LAMINÁTOVÁ PODLAHA
Řada OPTIMA
239,- / 289,- m 2 *
■ PŘEDNOSTI ŘADY OPTIMA
- Tlouštka podlahy je 8,3 mm.
- Naše podlaha má nejvyšší třídu zátěžě 33 a nejvyšší třídu odolnosti AC5.
Toho je dosaženo díky speciální vrstvě Fortis, která obsahuje korund (po diamantu je to druhý nejtvrdší materiál) a alkydový polymer, díky kterému je krytina
chráněna před opotřebením, škrábancům, vlivu vysokých teplot nebo vlhkosti, špíně i agresivním čistícím prostředkům. Krytina je také odolná i vůči
cigaretám a slunečnímu záření. Jedná se o strukturovanou vrstvu vytvářející mírnou strukturu po celé délce laminátové lamely.
- Pod odolnou vrstvou je umístěný dekorační papír společnosti LG, který nabízí širokou škálu struktur pravého dřeva.
- Základ je vyrobený na bázi HDF desky technologie AquaSafe, odolné proti vlhkosti s maximální hustotou až 860-920kg/m3, odpovídající evropské normě
EN 14041:2004 a emisní třídě E1 (s certifikátem STES 1105005).
- Poslední fixační vrstva zvyšuje pevnost lamely a dostatečně zabezpečuje lamelu proti deformaci.
- Po celém obvodu lamely je moderní V-spára, která je u řady OPTIMA probarvená barvou v odstínu laminátové podlahy. Díky V-spáře má podlaha příjemný
a luxusní vzhled.
- Zámek ARCClick pevně spojuje lamely bez mezer. Tento zámkový systém umožňuje snadné pokládání v krátké době a snižuje riziko poškození lamel.
■ VLASTNOSTI
tloušťka

8,3 mm

zátěžová třída

33

třída odolnosti

AC 5

nosná deska

HDF AquaSafe, 860 kg/m 3

spoj

Zámek ARCClick

drážka

Čtyřstranná V-drážka

rozměry

1218 x 197 x 8.3 mm

balení obsahuje

2.4 m 2

hmotnost balení

20 kg
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1. Speciální vrstva Fortis a strukturovaný povrch se strukturou pravého dřeva
2. Dekoračni papír společnosti LG
3. HDF deska technologie AquaSafe
4. Fixační vrstva

DUB ARABICA

DUB SLONOVÁ KOST

* bez DPH / DPH 21%

DUB MOŘENÝ

DUB STEPNÍ

DUB MRAMOROVÝ

DUB SAHARA

DUB ŠEDÝ

DUB TAJGA

DUB SAVANA

LAMINÁTOVÁ PODLAHA
Řada NATURE
272,- / 329,- m 2 *

■ PŘEDNOSTI ŘADY NATURE
- Tlouštka podlahy je 8,3 mm.
- Naše podlaha má nejvyšší třídu zátěžě 33 a nejvyšší třídu odolnosti AC5.
Toho je dosaženo díky speciální vrstvě Fortis, která obsahuje korund (po diamantu je to druhý nejtvrdší materiál) a alkydový polymer, díky kterému je krytina
chráněna před opotřebením, škrábancům, vlivu vysokých teplot nebo vlhkosti, špíně i agresivním čistícím prostředkům. Krytina je také odolná i vůči
cigaretám a slunečnímu záření. Jedná se o strukturovanou vrstvu vytvářející velmí výraznou 3D strukturu po celé délce laminátové lamely.
- Pod odolnou vrstvou je umístěný dekorační papír společnosti LG, který nabízí širokou škálu struktur pravého dřeva.
- Základ je vyrobený na bázi HDF desky technologie AquaSafe, odolné proti vlhkosti s maximální hustotou až 860-920kg/m3, odpovídající evropské normě
EN 14041:2004 a emisní třídě E1 (s certifikátem STES 1105005).
- Poslední fixační vrstva zvyšuje pevnost lamely a dostatečně zabezpečuje lamelu proti deformaci.
- Po celém obvodu lamely je moderní V-spára, která v řadě NATURE ošetřena voskem, díky tomu nejen dodává podlaze luxusní vzhled, ale zároveň
zabraňuje pronikání vlhkosti a vody.
- Navíc v řadě Nature je používána technologie AqueStop Clik k ošetření zámků Single Click speciálním roztokem na bázi vosku, sloužící k větší ochraně
proti vodě a vlhkosti.

■ VLASTNOSTI

1

tloušťka

8,3 mm

zátěžová třída

33

třída odolnosti

AC 5

nosná deska

HDF AquaSafe, 880 kg/m 3

spoj

Voskovaný zámek Single Click

drážka

Čtyřstranná V-drážka

rozměry

1215 x 197 x 8.3 mm

balení obsahuje

2.396 m 2

hmotnost balení

20 kg

2

4

3

1. Speciální vrstva Fortis a strukturovaný povrch se strukturou pravého dřeva
2. Dekoračni papír společnosti LG
3. HDF deska technologie AquaSafe
4. Fixační vrstva

DUB ALJAŠKA

* bez DPH / DPH 21%

DUB ARKTICKÝ

DUB LONDÝN

DUB SHILE

DUB TEXAS

LIŠTA SOKLOVÁ KOMFORT
79,- / 96,- ks *
■ VLASTNOSTI
materiál

PVC

délka

2,5 m

těsnění

spodní a horní

kanál pro kabel

ano

■ PŘEDNOSTI LIŠTY KOMFORT
- Lišta komfort má tvar písmene S se středovým kanálem pro montáž a vedení kabelů.
- Lehce odnímatelná krytka kanálu pro kabely ulehčuje montáž i demontáž a umožňuje rychlou instalaci nového kabelu. Speciální konstrukce upnutí
prvku vnějšího i vnitřního rohu a koncovek zajišťuje spolehlivou fixaci celého systému.
- Měkké okraje lišty(těsnění) zajišťují neprostupnost prachu i vody a pomáhají vyrovnávat nerovnosti stěny a podlahy.

■ ROHY A SPOJKY K LIŠTÁM
10,- / 12 ,- *

KONCOVKA, pár

BOROVICE ZLATÁ

DUB ŠEDÝ

VNĚJŠÍ ROH, ks

DUB CAPPUCINO

JAVOR VERMONT

DUB IMPERIAL

KARAGACH

SPOJKA, ks

VNITŘNÍ ROH, ks

DUB MOKO

DUB MOŘENÝ

DUB SEVERNÍ

KAŠTAN

MERBAU

OLŠE

OŘECH

OŘECH TMAVÝ

PALISANDR

SANTAL

■ PODLAHOVÉ PODKLADY
PODLAHOVÁ PODLOŽKA V ROLÍCH
7,- / 8,-* m2 2mm
10,- / 12,-* m2 3mm
Měkký pěnový polyethylen. Základní provedení podložky
pod všechny druhy podlah. Vyznačuje se schopností
tepelně a zvukově izolovat, pohlcovat drobné bodové
nerovnosti povrchu, nízkou odolností proti zatížení a
střední hodnotou redukce kročejového hluku.
Rozměry: 1000 x 3 mm
1000 x 2 mm
Balení: 27,5 nebo 55 mb

* bez DPH / DPH 21%

PODLOŽKA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
25,- / 30,-* m2
Vyznačuje se schopností tepelně a zvukově
izolovat, pohlcovat drobné bodové nerovnosti povrchu,
velkou odolností proti zatížení a vysokou hodnotou
redukce kročejového hluku. Má nízkou paropropustnost,
a nehnije. Jednoduché a snadné použití. Má několikrát
delší životnost oproti základní podložce.
Rozměry: 1000 x 500 x 3 mm
Balení: 5 m2 (10 listů)

