www.floorforever.cz

Atraktivní design
za atraktivní ceny
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Z každého zakoupeného m2
přispějeme 1 Kč na nové podlahy
v Klokánku, zařízení FOD pro děti
vyžadující okamžitou pomoc.

Masivní a vrstvené dřevěné podlahy
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popis

pův. cena

DUB MARKANT Natur/Rustikal
UV olej, přírodní olej nebo bílý olej

UV olej, přírodní olej nebo bílý olej

Kartáčovaný povrch, přírodní olej nebo bílý olej Woca

Pozn.: dřevo je přírodní produkt a může
měnit barvu a strukturu.

rozměr

21 x 120 mm

1383,-

15 x 120 mm

1342,-

10 x 120 mm

1280,-

21 x 140 mm

1466,-

15 x 140 mm

1446,-

10 x 140 mm

1435,-

21 x 140 mm

1622,-

akční cena*

1227,1186,1130,1310,1290,1279,1466,-

Akce platí od 1. 12. 2013 do 24. 3. 2014 při objednání. Odebrání do 31. 3. 2014.
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* Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m2 bez DPH.
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Berthold Dub Natur

Masivní dřevěné dubové
podlahy

Vlastnosti:
Natur:
jsou povoleny otevřené suky do 3 mm, pevně zarostlé větší suky, lehké trhliny v suku nebo povrchu,
		
tmavé záběhy a nepatrné zbělení v okrajových oblastech.
Rustikal: jsou povoleny otevřené suky do 3 mm, pevně zarostlé nebo zatmelené větší suky, lehké nebo zatmelené trhliny
		
v suku nebo povrchu, tmavé záběhy, kůrové vrůsty a bělové dřevo do 25 % povrchu.
Materiál v tloušťce 21 mm se dodává v napadajících délkách 600–2400 mm. Materiál v tloušťkách 10 a 15 mm se dodává v napadajících délkách 600–1800 mm.

za atraktivní ceny…

- 468,-

akční cena*
vč. povrchové úpravy

1342,-

468
Usˇetrˇíte

Kcˇ/m2

VÝHODY:
— VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
— EXTRÉMNĚ STABILNÍ
— ŠIROKÉ A DLOUHÉ FORMÁTY
Pozn.: dřevo je přírodní produkt a může
měnit barvu a strukturu

popis

DUB MARKANT

Natur/Rustikal

www.floorforever.cz

sleva na materiál
a povrch. úpravu

rozměr

15  x 185 mm

Spára: mikro 4V,
Spojení: pero/drážka, nášlapná vrstva: 4 mm
Povrchové úpravy:
Natural Oak – přírodní olej, kartáčovaný		

Natural Oak

Polar White – bílý olej, kartáčovaný

Polar White

White Oak – extra bílý olej, kartáčovaný

White Oak

Dark Grey – tmavě šedý olej

Dark Grey

Grey Cool – tmavě šedý olej, kartáčovaný

Grey Cool

Light Grey – světle šedý olej

Light Grey

Akce platí od 1. 12. 2013 do 24. 3. 2014 při objednání. Odebrání do 31. 3. 2014.
Akce se vztahuje pouze na uvedené povrchové úpravy.

1810,-

* Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m2 bez DPH.

původní cena
vč. povrchové úpravy

Berthold Dub Natur, povrchová úprava Dark Grey

Vrstvená podlaha Multiplex
Trendy odstíny zdarma

Vlastnosti:
Natur:
jsou povoleny otevřené suky do 3 mm, pevně zarostlé větší suky, lehké trhliny v suku nebo povrchu,
		
tmavé záběhy a nepatrné zbělení v okrajových oblastech.
Rustikal: jsou povoleny otevřené suky do 3 mm, pevně zarostlé nebo zatmelené větší suky, lehké nebo zatmelné trhliny v suku
		
nebo povrchu, tmavé záběhy, kůrové vrůsty a bělové dřevo do 25 % povrchu.
Tento materiál se dodává ve fixních délkách 2000, 2200 a 2400 mm, 5 + 2 (1/2 a 1/2) lamel v balení.

AKCE

Sleva pro zákazníky obchodní sítě
Floor Forever:
HOCO originální lišta

40 mm

-20

49,50
62,-

61,85
78,-

20
m

m

Přírodní olej
Bílý/šedý olej

akční cena Kč/bm*

* Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/bm bez DPH.
Akce platí od 1. 12. 2013 do 24. 3. 2014 při objednání. Odebrání do 31. 3. 2014.

původní cena Kč/bm*

Obvodová lišta HOCO UMF 554,
dýha dub

%

Pozn.: dřevo je přírodní produkt a může
měnit barvu a strukturu.

Váš odborný prodejce dřevěných podlah Berthold

AKCE

K dřevěným podlahám
obdržíte příslušnou péči

Easy and effective. Naturally

(Berthold, Timber Top, Bergland Parkett, Hoco /olej – lak)

nad 25 m :
nad 50 m2:
nad 100 m2:

1 l mýdla
379,Pečující box WOCA**
1362,**
Pečující box + modrý mop 2093,-

Usˇetrˇíte azˇ

akční cena*

1,1,1,-

2092,–

Ke všem kvalitním dřevěným podlahám, distribuovaným v obchodní síti Floor Forever, si můžete zakoupit systémovou péči Woca
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Širokou nabídku značkových dřevěných
a laminátových podlah a prostředků pro
údržbu dřeva žádejte u nejbližších partnerů
obchodní sítě Floor Forever

* Akce platí od 1. 12. 2013 do 24. 3. 2014 při objednání. Odebrání do 31. 3. 2014.
** Náplň boxu dle druhu povrchu.
Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m2 bez DPH.

původní cena*
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