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100% vízállóság

Easy Cover Pro XL
 6 csempe dobozonként

Kereskedelmi felhasználási 
garancia 10 év

Easy Cover Pro Tile
10 csempe dobozonként

Easy Cover Pro Plank
10 csempe dobozonként

Könnyű vághatóság,
snitzerrel vágható

extra vékony, 
6,5mm vastagság

magas ellenállóság,
ütésálló

Tűzálló C-s2, d0. Alkalmas 
kereskedelmi helységekhez is

Lakossági felhasználási 
garancia 25 év

easy cover pro falburkolat Termékjellemzők
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easy cover pro falburkolat

A tértervezés és a valóság között eddig egy küzdelmekkel teli szakadék tátongott.  Ami pár 
kattintás az egérrel, azt a valóságban elkészíteni sok anyag mozgatásával jár és időigényes. Erre 
született meg az Easy Cover Pro a falburkolatok új generációja, mely forradalmian új módon közelíti 
meg a felújítás, a falburkolás kérdéskörét, hidat alkotva a tökéletes látványhoz. 
Lélegzetelállítóan élethű, egy fényképről nem mondaná meg senki, hogy ragasztott burkolatot lát, 
nem fát, követ, vagy betont.

Kiadó lakások, szállodai szobák, irodák új hangulatát hozta el. 
Ha látványosan, gyorsan és gazdaságosan szeretne modern, klasszikusan elegáns, vagy épp 
extravagáns arculatot adni egy helyiségnek, akkor talán ezt a leggyorsabb módja.
Egyszerű váltás a lehető legkisebb felfordulás, törmelék és por nélkül.

Konyha és fürdő, vizesblokkok felújításához is ideális a prémium falburkolatok új generációja.
Vajon miért ragaszkodnánk a csempéhez, a fugázáshoz, a súlyos anyagokhoz, amikor az Easy Cover 
Pro-val mindez a múlté? Könnyű vágni, alakítani, bármilyen kis, vagy nagy falfelületet lenyűgözően 
izgalmassá tesz, véd a víztől és könnyen higiénikusan tartható.
Felrakása nem igényel burkolói szaktudást.

Az Easy Cover Pro prémium falburkolatok választékában gyorsan megtalálja a kedvencét - a 
forradalmian új, könnyű és ezerarcú megoldás, mely az élet minden terén az elérhető luxust, a szépet 
jelenti.

Hogy kell feltenni?
Saját ragasztójával egyszerűen felteszi a meglevő burkolatra, vagy a sima falra. Mindössze 6,5 mm 
vastag lapokból áll, melyeket hézagmentesen lehet illeszteni. Csendben, sniccerrel, kézi vágókéssel 
könnyen méretre igazítható, hajszálpontosan követi a felületet. 

Percek alatt roppant látványos eredményt ad. Nincs többrétegű száradás, nem kell burkolói szaktudás 
hozzá. Sőt, nem csak a falra, hanem akár egy bútor oldalára is tehető, amit egy csempével nehéz 
lenne megcsinálni.

A legapróbb dolgoktól lesz igazán nagyszerű.
Ezt a paneles falburkolót úgy tervezték meg, hogy egy átlagember otthon ugyanolyan tökéleteset 
alkothasson vele a fürdőszobában, mint egy szállodát, vagy irodaházat felújító cég.  A kicsitől az 
óriási méretig, mindenhol egy dolgot ad - minőségi és modern burkolatot, méltó hátteret életéhez, 
álmaihoz.
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1.   Nagy ellenállású poliuretán védőréteg 
2.   PVC nagy felbontású dekoratív réteg 
3.   Ásványi rostlemez 
4.   Öntapadós Techno Fix hab lyukakkal poliuretán ragasztóhoz 

A látvány mögött stabil tudás áll.
Az EASY COVER PRO burkolatok a szépséges látványon túl tűz és vízállóak, sőt ütésállóak is. (aki 
már csapott neki a konyhacsempének véletlenül teli vaslábast, vagy fürdőszoba falának mosógépet 
az tudja, miért mondjuk)

Ellenálló és tartós szépség.
Különleges, szép felülete tartós és a vízkő sem tapad meg rajta. Sokan pont ezért a fürdőbe a kád 
köré, vagy a zuhanykabin oldalához veszik. Nem kell vizest, meg villanyszerelőt hívni, sajátkezűleg 
lesz kész az új fürdő! 

Gyors és egyszerű - egy nap alatt már kész is. Önnél vajon melyik stílus lesz a nyerő? Nézze meg 
mintáinkat!

összetétel
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kiegészítők

Multifunkcionális sarok Easy Cover Pro

• PVC-vel borított alumíniumból 
• 100% nedvesség álló
 
Méret: 15x15x2700 mm

végzáró sarok Easy Cover Pro

• PVC-vel borított alumíniumból 
• 100% nedvesség álló
 
Méret: 8x20x2000 mm

szilikon

• Építőragasztó, ideális nedves felületekre 
• Extra erős, gyorsan szárad 
• Optimális munkateljesítmény

alapozó

• Speciális alapozó padlókhoz és falakhoz
  az optimális tapadás biztosítására
 
Kapacitás: 850 ml
Kiadósság: Kb. 10 m2

Kapacitás: 290 ml
Kiadósság: 2 m2/tubus
Szín: szürke
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termékek

Easy Cover Pro XL

Vastagság: 6,5 mm
Lapméret: 800 mm * 400 mm
Mennyiség: 1,92 m2/csomag, 6 lap/doboz

522 industrial oxide 523 washed light 524 washed Dark

525 brushed light 526 brushed dark 527 aged grey

argenta marble black marble corintia brown

corintia dark white marble
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522 industrial oxide

523 washed light
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525 brushed light

524 washed dark
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527 aged grey

526 brushed dark
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black marble

argenta marble
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corintia dark

corintia brown
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white marble
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termékek

301 roma 303 venice 307 travertino

308 cream 703 luxor light 704 luxor medium

705 luxor dark 706 black 707 brown

708 color

Easy Cover Pro Tile
Vastagság: 6,5 mm
Lapméret: 610 mm * 305 mm
Mennyiség: 1,86 m2/csomag, 10 lap/doboz
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303 venice

301 roma



15308 cream

307 travertino
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704 luxor medium

703 luxor light
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706 black

705 luxor dark



18708 color

707 brown
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termékek

505 turkey oak 603 toasted oak 604 grey oak

709 white antique oak 710 grey antique oak 711  old racine

Easy Cover Pro Plank
Vastagság: 6,5 mm
Lapméret: 915 mm * 185 mm
Mennyiség: 1,69 m2/csomag, 10 lap/doboz



603 toasted oak

505 turkey oak

20



709 white antique oak

604 grey oak

21



711 old racine

710 grey antique oak
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kisállat barát

környezetbarát anyagok

Tűzálló Bfl-s1

ideális gyermekeknek

gyorsabb telepítés
a hőmérséklet-

változásoknak ellenáll

20 év garancia 
lakossági felhasználásra

10 év garancia
kereskedelmi felhasználásra

100% vízálló

A felső kopóréteg megvédi a padlót a 
háziállatok által okozott sérülésektől, 

mint karcolások vagy ütések.

Összetételében a különböző 
alapanyagok mentesek a 

formaldehidektől.

A padló semmilyen mérgező anyagot
 nem bocsát ki.

Hőmérsékletváltozásokban való 
viselkedésének köszönhetően, a 

telepítést megelőzően akklimatizációs 
nem szükséges.

Úgy tervezték, hogy ellenáll 
a szélsőséges hőmérsékleteknek.

100% nedvességálló

LIVING PLUS HD PADLÓBURKOLAT Termékjellemzők
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wood

ceramic

Lapméret: 1220 x 225 mm
Vastagság: 6 mm
Mennyiség: 1,64 m2/csomag, 6 lap/doboz
Koptatóréteg: 0,55 mm

Lapméret: 800 x 400 mm
Vastagság: 6 mm
Mennyiség: 1,92 m2/csomag, 6 lap/doboz
Koptatóréteg: 0,55 mm

6 lap/doboz 1,64 m2 / csomag

1,92 m2 / csomag6 lap/doboz

kiegészítők

szegélyléc

• PVC alapanyagból 
• pvc fóliával borítva
• 100% nedvesség álló
 
Méret: 10x80x2440 mm
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LIVING PLUS HD PADLÓBURKOLAT

Az új generációs padlóburkoló panelekkel rendkívül látványos és stílusos megjelenést adhat egy 
szobának akár néhány óra leforgása alatt is. Ha a padló felújításáról van szó, akkor már bőven vannak 
új utak. Nem kell feltétlenül a kerámialapok és parketták világában keresgélni. 

Összehasonlítva a legtöbb más lehetőséggel a piacon, és az új gyártási technikák azt jelentik, hogy 
élethű, struktúrált felületet alkothat bármekkora méretben burkolói ismeretek, por, piszok és felfordulás 
nélkül. 

Kitágul a tér, a falak és a padló folytonos
A luxuskivitelű padlóburkoló panelek a hasonló gyártmányú Easy Cover Pro falburkolatokkal együtt 
tökéletes harmóniát alkotnak. Mind színben, megjelenésben és tulajdonságokban, megfelelnek 
mindannak, amit egy padlótól elvár és annak is, amit egy XXI. századi otthoni, vagy üzleti tér látványa 
megkövetel.

A legtöbb padlóburkoló panel nagyformátumú csempére hasonlít, de annál lényegesen könnyebb és 
rugalmasabb. A táblákat egyszerűen egymás mellé téve összepattinthatja és az illesztés gyakorlatilag 
láthatatlan. Ez pont az a padlóburkolat, melyet mindig is szeretett volna, mellyel helyiségenként, vagy 
akár csak egy kis részletben is keverheti a stílusokat az egyedi megjelenés érdekében.

Különleges felülete rabul ejtő
Az új padlóburkoló panelek különféle textúrákban készülnek, például kézzel kapart hatással, vagy 
lágy, struktúrált mintát alkotva. Már akkor érezni, hogy kényelmes lesz a lábának is, amikor még 
csak kézzel érintette meg. Győződjön meg róla személyesen, ahogy ujjait végighúzza a lapokon, vagy 
ahogy a súroló fény az ablakból ráesik, különleges látvány minden pillanatban. Nagystílű, modern 
és kialakításának megfelelően bármekkora felületen attraktív, akár csak egy kis részt emel ki vele a 
szobából, akár egy terem hangulatát újítja meg vele.
De nézzünk pár gyakorlati dolgot, ami a mindennapi életben nagyon is fontos:

Alapanyaga SPC (Stone Polymer Composite), mely szobahőmérsékletű marad, így télen is meleg és 
barátságos lesz a padló. Nincs többé hideg talp érzet, amikor kilép az ágyból, vagy a zuhany alól. Sőt. 
akár padlófűtéssel is használhatja!
Magját főleg megújuló, környezetbarát nyersanyagok alkotják, ezért ez a padló semmilyen mérgező 
anyagot, kipárolgást nem bocsát ki.

Tökéletesen vízálló, így konyhába, fürdőbe, előtérbe, bárhol alkalmazható
A fával ellentétben nedves területeken is biztonságos a használata. Vízálló, mint a linóleum - így 
tökéletes fürdőszoba és konyha padlóhoz is. A padlója nem csak szép, hanem kevésbé csúszik, 
tartós, kopásálló és jól bírja a vizes helyiségekkel járó nedvességet, páratartalmat is. A meglévő, sima 
padlócsempére tehető, nem töredezik, sőt, még fugázni sem kell.
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A lapok többrétegű kompozit anyagból készülnek, szélükön körbefut az összepattintható, 
összecsúsztatható kialakítású él. Ennek köszönhetően játszi könnyedséggel tudja akár egy 
háziasszony is lerakni. 

Felhasználóbarát és egyszerű: minden lap alján ott található az optimális beépítéshez szükséges 
szigetelőhab. Ezért nem szükséges a padlót alászigetelni, nem kell hozzá habosított alátétfólia, így 
kevesebb szerelési idő és gazdaságosabb a burkolás.

Arra azonban figyelni kell, hogy a padlófelület sík legyen. 
Lerakás során előfordulhat, hogy az aljzat egyenesnek, és simának látszik. Mégis, ha egy kétméteres 
élvonalzóval leellenőrizzük, akkor rögtön szembetűnnek a problémák, az egyenetlenségek. 
Esetünkben a felület egyenetlenségeinek 3mm alatt kell lenniük. Ha nem így van, akkor önterülő 
felületkiegyenlítővel kell megoldani.

Még egy érv a gazdaságosság mellett: ha bármilyen javítás kell, melynek a csövei a padlóban futnak: 
fűtés, villany, víz- csatorna, akkor épségben fel lehet szedni és vissza is lehet tenni a lapokat, így a 
helyreállítás sem jelent gondot többé!

Kinek ajánljuk? - aki gyorsan szeretne nagyon szépet :)
Gyors és pormentes lakásfelújításhoz, vagy csak egyes helyiségek újragondolásához, új berendezéshez 
illesztéséhez, hiszen átrakható, variálható.

 1.  Konyha, fürdő, vagy nappali frissítéséhez
 2. Kiadó, eladó lakások gyorsan és tartósan vonzóvá tételéhez.
 3. Irodaházak, boltok, kávézók, éttermek stílusfrissítéséhez.

Mindenhová, ahol a falburkoló panelek mellett a padlót is szeretnénk színben, mintában stílusban 
egységessé varázsolni, így szinte végteleníteni és stílusossá tenni a teret. 

Komplex élményt ad, mely nem csak a szemnek, hanem a lábnak is élmény, Könnyű álom a falakon 
és most már a padlón is egy szebb és jobb otthonért.

összetétel

 1.  Xtra-dur UV bevonat 
 2.  Magas ellenállású PU védőréteg 
 3.  PVC dekoratív réteg 
 4.  SPC tábla 
 5.  Nagy sűrűségű PE-vel ellátott EVA hátlap 
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500 white amber 503 modena oak 603 toasted oak

800 nevada oak

804 stardust oak

801 grey beach 802 washed oak

living plus hd wood

Lapméret: 1220 x 225 mm
Vastagság: 6 mm
Mennyiség: 1,64 m2/csomag,  6 lap/doboz
Koptatóréteg: 0,55 mm

 wood termékek



28503 modena oak

500 white amber



29800 nevada oak

603 toasted oak



30802 washed oak

801 grey beach
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804 stardus oak
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aged grey argenta marble black marble

brushed light

industrial oxide

washed light

corintia brown

luxor dark

white marble

corintia dark

washed dark

living plus hd ceramic

Lapméret: 800 x 400 mm
Vastagság: 6 mm
Mennyiség: 1,92 m2/csomag,  6 lap/doboz
Koptatóréteg: 0,55 mm

 ceramic termékek
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argenta marble

aged grey



34brushed light

black marble
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corintia dark

corintia brown
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luxor dark

industrial oxide



37washed light

washed dark
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white marble




