
7 výhod Prírodného linolea pre vaše podlahy

Linoleum Tarkett,  Marmoleum (Forbo),
Marmorette – (Armstrong-DLW)

*Homogénne Linoleum nestráca  vzor ani po zošľapaní. Homogénny
materiál na rozdiel od konkurenčných výrobkov má rovnakú štruktúru v celej
hrúbke

*Linoleum je prírodný materiál. Pozostáva zo živice, korkovej a drevenej
múčky, ľanového oleja, vápenca, a farbiva, nanesené na jutový podklad.

*Linoleum je odolné voči cigaretovému ohorku i škrabancom
Poškodené miesto sa dá ľahko opraviť zafarbeným tmelom zo včelieho vosku

*Linoleum zanecháva príjemný pocit z podlahy, pekne vonia a tlmí hluk.
Akustika sa dá ešte zvýšiť podlepením korkovou vrstvou.

*Povrchová úprava linolea vydrží niekoľko rokov, čo znižuje nároky na
pravidelnú starostlivosť o podlahy

*Linoleum sa vyráb osvedčenou technológiou už viac ako 100 rokov a
neustále ho zlepšujeme

* Esteticky kombinovaťeľné. Rôzne materiály najmä na prírodnej báze môžete
ľubovolne navzájom kombinovať: drevené a laminátové podlahy, koberce...

-----------------------------------------------------------------------

Linoleum nestráca vzor ani po zošľapaní

Homogénne linoleum je tvorené jedinou spojitou vrstvou materíálu čo
zaručuje hÍbkovú stálosť designu a farieb v celej jeho hrúbke. Je to
unikátne vyskúšané a spoľahlivé riešenie pre podlahy. Homogénne
linoleum nestráca vzor po celú dobu svojej životnosti. Je vhodné aj pre
vysoko zaťažené podlahy.



Linoleum je prírodný materiál

Sortiment linolea sa vyrába s veľkou zručnosťou, dodržujúc pôvodný
recept z prírodných surovín ako živice, korkovej a drevenej múčky, ľanového
oleja, vápenca a farbiva.

Linoleum je ekologické a prirodzene antibakteriálne. Za úsilie v udržovaní
životného prostredia výrobky majú dovolené používať ekologické
označenia Swan, Blauer Engel a Austrian Eco labels.

Linoleum je odolné voči cigaretovému ohorku i škrabancom



Linoleum má vlastnosti ako výrobky zo živého materiálu. Príkladom je
schopnosť samovyliečiť sa zo škrabancov a iných poškodení. Podlaha z
linolea teda nezostane trvalo poškodená. Vačšie poškodenia sa ľahko
opravia zafarbeným tnelom z včelieho vosku.

Linoleum zanecháva príjemný pocit z podlahy

Sortiment linolea je charakteristický jemnými, prírodnými farbami pre teplé,
účelné a jedinečné interiéry. Zvačša má mramorový dizajn. Linoleum
príjemne vonia a výborne tlmí hluk. Pre väčší komfort je možné vylepšiť
podlepenou 2mm korkovou vrstvou (+15 dB)

Esteticky kombinovateľné

Schopnosť ponúknuť prakticky všetky podlahové krytiny nás robí
jedinečnými. Môžete ľubovolne kombinovať pružné podlahy, linoleum,
drevené podlahy, koberce, laminátové podlahy, a podlahové a stenové
krytiny do mokrých miestností. Uľahčí vám to úlohu architekta, vedúceho
nákupu alebo stavebného podnikateľa.

Vzor na podlahe z linolea vydrží niekoľko rokov

Linoleum je dnes postatne pevnejšie čo ho robí ideálnym pre podlahové
riešenia do frekventovaného prostredia s veľkým množstvom ľudí. Údržba
podlahy z linolea je jednoduchá použitím vhodných čistiacich metód.
Nové povrchové úpravy Linoleí: Tarkett (XF+) , Marmoleum (topshield)

Posledná inovácia Linoleí odstraňujú jedinú nevýhodu prírodnej
podlahoviny voči PVC, a to náročnejšia údržba vyžadujúca aplikáciu
polymérov na povrchu. Nové povrchové úpravy XF+ a topshield
znamenajú aplikáciu polymérneho filmu na vybranej skupine výrobkov priamo
vo výrobe, ktorá takto vydrží niekoľko rokov bez nutnosti obnovy takéhoto filmu.
Odstraňuje nám takto pravidelnú náročnú strarostlivosť o podlahu. Z
materiálového hladiska pridáme na podlahu v určitej časti plastický podiel, avšak
výrazne vylepšíme jeho úžitkové vlastnosti. Pre zástancov 100%-ného
prírodného materiálu však sa ponúka aj stará osvedčená verzia.

Linoleum sa vyrába osvedčenou technológiu

Náš sortiment linolea sa vyrába viac ako 100 rokov na základe
patentovanej receptúri p. Waltona z r. 1879. Aj na potopenomTitanicu bolo
nainštalované prírodné Linoleum…


