PADLÓBURKOLATI
TRENDKATALÓGUS
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Az egyik legnagyobb laminált padló gyártó a világon.
Létesítményei Németországban, Baruth és Kaisersesch
városaiban kaptak helyet, ahol a Classen székhelye
is található. Termékeinek elterjedését a kiváló német
minőségnek és trendteremtő padlóburkolatainak
köszönheti.

TARTALOM
Classen
Classen – természetvédelem
Classen – német minőség
Classen – speciális funkciók
Classen – Felület típusok

12K

Extreme

8K

Legend

8N

Euphoria
Vision 4V
Expedition 4V
Galaxy
Joy

8S

Casa Corona
Harmony Forte / Elite
Villa
Laminált padló – akár a valódi fa
Válassza ki a legmegfelelőbbet
Tartozékok és kiegészítők

3
4
5
6
10
12
13
16
17
20
21
26
30
34
40
42
43
48
52
54
56
59

3

– természetvédelem
A természeti környezet védelme érdekében a Classen egy
Környezeti Menedzsment Programot (Classen Environmental
Management System) hajt végre. A gyártott termékek alapanyagai
nagy részben természetközeli állapotban karbantartott erdőkből
származnak, amelyek elnyerték az FSC® Felelős Erdőgazdálkodás
Tanácsa tanúsítványát (Forest Stewardship Council).
A Classen tudja, hogy a fa a természet fontos része, a fából
készült termékek egészségbarátok, az erdők kitermelése
magas körültekintést igényel, hiszen befolyásolja az éghajlat
változásait is. A laminált anyagok megfelelnek az összes jelenlegi
szabályozásnak, és emberi egészségre nem jelentenek veszélyt.
A Classen fő célkitűzései közé tartozik a termelési kapacitások
optimális felhasználása, környezetbarát termelési módszerek
alkalmazása és a keletkező hulladékok újrahasznosítása,
figyelembe véve a természeti környezetet.

– német minőség
A világ egyik legnagyobb laminált padló gyártóüzeme a Classen
tulajdonában van, melynek székhelye Baruth városában,
Németországban található. A létesítmény 39 000 négyzetméteren
terül el. A termelőberendezéseket modern technológia,
hatékonyság és rugalmasság, valamint nagyon magas gyártási
minőség jellemzi. Baruth-ban több ezer egyedi terméket, több száz
különböző dekort gyártanak, különféle paraméterekkel és felületi

A FA
A TERMÉSZET RÉSZE

struktúrával. Évente több mint 60 millió négyzetmétert gyártanak,
precizitás és pontosság jellemző minden egyes centiméterre,
így a Classen laminált padlóit bátran említhetjük a kiváló német
minőséggel együtt. A Classen sikere a csúcstechnológia
alkalmazásának és a legjobb szakemberek és szakértők
lelkiismeretes munkájának köszönhető.
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– speciális funkciók
BLUE ANGEL MINŐSÍTÉS

MEGALOC AQUA PROTECT RENDSZER

Az öko nem csak divat, ez egy életstílus mely különleges harmóniában

A magaloc aqua protect a Classen gyár legújabb illesztési

van a természettel. A Classen laminált padlói elnyerték a Kék angyal

rendszer fejlesztése. A titok a speciális hydrophob bevonatban

minősítést, hiszen számos ökológiai tulajdonsága mellett a formaaldehid

rejlik, mely lehetővé teszi, hogy a padlóburkolat akár 24 órán

kipárolgása is 10x alacsonyabb, mint a megengedett határérték.

keresztül ellenálljon a víznek, sérülés nélkül.

LLT/ANTI SCRATCH
Hála a LLT anti scrath technológiának a laminált padlók felülete még
ellenállóbb a mikrokarcolásokkal szemben.

ISOWAXX - A LEGJOBB VÉDELEM A NEDVESSÉG ELLEN

EASYCONNECT RENDSZER
Az EasyConnect egy szabadalmaztatott rendszer laminált padló
lerakásához. A rendszernek köszönhetően a panelek fektetése rendkívül

Az Isowaxx egy speciálisan összeállított viaszkeverék, amelyet már a gyártási folyamat során alkalmaznak. Ennek

egyszerű és gyors. Ragasztó felhasználása nélkül. Katt - és a padló kész.

köszönhetően a panelek széleit magas nedvességálló képesség jellemzi, így nem kell aggódni, ha kifolyt az üdítő,

Az optimális kialakításnak köszönhetően az EasyConnect biztosítja a

vagy minden este nedves talppal futkosnak a padlón.

panelek tökéletes illeszkedését, így garantálja a maximális tartósságot.
Vagyis nem kell aggódnia a ragasztó káros hatásai miatt, vagy hogy a

ANTISZTATIKUS BEVONAT - FELEJTSÜK EL A PORT!

rendszeres igénybevételnek köszönhetően elmozdulnak a panelek.

A Classen panelek felülete egy speciális antisztatikus bevonatot kap, amely csökkenti a por lerakódását és segít
elkerülni a felület kellemetlen elektrosztatikus hatásának kialakulását. Ezzel nemcsak a takarítás lesz sokkal gyorsabb,
de annak hatása is hosszabb ideig lesz látható!

KISZOLGÁLÁS
Ez a legfontosabb paraméter a panelek esetében (gyakran összekeverik a kopásállósággal).

MEGALOC RENDSZER

Annak érdekében, hogy a laminált padlók besorolásra kerüljenek, különféle vizsgálatokat

A Megaloc egy záralkalmazás, amely a panelek rövidebb oldalán helyezkedik el. A rendszer kétszer gyorsabb

foltérzéketlenség, cigarettacsikkel szembeni ellenállóság, bútorlábak hatása, duzzanat

lerakást biztosít, és garantálja a legmagasabb szintű padlóstabilitást. Ez a megoldás a garancia a legegyszerűbb és
legtartósabb lerakásra, emellett lehetőséget ad a gyors visszabontásra is. Rengeteg időt és bosszankodást takarít
meg ezzel az egyszerű rendszerrel.

kell elvégezni. Az EN 13329 szerint vizsgálják a következőket: kopásállóság, ütésállóság,
mértéke. A fent említett szempontok alapján, a paneleket hat osztályba sorolják:
21 - háztartási, könnyű
22 - háztartási, normál
23 - háztartási, nehéz
31 - kereskedelmi, könnyű
32 - kereskedelmi, normál
33 - kereskedelmi, nehéz

KOPÁSÁLLÓSÁG
A kopásállóság határozza meg, hogy mennyire tartós és ellenálló a panel felülete. Ezt
határozza meg az EN 13329 norma. Az osztályozás lényege, hogy a csiszolóanyag a panel
felületén hány menet után okoz sérülést. Ez a teszt nem más, mint a mindennapi használat
szimulálása, laboratóriumi körülmények között. A norma szerint 5 osztályt (AC1 - AC5)
különböztetünk meg - Minél jobb minőségű, annál magasabb számot kap.
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– speciális funkciók

VASTAGSÁG
Ezt a paramétert gyakran alábecsülik. Eközben minél vastagabb a panel, annál jobb. Egy
vastagabb panel sokkal stabilabb (abban az esetben, ha egyenetlen a felület, kisebb a
valószínűsége az elhajlásnak), és ennek eredményeként a panelek közötti kapcsolat sokkal
tartósabb. A szabvány vastagság 8 mm - a legvékonyabb 6 mm, a topkategóriás panelek
vastagsága 10-12 mm. Ez a paraméter nagyon fontos, amikor padlófűtésre szeretnénk

7 mm

8 mm

10 mm

12 mm

FELÜLET KIALAKÍTÁS, VAGY FELÜLETI MEGJELENÉS
Számtalan megoldással találkozhatunk, amennyiben a felületi struktúráról van szó.
Általában azt lehet feltételezni, hogy minél magasabb az ár, annál „fejlettebb” a struktúra,
valamint ez biztosítja a jobb vizuális hatást. Gyakran előfordul, hogy a különbség nem annyira
látható az üzlethelyiségben, és néha nehéz megkülönböztetni az egyszerű faszerkezetet
a szinkronnyomottól. Az előnyök csak a lerakás után válnak igazán láthatóvá, amikor a

laminált padlót fektetni. Itt a magasabb kategóriatípus szükséges, hiszen minél vastagabb

napfény besüt a szobába és szépen kiemeli a fa mintázatát.

a panel annál nagyobb a termikus ellenállása.

D – Faszerkezet – sima hosszirányú bordázat, amely nem követi a fa erezetét.
S – Szinkronstruktúrák – tapintható és látható a fa szerkezete, mint egy igazi fapadló
esetén. A dombornyomás technológia szinkronizálja a felszíni szerkezetet, és dekoratív

GLUELESS RENDSZER

mintát rajzol a panelekbe.

Az EasyConnect és a Megaloc ragasztó nélküli rendszerek. Ez azt jelenti, hogy a paneleket
ragasztó használata nélkül illesztik össze. Mind az EasyConnect, mind a Megaloc rendszert
nagyon jó tartósság jellemzi, azonban a Megaloc rendszer sokkal könnyebb lerakást tesz

PADLÓFŰTÉS

lehetővé. Káros anyagok nélkül, villámgyors lerakás és hosszan tartó minőség jellemzi

Minden Classen termék lefektethető vízes rendszerű padlófűtésre is, vagyis nem kell

mindkét rendszert.

lemondania a kedvenc típusáról, vagy a kiszemelt színről, nincs technikai akadály, bármelyik
padlót választhatja.

PANELSZÉLESSÉG
Eddig az volt a jellemző, hogy a panel szélessége körülbelül 190 mm volt. Ugyanakkor az

PANELRÉTEGEK:

elmúlt években a keskeny panelek (pl. 160 mm) is egyre népszerűbbek. Ennek a méretnek
van egy nagy előnye – vizuálisan tágítja a teret. “A 2018-as év 282 mm széles laminált

Kopásálló borítás

padlójának a népszerűsége továbbra is töretlen.

Melanim gyantával impregnált dekorpapír

GARANCIA

10

A garancia elsősorban a kiszolgálási kategóriától függ – a magasabb osztály hosszabb

15

garanciával jár. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a garancia időtartama lakóházakban
lerakott paneleknél hosszabb, mint középületek esetében.

Csap – Megaloc rendszer
HDF hordozólap
Ellenréteg

30

V-FUGA
Új jelenség, amely több éve elnyerte már az ügyfelek tetszését. A V-alakú marásnak
köszönhetően a panelek valódi fapadló benyomását keltik, a lapok vizuálisan jól
elkülöníthetőek, és nem egy homogén felületet kapunk. Az élek impregnált vízálló lakkal
vannak bevonva, ami növeli az értékállóságát. A laminált padlók minden előnyét felhasználva
ez az eljárás otthona padlójának sokkal exkluzívabb megjelenést biztosít.

8
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– Felület típusok
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Napoli Oak

Pemberton Oak

Fényes, valódi fa hiteles megjelenését biztosítja a mély

Selyemfényű felület, a valódi fa hiteles megjelenését

struktúrájú felület, köszönhetően a dombornyomás és

biztosítja a mély struktúrájával, köszönhetően a

a fa minta harmóniájának.

dombornyomás és a fa minta harmóniájának.

Reclaimed Oak

Pemberton Multicolour

Közepesen mély dombornyomott szinkronstruktúra.

Selyemfényű felület, a valódi fa hiteles megjelenését biztosítja

A valódi fa megjelenését biztosítja a lágy struktúrájú matt

a mély struktúrájával, köszönhetően a dombornyomásnak

felület, köszönhetően a dombornyomás és a fa minta

a panelek színárnyalatainak változatosságának és a fa minta

harmóniájának.

harmóniájának.

ST54-Glanz

ST54-Matt

Lágyan erezett, fényes hatású felület, mely kiemeli

Lágyan erezett, matt hatású felület, mely kiemeli

a padló mintájának rajzolatát.

a padló mintájának rajzolatát.
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EXTREME 4V

12

30

12 mm

ÉV GARANCIA

VASTAGSÁG

Felület:
ST54
-Matt

33

1285 mm
158 mm
MÉRETEK

Felület:
Pemberton
Oak

AC5

MATT, MÉLY
SZINKRONNYOMOTT
STRUKTÚRÁLT

OSZTÁLY

158 mm

PREGO TÖLGY / 54750

BREYTON TÖLGY / 54751

158 mm

12K

Az Extreme gyűjtemény izgalmas felülete intenzív,
karakteres élményt ad. A padlólapok tökéletesen tükrözik
az ősi fa igazi szépségét és minőségét.
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EXTREME 4V

54751

15

LEGEND 4V
Elegáns és sokoldalú. A tölgyfa időtlensége és a felület
lenyűgöző természetessége, magas kopásállósággal
párosítva. Ez a garancia arra, hogy a padló sok éven át
szolgálja majd az Ön igényeit!

8 mm

ÉV GARANCIA

VASTAGSÁG

1285 mm
158 mm
MÉRETEK

33

AC5

MATT, MÉLY
SZINKRONNYOMOTT

OSZTÁLY

158 mm

LIVINGSTON TÖLGY / 54783

ASHINGTON TÖLGY / 54752

158 mm

8K

KESKENY
PANELFORMÁTUMÚ,
PRÉMIUM VÍZÁLLÓ
LAMINÁLT PADLÓ

25

Felület:
Pemberton
Oak

17

54781

158 mm

LEGEND 4V

DUNDEE TÖLGY / 54781

158 mm

GORDON TÖLGY / 54754

158 mm

GLASGOW TÖLGY / 54753

18

19

EUPHORIA 4V
Felület:
Napoli
Oak

Élénk, lendületes, erőteljes. Következetes irányvonalat követ,
mégis folyamatosan változik. Élvezze!

8 mm

ÉV GARANCIA

VASTAGSÁG

1285 mm
192 mm
MÉRETEK

33

AC5

SZINKRONNYOMOTT,
MATT, STRUKTÚRÁLT

OSZTÁLY

TREVI TÖLGY / 56606

192 mm

ÚJ!

EMBER TÖLGY / 56605

ÚJ!

192 mm

8N

NORMÁL
PANELFORMÁTUMÚ,
PRÉMIUM LAMINÁLT
PADLÓ ÉS VÍZÁLLÓ
LAMINÁLT PADLÓ

25

21

56604

ÚJ!

192 mm

EUPHORIA 4V

MUREN TÖLGY / 56604

ATLAS TÖLGY / 56602

192 mm

ÚJ!

PAMIR TÖLGY / 56603

192 mm

ÚJ!

22

23

56831

192 mm

ÚJ!

ROMERO TÖLGY / 56831

ÚJ!

192 mm

EUPHORIA 4V

CATANIA TÖLGY / 56601

25

VISION 4V

MARACAIBO TÖLGY / 52798

Felület:
Pemberton
multicolour

Álmodd meg otthonod színeit, és váltsd valóra a Vision
család termékeivel. A különleges olajos hatású, matt
felületű padlólapoknál élethűbb megoldást nem találsz.

8 mm

ÉV GARANCIA

VASTAGSÁG

1285 mm
192 mm
MÉRETEK

33

AC5

MATT,
SZINKRONNYOMOTT,
MULTICOLOUR

192 mm

25

OSZTÁLY

ALBERTA TÖLGY / 55493

192 mm

192 mm

RAINY TÖLGY / 52788

AVENUE TÖLGY / 52797

26

192 mm

192 mm

ATHABASCA TÖLGY / 52796

27

VISION 4V

52788

29

EXPEDITION 4V

NIASA TÖLGY / 55013

Egy csodálatos utazásra invitál minket a Classen, ahol eddig még nem
tapasztalt, természetközeli élményben lehet részünk.
Az Expedition kollekció egyedi matt hatású sturkturált padlóján
- akár vizes lábbal - sétálva az erdő mélyén érezhetjük magunkat.

8 mm

ÉV GARANCIA

VASTAGSÁG

1285 mm
192 mm
MÉRETEK

33

AC5

SELYEMFÉNYŰ,
STRUKTÚRÁLT

192 mm

25

Felület:
ST54Matt

OSZTÁLY

MASAYA TÖLGY / 52782

192 mm

192 mm

TURKANA TÖLGY / 52786

TANGANIKA TÖLGY / 52783

30

192 mm

192 mm

TITICACA TÖLGY / 56619

31

54856

ÚJ!

192 mm

EXPEDITION 4V

ASAL TÖLGY / 55012

192 mm

ONEGA TÖLGY / 54856

192 mm

PATOS TÖLGY / 54852

32

33

GALAXY 4V

CASA CLASSIC 4V - TASARA TÖLGY / 50854

Felület:
ST54Matt

15

8 mm

ÉV GARANCIA

VASTAGSÁG

1286 mm
194 mm
MÉRETEK

32

AC4

SELYEMFÉNYŰ,
STRUKTÚRÁLT

33

AC5

194 mm

A Galaxy izgalmas mintázatú és szemet gyönyörködtető panelei
feldobják az otthon alaphangulatát.

OSZTÁLY

STUTTGART 4V - BREMEN TÖLGY / 47903

194 mm

194 mm

ENDURO TÖLGY / 50847

STUTTGART 4V - GRIMMEN TÖLGY / 47911

34

194 mm

194 mm

CAMPINI TÖLGY / 50845

35

47119

194 mm

GALAXY 4V

GIBSON TÖLGY / 47118

194 mm

CLIFTON TÖLGY / 47119

194 mm

CHESTER TÖLGY / 44008

36

37

44009

194 mm

GALAXY 4V

LOZANO TÖLGY / 44009

38

39

JOY

35513

A Joy laminált padló örömet okoz a tulajdonosának a nap bármely
szakaszában. Nem fogja megbánni, ha ezt választja!

15

8 mm

ÉV GARANCIA

VASTAGSÁG

Felület:
ST54Matt

1286 mm
194 mm
MÉRETEK

Felület:
ST54Glanz

32

AC4

SELYEMFÉNYŰ,
STRUKTÚRÁLT

OSZTÁLY

194 mm

ELEGANT TÖLGY / 29619

194 mm

SAVONA TÖLGY / 35513

40

41

CASA CORONA 4V
Az álmok arra valók, hogy megvalósítsuk őket!
Az álmod legyen a szépség amire ébredsz, a boldogság,
amit a hazaéréskor érzel és a hála, amivel aludni térsz.
Ezért van értelme egy álomotthont teremteni!
A Casa Corona prémium kollekció ezért született.

8 mm

ÉV GARANCIA

VASTAGSÁG

Felület:
ST54
-Matt,
-Glanz

1285 mm
280 mm
MÉRETEK

Felület:
Pemberton
Oak

33

AC5

MATT, MÉLY,
SZINKRONNYOMOTT,
STRUKTÚRÁLT

OSZTÁLY

280 mm

MARENATI TÖLGY / 56010

TERAMO TÖLGY / 56005

280 mm

8S

SZÉLES
PANELFORMÁTUMÚ
PRÉMIUM VÍZÁLLÓ
LAMINÁLT PALDÓ

30

Felület:
Reclaimed
Oak

43

54873

280 mm

CASA CORONA 4V

CEDARI TÖLGY / 56007

280 mm

ROZANO TÖLGY / 56011

GAJA TÖLGY / 54873

280 mm

ÚJ!

44

45

56007

ÚJ!

280 mm

CASA CORONA 4V

PEDRO TÖLGY / 54872

DOMINGO TÖLGY / 55666

280 mm

ÚJ!

RIVELLO TÖLGY / 56700

280 mm

ÚJ!

46

47

HARMONY FORTE / ELITE 4V

25

8 mm

ÉV GARANCIA

VASTAGSÁG

Felület:
ST54Matt

Felület:
ST54Glanz

Felület:
Pemberton
Oak

33

1285 mm
280 mm
MÉRETEK

AC5

MATT, MÉLY,
SZINKRONNYOMOTT,
STRUKTÚRÁLT

280 mm

Robusztusság és stabilitás. A magas kopásállóságú
Harmony Forte kollekciót a szélesebb panelméret jellemzi.
Ezért érdemes őket nagy felületeken használni.

FERNANDEZ TÖLGY / 55857

OSZTÁLY

AVAN TÖLGY / 55959

280 mm

280 mm

TRYDENT TÖLGY / 56613

MARSTON TÖLGY / 56612

AURORA TÖLGY / 55955

48

280 mm

280 mm

ÚJ!

49

HARMONY FORTE / ELITE 4V

55959

51

VILLA 4V

RAVELLO TÖLGY / 55068

15

8 mm

ÉV GARANCIA

VASTAGSÁG

Felület:
ST54Glanz

32

1285 mm
280 mm
MÉRETEK

Felület:
ST54
-Matt

AC4

MATT,
STRUKTÚRÁLT

280 mm

A Villa kollekciót leginkább tágas, nyitott belső terekre javasoljuk,
hiszen általuk még nagyobbnak és tágasabbnak tűnnek.
A színek érdekes változatai lehetővé teszik, hogy a padló minden
egyes belső tér számára egyedülálló jellegű legyen, kiemelve ezáltal
eleganciájukat és szépségüket.

OSZTÁLY

LANCASTER TÖLGY / 55064

280 mm

55068

280 mm

VERONI TÖLGY / 55065

52

53

Laminált padló – akár a valódi fa
Hogyan lehetséges, hogy a laminált padló hasonlít egy valódi fapadlóra?
Mit kell tennie annak érdekében, hogy vizuálisan tágítsa a helyiséget?
A Classen azt sugallja, hogy a legjobb megoldás a fózolás, azaz a V-fuga.
Összehasonlításképpen: a két képen ugyanazt a laminált padlót láthatja,
fózoltan és fózolás nélkül. Amikor családi házunk vagy lakásunk belső
tereit rendezzük, nemcsak az esztétikai összhatásra figyelünk oda, hanem
a természetességre is. Annak érdekében, hogy a valódi fapadló és a
laminált padló közötti különbség szinte észrevehetetlen legyen, a Classen
szakemberei egy speciális marási technikát alkalmaznak a panel széleinél.
Olyan, mintha természetes fa deszkalapok feküdnének egymás mellett,
és nem kelt homogén, kissé mesterséges érzetet.
A természetes hatás elérésében nemcsak a fózolás segít nekünk,
a padlólapok szélessége is jelentős tényező. Eddig a panelek jellemző
szélessége körülbelül 190 mm volt, az elmúlt években azonban a keskeny
panelek (pl. 160 mm) is egyre népszerűbbek. Ennek a méretnek van
egy nagy előnye – vizuálisan tágítja a teret. 2021 sztárjai a megaloc
aquaprotectel ellátott vízálló laminált padlók.
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Válassza ki a legmegfelelőbbet!

13. oldal � 54750

13. oldal � 54751

30. oldal � 52782

30. oldal � 52783

17. oldal � 54783

17. oldal � 54752

31. oldal � 55013

31. oldal � 52786

31. oldal � 56619

33. oldal � 55012

33. oldal � 54856

33. oldal � 54852

34. oldal � 47903

34. oldal � 47911

35. oldal � 50854

35. oldal � 50847

35. oldal � 50845

37. oldal � 47119

37. oldal � 44008

ÚJ!

19. oldal � 54781

19. oldal � 54754

ÚJ!

21. oldal � 56606

ÚJ!

21. oldal � 56605

ÚJ!

23. oldal � 56604

ÚJ!

23. oldal � 56602

ÚJ!
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19. oldal � 54753

ÚJ!

23. oldal � 56603

ÚJ!

25. oldal � 56601

25. oldal � 56831

37. oldal � 47118

26. oldal � 55493

26. oldal � 52797

39. oldal � 44009

27. oldal � 52798

27. oldal � 52788

27. oldal � 52796

40. oldal � 29619

40. oldal � 35513
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Válassza ki a legmegfelelőbbet!

Tartozékok és kiegészítők
A Classen díszlécek kitűnő kiegészítők, és színben illeszkednek
a laminált padlókhoz. Gyors és egyszerű felhelyezést biztosít a
szabadalommal védett, speciális rendszer.

43. oldal � 56010

NORMÁL PROFILÚ, SZÍNES SZEGÉLYLÉCEK

43. oldal � 56005

ÚJ!

� többféle színben, a kollekciós színekhez illeszkednek
� 19x58x2400 mm
� dekoratív fóliával borított MDF szegélyléc

45. oldal � 56007

45. oldal � 56011

� gyors és egyszerű felhelyezés - klipsz

45. oldal � 54873

� különböző kábelek elrejtésére alkalmas

ÚJ!

47. oldal � 54872

ÚJ!

47. oldal � 55666

ÚJ!

� kiegészítő elemek: sarkok, végzárók, toldók

FEHÉR SZEGÉLYLÉCEK

47. oldal � 56700

� fehér színben
� magas profil
� 16x90x2400 mm
48. oldal � 55959

� fehér fóliával borított MDF szegélyléc

48. oldal � 56612

� gyors és egyszerű felhelyezés - klipsz

ÚJ!

49. oldal � 55857

49. oldal � 56613

52. oldal � 55064

52. oldal � 55065

49. oldal � 55955

� különböző kábelek elrejtésére alkalmas

VÉGZÁRÓK, TOLDÓK ÉS SAROKELEMEK, KLIPSZ

53. oldal � 55068
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Az Ön padlóburkolati kereskedőpartnere:

A változtatás jogát fenntartjuk. A katalógusban található információk nem minősülnek ajánlattételnek.

