
PROFESIONÁLNy PARTNER PRE VAŠU PODLAHU

S tradíciou od roku 1993

Na drevené 
podlahy

Kolekcia Antique
Kolekcia Classic



Dub Merten 10157

Dub Linhart  10120

Dub Bestlin 10158

Matný lak, jemne kefovaný, skosené hrany 4V, 
triedenie Standard, 1900 x 190 x 14 mm

Prírodný olej, jemne kefovaný, mikro skosené hrany 2V, 
triedenie Nature, 1860 x 189 x 15 mm

Matný lak, morený do biela, jemne kefovaný, skosené 
hrany 4V, triedenie Standard, 1900 x 190 x 14 mm

Čisté triedenie dreva

Dub Teberius  10170 Dub Apollo  10171

Dub Sokrates  10172 Dub Platon 10173

Prírodný olej, jemne kefovaný, skosené hrany 4V,
triedenie Country, 1900 x 190 x 14 mm

Biely olej, jemne kefovaný, skosené hrany 4V,
triedenie Country, 1900 x 190 x 14 mm

Prírodný olej, kefovaný, skosené hrany 4V,
triedenie Country, 2200 x 220 x 15 mm

Biely olej, kefovaný, skosené hrany 4V,
triedenie Country, 2200 x 220 x 15 mm

Kefovaný povrch Prírodný / biely olej Skosené hrany

XL formát XL formát

Jemne kefovaný 
povrch

Prírodný olej Skosené hranyMatný lak Skosené hrany

Pôvodná cena 59,90 €

49,90 €
s DPH / m2

Trojvrstvová konštrukcia, ktorá je o 75% 
stabilnejšia, ako tradične masívne drevené podlahy.

Vďaka viacvrstvovej konštrukcii je podlaha 
stabilnejšia, lepšie sa vyrovnáva s klimatickými 
zmenami, preto je ideálna na podlahové vykurovanie.

Tepelný odpor 0,12 m2K/W.

So zámkom Drop-Down pre rýchlu montáž 
plávajúcim spôsobom.

Ošetrený prírodným oxidačným olejom pre lepšie 
vyniknutie prirodzenej krásy dreva pre jednoduchšie 
čistenie a údržbu alebo matným lakom.

Kefovaný povrch a skosené hrany pri každej lamele.

V najžiadanejších farebných odtieňoch, prírodného 
a bieleného dubu.

PREČO drevené podlahy           ?

Berte prosím na vedomie, že všetky fotografi e podláh sú  len ilustračné a 
nereprezentujú podlahu plošne, ani jej skutočnú farebnosť. Každá lamela 
je jedinečná - svojou kresbou, farebnými odtieňmi a variáciami. Drevené 
podlahy môžu obsahovať  tiež uzly, hrče, zrkadielka a praskliny. Rozdiely 
môžu byť zistené aj u iných výrobných šarží. Odporúčame Vám navštíviť 
niektorú vzorkovňu z našich veľkoobchodných partnerov, 
kde Vám ukážeme podlahu na väčšej ploche.

Viac informácií na info@kpp.skwww.kpp.sk
Uvedené ceny sú v €/m2 s DPH. Kompletný sortiment podláh nájdete na www.kpp.sk.
Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto letáku. Platnosť od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 .

Pôvodná cena 69,60 €

58,00 €

Pôvodná cena 82,70 €

68,90 €

Pôvodná cena 83,90 €

69,90 €

Pôvodná cena 107,90 €

89,90 €

Drevené podlahy Kolekcia Antique

Kolekcia ClassicDrevené podlahy

s DPH / m2

s DPH / m2

s DPH / m2

s DPH / m2


