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Rozhodující je kvalita
Jako německá rodinná firma situovaná nedaleko města Münster se věnujeme více než 50 let odpovědnosti za vývoj udržitelných produktů pro zdravý životní styl, které splňují nevyšší standardy z hlediska
funkčnosti a estetiky.
S vášní, know-how, citem pro krásný design vytváříme jedinečné vinylové dílce, které jsou spojením
nejmodernějších dekorů a sofistikované technologie v kombinaci s maximálně efektivním využíváním
zdrojů životního prostředí.
V každém jednotlivém podlahovém dílci ter Hürne Vám u nohou leží kvalitní produkt, u kterého jsme
zvlášní pozornost věnovali biologicky nezávadným složkám.
Skutečné hodnoty a nové materiály: díky tomu jsou naše vinylové dílce podlahovinou naší doby.

Video

Více

www.terhuerne.de/en/image-film

www.terhuerne.de
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Vyzkoušejte interiérové studio
Zkuste si položit Vaši virtuální podlahu

/

/

/

D

www.terhuerne.de/
raumstudio

GB

www.terhuerne.de/
roomstudio

F

www.terhuerne.de/
studio-virtuel
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ZODPOVĚDNOST
RW10-12

www.realwood.eu

Jednat udržitelně
Protože my potřebujeme životní
prostředí a nikoliv naopak

Za dřevo jako surovinu vděčíme přírodě. Zodpovědné
zacházení s tímto cenným zdrojem je jedním ze
základních principů našeho jednání.
ter Hürne je certifikovanou společností FSC® a PEFC ™
a podporuje ekologické a sociální aspekty kompletně
sledovatelného a udržitelného lesního hospodářství.
Starostlivý výběr ploch a v nich rostoucích stromů
je rozhodující pro vysoký požadavek firmy ter Hürne
na kvalitu.
Princip udržitelného hospodářství a zachování zdrojů
je základní součástí naší filozofie a pokrývá všechny
oblasti a procesy naší společnosti. Naše společnost
dokonce využívá sluneční záření jako zdroj enegrie
potřebné pro výrobní proces.

ter Hürne je certifikovanou společností FSC® a PEFC ™.

Více

Více

www.ic.fsc.org

www.pefc.org

S námi se můžete zhluboka
nadechnout

Čistý, nekontaminovaný vzduch v místnosti je nyní
více než kdy jindy rozhodující pro dobré životní
podmínky, zdraví a vysokou úroveň kvality života.
Jako výrobce produktů určených do interiérů máme
odpovědnost za zdravé bydlení, kterou plníme
svědomitě a transparentně.
Pro výrobu vinylových krytin je nezbytné použití
změkčovadel, která jim dodávají potřebnou pružnost.
Vinylové krytiny ter Hürne jsou vyráběné bez použití
ftalátů a jiných škodlivých změkčovadel. Firma
ter Hürne používá přírodní změkčovadla získaná ze
sojových bobů, která jsou zcela neškodná a dokonce
jsou používaná i v potravinářském průmyslu. To
znamená, že vinylové dílce ter Hürne jsou zcela bez
obsahu ftalátů nebo jiných škodlivých změkčovadel.
Vinylové dílce ter Hürne se tím liší od jiných produktů
už při výběru surovin pro jejich výrobu.
Pro výrobu vinylových dílců ter Hürne jsou dále
používány výhradně čisté suroviny bez použití
recyklovaných materiálů, tím je zaručena stálá
vysoká kvalita všech složek.
Nová podlaha s námi zůstává mnoho let. Volba
podlahoviny ter Hürne je proto správné rozhodnutí
pro zdravý životní styl a zdravé životní prostředí.

DÝC H EJT E VO L N Ě

Zdravý životní styl
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Vinyl 3 v 1
Správné řešení pro každý požadavek
V sortimentu vinylových dílců ter Hürne je na výběr ze 36 jedinečných
dekorů v různých formátech dílců, odstínech a povrchových struktur.
Identické dekory jsou dostupné ve třech různých provedeních: od dílců
v tloušťce 2,5 mm určených pro celoplošné lepení (PRO), přes 5 mm
celovinyl click (COMPACT) až po variantu vinylu na nosné HDF desce
v celkové tloušťce 9,1 mm (COMFORT). ter Hürne tak nabízí řešení
pro všechny typy prostor a podkladu.

Díky své malé celkové tloušťce 2,5 mm jsou dílce PRO ideální pro renovaci.
Vinylové dílce PRO jsou určené pro celoplošné přilepení, které jim dodává
mimořádnou trvanlivost a trvale krásný vzhled. Zejména vhodné jsou
pro použití v komerčních prostorách s velkými plochami a silnou frekvencí
používání. Dílce jsou ze 100% voděodolných materiálů, takže tato
konstrukce vinylových dílců je zvláště vhodná pro všechny místnosti,
kde dochází k manipulaci s vodou.

Konstrukce vinylových dílců COMPACT nabízí téměř všechny výhody,
které nabízí také konstrukce dílců PRO. Důležitým rozdílem je,
že celovinylové dílce o tloušťce 5 mm jsou opatřené patentovaným
zámkovým systémem CLICKitEASY, který zaručuje rychlou a bezpečnou
instalaci dílců plovoucím způsobem. Stejně jako dílce PRO, tak i dílce
COMPACT jsou ze 100% voděodolných mtariálů, takže jsou také vhodné
i do vlhkých místností. Integrovaná skelná mřížka chrání dílce před
expanzí teplem.

Vinylová podlaha COMFORT je v pravém slova smyslu skutečně pohodlná.
Konstrukce se skládá z vinylové vrchní vrstvy, která je aplikovaná
na nosnou HDF desku. Podlaha má tedy dodatečnou instalační výšku,
která skryje drobné nerovnosti podkladu a poskytne dokonalý zážitek
z chůze. Stejně jako dílce COMPACT má i provedení COMFORT zámkový
spoj CLICKitEASY pro rychlou a bezpečnou instalaci plovoucím způsobem.
Nosná deska HDF je opatřena integrovanou korkovou podložkou
pohlcující zvuk a mnohonásobně redukuje kročejový hluk.
Je jednoduše pohodlná.
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Highlight

Mnohobarevnost
Působivá souhra barev

Vícebarevné podlahové krytiny jsou jedním ze současných trendů
v obytných i komerčních prostorách. Designy těchto vícebarevných
podlah se pohybují od nápadných vícepásových vzorů až k různobarevně
zbarveným selským prknům. Všechny mají ale jedno společné: svým
rozdílným vzhledem vytváří velký dojem a celkový konečný vzhled
podlahy je mimořádný a individuální.
Kromě barvy je dojem jedinečnosti dekorů dále zdůrazněn kombinací
druhů dřeva a povrchových struktur. Fantazijní vzory a ornamenty
jsou dalším stylovým prvkem, který se decentně promítá do našeho
trendového dekoru Dub Vancouver šedý.
Při vývoji našich vícebarevných designů dbáme na to, aby různé barvy
a materiály byly v harmonické a vizuálně přitažlivé kombinaci.
Tím jsou vinylové dílce ter Hürne charakteristické.

F06 | Dub Vancouver šedý |
mix

F06 | Dub Vancouver šedý | mix

G01 | Pinie Valencia béžovohnědá |
dlouhé selské prkno

G07 | Dub Malmedy béžový |
mix

I08 | Dub Kjóto antracit |
mix
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Highlight

Vzor rybí kosti
Znovuobjevená klasika

S dvěma moderními vzory ve vzhledu rybí kosti
v dubovém designu jsme tomuto klasickému
podlahovému vzoru vdechli nový život.
Parketky jsou v našich dekorech uspořádané pod
úhlem 45°, obzvláštně elegantním dojmem tak působí
ve velkých místnostech. Skutečný poutač pozornosti
s jedinečnou souhrou světla a stínu.
Naše vzory mají předobraz v historických podlahách,
ze kterých jsme záměrně převzali vzhled ručního
vyřezávání. Mírně nepřesné přechody v dekoru jsou
záměrné a dodávají těmto vinylovým podlahám
půvab.

J11 | Dub Sofia béžový | rybí kost

J12 | Dub Oakland hnědý | rybí kost

Dekor kamene
Medina šedý

Highlight

Jiný druh dlažby
Základem dekoru kamene Medina šedý je mírně
pruhovaný vápenec s teplou šedou barvou, která
vytváří pocit komfortu a elegance. Perfektně
všestranný dekor pro téměř všechny obytné prostory.
Dekor je k dispozici ve dvou verzích: ve formátu
dlaždice a také jako prkno. To nabízí několik
příležitostí pro vytvoření opravdu pěkné podlahy.
Povrch se vzhledem kamene v klasickém formátu
dřevěné podlahy poutá pozornost a zvýrazňuje jeho
individualitu. Oba formáty dílců lze kombinovat
do různých vzorů.

F08 | Kámen Medina šedý | selské prkno
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Highlight

J01 | Lucca bílý | přírodní kámen

Dekory kamene
Designová vinylová podlaha na vysoké úrovní

Výraznou součástí našeho designového sortimentu vinylových dílců
je řada Stone Choice. Zde si můžete vybrat svého favorita z 10-ti různých
dekorů kamene. Řada těchto dekorů zahrnuje reprodukce klasických
kamenů, jako jsou pískovec, mramor a žula v barvách od teplých
krémových a béžových tónů až po výrazné a tmavší. Dokonale vymyšlené
přírodou a zkombinované s praktickými výhodami vinylové podlahy.
Impozantním aspektem dekorů Stone Choice je jejich formát. V rozměru
900 x 450 mm (v závislosti na verzi) nabízíme extra velký formát,
který spoluvytváří dojem velkého prostoru v místnosti.

Více k řadě Stone Choice od strany 52
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Konstrukce dílců
Dokonale sladěno
Kvalita až do posledního detailu
Pro všechny vinylové dílce platí:
• Užitková vrstva 0,55 mm

• Dílce v tloušťce 2,5 mm

• Bez obsahu škodlivých látek

• Určené pro celoplošné přilepení, profesionální pokládka

• Bez obsahu ftalátů díky použití
změkčovadel na přírodní bázi

• Užitná třída 23/33/42
• Vhodné pro vlhké prostory

• Snadná údržba

• Ideální pro komerční prostory a renovace

• Tiché

•P
 ožadovaná je profesionální příprava podkladu

• Antibakteriální
• Antistatické
• Přírodní povrchové struktury
• Vhodné na podlahové topení
• 20 let záruka

• Celovinylové dílce v tloušťce 5 mm
• J ednoduchá pokládka – patentovaný zámkový spoj CLICKitEASY
• Užitná třída 23/33/42
• Vhodné pro vlhké prostory
• 36 dekorů, 3 formáty dílců
• Všestranně použitelné od komerčních až po obytné prostory
•P
 roti lepené verzi menší nároky na přípravu podkladu

• Vinyl na nosné desce HDF v celkové tloušťce 9,1 mm
• J ednoduchá pokládka – patentovaný zámkový spoj CLICKitEASY
• Užitná třída 23/32

Published HPD

• Nosná deska HDF ošetřená proti bobtnání

Health Product
Declaration
TM

• Intergrovaná korková podložka

Collaborative

*Information sur le niveau
d’émission
de
s
ubstances
volatiles dans l’air 

intérieur,
présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de
classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).

• 24 dekorů ve 2 formátech selských prken
•S
 nížené nároky na přípravu podkladu

Transparentní odolná nášlapná
vrstva z polyuretanu
Transparentní užitková vrstva s
vytlačenou strukturou
Potištěná dekorační vrstva

Dvojitá vinylová nosná vrstva

Transparentní odolná nášlapná
vrstva z polyuretanu
Transparentní užitková vrstva s
vytlačenou strukturou
Potištěná dekorační vrstva
Vícenásobná střední vrstva
Skelné vlákno
Vícevrstvý protitah

Transparentní odolná nášlapná
vrstva z polyuretanu
Transparentní užitková vrstva s
vytlačenou strukturou
Potištěná dekorační vrstva
Nosná vinylová vrstva
Nosná deska HDF
Korková vrstva tlumící kročejový hluk
IMPACT SOUND
INSULATION
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Plovoucí pokládka
Jednoduchá, rychlá, bezpečná

Click!!!

Díky zámkovému spoji CLICKitEASY můžete svoji podlahu položit jako
profesionál - jednoduše, rychle a bezpečně. O to se postará geniální
patentovaný spoj na principu dveřního zámku. Lehkým zatlačením
na čelní hranu dílce spoj zaklapne. Perko z odolného plastu, které je
součástí spoje na jedné z čelních hran dílce zajišťuje, že spoj obou dílců
bude bezpečně uzavřen. Tím je garantovaný trvanlivý a pevný spoj.
CLICKitEASY je dokonalá technologie pro plovoucí pokládku bez lepidla,
kladiva a dorážecího bloku.

Video:

www.terhuerne.de/en/
floor/clickiteasy-gb/

V-spáry
Patřičné orámování

Decentní V-spáry rámují dřevodekory i dekory kamene ze všech 4 stran.
V závislosti na barvě a kontrastu ke vzoru dekoru může být buď výrazná
nebo nenápadná. Vždy efektní a dokonalá.

4-sided V-groove

Nenápadná V-spára rámuje
dřevodekory i dekory kamene
na všech čtyřech stranách.
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Formáty & provedení
Prostorový efekt

Formát podlahových prken nejen ovlivňuje vzhled podlahy, ale má také
rozhodující vliv na celkový prostorový efekt. Například dlouhá prkna
dodávají Vašemu domu pocit mimořádné prostornosti a úzká prkna
propůjčí místnosti něžnou eleganci a vyváženost.

1

2200 mm

1510 mm

1516,9 mm

Dlouhá
podlahová prkna

228,6 mm

222 mm

1

217 mm

G06 | Dub Bilbao hnědý | dlouhé selské prkno

F01 | Dub Skagen bílý | dlouhé selské prkno
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Formáty & provedení
Prostorový efekt

2
Podlahová prkna

177,8 mm

1209 mm

1212,6 mm

Formát dlažby
& rybí kost

1219,2 mm

3

171,2 mm

2

173 mm

907,8 mm

914,4 mm

J01 | Lucca bílý | přírodní kámen

457,2 mm

450,6 mm

3
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Povrchové struktury
Nahmatáte to, co vidíte
Všechny dekory vinylových dílců jsou
charakterizované přírodními barvami, harmonickými
přechody barev a kreseb vzorů. Produktové řady PRO
a COMPACT obsahují více než 13 různých povrchových
struktur, které zvýrazňují vzhled a hmatatelný dojem
z dekorů. Všechny dekory z produktové řady COMFORT
mají elegantní kartáčovaný povrch, který jsme pro
tuto řadu speciálně vytvořili.

1.

Každá jednotlivá struktura je pečlivě přizpůsobena
dekoru a stará se o harmonicky přirozený a perfektní
vzhled celé podlahy.
Jako synchronní povrchovou strukturu označujeme
strukturu, kdy obraz a povrchová struktura jsou spolu
sladěné a ruka může cítit to, co vidí oko.

1.	hluboko porézní struktura |
matný vzhled
2.	hluboko kartáčovaná struktura | matný vzhled
3.	synchronní hluboko porézní struktura | matný vzhled
4.	synchronní kartáčovaná
struktura 3 | matný vzhled
5.	synchronní kartáčovaná
struktura 2 | matný vzhled
6.	synchronní kartáčovaná
struktura 1 | matný vzhled
7.	přirozeně hrubá struktura |
matný vzhled
8.	perličková struktura |
matný vzhled
9.	struktura ručního hoblování | matný vzhled
10.	hrubá struktura | matný
vzhled
11a.	Pro/Compact: kartáčovaná
struktura | matný vzhled
11b.	Comfort: katáčovaná struktura | matný vzhled
12.	jemná struktura | matný
vzhled
13.	jemně kartáčovaná
struktura | matný vzhled

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

11a.

11b.
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Rozhoduje barva
Jasná a rychlá orientace

Pure Choice
Bright Choice

světlý & svěží

Barva má mimořádný
emocionální vliv na bydlení
a zařízení interiéru. Proto každá
naše kolekce představuje určitý
barevný prostor, který vás
provede naším sortimentem.

Straight Choice

béžovohnědý & přívětivý

Stone Choice

tmavý & výrazný

dekory kamene
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Světy produktů
Výsledky naší práce

Pure Choice

Pure Choice
světlý & svěží
34-39

Bright Choice

Bright Choice
béžovohnědý & přívětivý
40-45

Straight Choice

Straight Choice
tmavý & výrazný
46-51

Stone Choice

Stone Choice
dekory kamene
52-57

Klíč
Pro snazší hledání Vaší cesty

1

F01

Interiérové studio

2

3

Pro: 1101210107 | 1516,9 x 228,6 x 2,5 mm
Compact: 1101190102 | 1510 x 222 x 5 mm
Comfort: 1101200420 | 2200 x 217 x 9,1 mm

4 Dub Skagen bílý* | dlouhá podlah. prkna

1

2

F01

Identifikační číslo

/

/

Proklik k produktu v interiérovém studiu

3

Pro: 1101210107 | 1516,9 x 228,6 x 2,5 mm
Compact: 1101190102 | 1510 x 222 x 5 mm
Comfort: 1101200420 | 2200 x 217 x 9,1 mm

Číslo produktu | délka x šířka x tloušťka (mm)

4

Dub Skagen bílý* | dlouhá podlah. prkna

Název produktu | provedení
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Pure
Choice
světlý & svěží

F02
Dub Viborg béžový* |
selské prkno

Vydejte se na cestu a dívejte se na to, co je před Vámi. V tašce

Zastavte, vystupte na břeh a užívejte svobody, kterou jste

je jen to nejnutnější, protože Vaše rozhodnutí vyrazit bylo zcela

získali. Momenty jako tyto vzbudí vzpomínky, dobijí Vám

spontánní. Těšíte se na to, co Vás čeká, aniž byste věděli, co to je.

energii a dovolí Vám relaxovat a odpočinout si.

Pocítíte vítr na tváři, zavřete oči a užíváte si. Snění. Pocity.
Dekory vinylových dílců Pure Choice mají světlé, spíše chladné
odstíny, které lze kombinovat s mnoha styly nábytku a jsou
velmi všestranné. Vytváří lehké, vzdušné prostředí a dokonalý
základ pro relaxaci a propojení s Vaším nitrem.
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Pure Choice

Pure Choice

F01

Pro: 1101210107 | 1516,9 x 228,6 x 2,5 mm
Compact: 1101190102 | 1510 x 222 x 5 mm
Comfort: 1101200420 | 2200 x 217 x 9,1 mm

Dub Skagen bílý* | dlouhé selské prkno

F02

Pro: 1101210001 | 1219,2 x 177,8 x 2,5 mm
Compact: 1101191400 | 1212,6 x 171,2 x 5 mm
Comfort: 1101200050 | 1209 x 173 x 9,1 mm

Dub Viborg béžový* | selské prkno

Pure Choice

Pure Choice

F03

Pro: 1101210002 | 1219,2 x 177,8 x 2,5 mm
Compact: 1101191500 | 1212,6 x 171,2 x 5 mm
Comfort: 1101200060 | 1209 x 173 x 9,1 mm

Dub Helsinky bílý* | selské prkno

F04

Pro: 1101210108 | 1516,9 x 228,6 x 2,5 mm
Compact: 1101190103 | 1510 x 222 x 5 mm
Comfort: 1101200430 | 2200 x 217 x 9,1 mm

Dub Borkum béžový* | dlouhé selské prkno
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Pure Choice

Pure Choice

F05

Pro: 1101210101 | 1516,9 x 228,6 x 2,5 mm
Compact: 1101191700 | 1510 x 222 x 5 mm
Comfort: 1101200360 | 2200 x 217 x 9,1 mm

Dub Vilnius šedý* | dlouhé selské prkno

F06

Pro: 1101210011 | 1219,2 x 177,8 x 2,5 mm
Compact: 1101190042 | 1212,6 x 171,2 x 5 mm
Comfort: 1101200160 | 1209 x 173 x 9,1 mm

Dub Vancouver šedý* | mix

Pure Choice

Pure Choice

F07

Pro: 1101210004 | 1219,2 x 177,8 x 2,5 mm
Compact: 1101192000 | 1212,6 x 171,2 x 5 mm
Comfort: 1101200070 | 1209 x 173 x 9,1 mm

Dub Oslo hnědý* | selské prkno

F08

Pro: 1101210009 | 1219,2 x 177,8 x 2,5 mm
Compact: 1101190040 | 1212,6 x 171,2 x 5 mm
Comfort: 1101200140 | 1209 x 173 x 9,1 mm

Kámen Medina šedý* | selské prkno
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Bright
Choice
béžovohnědý & přívětivý

G05
Dub Malaga béžovohnědý* |
dlouhé selské prkno

Usaďte se do houpací sítě a nechte svůj pohled bloudit.

Nechte přírodu vejít do Vašeho domu a ponořte se

Při houpání se budete cítit velice lehce. Vychutnejte si klid

do vzpomínek vždy, když potřebujete.

všemi smysly.
Dekory vinylových dílců Bright Choice hrají barvami přírody,
Pro tento okamžik je to přesně to pravé …

které jsou jemné a teplé. Poskytují svobodu, kterou si můžeme
vychutnat. Jsou všestranné a dokonalé.

Z dálky se ozývají první hlasy, pikniková deka se rozkládá
do trávy s barevnými talíři a plnými sklenicemi. Hlasitý smích,
dobrá nálada a my.
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Bright Choice

Bright Choice

G01

Pro: 1101210112 | 1516,9 x 228,6 x 2,5 mm
Compact: 1101190107 | 1510 x 222 x 5 mm
Comfort: 1101200470 | 2200 x 217 x 9,1 mm

Pinie Valencia béžovohnědá* | dlouhé selské prkno

G02

Pro: 1101210106 | 1516,9 x 228,6 x 2,5 mm
Compact: 1101190101 | 1510 x 222 x 5 mm
Comfort: 1101200410 | 2200 x 217 x 9,1 mm

Dub Dublin hnědý* | dlouhé selské prkno

Bright Choice

Pro: 1101210005 | 1219,2 x 177,8 x 2,5 mm
Compact: 1101192300 | 1212,6 x 171,2 x 5 mm
Comfort: 1101200080 | 1209 x 173 x 9,1 mm

Dub Ghent béžovohnědý* | selské prkno

G04

Pro: 1101210006 | 1219,2 x 177,8 x 2,5 mm
Compact: 1101192500 | 1212,6 x 171,2 x 5 mm
Comfort: 1101200090 | 1209 x 173 x 9,1 mm

Dub York hnědý* | selské prkno
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Bright Choice

G03

Bright Choice

Bright Choice

G05

Pro: 1101210103 | 1516,9 x 228,6 x 2,5 mm
Compact: 1101192400 | 1510 x 222 x 5 mm
Comfort: 1101200380 | 2200 x 217 x 9,1 mm

Dub Malaga béžovohnědý* | dlouhé selské prkno

G06

Pro: 1101210109 | 1516,9 x 228,6 x 2,5 mm
Compact: 1101190104 | 1510 x 222 x 5 mm
Comfort: 1101200440 | 2200 x 217 x 9,1 mm

Dub Bilbao hnědý* | dlouhé selské prkno

Bright Choice

Pro: 1101210110 | 1516,9 x 228,6 x 2,5 mm
Compact: 1101190105 | 1510 x 222 x 5 mm
Comfort: 1101200450 | 2200 x 217 x 9,1 mm

Dub Malmedy béžový* | mix

G08

Pro: 1101210104 | 1516,9 x 228,6 x 2,5 mm
Compact: 1101192800 | 1510 x 222 x 5 mm
Comfort: 1101200390 | 2200 x 217 x 9,1 mm

Dub Minsk šedobéžový* | dlouhé selské prkno
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Bright Choice

G07

Straight
Choice
tmavý & výrazný

I03
Dub Cambridge tmavě hnědý* |
dlouhé selské prkno

Každý den čelíme rozhodnutím. Velkým a malým, důležitým

Chcete-li zdůraznit jednotlivé prvky, musíte mít cit pro styl,

a méně důležitým, základním a zbytečným. Abyste si mohli

aniž byste ztratili smysl pro podstatné. Cítíte se dobře

důvěřovat, jděte tempem, ve kterém se cítíte pohodlně. Máte

ve svém vlastním světě.

pozitivní přístup a cítíte, co Vás činí silnými. Poznáváte svoje
silné stránky a jak je využít. Je to na Vás.

Dekory vinylových dílců Straight Choice jsou v tmavých,
výrazných barvách s kontrastními prvky. S mimořádným
účinkem zdůrazňují individualitu místností.
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Straight Choice
I01

Pro: 1101210003 | 1219,2 x 177,8 x 2,5 mm
Compact: 1101191800 | 1212,6 x 171,2 x 5 mm
Comfort: 1101200120 | 1209 x 173 x 9,1 mm

Pinie Malmö šedá* | selské prkno

Straight Choice

I02

Pro: 1101210102 | 1516,9 x 228,6 x 2,5 mm
Compact: 1101191900 | 1510 x 222 x 5 mm
Comfort: 1101200370 | 2200 x 217 x 9,1 mm

Dub Tallinn šedý* | dlouhé selské prkno

Straight Choice
I03

Pro: 1101210111 | 1516,9 x 228,6 x 2,5 mm
Compact: 1101190106 | 1510 x 222 x 5 mm
Comfort: 1101200460 | 2200 x 217 x 9,1 mm

Dub Cambridge tmavě hnědý* | dlouhé selské prkno

Straight Choice

I04

Pro: 1101210012 | 1219,2 x 177,8 x 2,5 mm
Compact: 1101190043 | 1212,6 x 171,2 x 5 mm
Comfort: 1101200170 | 1209 x 173 x 9,1 mm

Dub Nairobi hnědý* | selské prkno
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Straight Choice
I05

Pro: 1101210007 | 1219,2 x 177,8 x 2,5 mm
Compact: 1101192900 | 1212,6 x 171,2 x 5 mm
Comfort: 1101200130 | 1209 x 173 x 9,1 mm

Dub Caracas hnědý* | selské prkno

Straight Choice

I06

Pro: 1101210008 | 1219,2 x 177,8 x 2,5 mm
Compact: 1101193300 | 1212,6 x 171,2 x 5 mm
Comfort: 1101200110 | 1209 x 173 x 9,1 mm

Dub Canberra šedohnědý* | selské prkno

Straight Choice
I07

Pro: 1101210105 | 1516,9 x 228,6 x 2,5 mm
Compact: 1101193200 | 1510 x 222 x 5 mm
Comfort: 1101200400 | 2200 x 217 x 9,1 mm

Dub Bogota tmavě hnědý* | dlouhé selské prkno

Straight Choice

I08

Pro: 1101210010 | 1219,2 x 177,8 x 2,5 mm
Compact: 1101190041 | 1212,6 x 171,2 x 5 mm
Comfort: 1101200150 | 1209 x 173 x 9,1 mm

Dub Kjóto antracit* | mix
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Stone
Choice
Dekory kamene

J07
Cement Sydney středně šedý* |
přírodní kámen se vzhledem
betonu

Kameny nás lákají. Chceme vědět, jaké jsou. Zda jsou hladké

Dekory vinylových dílců Stone Choice zahrnují barvy

nebo drsné, lehké nebo těžké. Reagujte na tuto výzvu,

od teplých vápencových, přes moderní betonové až po černé

dávejte je na hromadu, házejte je do vody a pak sledujte,

čedičové designy. V přirozeném vzhledu vymyšleném

jak klesají ke dnu.

přírodou, s výhodami vinylové podlahoviny a možností
použití kdekoliv.

Venku lze objevit hodně nového každý den, mějte proto oči
vždy otevřené.
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Stone Choice
J01

J02

Pro: 1101210208 | 914,4 x 457,2 x 2,5 mm
Compact: 1101190205 | 907,8 x 450,6 x 5 mm

Lucca bílý* | přírodní kámen

Stone Choice

J03

Pro: 1101210206 | 914,4 x 457,2 x 2,5 mm
Compact: 1101190203 | 907,8 x 450,6 x 5 mm

Turín bílý* | přírodní kámen

J04

Pro: 1101210207 | 914,4 x 457,2 x 2,5 mm
Compact: 1101190204 | 907,8 x 450,6 x 5 mm

Nice světle béžový* | přírodní kámen

Pro: 1101210210 | 914,4 x 457,2 x 2,5 mm
Compact: 1101190207 | 907,8 x 450,6 x 5 mm

Marakéš béžový* | přírodní kámen

Stone Choice
J05

J06

Pro: 1101210201 | 914,4 x 457,2 x 2,5 mm
Compact: 1101193600 | 907,8 x 450,6 x 5 mm

Neapol světlé béžový* | přírodní kámen

Zanzibar šedý* | přírodní kámen

J09

Pro: 1101210202 | 914,4 x 457,2 x 2,5 mm
Compact: 1101193800 | 907,8 x 450,6 x 5 mm

Sydney středně šedý* | přírodní kámen se vzhledem
			betonu

Pro: 1101210209 | 914,4 x 457,2 x 2,5 mm
Compact: 1101190206 | 907,8 x 450,6 x 5 mm

Monako antracit* | přírodní kámen
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Stone Choice

J07

Pro: 1101210205 | 914,4 x 457,2 x 2,5 mm
Compact: 1101190202 | 907,8 x 450,6 x 5 mm

Stone Choice

Stone Choice

J08

Pro: 1101210204 | 914,4 x 457,2 x 2,5 mm
Compact: 1101190201 | 907,8 x 450,6 x 5 mm

Medina šedý* | přírodní kámen

Stone Choice
J10

J11

Pro: 1101210203 | 914,4 x 457,2 x 2,5 mm
Compact: 1101194100 | 907,8 x 450,6 x 5 mm

Samos antracit* | přírodní kámen

Pro: 1101210212 | 914,4 x 457,2 x 2,5 mm
Compact: 1101190209 | 907,8 x 450,6 x 5 mm

Dub Sofia béžový* | rybí kost

Pro: 1101210211 | 914,4 x 457,2 x 2,5 mm
Compact: 1101190208 | 907,8 x 450,6 x 5 mm

Dub Oakland hnědý* | rybí kost
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Stone Choice

J12

Příslušenství — pro perfektní vzhled
Protože Vaše podlaha stojí za víc
Co dělá položenou podlahu dokonalou? Na jedné straně je to krásný vzhled, na druhé straně – a to je možné
zaznamenat jen s běžícím časem – je to její dlouhá životnost. Pro dosažení této dokonalosti potřebujete především
správné příslušenství, a to jak před, tak i po položení podlahy. Naše příslušenství (podkladové materiály, lišty,
pečující přípravky) je dokonale přizpůsobené požadavkům našich podlah a výrazně zvyšuje jejich životnost, zlepšuje
jejich vzhled a dokonalý pocit z užívání. S našimi funkčními lištami dosáhnete perfektního zakončení podlahy.

Podkladové materiály

Hliníkové profily

i
Více
www.terhuerne.de/en/
accessories

Pečující přípravky

Soklové lišty
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