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KORKOVÁ PODLAHA
•
•
•
•
•
•

zdravý prírodný produkt, antibakteriálny, ideálny pre alergikov
pružný a tlmí vibrácie, čo oceňujú ľudia s problémami chrbtice
tepelne a zvukovo izoluje, čím vytvára príjemné a teplé prostredie
ľahko udržiavateľný s dlhou životnosťou
vhodný aj pre podlahové vykurovanie
vysoký stupeň oderuvzdornosti (AC4)

Korková plávajúca podlaha
systém

5 vrstiev tvrdého HQ UV laku s keramickou vrstvou
Týchto päť vrstiev odoláva povrchovému opotrebeniu samotnej podlahy. Tým
je zaručená jej dlhá životnosť a jednoduchá údržba. Použitím farebných voskov je možné podlahu farebne zatónovať a dosiahnuť tak množstvo variácií
ako vhodne zladiť podlahu s vaším interiérom.
2,7mm korkovej podlahovej krytiny
Slúži hlavne k izolácii tepla a hluku tvoreného pri chôdzi alebo páde predmetov
na podlahu. Vďaka vlastnostiam samotného korku je podlaha pružná, tlmí vibrácie
a nevytvára na povrchu statický náboj, čím zabraňuje tvorbe prachu. Tieto vlastnosti ocenia hlavne ľudia s problémami chrbtice a ľudia trpiaci alergiou.
6mm HDF dosky E1
Vrstvu tvorí impregnovaná nosná doska vysokej hustoty. Je jadrom podlahy, ktoré je vsadené medzi vrstvy korku, ktoré zabezpečuje jej jednoduchú
a súvislú pokládku.
1,8mm vrstvy z izolačného korku
Vďaka tejto spodnej izolačnej vrstve je zaručená dokonalá priľnavosť k povrchu, pričom plní funkciu izolácie tepla a vlhkosti. Tým sa stáva podlaha antibakteriálnou, odolnou voči tvorbe plesní a zabraňuje prenikaniu
nežiadúcich teplotných kumulácií z podkladového povrchu do podlahy – chladu
v zime a tepla v lete.
systém
Je unikátnym zámkovým systémom s nanesenou vrstvou parafínu na hranách
zaručujúcim perfektné prevednie spoju a jednoduchú inštaláciu podlahy
bez použitia lepidla.

Teplo vášho domova
Korková plávajúca podlaha vyniká svojou vlastnou prírodnou energiou, ktorá je ukrytá v dokonale uzavretých vzduchových bunkách. Prirodzená štruktúra korku
obsahuje milióny týchto buniek, ktoré zabezpečujú nielen vynikajúcu pružnosť a zvukovú izoláciu, ale aj tvorbu vlastného tepla. Korková podlaha nepriťahuje prach,
nedrží nečistotu a preto je vhodná pre alergikov a rodiny s domácimi zvieratami.

standard*

country*

baltico*

belly*

ice-nat*

recuerdo*

rubica

rio*

palm

mozaik*

*aj ako korková dlažba

Korková lišta na zakrytie obvodových špár. Dodáva sa v jednom vzore,
avšak odtieň je možno zatónovať farebnou úpravou. Dá sa kombinovať
s rôznymi vzormi podláh.
Rozmer: 2750×40×17mm

výrobca: Jelinek Cork Group, Portugalsko
autorizovaný predajca:

