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A CERAMIN burkolat előnyei

További előnyök:

• Nagyrészt szerves, ásvány alapú
• Rendkívül tartós és könnyen tisztítható
• Ideális a ház bármely helyiségébe

• Meleg tapintású, halk lépéshangú
• Nem csúszik
• Növeli otthona komfortérzetét
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PVC, klór- és
lágyító mentes

Régi, meglévő
burkolatra is rakható

Kék Angyal minősített 
környezetbarát termék

Padlófűtéshez is
alkalmas

Újrahasznosítható
Nem változtatja alakját nagy 
hőmérséklet ingadozások 
esetén sem

Anyagában is vízálló Garantált minőség

Beépített fugávalMagas kopásállóságú
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Ismerd meg a CERAMINT

Termékeink célja az egészség megóvása és a klímaváltozás lassítása.

Az egyedi gyártástechnológia lehetővé teszi a PVC-mentes, 100%-ban újrahasznosítható termékek kivitelezését a legjobb 
dizájnnal és minőséggel.

Az alapanyaggyártástól a digitális nyomtatási technológián át, minden folyamatunk szorosan összefüggő rendszert alkot 
gyárunkban. Itt zajlik továbbá a termékek tartós felületi rétegeinek kezelése, a fal- és padlólapok speciális illesztésének 
kialakítása, valamint a csomagolás és a termékek előkészítése a szállításra.

Természetes megjelenés 
Egyedülálló nyomtatási technológiánknak 
köszönhetően a természetes fát tökéletesen 
tükröző dekorokat hozunk létre.

Védelem a víz ellen

Az SPC padló (Stone Polymer Composit = 
Ásványi Polimer Kompozit) a legtartósabb 
vízálló vinyl padlóburkolat a piacon. A 100%-
ban vízálló burkolat bizonyítottan véd a kiömlő 
víz hatásai ellen. 

Magas kopási osztály
A teljes kollekció csúszásmentes, melyben 
az AC5-ös és az AC6-os kopási osztály is 
megtalálható. A nagy forgalmú épületek 
számára is kiváló választás. 

Különböző textúrák és méretek
Választékunkban megtalálhatóak gyönyörű fa 
és kő mintázatok, melyeket többféle méretben 
kínálunk. A színek és a textúrák a legjobb 
inspirációk otthonod megújításához. 
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Lapméretek

PADLÓBURKOLATOK

Padlóburkolat:

Fali lapok:

1290 mm

173 mm 246 mm

638 mm

310 mm

1180 mm

392 mm

642 mm

315 mm

1290 mm
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POSNANIA

Cikkszám: 55049

1290 x 173 mm

3,6 mm

AC4 (32)

2,901 m2

139,25 m2
Letisztult, egyszerű színvilág jellemzi, mely 
nyugodt hangulatot kölcsönöz a térnek.



CRACOVIA
Cikkszám: 55048

1290 x 173 mm

3,6 mm

AC4 (32)

2,901 m2

139,25 m2
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Elegáns megjelenés és meleg színek. Az 
otthonos hangulat kiindulópontja.
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SEDINUM

Cikkszám: 55054

1290 x 173 mm

3,6 mm

AC4 (32)

2,901 m2

139,25 m2
Skandináv stílusú, minimalista otthonok 
dísze. Szabadabb gondolkodás eredménye.
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GEDANUM
Cikkszám: 55053

1290 x 173 mm

3,6 mm

AC4 (32)

2,901 m2

139,25 m2
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Kellemes, sötétebb árnyalat, mely kiemeli a 
bútorok szépségét.



AFRICAN MAPLE

Cikkszám: 40921

1290 x 173 mm

4,5 mm

AC4 (32)

2,454 m2

117,79 m2
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A tisztaság jegyében tervezték, mely tökéletes 
fahatással teremt egységes megjelenést.
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ELM SILVERGREY
Cikkszám: 40922

1290 x 173 mm

4,5 mm

AC4 (32)

2,454 m2

117,79 m2
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Egy csipetnyi stílus, mely bármilyen 
helyiségnek egyedi dizájnt kölcsönöz.



VICO EQUENSE

Cikkszám: 48320

1290 x 173 mm

3,8 mm

AC3 (31)

2,901 m2

139,25 m2
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A tradíció értékét ötvöztük a modern
külsővel és a természetes fahatással.
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HOSSEGOR TÖLGY
Cikkszám: 53656

1290 x 246 mm

4 mm

AC4 (32)

2,538 m2

114,21 m2
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Nyitott, tágas terek, szabadság és 
kifinomultság a lakberendezésben.



CALEDONIAN

Cikkszám: 53660

1290 x 246 mm

4 mm

AC4 (32)

2,538 m2

114,21 m2
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Élethű, látványos fafelületek minden mennyiségben, 
kellemes melegbarna színárnyalat.
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INDUSTRIAL GREY
Cikkszám: 52011

638 x 310 mm

4,5 mm

AC4 (32)

2,373 m2

66,44 m2
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A divatos indusztriális stílus karakteres hangulatot 
kölcsönöz és lenyűgöző látványt nyújt.
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FALBURKOLATOK

28

A BURKOLÁS
JÖVŐJE



 DONNA ORYX

Cikkszám: 57594

642 x 315 mm

3 mm

AC6 (34)

3,437 m2

151,23 m2
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A világos, kőhatású falak és kiegyensúlyozott 
tónusok harmonikus teret építenek.
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MOONSTONE GREY
Cikkszám: 57606

1180 x 392 mm

3 mm

AC6 (34)

3,7 m2

177,6 m2
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A modern hangulat a holdkő
nyugtató erejével.



MAGALLAN GREY

Cikkszám: 57605

1180 x 392 mm

3 mm

AC6 (34)

3,7 m2

177,6 m2
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A kortárs dizájn bátor kedvelőinek ajánljuk 
ezt a hűvös szürke megjelenést.
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CARRARA WHITE
Cikkszám: 57604

1180 x 392 mm

3 mm

AC6 (34)

3,7 m2

177,6 m2
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A luxus ezentúl elérhető a fehér márvány erejével. 
Elegáns és visszafogott terek akár nagyobb felületeken. 



LUNA VIRGIN WHITE

Cikkszám: 57588

642 x 315 mm

3 mm

AC6 (34)

3,437 m2

151,23 m2
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Hófehér, patyolat tiszta felületek, maximálisan 
modern enteriőrök határok nélkül.
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OFF BLACK
Cikkszám: 57589

642 x 315 mm

3 mm

AC6 (34)

3,437 m2

151,23 m2
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Gyönyörű sötét árnyalat elemi ereje 
kapcsolódik a funkcionalista formavilághoz.



ADIGE CLASSIC GREY

Cikkszám: 57592

642 x 315 mm

3 mm

AC6 (34)

3,437 m2

151,23 m2
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Szépen öltöztetik a letisztultabb stílusú 
otthonokat is ezek a homokszínű burkolólapok.
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AVOLA ANTHRACITE
Cikkszám: 57597

642 x 315 mm

3 mm

AC6 (34)

3,437 m2

151,23 m2
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Dekoratív antracit terek, izgalmas 
megoldások korlátlanul.



REPELLO

Cikkszám: 45841

642 x 315 mm

3 mm

AC4 (32)

3,437 m2

151,23 m2
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A belsőépítészet örök kedvence a látványos, 
betonhatású burkolat.
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BLANCO
Cikkszám: 45846

642 x 315 mm

3 mm

AC4 (32)

3,437 m2

151,23 m2
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Letisztult vonalvezetés, világos tiszta 
árnyalatok, különös fényhatásokkal.



KIEGÉSZÍTŐK
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MINŐSÉG
ÉS AZ IGÉNYEK 
TALÁLKOZÁSA
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Íves Lépcsőprofil

PF LVT 2

• ezüst
• öntapadós
• 28,5 x 26,5 x 5 mm
• 2,7 m
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A lépcső íves szélének kialakításához, 
csúszásgátló barázdákkal.

Lépcsőprofil

PF LVT 3

• ezüst
• öntapadós
• 28,1 x 14,3 x 5 mm
• 2,7 m

Megvédik a lépcső burkolatának éleit. 
Csúszásgátló barázdákkal vannak ellátva a 
balesetmegelőzés érdekében.



L profil

L pofil

• natúr alumínium, eloxált- ezüst, bronz, titán
• H=3 mm és H=4,5 mm szélességben
• 2,5 m
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A falburkolatok szélének védelmére és lezárására 
szolgáló eloxált alumínium élvédő.

Belső sarokprofil

PF LVT 1

• ezüst
• öntapadós
• 25 x 25 x 5 mm
• 2,7 m

Jelentősen megkönnyíti a fal- és padlóburkolat 
közötti szögek kialakítását, lekerekített formájának 
köszönhetően könnyen tisztítható.



Alapozó Vinyl MAX padlóalátét

Burkolási segédletRagasztó

Knauf Haftemulsion (1 kg, 5 kg)

Tapadásnövelő alapozó. Biztosítja az alapvakolatok 
optimális tapadását. A felületi pórusok lezárásával 
szabályozza az aljzat nedvszívó képességét, így védve 
az alapvakolatot és glettet a gyors kiszáradástól. 
Oldószermentes koncentrátum.
 Kiadósság: hígítás nélkül kb. 10 m2/kg

Legjobb választás klikk-rendszerrel ellátott 
Vinyl (SPC, LVT) burkolatokhoz.
Nagy sűrűségű (130 kg/m3) és teherbírású (20 t/m2), 
zárt cellás polietilén (HDPE) alapanyagú padlóalátét 
csúszásgátló réteggel, kifejezetten a KLIKK-rendszerű 
vinyl padlókhoz. A termék kiváló fűtéshatékonyságot 
kínál padlófűtés esetén. 100%-ban újrahasznosítható, 
környezetbarát termék.

Tekintse meg burkolási segédletünket weboldalunkon!

https://www.baudekor.hu/ceramin-burkolasi-segedlet

Knauf Superkleber (1 kg, 7 kg)

Diszperziós beltéri készre kevert burkolatragasztó. 
Tartósan rugalmas, alkalmas a felületkezelt, stabil 
fogadófelületeken kívül építési lemezekre történő 
burkolatragasztáshoz is. Felhasználható átlagos 
igénybevételű vizes helységekben. 
Kiadósság: kb. 350  g/m2
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Magyarországi forgalmazó:
Bau Dekor Kft.
2142, Nagytarcsa, Felső Ipari körút 5/c
www.baudekor.hu • www.ceramin.hu


