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JE VLOER KAN MO.RE!

Meer hebben.
Meer verdragen. 
Meer weerstaan.

NIEUW!

*  Volgens de standaard fabrieksspecificatie KRONOSPAN WN-103 , www.floor-with-more.com.
** Geteste ziektekiemen: Staphylococcus aureus

water dan conventionele laminaatvloeren.  
Een drankje gemorst? De emmer 
omgegooid bij het dweilen? Heeft een 
bloempot op de vloer gelekt? Er is 
geen reden tot paniek: Vloeren met 

MO.RE!-technologie is gebaseerd op 
substraten met een nieuwe formule.  
Dit maakt de vloer aanzienlijk minder 
gevoelig voor zwelling en daardoor 
beter bestand tegen de effecten van 

Hoe werkt MO.RE!-technologie?

MO.RE!-technologie kunnen dergelijke 
ongelukken aan. U kunt de vloeistof 
rustig opvegen zonder dat u zich zorgen 
hoeft te maken dat uw vloer beschadigd 
is. Dankzij MO.RE! is dit mogelijk!

MO.RE! betrouwbaarheid
ALTITUDE-vloeren met MO.RE!-technologie bieden maar liefst 48 uur bescherming tegen spatwater.*

Antibacterieel comfort
Het is voor u vanzelfsprekend belangrijk om uw vloer zo schoon mogelijk en vrij van bacteriën te houden. Het A.B.C.-
oppervlak** biedt geen basis voor bacteriegroei. Door regelmatig schoon te maken, kunnen u en uw gezin zonder zorgen 
van het dagelijkse leven genieten.

Huisdierbestendig
Dankzij hun robuuste oppervlak, de MO.RE!-technologie en het antibacteriële comfort zijn ALTITUDE-vloeren uitermate 
geschikt voor gezinnen met huisdieren.
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Texturen:

Royal Oak (RO)

Authentic Embossed

Historic Oak (HO)

Authentic Embossed

De collectie ALTITUDE is gecertificeerd 
met het milieukeurmerk Blue Angel*, 
een erkend teken van toewijding aan de 
bescherming van mens en milieu.

* Voor meer informatie: www.blauer-engel.de/en.

FUNCTIEHANDLEIDING EN TEXTUREN

Uw voordelen in één oogopslag.

5948 Renaissance Oak

GARANTIE
Al le KronoOr ig ina l®- laminaatv loeren worden 
onderworpen aan een reeks strenge tests om te 
voldoen aan internationale kwaliteitsnormen. Daarom 
verlenen we bij elk product een uitgebreide residentiële 
garantie (gedetai l leerde garantievoorwaarden:  
www.krono-original.com).

AFGESCHUINDE RANDEN AAN VIER ZIJDEN
De planken hebben afgeschuinde randen aan 
vier zijden om de authentieke uitstraling van een 
plankenvloer te garanderen.

A.B.C. ANTI BACTERIAL COMFORT
Je vloer zo schoon en vrij van bacteriën houden is 
natuurlijk van groot belang. A.B.C. Antibacterieel 
comfort verhindert  bacteriegroei op je vloer en biedt je 
de gemoedsrust van een gezonde thuisomgeving.

AUTHENTIC EMBOSSED
De hoogwaardige texturen met authentiek reliëf hebben 
een elegant contrast en een spannend multi-gloss-effect, 
dat de diepte van de structuur benadrukt met matte en 
glanzende elementen die het licht anders reflecteren. De 
synchrone poriën volgen de nerf van het motief, zodat ze 
feilloos het karakter van natuurlijk hout nabootsen

MICROSCRATCH PROTECT 
Dit bijzonder duurzame oppervlak beschermt uw 
vloeren nog beter tegen microkrassen die kunnen 
optreden bij intensief gebruik. Met Microscratch 
Protect is uw vloer goed beschermd tegen fijne 
krassen en dagelijkse slijtage.

ANTISTATISCH
ALTITUDE-vloeren bieden volledige bescherming 
tegen onaangename schokken. De antistatische 
eigenschappen zijn geïntegreerd en gegarandeerd 
voor de levensduur van de vloer. Bovendien trekken 
deze vloeren op de conventionele manier geen stof en 
vuil aan en zijn ze daardoor uiterst gemakkelijk schoon 
te houden.

1CLIC 2GO PURE
ALTITUDE-vloeren worden in een mum van tijd 
geïnstalleerd met het installatiesysteem 1CLIC 2GO 
PURE, dat een krachtgesloten verbinding biedt en 
geen plastic naden vereist.

AC-SCORE/GEBRUIKSKLASSE
AC5 – Klasse 23/33 (EN 13329)
ALTITUDE-vloeren kunnen zelfs nog meer aan: met 
gebruiksklasse 33 en slijtklasse AC5 zijn ze geschikt 
voor alle woon- en bedrijfsruimtes met intensief 
gebruik.

*

* Geteste ziektekiemen: Staphylococcus aureus
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Planken, Authentic Embossed (HO)
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4 panelen/doos = 1.94 m²/doos

AC5, klasse 33, 2000 x 242 x 12 mm

K326 Sundance Oak

K326 Sundance Oak

Planken, Authentic Embossed (RO)

5954 Hardy Oak

Planken, Authentic Embossed (HO)



22/04/01 De productinformatie in deze catalogus was actueel op het moment van publicatie. Vanwege ons continue productontwikkelingsbeleid behouden wij ons het recht voor om 
productspecificaties te wijzigen. Vanwege standaard toleranties in de grafische industrie kunnen de originele motieven afwijken van de afbeeldingen in deze catalogus.

ALTITUDE 
COLLECTIE 

5954 Hardy Oak


