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VINYL & VINYLCORK
PRINTCORK
MICODUR
OBKLADY STYLE

TRENDS
jEDEN DEKOR – VEľA MOžNOSTí VYHOTOVENIA

Máte vybraný dekor podlahy, ktorý by ste radi použili
do vami zvoleného priestoru, ale nespĺňa potrebné
technologické požiadavky, či už hrúbkou, prevedením
alebo účelom použitia? S našou kolekciou noviniek
TRENDS to nebude problém. V ponuke nájdete viacero
vyhotovení pre konkrétny dekor. Najprv si vyberiete svoj
obľúbený dekor alebo farbu a v druhom kroku si určíte,
z ktorého materiálu (vinyl, print, micodur) a ako bude
vaša nová podlaha vyhotovená.

PODLAHY KOLEKCIE TRENDS
VINYLOVá PODLAHA – moderná klasika
Tieto podlahy sú opticky výnimočné a ich povrchová

Možnosti vyhotovenia

úprava naplní všetky vaše očakávania: ľahko sa udržiava,

• VINYLCORK PLáVAjúCA PODLAHA HDF

je antibakteriálna, teplá, pružná a vytvára teplý pocit

• VINYLOVá PLáVAjúCA PODLAHA HYDRO FIX

pod nohami.

• VINYLOVá LEPENá PODLAHA

PRINTCORK – stvorená pre rodinnú pohodu
Korková podlaha s vernou digitálnou potlačou dekóru

Vyhotovenie

vo vysokom HD rozlíšení. Žiadny materiál nie je pod

• PRINTCORK PLáVAjúCA PODLAHA HDF

nohami pohodlnejší než korok, ktorý sa navyše vyznačuje

• PRINTCORK LEPENá PODLAHA

schopnosťou tlmiť kročajový hluk, zabraňuje tvrdým
dopadom a vytvára príjemné teplé prostredie.

MICODUR – ideálna do každého interiéru
Zabudnite na dlažbu – predstavujeme vám našu
prírodnú podlahu so zámkovým spojom a s inovatívnou

Vyhotovenie

• PLáVAjúCA PODLAHA S MINERáLNOU DOSKOU

minerálnou nosnou doskou! Vďaka najmodernejšej
technológii digitálnej tlače sa jej povrch vyznačuje
prirodzeným a živým výrazom. Je ideálna pre veľké
objekty, obytné priestory, zimné záhrady a podobne.

OAK MOCCA
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VINYLOVá PODLAHA
VíťAz MEDzI DIzAjNOVýMI PODLAHAMI

Vinylová podlaha sa v posledných rokoch teší veľkej
obľube. Prieskumy hovoria jasne: tento trend bude nielen
pokračovať ale aj silnieť! My nezaostávame a aj v tomto
roku uvádzame na trh sériu nových dekorov, ktoré predčia
každé vaše očakávania. Prírodný alebo surový dub či nové
dekory kameňa očaria svojím prepracovaným vizuálnym
prevedením, a to za cenu, ktorá vás príjemne prekvapí!
Väčšinu nových dekorov ponúkame v rôznych veľkostiach,
hrúbke, triede využitia a povrchových úpravách.
VINYLCORK PLáVAjúCA PODLAHA HDF
Vďaka svojej celkovej hrúbke, robustnosti a zámkovému
systému UnicLic je ideálnou podlahou pre tých, ktorí si ju
dokážu položiť sami. Je tiež opatrená jedinečnou izolačnou
vrstvou korku.
VINYLOVá PLáVAjúCA PODLAHA HYDRO FIX

SYNCRO (3D povrch pre extrémne nároky)
– vyniká svojou naturalistickou štruktúrou, ktorá
príjemne pôsobí na dotyk a chôdzu.

Vodoodolná verzia s integrovanou protihlukovou izoláciou,
určená do priestorov s väčšou vlhkosťou, ktorá vás presvedčí hlavne svojou výbornou rozmerovou stabilitou.
VINYLOVá LEPENá PODLAHA
Vhodná najmä tam, kde potrebujete položiť podlahu
s menšou hrúbkou a dlhodobou trvácnosťou.
Hoci je každá podlaha iná, všetky majú jednu spoločnú a
dôležitú vlastnosť – sú vyrobené najmodernejšou technológiou jedného z popredných švajčiarskych výrobcov podláh.

OAK NATURAL • dlhé lamely, skosené hrany.
Dostupná aj ako PRINTCORK a MICODUR.
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JednoduchÁ
údržba

Tlmí hluk
a vibrácie

bez toxických
fTalÁToV

VhodnÁ
na podlahoVé
VykuroVanie

anTisTaTickÁ,
nezadržuje
prach

100%
VodoodolnÁ

Farebne
stabilná

CORK

VrsTVa
izolačného
korku

VINYLCORK HDF

VINYL HYDRO FIX

VINYL LEPENý

Vysoko odolný polyuretánový lak
pre povrchy s 3D štruktúrou

Vysoko odolný polyuretánový lak
pre povrchy s 3D štruktúrou

Vysoko odolný polyuretánový lak
pre povrchy s 3D štruktúrou

Transparentná nášlapná vrstva

Transparentná nášlapná vrstva

Transparentná nášlapná vrstva

Luxusná vinylová vrstva s dekorom

Luxusná vinylová vrstva s dekorom

Luxusná vinylová vrstva s dekorom

HDF doska vysokej hustoty,
odolná proti vlhkosti

Flexibilná medzivrstva

Vinylová nosná doska

Vodoodolná Hydro Fix nosná doska

Spodná vrstva z vinylu

Integrovaná korková izolačná vrstva

Kročajová izolácia, odolná voči
tlaku a nárazu
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PRINTCORK
PRíRODNá PLáVAjúCA PODLAHA

Ponúkame vám vaše obľúbené korkové podlahy v nových
optických interpretáciach. Vďaka najnovšej technológii
digitálnej tlače a úpravy povrchu HOT COATING, sme
schopní vyrábať vysoko kvalitné povrchy odolné voči
oderu. A to všetko z čisto prírodných materiálov! Široká
využiteľnosť našej jedinečnej rady Printcork ju predurčuje
k použitiu ako zdravú podlahu do detských izieb až
po prakticky celý interiér.
NOVINKA
Podlahy z rady Printcork môžte jednoducho kombinovať
s vinylovými podlahami iného, prípadne toho istého dekoru.

HOT COATING
– inovatívna povrchová vrstva zaručí vašej korkovej
podlahe veľmi vysokú odolnosť voči oderu.

OAK RAW • krátke lamely, rovné ostré hrany.
Dostupná aj ako VinyL a MICODUR.

ekoprodukT

JednoduchÁ
údržba

Tlmí hluk
a vibrácie

VhodnÁ
na podlahoVé
VykuroVanie

odolnÁ proTi
chemikÁliÁm

proTišmykoVÁ,
predchÁdza
úrazom

CORK

VrsTVa
izolačného
korku

PRINTCORK HDF

PRINTCORK LEPENý

HOT COATING ochranná vrstva
HOT COATING ochranná vrstva
Farebne stabilná digitálna
tlač na korkovom kompozite

Farebne stabilná digitálna tlač

HDF doska vysokej hustoty,
odolná proti vlhkosti

Korkový kompozit vysokej hustoty

Integrovaná korková izolačná vrstva
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MICODUR
ŠETRNá K PRíRODE PRI KAžDOM POUžITí

Micodur je kombinácia dokonale stabilnej podlahy
z minerálneho jadra a širokého výberu dekorov,
reprodukovaných najnovšou technológiou digitálnej tlače.
Vďaka povrchovej úprave KORUS je Micodur vhodný do
takmer každého interiéru (od obytných priestorov po
vysoko frekventované komerčné priestory). Micodur je
alternatívou k podlahám na báze plastov alebo dreva,
vždy v dokonalej harmónii s prírodou.
Tieto podlahy sú aj pri veľkých teplotných rozdieloch
tvarovo stále a odolné voči prúdiacemu teplu. To ich
predurčuje na využitie s podlahovým kúrením.

MICRO BEVEL
– esteticky skosené hrany dodajú podlahe
na atraktívnosti a zvyšujú komfort pri jej údržbe.

PEBBLE STONE • krátke lamely, zvýraznené skosené hrany.
Dostupná aj ako VinyL a PRINTCORK.

ekoprodukT

JednoduchÁ
údržba

VhodnÁ
na podlahoVé
VykuroVanie

rozmeroVo
stabliná

Tlmí hluk
a vibrácie

Bfl-s1

VysokÁ
odolnosť
voči ohňu

MICODUR

KORUS ochranná vrstva
Farebne stabilná digitálna tlač
Minerálna nosná doska
GREEN SOUND integrovaná izolačná
podložka proti kročajovému hluku
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NOVé DEKORY DREVA

NOVé DEKORY DREVA

VýBER NAjTRENDOVEjŠíCH FARIEB

PRISPôSOBENé PRE VINYLOVé PODLAHY

Dekor duba v rôznych farebných variáciach nie je len

Okrem našej širokej ponuky dekorov vám v rámci kolekcie

pastva pre oči, ale už niekoľko rokov sa teší rastúcej

TRENDS ponúkame ďalších päť drevených dekorov, ktoré

popularite. Pre tento rok sme pre vás pripravili výber

sú dôkazom o všestrannom uplatnení vinylových podláh.

najžiadanejších farieb s bezkonkurenčne verným optickým
prevedením a povrchovou úpravou. Budete očarení

Široký výber ďalších dekorov nájdete

vysokou kvalitou týchto dekorov!

na našej stránke www.korok.sk

Široký výber ďalších dekorov nájdete
na našej stránke www.korok.sk
OAK RAW
Dostupná ako: VINyl, PRINTCORK, MICODUR

KNOTTY OAK TREND/TRENTINO
Dostupná ako: VINyl, PRINTCORK

OAK NATURE
Dostupná ako: VINyl, PRINTCORK, MICODUR

OAK BROWN
Dostupná ako: VINyl, PRINTCORK

OAK MACCHIATO
Dostupná ako: VINyl, PRINTCORK

OAK MOCCA
Dostupná ako: VINyl, PRINTCORK

OAK WHITE
Dostupná ako: VINyl, PRINTCORK, MICODUR

OAK GREY
Dostupná ako: VINyl, PRINTCORK

OAK CHALET
Dostupná ako: VINyl, PRINTCORK

LARCH MOCCA
Dostupná ako: VINyl, PRINTCORK
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NOVé DEKORY KAMEňA

SCHODY A LIŠTY

OčARIA VERNýM SPRACOVANíM DETAILOV

S DIzAjNOM PRISPôSOBENýM VAŠEj PODLAHE

Vďaka vysokej obľube a dopytu po kamenných

Podľa želania vám zhotovíme schody s dizajnom zladeným

dekoroch sme náš sortiment rozšírili o päť ďalších

s vašou novou podlahou. Jednotlivé stupne sú opatrené

trendových dekorov.

osvedčeným systémom UNIClIC a zaručujú tak hladký
povrch bez rušivých spojov medzi lamelami. Na výber

Široký výber ďalších dekorov nájdete

máte k dispozícii cenovo dostupnú metráž, ideálnu pre

na našej stránke www.korok.sk

vlastnoručnú pokládku, alebo na mieru zhotovené schody
podľa vašich želaní.
Naša kolekcia obvodových líšt je dizajnovo prispôsobená
MARBLE STONE
Dostupná ako: VINyl, PRINTCORK

k vašej novej podlahe. Na výber ponúkame cenovo
dostupné lišty s digitálnou potlačou, poťahované fóliou,
alebo masívne lišty vyrobené priamo z materiálu podlahy.
NOVINKA
Na požiadanie vám zhotovíme dizajnovo zladené madlá,
zábradlia, parapety alebo prechodové lišty.

PEBBLE STONE
Dostupná ako: VINyl, PRINTCORK, MICODUR

CONCRETE STONE
Dostupná ako: VINyl, PRINTCORK

Okrajová lišta
HDF, dekorová fólia

Okrajová lišta
HDF, masív

OAK RAW

Hladký prechod bez rušivých spojov
medzi stupnicou a podlahou
Schodisková stupnica s presahom

Biela podstupnica
Schodisková stupnica s otvorenou
jednou stranou
Okrajové zakončenie
Okrajová schodová lišta

Okrajové zakončenie tubus

SLATE
Dostupná ako: VINyl, PRINTCORK
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STONE ICON
Dostupná ako: VINyl, PRINTCORK, MICODUR

Okrajové zakončenie v rovnakom
dekore ako podlaha

Tubus schodisková stupnica

Podstupnica v rovnakom
dekore ako podlaha
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STYLE HYDRO
OBKLAD VHODNý DO KUCHýň Aj KúPEľNí

Okrem našich nových dekorov podláh vám predstavujeme
novú kolekciu vodoodolných a paronepriepustných
obkladov Style Hydro. Sú dokonalým riešením pri
renováciách alebo prerábke stien. Vhodné sú aj do vlhkých

CEMENT LIGHT

CEMENT LIGHT GREY

CEMENT GREY

CEMENT CREME

CEMENT IRON

CEMENT ANTHRACITE

CEMENT COPPER

MARBLE CALACATTA

priestorov, ako napr. sprchovacie kúty alebo ako zástena
do kuchynskej linky. Obklady možno upevniť vhodným
montážnym lepidlom. Vďaka zabudovanej pero-drážke
jednotlivé dielce do seba perfektne zapadajú, čo umožňuje
ľahkú a rýchlu inštaláciu.
Navštívte našu stránku www.korok.sk, kde nájdete okrem
najnovších kamenných dekorov aj dekory v prevedení
dreva, korku alebo grafických štruktúr. Objavte svet
obkladu tak, ako ho ešte nepoznáte.
NOVINKA
Využite možnosť nechať si vyrobiť obklad s vlastným
dizajnom pri objednávke už od 2 panelov.

INŠTALáCIA OBKLADU
– zoskenujte kód a nechajte sa inšpirovať
jednoduchou a efektnou aplikáciou obkladu v kúpeľni. Je to naozaj jednoduché
a z výsledku budete určite prekvapení!

100%
VodoodolnÁ

JednoduchÁ
údržba

Tlmí hluk
a vibrácie

extra veľký
formÁT

JednoduchÁ
montáž

Farebne
stabilná

CEMENT LIGHT GREY

OBKLAD STYLE HYDRO

Vysoko odolný polyuretánový lak
Farebne stabilná digitálna tlač
HyDRO podkladová doska
odolná voči vode a parám
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PODLAHY KOLEKCIE TRENDS

Vysoko odolný polyuretánový lak
pre povrchy s 3D štruktúrou
Transparentná nášlapná vrstva
Luxusná vinylová vrstva s dekorom
HDF doska vysokej hustoty,
odolná proti vlhkosti
Integrovaná korková izolačná vrstva

Vysoko odolný polyuretánový lak
pre povrchy s 3D štruktúrou
Transparentná nášlapná vrstva

VINYLCORK HDF
JednoduchÁ
údržba

Tlmí hluk
a vibrácie

bez toxických
fTalÁToV

VhodnÁ
na podlahoVé
VykuroVanie

anTisTaTickÁ,
nezadržuje
prach

Farebne
stabilná

JednoduchÁ
údržba

Tlmí hluk
a vibrácie

bez toxických
fTalÁToV

VhodnÁ
na podlahoVé
VykuroVanie

anTisTaTickÁ,
nezadržuje
prach

100%
VodoodolnÁ

JednoduchÁ
údržba

bez toxických
fTalÁToV

anTisTaTickÁ,
nezadržuje
prach

VhodnÁ
na podlahoVé
VykuroVanie

100%
VodoodolnÁ

CORK

VrsTVa
izolačného
korku

CORK
+2

2 VrsTVy
izolačného
korku

VINYL HYDRO FIX

Luxusná vinylová vrstva s dekorom
Flexibilná medzivrstva
Vodoodolná Hydro Fix nosná doska
Kročajová izolácia, odolná voči
tlaku a nárazu

Vysoko odolný polyuretánový lak
pre povrchy s 3D štruktúrou
Transparentná nášlapná vrstva

VINYL LEPENý

Luxusná vinylová vrstva s dekorom
Vinylová nosná doska
Spodná vrstva z vinylu

HOT COATING ochranná vrstva
Farebne stabilná digitálna
tlač na korkovom kompozite
HDF doska vysokej hustoty
odolná proti vlhkosti

PRINTCORK HDF
ekoprodukT

JednoduchÁ
údržba

Tlmí hluk
a vibrácie

VhodnÁ
na podlahoVé
VykuroVanie

odolnÁ proTi
chemikÁliÁm

proTišmykoVÁ,
predchÁdza
úrazom

ekoprodukT

JednoduchÁ
údržba

Tlmí hluk
a vibrácie

VhodnÁ
na podlahoVé
VykuroVanie

odolnÁ proTi
chemikÁliÁm

proTišmykoVÁ,
predchÁdza
úrazom

Tlmí hluk
a vibrácie

Integrovaná korková izolačná vrstva

PRINTCORK LEPENý
HOT COATING ochranná vrstva
Farebne stabilná digitálna tlač
Korkový kompozit vysokej hustoty

KORUS ochranná vrstva

MICODUR

Farebne stabilná digitálna tlač

ekoprodukT

JednoduchÁ
údržba

Minerálna nosná doska

VhodnÁ
na podlahoVé
VykuroVanie

rozmeroVo
stabliná

GREEN SOUND integrovaná izolačná
podložka proti kročajovému hluku

korok jelínek, spol. s r. o. je oficiálnym obchodným partnerom švajčiarskeho výrobcu podláh
Podlahy dodáva spoločnosť korok jelínek, spol. s r. o., www.korok.sk
autorizovaný predajca:

na slovensku.

Bfl-s1

VysokÁ
odolnosť
voči ohňu

CORK

VrsTVa
izolačného
korku

