VINYLOVÉ DÍLCE

VITAL CLIX

rozměrově stabilní podlahy se zámkovým spojem

RYCHLÉ DODÁNÍ

www.Apodlahy.cz

VITAL CLIX  Vmicro

 Dub Royal světle šedý

sokl  

 Dub Elegant světle šedý

sokl  

 Dub Elegant světlý

sokl  

 Dub Kingstone světle šedý

sokl  

 Dub Royal přírodní

sokl    

 Dub Elegant béžový

sokl    

 Dub Royal přírodní intenziv

sokl    

 Dub Royal přírodní rustik

sokl  

Celková tloušťka:  ,  mm | Rozměr: 



x   mm | Balení:  , m /



ks | Váha: ,  kg/m

 
Kč/m



 Dub Elegant světle hnědý

sokl  

 Dub Kingstone hnědo šedý

sokl   

 Dub Elegant tmavě hnědý

sokl   

 Dub Kingstone hnědý

sokl   

VITAL CLIX  Vmicro
STRUKTURA VRSTEV



. Povrchová PUR úprava


 . Velmi výkonná vrchní nášlapná vrstva



 . Dekorová vrstva
 . Vinylové jádro vysoce odolné nárazu
. Stabilizační vrstva vyztužená skelným vláknem
 . Vinylový podklad vysoce odolný nárazu



TECHNICKÉ VLASTNOSTI




Pro obytné prostory
se silným zatížením

Pro komerční prostory
se středním zatížením

Vhodné pro schodiště

Vhodné pro zátěž
kolečkovou židlí

Povrchová úprava
z polyurethanu

Antistatické

Mikrospára na hranách
spojů

Zámkový systém Uniclic
pro jednoduchou montáž

Vinylové dílce A VITAL CLIX neobsahují ftalátová
změkčovadla. Hygienicky bezpečný produkt.

®

Prodloužená odpovědnost
za vady dle podmínek výrobce

Podlahy A VITAL CLIX zlepšují kvalitu ovzduší v interiéru.
S výraznou převahou splňují požadavky evropských norem pro limit emisí VOC.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Balení

Cena

Sokl A VITAL   mm
rozměr  x , x   cm

, m

  ,  Kč / m

Klips G pro uchycení soklu
spotřeba ca  ks/m

  ks

 ,  Kč / ks

Podložka LVT BASIC WHITE
rozměr  , x  , m

 m



Nehořlavé

Vhodné pro podlahové
vytápění / R=  ,  m² K/W

,  Kč / m

Podložka  mm
LVT BASIC WHITE

Sokl
A VITAL   mm

Autorizovaný prodejce

více než
  let
praxe

Doporučené ceny uvedené
včetně DPH   % jsou nezávazné.
Platí od  . .   .

EN 14041 : 2004
UNILIN bvba, Belgie

Čechova   , Benešov u Prahy
Tel:      , 


karsis.cz

Vícevrstvá modulární podlahovina
pro celoplošné použití v budovách.

www.Apodlahy.cz

