SKLÁDACÍ
DESIGNOVÉ
PODLAHY!
VÝSTAVY•OBCHODY•INTERIÉR•EVENTY•PREZENTACE•DEKORACE

Marriage Event - Top panel printed

Unikátní skládací designové podlahy
Podlahový systém kombinuje všechny
aspekty moderní podlahy s bezpečností
a snadnou instalací. Myslíme také na
ekologii, jednotlivé komponenty mohou být
recyklovány. Nízká přepravní hmotnost a
objem snižují spotřebu CO2. Nabízíme
možnost pronájmu. Nekompromisní design
a kvalita!

Bezpečnost!
• Elektrické kabely schované v podlaze.
• Díky nízké váze už žádné problémy se zády.
• Minimální výška podlahy, nikdo nezakopne.
• Podlahové panely se nepropadají a mohou být
zatíženy velkou váhou (automobily).
• Protipožární a protiskluzová.
Jednoduchá instalace!

Základem systému jsou podlahové
čtverce z recyklovatelného ABS plastu,
které jsou kryté potištěným
polykarbonátovým panelem (odolný proti
poškrábání) nebo průhledným plexi
panelem (mléčný), případně kobercovými
čtverci. Kromě toho existuje několik
úprav hran včetně šikmého nášlapu nebo
hliníkových profilů.
Podlahový systém byl vyvinut speciálně
pro krátkodobé akce jako jsou výstavy,
eventy a showroomy. Mobilní podlahy
využijete i u stálých expozic, kde je
kladen důraz na častou obměnu vizuálu,
např. reklama v obchodech, muzeích,
výlohách a jiných interiérech. Podlahu
lze pozměnit během několika minut, což
šetří Váš čas i úsilí. Obměňte podlahu
během okamžiku na motiv mramoru,
dřeva, žuly nebo oceli. A samozřejmě si
můžete navrhnout i vlastní design.

• Podlahu nainstaluje 1 osoba.
• Sestavíte bez nářadí.
• Podlahové panely jsou stohovatelné.
• Propojení podlahových čtverců provádíte shora.
Design!
• 22 unikátních základních designů
• Ochrana proti poškrábání pro intenzivní používání.
• Podlahové čtverce můžete kombinovat s klasickým
kobercem či jiným pokrytím.
Záruka!
• 5 let záruka na kvalitu tisku krycích panelů.
• Výměna dílů kus za kus.
• Doživotní záruka na všechny díly.
Užití!
• Výstavní stánky
• Eventy
• Showroomy
• Maloobchod
• Prodejny
• Interiér
• Dekorace ve výlohách

Průhledný krycí panel
Podlahový čtverec

Zešikmený nášlap
Spojka
Roh

Cinnovate - plexi + vložený tisk

Hexis - potištěné linoleum

Green Mood - Plexi+ vložený tisk

Compulite - Plexi+ vložený tisk

Základní prvky
Podlahový čtverec

Spojka

Barva: černá / šedá
Velikost: 500 x 500 mm
Výška: 26 mm
Váha: 1300 g
Materiál: ABS
Bezpečnost: B1, kabely ø 10 mm

Barva: černá / šedá
Velikost: 80 x 65 mm
Výška: 20 mm
Váha: 32 g
Materiál: ABS
Bezpečnost: B1

Nášlap

Roh

Barva: černá / šedá
Velikost: 500 x 500 mm
Výška: 26 mm
Váha: 356 g
Materiál: ABS
Bezpečnost: B1

Barva: černá / šedá
Velikost: 150 x 150 mm
Výška: 26 mm
Váha: 80 g
Materiál: ABS
Bezpečnost: B1

Hliníkový profil koberec / linoleum

Hliníkový U profil

Velikost: 500/1000/6000 mm
Výška: 24mm
Váha: 285 g
Materiál: šedý hliník

Velikost: 500/1000/6000mm
Výška: 30 mm
Váha: 285 g
Materiál: eloxovaný hliník šedý nebo černý

Krycí plexi

Kobercové čtverce

Barva: průhledný
Velikost: 500 x 500 mm
Výška: 15 mm
Váha: 1100 g
Materiál: polykarbonát
Bezpečnost: B1
Povrch: 6-vrstvá laminace

Barva: jakákoliv barva k dispozici
Velikost: 500 x 500 mm
Váha: 1200 g

Designové potištěné panely

Vkládaný tisk pod plexi

Velikost: 500 x 500 mm
Materiál: polykarbonát
Tisk: UV
Povrch: 6-vrstvá laminace

Velikost: 492 x 492 mm
Materiál: PVC banner

Transportní kontejner

Zakázkový potisk panelů

Velikost: 1100 x 1100 x 1000 mm
Materiál: Plast

Velikost: 500 x 500 mm
Materiál: polykarbonát
Tisk: UV
Povrch: 6-vrstvá laminace

Kolekce
22
unikátních
designů
Teracová festival

Mramor travertin

Mramor modrý

Goltens - Plexi+ vložený tisk

Kámen

Mramor bílý

Teracová bílá

Teracová šedá

Koberec kostky

Koberec linky

BPO - Plexi+ vložený tisk

Koberec modré kruhy

Koberec

Koberec černé kruhy

Koberec žluté kruhy

Koberec černá/bílá 1

Koberec černá/bílá 2

Dřevo dub hnědý

Dřevo dub tmavý

Hexis - linoleum

Dřevo Kov

Dřevo dub bílý

Ocelový plát

Mléčné plexi pro vložené tisky

Orient 2

Orient 3

Multicopie - Plexi+ vložený tisk

Portugalský

ORIENT

Orient 1

Marocký

Green mood - Plexi+ vložený tisk

Lohmann & Rauscher - bílé krycí čtverce

Coca Cola - Plexi+ vložený tisk

K&D - Plexi+ vložený tisk

Výhody skládací podlahy
Lehká zvýšená podlaha
Snadná instalace bez nářadí
Materiál ABS nebo ABS V0 = Zpomalovač hoření,
samozhášecí, certifikováno
Jednoduché spojení jednotlivých prvků
Elektrické kabely jsou vedeny a skryty přímo v podlaze
Podlaha je stohovatelná (princip kostek lego)
Nosnost každého čtverce je 900 kg bez prohnutí
Čtverce mají velikost 500x500x3 mm
Vhodné pro vnitřní i venkovní užití
Modulární rozšiřitelnost
Cradle to Cradle design
Vysoká životnost, nízké opotřebení
Bezpečná = protiskluzová, žádné ostré hrany, vždy plochá

Vyberte si z 22 unikátních designů
Průhledné krycí panely pro vkládání tištěných motivů
Krycí panely mohou být potištěné libovolnou barvou
Krycí panely lze do sebe stohovat po 2 ks
Vyměnitelné vkládané tisky
Skladné pro transport
Změňte vzhled na každou výstavu
Nášlapy a rohy stejné barvy jako podlahové čtverce
Snadné čištění
Doživotní záruka

JAK PODLAHA FUNGUJE?

KRYCÍ PANELY

Potištěná deska motivem zákazníka

Potištěná deska z našich motivů

Průhledné krycí plexi

Kobercové čtverce

SKLÁDACÍ PODLAHA

BEZ NÁŘADÍ

JEDNODUCHÁ INSTALACE BEZ NÁŘADÍ
SKLADNÉ PRO TRANSPORT I ULOŽENÍ
Položte podlahové čtverce vedle sebe a spojte pomocí zacvakávacích
konektorů.
Podlahové čtverce jsou samonosné, vždy tedy dosáhnete krásného a
elegantního vzhledu, i na nerovném povrchu.
PŘEPRAVA
Podlahové čtverce jsou stohovatelné. Stejně jako kostky Lego, do
sebe čtverce lehce zapadnou.
Díky tomu zabírají minimální prostor a minimalizuje se pohyb při
přepravě.
POVRCH
Se skládací podlahou máte nevídané možnosti. V podstatě
použijete naše podlahové čtverce a co položíte na ně je jen na
Vás. Ať už zvolíte klasický koberec, plovoucí podlahu nebo
jakýkoli jiný materiál, výsledek bude úžasný díky zakončení
hliníkovým profilem nebo zešikmenými nášlapy.
A navíc díky našim krycím panelům si můžete nadesignovat
úplně nový vzhled. Tyto krycí panely nabízíme jako
průhledné plexi nebo přímo potištěné UV tiskem.
VÝMĚNA TISKŮ
Průhledné plexi slouží pro vkládání natištěných informací nebo
motivů na tenkém materiálu (plakát, banner, látka). Motiv
můžete měnit kdykoli, snadno a rychle. Díky krycímu plexi
zůstanou Vaše informace chráněny pro opakované použití.
Což je cenově dostupný způsob obměny Vaší podlahy.
Říkáme tomu flexibilní projev generující více návštěvníků,
více potencionálních zákazníků a více zisku.
ZÁRUKY
S potištěnými krycími panely, (tisk UV inkousty a chráněno
silnou UV laminací) máte k dispozici nový směr, jak si
nadesignovat perfektní podlahu. Nechte si vytisknout
Mramor, Kámen, Dřevo, Koberec, Kov, Kůži, Beton, nebo
kterýkoli materiál jaký Vás napadne, jen to bude hezčí, lehčí,
odolnější a snáze omyvatelné! Podlaha bude vypadat lépe
než originál! A to vše s 5 letou zárukou na kvalitu tisku
krycích panelů!

KRÁSNÁ GRAFIKA

VEDENÍ KABELÁŽE
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