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Wersja polska

Styl, indywidualność i ekskluzywność
WASZE WYMAGANIA – NASZE WYZWANIA

Styl, indywidualność, technologia i ekskluzywność
Wasze wymagania – nasze wyzwania
Z podłogami FALQUON wszystko jest możliwe – piękne i nowoczesne mieszkanie, efektowna prezentacja na targach, udana
zabawa na sali bankietowej oraz przyjemna praca w biurze.
A wszystko to dostosowane indywidualnie do Państwa potrzeb
dzięki bogatej różnorodności kolekcji i struktur podłóg.

FALQUON oferuje dodatkowo unikalność i innowacyjność: nasze
lakierowane powierzchnie są utwardzane za pomocą elektronów,
które uszlachetniają nasze produkty. Ta najnowocześniejsza
technologia pozwala nam na całkowite wyeliminowanie
rozpuszczalników w trakcie produkcji.

O szczególnej atmosferze pomieszczenia decydują nie tylko
meble i akcesoria, ale także idealnie dopasowana podłoga.
Liczy się Państwa styl i projekt, a granicą jest kreatywność.
Dzięki szerokiej gamie produktów zakup podłogi staje się
prawdziwym przeżyciem.

A końcowym efektem są powierzchnie, które spełniają najwyższe
oczekiwania co do ich wysokiej jakości, trwałości i ekskluzywności,
wytwarzane w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Chcą Państwo więcej? FALQUON oferuje więcej!
Więcej jakości, więcej różnorodności, więcej kreatywności,
więcej produktów, a przy tym więcej komfortu.

Kolekcje

Dzięki podłogom FALQUON każde Państwa pomieszczenie będzie
niezwykłe.

colorita | quadro
blue line wood | blue line stone | blue line uni | blue line nature | blue line classic
quadraic
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Colorita

Gdzie indywidualność spotyka się z kreatywnością.

Struktura	Wysoki połysk lub supermatt
Wymiary paneli
644 x 310 x 8 mm
Opakowanie
10 paneli = 1,996 m²
Klasa
32 | AC 4

użyteczności | ścieralności
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Colorita – Kolekcja 200 kolorów o modnej strukturze, a każdy dekor
dostępny dla Państwa już przy zamówieniu od 15 m².
Drodzy Państwo, puśćcie wodze fantazji i wybierzcie dla siebie
wymarzony kolor według dostępnego wzornika.
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Q1005 Porcelato Naturo

Q1002 Porcelato Chiaro

Q1001 Porcelato Grigio

D2935 Biały matt

U190 Czarny matt

Q1006 Marmorata Nera

Q1003 Marmorata Grigia

Q1004 Marmorata Chiara

D2935 Biały połysk

U190 Czarny połysk

Quadro

Kwadratowe, piękne i praktyczne.
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Struktura	Wysoki połysk lub supermatt
Wymiary paneli
610 x 610 x 8 mm
Opakowanie
6 paneli = 2,233 m²
Paleta
49,13 m² = 370 kg
22 opakowania
Klasa
32 | AC 4

użyteczności | ścieralności

Quadro – Kolekcja dekorów w modnym, kwadratowym formacie.
Niezależnie od wzoru i struktury pozwala na nieograniczone możliwości
urządzania wnętrza. Od teraz nawet panele mogą być układane w
białą-czarną szachownicę, a to wszystko przy łatwym i szybkim montażu.
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D2913 Canyon Andiroba

D2917 Canyon Koa Perfect

D3546 Prignitz Pine

D3545 Winzer Oak

D2919 Canyon Plum

D4181 Aragon Oak

D4187 White Oak

D4188 Morris Walnut

D2920 Plateau Maple

D3685 Old Havanna

D3686 Canyon Black Oak

D2918 Canyon Moradillo

Blue Line Wood

Dla tych, którzy lubią czuć się komfortowo.
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Struktura	Wysoki połysk
Wymiary paneli
1.380 x 193 x 8 mm
Opakowanie
8 paneli = 2,131 m²
Paleta
68,18 m² = 510 kg
32 opakowania
Klasa
32 | AC 4
użyteczności | ścieralności

D4189 Victorian Oak

D2916 Plateau Merbau

D3688 Malt Oak

D3718 Wild Maple

D4186 Sonoma Oak

D3687 Oak Auxerre

Blue Line Wood – Kolekcja dekorów odwzorowujących
drewno, które wzbogaca jednocześnie struktura w wysokim połysku.
Idealna do pomieszczeń mieszkalnych oraz
wykorzystywanych komercyjnie o średnim obciążeniu.
Modne wzory i wyszukana klasyka, które dzięki
wysokiemu połyskowi zyskują głębię oraz większy
kontrast.

9

D2909 Botticino Classico Dark

D2911 Botticino Classico Light

D2921 Carrara Marble

D4179 Grizzly Slate

D2908 Labrador Larvik

D4178 Monreal Slate

D3547 Loft

D8434 Piasentina

Blue Line Stone
Perfekcyjna i naturalna estetyka.
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Struktura	Wysoki połysk
Wymiary paneli
644 x 310 x 8 mm
Opakowanie
10 paneli = 1,996 m²
Paleta
83,83 m² = 620 kg
42 opakowania
Klasa
32 | AC 4
użyteczności | ścieralności

D3528 Solino

D3527 Pindos

Blue Line Stone – Odwzorowanie kamiennej posadzki
cieszy oko, a stopy odczuwają przyjemne ciepło, o
którym można tylko pomarzyć na płytkach
ceramicznych.
Efekt wysokiego połysku dodatkowo uszlachetnia
podłogę, potęgując efekt szlifowanego kamienia
naturalnego.
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D2935 Uni white (Biały) z fugą

U190 Uni black (Czarny) z fugą

D3550 Uni grey (Szary) z fugą

U148 Uni red (Czerwony) z fugą

D2935 Uni white (Biały) bez fugi*

U190 Uni black (Czarny) bez fugi**

D3550 Uni grey (Szary) bez fugi**

U148 Uni red (Czerwony) bez fugi**

D2935 Uni white (Biały) bez fugi matt**

U190 Uni black (Czarny) bez fugi matt**

D3550 Uni grey (Szary) bez fugi matt**

Blue Line Uni
Idealne dla
eleganckich wnętrz.
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Struktura	Wysoki połysk lub supermatt
Wymiary paneli 644 x 310 x 8 mm
*1.295 x 310 x 8 mm
Opakowanie
10 paneli = 1,996 m²
*6 paneli = 2,409 m²
Paleta
83,83 m² = 620 kg
*144,52 m² = 1.095 kg
42 opakowania
*60 opakowania
Klasa
32 | AC 4

użyteczności | ścieralności

**1.295 x 310 x 8 mm
**6 paneli = 2,409 m²
**86,72 m² = 655 kg
**36 opakowania

Blue Line Uni – Niezwykłe wykończenie salonu w nowoczesnym stylu,
sypialni lub kuchni, a także punktu komercyjnego lub lokalu gastronomicznego. Wyraziste kolory w połączeniu z wysokim połyskiem pasują do
wszystkich stylowych wnętrz.
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D4189 Victorian Oak OC

D4187 White Oak OC

D4186 Sonoma Oak OC

D 4189 Victorian Oak SL

D4187 White Oak SL

D4186 Sonoma Oak SL

Blue Line Nature
Dla tych, którzy lubią matt.

Struktura
Wymiary paneli
Opakowanie
Paleta
Klasa
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Supermatt
1.380 x 114 x 8 mm
10 paneli = 1,573 m²
66,07 m² = 500 kg
42 opakowania
32 | AC 4

użyteczności | ścieralności

Blue Line Nature – Matowe powierzchnie dodają pomieszczeniom pięknego i naturalnego
charakteru.
Każdy panel ma zintegrowaną
listwę syntetyczną lub aluminiową,
która optycznie wydłuża pokój.
Szlachetne wykończenie i struktura podłogi gwarantuje brak odcisków palców czy stóp.
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D3516 Maryland Oak SL

D3530 Oregon Oak SL

D3531 Virginia Oak SL

D3900 Montana Oak SL

D3516 Maryland Oak OC

D3530 Oregon Oak OC

D3531 Virginia Oak OC

D3900 Montana Oak OC

Blue Line Classic
Klasyczna elegancja.

Struktura
Wymiary paneli
Opakowanie
Paleta
Klasa
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Woodgrain (WG)
1.380 x 114 x 8 mm
10 paneli = 1,573 m²
66,07 m² = 500 kg
42 opakowania
32 | AC 4

użyteczności | ścieralności

Blue Line Classic – Wysokiej jakości podłoga laminowana
odwzorowująca wąskie drewniane deski. Struktura naturalnego drewna
połączona syntetyczną lub aluminiową listwą. Klasyka gatunku
stworzona specjalnie dla Państwa!
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Q001 Mosaic

Q002 Black & White

Q004 Palazzo

Q0005 Terracotta

Q006 Relief White

Q010 Emeraude

Q012 Pepiso

Q013 Agura

Quadraic

Podłoga dla wyjątkowego mieszkania.

Struktura
Wymiary paneli
Opakowanie
Paleta
Klasa
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Supermatt
644 x 310 x 8 mm
10 paneli = 1,996 m²
83,83 m² = 620 kg
42 opakowania
32 | AC 4

użyteczności | ścieralności

Quadraic – Inspirowana subtelnymi kolorami ziemi i wzorami
śródziemnomorskich płytek. Podłoga, która codziennie będzie
przywoływać wspomnienia wakacyjnego wypoczynku.
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STRUKTURY, POWIERZCHNIE …

Wysoki połysk

Supermatt

Struktura woodgrain (WG)

Obok różnorodnych wzorów kolekcje FALQUON charakteryzują się perfekcyjnym wykończeniem.
Powierzchnie są utwardzane wiązkami elektronów, które gwarantują wysoką jakość i jednolitą strukturę.

20

… WYKOŃCZENIA
A skoro mowa o perfekcyjnym wykończeniu, to nie można zapomnieć o dodatkowych akcesoriach.
Oferujemy do dekorów pasujące listwy przypodłogowe oraz materiał mocujący.
Listwy przypodłogowe (w pasujących dekorach)
10 szt. (2.400 x 58 x 19 mm)
Klipsy mocujące
30 szt./paczkę (50 paczek w opakowaniu)
Łatwy montaż na klipsy

Szczegółowe wskazówki dotyczące czyszczenia i
pielęgnacji znajdują się na stronie internetowej
www.falquon.pl.
Podłogę o wysokim połysku można przecierać wilgotną
szmatką przy użyciu dedykowanego płynu do
pielęgnacji paneli.
Pielęgnacja przy użyciu wilgotnej szmatki
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NAJWYŻSZA TECHNOLOGIA W ZAKRESIE SUSZENIA
LAKIERU – UTWARDZANIE WIĄZKĄ ELEKTRONÓW
Aktualnie utwardzanie nienasyconych lakierów akrylowych przeprowadzane jest przy pomocy promieni UV,
melaminy lub wiązek elektronów.
Wykorzystanie wiązki elektronów wymaga znacznie
wyższego nakładu technicznego niż w przypadku
pozostałych metod, ale to właśnie dzięki niej panele
FALQUON posiadają szczególne właściwości.
Zalety utwardzania lakieru wiązką elektronów:
a) jakościowe – podczas promieniowania elektronowego wytwarzane są połączone w sieć
makromolekuły. Są one bardzo stabilne, zarówno
pod względem mechanicznym, jak i chemicznym. Dzięki temu podłogi FALQUON spełniają
jednocześnie najwyższe wymagania dotyczące
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odporności na zarysowania i działanie środków
chemicznych oraz zapewniają Państwu komfort
oraz nadają ekskluzywny wygląd pomieszczeniom.
b) ekologiczne – najnowocześniejsza technologia
produkcji zapewnia bezpieczeństwo procesu
wytwarzania oraz wysoką jakość produktu.
	Zastosowanie starannie dobranych surowców
podkreśla ekologiczny charakter produktów
FALQUON, a bezemisyjny proces produkcji nie
zanieczyszcza środowiska.

ZALETY UTWARDZANIA LAKIERU WIĄZKĄ ELEKTRONÓW
(W PORÓWNANIU DO TRADYCYJNYCH METOD)
Właściwości produktu

Utwardzanie lakieru
wiązką elektronów

Utwardzanie lakieru
promieniami UV

Utwardzanie lakieru
melaminą

Odczucie w dotyku
Odporność na działanie
substancji chemicznych
Odporność na zarysowania
Odporność na mikrozarysowania
Maks. stopień połysku
Odporność na promienie UV

 miękkie, ciepłe
 bardzo wysoka

 miękkie, ciepłe
 wysoka

 zimne
 wysoka

 bardzo wysoka
 bardzo wysoka
 wysoki
 bardzo wysoka

 wysoka
 wysoka
 średni
 wysoka

 wysoka
 wysoka
 niski
 niska

 bardzo niska

 niska

 wysoka

 kompletne

 niekompletne

 nie dotyczy

(trwałość kolorów na działanie promieni słonecznych)

Łamliwość
(ryzyko odprysków przy uderzeniu)

Połączenia
(cecha jakości dla całkowitego utwardzenia lakieru)
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DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Badanie

według EN16511: 2014

Norma badawcza

Wyniki

Emisja formaldehydu 	EN 717-1 			E1, < 0,05 ppm
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Odporność na plamy	EN 438-2 			

grupa 1+2: stopień 5, brak widocznych zmian
na powierzchni, grupa 3: stopień 4

Odporność na światło 	EN ISO 105-B02 		
	EN 20 105-A02 		

skala niebieska wełniana: powyżej 6
skala szarości: powyżej 4

Palność	EN 13501-1 			

trudnopalna, min.

Różnica wysokości 	ISO 24337			
pomiędzy połączonymi elementami 					

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

Równość krawędzi	ISO 24337 			

≤ 0,3 mm/m

Szczeliny pomiędzy 	ISO 24337 			
połączonymi elementami 					

przeciętnie: ≤ 0,15 mm
maks: ≤ 0,20 mm

Badanie

Norma badawcza

Wyniki

Odcisk po stałym obciążeniu	EN ISO 24343-1

≤ 0,2 mm

Odporność na mikrozarysowania	EN 16094

≤ MSR – A2

Odporność na ścieranie 	EN 15468, załącznik A	AC4, ≥ 3.000 obrotów
	EN 13329, załącznik E	AC4, ≥ 1.200 obrotów			
Odporność na uderzenia

EN 13329, załącznik H

≥ 1.200 mm

Pęcznienie 	ISO 24336

≤ 18,0 %

Test Castor Chair	EN 425

25.000 obrotów

Klasyfikacja

EN ISO 10874
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CECHY PRODUKTÓW
łatwe do utrzymania w czystości

odporne na ścieranie

odporne na żar papierosa

trudnopalne

wytrzymałe na nacisk

wygodne w użytkowaniu

odporne na plamy

nadające się do wykładania na ogrzewaniu
podłogowym (wodnym i elektrycznym)

odporne na światło

przyjazne dla środowiska (wydzielające
minimalne ilości formaldehydu)

OZNACZENIA
panele z V-fugą
panele z zamontowaną fabrycznie
aluminiową (SL) lub czarną (OC) listwą
wzdłuż ich dłuższego boku
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podłoga w wysokim połysku

GWARANCJA
Producent FALQUON GmbH (dalej jako: FALQUON) oprócz ustawowej gwarancji,
umożliwia swoim klientom reklamację produktu (z powodu ścierania się powierzchni
laminowanej) przez okres 15-tu lat przy zastosowaniu w lokalach mieszkalnych oraz
3-ech lat w pomieszczeniach przemysłowych.
Warunki gwarancji
Gwarancji podlegają tylko i wyłącznie panele firmy FALQUON, które zostały ułożone
zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją montażu. Reklamować można produkty z wyraźnym defektem powierzchni - co najmniej 1 cm² - powstałym wskutek
uszkodzeń niemechanicznych. Firma nie bierze odpowiedzialności za przetarcia na
krawędziach. Przed montażem zaleca się dokładne sprawdzenie każdego panelu
(także w trakcie układania) pod kątem wyraźnych uszkodzeń oraz usterek widzialnych gołym okiem (stopień połysku, zadrapania, różnice kolorystyczne, wymiary,
itp.).
FALQUON nie uwzględnia reklamacji w przypadku zamontowania produktu z widocznymi wadami, a także ich niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowego montażu
czy zastosowania nieodpowiedniej pielęgnacji. Firma nie obejmuje gwarancją paneli, które są jawnie zaniedbane lub zostały uszkodzone w trakcie transportu, a także
wskutek bezpośredniego działania wody, środków chemicznych czy wysokiej temperatury.
Zaleca się zabezpieczenie produktu poprzez użycie odpowiednich wycieraczek czy
dywanów, chroniących podłogę przed szkodliwym działaniem piasku oraz wilgoci.
Korzystanie z umeblowania na kółkach (rolkach) z tworzywa sztucznego lub z metalu bez odpowiednich mat ochronnych wpływa na przyśpieszone zużycie paneli oraz powoduje utratę gwarancji. Polecamy wykorzystanie filcowych podkładek
pod nogi krzeseł, stołów i innych mebli. W żadnym wypadku nie należy: wycierać
podłogi mokrą ścierką, polewać bezpośrednio produkt wodą lub używać środków
chemicznych.

Usługi gwarancyjne
Roszczenie gwarancyjne należy zgłosić w punkcie zakupu produktu, nie później niż
30 dni od dnia wykrycia wady. Reklamację należy zgłosić pisemnie, uwzględniając
w niej najważniejsze informacje, tj. główną usterkę, kolor, ilość zakupionego towaru
oraz numer indentyfikacyjny reklamowanych produktów (znajdujący się na spodzie
każdego panela). Obowiązkowo należy dołączyć do dokumentu kopię dowodu
zakupu oraz zachować dwie próbki reklamowanych produktów (po fragmencie z
początku oraz końca tego samego panela), o długości nie mniejszej niż 20 cm w
razie przeprowadzenia badań kontrolnych. W ramach reklamacji, producent zastrzega sobie prawo do oględzin uszkodzonego produktu.
Pozytywne rozpatrzenie roszczenia gwarancyjnego umożliwia Klientowi:
- rabat na uprzednio dokonany zakup,
- wymianę wadliwego towaru na nowy,
- wybór innego towaru z aktualnej oferty w przypadku braku identycznego produktu
(gdy cena produktu wymiany jest wyższa, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę
w cenie). Producent zastrzega sobie 10%-ową amortyzację produktu (w stosunku
rocznym), w związku z czym w niektórych przypadkach wymiana paneli na nowe
może wymagać pewnej dopłaty.
Od decyzji gwaranta przysługuje klientowi odwołanie w terminie 14-stu dni od daty
jej otrzymania. Zasięg ochrony gwarancyjnej to terytorium Polski. Reklamacja za
pozostałe uszkodzenia, szczególnie za szkody pośrednie – jak np. koszty związane z
montażem oraz demontażem produktu, a zarazem z jego transportem – jest wykluczona.
Dodatkowe uwagi
Oferta niniejszego katalogu nie jest wiążąca. FALQUON zaznacza, że produkty na
zdjęciach mogą się różnić od tych w rzeczywistości, z zastrzeżeniem zmian technicznych. FALQUON nie ponosi odpowiedzialności za błędy i odchylenia w wydruku.
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Państwa przedstawiciel F AL QUON

FALQUON GmbH
Am Hünengrab 18 | D -16928 Pritzwalk | Gewerbegebiet Falkenhagen
Telefon: + 49 33986 5021-10 | Fax: + 49 33986 5021-19
E-Mail: info@falquon.de | Internet: www.falquon.de

