Jsme obchodně technologická ﬁrma zabývající se dodávkami
komponentů a služeb v oblasti průmyslových variabilních
podlah z technických plastů pro mnohostranné použití.

PVC desky jako trvalá nebo jen dočasná pokládka za účelem ochrany zejména travnatých, štěrkových, ledových, parkovacích, divadelních a ART ploch, jako jsou např. fotbalové a hokejové stadióny,
cirkusy, interiéry i exteriéry hal lanových drah, jeviště, výstavní pavilóny, venkovní koncertní místa, přírodní
amﬁteátry, skanzeny, a mnoho dalších včetně i jejich příslušenství (příjezdy, vstupy, parkoviště, atd.).
Zejména však pro větší bezpečnost a komfort samotných osob (větší čistota a jistota při
chůzi) nebo jimi užívaných různých prostředků po těchto plochách se pohybující, např. nožů
bruslí, lyží, kopyt koní, atd..
Rovněž ale i pro ochranu dopravní nebo manipulační techniky proti nežádoucím, na jiných
plochách přehlédnutelným, cizím předmětům (hřebíky, sklo, atd.), které mohou poškodit
např. pneumatiku vozu.
Proto hlavním atributem těchto PVC desek je bezpečnost, a komfort uživatelů a návštěvníku výše uvedených zařízení, včetně i ochrany různé užívané techniky a vybavení.

-vysoká mechanická pevnost
-chemická rezistentnost
-časově dlouhá materiálová stálost
-klimatická neměnnost vlastností
-nesnadná hořlavost
různé dezény PVC podlahových desek...
-tepelná izolace (snížení tepelných ztrát)
-bezpečnost při chůzi
-snadná manipulovatelnost s břemeny
-vysoké dílčí-plošné zatížení
-snadná a rychlá pokládka (horizontálně i vertikálně)
-bez nutnosti kotvení nebo lepení
-vysoká ergonomičnost, variabilita a kompaktnost povrchu
-trvalé nebo dočasné použití
-operativnost výměny při poškození dílčího kusu
bez omezení provozu
čelní nájezd
-zvýšení komfortu a bezpečnosti
při manipulaci s materiálem a pohybu osob
-jednoduchá údržba
bohaté příslušenství...
-různé dezény, tloušťky a barvy
-bohaté příslušenství
-možnost různých úprav (perforace, atd.)
-progresivní řešení nových i starých povrchů
(revitalizace, atd.)
-snížení pořizovacích nákladů oproti jiným pokladovým
materiálům (m2, čas za práci)
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1200 x 800 x 12-43mm
800 x 600 x 22mm
1,6 – 3,3t/1dm2
zámek desky

