
 

 

Miért az ELESGO? 

Német minőség, hosszú élettartam, a melegburkolatok exkluzív 

újdonsága. Az ELESGO széles és igazán sokoldalú választékában 

megtalálhatóak a szuper magas fényű laminált padlók homogén 

színekben, fahatású, illetve járólap hatású dekorokkal. A laminált padlók 

fényessége, finoman lekerekített élei, nagy formátumú autentikus járólap 

megjelenése – mind-mind az ELESGO padlók kivételességét és 

exkluzivitását tükrözik. 

 

Mely tulajdonságaiban nyújt többet az 

ELESGO, mint más padlók? 

 

Kiváló minőség 

Az ELESGO padlók fő jellemzője a német minőség, így hosszú 

élettartam jellemzi őket. Mivel a padlók gyártója felügyelete alatt tartja az 

anyagbeszerzést, így garantálni tudják a folyamatos minőségellenőrzést, 

így padlóik kizárólag tökéletes minőségű alapanyagokból készülhetnek. 



A padlók akril felületének köszönhetően rendkívül ellenállóak a 

karcolódással szemben, így sokáig újszerű hatást keltenek a lakásban. 

Az ELESGO padlók hátlapja speciális, impregnált nátronpapírból készül, 

amely lehetővé teszi a lapok számára a levegőzést - ez szintén 

hozzájárul a padlók élettartamának a növeléséhez. 

 

Egyszerű tisztíthatóság 

A padló kiválasztásánál nagyon fontos szempont a felület 

tisztíthatósága, hiszen senki nem szeretne hosszú órákat a padló 

felületének takarításával tölteni. Az ELESGO padlók felületei 

akrilgyantából készülnek, melynek pórusai zártak, ennek köszönhetően 

egyszerűbben tisztíthatóak, és garantáltan nem marad foltos, maszatos 

a felületük. Ezen felül az ELESGO padlók antisztatikus minőségi 

bizonyítvánnyal rendelkeznek, így egyáltalán nem vonzzák a port. 

 

Széles választék, természetes hatás 

Fontos, hogy olyan padlót válasszunk, amely egyezik előzetes 

elképzeléseinkkel, ízlésvilágunkkal, és megfelelően illeszkedik lakásunk 

színvilágához és stílusához is. Azok számára, akiknek a magas minőség 

és praktikum mellett az esztétikum is fontos tényező, garantáltan 

megtalálhatják a számukra megfelelő padlót az ELESGO termékei 

között. A padló felületét borító akril felület nem töri meg az alatta lévő 

képet, így a dekor kristálytisztán látható. Mindemellett az ELESGO 

padlók felülete rendkívül hasonlít az igazi fa felületéhez, így természetes 

hatást kelt. 



Minimális károsanyag-kibocsátás 

Az ELESGO padlók akrilgyanta felületének köszönhetően minden 

padlófelület károsanyag-kibocsátása minimális. Azoknak, akik számára 

különösen fontos, hogy a károsanyag-kibocsátás, még ennél az 

alacsony szintnél is kisebb legyen, ajánljuk az ELESGO Extra Sensitive 

padlókat, melyek ideálisak olyan háztartásokban, ahol csecsemő, 

kisgyermek, vagy allergiában szenvedők élnek. 

Mindezeken felül az ELESGO padlók hővezető képessége miatt felületük 

mindig meleg tapintású marad, magas rugalmasságának köszönhetően 

pedig halkabb, mint a hagyományos padlók. 

ELESGO melegburkolatainkat megvásárolhatja viszonteladóinknál 

országszerte és budapesti mintatermünkben! 


