
nechte vstoupit vinyl...
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vinylové 
podlahy
lepené dílce

zdravotně
nezávadný
výrobek
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Artline

0466 chorist

0470 Moderato

0344 harmony 0346 volupto0345 Allegro

0474 Maestro

0402 tenor

0472 Rondo

0468 Arpeggio 0469 Fuoco

0473 Melody0471 vibrato

0467 Walz

0343 Opera

0476 Staccato
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0343 opera 0414 soprano
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0476 staccato 0478 crescendo0477 Brio0475 Bolero

DE

0262 tempo

Artline

0265 Morris 0347 Ballerina 0348 samba 0349 Mazurka

0495 troika

0499 pavane

0488 Folk 0489 calypso 0490 Boogie 0491 Madison 0492 Bamba 0493 Flamenco 0494 country

0496 swing 0497 Jazz 0498 tango 0501 charleston 0502 Rumba 0503 Quartet 0504 twist

0492 Bamba
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insight

0426 vintage oak 0427 stanmer park

0448 Malua Bay 0449 natural cherry

0428 halvergate

0440 european oak

0447 Amador

0423 impala

0441 honey oak 0442 Milington oak 0443 Medium oak 0444 olive Maple

0445 Rustic oak

0265 Walnut

0272 sorb

0360 Deep Forest

0262 elm

0357 portobello

0358 Moon island

0356 Denim Wood

creation

0335 sycamore

5 dobrých důvodů proč zvolit 
vinylové podlahy gerflor do vašeho domova

0424 canyon 0425 Britany oak

0446 lorenzo

0429 Rookery park

91,4 x 15,2 cm

0356 Denim Wood

122 x 18,4 cm

Vzhled technologický a estetický pokrok v designu, tisku a povrchových úpravách předurčuje  
vinylové podlahy GeRFloR jako přirozenou volbu pro použití v domácnostech.

Univerzální řešení  
podlaha je vhodná prakticky do každé místnosti, včetně kuchyně, koupelny a prádelny.

Snadná údržba vinylové podlahy GeRFloR jsou již ve výrobě opatřeny speciální povrchovou 
úpravou puR pro zajištění trvanlivosti, omezení možnosti oděru či poškrábání a snížení množství vody 
a čistících prostředků potřebných k údržbě po dobu životnosti podlahy.

Extrémně odolná Díky svému složení vyniká vinylová podlaha GeRFloR ve vysoké odolnosti.

Zvuková izolace vinylové podlahy GeRFloR významě redukují hluk ve srovnání s tvrdým 
povrchem keramických dlaždic, parket, laminátů atd.

91,4 x 15,2 cm

gerflor vŽdy mySlÍ na vaše zdravÍ  
i na ŽivotnÍ proStŘedÍ
Vinyl je materiál, který se ve velké míře používá při balení 
potravin, ve stavebnictví a zdravotnictví.
Firma Gerflor používá pro výrobu podlahových krytin stejné 
vysoce kvalitní materiály.

Žádné těžké kovy, 
formaldehyd nebo 

karcinogeny.

Emise VOC* jsou 
mnohem nižší  

než je zákonem 
stanovený limit.

*voc = těkavé organické látky

VÝROBA - POUŽITÍ  
- RECYKLACE

uzavřený životní cyklus

100% recyklovatelný produkt

Výrobní závody Gerflor 
jsou jako recyklační 
centra, téměř 100 % 

odpadu z výroby 
recyklujeme.

HK GJ

dekor je dostupný také v zámkovém provedení clic



0450 light cherry 0451 tuscany Walnut 0452 techno spirit 0453 Asian Bamboo 0454 natural Bamboo 0455 long Board 0456 Ranch 0457 Buffalo

0458 Aspen 0459 Brownie 0460 Milord 0461 Michigan 0462 eastern oak 0463 Fudge 0464 picadilly 0465 cambridge

0446 Lorenzo

91,4 x 15,2 cm
dekor je dostupný také v zám

kovém
 provedení clic

insight

0376 cortona 0377 Marble White 0373 silver city

0431 Kensington Grey 0432 Granito 0434 Konya

0435 limestone 0436 Riverside 0439 irish slate

0378 Marble Black

0480 Romeira 0483 Fargas 0484 Garden stone

0485 Montrose

0486 Galatina

0487 Factory

0481 Alto 0482 ventosa

0437 sweet cloud 0438 norvegian slate

0433 Marble Beige

0436 Riverside

0374 parker station

61 x 61 cm

0375 verone 

30,5 x 30,5 / 45,7 x 45,7 cm30,5 x 30,5 cm

0430 Kensington Beige

61 x 30,5 cm
45,7 x 45,7 cm

GJ



ArtlineCreation Insight

RADY K POKLÁDCE

lamely mohou být položeny na většině 
povrchů. povrch pro kvalitní pokládku 
musí byt čistý, rovný, tvrdý, hladký a suchý. 
Je-li podlaha nerovná, použijte vhodnou 
vyrovnávací stěrku. 
 použijte profesionální podlahářský 

nůž k řezání lamel.
 používejte vhodné akrylové emulzní 

lepidlo nanášené pomocí špachtle 
s jemným vroubkováním nebo válečku.

 postupujte podle pokynů dodavatele 
lepidla a respektujte doby odvětrání 
lepidel.

 správnou fixaci lamel zajistěte pomocí 
hladítka nebo přítlačného válečku.

PéčE A úDRŽBA

 24 hodin po pokládce nevstupujte na 
podlahu.

 plná zátěž včetně instalace nábytku 
je možná po 48 hodinách.

 nepoužívejte gumové chrániče na 
nábytkových nožičkách.

 
DOMÁCNOSTI

 pro suchou údržbu používejte 
smeták nebo vysavač.

 při mokrém čištění myjte jednou 
nebo vícekrát týdně podlahu vodou 
s přípravkem Gerflor cleaner, pomocí 
hadru na podlahu nebo mopu.

KOMERčNÍ PROSTORY  
(obchody, kanceláře apod.)
 
Ruční čištění

 suché nečistoty odstraňte pomocí 
smetáku nebo vlhkého mopu.

 omyjte podlahu pomocí dobře 
vyždímaného mopu.

 na odstranění šmouh od obuvi 
použijte speciální čistič vhodný na 
podlahy s puR povrchovou úpravou.

 

Strojní čištění

podle možnosti čistěte pomocí 
rotačního čistícího stroje nebo 
multifunkční čističky, doporučeno 
každé 3 měsíce v závislosti na míře 
znečištění, po čištění vždy vysavačem 
odstraňte vodu.

 používejte neutrální nebo alkalické 
čistící prostředky.

 Do strojů používejte červený pad.

dovozce:
step style spol. s r.o.  
lazecká 393/70A 
772 00 olomouc
www.gerflor.cz

prodejce: 

POPIS

celková tloušťka en 428 mm 2,5  2,5 2

tloušťka nášlapné vrstvy en 429 mm 0,7 0,55 0,3

hmotnost en 430 g/m² 4 400 4 400 3 460

Rozměry en 427 cm 91,4 x 15,2 

91,4 x 15,2
122 x 18,4* 
45,7 x 45,7
30,5 x 30,5
30,5 x 61
61 x 61

91,4 x 15,2
91,4 x 10,1
45,7 x 45,7
30,5 x 61

30,5 x 30,5

povrchová úprava – – puR+ puR puR

KLASIFIKACE

specifikace produktu – – en 649 en 649 en 649

evropská klasifikace en 685 třída 34–43 33-42 23-31

hořlavost en 13501–1 třída Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

elektrostatický náboj en 1815 kv < 2  < 2 < 2

skluznost za mokra Din 51 130 třída R9 R9 R9

PROVEDENÍ

odolnost proti opotřebení en 660.2 mm³ ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2

skupina otěruvzdornosti en 649 – t t t

Rozměrová stabilita en 434 % ≤ 0,15  ≤ 0,15 ≤ 0,15

tepelná vodivost en 12 524 W/(m.k) 0,25 0,25 0,25

odolnost vůči bodovému zatížení en 433 mm ≤ 0,1  ≤ 0,1 ≤ 0,1

stálobarevnost en 20 105–B02 stupeň ≥ 6  ≥ 6  ≥ 6

odolnost vůči chemikáliím en 423  – oK  oK oK

BALENÍ

počet lamel v balení – ks 24 24/15/16/36/18/9 24/36/16/18/36

obsah balíku – m² 3,34  3,37*/3,34 3,34

ZÁRUKA PRO BYTOVé PROSTORY 15  15 12

CE MARKING

7 en 14041 en 14041 en 14041

R Le

TEChNICKÁ DATA


