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Značný komfort si užijete napríklad pri počúvaní vinylových platní,
ale aj pri akomkoľvek kontakte s našimi vinylovými podlahami s-Tex.

odvodeným názvom je pocit samotný, dá sa umiestniť kamkoľvek
do domu alebo bytu. Výborne spracované dezény v prírodných
odtieňoch a špičková kvalita za skvelú cenu je skrátka komfort.

budete aj v prípade, ak sa rozhodnete pre akýkoľvek odtieň tejto
ďalšie kolekcie. Jemne prefarbená podlaha, ktorá tlmí hluk a hreje
do chodidiel, poskytne tiež pocit štýlu a luxusu za najlepšiu cenu.

uznáva čoraz viac spokojných zákazníkov, pretože sa jedná o PVC
stálicu na českom aj slovenskom trhu. Nové farby sa vyrovnajú
trendy aj komfortu už spomínaných vinylov na tex. podložke s-Tex.

hrúbka: 2,2 mm
nášľap: 0,25 mm

dop. MOC vr. DPH

hrúbka: 2,5 mm
nášľap: 0,20 mm

dop. MOC vr. DPH

hrúbka: 3 mm
nášľap: 0,20 mm

dop. MOC vr. DPH

rola 3 m -  �/m²9,73
rola 4 m -  �/m²9,06

rola 3 m -  �/m²11,95
rola 4 m -  �/m²11,29

rola 3 m -  �/m²11,95
rola 4 m -  �/m²11,29
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Swan /9028 Medium Grege



Gea /9146 Orange Brown
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901 M Cracked Oak
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609 M Lime Oak



SupertexSupertex
4263-457 Dark brown

Inštalácia

Inštaláciu vinylových podláh na textilnej podložke dôrazne odporúčame
prenechať odbornej firme, podlahárom. Najmä pri pokladaní 2 m pásov
je potrebné ovládať zváranie PVC.

Všetky kolekcie s-Tex odporúčame celoplošne lepiť, ak plánujete
používať kolieskový nábytok, cvičiť na podlahe alebo je vinyl pokladaný
na podklad s teplovodným podlahovým kúrením.

Údržba

Čistenie po ukončení pokládky

1. Pred prvým použitím po pokládke vyčistite podlahovinu teplou vodou
    s malým prídavkom detergentu (odporúčame použiť "CC-Aktívny čistiaci
    prípravok R280 "alebo" CC-Základný čistiaci prípravok R "firmy Dr. Schutz).
Nepoužívajte rozpúšťadlá pre odstránenie vytlačeného loga alebo informácií
na povrchu krytiny, použitá farba sa odstráni vodou.
2. Nepoužívajte vosky alebo leštidlá.
3. Na ochranu nôh nábytku nepoužívajte gumové nástavce, ale plastové.
4. Pod nohy ťažkého nábytku použite filcové podložky, aby sa nedeformoval
    povrch krytiny, popr. u kolieskového nábytku použite vhodné koliesko.
5. Niektoré nečistoty alebo farbivá, napr. decht, tuk, olej, vosky, atrament atď.
    môžu preniknúť do našľ.vrstvy a spôsobiť ťažko odstrániteľné šmuhy.
6. Prírodné alebo umelé svetlo spôsobuje zosvetlenie farieb na všetkých podla-
    hovinách. Toto je viditeľné pri porovnaní s plochami pokrytými kobercami
    alebo nábytkom, ktoré sa potom javia ako tmavšie. Farebný rozdiel sa vyrov-
    ná po pôsobení svetla na tieto plochy po dobu niekoľkých týždňov.

1. Denné čistenie: mäkkým suchým zmetákom alebo vysávačom
2. Týždenné čistenie: vodou s neutrálnym detergentom za pomoci mopu alebo handry.
3. Periodické čistenie: Najmä u krytín s profilovaným alebo zrnitým povrchom odporúčame ručné alebo mechanické hĺbkové
    čistenie v intervaloch podľa intenzity prevádzky za pomoci vody s neutrálnym detergentom a nylónovej kefy. Potom
    odstráňte zvyšky špinavej vody s nečistotami, podlahu znovu zotrite čistou vodou a vysušte handrou alebo mopom.

Odporúčaná údržba

Dôrazné odporúčanie: vždy umiestnite do prechodových zón interiér / exteriér rohože alebo čistiace zóny. Zabránite poškodeniu PVC.

Pre ďalšie všeobecné odporúčania navštívte naše stránky www.spoltex.cz v sekcii služby / rady, tipy a údržba
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Prehľad dekórov a farieb

Odporúčanie líšt MD 60
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9029 Medium Grey

9034 Warm Beige

9147 Grege

9030 Light GreyDerby /
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Gea /
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číslo
Cold GreySwan /

Swan /
Swan /

Swan /

názov

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

názov
03

lišta MD60

40

86/32

40

16

02 (107)

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

4263-460

číslo
Natural

názov
04(136)

lišta MD60
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02
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40 (03)
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02 (107)
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lišta MD60
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