Jeans z FAZĄ - FOUR_4HIM dąb VILLA 1R lakier MAT SZCZOTKOWANY faza 2mV; gr.13mm, szer.18cm - klasa
BW007405

Jeans z FAZĄ - FOUR_4HIM dąb
VILLA 1R lakier MAT
SZCZOTKOWANY faza 2mV;
gr.13mm, szer.18cm - klasa-1
Cena: 209.80 zł
(-18%) 255.84 zł

zamówienia telefoniczne, zapytania
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tel. 725-301-600

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 23.06.2022, decyduje
kolejność zamówień
Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 4000zł (przy przedpłacie)
Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

ORYGINALNA podłoga Balticwood
FOUR_4HIM z FAZĄ z kolekcji JEANS
(podłoga dla niej i dla niego)
(FOUR_4HIM Dąb Villa 1R lakier mat
SZCZOTKOWANY 2mv - czyli z FAZĄ na
łączeniach desek, 2G)
2200x182x13,3 mm
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Baltic locTM 2G
WM-1AKD1ESL39E-1
kolekcja : JEANS z FAZĄ (deski z FAZĄ na
długich bokach - 2mV)
Deska trójwarstwowa z drewna dębowego

grubość całej deski : 13,3mm
wykończenie powierzchni :
powierzchnia SZCZOTKOWANA; pokrycie lakier

matowy,

powierzchnia podłogi z podłużną fugą
klasa : pierwsza
wzór : 1-lamelowy (1R, inaczej 1-pasmowy),
format : deska długa - Mednium SIZE (szer.182cm, dł.
2,2m),
montaż : bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane
"na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu
desek bezpośrednio do podłoża

Szczegóły
• Klasa jakości
• Gatunek drewna
• Jasność podłogi
• Fabryczne pokrycie pow.
• Twardość drewna
• Wzór panela drew.
• Technologia montażu

Pierwsza
Dąb
Średnie
Lakier matowy
Twarde
deski 1-lam'elowe
bezklejowy - deski łączone "na
klik" - układane "na
pływająco" na podkładzie albo
przez klejenie spodu desek
bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok
clik-Baltic-2G
• Grubość wierzchu
2,7 mm
• Grubość podłogi
13,3 mm
• Na ogrzewanie podłogowe Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe ( TAK-* zalecany aby parkiet
szczegóły )
panelowy został przyklejony do
podłoża, tylko brzoza, dąb, dąb
czerwony, jesion, orzech
europejski, wiśnia
amerykańska, doussie,
kambala, merbau, sapelle i
wenge
• Przeznaczenie użytkowe
Domowe, delikatne
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• Wymiar elementu
• Gwarancja (szczegóły)

• Gwarancja producenta
• Ilość paneli w opakowaniu
• Odporność na wilgoć
• Klasyfikacja palności
• Emisja formaldehydu
• Selekcja-sęki/zmienność
• Selekcja - cechy drewna szczegóły

2200 x 182 x 13,3 mm ( deska
długa )
30 LAT- zastosowanie
mieszkaniowe - http://www.bal
ticwood.pl/p/jakosc-certyfikaty
powyżej 25 lat
9 szt
Mało odporna
Klasa Dfl-s1 ( PN-EN
14342:2005 )
Klasa higieny E1 ( PN- EN
14342 : 2005)
sęki-dużo,d.zmienność
◌ - pełna gama naturalnych
cech budowy i właściwości
drewna; zdrowe lub
wypełnione sęki różnej
wielkości; występowanie
różnorodnych naturalnych
przebarwień
25 kg
Umiarkowana - ciemnieje

• Waga opakowania
• Zmienność barw pod
wpływem promieniowania UV
• Fazowanie krawędzi
2-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow.
Lakier matowy; powierzchnia
szczegóły
szczotkowana z 2-stronną Vmikro fugą
•
Powierzchnia cechuje biel
dębowa i dużymi sękami.
Struktura drewna wyraźnie
zaznaczona dzięki procesowi
szczotkowania. Podłoga
odznacza się dużą zmiennością
odcieni pomiędzy deskami.
•
UWAGA: w opakowaniu może
być mniej desek z łączną
warstwą wierzchnią;
dopuszczalne jest także
wystąpienie 1 deski krótszej o
30mm
• FORMAT panela
szerokie-18cm, długie-220cm
drewnianego
• Rodzaj podłogi
Parkiet panelowy
• INNE UWAGI
Wyżej podane dane mają
charakter orientacyjny i
dotyczą standardowych
wymiarów - dokładne dane
podane są zawsze na
opakowaniach
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