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I krása může být praktická

Platnost od 1. 5. 2014

Akční ceny

Vinylové podlahy

SLOŽENÍ

Skladby jednotlivých vrstev, které jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku

Vinyl Floor Forever
Polyuretanová vrstva
Nášlapná vrstva
Tištěný dekor
Horní vrstva
Spodní vrstva
Stabilizační podložka
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Vinylové podlahy

Vinyl Floor Forever
Style Floor

460,–
Kč/m²

* Akce platí od 1. 5. 2014 do 20. 3. 2015 při objednání. Odebrání do 27. 3. 2015.
Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m² bez DPH.
Pozn.: Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.
Pokud stejná šarže vinylu není skladem, balík nelze vrátit.
** Doporučené odstíny lišt Balterio jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.
*** Při nákupu Vinylu Floor Forever nad 25 m² obdržíte speciální mýdlo na vinylové
podlahy 1 l za 1 Kč.

STYLE FLOOR

669 **

1006 Topol 100 x 914,4 mm

580 **

1506 Dub Karolína 152,4 x 914,4 mm

328 **

1500 Framiré 152,4 x 914,4 mm

694 **

1507 Třešeň Americká 152,4 x 914,4 mm

672 **

1501 Kaštan 152,4 x 914,4 mm

702 **

1508 Dub Bronce 152,4 x 914,4 mm

551/558 **

1504 Douglasie Antik 152,4 x 914,4 mm

537/539 **

1509 Dub Kakaový 152,4 x 914,4 mm

468 **

1505 Douglasie Tmavá 152,4 x 914,4 mm

547 **

1550 Jasan Bílý 152,4 x 914,4 mm

běžně skladem
informujte se, zda je skladem
na objednávku
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2,5 mm | 0,3 mm | 100 x 914,4 mm = 36 lamel/balení = 3,29 m² | 152,4 x 914,4 mm = 24 lamel/balení = 3,34 m² (41147 = 3,35 m²)

Vinylové podlahy

41163 Dub Elegant

[ nad 25 m² ]

***

BONUS

270 **

1560 Buk Pařený 152,4 x 914,4 mm

505/550 **

1850 White Loft 186 x 940 mm

692 **

1801 Jedle Antická Bílá 186 x 940 mm

491 **

41147 Dub Fineline 152,4 x 914,4 mm

706 **

1802 Bomanga 186 x 940 mm

659 **

41160 Dub Versailles 228,6 x 1219,2 mm

427/467 **

1803 Padouk 186 x 940 mm

705 **

41163 Dub Elegant 228,6 x 1219,2 mm

438 **

1806 Dub Natur 186 x 940 mm

Vhodné pro podlahové vytápění
Snadno udržovatelný povrch

Zátěž: 21-23, +31

Vhodné pro kolečkové židle

186 x 940 mm = 19 lamel/balení = 3,32 m² | 228,6 x 1219,2 mm = 12 lamel/balení = 3,34 m² | 60 balení/paleta | cca 14,46 kg/balení | cca 868 kg/paleta
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Vinylové podlahy

Vinyl Floor Forever
Authentic Floor

***
[ nad 25 m² ]

749,–
Kč/m²
_________

*

696,–

* Akce platí od 1. 5. 2014 do 20. 3. 2015 při objednání. Odebrání do 27. 3. 2015.
Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m² bez DPH.
Pozn.: Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.
Pokud stejná šarže vinylu není skladem, balík nelze vrátit.
** Doporučené odstíny lišt Balterio jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.
*** Při nákupu Vinylu Floor Forever nad 25 m² obdržíte speciální mýdlo na vinylové
podlahy 1 l za 1 Kč.

BONUS

běžně skladem
informujte se, zda je skladem
na objednávku

AUTHENTIC
FLOOR

594 **

2704 Dub Elysée 228,6 x 1219,2 mm

498 **

2853 Jasan Hnědý 228,6 x 1219,2 mm

328 **

2801 Dub Whiskey 228,6 x 1219,2 mm

659 **

41160 Dub Versailles 228,6 x 1219,2 mm

539 **

2802 Dub Zakouřený 228,6 x 1219,2 mm

705 **

41163 Dub Elegant 228,6 x 1219,2 mm

601 **

2803 Dub Postaršený 228,6 x 1219,2 mm

700 **

41166 Oliva 228,6 x 1219,2 mm

433 **

41168 Dub Zlatý 228,6 x 1219,2 mm

498 **

2804 Dub Mořený, kartáčovaný 228,6 x 1219,2 mm

Vhodné pro podlahové vytápění
539 **

Snadno udržovatelný povrch

2852 Jasan Stockholm 228,6 x 1219,2 mm

Vhodné pro kolečkové židle
42
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2803 Dub Postaršený

Kč/m²

Zátěž: 23-33, +42

V-spára: jemná mikro 4V

2,5 mm | 0,55 mm | 228,6 x 1219,2 mm = 12 lamel/balení = 3,34 m² | 60 balení/paleta | cca 14,8 kg/balení = 888 kg/paleta

Vinylové podlahy

Grey Floor

696,–

6204 Grey Cool

GREY FLOOR

6203 Grey Dark 457 x 457 mm
(doprodej)

6204 Grey Cool 457,2 x 457,2 mm

BONUS

6205 Grey Light 457,2 x 914,4 mm

Vhodné pro podlahové vytápění

* Akce platí od 1. 5. 2014 do 20. 3. 2015 při objednání. Odebrání do 27. 3. 2015.
Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m² bez DPH.
Pozn.: Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.
Pokud stejná šarže vinylu není skladem, balík nelze vrátit.
** Při nákupu Vinylu Floor Forever nad 25 m² obdržíte speciální mýdlo na vinylové
podlahy 1 l za 1 Kč.

*

Kč/m²

**
[ nad 25 m² ]

749,–
Kč/m²
_________

Snadno udržovatelný povrch

Vhodné pro kolečkové židle
42

běžně skladem
informujte se, zda je skladem
na objednávku

Zátěž: 23-33, +42

2,5 mm | 0,55 mm | 457 x 457 mm = 20 lamel/balení = 4,18 m² | 457,2 x 457,2 mm = 20 lamel/balení = 4,18 m² nebo 16 lamel/balení = 3,34 m²
60 balení/paleta | cca 14,36 kg/balení | cca 862 kg/paleta
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Vinylové podlahy

Vinyl Floor Forever

Novinka

Style Floor Click

***
[ nad 25 m² ]

896,–
Kč/m²
_________

*

796,–

* Akce platí od 1. 5. 2014 do 20. 3. 2015 při objednání. Odebrání do 27. 3. 2015.
Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m² bez DPH.
Pozn.: Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.
Pokud stejná šarže vinylu není skladem, balík nelze vrátit.
** Doporučené odstíny lišt Balterio jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.
*** Při nákupu Vinylu Floor Forever nad 25 m² obdržíte speciální mýdlo na vinylové
podlahy 1 l za 1 Kč.

BONUS

672 **

1501 Kaštan 222,3 x 1212,9 mm

551/558 ** 1504 Douglasie Antik 222,3 x 1212,9 mm

468 **

1505 Douglasie Tmavá 222,3 x 1212,9 mm

STYLE FLOOR
CLICK

580 **

1506 Dub Karolína 180 x 1210 mm

659 **

41160 Dub Versailles 180 x 1210 mm

692 **

1801 Jedle Antická bílá 222,3 x 1212,9 mm

705 **

41163 Dub Elegant 222,3 x 1212,9 mm

505/550 ** 1850

White Loft 180 x 1210 mm

Vhodné pro podlahové vytápění
Snadno udržovatelný povrch
Vhodné pro kolečkové židle

běžně skladem
informujte se, zda je skladem
na objednávku
Pozn.: dekory 1504 Douglassie Antik a 1850
White Loft budou dostupné od. 1. 6. 2014
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1801 Jedle Antická Bílá

Kč/m²

42

Zátěž: 23-33, +42

V-spára:
mikro 4V

5 mm | 0,55 mm | 222,3 x 1212,9 mm = 8 lamel/balení = 2,16 m² | 180 x 1210 mm = 10 lamel/balení = 2,18 m² | 60 balení/paleta
21,25 kg/balení = cca 1275 kg/paleta

Pokládka pro Vinyl Floor Forever

Lepení
Barevné rozdíly
Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z tohoto důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina
zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. Dbejte na to, abyste
vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení, pokud jsou z odlišných výrobních sérií. Po pokládce nebo po rozřezání
nebudou viditelné nedostatky uznány.

Příprava podkladu
Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a zpravidla vystěrkovaný samonivelační stěrkou. V závislosti na druhu provedení podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost a případnou vzlínající vlhkost.
U podlahového vytápění nesmí teplota na povrchu podlahové krytiny překročit 27° C.

Aklimatizace
Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 24 hodin před pokládkou podlahové krytiny.
Doporučujeme 2-3 dny. Jednotlivá balení rozmístěte po místnosti. Je nutné zajistit, aby během schnutí lepícího systému byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce.
Podlahové vytápění vypněte 72 hodin před pokládkou a zapněte 72 hodin po pokládce. Podlaha se smí položit na podlahové vytápění jen v případě, že byl proveden diagram nátopné zkoušky.

Pokládka
Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18° C–27° C). Relativní vlhkost vzduchu může být maximálně 65 %. Teplota podlahy musí
být minimálně 15° C, maximálně 22° C. Vinylové dílce se musí celoplošně přilepit. Nanášení lepidla se provádí pomocí zubové
špachtle. Pro pokládku vinylových podlah Floor Forever doporučujeme lepidlo PCI PKL 326. Podlahová krytina se položí do vrstvy
nanesného lepidla, do tzv. mokrého lože, přitlačí se a zaválcuje. Spodní strana podlahové krytiny musí být kompletně pokryta
lepidlem. Důležité je pokládat podlahovou krytinu beze spár a bez pnutí. Velmi důležitá je kvalita lepidla, aby nedošlo ke smrštění
podlahové lamely o 1,83 mm. Proto doporučujeme lepidlo PCI PKL 326, které této skutečnosti zabraňuje.

Doporučené lepidlo: PCI PKL 326
Pro lepení designových (vinylových) podlahovin a PVC
podlahovin v rolích. Lepící lože je stabilizováno armovacím
vláknem. Rychlá tažná síla. Krátká doba otevření
na podkladu.
Velikost balení: 14 kg
Spotřeba: 250–350 g/m², závisí na struktuře
podkladu (hladký/hrubý) a použité velikosti zubů špachtlí
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Pokládka pro Vinyl Floor Forever

Click
Barevné rozdíly
Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z toho důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina
zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. Dbejte na to, abyste
vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení, pokud jsou z odlišných výrobních sérií. Po pokládce nebo po rozřezání
nebudou viditelné nedostatky uznány.

Příprava podkladu
Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a zpravidla vystěrkovaný samonivelační
stěrkou. Vzhledem k tomu, že vinylové podlahy jsou parotěsné, je velmi důležité zkontrolovat zbytkovou vlhkost podkladu.
U podlahového vytápění je důležité provést diagram nátopné zkoušky a teplota na povrchu podlahové krytiny nesmí překročit 27°C.

Aklimatizace
Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 24 hodin před pokládkou podlahové krytiny.
Doporučujeme 2–3 dny. Jednotlivá balení rozmístěte po místnosti. Podlahové vytápění vypněte 72 hodin před pokládkou a zapněte
72 hodin po pokládce. Je nutné zajistit, aby byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte
snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce.

Pokládka
Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18°C–27°C). Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 65 %. Teplota podlahy musí být
minimálně 15°C, maximálně 22°C. U podlahového vytápění je důležité udržovat teplotu v rozmezí 18°C až 22°C.
Při pokládce vinylových podlah Style Floor Click začněte u nejdelší stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Dbejte na to, aby
jednotlivé lamely k sobě těsně přiléhaly a jejich zámky se uzavřely čistě a pevně. Po obvodu místnosti je důležité nechat dilatační
spáru širokou 5 až 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. V místech, která přiléhají
k vlhkým místnostem nebo vstupním dveřím, je nutné zatřít řezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem.
Pro pokládku vinylových podlah Style Floor Click doporučujeme použít Podložku Style Floor.

Poznámka
U vstupních dveří doporučujeme čistící zónu, aby se zabránilo poškrábání nebo opotřebení povrchu podlahy. Barvy na vlasy, látky
obsahující alkohol a jód a desinfekce mohou nenávratně obarvit povrch podlahy. Proto je při kontaktu s podlahovou krytinou rychle
setřete. Cigaretové nedopalky mohou nenávratně poškodit povrch podlahové krytiny. U kancelářských židlí doporučujeme použít
měkká kolečka typu W.

Podložka Style Floor
•

tlumí kročejový hluk o 11 dB
vyrovnává drobné nerovnosti
tepelný odpor 0,01 m²K/W
•
•

Technické informace:
•
•
•

10

Tloušťka: 1,5 mm
Rozměr: 10 m²
Hmotnost: 15 kg

Doporučená péče a údržba pro
Euro Vinyl Floor Forever a Vinyl Floor Forever
Designové desky a dlaždice jsou vybaveny novou a trvanlivou polyuretanovou
úpravou, což je dostatečně chrání před poškozením. Na vytírání doporučujeme
WOCA Speciální mýdlo na vinylové podlahy, které je určené pro pravidelné čištění
povrchů z vinylu, pvc a linoea apod. Na povrchu nezanechává žádný film a je tak
ideální pro povrchy, které vyžadují časté čištění.

[ nad 25 m² ]

Vstupní nebo přechodové úseky doporučujeme opatřit čístícími zónami, které
nabízí efektivní ochranu vůči nanesené mokré nečistotě, prachu, písku. Snížíte tak
náklady na čištění a zajistíte si na dlouhou dobu krásný vzhled a životnost.

Při nákupu vinylu nad 25 m²
obdržíte Speciální mýdlo
na vinylové podlahy 1 l
za 1 Kč.

Balení: 1 l a 2,5 l
Vydatnost: 320-400 m²/l
Akce platí pro rok 2015

