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* According to VOC A+, a statement on level of emission of 

volatile substances in indoor air posing a toxic threat during 

inhaling – on a scale from A+ (very low-emission) to C (high-

emission). Detailed information: www.eurofins.com/france-voc



RO24 Rocky Mountain Way

krono onic

2

Ideální pro rezidenční  
a komerční projekty 
S 30letou zárukou pro rezidenční 
a 5letou zárukou pro komerční  
použití, extrémně odolná,  
s nejvyšší užitnou třídou 34,  
třídou odolnosti AC6+, odpuzující 
prach a nečistoty, s maximální 
stabilitou lamel s nízkou  
roztažností a zámkovým  
systémem Top Clic. 

Ideální pro kuchyně,  
koupelny a vestibuly 
100% voděodolná, s antibakteriální 
vrstvou A.B.C., hluková izolace při  
chůzi a nárazech, vysoká nosnost, 
zkosené hrany a autentická  
povrchová textura. 

Ideální pro pokládku 
svépomocí 
Zámkový systém Top Clic pro  
rychlou, jednoduchou a bezpečnou 
instalaci. Lze snadno zkrátit na 
požadovanou délku pomocí nože  
na koberce. 

Ideální pro renovace 
podlah 
Díky nízké výšce (4 a 5 mm) není 
nutné podřezávat dveře. Není 
zapotřebí úprava podkladu, přičemž 
podkladová dlažba se nekopíruje na 
povrch nové podlahy. 
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Dlouholetý výzkum přináší ovoce. V po-

dlahové krytině Krono Xonic nabízíme 

skutečně moderní technologicky propra-

covaný produkt, který se vyznačuje větší 

odolností a ochranou proti poškrábání než 

většina ostatních podlahových krytin a je 

také 100% voděodolný. Podlahová krytina 

Krono Xonic představuje novou generaci 

vinylové podlahové krytiny, která přináší 

působivou kombinaci výhod materiálu 

a estetické hodnoty parketové podlahy. 

Vyniká autentickým přírodním vzhledem 

a maximální odolností vůči poškrábání. 

Podlahová krytina Krono Xonic je je-

dinou vinylovou podlahovou krytinou 

s užitnou třídou 34, která se skvěle hodí do 

komerčních prostor, koupelen, kuchyní a 

vstupních hal.

 1   Stabilní v každém ohledu.
 
Jádro podlahové krytiny Krono Xonic je 

tvořeno tvrdou vrstvou, která umožňuje 

snadnou instalaci a v kombinaci 

s osvědčeným zámkový systémem Top 

Clic přináší vynikající stabilitu:

• Nová generace odolných vinylových   

     podlahových krytin: bez změkčovadel či  

     smršťování podlahových lamel 
• Vysoká úroveň rozměrové stability,  

     se zanedbatelnými změnami rozměrů  

     působením vysokých teplot

• Vinylová podlaha s nejsnazší instalací  

     na trhu

• Žádné kopírování původní podlaho 

    vé krytiny 

R014 Pearly Gates

Prvotřídní 
podlahová krytina 
se zárukou  

Podlahová krytina Krono Xonic 

absolvovala dlouhodobé 

komplexní testování, díky 

kterému můžeme být na 

naše výsledky hrdí. Ty se týkají 

nejen kvality a praktičnosti, 

ale také samotného vinylu ve 

vztahu k životnímu prostředí. 

Podlahová krytina Krono Xonic 

neobsahuje změkčovadla, a 

proto ji lze v plném rozsahu 

recyklovat. Návrh výrobku 

a technologii chrání deset 

mezinárodních patentů. 



w
a

t
e

rp
ro

o
f

krono onic

R022 Long Beach

5

 2   HD digitální tisk.

Díky nejnovější technologii digitálního 

tisku nastavuje podlahová krytina Krono 

Xonic novou laťku estetické kvality. Po-

dlaha musí vypadat skvěle a podlahová 

krytina Krono Xonic vypadá tak opravdově, 

že rozdíl nepozná ani trénované oko 

zkušeného tesaře.

•  Dvě neporézní směsné vrstvy jsou   

 dokonalým podkladem pro HD digitální   

 tisk 
•  3D vzhled

•  Ideální pro velkoplošné použití  

  v komerčních prostorách 
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• 100% voděodolná 
• Jemná a teplá na dotyk 
• Antibakteriální vrstva 
• 5 mm: Tichá díky kročejové izolaci při  

     chůzi a nárazech 
• Ochrana proti jemnému poškrábání  
• Vzhled přírodního dřeva / dlaždic 
Na podlahovou krytinu Krono Xonic jsme 

hrdí. Budeme velice rádi, vyzkoušíte-li sami 

tuto novou generaci vinylových podlaho-

vých krytin. Již brzy si ověříte, že na pod-

lahovou krytinu Krono Xonic se můžete 

v každém směru spolehnout. 

Povrchová úprava.
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Flanders Oak (FN)

Hard Rock (HR)

Hickory Scrape (HS)

Krono Xonic je k dispozici v 
následujících provedeních:



R023 Anchorage
5 x 192 x 1280 mm
Planked, FN

R024 Rocky Mountain Way
5 x 192 x 1280 mm
Planked, FN

R040 Stonewashed Oak
5 x 192 x 1280 mm
Planked, HS

R015 Columbus
5 x 192 x 1280 mm
Planked, FN

R014 Pearly Gates
5 x 192 x 1280 mm
Planked, FN

R054 Macchiato
5 x 192 x 1280 mm
Planked, HS

R053 Keaton
5 x 192 x 1280 mm
Planked, HS

HD digitální tisk umožňuje jedinečnou definici vzoru a působivou 3D optiku. Můžete si vybrat ze široké kolekce dekorů od 
moderních až po klasické a rustikální.

Máte na výběr.
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R026 Sundance



R022 Long Beach
5 x 192 x 1280 mm
Planked, FN

R017 Tortuga
5 x 192 x 1280 mm
Planked, FN

R018 True Grit
5 x 192 x 1280 mm
Planked, FN

R026 Sundance
5 x 192 x 1280 mm
Planked, FN

R013 Sandstorm
5 x 192 x 1280 mm
Planked, FN

R038 Patriot
5 x 192 x 1280 mm
Planked, HS

R037 Buccaneer
5 x 192 x 1280 mm
Multistrip, FN

R039 Seashell Oak
5 x 192 x 1280 mm
Planked, HS

krono onic
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R034 Streetwise
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R052 Industrial
5 x 295 x 1280 mm
Tile, HR

R051 Downtown
5 x 295 x 1280 mm
Tile, HR

R034 Streetwise
5 x 295 x 1280 mm
Tile, HR

R035 Porcini
5 x 295 x 1280 mm
Tile, HR

RO33 Wild Thing
5 x 295 x 1280 mm
Tile, HR

krono onic

9



R054 Macchiato
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Podlaha Krono Xonic disponuje celou řadou podlahových 
doplňků.

             www.add2-flooring.com

Universal repair paste, 
mixable

PE foil, 
Aluminum strip Tap-block

Mounting part

Decor-matching plastic skirting K58C

Design click 
end profile

Decor matching 3 in 1 profile (self-adhesive or click)
 Ramp profile  Transition profile  End profile

Accessories for skirting board K58C: 
Internal/external corners and end caps

Design click 
ramp profile

Design click 
transition profile

krono onic
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Wax-repair set, 
mixable

Design floor cleaner



Testované bakterie: Staphylococcus aureus, Escherichia coli*1

*1

Záruka Všechny podlahové krytiny Krono Original® absolvova-
ly dlouhodobé komplexní testování, abychom ověřili jejich soulad 
s mezinárodními normami kvality. Proto na všechny naše produkty 

poskytujeme komplexní záruku. Můžete si být jisti, že každá naše krytina, kterou 
vyberete, vám poskytne dlouhodobou spokojenost a péče o ni bude snadná. 

Hluková izolace při chůzi a nárazech Všechny po-
dlahové krytiny Krono Xonic o tloušťce 5 mm obsahují kročejovou 
izolaci. Ta zmírňuje hluk způsobený nárazy, ozvěnami a vibracemi a 

zajišťuje příjemnou pokojovou akustiku a příjemný pocit při chůzi. Není zapotřebí 
úprava podkladu, což šetří čas a peníze. Tyto podlahy se navíc skvěle hodí pro po-
dlahové vytápění. 

Odolná vůči skvrnám a otiskům Můžete být 
v pohodě, protože i ty nejnepříjemnější skvrny od červeného vína, 
olejů, kávy či laku na nehty lze snadno odstranit. Podlahové krytiny 

Krono Original® jsou také neuvěřitelně odolné vůči oděru a vyznačují se dlouhou 
životností. Bylo prokázáno, že se řadí mezi nejodolnější produkty, které jsou 
v současnosti na trhu. Ani nejtěžší nábytek nezanechá žádné zářezy (používejte 
prosím plstěné podložky a pod židle na kolečkách podložky).

 Systém Top Clic  Systém Krono Original® Top Clic byl 
speciálně vytvořen, aby byla pokládka vinylové podlahy jedno-
duchá a nenáročná. Zámkové spoje Clic rychle a jednoduše spojí 

jednotlivé lamely a vytvoří pevný zámek. 

Třída protiskluznosti Bezpečnost je jednou z našich pri-
orit. A proto je pro nás důležité vyvíjet struktury, které se vyznačují 
optimální třídou protiskluznosti a odpovídají požadavkům na 

podlahové krytiny v pracovním prostředí, ve kterém je kladen velký důraz na 
zohlednění rizika uklouznutí. 

Antibakteriální vrstva A.B.C. Jedním z našich 
úkolů je samozřejmě zajistit co největší čistotu podlahy bez výs-
kytu bakterií. Antibakteriální vrstva Krono Original® A.B.C neposky-

tuje bakteriím povrch, na kterém by se mohly množit, a díky tomu si můžete bez 
starosti užívat zdravé prostředí. 

Ochrana proti jemnému poškrábání Extrémně 
odolný povrch chrání podlahu s ještě větší jistotou před mikros-

kopickým poškrábáním, které může způsobovat mechanická zátěž.  

Digitální design Vyzkoušejte 
precizní design v HD kvalitě. Mo-
derní tisk zajišťuje ostré rozlišení 

a nádherně stylové vzory. Díky rozmanitému tisku nabízíme u každého vzoru 
až šedesát různých lamel. Díky tomu má podlaha autentický přírodní vzhled, 
ve kterém si prakticky nepovšimnete opakování. Opravdu pozoruhodná!
 

Pro intenzivně namáhané obytné pros-
tory Např. podesty, vstupní haly, dílny, kuchyně apod. 

Intenzivně namáhané podlahové krytiny 
v komerčních objektech Např. sklady, restaurace a 
dílny apod. 
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03/07/18
Tiskové chyby vyhrazeny. Dotisky a nová vydání nahrazují 
předchozí verze. 

*vyhlášení o úrovni emisí prachových látek ve vnitřním 
prostředí, které představuje nebezpečnou hrozbu 
inhalace- na stupnici od A+ (velmi nízká emise) do C 
(nejvyšší emise). Bližší informace naleznete na: www.
eurofins.com/france-voc

+

Distributor: KDC Sp. z o.o. 
Office and Warehouse no 2: 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

tel. +48 17 58 22 200, fax +48 17 58 22 300 
Warehouse no 1: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 52

tel. +48 77 40 04 501, fax +48 77 40 04 600 
www.kronospan.pl · sales.strzelce@kronospan.pl

Producer: DSO Sp. z o.o. 
47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 52

tel. +48 77 40 04 501, fax +48 77 40 04 600 
www.kronospan.pl · sales.strzelce@kronospan.pl

Distribuce v České republice:: Velke DIK




