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Kolekce - Dawn 2 Dusk
Povrchová úprava

V drážka

Zátěžová třída

Nášlapná vrstva
(mm)

Typ zámku

UV vrsta,
design dřeva

4-stranná Mikro
V-spára

23/33/42

0,5

2G Välinge

Délka (mm)

Šířka (mm)

Tloušťka (mm)

Podložka (mm)

Typ podložky

1220

180

6

1

PE

moderní a luxusní design spojený s velkoformátovým rozměrem desek

Kolekce - Emperor‘s
Povrchová úprava

V drážka

Zátěžová třída

Nášlapná vrstva
(mm)

Typ zámku

UV vrsta,
design dřeva velkoformátových desek

4-stranná Mikro
V-spára

23/33/42

0,5

2G/5G Välinge

Délka (mm)

Šířka (mm)

Tloušťka (mm)

Podložka (mm)

Typ podložky

1828

228

8

1,5

KOREK

Kolekce - Royal Castle

extrémně odolné podlahy kombinující nadčasový vzor rybí kosti s moderním dekorem dřeva

Povrchová úprava

V drážka

Zátěžová třída

Nášlapná vrstva
(mm)

Typ zámku

UV vrsta,
design dřeva velkoformátových desek

4-stranná Mikro
V-spára

23/33/42

0,5

2G/5G Välinge

Délka (mm)

Šířka (mm)

Tloušťka (mm)

Podložka (mm)

Typ podložky

625

125

6

1

PE

luxusní vzhled přírodního kamene pro design moderního interiéru

Kolekce - Moonwalk
Povrchová úprava

V drážka

Zátěžová třída

Nášlapná vrstva
(mm)

Typ zámku

UV vrsta,
design kamene

4-stranná Mikro
V-spára

23/33/42

0,5

2G/5G Välinge

Délka (mm)

Šířka (mm)

Tloušťka (mm)

Podložka (mm)

Typ podložky

609

304

8

1,5

KOREK

kvalitní podlaha v nejprodávanějších dekorech dubu

Kolekce - Vincore

2

Povrchová úprava

V drážka

Zátěžová třída

Nášlapná vrstva
(mm)

Typ zámku

UV vrsta,
design dřeva

4-stranná Mikro
V-spára

23/31

0,3

2G Välinge

Délka (mm)

Šířka (mm)

Tloušťka (mm)

Podložka (mm)

Typ podložky

1220

180

5

1

PE

Emperor‘s

1828 x 228 mm

Vincore

Dawn 2 Dusk

1220 x 180 mm

1220 x 180 mm

Royal Castle
625 x 125 mm

Moonwalk

609 x 304 mm
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Co jsou vinylové SPC RIGID podlahy EGIBI ?
Vinylové SPC RIGID podlahy EGIBI jsou vyrobené z několika vrstev odolného materiálu. Tento typ
podlah má vrchní dekorativní vrstvu, která díky modernímu výrobnímu procesu dokáže napodobit téměř jakýkoli materiál. Důležité je, že dekorativní vrstva vypadá extrémně přirozeně. Design
vinylové podlahy EGIBI je k nerozeznání od dřevěného prkna, kamene nebo betonu. Je třeba zdůraznit, že vinylové SPC RIGID podlahy EGIBI jsou odolné vůči vlhkosti a proto se používají také v
koupelnách a kuchyních. Mají protiskluzový povrch, a proto jsou bezpečné zejména pro děti.

Výhody vinylových SPC RIGID podlah EGIBI
Díky specializovanému výrobnímu procesu může mít vrchní vrstva vinylových SPC RIGID podlah
různé vzory a motivy. Proto je možné velmi přesně napodobit strukturu dřeva, surového betonu
nebo kamene. SPC RIGID vinylové podlahy EGIBI jsou na dotek mnohem teplejší než beton nebo
přírodní dřevo. To je velkou výhodou pro všechny typy interiérů. Můžete vytvořit originální design
interiéru.
SPC RIGID vinylové podlahy EGIBI nevyblednou a jejich vzor je trvalý. Tyto podlahy jsou odolné
vůči jakémukoli mechanickému poškození. I po mnoha letech budou vypadat perfektně, jako nové.
Jednotlivé podlahy jsou chráněny vrchní odolnou vrstvou, která je chrání před UV zářením a poškozením. SPC RIGID vinylové podlahy EGIBI jsou navíc antistatické a antibakteriální. To znamená,
že nepřitahují prach a jsou vhodné pro alergiky. Navíc mají pevné a odolné vinylové jádro odolné
proti mechanickému poškození.
SPC RIGID vinylové podlahy EGIBI zajišťují správnou akustiku místnosti. Dokonale snižují kročejové
zvuky. Podlahy lze instalovat na podlahové vytápění, protože vynikají svým nízkým tepelným odporem a obsorbují teplo mnohem lépe a rychleji než dřevo nebo beton.

Skvělé akustické vlastnosti podlahy EGIBI
Akustické vlastnosti vinylové podlahy EGIBI zaručují tichý provoz, protože podlaha tlumí zvuky
kroků, dupání a padajících předmětů. Pokud například večer omylem upustíte vidličku na podlahu,
vaše dítě spící ve vedlejší místnosti to vůbec neuslyší a neprobudí se. Stejně tak ranní zvuky, například před odchodem do práce, nebudou rušit vaše sousedy.
Akustické vlastnosti podlahy jsou rozhodně na nejvyšší úrovni. Z tohoto důvodu jsou vinylové podlahy EGIBI častou volbou ve vícepodlažních budovách a panelových domech. Vinylové SPC RIGID
podlahy EGIBI lze pokládat na jakýkoli běžný povrch, jako je beton nebo keramická dlažba. Je však
důležité povrch předem připravit. Měl by být pečlivě vyčištěn a vyrovnán. Díky snadné pokládce
si můžete během pár okamžiků užít zcela novou a pohodlnou vinylovou podlahu. Rychlá pokládka
navíc ušetří čas i peníze.
SPC RIGID vinylová podlaha EGIBI je vhodnou volbou pro podlahové vytápění. Podlaha
velmi rychle absorbuje teplo a přenáší ho do interiéru a to mnohem rychleji než dřevěná podlaha.
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Hlavní výhody vinylové SPC RIGID podlahy EGIBI
SPC RIGID vinylové podlahy si získávají stále větší přízeň zákazníků a to díky vysoké kvalitě,
všestrannému použití, otěruvzdornosti a bezproblémové údržbě. Jsou vhodné do každého interiéru. Funkčnost a odolnost vinylových SPC RIGID podlah EGIBI jde ruku v ruce s krásným designem.
Na výměnu podlahy můžete na dalších 10 - 20 let zapomenout.
Nejdůležitějším prvkem SPC RIGID vinylové podlahy je její minerální jádro, díky kterému je každý
panel pevný a extrémně odolný. Účinně absorbují veškeré zatížení a mechanická poškození. Tyto
panely jsou odolnější než tradiční laminátové panely. SPC RIGID podlahy EGIBI jsou také odolné
proti poškrábání, včetně drápků domácích mazlíčků. Mají strukturu, která je snadno cítitelná pod
prsty, což vytváří pocit přirozenosti.
Značka EGIBI FLOORS dbá na přírodní a estetický vzhled svých podlah, které 100% odrážejí jedinečnou strukturu dřeva a kamene.

Čištění vinylové podlahy
Čištění a údržba je velmi snadná díky ochranné vrstvě podlahy. Stejně jako u jiných podlahových
krytin probíhá čištění např. mopem s vodou a prostředkem na čištění vinylových podlah, nebo
prostředkem s neutrálním pH. Většinu nečistot však lze odstranit pouze vodou, bez použití dalších
čistících prostředků. Ať už na podlahu vylijete cokoliv, nemusíte se bát, že se do ní skvrna vsákne
a zanechá nevzhledné fleky. I když zůstane na povrchu několik minut.

Montáž vinylové SPC RIGID podlahy EGIBI
Vinylové SPC RIGID podlahy EGIBI se pokládají velmi rychle a snadno pomocí Click systému.
Moderní technika montáže zacvaknutím zámků zajišťuje rychlost a přesnost při instalaci.
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Montáž na CLICK

Vinylové podlahy EGIBI

kolekce Dawn 2 Dusk

Vinylové podlahy z kolekce Dawn 2 Dusk přinášejí detailní a minimalistické
dubové dekory v jemných barvách. Jednotlivé podlahy jsou v dekorech přírodní dřeva. Snadno se instalují pomocí Click systému. To vše pro zajištění
maximálního komfortu podlahy. Nosná vrstva umožňuje instalaci v jakékoli
domácnosti nebo komerčních prostorách, jako je například chodba, kancelář nebo hotelový pokoj. Vrstvená struktura účinně eliminuje drobné nerovnosti podkladu a pěnová podložka dobře izoluje hluk.
Vinylové podlahy v kolekci Dawn 2 Dusk jsou vyrobeny z odolného, pevného a především voděodolného materiálu. Jiné typy podlah, jako je dlažba,
kámen nebo dřevo. Podlahy Dawn 2 Dusk jsou efektní, funkční a odolné a
jistě upoutají vaši pozornost. Jsou perfektní volbou pro rychlou rekonstrukci
interiéru. Pouhá výměna podlahy často zcela změní celkový vzhled dané
místnosti a dá jí nový nádech.
Kolekce Dawn 2 Dusk je dokonalým doplňkem moderních interiérů a nábytku. Je perfektní pro skandinávský styl, který určuje jednotný tón celého
interiéru. Světlé barvy vinylových podlah opticky zvětší prostor malých interiérů, tmavší barevné varianty dodají eleganci.
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Jasan krémový

Borovice Dusty

Dub Silver

Dub Aurora

Dub Tiramisu

Dub Coﬀee

Dub Mocha

Dub Honey

Dub Sunlight

Dub Cappuccino

180 mm

1220 mm

1220 mm x 180 mm x 6 mm
Parametry podlahy:
Materiál: SPC RIGID
Typ podlahy:

Tepelný odpor:

Click vinylové desky se zámkem 2G/5G
Välinge

Tepelná vodivost:

Délka: 1220 mm
Šířka: 180 mm

Odolnost vůči EN ISO 105-B02:
UV záření: minimálně třída 6
Odolnost vůči
EN: třída 0
zašpinění:

Vrchní vrstva: 0,5 mm
Ohnivzdornost: BFL-S1

Odolnost vůči otěru:

Vznik důlku EN 434:
bodovým tlakem: max. 0,1 mm

Protiskluzové
DS
vlastnosti:
Antistatické
ve shodě s normou
parametry:

Antistatické
ve shodě s normou
parametry:

matný polyuretanový povrch s keramickými
částicemi

Absorbce zvuku:

Struktura: dřevo, 4-stranná mikro V-spára
Konstrukce:

Montáž:

EN 427: délka max. 0,5 mm
Rozměrová
EN 428: tloušťka v průměru +/- 0,2 mm
stabilita:
EN 434: max. 0,25% (průměrně < 0,10%)
Protiskluzové
DIN 51130:2014: R10
vlastnosti:
Klasiﬁkace
23/33/42
třídy otěru:

Bez škodlivých
látek

EN ISO 10140-3:
ΔLw 19 dB
plovoucí,
Click System

20-letá při domácím poZáruka: užití, 10-letá při komerčním použití

luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s
hustotou > 2000 kg /m³

100%
voděodolné

EB 660-1:
třída otěru T

Odolnost vůči kolům EN 425:
(stálé zatížení): shodné s normou

Emise
E1
formaldehydu:

Povrch:

EN 12524:
0,09 W/mK

Podlahové
ANO
vytápění:

Celková tloušťka: 6 mm (1,5 mm podložka)
Rozměry:

EN 12524:
0,068 (m²K)/W

Certiﬁkace:

CE, ATEST PZH,
FLOORSCORE

Balení: 2,2 m² / 10 ks
Hmotnost balení: 20 kg
Logistické údaje:
Paleta: 110 m² / 50 balení
Hmotnost palety: 1000 kg

Trvanlivé
a stabilní

Tichá a teplá
podlaha
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Montáž na CLICK

Vinylové podlahy EGIBI

kolekce Emperor‘s

Vinylové podlahy z kolekce Emperor‘s si velmi rychle získávají oblibu u širokého spektra zákazníků. Vinylové podlahy z kolekce Emperor‘s vynikají
módním a exkluzivním designem. Syté barvy, rustikální dekory, dlouhá a
široká prkna. Elegance v čisté podobě.
Vrstvená struktura účinně eliminuje drobné nerovnosti podkladu a korková
podložka dobře tlumí hluk. Kolekce Emperor‘s je podlaha s klikem a integrovanou korkovou podložkou, která je jednoduchá pro montáž. Správně položená podlaha může sloužit mnoho let a potěší vaše oko krásným vzhledem.
Moderní a luxusní design jsou vlastnosti, které odlišují vinylové podlahy
Emperor‘s od jiných výrobců a dodavatelů. Univerzální charakter dokonale
zapadne do různých stylů místnosti, od skandinávských a elegantních až po
průmyslové. Vinylové podlahy se stávají stále oblíbenější volbou v interiérovém designu a dekoraci. Nejen malé domácí místnosti, ale i větší užitkové
budovy. Stále častěji je najdeme na místech, jako jsou hotely, obchody a
restaurace.
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Dub Dragon

Dub Stallion

Dub Snake

Dub Tiger

Dub Buﬀalo

Dub Phoenix

228 mm

1828 mm

1828 mm x 228 mm x 8 mm
Parametry podlahy:
Materiál: SPC RIGID
Typ podlahy:

Tepelný odpor:

Click vinylové desky se zámkem 2G/5G
Välinge

Tepelná vodivost:

Délka: 1828 mm
Šířka: 228 mm

Odolnost vůči EN ISO 105-B02:
UV záření: minimálně třída 6
Odolnost vůči
EN: třída 0
zašpinění:

Vrchní vrstva: 0,5 mm
Ohnivzdornost: BFL-S1

Odolnost vůči otěru:

Vznik důlku EN 434:
bodovým tlakem: max. 0,1 mm

Protiskluzové
DS
vlastnosti:
Antistatické
ve shodě s normou
parametry:

Antistatické
ve shodě s normou
parametry:

matný polyuretanový povrch s keramickými
částicemi

Absorbce zvuku:

Struktura: dřevo, 4-stranná mikro V-spára
Konstrukce:

Montáž:

EN 427: délka max. 0,5 mm
Rozměrová
EN 428: tloušťka v průměru +/- 0,2 mm
stabilita:
EN 434: max. 0,25% (průměrně < 0,10%)
Protiskluzové
DIN 51130:2014: R10
vlastnosti:
Klasiﬁkace
23/33/42
třídy otěru:

Bez škodlivých
látek

EN ISO 10140-3:
ΔLw 15 dB
plovoucí,
Click System

20-letá při domácím poZáruka: užití, 10-letá při komerčním použití

luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s
hustotou > 2000 kg /m³

100%
voděodolné

EB 660-1:
třída otěru T

Odolnost vůči kolům EN 425:
(stálé zatížení): shodné s normou

Emise
E1
formaldehydu:

Povrch:

EN 12524:
0,12 W/mK

Podlahové
ANO
vytápění:

Celková tloušťka: 8 mm (1,5 mm podložka)
Rozměry:

EN 12524:
0,067 (m²K)/W

Certiﬁkace:

CE, ATEST PZH,
FLOORSCORE

Balení: 2,08 m² / 10 ks
Hmotnost balení: 25 kg
Logistické údaje:
Paleta: 87 m² / 42 balení
Hmotnost palety: 1050 kg

Trvanlivé
a stabilní

Tichá a teplá
podlaha
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Montáž na CLICK

Vinylové podlahy EGIBI

kolekce Royal Castle

Extrémně odolné vinylové podlahy z kolekce Royal Castle kombinují nadčasový vzor rybí kosti s moderním dekorem dřeva. Podlahy této kolekce, tedy
ořech Del Monte a dub Windsor jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu.
Dokonale odrážejí krásu skutečných prken. Vzor rybí kosti, dříve vyhrazený
výhradně pro parkety, bude nyní k dispozici také pro vodotěsný vinyl. Vinylové podlahy z kolekce Royal Castle jsou elegantní a mají jedinečný styl.
Vinylová podlaha Royal Castle má integrovanou pěnovou podložku. To znamená, že výrobek je po zakoupení kompletní a připravený k montáži. Šířka
jednoho panelu je 125 mm a jeho délka je 625 mm. Podlahy se vyznačují
extrémně rychlou a snadnou pokládkou v klikací verzi, známé také jako
plovoucí pokládka. Důležité je, že k instalaci podlahy nepotřebujete lepidlo,
takže jde o čistou a příjemnou činnost. Každá vinylová podlaha poskytuje
zvýšený akustický komfort. Povrch je extrémně tichý, což znamená, že když
po něm budete chodit, nikdo z členů domácnosti a dokonce ani sousedé
neuslyší vaše kroky. Vinylová podlaha je 100% voděodolná. Podlahy Royal
Castle jsou také vysoce odolné proti oděru a mechanickému poškození.
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Royal Castle - vzor rybí kost opět v módě!
Klasický vzor rybí kost se stal opět oblíbeným v interiérovém designu a opět dobývá nejmódnější časopisy o interiérovém designu. Tentokrát ho však můžeme obdivovat v podobě moderní podlahové úpravy, jako jsou vinylové podlahy. Kolekce
Royal Castle vám umožní získat tento vzor rybí kosti v jakékoliv místnost. Tradičně
ji můžete použít v obývacím pokoji, jídelně, ložnici nebo jiné místnosti. Své uplatnění najde v každém interiéru a dodá mu na eleganci. Vinylová podlaha se vzorem
rybí kosti je díky své nadprůměrné odolnosti výbornou alternativou k dřevěným
parketám. Je funkčnější a především se vyniká snadnou montáži.

Royal Castle - design rybí kosti
Kolekce Royal Castle vzor rybí kosti vytváří zvláštní uspořádání podlahy, která připomíná sbíhající se větve stromů. Dříve často užívaný vzor parket je znovu k dispozici v kvalitním provedení vinylové SPC RIGID podlahy. Značka EGIBI FLOORS
znovuobjevila krásu těchto podlah a představila úplnou novinku - kolekci Royal
Castle, která zahrnuje jemný a světlý dub Windsor a charakteristický a rázný ořech
Del Monte.
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Ořech Del Monte

Dub Windsor

125 mm

625 mm

625 mm x 125 mm x 6 mm
Parametry podlahy:
Materiál: SPC RIGID
Typ podlahy:

Tepelný odpor:

Click vinylové desky se zámkem 2G/5G
Välinge

Tepelná vodivost:

Délka: 625 mm
Šířka: 125 mm

Odolnost vůči EN ISO 105-B02:
UV záření: minimálně třída 6
Odolnost vůči
EN: třída 0
zašpinění:

Vrchní vrstva: 0,5 mm
Ohnivzdornost: BFL-S1

Odolnost vůči otěru:

Vznik důlku EN 434:
bodovým tlakem: max. 0,1 mm

Protiskluzové
DS
vlastnosti:
Antistatické
ve shodě s normou
parametry:

Antistatické
ve shodě s normou
parametry:

matný polyuretanový povrch s keramickými
částicemi

Absorbce zvuku:

Struktura: dřevo, 4-stranná mikro V-spára
Konstrukce:

Montáž:

EN 427: délka max. 0,5 mm
Rozměrová
EN 428: tloušťka v průměru +/- 0,2 mm
stabilita:
EN 434: max. 0,25% (průměrně < 0,10%)
Protiskluzové
DIN 51130:2014: R10
vlastnosti:
Klasiﬁkace
23/33/42
třídy otěru:

Bez škodlivých
látek

EN ISO 10140-3:
ΔLw 19 dB
plovoucí,
Click System

20-letá při domácím poZáruka: užití, 10-letá při komerčním použití

luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s
hustotou > 2000 kg /m³

100%
voděodolné

EB 660-1:
třída otěru T

Odolnost vůči kolům EN 425:
(stálé zatížení): shodné s normou

Emise
E1
formaldehydu:

Povrch:

EN 12524:
0,09 W/mK

Podlahové
ANO
vytápění:

Celková tloušťka: 6 mm (1,5 mm podložka)
Rozměry:

EN 12524:
0,068 (m²K)/W

Certiﬁkace:

CE, ATEST PZH,
FLOORSCORE

Balení: 0,781 m² / 10 ks
Hmotnost balení: 7 kg
Logistické údaje:
Paleta: 56 m² / 72 balení
Hmotnost palety: 504 kg

Trvanlivé
a stabilní

Tichá a teplá
podlaha
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Montáž na CLICK

Vinylové podlahy EGIBI

kolekce Moonwalk

Vinylové SPC RIGID podlahy z kolekce Moonwalk nabízejí módní a inovativní dekory inspirované přírodním betonem. Jsou perfektním řešením, pokud
plánujete vytvořit minimalistický a elegantní interiér. Vinylové SPC RIGID
podlahy z kolekce Moonwalk jsou absolutní novinkou na trhu povrchových
úprav podlah. Dokonale ladí s moderními, světlými prvky a doplňky odkazujícími k přírodě. Budou se vyjímat v malých domácích pokojích, tak i v
halách, koupelnách či kuchyních. Odolná struktura podlah z této kolekce
umožňuje jejich použití i ve větších komerčních prostorách. Vrstvená struktura vinylových SPC RIGID podlah účinně eliminuje drobné nerovnosti podkladu a korková podložka dobře izoluje hluk. Myslíte si, že betonové úpravy
už dávno vyšly z módy? No ne tak úplně. Móda betonu právě začíná vzkvétat. Proto kolekce Moonwalk přitahuje tolik příznivců a milovníků moderního
designu. V naší edici byl tradiční studený beton nyní nahrazen teplou vinylovou podlahou imitujícími tento materiál.
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Beton Hazy

22

Beton Milky

304 mm

609 mm

609 mm x 304 mm x 8 mm
Parametry podlahy:
Materiál: SPC RIGID
Typ podlahy:

Tepelný odpor:

Click vinylové desky se zámkem 2G/5G
Välinge

Tepelná vodivost:

Délka: 609 mm
Šířka: 304 mm

Odolnost vůči EN ISO 105-B02:
UV záření: minimálně třída 6
Odolnost vůči
EN: třída 0
zašpinění:

Vrchní vrstva: 0,5 mm
Ohnivzdornost: BFL-S1

Odolnost vůči otěru:

Vznik důlku EN 434:
bodovým tlakem: max. 0,1 mm

Protiskluzové
DS
vlastnosti:
Antistatické
ve shodě s normou
parametry:

Antistatické
ve shodě s normou
parametry:

matný polyuretanový povrch s keramickými
částicemi

Absorbce zvuku:

Struktura: beton, 4-stranná mikro V-spára
Konstrukce:

Montáž:

EN 427: délka max. 0,5 mm
Rozměrová
EN 428: tloušťka v průměru +/- 0,2 mm
stabilita:
EN 434: max. 0,25% (průměrně < 0,10%)
Protiskluzové
DIN 51130:2014: R10
vlastnosti:
Klasiﬁkace
23/33/42
třídy otěru:

Bez škodlivých
látek

EN ISO 10140-3:
ΔLw 15 dB
plovoucí,
Click System

20-letá při domácím pouZáruka: žití, 10-letá při komerčním
použití

luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s
hustotou > 2000 kg /m³

100%
voděodolné

EB 660-1:
třída otěru T

Odolnost vůči kolům EN 425:
(stálé zatížení): shodné s normou

Emise
E1
formaldehydu:

Povrch:

EN 12524:
0,12 W/mK

Podlahové
ANO
vytápění:

Celková tloušťka: 8 mm (1,5 mm podložka)
Rozměry:

EN 12524:
0,067 (m²K)/W

Certiﬁkace:

CE, ATEST PZH,
FLOORSCORE

Balení: 1,86 m² / 16 ks
Hmotnost balení: 18 kg
Logistické údaje:
Paleta: 78,04 m² / 42 balení
Hmotnost palety: 756 kg

Trvanlivé
a stabilní

Tichá a teplá
podlaha
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Montáž na CLICK

Vinylové podlahy EGIBI

kolekce Vincore

Vinylová podlaha VINCORE s minerálním jádrem v dekorech dubových odstínů, je nejlepším řešením do bytů, domů i komerčních prostor s nízkým
zatížením.
Jistě oceníte tento typ podlahy v jakékoli místnosti svého bytu i kanceláři.
Je určen pro všechny typy interiéru, kterému dodá tato podlaha osobitý
vzhled. Podlaha je vyráběna 100% bez ftalátů a škodlivých látek.
Celková tloušťka podlahy je 5 mm, z toho nášlapná vrstva je 0,3 mm.
Výhodou je vysoký útlum kročejového hluku a 100% voděodolnost.
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Pisa

Perugia

Sicily

Bolzano

180 mm

1220 mm

1220 mm x 180 mm x 5 mm
Parametry podlahy:
Materiál: SPC RIGID

Tepelný odpor:

Typ podlahy: Click vinylové desky se zámkem 2G Välinge
Celková tloušťka: 5 mm (1,0 mm podložka)
Rozměry:

Délka: 1220 mm
Šířka: 180 mm

Podlahové
ANO
vytápění:

Odolnost vůči
EN: třída 0
zašpinění:

Ohnivzdornost: BFL-S1

Odolnost vůči otěru:

Vznik důlku EN 434:
bodovým tlakem: max. 0,1 mm

Protiskluzové
DS
vlastnosti:
Antistatické
ve shodě s normou
parametry:

Antistatické
ve shodě s normou
parametry:

matný polyuretanový povrch s keramickými
částicemi

Absorbce zvuku:

Struktura: dřevo, 4-stranná mikro V-spára

Montáž:

EN 427: délka max. 0,5 mm
Rozměrová
EN 428: tloušťka v průměru +/- 0,2 mm
stabilita:
EN 434: max. 0,25% (průměrně < 0,10%)
Protiskluzové
DIN 51130:2014: R10
vlastnosti:
Klasiﬁkace
23/31
třídy otěru:

Bez škodlivých
látek

EN ISO 10140-3:
ΔLw 19 dB
plovoucí,
Click System

20-letá při domácím pouZáruka: žití, 10-letá při komerčním
použití

luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s
hustotou > 2000 kg /m³

100%
voděodolné

EB 660-1:
třída otěru T

Odolnost vůči kolům EN 425:
(stálé zatížení): shodné s normou

Emise
E1
formaldehydu:

Konstrukce:

EN 12524:
0,09 W/mK

Odolnost vůči EN ISO 105-B02:
UV záření: minimálně třída 6

Vrchní vrstva: 0,3 mm

Povrch:

Tepelná vodivost:

EN 12524:
0,068 (m²K)/W

Certiﬁkace:

CE, ATEST PZH,
FLOORSCORE

Balení: 2,2m² / 10 ks
Hmotnost balení: 20 kg
Logistické údaje:
Paleta: 110 m² / 50 balení
Hmotnost palety: 1000 kg

Trvanlivé
a stabilní

Tichá a teplá
podlaha
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EGIBI

®

Sídlo firmy:
Revoluční 910/20, Krnov, 794 01
Kanceláře a sklady:
Karla Čapka 25, Krnov, 794 01
Objednávky:
objednavky@egibi.cz
+420 703 499 982
Kontakt:
obchod@egibi.cz
+420 603 192 945
+420 607 918 269

www.egibi.cz
www.egibi.sk
www.egibi.de
b2b.egibi.cz

