Podłoga taka jak

Ty

Estetyczna i komfortowa
jak naturalne drewno
Ciepła i miła w dotyku
jak lakierowane drewno
Cichsza od tradycyjnej
podłogi laminowanej

DSO Sp. z o.o.
1 Maja 52
47-100 Strzelce Opolskie
tel. +48 77 40 04 500
fax +48 77 40 04 600
www.brilliancefloor.com

Odporna na zarysowania,
zabrudzenia oraz czynniki
chemiczne
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Informacja o produkcie zamieszczona w tym prospekcie jest aktualna w dniu jego wydania. Firma zastrzega sobie
prawo do rozwijania produktu i zmiany jego specyfikacji w stosunku do informacji zawartych w tej broszurze. Z uwagi
na specyfikę procesu wydruku, kolory przedstawione w tej broszurze mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Bestsellers 2010

Podłogi BrillianceFloor®
to unikalna mieszanka
niedoścignionej odporności
podłóg laminowanych
z pociągającym wyglądem
i ciepłem naturalnych podłóg
drewnianych. Stworzyliśmy
te efektowne podłogi bez
kompromisów estetycznych
i utraty przyjemności płynącej
z dotknięcia niepowtarzalnej
powierzchni nagą stopą.
Efekt działania naszej
opatentowanej technologii
High Definition Design stanowi
czystą, nieporównywalną
z niczym innym, nieodpartą
przyjemność. Jak
naturalne drewno...
Jak

Ty
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High Definition Design

TwinClick

BrillianceFloor to
podłogi wyższej
jakości. Zainspirowane naturą,
podłogi BrillianceFloor emanują ciepłem, pięknem i urokiem.
Ponieważ wykorzystujemy opatentowaną technologię zadruku,
jesteśmy w stanie uzyskać bezkonkurencyjne podobieństwo
do naturalnego drewna, które
odzwierciedlone jest w matowych
i błyszczących wykończeniach
paneli. Kolejną charakterystyczną
cechą podłóg BrillianceFloor są
wykończenia powierzchni paneli,
które dla wszystkich zmysłów są
identyczne z drewnem.

System Twin Clic
został specjalnie zaprojektowany do łatwego i bezkłopotliwego montażu
paneli podłogowych. Profil Clic
pozwala na łączenie pojedynczych paneli w sposób łatwy,
szybki i bez potrzeby używania
wielu narzędzi oraz zbędnych
komplikacji.

Gwarancja

Z080 Dąb Kolonialny (BG)
atrakcyjność klasyki
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Z067 Dąb Exclusive (BG)
wyważona linia doskonałego koloru

Z035 Dąb Arctic (QC)
surowy chłód arktycznych obszarów

Z072 Klon Francuski (BG)
piaszczystość plaży
i ciepło słońca jednocześnie

Z077 Dąb Afrykański (BG)
z samego serca czarnej Afryki

Z078 Dąb Europejski (BG)
ciepło i wygoda rodzinnego domu

Wszystkie podłogi
Brilliance są poddawane seriom rygorystycznych testów by
spełniały międzynarodowe normy
jakości, co pozwala nam otoczyć
je obszerną gwarancją. Możesz
spokojnie przyjąć za pewnik,
że każda podłoga będzie łatwa
w utrzymaniu i będzie cieszyć
przez długie lata.

Multi Patent Indemnity
Dzięki wielu patentom możesz cieszyć
się 100 procentowym bezpieczeństwem! Certyfikowana ochrona
patentowa uzupełnia patenty
Kronoflooringu o prawa do znaku towarowego z VÄLINGE INNOVATION AB International
oraz UNILIN. Pozwala nam to
zabezpieczyć dowolne użycie
i dystrybucję produktu w systemie
bezklejowym.

Odporność na plamy
i odciski
Jeśli zdarzy Ci się coś
wylać - czy to będzie
czerwone wino, olej
czy też dżem - nie
panikuj, można to łatwo usunąć.
Podłogi BrillianceFloor są także
odporne na ścieranie, solidne
i uznane za jedne z najbardziej
wytrzymałych wśród dostępnych
na rynku podłóg. Użyj filcowych
podkładów a nawet ciężkie meble nie pozostawią śladów.
Gwarantowana
antystatyczność
Wszyscy doświadczyliśmy niemiłego
uczucia przeskakującej iskry. Bez wątpienia te drobne porażenia prądem
powodują spory dyskomfort przy
dotykaniu metalowych przedmiotów czy elektrycznych urządzeń
w Twoim domu, więc zapewne
ucieszysz się słysząc, że znaleźliśmy na to sposób. Technologia
HDD kompletnie eliminuje te
przykre efekty. Dodatkowo podłogi BrillianceFloor nie przyciągają kurzu i brudu i są przez to
łatwe do utrzymania w czystości.
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