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S t yl , in d y wid ua ln ość i eksklu z y wność
W a s z e wy m a g an ia – n asz e wy z wani a
Wszystko jest możliwe. Nowoczesne mieszkanie, efek- jakości, więcej różnorodności, więcej kreatywności,
towna prezentacja na targach i przyjemna praca – to więcej projektów i więcej komfortu.
wszystko jest bezgranicznie indywidualnie. Puryzm, czar
FALQUON oferuje również innowacyjność oraz
lub vintage- liczą się tylko styl, projekt i kreatywność.
unikalność: wszystkie nasze powierzchnie lakierowe są
Obok mebli i akcesoriów decydujący dla szczególnej
utwardzane wyłącznie za pomocą elektronów które
atmosfery pomieszczenia jest także ekskluzywny projekt uszlachetniają te powierzchnie.
podłogi.
Ta najnowocześniejsza technologia utwardzania
Dzięki różnorodności kolekcji i indywidualnym
pozwala nam na całkowite wyeliminowanie
możliwościom FALQUON Exclusive Surfaces każda
rozpuszczalników w trakcie produkcji. A końcowym
podłoga stanie się przeżyciem.
efektem są powierzchnie, które spełniają najwyższe
oczekiwania, co do długotrwałości, ekskluzywności
Chcecie więcej? FALQUON oferuje więcej! Więcej
i zdrowia.
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Co l or it a

Struktura		
Panele		
Opakowanie
Klasa ścieralności

Tweed lub Supermatt
644 x 310 x 8 mm
10 Paneli = 1,996 m²
32 | AC 4
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Indywidualność spotyka kreatywność – Colorita.
200 różnych kolorów o modnej strukturze Tweed lub
Supermatt, dostępne dla Państwa już przy zamówieniu
od 15 m² z koloru. Puść wodze swojej fantazji i wybierz,
dla siebie, swój wymarzony kolor według dostępnego
wzornika.
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Arezzo

Fiesole

Lucca

Pienza

Siena

Vinci

Empoli

Manciano

Victorian Oak (Wood*)

White Oak (Wood*)

Prignitz Pine (Wood*)

Morris Walnut (Wood*)

Mag n u s

Struktura		 Rock
Panele		 830 x 400 x 12 mm
Opakowanie		 3 Panele = 1,00 m²
		 36,00 m² = 675 kg
Paleta		
36 Paczek
Klasa ścieralności 33 | AC 5

*Supermatt
*1.250 x 160 x 12 mm
*5 Paneli = 1,00 m²

7 |

MAGNUS spełnia praktycznie wszystkie wymagania. Od
salonu, kuchni, czy łazienki po obiekty
powierzchniowe o wysokich wymaganiach. Co sprawia
że Magnus świetnie się nadaje do biur, hoteli, sklepów,
restauracji lub powierzchni wystawowych na targach.
Płyty Knauf integraf (GIFAtec 1500) o wysokiej jakości
oraz bogate w minerały są podstawą niesamowitych

właściwości Magnus’a. Powierzchnia żywico-akrylowa
utwardzana wiązką elektronów spełnia najwyższe
Standardy (Klasa 33) oraz jest antystatyczny/
antypoślizgowa. Doświadczcie państwo Magnusa
osobiście. Podłoga jest optycznie od betonu czy
naturalnego kamienia nie do odróżnienia a jednak jest
ciepła, cicha oraz łatwa do czyszczenia.
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Canyon Andiroba

Ebony Makassar

Plateau Maple

Select Cherry

White Oak

S i l ve r L in e W ood

Struktura		
Wysoki połysk
Panele		
1.376 x 113 x 10 mm
Opakowanie
8 Paneli = 1,244 m²
			
52,25 m² = 580 kg
Paleta		42 Paczki
Klasa ścieralności 32 | AC 4
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Elegancka odsłona.
To specjalne wyposażenie, które nadaje kolekcji Silver
Line niewiarygodną siłę oddziaływania: zamontowane
fabrycznie, po długości, listwy aluminiowe tworzą s
zlachetny, elegancki wygląd.
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Canyon Andiroba

Canyon Koa Perfect

Prignitz Pine (2014)

Winzer Oak (2014)

Canyon Plum

Aragon Oak

White Oak

Morris Walnut

Plateau Maple

B l ue L in e W o od

Struktura		
Wysoki połysk
Panele		
1.376 x 193 x 8 mm
Opakowanie
8 Paneli = 2,125 m²
			
68,00 m² = 510 kg
Paleta		32 Paczki
Klasa ścieralności 32 | AC 4
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Victorian Oak

Wild Maple

Plateau Merbau

Sonoma Oak

Dla tych, którzy lubią czuć się dobrze
posiadamy naturalny wygląd wyjątkowych
wzorów drewna zoptymalizowany z zaletami
i promiennym działaniem podłogi na wysoki
połysk.
Idealna do mieszkań oraz do pomieszczeń
wykorzystywanych komercyjnie o średnim
obciążeniu. Kolekcja obejmuje najnowsze,
modne wzory i wyszukaną klasykę.
Dzięki powierzchni na wysoki połysk
uzyskujemy intensywną głębie oraz większy
kontrast.
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Botticino Classico Dark

Botticino Classico Light

Carbon

Carrara Marble

Di Mazi Marble

Grizzly Slate

Labrador Larvik

Granito (2014)

Monreal Slate

Piasentina

Raw Steel

Loft (2014)

B l ue L in e S t o ne

Struktura		
Wysoki połysk
Panele		
644 x 310 x 8 mm
Opakowanie
10 Paneli = 1,996 m²
			
83,83 m² = 620 kg
Paleta		42 Paczki
Klasa ścieralności 32 | AC 4
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Perfekcyjna, naturalna estetyka.
Klasyczny wygląd płytek rozpieszcza oko, stopy
odczuwają przyjemne ciepło, o którym można tylko
pomarzyć na płytkach ceramicznych. Podłoga o wysokim
połysku, która dzięki wysokiemu stopniowi uszlachetnienia
ma tak autentyczny wygląd jak kamień naturalny.
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Uni white

Uni red

Uni black

Uni grey (2014)

Uni silver metallic (2014)

Uni gold metallic (2014)

Uni titan metallic (2014)

Uni patrol metallic (2014)

Uni white (bez fugi)*

B l ue L in e U n i

Struktura		 Wysoki połysk
Panele		 644 x 310 x 8 mm
Opakowanie		 10 Paneli = 1,996 m²
		 83,83 m² = 620 kg
Paleta		
42 Paczki
Klasa ścieralności 32 | AC 4

*1.295 x 310 x 8 mm
*6 Paneli = 2,409 m²
*144,42 m² = 1.095 kg
*60 Paczek
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Idealne dla eleganckich wnętrz!
Obojętne, czy nowoczesne urządzanie mieszkania,
wyposażenie obiektu, budowa sklepu lub lokalu
gastronomicznego - wyraziste kolory z niepowtarzalnym
połyskiem pasują do nowoczesnych jak i klasycznych
wnętrz.
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Sonoma Oak (Wood)

Morris Walnut (Wood)

Winzer Oak (Wood)

Plateau Merbau (Wood)

White Oak (SL*)

Canyon Andrioba (SL*)

B l ue L in e N a t u r e

Prignitz Pine (Wood)

Struktura		
Matt
Panele		 1.376 x 193 x 8 mm
Opakowanie		 8 Paneli = 2,125 m²		
		 68,00 m² = 510 kg
Paleta		
32 Paczki
Klasa ścieralności 32 | AC 4

*1.376 x 113 x 10 mm
*8 Paneli = 1,244 m²
*52,25 m² = 580 kg
*42 Kartony
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Niektórzy lubią matt !
Matowe powierzchnie nadają pomieszczeniom ciepło
oraz komfort.

Poprzez jej naturalny matt oraz bardzo szlachetną
powierzchnię podłoga nie tylko wygląda naturalnie ale
jest również imponująca w dotyku - A propos
imponującego – Na powierzchni nie zostają żadne
odciski palców bądź stóp.
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City*

Uni black (bez fugi)

B l u e L in e N a t u r e

Uni grey (bez fugi)

Uni white (bez fugi)

Struktura		
Matt
Panele		 1.295 x 310 x 8 mm
Opakowanie		 6 Paneli = 2,409 m²
		 144,42 m² = 1.095 kg
Paleta		
36 Paczek
Klasa ścieralności 32 | AC 4

*644 x 310 x 8 mm
*10 Paneli = 1,996 m²
*83,83 m² = 620 kg
*42 Kartony
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Zdjęcia mówią więcej niż 1000 słów.
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S t ru k t u r y , P o wier z ch n ie

Wysoki połysk

Tweed

Rock

Obok perfekcyjnej optyki, wszystkie kolekcje Falquon
przekonują poprzez utwardzane wiązką elektronów
powierzchnie oraz wybrane autentyczne struktury.

Supermatt
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… t a k ja k mater ia ł y mocu jące
Lubią państwo perfekcyjne wykończenie? My też, dlatego oferujemy do wszystkich dekorów pasujące listwy
przypodłogowe, materiały wykończeniowe oraz akcesoria.
Grubość:
Gęstość:
Wygłuszenie:
Redukcja hałasu
w pokoju:

1,5 mm
950k g/m³
18 decybeli
> 35 %

Łatwy montaż na klipsy

Akcesoria
Opakowanie
1 Rolka:
Listwy (identyczne jak dekor) 10 Szt. (2.400 x 58 x 19 mm)
1 Paleta:
Klipsy do listew
30 Szt./Paczke | 50 Paczek/Karton

15 m x 1 m
24 Rolki

= 15 m² (22 kg)
= 360 m² (533 kg)

Szczegółowe wskazówki dotyczące czyszczenia i
pielęgnacji znajdują się na stronie internetowej falquon.de.
Podłoge o wysokim połysku przetrzeć tylko na mokro, za
wyjątkiem Magnus.
wycierać wilgotną szmatką
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U t wa r d z e n ie wia z ka elektr on ów - naj w yzsza
t e ch n o lo gia w z akr esie su sz en ia l aki eru
Utwardzenie nienasyconych lakierów akrylowych
przeprowadzane jest dzisiaj albo przy pomocy promieni
UV lub przy zastosowaniu wiazek elektronów.
Poniewaz utwardzanie wiazka elektronów wymaga
znacznie wyzszego nakładu technicznego, stawiamy
sobie pytanie dotyczace zalet lub korzysci z
zastosowania takiej technologii utwardzania. W
porównaniu do alternatywnych technologii malowania,
malowanie z utwardzaniem wiazka elektronów posiada
nastepujace zalety:
Zalety jakosciowe
Dzieki utwardzaniu lakierów przy pomocy
promieniowania elektronowego wytwarzane sa
połaczone w siec makromolekuły. Sa one bardzo
stabilne zarówno pod wzgledem mechanicznym jak i

chemicznym. Dzieki temu powierzchnie odpowiadaja
najwyzszym wymaganiom odnosnie zarysowan i
odpornosci na działanie srodków chemicznych. W ten
sposób podłoga łaczy w sobie najwyzszy komfort i
ekskluzywny wyglad z wybitnymi własciwosciami
produktu dla róznych zastosowan.
Zalety ekologiczne
Najnowoczesniejsza technika produkcji spełnia
najwyzsze wymagania dotyczace bezpieczenstwa
procesu i jakosci produktu. Staranny wybór wysokiej
jakosci surowców i ich zastosowanie podkresla
ekologiczny i zdrowotny charakter naszych produktów.
Bez emisyjny proces produkcyjny przyczynia sie, zatem
aktywnie do ochrony srodowiska.
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Z ale t y u t w ar dz a n ia wią z ką el ekt ronów .
Własciwosci produktu		
Lakierowana i		
						utwardzana		
						wiazka elektronów

Lakierowana,		
utwardzana UV		

Podłogi laminowane
melamina

Dotyk/Przyjemne uczucie		

miekkie, ciepłe		

miekkie, ciepłe		

zimne

Odpornosc na działanie		
substancji chemicznych

bardzo wysoka		

wysoka			

wysoka

Odpornosc na zarysowania		

bardzo wysoka 		

wysoka 			

wysoka

Odpornosc na mikro zarysowania

bardzo wysoka 		

wysoka			

wysoka

Stopien połysku (Wysoki połyski)
						

wszystkie stopnie 		
połysku

Problematyczne		

Bardzo problematyczne

Odpornosc na promienie UV
(Trwałosc kolorów na działanie
promieni słonecznych)

bardzo wysoka		

wysoka			

niska

Łamliwosc					
(Ryzyko odprysków przy uderzeniu)

bardzo niska		

niska				

wysoka

Połaczenia					
(Cecha jakosci dla całkowitego
utwardzenia lakieru)

kompletne			

nie kompletne		

nie dotyczy
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U t wa r d z e n ia
l aki er u
Badanie 						

Norma badawcza

Wyniki

Emisja formaldehydu				

EN 717-1 			

E1, < 0,05 ppm

Odpornosc na plamy				
EN 438-2, 15 		
											

Stopien 5, brak widocznych zmian
powierzchni na

Odpornosc na swiatło				
							

Skala niebieska wełniana, nie gorzej niz 6
Skala szarosci, nie gorzej niz 4

EN ISO 105-B02 		
EN 20 105-A02 		

Test papierosowy				
EN 438-2, 18			
											

Stopien 4, brak widocznych zmian
powierzchni

Palnosc

Trudnopalna, min. Cfl-s1

					

EN 13501-1 			

Róznica wysokosci pomiedzy 			
EN 13329 			
połaczonymi elementami
						

Przecietnie: ≤ 0,10 mm
maks: ≤ 0,15 mm

Równosc krawedzi					

≤ 0,3 mm/m

EN 13329 			

Szczeliny pomiedzy
			
EN 13329 			
połaczonymi elementami
						

Przecietnie: ≤ 0,15 mm
maks: ≤ 0,20 mm
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Badanie 						

Norma badawcza

Wyniki

Odcisk po stałym obciazeniu 		
EN 433 			
											
											

Brak widocznych zmian, tzn. < 0,01 mm
Odcisk przy kontroli prostym cylindrem
stalowym o srednicy 11,3 mm

Odpornosc na scieranie 			

EN 13329, załacznik E

AC4

Odpornosc na uderzenia		
							

EN 13329: 2006, 		
załacznik F			

IC 2

Pecznienie 					
							

EN 13329:2006, 		
≤ 18,0 %
załacznik G						

Zachowanie sie w momencie			
EN 438-2 			
zarysowan		
								
											

Elementy musza wykazywac
przynajmniej stopien 3 odpornosci na
zarysowania wg EN 438-2.
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Wł a śc iwo śc i pr odu ktu
łatwe do utrzymania
w czystosci i wytrzymałe.

odporne na scieranie

w znacznym stopniu odporne na działanie
niedopałka papierosa
nadaja sie do intensywnego
uzytkowania i sa wytrzymałe na nacisk

trudnozapalna

odpornosc na plamy

nadaja sie do wykładania
na ogrzewaniu podłogowym
wykonane z naturalnych,
odrastajacych surowców

odpornosc na swiatło
po latach wygladaja jak nowe

sa wygodne w uzytkowaniu

Wyj asn ie n ie oz n acz en
V-fuga

Podłoga na wysoki połysk

zamontowana listwa aluminiowa
wzdłóz długiego boku (Silver Line Wood)

odporna na wilgoc (Magnus)

trudnozapalna
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W a r u n k i g w ar a n cji
Firma FALQUON GmbH (dalej nazywana: FALQUON) gwarantuje kupujacemu
podłogi laminowane )rmy FALQUON, obok obowiazujacych w nieograniczony
sposób ustawowych warunków gwarancji, obowiazujaca od daty zakupu
gwarancje dodatkowa (15 lat przy zastosowaniu w prywatnych mieszkaniach, 3 lata
przy zastosowaniu w pomieszczeniach przemysłowych) - Magnus nawet 25 lat przy
zastosowaniu w prywatnych mieszkaniach oraz 5 w przemysłowych) na
wytrzymałosc na scieranie powierzchni podłogi laminowanej firmy FALQUON
według ponizszych zasad:
Gwarancji podlegaja panele podłogowe, które zostały ułozone zgodnie z
instrukcjami montazowymi oraz z ich przeznaczeniem. Reklamacji podlegaja panele
o wyraznie startej powierzchni co najmniej 1 cm2 i nie moze wynikac z uszkodzen
mechanicznych. Starcia na krawedziach paneli nie sa objete gwarancja.
Gwarancji podlegaja tylko i wyłacznie panele, które ułozone zostały zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcjami montazu. Przed ich montazem kazdy panel musi byc
sprawdzony (przed i w trakcie układania) pod katem wystepowania w nich
ewentualnych uszkodzen wyraznych i widzianych gołym okiem usterek (stopnia
połysku, zadrapan, róznic kolorystycznych, wymiarów, itp.).
FALQUON nie uwzglednia zadnych roszczen w przypadku ułozenia podłogi z
paneli obarczonych wadami, niewłasciwego zastosowania, niewłasciwego
montazu oraz wadliwego uzytkowania, zastosowania, pielegnacji, jawnego
zaniedbania, uderzen, uszkodzen mechanicznych, powstałych w transporcie lub
wskutek poddawania paneli bezposredniemu działaniu wody, srodków
chemicznych czy wysokiej temperatury.
Podłoga po zamontowaniu musi byc chroniona od strony wejscia poprzez
zastosowanie odpowiednich wycieraczek czy dywanów zabezpieczajacych
podłoge przed szkodliwym działaniem piasku czy wilgoci. Stosowanie foteli na
kółkach
(rolkach) z tworzywa sztucznego lub metalowych bez odpowiednich mat
ochronnych przyspiesza zuzycie paneli i powoduje utrate gwarancji. Zaleca sie
zastosowanie )lcowych podkładek pod nogi krzeseł, stołów i innych mebli.
W zadnym wypadku nie wycierac podłogi mokra scierka, polewac woda lub
stosowac srodków chemicznych.

Swiadczenia gwarancyjne
Roszczenie gwarancyjne nalezy zgłosic w punkcie zakupu paneli nie pózniej niz
30 dni od dnia wykrycia wady. Reklamacja wad musi byc zgłoszona na pismie, w
którym okreslic nalezy główna usterke, kolor, ilosc, numer indenty) kacyjny
reklamowanych paneli (numer znajdujacy sie na spodniej czesci kazdego panela).
Do reklamacji koniecznie nalezy dołaczyc kopie dowodu zakupu paneli oraz
sugestie Reklamujacego. Nalezy przechowywac próbki z zakupionych paneli
(1sztuka z poczatku i 1 sztuka z konca panela o długosci nie mniejszej jak 20 cm) aby
w przypadku koniecznosci mozna było przeprowadzic badania kontrolne. W celu
zwery)kowania zasadnosci roszczenia gwarancyjnego producent zastrzega sobie
prawo do ogledzin podłogi. W przypadku zasadnosci swiadczenia gwarancyjnego
kupujacemu przysługuje:
- wymiana towaru wadliwego na wolny od wad w czesci uszkodzonej;
- obnizenie ceny towaru czesci wadliwej;
- w przypadku braku mozliwosci dostarczenia identycznego z uzytym przez Klienta
produktem Klientowi
przysługuje prawo swobodnego wyboru z aktualnej oferty;
- producent zastrzega sobie 10%, w stosunku rocznym, amortyzacje produktu w
zwiazku z czym w niektó rych przypadkach wymiana paneli na nowe moze wyma
gac pewnej dopłaty.
Od decyzji gwaranta reklamujacemu przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania. Zasieg ochrony gwarancyjnej – terytorium Polski.
Odpowiedzialnosc za pozostałe uszkodzenia, szczególnie za szkody posrednie – jak
koszty zwiazane z montazem i demontazem oraz transportem uszkodzonej
podłogi z laminatu firmy FALQUON – jest wykluczona.
Wzmianka
Wszystkie pokazane Farby i dekory nie są wiążące. Proszę zwrócić uwagę że z racji
technicznych przedstawione w katalogu Farby oraz wzory dekorów mogą różnić się
od oryginalnych dekorów. Z zastrzeżeniem zmian technicznych.
FALQUON nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wydruku, odchylenia od normy
oraz błędy. Badania odnoszą się wyłącznie do warstwy wierzchniej.

FALQUON GmbH
Am Hünengrab 18
D - 16928 Pritzwalk | Germany
Gewerbegebiet Falkenhagen
Tel.: +49 33986 5021 10
Fax: +49 33986 5021 19
Mail: info@falquon.de
www.falquon.de
Zdjecia: shutterstock, fotolia, ESIGN
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