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100 X 25 34/43 2,5 2,5 12 3 790 Kč 956 Kč

25 x 25 2,5 2,5 40 2,5 790 Kč 956 Kč

50 x 25 2,5 2,5 40 5 790 Kč 956 Kč

50 x 50 2,5 2,5 20 5 790 Kč 956 Kč

75 x 50 2,5 2,5 16 3 790 Kč 956 Kč

100 x 25 2,5 2,5 12 3 790 Kč 956 Kč

100 x 15 2,5 2,5 20 3 790 Kč 956 Kč

Materiál na objednávku bude k dodání za cca 14 dní.

  vzorkovna a výdej zboží:

PARKET ATELIER s.r.o. platnost ceníku: 13.3. - 31.12.2017, změny vyhrazeny

Budějovická 1035 ceny jsou uvedeny za m
2

252 42 Jesenice

Modular Lines, Shade, Marble

34/43

info@parketatelier.cz                             www.parketatelier.cz                            objednavky@parketatelier.cz

fax.: 241 404 017

Modular Lines, Shade, Colour, Marble

tel. vzorkovna: 241 404 735

Na podklad s elektrickým podlahovým vytápěním je POKLÁDKA Marmolea Modular NEPŘÍPUSTNÁ.

Co je Marmoleum Modular: Marmoleum Modular (přírodní linoleum) je velmi odolný a 100% přírodní materiál. Základem je lněný olej a 

borovicová pryskyřice, dále se přidává dřevitá moučka, vápenec a barevné pigmenty. Tato hmota se nanese na textilní mřížku z juty a 

linoleum je na světě. Kolekce Marmoleum Modular vám nabízí možnost vytvořit podlahu podle vašeho výběru. Kolekce přímo vyzývá k hraní, 

kombinování a propojování tvarů, rozměrů a barev všech dílců, které se rozhodnete použít. Tímto způsobem může být vytvořen zcela nový 

koncept podlah, který překračuje hranice tradiční nabídky podlahových krytin, kde o výběru rozhoduje pouze design. Teď si můžete hrát s 

tvary, rozměry a formáty dílců a vytvořit podlahu, jakou si budete přát. Marmoleu Modular je vhodné do bytů, komerčních prostor, hotelů, 

restaurací, nemocnic (Marmoleum Modular má antibakteriální povrch), počítačových sálů (je antistatické), nákupních center, škol apod.                                                                                                        

Topshield2: Marmoleum Modular má povrchovou úpravu Topshield2. Tato úprava spočívá v nanesení dvou vrstev povrchové úpravy, 

vytvrzené UV zářením. Díky této povrchové úpravě je Marmoleum Modular mnohem odolnější vůči ulpívání špíny, méně náchylné k 

opotřebování a má zvýšenou odolnost vůči poškrábání a skvrnám.                                                               Pokládka: Dílce Marmoleum 

Modular se lepí převážně na disperzní lepidla bez rozpouštědel nebo s malým obsahem rozpuštěděl, např. Uzin KE 2000S nebo Uzin KE 66. 

Předcházejte reklamacím použitím nejvhodnějšího lepidla. Je nutno používat jen lepidla, která jsou výrobcem určena pro přírodní linoleum. 

Dílce Marmoleum Modular se nesvařují, ale v případě potřeby je možné je svařit. Marmoleum Modular lze pokládat na teplovodní podlahové 

topení. Nelze ho pokládat na elektrické podlahové topení!                                                                                                                                                                                               
Údržba podlahy: Prevence je nejlepší způsob jak ochránit podlahovou krytinu, proto se doporučuje umístění čistících rohoží před vchod a 

čistících zón ve vstupních částech v délce 4 kroků (cca 3 metry). Suché čištění: Vysávání vysavačem nebo vytírání prachu za pomoci 

prachového mopu. Vlhké čištění: Vytírání mopem s pH neutrálním prostředkem Monel smíchaným s vodou v poměru 50 ml na 10 l vody. 

Ošetření: Podlahu lze též čas od času (cca 1 rok, záleží na provozu v daném objektu) ošetřit. Po důkladném vlhkém vyčištění se na podlahu 

aplikuje tenká vrstva přípravku Monel smíchaným s vodou v poměru 500 ml na 10 l vody rozetřením po celé podlaze. Takto ošetřenou 

podlahu nechte důkladně vyschnout. V případě potřeby, avšak nejdříve po 24 hodinách je možné podlahu vyleštit leštícím strojem s bílým 

padem. Výsledkem bude jemně matný vzhled podlahy a nižší přilnavost nečistot. Renovace vrstvy Topshield2: Pokud po jisté době dojde k 

opotřebení  ochranné vrstvy Topshield2, obzvláště na více exponovaných místech, lze teto povrch zrenovovat. Tento postup je trochu 

složitější. V případě zájmu se informujte u svého dodavatele.

tel. objednávky: 241 712 630
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