Baltico white

CORKLINE
KORKOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA

Corkline
• moderní dekory a technologie
• přírodní 100% recyklovatelný produkt
• bezkonkurenční komfort při chůzi
• antistatická a antibakteriální úprava
• dokonale izoluje teplo a hluk
• vhodné pro použití s podlahovým vytápěním
BALTICO

Korkové plovoucí podlahy Corkline představují
moderní typ podlah pro domácnost a kancelář.
Díky korku, ze kterého jsou podlahy Corkline
v převážné míře vyrobeny, získává Vaše podlaha
bezkonkurenční vlastnosti tepelné a zvukové izolace.
Díky korku zůstává podlaha teplá a je velmi
příjemná na dotek a při chůzi. Korku také nevadí
střídání teplot, je chemicky neutrální a antistatický,
tudíž nepřitahuje prach, který je jedním
z nejčastějších alergenů u dětí.
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corkline – technické vlastnosti
VYUŽITÍ
Domácnost

EN685

class

23

Komerční prostory

EN685

class

32

Pravoúhlost

EN427

mm

<0,3

Rovinnost hrany

EN427

mm

<0,2

Spáry mezi lamelami

EN14085

mm

<0,1

Rozměrová stálost

EN434

%

<1,5

Výškový rozdíl mezi lamelami

EN14085/B

mm

<0,15

Tepelný odpor

EN12667

m2.K/W

0,114

Tepelná vodivost

EN12667

W/m.K

0,092

Požární odolnost

EN13501-1

class

Bfl–S1

Emise formaldehydu

EN717-1/2

class

E1

Protiskluzové vlastnosti

EN14041

class

DS

Útlum kročejového hluku

ISO140-8

dB

19

Nabití statickým nábojem

EN1815

kV

<2,0 antistatic

Při využití v domácnosti

rok

20

Při využití v komerčních prostorách

rok

10

DOSTUPNÉ ROZMĚRY A FORMÁTY (EN427, EN428)

ROZMĚROVÉ VLASTNOSTI

DALŠÍ VLASTNOSTI

900×300×10 mm (Corkline)

900×300×11 mm (Corkline)

ZÁRUKA NA OPOTŘEBENÍ

Informace o rozměrech lamel konkrétního dekoru
najdete v ceníku nebo u našich prodejců.

KORKOVÉ LEPENÉ DLAŽDICE A OBKLAD
Jsou ideálním řešením všude tam, kde byste chtěli nahradit studenou
dlažbu teplou podlahou. Díky následné povrchové úpravě jsou vhodné
do koupelen, případně chodeb či kuchyní. Korek udržuje teplo, tlumí hluk,
je příjemný na dotek a svými přirozenými přírodními vlastnostmi zabraňuje
vzniku plísní a šíření bakterií. Dlaždice jsou navržené tak, aby se daly
barevně tónovat a variovat, čímž získáte neomezené možnosti sladění
podlahy s jakýmkoliv interiérem.

Podlahové doplŇky
Pro sladění veškerých prvků podlahy máme v nabídce široký sortiment
přechodových a soklových lišt. Pro zlepšení mechanických vlastností
podlahy nabízíme také korkové role, které tlumí hluk a vibrace
a dokonale izolují podlahu od studeného podkladu. O správnou péči
a ošetřování zakoupené podlahy se postarají čistící prostředky, laky,
tmely a vosky. Díky této široké nabídce získáte komplexní servis
na jednom místě.

Korkové plovoucí podlahy Corkline dodává společnost Korek Jelínek, s.r.o., www.korek.cz
Autorizovaný prodejce:

