
Otthonunk meghatározó felülete a padló. Színe, formája mellett fontos 
a tartóssága, kopásállósága és az egyszerű karbantarthatósága is. 
Az SPC padló a vinyl padlók legújabb típusa, természetes összetételéből 
adódóan (Stone Polymer Composite = kő-polimer kompozit) természetes 
alapanyagú, környezetbarát és emellett sokkal tartósabb és stabilabb, 
mint a hagyományos klikkes padlók. A padló hordozó rétege mészkő és 
műanyag keverék, ennek köszönheti a különösen előnyös tulajdonságait, 
a tömörségét és az ellenállóságát. Természetes fa hatású, azonban 
tökéletesen vízálló. A klikkes rendszernek köszönhetően egyszerűen, 
akár házilag is lefektethető, akár meglévő burkolatra is. Padlófűtésre is 
alkalmas, hő hatására sem deformálódik. Tisztítása és karbantartása is 
gyerekjáték, a legjobb választás lehet az Ön számára!

AKCIÓ
SPC VINYL BURKOLAT

8 990 /m2

MOST CSAK

Az ár 2021. szeptember 19-ig vagy 
a készlet erejéig érvényes.
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Ash Grey
Cikkszám: UH-578975  | 1,74 m2/doboz

Coffee Brown
Cikkszám: UH-578978  | 1,74 m2/doboz

Sandy Beige
Cikkszám: UH-578976  | 1,74 m2/doboz

Harmony Grey
Cikkszám: UH-578979  |  1,74 m2/doboz

Sunset Beige
Cikkszám: UH-578977  | 1,74 m2/doboz 

A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek, ennek feltételeiről 
érdeklődjön közvetlen kereskedéseinkben. A kiadványban feltüntetett információk változtásának jogát fenntartjuk. 

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

TULAJDONSÁGOK
VASTAGSÁG
Az SPC vinyl burkolatok minőségét leginkább a hordo-
zó réteg és a koptatóréteg vastagsága jellemzi. Ezért 
társaságunk 4 mm-es hordozó- és 0,5 mm-es kopó-
rétegű termékeket kínál, ami az elforduló legmagasabb 
igénybevételt is lehetővé teszi. Az 4 mm vastag hordozó 
réteg nagyfokú forma és méretstabilitást eredményez.

MÉRET 
A burkolat fektetésénél kevésbé meghatározó szem-
pont a méret, de az anyagigény meghatározásakor an-
nál fontosabb tényező. Mivel a burkolás során igazodni 
kell a falsarkokhoz, ferde falsíkokhoz, és egyéb kikerü-
lendő „tereptárgyakhoz”, ezért mindig rátartással, min. 
10-15 % plusz burkolóanyaggal érdemes számolni a 
burkolóanyag rendelésekor.

GARANCIA
Ha egy gyártó bízik a termékében, garantálja annak tar-
tósságát. De nem mindegy, hogy a használat során mi-
lyen igénybevételnek lesz kitéve a burkolóanyag. Mivel 
egy hálószoba burkolata jóval kisebb terhelést kap, mint 
pl. egy okmányiroda ügyféltere, ezért a meghatározott 
garancia is két fokozatú. Lakossági felhasználás mellett 
hosszabb ideig, míg közületi felhasználás mellett ennél 
rövidebb ideig garantálható az anyag tartóssága.

PADLÓFŰTÉSHEZ
Ma már nem lehetetlen, ha lakásunkban egy időben 
szeretnénk a padlófűtés, és a burkolatok melegségét 
élvezni. Csak arra kell ügyelnünk, hogy a csomagolá-
son is fel legyen tüntetve a logó, mely a burkolólapok 
alkalmasságát jelölik. A katalógusban szereplő vinyl 
termékek mindegyike alkalmas melegvizes padlófű-
téshez, 27°C-ig.

CSÚSZÁSÁLLÓSÁG
A fokozottan csúszásveszélynek kitett helységek 
burkolásakor érdemes figyelembe venni az ide ke-
rülő padlózat extra tulajdonságait is. A padlólapok 
csúszásmentességének cipővel mért értékeit a gyá-
rak egységesen jelölik a dobozokon. Az R9-es jelü-
lés sima felületre utal, melyet mindennapi használtra 
ajánlunk akár a nappaliban.

FELÜLETI STRUKTÚRA
Nemcsak látványban, hanem tapintásban is megszó-
lalásig hasonlít a parkettára, hitelesen adja vissza a 
természetes fa érzetét. 

KOPÁSÁLLÓSÁG
A lapok kopásállóságát különböző mérési metódusok-
kal vizsgálják, melyek alapján AC-vel jelölt számérté-
kekkel osztályozzák be azokat. Alacsonyabb számér-
tékek, mint pl.: AC2 inkább hálószobai burkoláshoz 
megfelelő, de az AC5-ös lapokat irodai felhasználásra 
is használhatjuk.
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