Świat luksusowych paneli winylowych

Luksusowe panele winylowe
NAZWA

PARC

DE

B ERCY

NUMER KATALOGOWY

01BER1200-65
Technologia EIR
Występuje w wersji
LVT i SPC

NAZWA

P A R C

M O N C E A U

NUMER KATALOGOWY

02MON 1200-65

Technologia EIR
Występuje w wersji
LVT i SPC
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Luksusowe panele winylowe
NAZWA

PARC

DE

B ELLEVI LLE

NUMER KATALOGOWY

03BEL1200-65

Technologia

EIR

Występuje
LVT i SPC

wersji

w

NAZWA

PARC

BAGATELLE

NUMER KATALOGOWY

04BAG1200-65

Technologia EIR
Występuje w wersji
LVT i SPC
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Luksusowe panele winylowe
NAZWA

PARC

DE

LA

FRETTE

NUMER KATALOGOWY

06FRE1220-65
Występuje w wersji
LVT i SPC

NAZWA

P A R C

L E N O T R E

NUMER KATALOGOWY

07LEN1220-65

Występuje w wersji
LVT i SPC
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Luksusowe panele winylowe
NAZWA

P A R C

D E

C L U N Y

NUMER KATALOGOWY

05CLU1220-65

Technologia EIR
Występuje w wersji
LVT i SPC

Przykład ułożenia
paneli Charme Parquet
w jodełkę.

Panele zastosowane na zdjęciu:
Parc Bagatelle
Panele możliwe do ułożenia
w j o d e ł k ę : B a g a t e l l e , L a F r e tt e ,
Belleville i Lenotre, w wersjach
L V T oraz S P C.
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Dry Back LVT

powłoka UV

warstwa użytkowa

film fotograficzny wysokiej rozdzielczości

warstwa środkowa PVC

włókno szklane

warstwa dolna PVC

Płytki winylowe LVT można kłaść na podłożach cementowych,
anhydrytowych, płytach drewnopochodnych i innych.
Podłoże musi być w tym celu odpowiednio przygotowane, gładkie,
równe, suche i stabilne. Efekt gładkości można osiągnąć przez
zastosowanie mas samopoziomujących. Do klejenia należy
zastosować klej dyspersyjny przeznaczony do płytek podłogowych
PVC, co zapewnia stabilność wymiarową.

Panele winylowe klejone to materiał elastyczny, używany głównie
w pomieszczeniach komercyjnych, ze względu na wytrzymałość
i trwałość, w tym odporność na ogień, zarysowania i uszkodzenia.
Panele klejone gwarantują wysoką wytrzymałość i wytrzymałość
posadzki.
Koszt ułożenia takiej podłogi jest nieporównywalnie niski
do kosztów położenia innych rodzajów podłóg.

Co sprawia,
że panele LVT
są wyjątkowe?

Elastyczne

Wodoodporne

Wytrzymałe

Odporne na uderzenia
i uszkodzenia

Antystatyczne

Odporne na zarysowania i ścieranie
Niski koszt ułożenia

Odporne na powstawanie
grzybów i pleśni

Odporne na ogień

10 lat – użytek
publiczny

Antypoślizgowe

20 lat – użytek domowy

ON
NA
A
SS TT RR O

6

Panele SPC

powłoka UV

warstwa użytkowa

film fotograficzny wysokiej rozdzielczości

rdzeń SPC

podkład IXPE

Rigid Core SPC Flooring to sztywna wersja paneli winylowych
(LVT) montowanych w systemie „click”.
Podstawowym materiałem rdzenia jest kompozyt z tworzywa
sztucznego i kamienia, w którym do 80% stanowi kamień,
co wpływa na bardzo wysoką stabilność. Podłoga SPC jest
uważana za nową generację wykładzin winylowych.

Taka podłoga, montowana na zamek I4F, nazywa się
podłogą pływającą. Podłoga pływająca może być montowana
na istniejących podłożach użytkowych takich jak płytki
ceramiczne, lastriko, wykładziny elastyczne, podłogi drewniane,
jeśli są odpowiednio przygotowane tj. równe, mocne,
suche i stabilne.
Koszt ułożenia takiej podłogi jest nieporównywalnie niski
do kosztów położenia innych rodzajów podłóg.

Co sprawia,
że panele SPC
są wyjątkowe?

Wodoodporne

Antystatyczne

Odporne na powstawanie
grzybów i pleśni

Odporne na uderzenia
i uszkodzenia
Odporne na zarysowania i ścieranie
Niski koszt ułożenia

Łatwe w ułożeniu

Odporne na ogień

Antypoślizgowe

10 lat – użytek
publiczny

Wytrzymałe

20 lat – użytek domowy
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Technologia EIR

„Nasze podłogi wykorzystują
najbardziej zaawansowaną
technologię tłoczenia w rejestrze.
Podłoga EIR ma wygląd
prawdziwego drewna z wszystkimi
jej cechami.” Technologia EIR
(Embossed in Registered) - Jest to
technologia produkcji podłóg
winylowych, która najbardziej
realistycznie oddaje fakturę poprzez
synchroniczne wytłoczenie
na powierzchni materiału struktury
w 100% zgodnej z tą,
którą przedstawia rysunek.
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Podkład IXPE w panelach SPC

IXPE to najwyższej jakości podkład akustyczny, złożony
z wysokiej jakości tłumiącej usieciowanej pianki.
Wykorzystując technologię progresywnej piany (PFT),
podkład IXPE został zaprojektowany z myślą o doskonałej
redukcji dźwięku.

ZALETY:
· Dźwiękochłonność
· Nienasiąkliwość
· Termoizolacyjność
· Dobra wytrzymałość na zgniatanie, rozciąganie i rozrywanie.
· Zakres stosowania: -40°C do 95°C

IXPE jest pianką o zamkniętych komórkach, która jest w 100%
wodoodporna i nieprzepuszczalna dla pleśni, grzybów i bakterii.

Dane techniczne
DANE TECHNICZNE PANELI SPC

DANE TECHNICZNE PANELI LVT

wymiar 180 x 1220 mm

wymiar 228,6 x 1219,2 mm

grubość 6 mm

grubość 2,5 mm

warstwa użytkowa 0,55 mm

warstwa użytkowa 0,55 mm

powierzchnia EIR

powierzchnia EIR

typ podkładu 1 mm IXPE

ilość w opakowaniu 16 szt. / 4,46 m 2

ilość w opakowaniu 8 szt. / 1,76 m 2

klasa użyteczności 33 / 23

klasa użyteczności 33 / 23

odporność na ogień Bfl – S1
redukcja hałasu ∆Lw = 19 dB

odporność na ogień Bfl – S1
redukcja hałasu ∆Lw = 19 dB

antypoślizgowość R10
ogrzewanie podłogowe TAK, ≤27°C

antypoślizgowość R10
ogrzewanie podłogowe TAK, ≤27°C

sposób montażu klej

sposób montażu Unidrop
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OGRZEWANIE
PODŁOGOWE
Podłogi winylowe, zwłaszcza
w wersji klejonej, są bardzo
dobrze przystosowane do
ogrzewania podłogowego.

WODOODPORNE

ANTYSTATYCZNE

Podłogi winylowe można myć

Panele winylowe

na mokro. Sprawdzą się

są antystatyczne, nie

również w łazience imitując

przyciągają kurzu i są łatwe

drewniane podłogi.

w utrzymaniu czystości.

Można je kłaść nawet pod

Idealne dla alergików.

prysznicem!

ODPORNE NA
POWSTAWANIE GRZYBÓW
I PLEŚNI

ODPORNE NA OGIEŃ

ANTYPOŚLIZGOWE

Panele winylowe Charme

Antypoślizgowość paneli

Wodoodporność paneli

Parquet Luxury Vinyl

winylowych Charme Parquet

sprawia, że są odporne na

posiadają niezbędne atesty

Luxury Vinyl sprawia, ze

powstawanie pleśni co czyni

ognioodporności, co czyni je

nadają się nie tylko do

je idealnymi okładzinami

dobrym materiałem

warunków domowych, ale i

dla alergików.

budowlanym pod obiekty

obiektów przemysłowych.

inwestycyjne.
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PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM

WYTRZYMAŁE

NISKI KOSZT UŁOŻENIA

Panele winylowe są

Panele winylowe

Całkowity koszt położenia

przyjazne zwierzętom

charakteryzują się wysoką

paneli winylowych, wliczając

domowym. Pazury kota czy

odpornością na wszelkiego

produkt i usługę, jest

psa nie uszkodzą podłogi,

rodzaju uszkodzenia,

nieporównywalnie niski do

a antypoślizgowość daje

uderzenia, zarysowania czy

płytek ceramicznych czy

zwierzętom komfort w ich

ścieranie. Idealne na obiekty

podłóg drewnianych.

użytkowaniu.

użyteczności publicznej.

CICHE UŻYTKOWANIE

NA PODŁOGĘ I ŚCIANĘ

CZAS UŁOŻENIA

Izolacja akustyczna

Panele winylowe można kłaść

Panele winylowe układa się

znacząco podnosi komfort

nie tylko na podłogach,

szybciej od podłóg z płytek

użytkowania podłóg

ale i na ścianach.

ceramicznych czy drewna.

winylowych eliminując hałas

System jest prosty

kroków i uderzeń.

i intuicyjny.
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KONTAKT
ul. Głogowska 248
60-111 Poznań
www.grupamo.pl
tel. 661343371, 603134377

