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Teplo vášho domova
už od podlahy
Prírodné podlahy si zamilujete.

Na požiadanie Vám radi zašleme najnovší katalóg,
alebo jednoducho kliknite na www.korok.sk
Korok Jelínek, spol. s r. o., member of Jelinek Cork Group
Pri Šajbách 4/B, 831 06 Bratislava
tel.: +421 2 53 410 060, mob.: +421 903 710 977
info@korok.sk, www.korok.sk

Korková podlaha

Bude s vami dlho

…dotknite sa prírody

Vďaka vysokej objemovej hustote stlačeného korku do 755kg/m3

Príjemná a teplá už na prvý dotyk
tepelnoizolačná

trvácna a odolná
vyrobeného špeciálnou technológiou, naše korkové podlahy spĺňajú
parametre viacgeneračnej podlahy s vysokou oteruodolnosťou
a dlhodobou životnosťou.

Vráti vás k prírode
ekologická

Vaše deti sa pokojne môžu hrať na zemi a nebude ich chladiť. Korok
svojou unikátnou špongiovitou štruktúrou, ktorú nemá žiadny iný materiál,
tvorí výbornú ochranu proti chladu, má malú tepelnú vodivosť
a navyše vyžaruje vlastné teplo.

Výborná aj v kuchyni a kúpeĽni
vodeodolná
Korková podlaha môže jedinečne spríjemniť vašu kuchyňu či kúpeľňu.
Korku neprekáža striedanie teplôt, sucho ani vlhko, a to ani vtedy,
keď bude naň veľmi dlho pôsobiť voda.

Nebráni sa hrám

Kôra, z ktorej sa korkové podlahy vyrábajú sa získava z korkového duba. A tak,
kým na výrobu klasických drevených podláh treba stínať stromy, na korkovú
podlahu netreba zoťať ani jeden. Krásny pocit, môcť sa dotýkať prírody!

Je len na vás, ktorú si vyberiete:
korkovú, vinylovú, koženú, drevenú, linocork
– viac ako 150 druhov plávajúcich a lepených podláh
Dávno sú už preč časy nudných korkových podláh. Okrem klasických hnedých dlaždíc prírodného
korku si môžete vybrať zo širokej škály farieb a vzorov – od smotanových odtieňov až po zelené,
modré alebo tmavobordové valéry. V našej ponuke nájdete dokonca korkové podlahy v kombinácii
s vinylom, kožou, prírodným linom alebo drevom. Môžete sa rozhodnúť pre lepenú podlahu alebo
plávajúcu podlahu s klikom.
Okrem toho sú vhodné aj na podlahové vykurovanie!

protihlučná
Vaše deti sa môžu venovať hrám, susedov už nebudú rušiť hlukom.
Korok vďaka svojej hubovitej štruktúre tlmí vibrácie a kročajový hluk.
A navyše pri hraní neprechladnú.

Porovnajte termoizolačné vlastnosti rôznych typov podláh

Urobí všetko pre zdravý domov
antialergická
Korok je vítaný aj pre rodiny s alergickými deťmi. Je chemicky
neutrálny a antistatický, nepriťahuje prach, ktorý je jedným
z najčastejších alergénov u detí.
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• záznam termoreakcie a priemernej povrchovej teploty chodidla na podlahe po jednej minúte.

