VINTAGE STYLE

Vinylpromo
VINYLKORKOVÁ PODLAHA

VinyLPROMO
• precízne spracované dekory dreva
• 3D povrchová úprava autentického vzhľadu
• dlhá životnosť a ľahká údržba
• tvarová a farebná stálosť, odolnosť proti vlhkosti
• tepelná izolácia a komfort pri chôdzi
• vhodné pre použitie s podlahovým vykurovaním
Antique Grey

Podlahy Vinylpromo predstavujú moderné plávajúce
podlahy určené najmä do intenzívne využívaných
domácich priestorov. Vrchná vinylová vrstva
zabezpečuje odolnosť a spodná vrstva korku zvyšuje
komfort pri chôdzi a výrazne zlepšuje tepelnoakustické vlastnosti. Vinylová podlaha má povrch
spevnený ochranným polyuretanovým lakom, ktorý
chráni pred špinou, škvrnami a chráni tiež povrch
proti tlaku a poškriabaniu.
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vysoko odolný polyuretánový lak pre povrchy s 3D štruktúrou
luxusná vinylová vrstva s dekorom
odolná proti vlhkosti
vrstvou proti vlhkosti

HDF doska vysokej hustoty

zámkový systém „Uniclic“ s ochrannou
integrovaná korková izolačná podložka
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VINTAGE STYLE

VINYLpromo – technické vlastnosti
Využitie
Domáce

EN140, EN16511

class

23

Komerčné

EN140, EN16511

class

32

Špáry medzi lamelami

EN1433

mm

<0,03

Rozmerová stálosť

EN 434

%

<0,10

Tepelný odpor

EN 12524

m2.K/W

0,088

Reakcia na oheň

EN 131501

class

Bfl–S1

Emisia formaldehydu

EN717-1

class

E1

Protišmykové vlastnosti

EN 13893

class

DS

Útlm kročajového hluku

EN 140

dB

15

Nabitie statickým nábojom

EN1815

kV

<2,0 antistatic

Rezistencia proti blednutiu

ISO105 B02

class

6/8

Podiel PCP

CEN/TR 14823

%

0

Zmeny spôsobené tlakom nábytku

EN424

%

bez zmeny

Pri domácom využití

rok

15

Pri komerčnom využití

rok

5

Dostupné rozmery a formáty (EN427, EN428)

Dimenzionálne vlastnosti

Ďalšie vlastnosti

1200×210×9,3 mm (podlaha Vinylpromo)

Záruka na opotrebenie

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

Vinylstep
Vďaka tomuto schodiskovému systému, môžete dosiahnuť dokonalé
vizuálne zladenie schodiska s podlahami Vinylcork z našej ponuky.
Okrem perfektného a moderného prevedenia oblých hrán a protišmykovej
úpravy, ponúka systém Vinylstep tie isté jedinečné vlastnosti ako podlahy
Vinylcork. Systém Vinylstep je dostupný v rôznych prevedeniach
schodiskových systémov (klasické, konzolové, točité / vretenové,
nadpriemerne široké / átriové).

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.

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

