
Wysokość cokołu wynosi 85 mm, dzięki czemu produkt wpisuje się w najnowsze 
trendy nadając pomieszczeniu oryginalny charakter.

Height of the moulding is 85 mm, which perfectly the latest trends, giving the room 
a unique character.

Высота плинтуса 85 мм идельно вписывается в современный дизайн, придавая 
помещениям своеобразный характер.

Kronopol wraz z linią laminowanych paneli podłogowych Pla:nium wprowadził           
na rynek cokół przypodłogowy o symbolu handlowym P85. 
Spośród innych dostępnych na rynku produktów wykończeniowych do podłóg 
wyróżnia go przede wszystkim idealne dopasowanie kolorystyczne. Taki efekt 
udało się osiągnąć dzięki dokładnemu odzwierciedleniu każdego dekoru paneli 
podłogowych z linii Pla:nium.

Wideo instruktaż montażu cokołu przypodłogowego P85 dostępny pod adresem:
www.kronopol.pl/krono-tv

Together with a new line of laminated floor panels Pla:nium, Kronopol has launched 
a moulding with trade symbol P85.
Compared to other available finishing products for floors, it is unique thanks                       
to perfect colour match achived by detailed mirroring of each decor of the floor 
panels of the latest Pla:nuim line.

Instruc:onal video showing the installa:on of the P85 moulding:
www.kronopol.pl/krono-tv

Одновременно с введением на рынок новой коллекции ламинированных 
панелей Pla:nium Kronopol ввел также плинтус. Символ торгового названия 
Р85. 
Среди прочих, доступных на рынке продуктов для отделки пола, его выделяет 
декор плинтуса, который идеально совпадает с декором напольных панелей 
коллекции Pla:nium. 

Руководство по установке плинтуса Р85:
www.kronopol.pl/krono-tv

Cokół P85 / P85 Moulding / Плинтус P85

85 mm

16 mm
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Łączenie cokołu w narożnikach wewnętrznych, zewnętrznych jak i na długości             
nie wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów. 

Joining the moulding in inside and outside corners, as well as along their length, 
does not require the use of addi:onal accesories.

Соединение плинтусов на внутренних и наружных углах, а также по длине,         
не требует применения дополнительных аксессуаров.

klamra mocująca/
fixing clamp/
скобы для монтаджа

wkręt i kołek rozporowy Ø 6 mm/
screw and wall plug Ø 6 mm/
шуруп и распорный 
дюбель Ø 6мм

Łatwy i szybki montaż za pomocą klamer mocujących z możliwością demontażu            
i powtórnej instalacji.

Easy and quick installa:on witch fixing brackets, allowing later dismantlement           
and re-instala:on.

Простой и быстрый монтаж с помощью скоб, с возможностью демонтажа         
и повторного крепления.
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