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L A S T I C  F R E E
Zdrowy klimat wnętrza i zrównoważony rozwój: 
pochodzenie organiczne w ponad 90%.

Wytrzymała podłoga Water Stop.
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Wybór jakości. 
Jako niemieckie przedsiębiorstwo rodzinne z Münsterland od 
60 lat odpowiedzialnie rozwijamy trwałe i zdrowe produkty, 
spełniające najwyższe standardy w zakresie funkcjonalności
i estetyki. 

Z pasją, know-how oraz wyczuciem dobrego stylu tworzy-
my wyjątkowe podłogi, łącząc najnowocześniejsze wzor-
nictwo i zaawansowaną technologię – na wzór natury oraz 
z uwzględnieniem najwyższej wydajności surowców w celu 
zachowania naszej wspólnej przestrzeni życiowej.

*Imitacja drewna/kamienia. Przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych.

Dąb indyjski brąz*A11
deska
szczotkowana liniowo
matowa
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Każdemu z nas zdarzają się drobne wypadki w codziennym 
życiu. Szklanka z wodą, która wypadła z ręki, pies, który wbiegł 
z brudnymi łapami do salonu prosto z ogrodu czy kurtka prze-
ciwdeszczowa, z której po spacerze kapie woda. 

Podłogi dureco są przygotowane na takie sytuacje. Tech-
nologia SEAL chroni podłogę nawet przez 24 godziny przed 
wniknięciem wody znajdującej się na powierzchni. 

 Podłoga nie pęcznieje, a jej wygląd nie ulega zmianie. Dzięki 
wyjątkowo odpornej warstwie ochronnej i właściwościom 
hydrofobowym podłoga dureco poradzi sobie niemal z każdym 
wyzwaniem dnia codziennego, nie tracąc przy tym swojego 
piękna. Jeden kłopot mniej i więcej czasu na ważne rzeczy 
w życiu.

SmartConnect Pro
SmartConnectPro  to szybkie i bezpieczne połączenie w celu 
uzyskania trwałego, pięknego wyglądu podłogi. Specjalny kształt 
profilu ogranicza przenikanie wody i zapewnia dodatkową 
ochronę przed wilgocią.

ExtremeDense
ExtremeDense to technologia zastosowania niezwykle gęstej 
płyty drewnopochodnej, która jest sercem podłogi DURECO.
Poszczególne włókna drewna są bardzo mocno sprasowane ze 

sobą, aby w maksymalnym stopniu ograniczać wnikanie wilgoci.

AllroundSafe
AllaroundSafe to system, który zabezpiecza każdą pojedynczą 
deskę specjalną nową formułą uszczelniania krawędzi, aby zapo-
biec wnikaniu wilgoci do wnętrza podłogi już na jej powierzchni, 

a także fugach.

LongLifeSurface
LongLifeSurface to powłoka ochronna nakładana w wielu warst-
wach na powierzchnię podłogi. Jej trwałość i wodoodporność 
uzyskuje się przede wszystkim dzięki dodatkowi naturalnego 

minerału, korundu, który pochodzi z rodziny szafirów.
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Ochrona przed wodą przez 24 godziny – dzięki technologii SEAL

Ochrona przed wodą przez 24 godziny 
– niezawodna w życiu

!
Korund to często występujący minerał 
naturalny z  rodziny szafirów. W  ska-
li twardości Mohsa* ma on wartość 
9. Większą twardość, czyli 10, posia-
da tylko diament. Wysoka odporność 
na ścieranie i  temperaturę sprawia, 
że korund jest idealnym składnikiem 
produktów, które narażone są na 
intensywną eksploatację.

(*skala referencyjna, opracowana przez Friedri-
cha Mohsa w  celu określania stopnia twardości 
minerałów)
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Nasza odpowiedzialność. Do produkcji podłóg dureco 
 stosujemy drewno pochodzące z certyfikowanej, 
zrównoważonej gospodarki leśnej. Potwierdza to znak  
PEFC, umieszczony na wszystkich podłogach dureco.  
Staranny wybór terenów leśnych i rosnących tam drzew  
ma decydujące znaczenie w celu spełnienia wyso-
kich wymagań jakościowych firmy ter Hürne. Zasada 
zrównoważonego ekonomicznie i ukierunkowanego na 

ochronę zasobów leśnych działania jest podstawową 
częścią naszej filozofii oraz obejmuje wszystkie obszary i   
procesy naszego przedsiębiorstwa. Ponadto już dziś znac-
zna część wykorzystywanego do produkcji płyt nośnych 
surowca, jakim jest drewno, pochodzi z drzew, które 
przykładowo z powodu burz nie mogą być wykorzystane  
do produkcji mebli lub parkietów. 
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Top Layer
Wykończenie powierzchni w postaci powłoki z   
żywicy szlachetnej i korundu

Design layer
Wzór na włóknach drewnianych

Baseboard
Płyta nośna z maksymalnie zagęszczonych 

włókien drewnianych

Backing layer
Warstwa przeciwprężna z masy drzewnej

1

2

3

4

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

*Information sur le niveau d’émission de substances 
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).

Zdrowy klimat wnętrza i zrównoważony rozwój:  
pochodzenie organiczne w ponad 90%.

Bez tworzyw sztucznych – w trosce o ochronę klimatu

!
Jeden metr sześcienny drewna maga-
zynuje jedną tonę CO2. Tym samym 
decydując się na podłogę dureco, ak-
tywnie przyczyniasz się do ochrony 
środowiska, gdyż nasza podłoga 
w  przeważającej części składa się 
z  drewna. Drewno zawarte w  produk-
cie magazynuje wchłonięty przez drze-
wo dwutlenek węgla do momentu, gdy 
nie ulegnie ono spaleniu. Dodatkowo 
na każde drzewo wykorzystane do 
produkcji, sadzone są nowe drzewa, 
które także przez cały swój cykl życia 
będą magazynować dwutlenek węgla. 
Dlatego podłogi dureco określamy jako 
produkty pozytywne dla klimatu.

Zdrowie to nasze najwyższe dobro. Dlatego ponosimy ogromną 
odpowiedzialność, ponieważ tworzymy produkty, które otaczają 
Cię w codziennym życiu. Są one ważnym elementem Twojego 
wnętrza, zapewniając Tobie i Twoim bliskim dobry nastrój. Dla-
tego firma ter Hürne z ogromną starannością dba o zapewnienie 
Tobie i Twojej rodzinie naturalnego i zdrowego stylu życia oraz 
dobrego samopoczucia. Podłoga dureco ter Hürne to idealny wy-
bór dla osób dbających o zdrowie.

Twoje zdrowie jest dla nas ważne
ID 0309 – 11806 – 003

U.S. EPA TSCA Title VI & 
CARB P2 compliant
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 CLASSIC LINE1285 x 192 x 12 mm

Sosna antyczne srebro*A01
deska
szczotkowana liniowo
matowa
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CLASSIC LIN
E

Art.-No.:Sosna antyczne srebro*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

1101260002
1285 x x mm192 12

A01

Art.-No.:Dąb alabastrowy*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

1101260001
1285 x x mm192 12

A02

Art.-No.:Dąb ksieżycowy szary*
deska
synchroniczna-drobno szczotkowana
matowa

1101260005
1285 x x mm192 12

A03

Art.-No.:Dąb askamitny szary*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

1101260003
1285 x x mm192 12

A04
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CLASSIC LIN
E

Art.-No.:Dąb migdałowy brąz*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

1101260009
1285 x x mm192 12

A05

Art.-No.:Dąb brązowoszary*
deska
synchroniczna-drobno szczotkowana
matowa

1101260007
1285 x x mm192 12

A07

Art.-No.:Dąb nordycki beż*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

1101260006
1285 x x mm192 12

A06

Art.-No.:Dąb rustykalny szary*
deska
synchroniczna-drobno szczotkowana-ryflowana
matowa

1101260004
1285 x x mm192 12

A08



14 / 15

CLASSIC LIN
E

Art.-No.:Dąb bursztynowy szary*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

1101260008
1285 x x mm192 12

A09

Art.-No.:Dąb indyjski brąz*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

1101260011
1285 x x mm192 12

A11

Art.-No.:Dąb szary cień*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

1101260015
1285 x x mm192 12

A10

Art.-No.:Dąb Sahara beżowy*
deska
gładka
matowa

1101260010
1285 x x mm192 12

A12
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CLASSIC LIN
E

Art.-No.:Dąb górski*
deska
synchroniczna-drobno szczotkowana-ryflowana
matowa

1101260013
1285 x x mm192 12

A13

Art.-No.:Dąb Bordeaux brązowy*
deska
synchroniczna-drobno szczotkowana-ryflowana
matowa

1101260014
1285 x x mm192 12

A15

Art.-No.:Dąb rzymski brąz*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

1101260012
1285 x x mm192 12

A14

Art.-No.:Dąb kubański brąz*
deska
synchroniczna-drobno szczotkowana
matowa

1101260016
1285 x x mm192 12

A16
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STONE LINE635 x 327 x 12 mm

Kamień tytanowy szary*B03
kamień naturalny
delikatnie porowata
matowa
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STO
N

E LIN
E

Art.-No.:Kamień biały*
kamień naturalny
delikatnie porowata
matowa

1101260017
635 x x mm327 12

B01

Art.-No.:Kamień tytanowy szary*
kamień naturalny
delikatnie porowata
matowa

1101260019
635 x x mm327 12

B03

Art.-No.:Kamień alpejski*
kamień naturalny
drobno strukturowana
matowa

1101260018
635 x x mm327 12

B02

Art.-No.:Kamień mangan szary*
kamień naturalny
synchronicza-delikatna struktura
matowa

1101260020
635 x x mm327 12

B04
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SEAL-Technology
Gwarancja ochrony przed 
wodą przez 24 godziny

Połączenie SmartConnect Pro
Profesjonalny montaż podłogi: 
łatwo, szybko i bezpiecznie.

20-letnia gwarancja
(pomieszczenia mieszkalne)

5-letnia gwarancja
(pomieszczenia komercyjne)

Właściwości antystatyczne

Właściwości antybakteryjne

Możliwość zastosowania ogrzewaniu podłogowym*
Możliwość zastosowania przy wodnym i elektrycznym* 
ogrzewaniu podłogowym

Szczególne walory estetyczne różnych wzorów i kolorów 
naszych podłóg dureco są najlepszym dowodem wyso-
kich standardów jakości, jakie stosuje ter Hürne. Ponadto 
nasze podłogi mają także wyjątkowe właściwości, które 
zwiększają ich funkcjonalność.

Dopiero, gdy połączymy wrażenia wizualne z wrażeniami 
dotykowymi, uzyskamy efekt, o który nam chodzi: idealną 
kompozycję i doskonałą harmonię.

Asortyment podłóg dureco ter Hürne obejmuje 7 różnych 
struktur powierzchni, które sprawiają, że podłogi 
promienieją życiem i dzięki temu na różne sposoby 
podkreślają efekt poszczególnych wzorów.

01 Struktura | gładka | matowa
02 Struktura synchroniczna | drobno szczotkowana | matowa
03 Struktura | drobno porowata | matowa
04 Struktura synchroniczna | drobno szczotkowana | matowa
05 Struktura | szczotkowana liniowo | matowa
06 Struktura synchroniczna | drobno strukturowana | matowa
07 Struktura | drobno strukturowana | matowa

Właściwości techniczne Struktury powierzchni

01

05

02

06

03

07

04

Właściwości antypoślizgowe i ognioodporne.

!
Gdy ręka czuje to, co 
widzi oko.

Jeśli powierzchnia oz-
naczona jest jako „syn-
chroniczna”, jej struktu-
ra w  dotyku dokładnie 
odzwierciedla jej wzór.

* W przypadku elektrycznego ogrzewania powierzchniowego tylko 
 z łagodną techniką nagrzewania i regulacją temperatury.
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Co wpływa na perfekcyjność instalowanej podłogi? Z 
jednej strony wizualne piękno, z drugiej – co zauważa się 
dopiero po pewnym czasie – wyróżniająca się żywotność. 
Aby to osiągnąć, potrzebne są przede wszystkim odpo-
wiednie akcesoria – zarówno przed, jak i po ułożeniu. 
Nasz materiał podkładowy i produkty do pielęgnacji są 
perfekcyjnie dopasowane do wymagań naszych podłóg 
oraz wyraźnie zwiększają ich trwałość, poprawiają 

wygląd i przyjemność w dotyku. Za pomocą naszych 
funkcjonalnych profili wykończeniowych i dekoracyj-
nych listew przypodłogowych osiągamy perfekcyjne 
wykończenie.

Odpowiedni wygląd Twojej podłogi.

Materiał podkładowy

Profile metalowe 

Pielęgnacja

Listwy przypodłogowe

Akcesoria – perfekcyjnie dopasowane
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Cyfrowe wzornictwo – dureco wirtualnie
Przetestuj „projektowanie wnętrza”
„Ułóż” wybraną podłogę w wirtualnym studiu.



CONTACT
ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5

46354 Südlohn · Germany
Phone: +49 2862 701-329

 www.terhuerne.com
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