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HİJYEN+ Bakteri ve Mikroplara Karşı Etkin Laminat 
Parke Koleksiyonlarıyla Sağlıklı Mekanlar

Yaşam alanlarınızın temiz ve bakterilerden arınmış olması sağlıklı bir yaşam sürmeniz için son derece 
önemlidir. Üstün bir teknolojiyle üretilen Hijyen+ özelliğine sahip laminat parke koleksiyonlarımızdaki tüm 

ürünler bakterilere üreyecek alan bırakmaz. Ayakkabılar, dökülen sıvılar, evcil hayvanlar ve başka 
kaynaklar aracılığıyla bakteri ve mikroplar parkeye taşınabilir. Ancak Hijyen+ özelliği bakteri ve mikropların 

çoğalmasına izin vermez.

Hem sevdiklerinizin sağlığı, hem de sizin sağlığınız korunmuş olur. Hijyen+ özelliğine sahip laminat parke 
koleksiyonlarımız üzerinde yapılan testler sonucunda, 24 saat içerisinde görülmesi beklenen bakteriyel 

aktivitenin %99.9’a kadar engellendiği ispatlanmıştır.

(ISO 22196'ya göre test edilmiştir)

“Blue Angel” laminat parke ürünlerinin sağlığa veya çevreye zararlı olabilecek herhangi bir kimyasal 
madde içermediğini belirten sertifikadır.

Healthy Living Spaces with the Laminate Flooring 
Collections Having Hygiene+ Feature

Dünyanın İlk Eko Etiketi “Blue Angel”

“The Blue Angel” is a certificate stating that laminate flooring products do not contain any 
chemicals that could be hazardous to health or environment.

Worlds First Eco Label “Blue Angel”

To live a healthy life, It is extremely important to have living spaces that are clean and free from bacteria. 
Manufactured with advanced technology, all the products in our laminate flooring collections with 

Hygiene+ feature leave no space for bacteria to reproduce. Bacteria and microbe can be transferred to 
the flooring via shoes, spilled liquids, pets and other sources. However, the Hygiene+ feature does not 

allow bacteria and the microbes to reproduce. Both you and your loved ones’ health are protected.

The results of tests conducted on our laminate flooring collections with Hygiene+ feature have proved 
that the bacterial activity expected to be seen is blocked up to 99.9% within 24 hours.

(Tested according to ISO 22196)



ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ
SUPERIOR FEATURES



Diamond Woodline
Laminat Parkenin Üstünlükleri

The Advantages
of Diamond Life Woodline
Laminated Flooring

Diamond Life Woodline
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