AKČNÍ
ČNÍ
NÍ NABÍDKA

HC1087-1

HC10108-1

HC10109-1

797 Kč/m2
K /m2 s DPH 21%
Plovoucí vinylová podlaha je k dispozici v široké škále hn
hnědých
dých odstínů
odstín až po velmi oblíbené
šedé barvy.
Podlaha je složena z kompozitní desky s integrovanou vod
voděodolnou
odolnou akustickou podložkou
(díky ní se už nepoužívá podložka pod podlahu). Vinylová podlaha je antistatická. Na
antistatickém povrchu neulpívá prach a nedochází k přenosu
enosu statické elektřiny. Podlahovina
Podlah
je
protiskluzná, pružná, ppříjemná
íjemná ppřii ch
chůzi
zi naboso. Má vysokou požární odolnost Bfl-s1. Je
vhodná pro kole
kolečkové
kové židle s kolečky
kole ky pro elastické podlahy - typ W. V kombinaci s
akustickou podložkou je dosaženo útlumu 18 dB.
Podlaha je 100% vod
voděodolná.
odolná. JJee ideální volbou pro použití v domácnostech, vč.
v . kuchyně,
kuchyn ,
koupelny a WC. S ttřídou
ídou zát
zátěže
že 32 se m
může
že použít i pro ve
veřejné
ejné komerční
komer ní prostory, jako jsou
kanceláře,
kancelá
e, restaurace, obchody či butiky.
Vinylová plovoucí podlaha se snadno a rychle instaluje díky systému
systému Uniclic®. Podlaha je
okamžitě po položení vhodná k užívání a zatížení.
okamžit
Podlaha je zcela šetrná k životnímu prost
prostředí,
edí, 100% recyklovatelná, naprosto bezpe
bezpečná,
ná, nemá
žádný negativní vliv na ppřírodu
írodu nebo lidi. Vinylová zámková podlaha neobsahuje
formaldehyd,
yd, ttěžké
žké kovy ani ftaláty a spl
splňuje
uje nejp
nejpřísnější
ísn jší kritéria na obsah emisí, důkazem
d kazem je
obdržení certifikátu GREENGUARD Gold.
Gold. Emise jsou nižší, než mají přírodní podlahoviny,
jako jsou ddřevěné
ev né podlahy, parkety, linoleum nebo tzv. ekologické podlahy. Oproti ttzv.
„ekologickým podlahám“ s certifikátem Blue Angel (Modrý anděl) je certifikát
GREENGUARD Gold výrazn
výrazně ppřísnější,
ísn jší, ale ppředevším
edevším je vinylová podlaha přezkušovaná
p ezkušovaná
opakovaně bběhem
opakovan
hem platnosti certifikátu.

Akční nabídka je platná do 31. 8. 2019 nebo do vyprodání
yprodání zásob.

