
PŘÍRODNÍ DÍLCE
S TEXTUROU



parketové MARMOLEUM
... plné DŘEVA

Dobře známé přírodní linoleum Marmoleum
dostalo nový rozměr. Okouzlí jak při pohledu, tak
současně zapůsobí na dotyk svým texturova-
ným povrchem. Přírodní linoleum můžete nyní
vnímat téměř všemi smysly. Dílce o rozměru
100x25 cm s lineárním designem jsou nově
opatřeny texturou připomínající povrch surové-
ho dřeva. Struktura vyniká při hře světla a stínů 
a může být umocněna instalací a to například 
do struktury rybí kosti. Kolekce obsahuje celkem
8 dekorů, které barevně vycházejí z dřevěné
palety. Naleznete zde jak trendy světlé, tak i vý-
razné tmavé odstíny. Naprosto originální podlahu
můžete vytvořit libovolnou kombinací dekorů.

Základem této podlahy jsou přírodní
suroviny. Smícháním lněného oleje s bo-
rovicovou pryskyřicí, vápencem, dřevitou
moučkou a přírodními pigmenty se vytvo-
ří unikátní směs, která je lisována za vyso-
kého tlaku na rozměrově stálou tkaninu.
Povrch každého dílce je následně reliéfně
embosován. K dispozici jsou dvě odlišné
struktury – s letokruhy a rýhovaná.



... s perfektní FUNKČNOSTÍ

Volbou přírodních dílců s texturovaným povrchem
Marmoleum Modular Textura si můžete být jisti, že
získáte vysoce odolnou, kvalitní podlahu se záru-
kou 25 let,která vám bude perfektně sloužit dlouhá
léta. Radovat se můžete z jejích antibakteriálních
vlastností i přirozené antistatičnosti, což je přínos-
né pro alergiky a astmatiky. Z podlahoviny přímo
vyzařuje útulnost a komfort, který oceníte při kaž-
dém kroku i dotyku. Dílce jsou zcela vhodné 
k instalaci na podlahové topení, čímž ještě umoc-
níte pocit z příjemného a zdravého prostředí pro
bydlení. Šlápoty od bláta, zbytky jídla i skvrny od
kávy opravdu snadno očistíte. Dílce bez problémů
odolají každodenní zátěži i provozu kolečkové židle
a trvale se na ně můžete spolehnout.

Trvanlivost, odolnost i barevná stálost kaž-
dého dílce je chráněna již z výroby povrcho-
vou úpravou Topshield2. Toto ošetření vůči
poškrábání, skvrnám i otěru funguje bez-
vadně také na strukturovaném povrchu.
Nemusíte se obávat náročné údržby. Stejně
jako hladké linoleum i texturovaný povrch
snadno uklidíte a udržíte v bezvadném
vzhledu po dlouhá léta.
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VIZUALIZACE ONLINE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Marmoleum® Modular Textura splňuje požadavky normy EN-ISO 24011

Celková tloušťka EN-ISO 24346 2,5 mm

Bytová výstavba EN-ISO 10874 Třída 23

Občanská výstavba EN-ISO 10874 Třída 34

Lehký průmysl EN-ISO 10874 Třída 43

Rozměry (délka x šířka) EN-ISO 24342 100 x 25 cm

Pravoúhlost a přímost EN-ISO 24342 ≤ 0,35 mm

0dolnost vůči bodovému zatížení EN-ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm
∼ 0,05

Odolnost vůči kolečkům EN 425  (ISO 4918) Vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou.

Barevná stálost EN-ISO 105-B02 Metoda 3: modrá škála minimálně 6

Chemická odolnost EN-ISO 26987 Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako je
alkohol, lakový benzín atd. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií.

Bakteriostatické vlastnosti Marmoleum® má přirozené bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny
nezávislými laboratořemi, dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococus aureus).

Odolnost vůči cigaretám EN 1399 Stopy, které na linoleu zanechají zamáčknuté cigarety, mohou být snadno odstraněny.

Protikluznost DIN 51130 R9

Kročejová neprůzvučnost EN ISO 717-2 ≤ 5 dB

Životní cyklus výrobku LCA LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.

Marmoleum splňuje požadavky normy EN 14041

Reakce na oheň EN 13501-1 Cfl-s1

Protikluznost EN 13893 DS: ≥ 0,30

Elektrostatický náboj EN 1815 < 2 kV

Tepelná vodivost EN 12524 0,17 W/m-K

váš nejbližší
prodejce


