produkty

Bostik Nibofloor
Eco+ Elastic
Disperzní podlahové lepidlo
z obnovitelných surovin
Přední světový výrobce lepidel a tmelů Bostik se dlouhodobě zabývá společenskou
odpovědností, propaguje ji a zavádí ji jako standard sociálních a ekologických měřítek
do každodenních firemních aktivit odběratelů. K těmto účelům uvádí na trh novou řadu
disperzních lepidel na bázi obnovitelných surovin.
První zástupce, kterého naleznete již v mnoha českých podlahách, je výrobek
Nibofloor Eco+ Elastic. Je určený na lepení a pokládku vinylových (LVT) podlahovin,
homogenních i heterogenních PVC podlahovin (v pásech i ve čtvercích), CV podlahovin,
přírodního linolea a pryžových podlahovin s hladkým povrchem a hladkou nebo
broušenou spodní stranou. Je mimořádně šetrný k životnímu prostředí díky receptuře
z obnovitelných surovin a díky obalům z recyklovaného plastu. Navíc využijete jeho
předností, jako jsou rychlý tah vláken, krátké odvětrání, vysoká pevnost spoje a výhodná
dlouhá otevřená doba zpracování.
www.anvitrade.cz

CORAL
Estetické a vysoce funkční řešení vstupů
S blížícím se podzimem se začíná téma vstupních
čisticích rohoží skloňovat stále častěji. Období dešťů
a plískanic přímo volá po novém řešení vstupních
prostor. Právě v tento čas uvádí společnost Forbo na trh
novou kolekci textilních vstupních čisticích rohoží Coral.
Vysoce kvalitní a propracovaná řada garantuje odstranění
až 95 % nečistot a vlhkosti na prvních šesti metrech.
Rohože Coral tak pomohou ušetřit až 65 % času
vynakládaného na úklid podlah v budově a samozřejmě
prodlouží i jejich životnost. Nový Coral vylepšil rovněž
svoji ekologickou stopu – 100 % elektřiny použité k výrobě pochází z obnovitelných
zdrojů. Samotná vlákna Econyl® použitá pro výrobu rohoží jsou vyrobena z vyřazených
rybářský sítí. Navíc rubová vrstva řady Coral Welcome je z recyklovaných PET lahvích.
Vstupní prostory jsou často také nouzovými východy, proto řady Coral s bezftalátovou
rubovou vrstvou splňují třídu hořlavosti Bfl-s1, případně mohou být dodány ve variantě
FR. Novinkou v kolekci je představení dílcového formátu vstupních čisticí zón, a to v řadě
Coral Classic a Brush. Nespornou výhodou čtverců Coral je flexibilita, snadná manipulace
a snížení odpadu při instalaci. V ucelené nabídce naleznete řešení pro všechny vstupní
prostory, a to jak venkovní, tak i vnitřní, vysoce zatížené nebo naopak reprezentativní. Řada
Coral Luxe nabízí estetické řešení vstupních prostor. Ekologicky vyladěná kolekce Coral
Welcome najde uplatnění všude tam, kde se snoubí design se životním prostředím. Coral
Brush vyniká funkčností a univerzálním použitím. Řada Coral Classic je bezkonkurenční
v odstranění vlhkosti. Nejlepší řešení čisticí zóny pro krátké vstupní prostory přináší Coral
Duo. Konstrukce vláken rohože Coral Grip umožňuje venkovní i vnitřní použití. Individuální
přání umí splnit řada rohoží vyráběná na zakázku – Coral Logo. Ať již zvolíte jakoukoliv
čisticí zónu, budete mít jistotu, že zamezíte riziku uklouznutí a navíc ochráníte podlahoviny
v budově.
www.forbo-flooring.cz/coral
32

www.PROFIMAG.cz

MINIFLOOR
Svařovací automat
během vteřiny

Pohonná jednotka MINIFLOOR v sekundě
promění ruční horkovzdušný přístroj ve svařovací
automat. Zvýší kvalitu svaru, usnadní práci
a významně ušetří čas.
Pohonná jednotka MINIFLOOR je vybavena
integrovaným zdrojem napájení a umožňuje
snadné a rychlé připojení ručního přístroje
pomocí svorek. Snadná je také montáž odvíječe
svařovacího drátu, nicméně i bez odvíječe můžete
počítat s bezproblémovou manipulací a plynulým
přiváděním drátu k trysce.

• Vyplatí se i v menších prostorech – vhodný pro
délky svarů od 1,2 m.
• I přes velmi lehkou konstrukci (5,3 kg)
umožňuje rychlost svařování 2 m/min.
• Jednoduchý upevňovací systém pomocí svorek.
• Dlouhé vodicí kolečko zajišťuje mimořádnou
přesnost svaru.
• Pohodlné svařování od 51 mm od stěny.
• Vhodný i do nízkých prostor (od 295 mm).
www.weldplast.cz
www.leister.cz

INZERCE

ANVI TRADE, s.r.o.
Nové dresy firemních vozů
Společnost ANVI TRADE, s.r.o., čerstvě dokončila výměnu „dresů“
flotily nákladních vozidel. Od srpna 2016 je možné se s těmito
inovovanými vozy setkávat v rámci pravidelných rozvozů zboží
k zákazníkům – dvakrát týdně, po celé České republice.
Nové trikoty jsou laděny do čisté, jednoduché linie v barvách dvou
silných spojenců a pomocníků všech podlahářů. Prvním je značka
Amtico International čili vinylové podlahoviny v dílcích té nejvyšší
kvality a zároveň skvělé cenové dostupnosti. Vinylové podlahoviny
v dílcích Amtico, jejichž je ANVI TRADE, s. r. o., výhradním
dovozcem, v současnosti patří na vrchol designu autentičností
přírodních materiálů, výrobní technologií a dosažitelným komfortem
pro každého – zejména v kolekci Amtico First, která je známá také
z televize, z lifestylového magazínu Jak se staví sen na Primě.
Druhým spojencem je značka prémiové stavební chemie
Bostik, jejíž symbol, gekon jménem Gary, se na kapotě drží snadno
a elegantně při jakékoliv rychlosti a za každého počasí.
A proč má vlastně značka Bostik v logu gekona? Tito ještěři jsou
známí především tím, že se dokážou udržet na jakémkoliv povrchu,
i vzhůru nohama, a to díky adhezním polštářkům s keratinovými
chloupky na končetinách.

Lepidlo, které
dorůstá
Přesně tak fungují i produkty značky Bostik – lepí vždy a všude!
To znamená, že umí slepit dva předměty k sobě, i když má jeden z nich
například vlhký či dokonce mokrý povrch. Lepidla a tmely Bostik přilepí
k podkladu, podlaze, stropu nebo na zeď jakékoliv materiály. Další
přípravky nivelují, sanují a penetrují veškeré podklady, vlhké zdivo, řeší
průsaky vody a jakoukoliv hydroizolaci staveb v interiéru i exteriéru
a sanitární silikony se dokonce dají aplikovat a následně drží i pod
vodou. To vše je synonymem mistrovské přilnavé schopnosti gekona.
Důvody vzniku nových dresů vozů jsou tedy nasnadě: Tandem
kvalitních a prémiových produktů a značek jako vlajková loď na
českých silnicích prostřednictvím flotily nákladních vozů společnosti
ANVI TRADE, s.r.o.
www.anvitrade.cz

BOSTIK NIBOFLOOR ECO+ ELASTIC:
LEPIDLO Z OBNOVITELNÝCH
SUROVIN NA VINYLOVÉ PODLAHY
Vysoká lepicí síla, krátké odvětrání a mimořádně dlouhá
otevřená doba. Vyvinuto na bázi obnovitelných surovin.
Má významně nižší emise CO2 při výrobě díky přírodní
bázi lepidla a vědrům z recyklovaného plastu!
ANVI TRADE s.r.o.
Obchod pro podlaháře
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
www.anvitrade.cz
Společnost ANVI TRADE s.r.o. sponzoruje gekona modrého ve 4. nejlepší zoo na světě.
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Dr. Schutz® Základní čisticí přípravek R
Vysoce účinný odstraňovač nečistot a starých ochranných nátěrů
Dr. Schutz ® Základní čisticí přípravek R je šetrný, ale velmi účinný alkalický prostředek pro čištění
po ukončení pokládky a především pro základní hloubkové čištění povrchů podlahovin. Má silnou schopnost
rozpouštět stavební a provozní nečistoty: zbytky vosků, polišů, ošetřovacích prostředků, samolešticích
metalických disperzí a zbytků lepidel.
Jeho použití je možné na veškeré podlahoviny z umělých hmot (vinyl – PVC, CV, polyolefin), na lité podlahy
epoxidové a polyuretanové. Díky šetrné hodnotě pH je speciálně určený pro LINOLEUM a kaučukové podlahoviny.
Použít lze také na přírodní a umělý kámen, keramiku, kameninu apod. Produkt se dodává v balení 750 ml, 5 l a 10 l.
Do ČR dováží společnost DEMA DEKOR CZ s.r.o.
www.dema-dekor.cz

Abstraktní vzory

LV Luxury Vinyl

Amtico First

Nové PVC podlahoviny v rolích

Když o něčem řekneme, že je to
abstraktní, mluvíme ve většině
případů o nehmotných věcech,
o myšlení či představách.
V případě vinylových dílců
Amtico First se představy
zhmotňují do reality položené
podlahoviny, jejíž dekor je tak
neobyčejný, že zaujme na první
pohled. Okouzlení hledejme
právě v použití netradičních,
vymyšlených vzorů, které
byly vytvořeny jako protipól
dnes tak notoricky známým
Amtico First, Bronze – SF3A4805.
dekorům dřeva a kamene. Právě
v této abstraktní kolekci jde o posouvání estetických hranic podlahy
v interiéru do nové dimenze. Amtico First nabízí osm abstraktních
vzorů, z nichž za zmínku určitě stojí lineární hrátky s názvem Mirus
ve dvou provedeních a také dekory surové oceli nebo třeba bronzu.
Imitace kovů je inovativní a používá se do všech typů místností včetně
schodišť a koridorů. I zde platí veškeré výhody vinylové podlahoviny
v dílcích. Lze kombinovat s kamennými nebo dřevěnými dekory.
PU povrchová úprava s keramickými nanočásticemi ochrání povrch
krytiny před nejběžnějšími mikroškrábanci.

Firma Podlahy Šesták s.r.o. uvedla na trh nové heterogenní PVC
podlahoviny v rolích pod značkou LV Luxury Vinyl. V nabídce najdete
širokou škálu dekorů v šířkách 2 a 4 m, které jsou rozdělené do čtyř
kolekcí podle typu zátěže. Kolekce Comfort s nášlapnou vrstvou
0,3 mm a celkovou tloušťkou 3,2 mm je určená do domácností. Spodní
vrstvu tvoří pěna a tento typ krytiny je určen pro celoplošné přilepení.
Další kolekcí je Exclusive, která je díky nášlapné vrstvě 0,5 mm
a celkové tloušťce 2,4 mm určená do lehce komerčních prostor.
I tyto podlahoviny je nutné celoplošně přilepit. Obě kolekce nabízejí
mimořádně zdařilé dekory se vzhledem dřevěné podlahoviny.
Do více zatěžovaných prostor, jako jsou kanceláře, restaurace,
obchody nebo školy, lze vybírat z kolekcí Object a Bestseller. Object
je s nášlapnou vrstvou 0,6 mm a celkovou tloušťkou 2,4 mm naprosto
ideálním řešením. S barevnými dekory vytvoříte jedinečný interiér.
Bestseller je díky nášlapné vrstvě 0,7 mm, celkové tloušťce 2,5 mm
a pěnové podložce vhodná jak do komerčních prostor, tak i do
domácností. S pěnovou podložkou může být pokládána do 20 m 2 bez
lepení a díky tomu je skutečným bestsellerem. Všechny dekory jsou
skladem.
www.floorforever.cz

•
•
•
•
•
•
•
•
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Velikosti lamel: 305 x 305 mm, 305 x 610 mm, 457 x 457 mm.
Nášlapná vrstva: 0,3 mm.
Celková tloušťka: 2 mm.
Protiskluzovost: R10.
Třída použití: 23, 31.
Vysoká odolnost vůči chemikáliím.
Vhodné pro podlahové vytápění.
Záruka 12 let pro oblast bydlení.
www.amtico-first.cz
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LV Luxury Vinyl, Comfort, 307 Dub Hedvábný.

produkty

Dynamická kolekce
Tessera Layout & Outline
Kolekce kobercových čtverců Tessera Layout & Outline v sobě
ukrývá obrovský potenciál. Propracovaná a vyvážená paleta
32 barevných dekorů řady Layout zkombinovaná s osmi sladěnými
pruhovanými dezény řady Outline se hodí do každého interiéru.
Layout upoutá výrazností, živostí a pestrostí vzorů přecházejících
od klasických neutrálních šedých, béžových až do výrazně žlutých,
zelených, modrých a červených dekorů. Vždy dva odstíny řady Layout
jsou provázány s lineárním dekorem Outline, a tvoří tak harmonické
barevné kombinace. Vyniknout mohou obě kolekce samostatně
nebo v libovolné kombinaci a je pouze na vás, jakou zvolíte možnost
instalace (do šachovnice, na vazbu cihel, otočením o 90° atd.). Pohrát
si můžete také s rozčleněním prostoru na jednotlivé zóny nebo plynule
přejít z tónu do tónu. Pro výrobu kobercových čtverců jsou použita
plně probarvená vlákna vysoce kvalitního polyamidu 6. Každý dílec
obsahuje více než 50% podíl recyklátu v hmotnosti a je vyráběn za
použití 100% zelené elektřiny. Klasifikován je do třídy použití 33
a dosahuje kročejového útlumu 27 dB. Rozměr čtverců je 50 x 50 cm.
Uplatnění najdou v jakémkoliv interiéru, kterému dodají kvalitní,
funkční a designově atraktivní podlahu.

www.forbo-flooring.cz

Čisticí ubrousky
Bostik Niboclean Pro
Čisticí ubrousky – praktický pomocník pro čištění
ve stavebnictví, v dílně, při montážích, na stavbách,
při opravách nebo při servisu u zákazníků. Šetrně
a účinně odstraňují zbytky lepidel a silikonu, mastnotu,
olej, mazivo, silikonový olej, inkoust, čerstvé barvy,
laky i zbytky čerstvých lepidel. Jednotlivé ubrousky
jsou od sebe oddělené perforováním pro snadné
postupné odtrhávání a jsou dodávány v praktické dóze
s ochrannou fólií, která brání jejich vysychání.
www.anvitrade.cz
24
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Nové terasové disky
pro suché kladení
dlaždic
Rychle, čistě, flexibilně…
Vzhledem ke klimatickým
podmínkám, které
v našich zeměpisných
šířkách panují, přichází
společnost TERRA
LEVEL s unikátním
a jednoduchým řešením,
jak vybudovat terasu
odolnou vůči dešti či mrazům bez použití lepidel nebo malty.
Vystačíme si pouze s jedním nebo dvěma druhy plastových
terasových disků a vyrovnávacími plátky. Pomocí nich můžeme
bez jakýchkoliv problémů vyrovnávat dlaždice z kamene, keramiky,
kameniny nebo betonu a kompenzovat sklon nebo ho naopak vytvořit
v centimetrových a milimetrových krocích. Spára zůstává trvale
otevřená a dešťová voda nám odtéká pod dlažbu a dále mezi disky po
izolaci pryč z naší terasy.
Terasové disky jsou vyrobeny ze speciálního plastu snižujícího
kročejový hluk a působením času ani mrazu netvrdnou. Jejich čtyři
vystupující žebra nahrazují spárovací křížky a je snadné je po naříznutí
čtvrtit nebo půlit. Díky možnosti vyrovnání jednotlivých rohů dlaždic
je možné pomocí 1mm vyrovnávacích plátků jednoduše a přesně
kompenzovat případné nerovnosti v podkladu nebo při výstavbě použít
i desky s rozdílnou tloušťkou. Terasové disky je možné stohovat a lze
je výškově nastavovat v rozsahu od 1 cm do více než 20 cm.
Podrobný videonávod montáže najdete
na webových stránkách společnosti BAT
NÁŘADÍ, která je oficiálním distributorem výše
uvedeného systému, a můžete sami posoudit,
jak snadná a čistá je práce s TERRA LEVEL
disky.
Montážní video najdou zákazníci v záložce VIDEA na stránkách:
www.batnaradi.cz
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Bostik Nibofloor
Eco+ Elastic
Disperzní podlahové lepidlo
z obnovitelných surovin
Přední světový výrobce lepidel a tmelů Bostik se dlouhodobě zabývá společenskou
odpovědností, propaguje ji a zavádí ji jako standard sociálních a ekologických měřítek
do každodenních firemních aktivit odběratelů. K těmto účelům uvádí na trh novou řadu
disperzních lepidel na bázi obnovitelných surovin.
První zástupce, kterého naleznete již v mnoha českých podlahách, je výrobek
Nibofloor Eco+ Elastic. Je určený na lepení a pokládku vinylových (LVT) podlahovin,
homogenních i heterogenních PVC podlahovin (v pásech i ve čtvercích), CV podlahovin,
přírodního linolea a pryžových podlahovin s hladkým povrchem a hladkou nebo
broušenou spodní stranou. Je mimořádně šetrný k životnímu prostředí díky receptuře
z obnovitelných surovin a díky obalům z recyklovaného plastu. Navíc využijete jeho
předností, jako jsou rychlý tah vláken, krátké odvětrání, vysoká pevnost spoje a výhodná
dlouhá otevřená doba zpracování.
www.anvitrade.cz

CORAL
Estetické a vysoce funkční řešení vstupů
S blížícím se podzimem se začíná téma vstupních
čisticích rohoží skloňovat stále častěji. Období dešťů
a plískanic přímo volá po novém řešení vstupních
prostor. Právě v tento čas uvádí společnost Forbo na
trh novou kolekci textilních vstupních čisticích rohoží
Coral. Vysoce kvalitní a propracovaná řada garantuje
odstranění až 95 % nečistot a vlhkosti na prvních šesti
metrech. Rohože Coral tak pomohou ušetřit až 65 % času
vynakládaného na úklid podlah v budově a samozřejmě
prodlouží i jejich životnost. Nový Coral vylepšil rovněž
svoji ekologickou stopu – 100 % elektřiny použité k výrobě pochází z obnovitelných
zdrojů. Samotná vlákna Econyl® použitá pro výrobu rohoží jsou vyrobena z vyřazených
rybářských sítí. Navíc rubová vrstva řady Coral Welcome je z recyklovaných PET lahví.
Vstupní prostory jsou často také nouzovými východy, proto řady Coral s bezftalátovou
rubovou vrstvou splňují třídu hořlavosti Bfl-s1, případně mohou být dodány ve variantě FR.
Novinkou v kolekci je představení dílcového formátu vstupních čisticích zón, a to v řadě
Coral Classic a Brush. Nespornou výhodou čtverců Coral je flexibilita, snadná manipulace
a snížení odpadu při instalaci. V ucelené nabídce naleznete řešení pro všechny vstupní
prostory, a to jak venkovní, tak i vnitřní, vysoce zatížené nebo naopak reprezentativní. Řada
Coral Luxe nabízí estetické řešení vstupních prostor. Ekologicky vyladěná kolekce Coral
Welcome najde uplatnění všude tam, kde se snoubí design se životním prostředím. Coral
Brush vyniká funkčností a univerzálním použitím. Řada Coral Classic je bezkonkurenční
v odstranění vlhkosti. Nejlepší řešení čisticí zóny pro krátké vstupní prostory přináší Coral
Duo. Konstrukce vláken rohože Coral Grip umožňuje venkovní i vnitřní použití. Individuální
přání umí splnit řada rohoží vyráběná na zakázku – Coral Logo. Ať již zvolíte jakoukoliv
čisticí zónu, budete mít jistotu, že zamezíte riziku uklouznutí a navíc ochráníte podlahoviny
v budově.
www.forbo-flooring.cz/coral
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MINIFLOOR
Svařovací automat
během vteřiny

Pohonná jednotka MINIFLOOR v sekundě
promění ruční horkovzdušný přístroj ve svařovací
automat. Zvýší kvalitu svaru, usnadní práci
a významně ušetří čas.
Pohonná jednotka MINIFLOOR je vybavena
integrovaným zdrojem napájení a umožňuje
snadné a rychlé připojení ručního přístroje
pomocí svorek. Snadná je také montáž odvíječe
svařovacího drátu, nicméně i bez odvíječe můžete
počítat s bezproblémovou manipulací a plynulým
přiváděním drátu k trysce.

• Vyplatí se i v menších prostorech – vhodný pro
délky svarů od 1,2 m.
• I přes velmi lehkou konstrukci (5,3 kg)
umožňuje rychlost svařování 2 m/min.
• Jednoduchý upevňovací systém pomocí svorek.
• Dlouhé vodicí kolečko zajišťuje mimořádnou
přesnost svaru.
• Pohodlné svařování od 51 mm od stěny.
• Vhodný i do nízkých prostor (od 295 mm).
www.weldplast.cz
www.leister.cz

stavební chemie materiály & technologie

Silanová lepidla Bostik
Pevnější chemická vazba, méně hluku
Výrobce lepidel a tmelů Bostik, silně orientovaný na inovace,
pokračuje ve vývoji parketových lepidel řady Parfix na bázi silanem
modifikovaných polymerů. Zesíťující činidlo „zabudované“ již
v lepidle zaručuje pevnější chemické vazby uvnitř lepidla, chrání
jej před vlhkostí a zlepšuje zvukověizolační vlastnosti instalované
podlahoviny. Tuto novou technologii nazval výrobce Bostik
Axios-Tri-Linking-Technologie. Je obsažena v lepidlech Parfix
Eco Plus a Parfix Eco Basic.

Jednosložkové lepidlo Parfix Eco Plus s velmi malým obsahem
emisí je vhodné na veškeré běžné typy parket, vyhovuje jak
požadavkům směrnice na parketová lepidla ČSN EN 14293 – pevnost
ve smyku, tak požadavkům pro zdravotní posuzování stavebních
výrobků v interiéru.
Zcela nový systém zrání (Axios-Tri-Linking) zajišťuje dokonalé spojení
lepidla s podkladem a zaručuje i lepší zvukověizolační vlastnosti
lepené podlahoviny. Přidanou hodnotou je i krémová konzistence
lepidla, které se tak zpracovává snadno a rychle.

Pokud lepíte hlavně mozaikové, dvouvrstvé nebo třívrstvé parkety,
pak plnohodnotně postačí druhé z parketových lepidel technologie
Axios-Tri-Linking, a sice Parfix Eco Basic. I v tomto případě využijete
veškeré technické a zpracovatelské výhody této inovativní technologie.
Bostik se jako odpovědný výrobce orientuje na šetrnou produkci,
ekologickou politiku a ochranu využívaných přírodních zdrojů na
všech úrovních. Nezapomíná ani na obaly, v případě lepidla Parfix
Eco Plus se jedná o 100% recyklované plasty. Díky tomu je produkce
skleníkových plynů při jeho výrobě o 30 % nižší.
Lepidlo Parfix Eco Plus je dodáváno v baleních 14 kg a 17 kg.
Přičemž 14kg vědro v sobě ukrývá dva sáčky z opakovaně uzavíratelné
vzduchotěsné hliníkové fólie, každý s obsahem 7 kg, což umožňuje
postupné zpracovávání lepidla bez zbytečného odpadu.
www.anvitrade.cz
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ANVI TRADE, s.r.o.
Nové dresy firemních vozů
Společnost ANVI TRADE, s.r.o., čerstvě dokončila výměnu „dresů“
flotily nákladních vozidel. Od srpna 2016 je možné se s těmito
inovovanými vozy setkávat v rámci pravidelných rozvozů zboží
k zákazníkům – dvakrát týdně, po celé České republice.
Nové trikoty jsou laděny do čisté, jednoduché linie v barvách dvou
silných spojenců a pomocníků všech podlahářů. Prvním je značka
Amtico International čili vinylové podlahoviny v dílcích té nejvyšší
kvality a zároveň skvělé cenové dostupnosti. Vinylové podlahoviny
v dílcích Amtico, jejichž je ANVI TRADE, s. r. o., výhradním
dovozcem, v současnosti patří na vrchol designu autentičností
přírodních materiálů, výrobní technologií a dosažitelným komfortem
pro každého – zejména v kolekci Amtico First, která je známá také
z televize, z lifestylového magazínu Jak se staví sen na Primě.
Druhým spojencem je značka prémiové stavební chemie
Bostik, jejíž symbol, gekon jménem Gary, se na kapotě drží snadno
a elegantně při jakékoliv rychlosti a za každého počasí.
A proč má vlastně značka Bostik v logu gekona? Tito ještěři jsou
známí především tím, že se dokážou udržet na jakémkoliv povrchu,
i vzhůru nohama, a to díky adhezním polštářkům s keratinovými
chloupky na končetinách.

Přesně tak fungují i produkty značky Bostik – lepí vždy a všude!
To znamená, že umí slepit dva předměty k sobě, i když má jeden z nich
například vlhký či dokonce mokrý povrch. Lepidla a tmely Bostik přilepí
k podkladu, podlaze, stropu nebo na zeď jakékoliv materiály. Další
přípravky nivelují, sanují a penetrují veškeré podklady, vlhké zdivo, řeší
průsaky vody a jakoukoliv hydroizolaci staveb v interiéru i exteriéru
a sanitární silikony se dokonce dají aplikovat a následně drží i pod
vodou. To vše je synonymem mistrovské přilnavé schopnosti gekona.
Důvody vzniku nových dresů vozů jsou tedy na snadě: Tandem
kvalitních a prémiových produktů a značek jako vlajková loď na
českých silnicích prostřednictvím flotily nákladních vozů společnosti
ANVI TRADE, s.r.o.
www.anvitrade.cz

stavební chemie materiály & technologie

Silanová lepidla Bostik
Pevnější chemická vazba, méně hluku
Výrobce lepidel a tmelů Bostik, silně orientovaný na inovace,
pokračuje ve vývoji parketových lepidel řady Parfix na bázi silanem
modifikovaných polymerů. Zesíťující činidlo „zabudované“ již
v lepidle zaručuje pevnější chemické vazby uvnitř lepidla, chrání
jej před vlhkostí a zlepšuje zvukověizolační vlastnosti instalované
podlahoviny. Tuto novou technologii nazval výrobce Bostik
Axios-Tri-Linking-Technologie. Je obsažena v lepidlech Parfix
Eco Plus a Parfix Eco Basic.

Jednosložkové lepidlo Parfix Eco Plus s velmi malým obsahem
emisí je vhodné na veškeré běžné typy parket, vyhovuje jak
požadavkům směrnice na parketová lepidla ČSN EN 14293 – pevnost
ve smyku, tak požadavkům pro zdravotní posuzování stavebních
výrobků v interiéru.
Zcela nový systém zrání (Axios-Tri-Linking) zajišťuje dokonalé spojení
lepidla s podkladem a zaručuje i lepší zvukověizolační vlastnosti
lepené podlahoviny. Přidanou hodnotou je i krémová konzistence
lepidla, které se tak zpracovává snadno a rychle.

Pokud lepíte hlavně mozaikové, dvouvrstvé nebo třívrstvé parkety, pak
plnohodnotně postačí druhé z parketových lepidel technologie AxiosTri-Linking, a sice Parfix Eco Basic. I v tomto případě využijete
veškeré technické a zpracovatelské výhody této inovativní technologie.
Bostik se jako odpovědný výrobce orientuje na šetrnou produkci,
ekologickou politiku a ochranu využívaných přírodních zdrojů na
všech úrovních. Nezapomíná ani na obaly, v případě lepidla Parfix
Eco Plus se jedná o 100% recyklované plasty. Díky tomu je produkce
skleníkových plynů při jeho výrobě o 30 % nižší.
Lepidlo Parfix Eco Plus je dodáváno v baleních 14 kg a 17 kg.
Přičemž 14kg vědro v sobě ukrývá dva sáčky z opakovaně uzavíratelné
vzduchotěsné hliníkové fólie, každý s obsahem 7 kg, což umožňuje
postupné zpracovávání lepidla bez zbytečného odpadu.
www.anvitrade.cz
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Dr. Schutz® Základní čisticí přípravek R
Vysoce účinný odstraňovač nečistot a starých ochranných nátěrů
Dr. Schutz ® Základní čisticí přípravek R je šetrný, ale velmi účinný alkalický prostředek pro čištění
po ukončení pokládky a především pro základní hloubkové čištění povrchů podlahovin. Má silnou schopnost
rozpouštět stavební a provozní nečistoty: zbytky vosků, polišů, ošetřovacích prostředků, samolešticích
metalických disperzí a zbytků lepidel.
Jeho použití je možné na veškeré podlahoviny z umělých hmot (vinyl – PVC, CV, Polyolefin), na lité podlahy
epoxidové a polyuretanové. Díky šetrné hodnotě pH je speciálně určený pro LINOLEUM a kaučukové podlahoviny.
Použít lze také na přírodní a umělý kámen, keramiku, kameninu apod. Produkt se dodává v balení 750 ml, 5 l a 10 l.
Do ČR dováží společnost DEMA DEKOR CZ s.r.o.
www.dema-dekor.cz

Abstraktní vzory

LV Luxury Vinyl

Amtico First

Nové PVC podlahoviny v rolích

Když o něčem řekneme, že je to
abstraktní, mluvíme ve většině
případů o nehmotných věcech,
o myšlení či představách.
V případě vinylových dílců
Amtico First se představy
zhmotňují do reality položené
podlahoviny, jejíž dekor je tak
neobyčejný, že zaujme na první
pohled. Okouzlení hledejme
právě v použití netradičních,
vymyšlených vzorů, které
byly vytvořeny jako protipól
dnes tak notoricky známým
Amtico First, Bronze – SF3A4805.
dekorům dřeva a kamene. Právě
v této abstraktní kolekci jde o posouvání estetických hranic podlahy
v interiéru do nové dimenze. Amtico First nabízí osm abstraktních
vzorů, z nichž za zmínku určitě stojí lineární hrátky s názvem Mirus
ve dvou provedeních a také dekory surové oceli nebo třeba bronzu.
Imitace kovů je inovativní a používá se do všech typů místností včetně
schodišť a koridorů. I zde platí veškeré výhody vinylové podlahoviny
v dílcích. Lze kombinovat s kamennými nebo dřevěnými dekory.
PU povrchová úprava s keramickými nanočásticemi ochrání povrch
krytiny před nejběžnějšími mikroškrábanci.

Firma Podlahy Šesták s.r.o. uvedla na trh nové heterogenní PVC
podlahoviny v rolích pod značkou LV Luxury Vinyl. V nabídce najdete
širokou škálu dekorů v šířkách 2 a 4 m, které jsou rozdělené do čtyř
kolekcí podle typu zátěže. Kolekce Comfort s nášlapnou vrstvou
0,3 mm a celkovou tloušťkou 3,2 mm je určená do domácností. Spodní
vrstvu tvoří pěna a tento typ krytiny je určen pro celoplošné přilepení.
Další kolekcí je Exclusive, která je díky nášlapné vrstvě 0,5 mm
a celkové tloušťce 2,4 mm určená do lehce komerčních prostor.
I tyto podlahoviny je nutné celoplošně přilepit. Obě kolekce nabízejí
mimořádně zdařilé dekory se vzhledem dřevěné podlahoviny.
Do více zatěžovaných prostor, jako jsou kanceláře, restaurace,
obchody nebo školy, lze vybírat z kolekcí Object a Bestseller. Object
je s nášlapnou vrstvou 0,6 mm a celkovou tloušťkou 2,4 mm naprosto
ideálním řešením. S barevnými dekory vytvoříte jedinečný interiér.
Bestseller je díky nášlapné vrstvě 0,7 mm, celkové tloušťce 2,5 mm
a pěnové podložce vhodná jak do komerčních prostor, tak i do
domácností. S pěnovou podložkou může být pokládána do 20 m 2 bez
lepení a díky tomu je skutečným bestsellerem. Všechny dekory jsou
skladem.
www.floorforever.cz
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Velikosti lamel: 305 x 305 mm, 305 x 610 mm, 457 x 457 mm.
Nášlapná vrstva: 0,3 mm.
Celková tloušťka: 2 mm.
Protiskluzovost: R10.
Třída použití: 23, 31.
Vysoká odolnost vůči chemikáliím.
Vhodné pro podlahové vytápění.
Záruka 12 let pro oblast bydlení.
www.amtico-first.cz
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Comfort, 307 Dub Hedvábný.

