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BEZ FTALÁTŮ

BEZ FTALÁTŮ

Značný komfort si užijete například při poslechu vinylových desek,
ale také při jakémkoliv styku s našimi vinylovými podlahami s-Tex.

tloušťka: 2,2 mm
nášlap: 0,25 mm

dop. MOC vč. DPH

tloušťka: 2,5 mm
nášlap: 0,20 mm

dop. MOC vč. DPH

tloušťka: 3 mm
nášlap: 0,20 mm

dop. MOC vč. DPH

role 3 m -  Kč/m²306
role 4 m -  Kč/m²289

role 3 m -  Kč/m²306
role 4 m -  Kč/m²289

jehož odvozeným názvem je pocit samotný, se dá umístit kamkoliv
do domu nebo bytu. Výborně zpracované dezény v přírodních
odstínech a špičková kvalita za skvělou cenu je prostě komfort.

budete i v případě, že se rozhodnete pro jakýkoliv z odstínů této
další kolekce. Jemně probarvená podlaha, která tlumí hluk a hřeje
do chodidel, poskytne rovněž pocit stylu a luxusu za nejlepší cenu.

uznává čím dál víc spokojených zákazníků, protože se jedná o PVC
stálici na českém i slovenském trhu. Nové barvy se vyrovnají trendy
dezénům i komfortu již zmíněných vinylů na textilní podložce s-Tex.

EN 14041

DOPORUČENÉ

LIŠTY

MD60MD60MD60

role 3 m -  Kč/m²249
role 4 m -  Kč/m²232

AKCE



ComfortComfort

Swan /9028 Medium Grege



Gea /9146 Orange Brown

ComfortComfort



TrendyTrendy

901 M Cracked Oak



TrendyTrendy

609 M Lime Oak



SupertexSupertex
4263-457 Dark brown

Instalace

Instalaci vinylových podlah na textilní podložce důrazně doporučujeme 
přenechat odborné firmě či podlaháři. Zejména při pokládání 2 m pásů
je třeba ovládat svařování PVC.

Veškeré kolekce s-Tex doporučujeme celoplošně lepit, pokud plánujete
používat kolečkový nábytek, cvičit na podlaze a nebo je vinyl pokládán
na podklad s teplovodním podlahovým topením.

Údržba

Čištění po ukončení pokládky

1. Před prvním použitím po pokládce vyčistěte podlahovinu teplou vodou
    s malým přídavkem detergentu (doporučujeme použít "CC-Aktivní čisticí
    přípravek R280" nebo "CC-Základní čistící přípravek R" firmy Dr. Schutz).
Nepoužívejte rozpouštědla pro odstranění natištěného loga nebo informací
na povrchu krytiny, použitá barva se odstraní vodou.
2. Nepoužívejte vosky nebo leštidla.
3. Na ochranu nohou nábytku nepoužívejte gumové nástavce, ale plastové.
4. Pod nohy těžkého nábytku použijte filcové podložky, aby se nedeformoval
    povrch krytiny, popř. u kolečkového nábytku použijte vhodná kolečka.
5. Některé nečistoty nebo barviva, např. dehet, tuk, olej, vosky, inkoust atd.
    mohou proniknout do nášl. vrstvy a způsobit těžko odstranitelné šmouhy.
6. Přírodní nebo umělé světlo způsobuje zesvětlení barev na všech podlaho-
    vých krytinách. Toto je viditelné při srovnání s plochami pokrytými koberci
    nebo nábytkem, které se pak jeví jako tmavší. Barevný rozdíl se vyrovná
    po působení světla na tyto plochy po dobu několika týdnů.

1. Denní čištění: měkkým suchým smetákem nebo vysavačem
2. Týdenní čištění: vodou s neutrálním detergentem za pomoci mopu nebo hadru.
3. Periodické čištění: Zejména u krytin s profilovaným nebo zrnitým povrchem doporučujeme ruční nebo mechanické hloubkové
    čištění v intervalech dle intenzity provozu za pomoci vody s neutrálním detergentem a nylonového kartáče. Potom odstraňte
    zbytky špinavé vody s nečistotami, podlahu znovu setřete čistou vodou a vysušte hadrem nebo mopem.

Doporučená údržba

Důrazné doporučení: vždy umístěte do přechodových zón interiér/exteriér rohože nebo čisticí zóny. Zabráníte poškození PVC.

Pro další všeobecná doporučení navštivte naše stránky  v sekci služby / rady, tipy a údržbawww.spoltex.cz
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Přehled dekorů a barev

Doporučení lišt MD 60
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SupertexSupertex

9029 Medium Grey

9034 Warm Beige

9147 Grege

9030 Light GreyDerby /
Derby /
Derby /

9047 Light BrownGea /
Gea /
Gea /

9148

číslo
Cold GreySwan /

Swan /
Swan /

Swan /

název

Swan /
Swan /

9031 Grege

9146 Orange Brown

9028 Medium Grege

609 M Lime Oak

901 M Cracked Oak

621 L Lime Oak

976 M Lime Oak

696 L Havanna Oak

160 L

číslo
Lime Oak

název
03

lišta MD60

40

86/32

40

16

02 (107)

4263-480 Smoked
4263-457 Dark brown
4217-467 Chosen

4263-460

číslo
Natural

název
04(136)

lišta MD60

14

02

132

90299029

90309030

90349034

91479147

90479047

91489148

90319031

91469146
90289028

609 M609 M

621 L621 L

696 L696 L

160 L160 L

976 M976 M

4263-4804263-480

901 M901 M

4263-4574263-457
4217-4674217-467

4263-4604263-460

16

40 (03)

16 (02)

02 (107)
-

40

03

lišta MD60

40

32
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