
pagina 1/2

Holver SRL, Sos. Cristianului nr.46, Brasov - 500053, Tel-Fax : +40 268 506136, holver@holver.ro, 
www.holver.ro

Scanaţi codul QR si veţi direcţionat catre pagina 
produsului

mai multe informaţii http://www.holver.ro/shop/Parchet/Parchet-Laminat/parchet-laminat-kaindl-classic-touch-8-mm--k5271-vs--pin-multistrip-

Parchet laminat Kaindl Classic Touch 8 mm, K5271 VS, Pin 
Multistrip Country

Caracteristici

Parchetul laminat din gama Classic Touch combină aspectul 
clasic de lemn cu structuri autentice. Disponibil într-o gama 
variată de decoruri, acest produs este potrivit pentru orice tip de 
spațiu, și are prestanță în orice interpretare, fie ea avantgardistă 
sau tradițională. 

Robust, autentic, ecologic, igienic, foarte rezistent în timp. Sunt 
nenumărate motive care vorbesc în sine despre podelele laminate 
Kaindl, suplimentar acestea sunt uşor de montat şi întreţinut. 
Printre caracteristicile parchetului laminat se număra : 
-Ecologice 
-Rezistenţă înaltă la utilizare şi lovire 
-Rezistent la lumină şi decolorare 
-Certificat "Greenguard” - un mediu curat pentru copii/în şcoli 
- Poate fi folosit în proiecte rezidenţiale şi spaţii comerciale cu 
trafic redus 
-Uşor de montat fără adeziv datorită sistemului ecologic Kaindl 
Loc 
-Antistatic 
-Potrivit pentru scaun cu role (role tip W)

Grosime 8 mm Lungime 1.383 mm Lățime 193 mm Număr articol: 45770/5271

Vintage Sawcut - VS

Sistem Îmbinare Fold Down pe lățime

Sistem Îmbinare LOC pe lungime

Cant frezat

Rezistent și ușor de întreţinut

Rezistent la pete și chimicale

Rezistentă la scrum de țigară

Clasă de rezistență la foc Cfl-s1

Clasă de rezistență 32

Potrivit pentru scaune cu role (role tip W)

Indicat pentru încălzire prin pardoseală

Montaj flotant
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Specificaţii

Grosime 8 mm

Lăţime 193 mm

Lungime 1.383 mm

Greutate 16,9 kg

Podea

Model Multistrip Country

Specie Pin

Pardoseală Laminat

Design Multilamelă

Număr lamele Multilamelar

Structură 3-Strat cu HDF

Frezare cant pe toate laturile (V4)

Îmbinare Sistem Fold Down

Structură Vintage Sawcut

Material suport HDF

Ton culoare Gri

Luminozitate deschis

Clasă de utilizare NK 32

Număr decor K5271

Număr producător FBG52FRMK5271VS

Accesorii

Montaj

Folie parchet

Clips prindere plintă

Număr articol: 45515/0011

XPS Secura Max Aquastop 3mm

Număr articol: 45521/0013

Grosime 3 mm
Lungime 790 mm
Lă
țime

590 mm
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