Baltico white

CORKLINE
Korková plávajúca PODLAHA

Corkline
• moderné dekory a technológie
• prírodný 100% recyklovateľný produkt
• bezkonkurenčný komfort pri chôdzi
• antistatická a antibakteriálna
• dokonale izoluje teplo a hluk
• vhodné pre použitie s podlahovým vykurovaním
BALTICO

Korkové podlahy Corkline predstavujú moderný
typ plávajúcich podláh pre domácnosť a kanceláriu.
Vďaka korku, z ktorého je podlaha Corkline
v prevažnej miere vyrobená, získava bezkonkurenčné
vlastnosti tepelnej a zvukovej izolácie. Svojou
unikátnou štruktúrou tvorí korok výbornú ochranu
proti chladu, izoluje a zostáva teplý na dotyk a chôdzu.
Korku neprekáža striedanie teplôt, je chemicky
neutrálny a antistatický, čím nepriťahuje prach,
ktorý je jedným z najčastejších alergénov u detí.

STANDARD

ďalšie VýHODY

OdolnÁ
proti nárazom
a zaŤaženiu
AntistatickÁ,
nezadržuje
prach

CORK
+3

VhodnÁ
na podlahové
vykurovanie

clic

Jednoduchá
montáž

Jednoduchá
údržba

Vodeodolná

EKOPRODUKT

KomfortnÁ
na dotyk
a chôdzu

Tlmí hluk
a vibrácie

Antibakteriálna
a antialergická

3 vrstvy
Prírodného
korku

vysoko odolný dvojzložkový lak na pružné povrchy
dekoru s vrstvou korku vysokej hustoty

vrstva

HDF doska vysokej hustoty

odolná proti vlhkosti

zámkový systém „Uniclic“ s ochrannou

vrstvou proti vlhkosti

integrovaná korková izolačná podložka

NOBEL

Hacienda

CORKLINE

Standard

standard white

twist

Nobel

Hacienda

Zebra

Lava

River

Baltico

Baltico white

country

Country crema

corkline – technické vlastnosti
Vuyžitie
Domáce

EN685

class

23

Komerčné

EN685

class

32

Pravouhlosť

EN427

mm

<0,3

Priamosť hrany

EN427

mm

<0,2

Špáry medzi lamelami

EN14085

mm

<0,1

Rozmerová stálosť

EN434

%

<1,5

Výškový rozdiel medzi lamelami

EN14085/B

mm

<0,15

Tepelný odpor

EN12667

m2.K/W

0,114

Tepelná vodivosť

EN12667

W/m.K

0,092

Reakcia na oheň

EN13501-1

class

Bfl–S1

Emisia formaldehydu

EN717-1/2

class

E1

Protišmykové vlastnosti

EN14041

class

DS

Útlm kročajového hluku

ISO140-8

dB

19

Nabitie statickým nábojom

EN1815

kV

<2,0 antistatic

Pri domácom využití

rok

20

Pri komerčnom využití

rok

10

Dostupné rozmery a formáty (EN427, EN428)

Dimenzionálne vlastnosti

Ďalšie vlastnosti

900×300×10 mm (Corkline)

900×300×11 mm (Corkline)

Záruka na opotrebenie

Informáciu o rozmere pre konkrétny dekor
nájdete v cenníku alebo u nášho predajcu.

Korková dlažba
Je ideálnym riešením všade tam, kde by ste chceli nahradiť studenú dlažbu
teplou podlahou. Vďaka rezistencii voči vlhkosti a následnej povrchovej úprave
je vhodná do kúpeľní, prípadne chodieb a kuchýň. Korok udržuje teplo,
tlmí hluk, je príjemný na dotyk a svojimi prirodzenými prírodnými vlastnosťami
zabraňuje vzniku plesní a šíreniu baktérií. Dlažobné dielce sú navrhnuté tak,
aby sa dali ľubovoľne farebne zatónovať a variovať, čím získate
neobmedzené možnosti zladenia podlahy s interiérom.

Podlahové doplnky
Na dosiahnutie dokonalého vizuálneho prevedenia podlahy máme
v ponuke široký sortiment prechodových, okrajových líšt a soklov.
Na zlepšenie mechanických vlastností podlahy nájdete v našej ponuke tiež
korkové role, ktoré tlmia hluk a vibrácie a dokonale izolujú podlahu od
studeného podkladu. O správnu starostlivosť a ošetrenie sa zase postarajú
čistiace prípravky, vosky, tmely a laky. Vďaka tejto ponuke získate
komplexný servis o podlahu na jednom mieste.

Korkové plávajúce podlahy Corkline dodává spoločnosť Korok Jelínek, spol. s r. o., www.korok.sk
Autorizovaný predajca:

