
Hlavné funkcie našich riešení v porovnávnaní s inými produktmi
Špeciálny sortiment pásiek sú k dispozícií pre všetky typy podláh pre bezpe nú a efektívnu fixáciu k podlahe a
na spojenie na chránený produkt. Spoje by mali by  prelepené;  fólia môže by  pripnutá (v prípade koberca)
položená na podlahu alebo prilepená.
Pohodlné narábanie, trvalá ochrana vytvorená vo i dlhodobým ved ajším aktivitám na stavenisku, všeobecná
ochrana aj vo i ažkej pracovnej prevádzke. Ideálny pre dlhodobé použitie a v ažkej prevádzke.
Manuálne/ru ne je nemožné pretrhnú  alebo prerazi , má zna nú pevnos . Nerosí sa alebo nemokne ako
polyetylénová membrána.
Výborná prilnavos , ke  sa krá a po nej.
Biely povrch odráža dostupné svetlo pre zvýšenie miestnej vidite nosti.

ahká váha pre rýchlu a ahkú inštaláciu a odstránenie po použití.
Výborná marketingová pomôcka, lebo môže by  potla ená s vašim logom a detailmi spolo nosti.
Výborná požiarna bezpe nos , samozhášavá prísada.
Riešenie bolo vyvinuté pre vysoké požiadavky trhu stavebného priemyslu.
Dobrá environmentálna vo ba, pretože môže by  znova použi á a reciklovate ná.

Dôvody používania podlahových ochranných riešení ( http://www.floorps.com/en/  )

Viac a viac spolo ností rozumie heslu "Ochranou vašich povrchov chránime váš zisk!"
V Strednej a Východnej Európe úrove  konštrukcí a pracovná kultúra je omnoho nižšia ako v Západnej Európe a v
iných krajinách. Stavební profesionáli robia na svojej práci a nevenujú prive a pozornosti na prácu ich kolegov z

alšej profesie a to spôsobuje ve a problémov. Predaj alebo použitie profesionálnych podlahových ochranných
produktov zvyšuje renomé spolo nosti a to ukazuje , že spolo nos  podnikla úlohu zvýši  úrove  pracovnej kultúry.
Produkt môže povzbudi  pracovníkov bra  oh ad na prácu toho druhého a tak môže zvýši  úrove  pracovnej kultúri.
Kvôli rozmachu na stavebnom trhu v regiónoch a obrovské sú aženie medzi firmami na trhu investori sú menej
trpezliví, než by sa predpokladalo a tla ia stavebné spolo nosti dodrža  prísne odovzdávacie termíny. To môže
vies  k zmene objednanej technológie jednotlivých pracovných profesií. Rýchle nalinajkované programy výstavby a
penále z oneskorenia predpisujú dokon  inštaláciu podláh a v ešte v rannej fáze v rámci programu výstavby. Toto
znamená, že inštalovaná podlaha je vystavená potencionálnemu riziku poškodenia z následných operácií. Každá
oprava alebo vy istenie môže znamena  nákladný a zd havý proces a môže ma  za následok oneskorenie
odovzdania stavby.
Existuje  viac a viac ISO 9001 certifikovaných stavebných spolo ností v regióne a oni všetci musia dba  na
udržiavanie kvality v ich obchode. ISO 9001 obsahuje prinajmenšom 2 prísne požadované štandardy, ktoré môžu
by ahko naplnené s použitím riešení systémov ochrany podláh. Tieto štandardné predpisy sú v ISO 9001: 2000
lánok 8.2.1. (Zvyšovanie spokojnosti zákazníkov uspokojovaním skrytých požiadaviek zákazníka) a štandardná

klauzula normy na zásadu ochrany produktov (ISO 9001: 2000 lánok 7.5.5) V stavebníctve výrobok znamená
stavenisko a to je potom zložité naplni  požiadavky auditu ak ochrana podlahy nie je vyhovujúca.
Inštala né firmy stretávajú viac a viac ve mi náro ných odberate ov, dostávajú sa do inenia  s ve mi drahými
podlahami, kde ochrana podlahy je základná požiadavka popri skuto nej podlahárskej práce. Ak oni používajú naše
riešenia na ochrannu podláh, môžu sa zaväzova  na splnenie zmluvných požiadaviek ove a ahšie.
Aj iné produkty sú k dispozícii na trhu  ale tie nie sú prednostne navrhnuté na ochranu podlahy a ako také, oni
nemôžu poskytnú  predpokladanú úrove  ochrany.
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