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VÍCE než LAMInÁTOVÁ PODLAHA.

LANEO® – nOVÁ PODLAHA

MORE FROM WOOD.



LANEO®

NOvá pOdLAhA.

LA1022
Ořech Revel



THE RIGHT CHOICE FOR 
EVERY DECORATIVE STYLE

THE cork+  � TECHNOLOGY
PERFECTION ON EVERY LAYER

5

Durable UV surface layer structure

Printed decor

White primer for a brilliant 
colour appearance

High-density, resilient top-layer with cork+– technology 

Swell barrier-plus coreboard made from natural wood fibres

Integrated underlay, made from natural cork

DPR®

Direct print flooring 
technology

LA����
Red Oak 

LA����
Canterbury Oak grey

LA����
Oak Alpena

LA����
Canterbury Oak

LA����
Oak Castello

LA����
Wallis Cherry

LA����
Revel Walnut

LA����
Arbon Beech

* The EGGER LANEO® guarantee terms apply. 
 Available from your distributor or to download on the internet.

Format �.��� × ��� mm

Total thickness �� mm

Area per pack �,�� m�

Boards per pack � pcs.

Guarantee

Class of use

Surface

Profile JUST clic!

On stain resistance, light fastness  
and durability*

RUSTIC – Brushed wood effects 

The patented EGGER installation system 
JUST clic! stands for quick and simple
installation process without glue. 
Patented as JUST clic! 
EP � ��� ��� and EP � ��� ���.

cork+ – ROzdíL spOčívá v tEchNOLOgii.

Tajemství podlahy LAneO® spočívá v technologii eGGeR cork+:

Vlastní dekor se pomocí techniky přímého tisku (DPR®) natiskne na horní, 

vysoce stlačenou korkovou vrstvu a ošetří se ekologickými, 

elastickými laky. Díky tomu je LAneO® odolnější než 

jiné korkové prefabrikované parketové podlahy. 

Druhá, spodní korková vrstva působí jako kročejová izolace a 

zlepšuje přilnavost podlahy.

pERfEktNí NA kAždé úROvNi.

* Podle podmínek záruky pro eGGeR LAneO® . Ty můžete získat u svého prodejce nebo si je stáhněte na internetu.
 LAneO® se vyrábí z přírodních materiálů: Proto jsou možné odchylky, pokud jde o barvu, strukturu a vlastnosti povrchu.

Trvanlivá UV povrchová vrstva

Dekorační vrstva

Základní nátěr pro harmonické působení barev

Vysoce stlačená, elastická krycí vrstva s technologií cork+ 

nosná deska Quell-Stopp z přírodního dřevního vlákna

Integrovaná podložka z přírodního korku 

Výrobní technologie DPR®

Velikost 1.292 × 193 mm

Celková tloušťka 10 mm

Plocha / balení 1,75 m²

Desky / balení 7 ks

Záruka na odolnost vůči skvrnám, 
stálobarevnost a dlouhou  
životnost*

Oblast použití

Použití pro veškeré 
prostory bytů a mírně 
zatěžované prostory 
pro podnikání.

Profil RUSTIC – kartáčovaný vzhled dřeva

Profil JUST clic! Patentovaný systém pokládky 
Systém JUST clic! firmy eGGeR pro 
rychlou a snadnou pokládku bez 
lepení. Patentováno pod názvem 
JUST clic! 
eP 1 441 087 a eP 1 462 587.

 let

ZáRuka
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kOREk A dřEvO – dARy příROdy.

Korek je dorůstající, a proto i velice ekologický materiál. Kůra korkového dubu se loupe 

vždy po devíti letech, strom se přitom nepoškozuje. Korek nám poskytuje vysoké pohodlí 

přírody samotné. Miliony vzduchových buněk způsobují, že je teplý, měkký a tichý. Rovněž 

materiál nosné desky, dřevo, chrání zdroje a životní prostředí. Trvale udržitelné lesní 

hospodaření má ve společnosti eGGeR tu nejvyšší prioritu, jak potvrzuje certifikát FSC.  

LANEO® – EkOLOgická, cERtifikOvANá, s dLOuhOu živOtNOstí

přísLušENství k systému EggER

pRO pERfEktNí pOkLádku
Se správnými pomůckami bude pokládka velice 
rychlá, jednoduchá a čistá: Sada pro pokládku, 
barevná akrylová spárovací hmota, 
uzavírací lepidlo STRIP-eX a další.

pRO čisté uzAvřENí
Ke každému z 8 dekorů LAneO® dostanete samozřejmě 
barevně sladěnou okrajovou lištu (vysokou 6 cm).
Speciálně pro značku LAneO® je připraveno i další příslušenství, 
například podlahové profily a prostředky na údržbu.



100%

zcELA pOdLE vAšEhO přáNí.
na podlaze se odehrává veškerý život. Je místem pohody. 

Proto jsme vyvinuli podlahu zcela přizpůsobenou Vašim potřebám. 

Chtěli jsme přesně vědět, jaká má být, tak jsme se trochu poptali.

EvROpská ANkEtA*:
Jaké vlastnosti by měla mít perfektní podlaha?

Výsledek byl velice různorodý. 

na jedné straně lidé požadují odolnost. na druhé straně 

by měla být podlaha teplá, měkká, tichá.

Pak tu máme ještě vysoké ekologické nároky. Zdá se to být 

neřešitelná úloha? naše vývojové oddělení se pustilo do práce. 

Výsledek spojuje všechny tyto požadavky do nového výrobku:

LANEO® technologie s cork+.

TEPLÁ MĚKKÁ TICHÁ ODOLNÁ

*Provedená Institutem pro veřejné mínění MindTake Research.

90 % dotázaných si přeje podlahu, 
která je teplá, měkká, tichá a současně odolná.

TePLÁ

MĚKKÁ

TICHÁ

ODOLnÁ

®

provedené institutem  
Mind Take Research
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nuto podle přání zákazníků

VÍTĚZ ANKETY



LANEO® NEOpOmENE žádNá přáNí.

Vzduchové buňky v korku ukládají teplo 
a lákají k chůzi naboso.

tEpLá



la1014
Dub alpena

Obě korkové vrstvy mají vynikající zvukově izolační vlastnosti, 
například při chůzi nebo při pádu nějakého předmětu na zem. 

tichá



tvRdá sLupkA, měkké jádRO.

elastická korková vrstva podlahy LAneO® přináší 
při chůzi pocit měkkosti a ochrany. 

měkká



Díky vysoce stlačenému korku i ekologickému elastickému 
laku jsou podlahy LAneO® robustní a odolné.

OdOLNá

LA1018
Dub Castello



LA1024
Arbon Buk



„MÁ PODLAHA JE TAK TEPLÁ A MĚKKÁ,  
ŽE JE RADOST CHODIT PO NÍ NABOSO.“

LANEO® – jEN sE tAk LEhcE 
vzNášEt A sNít.

LA1024
Arbon Buk

LA1014
Dub Alpena



LA1016
Canterbury Dub



„TO, ŽE NÁM CHLÉB UPADNE NA ZEM 
VŽDY TOU NAMAZANOU STRANOU DOLŮ, 
JE VŠEOBECNĚ ZNÁMO. NAŠTĚSTÍ JE TU 
LANEO® SE SVOU SNADNOU ÚDRŽBOU.“

LANEO® – zcELA pOdLE mé chuti.

LA1016
Canterbury Dub

LA1012
Canterbury Dub šedý



LA1010
Červený Dub



„JAK JE MOŽNÉ, ŽE JSME SE SLOVO KROčEJOVÁ 
IZOLACE JEŠTĚ VE ŠKOLE NEUčILI?“

LANEO® – syNONymum pRO kLid.

LA1010
Červený Dub

LA1018
Dub Castello



LA1020
Dub Corvara šedohnědý



„PODLAHA JE PRO MNE HřIŠTĚM, 
fOTBALOVýM POLEM A ZÁVODNÍ 
DRÁHOU SOUčASNĚ.“ 

LANEO® – tEpLá, měkká, tichá, OdOLNá.

LA1020
Dub Corvara šedohnědý

LA1022
Ořech Revel



www.egger.com/laneo

eGGeR Retail Products  
GmbH & Co. kG 
Im Kissen 19
59929 Brilon 
Germany
t +49 2961 770-0
f +49 2961 770-62919
info-bri@egger.com

eGGeR Retail Products  
GmbH & Co. kG 
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Germany
t +49 3841 301-0
f +49 3841 301-20222
info-wis@egger.com

eGGeR Retail Products 
GmbH 
Weiberndorf 20 
6380 St. Johann in Tirol 
Austria 
t +43 50 600-0 
f +43 50 600-90682
info-sjo@egger.com

®
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VÍTĚZ ANKETY
provedené institutem  
Mind Take Research

Servis, info a více u.:
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