White patina

Vinylpromo
& vinylFIT
VINYLKORKOVÁ PODLAHA

VinyLPROMO
& Vinylfit
• prezicně zpracované dekory dřeva
• 3D povrchová sktruktura, autentický vzhled
• dlouhá životnost a snadná údržba
• tvarová a barevná stálost, odolnost proti vlhkosti
• extra tenký profil lamely

LAPAS

• tepelná izolace a komfort při chůzi
• vhodné pro použití s podlahovým vytápěním
Podlahy Vinylpromo a Vinylfit představují moderní
plovoucí podlahy vhodné i do nejintenzivněji
využívaných prostor v domácnosti. Vrchní vinylová
vrstva zabezpečuje odolnost a spodní vrstva korku
zvyšuje komfort při chůzi a výrazně zlepšuje tepelně
akustické vlastnosti. Vinylová podlaha má povrch
zpevněný ochranným polyuretanovým lakem, který
jí chrání před usazováním nečistot, skvrnami a také
chrání povrch proti tlaku a poškrábání.

TAVIRA

DALŠÍ VÝHODY
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BPA
FREE

bez toxických
ftalátů

vysoce odolný PU lak pro povrchy s 3D strukturou
vinylová vrstva s dekorem

luxusní

HDF deska vysoké hustoty odolná

proti vlhkosti (Vinylpromo); „Aquastop“ deska vysoké
hustoty (Vinylfit)
vlhkosti

zámkový systém "Uniclic" s ochranou proti

integrovaná korková izolační podložka
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VINYLpromo & vinylfit – technické vlastnosti
VYUŽITÍ
Domácnost

EN140, EN16511

class

23 (P,F)

Komerční prostory

EN140, EN16511

class

32 (P,F)

Spáry mezi lamelami

EN1433

mm

<0,03 (P)

Rozměrová stálost

EN 434

%

<0,10 (P,F)

Tepelný odpor

EN 12524

m2.K/W

0,088 (P)

Požární odolnost

EN 131501

class

Bfl–S1 (P,F)

Emise formaldehydu

EN717-1

class

E1 (F)

Protiskluzové vlastnosti

EN 13893

class

DS (P,F)

Útlum kročejového hluku

EN 140

dB

15 (P), 17 (F)

Nabití statickým nábojem

EN1815

kV

<2,0 antistatic (P)

Rezistence proti blednutí

ISO105 B02

class

6/8 (P)

Podíl PCP

CEN/TR 14823

%

0 (F)

Změny způsobené tlakem nábytku

EN424

%

beze změny (F)

Při využití v domácnosti

rok

15 (P,F)

Při využití v komerčních prostorách

rok

5 (P,F)

DOSTUPNÉ ROZMĚRY A FORMÁTY (EN427, EN428)

ROZMĚROVÉ VLASTNOSTI

DALŠÍ VLASTNOSTI

1200×210×9,3 mm (podlaha Vinylpromo)

1200×210×7 mm (podlaha Vinylfit)

ZÁRUKA NA OPOTŘEBENÍ

(P) – Vinylpromo, (F) – Vinylfit

Vinylstep
Díky těmto schodovým profilům lze dosáhnout dokonalého vizuálního
sladění schodiště s podlahami Vinylcork z naší nabídky. Kromě
moderního vzhledu mají tyto profily bezpečné oblé hrany, jsou vysoce
odolné proti poškrábání a oděru a mají protiskluzovou úpravu. Výhodou
takového schodiště je, že při chůzi nevrže ani nepraská. Schodový profil
Vinystep je dostupný v různých provedeních (jako klasické, konzolové,
točité nebo nadprůměrně široké schodiště).

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.

Vinylové plovoucí podlahy Vinylpromo a Vinylfit dodává společnost Korek Jelínek, s.r.o., www.korek.cz
Autorizovaný prodejce:

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

