
SYMFONIA AQUA ZERO



Drogi Kliencie, 

Wykorzystując nowe technologie opracowaliśmy dla Ciebie wyjątkową podłogę Symfonia AQUA ZERO.

Wykorzystując nasze doświadczenie i innowacyjne rozwiązania zachowaliśmy najlepsze 
cechy paneli Aurum dodając nowe właściwości, które dostarczą wiele praktycznych korzyści. 

  Przygotowane na wodoodpornej płycie 12-milimetrowej, 
  z wyjątkowo szczelnym zamkiem Aqua Pearl, gwarantują odporność 
    na zalanie (nawet do 24 godzin wg testu NALFA).

Panele SYMFONIA są przyjazne dzieciom, które często tworzą dzieła artystyczne, 
eksperymentując na mokro z farbami akrylowymi. Symfonia AQUA ZERO doskonale poradzi 
sobie również z naszymi domowymi pupilami, które nie są jeszcze nauczone załatwiania 
swoich potrzeb na dworze. Dodatkowo, szczelność nowej podłogi sprawdzi się w domowej kuchni, 

Cieszymy się, że możemy zaprezentować innowacyjny produkt, który jest wygodny, ułatwia 
codzienne życie, jak również odpowiada na spersonalizowane potrzeby każdego z nas.

NOWA PODŁOGA WODOODPORNA

PODŁOGA DLA WYMAGAJĄCYCH

ODPORNA
NA ZALANIA

ŁATWA W
ZMYWANIU

RADOŚNI
LUDZIE

SZCZĘŚLIWA 
RODZINA

WYGODNA

szczególnie narażonej na zachlapania. Podłogę Symfonia można wreszcie czyścić na mokro 
również mopem parowym, tam gdzie jest to konieczne, bez obawy o uszkodzenie paneli.
Podłoga nadaje się na duże powierzchnie otwarte (nawet 12x12 mb).
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1. Mineralna powłoka zabezpieczająca przed ścieraniem

2. Warstwa dekoracyjna

3. Wodoodporna płyta HDF

4. Warstwa przeciwprężna

NOWA ERA EKOLOGICZNYCH PODŁÓG LAMINOWANYCH

DEKLARACJA DANYCH TECHNICZNYCH

5. Szczelny Zamek Aqua Pearl
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Struktura SYNCRO 3D

V-FUGA

930 kg/m3

Aqua Pearl

OK

Class 23,33

AC5≥6000

12 mm: R < 0,099 (m2 K)/W

Mała kulka– AC5 ≥ 15N
Duża kulka– AC5 ≥1000 mm
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Krawędzie

HDF

Zamek

Ogrzewanie 
podłogowe

Odporność na
ścieranie
Odporność na
uderzenia

Opór cieplny

Klasyfikacja

DS

E1

1380 +/- 0,5 mm

191 +/- 0,10 mm

12 +/-0,5 mm

max≤0,20 mm

max ≤0,30 mm/m

fwconcave ≤0,15 %
fwconvex ≤0,20 %
flconcave ≤0,50 %
flconvex ≤1,00 %
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Długość

Szerokość

Grubość

Odporność na
poślizg

Odporność na
zaplamienia

Cfl–s1Klasyfikacja
ogniowa

Przyrost grubości
po pęcznieniu

Emisja
formaldehydu

Prostokątność
elementu
Prostoliniowość
krawędzi

Płaskość
elementu

haver.≤0,10 mm
hmax.≤0,15mm

oaver.≤0,15 mm
omax≤0,20 mm

≤7%

5 (grupy/groups 1 and 2),
4 (grupa/group 3 )

Kontrast kolorów miedzy
częścią próbki naświetloną
i nienaświetloną ≥ 4 w skali
szarości zgodnie z normą 

EN 20105-A02

EN
13329
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Różnice 
wysokości 
pomiędzy 
elementami

Szczeliny
pomiędzy
elementami

Odporność na
światło

EN
13501-1

EN
13893

EN
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EN
13329
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5 paneli = 1,315m2 / 56 op. = 79,074m2



D4526
Dąb Largo

1380 mm191 mm12 mm

D4530
Dąb Presto

1380 mm191 mm12 mm



Coś się zachlapało?
Nic nie szkodzi.
Podłoga Aqua ZERO świetnie się sprawdzi
w kuchni, w której wyjątkowo dużo się dzieje.
Jest odporna na zachlapania więc mokre
mycie i nieprzewidziane wypadki nie są
problemem dla naszej podłogi.

 

Rozlana woda pod doniczkami?
Bez obaw.
Dla wielu ludzi dom bez kwiatów to nie dom.
Dla niektórych domowy ogród to odskocznia 
od codzienności, chwila relaksu i wytchnienia.
Szybkie i łatwe zmywanie zachlapań czy
uprószonej ziemi z podłogi Aqua ZERO
zaoszczędza czas i jest wygodne.
Można się skupić na pasji i przyjemności.

D4527
Dąb Vivo

1380 mm191 mm12 mm



Gry i zabawy rodzinne -
to prostsze niż myślisz!

Pupil w mieszkaniu? 
Każdy właściciel czworonoga wie, czym są
wiecznie zabrudzone i zachlapane podłogi.
Ślady po łapach czworonoga czy chlapanie
wodą podczas picia to codzienność.
Dbałość o porządek z podłogą AQUA ZERO
staje się przyjemnością. Jej odporność na
zabrudzenia i zachlapania daje poczucie
prawdziwego komfortu, a efekt sprzątania
utrzyma się na długo.

Rodzinne zabawy kreatywne w domu z podłogą 
Aqua ZERO są prawdziwą przyjemnością. 
Malowanie, rysowanie czy robienie pieczątek? 
Bez obaw, ta podłoga doskonale sobie z tym 
poradzi i pozostanie estetyczna przez lata.

D4531
Dąb Sonata

1380 mm191 mm12 mm



*KOLORYSTYKA PRZEDSTAWIONA W ULOTCE MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER POGLĄDOWY I NIE POWINNA BYĆ TRAKTOWANA JAKO ORYGINALNA.

D4528
Dąb Legato

1380 mm191 mm12 mm

D4529
Dąb Solo

1380 mm191 mm12 mm
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