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PUR ochranná vrstva
Vinylová designová vrstva
HDF vrstva se zvýšenou odolností proti vlhkosti
Uniclic® systém pro jednoduchou a rychlou montáž
Korková vrstva zajišťující zvukovou a tepelnou izolaci

VÝHODY VINYLOVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY FATRACLICK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinylová plovoucí podlaha FatraClick v sobě kombinuje inovace v
konstrukci podlahovin, bohaté zkušenosti odborníků z Fatry a
moderní trendy interiérového designu. Z tohoto spojení vzešel luxusní
produkt nové generace - FatraClick.

dokonalý design imitující dřevo
rychlá a snadná pokládka bez lepení
vynikající tepelná a zvuková izolace
antibakteriální povrchová úprava
možnost pokládky na podlahové topení
patentovaný zámkový systém Uniclic®
zvýšená odolnost proti špinění a běžným chemikáliím
vysoká životnost a komfort chůze
záruka 10 let
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Dub karpatský

Načervenale žlutý podklad textury dubu
karpatského kontrastně přecházející do sytě
červenohnědých odstínů dělá z uvedeného
vzoru velmi výrazný interiérový prvek. Díky
příjemné barevné kombinaci působí podlaha
teplým a útulným dojmem. Dub karpatský
je vhodný zejména do rustikálních interiérů,  

6393A

ložnic, pracoven a společenských prostor.
Vzor doporučujeme kombinovat s tmavým
nábytkem, který dá naplno vyniknout syté
dubové textuře.  Díky světlému podkladu podlaha
vynikne také v místnostech s menší plochou.
Výraz: dynamika, sebevědomí, útulnost, hodnota
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Dub tmavý

6500B

Exotická béžovohnědá textura tmavého dubu
s výrazným katrováním je vynikající volbou
pro větší prostory, kde se naplno projeví její
barevná vyváženost. Přijímací haly, velkoryse
koncipované interiéry, studovny, ale i méně
prostorné prosvětlené místnosti, všude tam
může být tmavý dub tou správnou volbou.  
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Vzor je vhodným doplňkem zejména pro
konzervativně laděné interiéry se starožitným  
nábytkem, případně i pro střízlivě řešené
moderní interiéry, u nichž se klade důraz na
praktičnost a časté použití.
Výraz: myšlení, pohodlí, časovost
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Javor přírodní

Jemný vzor se světlejší texturou typickou pro
javor je vhodnou volbou pro optimisticky laděné
interiéry - dětské pokoje, útulné obývací pokoje
a všechny prostory, u nichž chceme docílit
kultivovanost, pocitu jistoty a příjemné pohody.
Javor přírodní neváhají bytoví architekti a
designéři kombinovat hlavně se světlejšími

6397B

odstíny nábytku v barvě buku, dubu, či břízy.
Nejlépe se javor vyjímá v kombinaci s
pastelovými barvami nábytku a interiérových
doplňků, zejména v bílé, červené, žluté a
oranžové barvě.
Výraz: hravost, optimismus, hřejivost
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Dub světlý

6500A

Textura světlého dubu oživená šedými odstíny
a decentním katrováním vytváří z toho vzoru
ideál pro vyvážený a stylově čistý interiér.
Díky svým klidným a inspirativním odstínům
je vzor vhodný do poklidnějších místností,  
pracoven, studoven, ale i do zasedacích
místností, knihoven a obývacích pokojů.
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Dub světlý skvěle vyznívá v kombinaci s
interiéry, kde se připravuje jídlo, neboť pro
svou jemnost a projasněnou strukturu vytváří v
jídelně či kuchyni příjemnou harmonii.
Výraz: vyzrálost, projasněnost, jemnost, nadhled
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Dub sibiřský šedý

Design šedého sibiřského dubu rozehrává
zajímavou hru černobílých odstínů a dává
tak   vyniknout čistotě forem textury. Tmavé
čáry jádrového dřeva ostře kontrastují se
stříbřitě bílými pruhy. Vzor je vhodnou volbou
do stylového interiéru, kde se klade velký
důraz na design a estetiku bez přezdobení.
Monochromatická barevná škála šedého

6502B

sibiřské dubu jej předurčuje jako vynikající
podklad k chromovaným či skleněným
interiérovým doplňkům. Rovněž v kombinaci
s bílými či naopak výrazně černými objekty
působí harmonicky a vyváženě.
Výraz: střídmost, čistota forem, luxus
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Kaštan bělený

Krásně světlý vzor s jemnou kaštanovou
texturou je ideálním nástrojem pro zdůraznění
osobitého interiéru. Krásně vynikne hra světel,
všechny tvary a formy. Obzvláště vhodné je
použití běleného kaštanu do obývacích pokojů,
reprezentačních sálů, do moderních kanceláří.
Kaštan bělený je vhodný i tam, kde se klade
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důraz na modernost, design a eleganci. Aplikací
světlého vzoru dodáme místnosti vzdušnost a
stylovou čistotu - tolik vítané součásti každé
atraktivní domácnosti.
Výraz: modernost, velkorysost, styl
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Dub písečný

Textura dubu je v tomto vzoru opatřena
pískovými odstíny a vdechuje mu nadčasovost
a exotičnost. Pískové barvy působí v našich
zelenavých končinách neotřele. Vzor zaujme oko
každého, kdo do interiéru vstoupí. Netradiční
barevný odstín výborně podtrhuje nábytkové
doplňky jednoznačných a výrazných barev,
zejména pak v kombinaci s červenou, černou

6399A

a bílou. To vše vytváří esteticky výraznou
barevnou kompozici. Dub písečný je vhodný
do stylových interiérů, u kterých chceme
dosáhnout zajímavého výrazu s lehkou příchutí
exotiky.
Výraz: invence, exotika, netradičnost
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Dub přírodní

Žlutohnědá textura přírodního dubu odkazuje
na tradiční dřevěné podlahy v selských
jizbách či honosných panských pokojích.
Vzor je ponechán v přírozeném barevném
odstínu, který podlaze dává lehkost a eleganci.
Dub přírodní je vhodné kombinovat s tmavými
interiérovými doplňky. Nábytek v odstínech
kaštanu, tmavého ořechu, či mahagonu je
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ve spojení s dubovým vzorem ideální volbou
pro dosažení harmonicky laděného interiéru.
Přírodní dub je možné s úspěchem použít do
většiny interiérů, vynikne zejména při použití v
obývacích pokojích, halách a jídelnách.
Výraz: tradice, poctivost, trvanlivost
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Modřín tibetský

Netradiční vzor přináší cestovatelskou exotiku
minulého století, kdy větrem ošlehaní námořníci
vynášeli z podpalubí bedny s čajem vonícím
dálkami. Imitace prkna z lodních beden včetně
textových potisků přináší do interiéru závan
dálného východu. Vzor je vhodný všude tam,
kde chceme zdůraznit exotiku, extravaganci,
romantiku a navodit příjemnou tvůrčí atmosféru.

6501B

Studovny, čajovny, obývací pokoje, knihovny, ale
i dětské pokoje - pro všechny zmíněné místnosti
může být modřín tibetský správnou volbou.
Pro svou exotickou povahu doporučujeme, aby
v interiéru s tímto podlahovým designem byla
zastoupena zeleň.
Výraz: exotika, nostalgie, kreativita
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Dub červenohnědý

Textura červenohnědého dubu je podbarvena
velmi tmavými mahagonovými odstíny.
Jedná se o vizuálně hutnou podlahovou
krytinu, která svůdně vyzývá ke zklidnění a
zamýšelní v pohodlném a měkkém křesle.
Sytá barevnost poměrně ztmavuje interiér,
proto ji doporučujeme do volnějších prostor.
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Na oplátku design červenohnědého dubu vytvoří
zajímavě netradiční přídech tajemnosti, klidu a
neopakovatelnosti. Vzor je vhodný do luxusních
obývacích pokojů, recepcí, hotelů či restaurací.  
Výraz: pohodlí, rozvaha, osobnost, reprezentace

22

23

Technické specifikace

Vinylová plovoucí podlaha FatraClick

EN 649, EN 685

-

21 - 23
31 - 32
41

Celková toušťka

EN 428

mm

9,5

Tloušťka nášlapné vrstvy

Oblast použití

EN 429

mm

0,40

Povrchová úprava

-

-

PUR

Rozměr palubky

EN 427

mm

915 x 305

Celková hmotnost

EN 430

g/m2

9300

Rozměrová stálost

EN 434

%

≤ 0,10

Trvalá deformace

EN 433

mm

≤ 0,1

-

min. 6

EN 13501 - 1

-

Bfl-S1

Chemická odolnost a odolnost proti
vzniku skvrn

EN 423

-

vyhovuje

Odolnost proti bakteriím

EN 846

-

ano

Stálobarevnost při umělém osvětlení
Reakce na oheň

Protikluznost

EN ISO 105-B02
(metoda 3)

EN 13893
ISO 140-8

dB

16

Tepelný odpor

EN 12524

m K/W

0,088

Podlahové vytápění

-

-

ano

Vliv kolečkové židle

EN 425

-

vyhovuje

EN 14662-2

[µg/m ]

pod limitem < 1

EN 14041

-

E1

ks

7

m2

1,96

box

60

m2

117,6

Emise formaldehydu

krabice
Balení
paleta

o
Bělorusk
Velká
Británie

R10

Kročejový útlum

VOC

Litva

DS

-

DIN 51130

Dánsko

2

3

Holands

ko

Belgie

Polsko

o
Německ
Praha
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Ukrajina

epublika
Česká R
Napajedla

o
Slovensk
Francie

o
Rakousk
o
Maďarsk

o
Švýcarsk
Itálie

o
Slovinsk

ko
Rumuns
Chorvats

ko

Bosna a a
vin
Hercego

Srbsko
arsko
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Tel.: +420 577 501 111, e-mail: podlahy@fatra.cz, www.fatrafloor | www.fatra.cz

