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Pokládkou těchto PVC desek získáte integrovanou, variabilní a kompaktní pod-
lahu pro jakýkoliv hospodářský i privátní objekt s nezaměnitelnými atributy vůči 
podlahám z jiných podlahových krytin.

Hlavní výhodou těchto podlah je jejich snadná a rychlá montáž, variabilita a kompakt-
nost povrchu, vysoká mechanická pevnost a zatížení, operativnost při výměně dílčího 
dílu bez omezení provozu, jednoduchá údržba a nízká cena. Navíc je tyto PVC desky 
možno instalovat jak horizontálně tak také i vertikálně a to i tam, kde s jinými výrobky to 
je možné jen velmi těžce.

Tyto PVC desky rovněž zajistí i revitalizaci těch podlah, kde s ohledem na výši vstupních 
nákladů či technickou složitost výstavby s jinými prostředky je jejich realizace příliš náklad-
ná nebo komplikovaná. 

Manipulace po tomto povrchu je jednoduchá, chůze i stání bezpečné a pohodlné. 
Údržba této podlahy je poměrně snadná a rychlá bez nutnosti použití jakýchkoliv nad-
standardních k tomu určených prostředků. 

Proto jsou tyto integrované, variabilní a kompaktní podlahy z PVC desek s porovnáním 
s ostatními pro své vlastnosti, možnosti pokládky a cenu v podstatě bezkonkurenční.

-vysoká mechanická pevnost
-chemická rezistentnost
-časově dlouhá materiálová stálost
-klimatická neměnnost vlastností
-nesnadná hořlavost
-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
-zvýšení komfortu a bezpečnosti
 při manipulaci s materiálem a pohybu osob
-jednoduchá údržba
-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)

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

1200 x 800 x 12-43mm
800 x 600 x 22mm

1,6 – 3,3t/1dm2

čelní nájezd

bohaté příslušenství...

zámek desky

různé dezény PVC podlahových desek...


