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opraVdoVost 
V každém detailu 
PremierREAL jsou luxusní plovoucí podlahové dílce, tzv. LCF, kombinující výhody korku, ryze přírodního 
materiálu, a nejmodernějších technologií, používaných při výrobě podlah. Podlahy PremierREAL nabízejí ty 
pravé výhody: opravdový komfort při jejich užívání, skutečnou krásu  nijak neomezující vysokou odolnost 
povrchu a zároveň jsou tou pravou ekologickou volbou bez obsahu škodlivých ftalátů.
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podlaHy lCF
...luxusní korkové podlahy s Corktech technologií 

Vinylové podlahy PremierREAL disponují vynikajícími vlastnostmi díky inovativní technologii Corktech. Tato 
technologie umožnila zkonstruovat vícevrstvou strukturu podlahy, která kombinuje nejnovější technologie 
s exkluzivními přírodními vlastnostmi korku. Výsledkem je dosažení vyššího standardu podlahy, který 
představuje perfektní soulad mezi krásou, pohodlím a odolností.

KOMFORT  
TEPLA

+ + + + +
Tělesná 
POhOdA 

Příjemná  
chůze

KOMFORT  
TiChA

ODOlnOsT 
PROTI náRAzU

Jedinečné tepelně 
izolační vlastnosti korku 
zajišťují optimální teplotu 

podlahy, zaručí tak teplejší 
a pohodlnější prostředí 

i úsporu nákladů na 
energie.*

Pružnější než dřevo a tvrdší 
než koberce. Dokonalý mix, 
který umožňuje pohlcovat 
dopady paty na podlahu 
a ulevuje tak zátěži nohou 

a zad, což snižuje únavu při 
chůzi.*

Podlahy PremierREAL jsou 
velmi pohodlné pro chůzi 

díky přirozené a vlastní 
flexibilitě korku, která 

poskytuje jedinečný komfort. 
I v případě chůze naboso 
pocítíte příjemný došlap.*

Přirozené vlastnosti korku 
z něj činí vynikající tlumič 
hluku. Korkové podlahy 

snižují přenos hluku uvnitř 
a mezi jednotlivými pokoji, 

vytváří tak tišší a klidné 
prostředí.**

Podlahy PremierREAL  
mají schopnost odolat 
tvrdým nárazům, což  

z nich činí velmi robustní 
krytinu a zvyšuje životnost 

podlahy.*

* Studie provedená ústavem biomechaniky IBV ve španělské Valencii.
** Studie Provedená Entwicklungsund Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) v Německu v souladu s IHD-W 431.

vysoce odolná ochranná vinylová vrstva

dekorativní vrstva

aglomerovaný korek  
2,75 mm, omezení kročejového hluku, teplo a pohodlí

vysoce hustá dřevovláknitá hDF deska  
se zámkovým spojem Corkloc®, rychlá a snadná pokládka

integrovaná korková podložka 
1,3 mm, snížení kročejového hluku a tepelná izolace
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Vápenec křídový

4 mikro sražené hrany

905 × 295 × 10,5 mm 
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mramor světle šedý  

Břidlice béžová  

mramor grafit 

Břidlice tmavá 

mramor béžový 

Vápenec křídový 
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Borovice antik kouřová

4 mikro sražené hrany

1220 × 185 × 10,5 mm 
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Dub evropský přírodní  

Dub šedý 

Dub evropský kouřový 

Dub tmavě šedý 

Dub bílý 

Dub hnědý
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Dub americký Dub křídový Dub francouzský 

Dub americký 
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Borovice hnědá 

Borovice antik světlá 

Borovice přírodní 

Borovice antik bílá 

Borovice antik kouřová

Borovice antik bílá 



10

Podlahy PremierREAL poskytují opravdový komfort díky 2,75 mm silné vrstvě korku, která je v podlaze 
integrována. Podlaha je tak pro chůzi velmi pohodlná a teplá. Korek navíc omezuje kročejový hluk, 
takže je podlaha také velmi tichá. Na spodní straně podlahy je druhá vrstva korku, tzv. korková podložka  
tlouštky 1,3 mm, která působí jako další kročejová a tepelná izolace.  

Podlahy PremierREAL jsou tou pravou ekologickou volbou. Korek, který se pro výrobu používá, je přírodní 
materiál pocházející z udržitelného zdroje. Loupání korkové kůry probíhá ručně, několikrát za život stromu, 
aniž by byl strom jakkoliv poškozen. Podlaha je navíc vyrobena bez škodlivých ftalátů, čímž přispívá 
k čistšímu ovzduší. Proto jsou podlahy PremierREAL zelenou alternativou k dřevěným a kamenným podlahám.

V souladu s aktuálními trendy na trhu nabízí řada PremierREAL dekory dřeva a kamene, které jistě zaujmou 
široké spektrum zákazníků. Dřevěné dekory nabízejí škálu od klasických po rustikální v komplexní variaci 
odstínů. Kamenné dekory prezentují jak „drsné“, tak jemné vzory. Kombinace působivě realistických 
dekorů a propracované reliéfní struktury je způsobem, jak změnit pouhé podlahy na interiérový design.

Nášlapná vrstva 0,55 mm byla speciálně vyrobena tak, aby odolala podmínkám vysoké zátěže. Povrchová 
úprava HPS (High Performance Surface) je tvořena extra tvrdou nášlapnou vrstvou, která je kombinována 
s technologií nanočástic. Tyto extrémně malé částice jsou vloženy do svrchní vrstvy jako ochrana před 
poškrábáním, kluzností, otěru a pro zvýšení odolnosti vůči skvrnám. S důvěrou tak poskytujeme pro 
bytové prostory záruku 25 let a pro komerční prostory 15 let.
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Bytová zátěž Komerční zátěž
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KAMENNÉ DEKORY

název dekoru objednací číslo doporučená lišta rozměr lišty

Premier Mramor světle šedý 7010A90000 RW70162 2400 × 58 × 18 mm

Premier Mramor grafit 7010A90001 RW70164 2400 × 58 × 18 mm

Premier Mramor béžový 7010A90017 RW70163 2400 × 58 × 18 mm

Premier Břidlice béžová 7010A90012 RW70166 2400 × 58 × 18 mm

Premier Břidlice tmavá 7010A90014 RW70167 2400 × 58 × 18 mm

Premier Vápenec křídový 7010A90008 RW70162 2400 × 58 × 18 mm

rozměr lamel: 905 × 295 × 10,5 mm
balení: 8 lamel v přebalu; přebal = 2,136 m2

DŘEVĚNÉ DEKORY – DUB

název dekoru objednací číslo doporučená lišta rozměr lišty

Premier Dub evropský přírodní 7010A90002 RW70149 2400 × 58 × 18 mm

Premier Dub evropský kouřový 7010A90003 RW70155 2400 × 58 × 18 mm

Premier Dub bílý 7010A90004 RW70152 2400 × 58 × 18 mm

Premier Dub šedý 7010A90005 *RW70145, RW70160 2400 × 58 × 18 mm

Premier Dub tmavě šedý 7010A90006 RW70126 2400 × 58 × 18 mm

Premier Dub hnědý 7010A90024 RW70155 2400 × 58 × 18 mm

Premier Dub americký 7010A90029 RW70120 2400 × 60 × 15 mm

Premier Dub křídový 7010A90030 RW70121 2400 × 60 × 15 mm

Premier Dub francouzský 7010A90031 RW70141 2400 × 60 × 15 mm

DŘEVĚNÉ DEKORY – BOROVICE

název dekoru objednací číslo doporučená lišta rozměr lišty

Premier Borovice hnědá 7010A90009 RW70158 2400 × 58 × 18 mm

Premier Borovice přírodní 7010A90007 RW70157 2400 × 58 × 18 mm

Premier Borovice antik kouřová 7010A90018 RW70159 2400 × 58 × 18 mm

Premier Borovice antik světlá 7010A90019 RW70156 2400 × 58 × 18 mm

Premier Borovice antik bílá 7010A90020 RW70160 2400 × 58 × 18 mm

rozměr lamel: 1220 × 185 × 10,5 mm
balení: 8 lamel v přebalu; přebal = 1,806 m2

* Pokud je v kolonce doporučená lišta uvedeno více lišt, je možné vybrat si z několika variant.

přehled dekorů



Použití: Bytové prostory ISO 10874 Třída 23
Použití: Komerční prostory ISO 10874 Třída 33
Obsah pojiva ve vrchní vrstvě ISO 10582 – TYPE I
Úprava povrchu – – HPS 0,55 mm nášlapná vrstva

Všeobecné vlastnosti standartní zkušební metoda jednotka specifikace en 14085 + IsO 10582

Nominální tloušťka pro vrstvu korku ISO 24342 mm 2,7
Rovinnost měřená na povrchové vrstvě ISO 24342 mm ≤ 0,30
Pravoúhlost ISO 24342 mm ≤ 0,20

Hmotnost na jednotku plochy ISO 23997 g/m² Nominální hodnota (9210)
10 % + 13 %

Rozměrová stabilita (vlhkost) EN14085 (Annex C) % ≤ 0,25
Spáry mezi lamelami EN 14085 (Annex B ) mm ≤ 0,20
Výškové diference mezi lamelami EN 14085 (Annex B ) mm ≤ 0,15

Plochost lamely
(Délka - konkávní / konvexní) EN 14085 (Annex A) % ≤ 0,50 / ≤ 1,0

Plochost lamely 
(Šířka - konkávní / konvexní) EN 14085 (Annex A) % ≤ 0,10 / ≤ 0,15

Trvalé deformace ISO 24343-1 mm ≤ 0,10
Stálobarevnost ISO 105-BO2 Metoda Modrý vlněný standard ≥ 6

Všeobecné vlastnosti – en 14085
Bobtnání ISO 24336 % ≤ 15

Test kolečkové židle ISO 4918 Vizuální výsledek
Žádné jiné změny na povrchu než 
mírná změna vzhledu, nedochází 
k oddělení vrstev.

Test působení nohou nábytku ISO 16581 Vizuální výsledek Žádné viditelné poškození při testování 
typem 0.

Tepelný odpor EN 12667 (m²K)/W ≤ 0,11

Bezpečnostní vlastnosti – en 14041

Ohnivzdornost EN 13501-1 Class Bfl s1
Protiskluznost EN 13893 Class DS
Emise formaldehydu EN 717-1 Class E1
Obsah pentachlorophenol (PCP) EN 14041 Annex B % bez obsahu PCP 

Další výkonnostní vlastnosti

Zvuková izolace EN ISO 10140-3:2010 dB (Δ Lw) 17
Přenos kročejového hluku

Měřené zlepšení IHD - W - 431 dB (A) 5,5
Rozdíl hlasitosti – relativní rozdíl % 8,7/33

www.likor.cz
Oficiální distributor v ČR

Péče a údržba

Technický list 
Plovoucí podlaha PremierrEal

rozměr lamel: 1220 × 185 × 10,5 mm; 905 × 295 × 10,5 mm

Údržba podlahy PremierREAL je velmi snadná. Pro běžné vytírání přidejte do vody přípravek LOBA 
Cleaner nebo LOBA Čistá Podlaha. Následně doporučujeme 1–2krát ročně (v případě normální 
zátěže) nanést pečující přípravek LOBA Ochrana Podlahy – pvc, vinyl a linoleum. Pro hloubkové 
čištění, které odstraní trvalé nečistoty, použijte přípravek LOBA CareRemover.


