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SENSAcyjnie wodoodporne
Podłoga jeszcze nigdy nie była tak bezpieczna. Innowacyjna technologia produkcji 
chroni panele przed wnikaniem wody przez 24 godziny. Specjalnie opracowany 
system sensaLOC Aqua Resist to ekstremalna bariera zabezpieczająca przed 
wnikaniem wody. Dzięki swoim właściwościom wodoodporne podłogi SENSA idealnie 
sprawdzą się w kuchni, salonie czy przedpokoju. To połączenie piękna natury 
i nowoczesnych technologii. Rozpłyniesz się z zachwytu!

SMART
Dzięki zastosowaniu ultranowoczesnej technologii produkcji i niemieckiej jakości, panele SENSA łączą 
oryginalny design i trwałość. Bogata kolekcja wzorów, kolorów i struktur daje nieograniczone możliwości 
kreowania wnętrz. Wrażenie robią walory estetyczne i właściwości użytkowe podłogi. SENSA to marka 
doceniona przez klientów i architektów za niezawodność i łatwość montażu. 

NATURAL
Podłogi SENSA są produkowane w samym sercu niemieckich lasów, w pobliżu miejsca pozyskania 
naturalnych surowców – udało nam się więc uniknąć dalekiego transportu materiału, którego koszty 
musieliby ponieść zarówno klienci, jak i środowisko naturalne. Panele laminowane SENSA powstają 
przy pełnym poszanowaniu zasad odpowiedzialnego zarządzania zasobami leśnymi i pochodzą tylko 
ze zrównoważonych, certyfikowanych upraw, co potwierdza certyfikat PEFC.
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Niemiecka jakość i precyzja
SENSA opracowuje produkty dążąc do ich doskonałości. 
To gwarancja skrupulatności wykonawczej i optymalnego doprecyzowania 
każdego detalu. Poznaj nowoczesne rozwiązania i technologie, dzięki 
którym podłoga wygląda jak nowa przez wiele lat.

Ekstremalnie trwała
Skuteczna odporność na intensywną eksploatację oraz wyjątkowa wytrzymałość materiałów, z których 
powstają panele SENSA to korzyść w postaci długotrwałego użytkowania. Podłogi do zastosowania 
zarówno w pomieszczeniach komercyjnych o dużym natężeniu ruchu (butiki, bary, restauracje, hotele, 
galerie handlowe itp.), jak i w pomieszczeniach mieszkalnych. 

Innowacyjna technologia sensaLOC Aqua Resist
Funkcjonalny i zaawansowany system łączenia zapewnia łatwy i beznarzędziowy montaż na zasadzie 
praktycznego mechanizmu zatrzaskowego.

Gwarantuje najwyższy stopień stabilności na łączeniach oraz stanowi skuteczną barierę ochronną przed 
wnikaniem wody do wnętrza paneli. Dzięki temu eliminuje nieestetyczne wypaczenia i gnicie, a także 
zapobiega powstawaniu wybrzuszeń na łączeniach paneli. 

Zalety paneli SENSA
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Realistyczne struktury
Perfekcyjne odwzorowanie synchroniczne usłojenia za sprawą nowoczesnych rozwiązań technologicz-
nych powoduje, że trudno odróżnić je od podłóg drewnianych. Podłogi laminowane o wizualnych walo-
rach desek, wykonane z surowców o lepszych parametrach są niepowtarzalną ozdobą każdej indywi-
dualnej aranżacji wnętrza. 

Łatwa pielęgnacja
Panele SENSA nie wymagają użycia kosztownych, specjalistycznych środków do pielęgnacji. Podłogi są 
niezwykle łatwe w utrzymaniu czystości, tym samym gwarantując oszczędność czasu i pieniędzy. 

Ekologia – szanujemy naturę 
Panele laminowane SENSA produkowane są z poszanowaniem naszego naturalnego środowiska. 
Stawiamy na ekologiczne rozwiązania – ściśle przestrzegane normy w zakresie ochrony środowiska, 
oszczędność szlachetnych drzeworytów oraz minimalizacja emisji gazów do tego stopnia, że do atmos-
fery wypuszczana jest niemal wyłącznie para wodna. Żyjemy w zgodzie z naturą. Podłogi SENSA to 
ekonomiczna, trwała i efektowna alternatywa dla drewna.

Komfort akustyczny
Nowoczesne podkłady SENSA maksymalnie redukują hałas. Skutecznie tłumią dźwięki i charaktery-
styczne odgłosy kroków, zapewniając spokój w codziennym użytkowaniu. Panele SENSA to ciche pod-
łogi o bardzo szerokim zastosowaniu. 



▪ Wymiar panela: 
1285×158×8 mm

Przykładowe zastosowanie:
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Essentials. Klasyka w nowym wydaniu
Inspiracją dla tej kolekcji był dąb – król podłóg drewnianych, ale też amerykańskie, 
klimatyczne miasta położone na wybrzeżach. Pomimo nowoczesności i intensywnego 
rozwoju, nadal pozostają one w zgodzie z przyrodą i czerpią z niej to, co najlepsze. 
Kolekcja Essentials spełnia wszystkie oczekiwania osób, które od wnętrza oczekują 
efektownego wyglądu, ale również wysokiego komfortu, wytrzymałości i atrakcyjnej 
ceny w stosunku do jakości.

SENSA Essentials
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LAKEFIELD ▪ 52715

BROCKTON ▪ 52693

HARVEST ▪ 52676

CORTINA ▪ 52717

BRENTWOOD ▪ 52695

BRAMPTON ▪ 52672

EASTON ▪ 52718

COLLINGWOOD ▪ 52702

WESTGATE ▪ 52679
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SENSA Cosmopolitan

Cosmopolitan. Światowej klasy panele
Stworzone w duchu największych metropolii świata. Zainspirowane przestrzenią 
nowojorskich loftów, luksusowych apartamentów oraz prestiżowych kompleksów 
hotelowych z różnych stron wód Oceanu Atlantyckiego. Kolekcja Cosmopolitan to wielko-
miejski design w nowoczesnym formacie. Dedykowana wnętrzom o prawdziwie 
kosmopolitycznej perspektywie. Z serią podłóg Cosmopolitan każdy może poczuć się, 
jak gwiazda światowego designu.

▪ Wymiar panela: 
1285×192×8 mm

Przykładowe zastosowanie:
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RUTLAND ▪ 52713

WAYTHORN ▪ 52711

COLINDALE ▪ 52703



www.sensa-polska.pl 9



▪ Wymiar panela: 
1285×192×8 mm

Przykładowe zastosowanie:
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SENSA Naturals

Naturals. Cuda natury
Kolekcja Naturals została zaprojektowana w duchu środowiska naturalnego, które jest 
niekończącym się źródłem inspiracji.  Szczególnie mocno zakorzenionym elementem 
krajobrazu są szlachetne drzewa – dęby, symbolizujące siłę, trwałość i potęgę. 
To wszystko ma odzwierciedlenie w panelach z serii Naturals, które wyglądem przy-
pominają prawdziwe drewno – jakby stworzone przez samą naturę. To wytrzymałość, 
doskonałość i ponadczasowość w nowym wymiarze.
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CANDLEBERRY ▪ 52673

LORENZO ▪ 52671

DAWSON ▪ 52667

BAYBERRY ▪ 52683
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COOPER ▪ 52687

CRESCENT ▪ 52685

SCARBOROUGH ▪ 52686

NORWOOD ▪ 52681

SNOWDROP ▪ 52684

TAMARIND ▪ 52677
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THE BEST OF

„Moda przemija, styl pozostaje” – te słynne słowa Coco Chanel można odnieść 
również do podłóg. Kolekcja THE BEST OF stawia na niebanalną prostotę i klasykę. 
Wyglądem do złudzenia przypomina naturalną podłogę drewnianą. Dzięki wysokiej jakości 
materiałów, perfekcyjnemu wykończeniu, stonowanej kolorystyce – każdy z 8 dekorów 
kolekcji THE BEST OF idealnie sprawdzi się w Twoim domu. W ofercie znajdują się 
zarówno panele o delikatnej strukturze, jak i wyrazistym, głębokim usłojeniu. Kolekcję 
THE BEST OF tworzą wyselekcjonowane panele laminowane o bardzo dużej odporności 
na ścieranie i odkształcenia nawet podczas intensywnego użytkowania. 

▪ Wodoodporne*
▪ Klasa AC4 lub AC5*

▪ Gwarancja domowa
25 lub 20 lat*

▪ Gwarancja publiczna
5 lub 4 lata*

▪ Wymiar panela: 
1285×192×8 mm
1286×194×8 mm
1286×282×8 mm
(w zależności od dekoru)

* dotyczy wybranych dekorów
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DĄB NO. 3 ▪ 52355 DĄB NO. 6 ▪ 52569

DĄB NO. 2 ▪ 52557 DĄB NO. 8 ▪ 52564DĄB NO. 5 ▪ 52345

DĄB NO. 1 ▪ 52572 DĄB NO. 7 ▪ 52558DĄB NO. 4 ▪ 52344
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PODKŁADY POD PANELE

Nazwa Powierzchnia 1 rolki Jednostka zakupowa Ilość rolek / m2 na palecie

Folia SteamRESIST 12 m2 1 rolka 67 szt. / 804 m2

Mata SilentGrey 15 m2 1 rolka 24 szt. / 360 m2

Mata SilentALU 15 m2 1 rolka 24 szt. / 360 m2

LISTWY PRZYŚCIENNE

Nazwa Wymiary listwy Jednostka zakupowa

Biała listwa 19x58x2400 mm 1 szt.

Listwa w kolorze dekoru 16x80x2400 mm 1 szt.

AKCESORIA
Podłoga to nie wszystko. Efekt końcowy uzyskamy stosując 
profesjonalne akcesoria SENSA. Nasze podkłady sprawią, że podłoga 
będzie cicha, a starannie dobrane kolorystycznie listwy nadadzą 
naszej podłodze charakteru i klasy.  

Folia 
SteamRESIST

Mata 
SilentGrey

Mata 
SilentALU

Biała
listwa

Listwa 
w kolorze dekoru



nazwa kolekcji wodoodporne klasa 
ścieralności

struktura 
synchroniczna

v-fuga m2/op. gwarancja 
domowa

gwarancja 
publiczna

SENSA COSMOPOLITAN

52703 SENSA Cosmopolitan Colindale   
1285×192×8

tak AC5 tak tak 2,22 25 lat 5 lat

52713 SENSA Cosmopolitan Rutland   
1285×192×8

tak AC5 tak tak 2,22 25 lat 5 lat

52711 SENSA Cosmopolitan Waythorn   
1285×192×8

tak AC5 tak tak 2,22 25 lat 5 lat

SENSA ESSENTIALS

52672 SENSA Essentials Brampton        
1285×158×8

tak AC5 tak tak 2,233 25 lat 5 lat

52695 SENSA Essentials Brentwood        
1285×158×8

tak AC5 tak tak 2,233 25 lat 5 lat

52693 SENSA Essentials Brockton        
1285×158×8

tak AC5 tak tak 2,233 25 lat 5 lat

52702 SENSA Essentials Collingwood        
1285×158×8

tak AC5 tak tak 2,233 25 lat 5 lat

52717 SENSA Essentials Cortina       
1285×158×8

tak AC5 tak tak 2,233 25 lat 5 lat

52718 SENSA Essentials Easton       
1285×158×8

tak AC5 tak tak 2,233 25 lat 5 lat

52676 SENSA Essentials Harvest        
1285×158×8

tak AC5 tak tak 2,233 25 lat 5 lat

52715 SENSA Essentials Lakefield        
1285×158×8

tak AC5 tak tak 2,233 25 lat 5 lat

52679 SENSA Essentials Westgate        
1285×158×8

tak AC5 tak tak 2,233 25 lat 5 lat

SENSA NATURALS

52683 SENSA Naturals Bayberry      
1285×192×8

tak AC5 tak tak 2,22 25 lat 5 lat

52673 SENSA Naturals Candleberry      
1285×192×8

tak AC5 tak tak 2,22 25 lat 5 lat

52687 SENSA Naturals Cooper      
1285×192×8

tak AC5 tak tak 2,22 25 lat 5 lat

52685 SENSA Naturals Crescent      
1285×192×8

tak AC5 tak tak 2,22 25 lat 5 lat

52667 SENSA Naturals Dawson      
1285×192×8

tak AC5 nie tak 2,22 25 lat 5 lat

52671 SENSA Naturals Lorenzo      
1285×192×8

tak AC5 tak tak 2,22 25 lat 5 lat

52681 SENSA Naturals Norwood      
1285×192×8

tak AC5 tak tak 2,22 25 lat 5 lat

52686 SENSA Naturals Scarborough      
1285×192×8

tak AC5 nie tak 2,22 25 lat 5 lat

52684 SENSA Naturals Snowdrop      
1285×192×8

tak AC5 nie tak 2,22 25 lat 5 lat

52677 SENSA Naturals Tamarind      
1285×192×8

tak AC5 tak tak 2,22 25 lat 5 lat

THE BEST OF

52572 The Best of No. 01     
1286×194×8

nie AC4 nie tak 1,996 20 lat 4 lata

52557 The Best of No. 02      
1286×282×8

nie AC4 nie tak 2,176 20 lat 4 lata

52355 The Best of No. 03      
1285×192×8

tak AC4 nie tak 1,973 20 lat 4 lata

52344 The Best of No. 04     
1285×192×8

tak AC4 nie tak 1,973 20 lat 4 lata

52345 The Best of No. 05     
1285×192×8

tak AC4 nie tak 1,973 20 lat 4 lata

52569 The Best of No. 06    
1286×194×8

nie AC4 nie tak 1,996 20 lat 4 lata

52558 The Best of No. 07      
1286×282×8

nie AC4 nie tak 2,176 20 lat 4 lata

52564 The Best of No. 08    
1286×194×8

nie AC5 nie tak 1,996 25 lat 5 lat

Katalog ten nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. 
Zastrzegamy sobie prawo do błędów i zmian. Rzeczywiste kolory mogą różnić się od pokazywanych w katalogu.



Podłogi do kupienia 
wyłącznie w profesjonalnych 
salonach sprzedaży!

Sprawdź, gdzie kupić!

Zapraszamy do współpracy  
biura projektowe i architektoniczne. 
Zachęcamy do kontaktu w sprawie  
wzorników, tekstur i próbek.

DYSTRYBUTOR GENERALNY:
Nobless Polska
Sierosław, ul. Skrajna 3B
62-080 Tarnowo Podgórne, Poland 

☏ +48 61 84 53 900, mail: info@nobless.pl
www.sensa-polska.pl        podlogiSENSA


