Vytvořena vyniknout.

OPRAVDOVOST
V KAŽDÉM DETAILU
PREMIER REAL jsou luxusní polymerní podlahy kombinující, výhody korku, ryze přírodního materiálu,
a nejmodernějších technologií, používaných při výrobě podlah. Podlahy PREMIER REAL nabízejí ty pravé
výhody: opravdový komfort při jejich užívání, skutečnou krásu a nijak neomezující vysokou odolnost povrchu.
Zároveň jsou tou pravou ekologickou volbou bez obsahu škodlivých ftalátů.
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...luxusní korkové podlahy s Corktech technologií
Polymerní podlahy PREMIER REAL 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.

vysoce odolný polymerní ﬁlm
bez obsahu PVC
dekorativní vrstva s vysokým rozlišením
vrstva aglomerovaného korku,
omezení kročejového hluku, teplo a pohodlí
vysoce hustá dřevovláknitá HDF deska
se zámkovým spojem Corkloc®, rychlá a snadná pokládka
integrovaná korková podložka
2,2 mm, snížení kročejového hluku a tepelná izolace
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Tlumení nárazů

Kročejový hluk
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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.**

vysoký

Podlahy PREMIER REAL
mají schopnost odolat
tvrdým nárazům,
což z nich činí velmi
robustní krytinu
a zvyšuje životnost
podlahy.*

nízký

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.*

k

Podlahy PREMIER REAL
jsou velmi pohodlné pro
chůzi díky přirozené a vlastní
ﬂexibilitě korku, která
poskytuje jedinečný komfort.
I v případě chůze naboso
pocítíte příjemný došlap.*

tvrdá

Jedinečné tepelně
izolační vlastnosti korku
zajišťují optimální teplotu
podlahy, zaručí tak teplejší
a pohodlnější prostředí
i úsporu nákladů
na energie.*

měkká

KOMFORT
TICHA

vysoký

ODOLNOST
PROTI NÁRAZU

nízký

TĚLESNÁ
POHODA

vysoký

PŘÍJEMNÁ
CHŮZE

nízký

KOMFORT
TEPLA

SNÍŽENÍ AŽ O

53%

* Studie provedená ústavem biomechaniky IBV ve španělské Valencii.
** Studie provedená Entwicklungsund Prüﬂabor Holztechnologie GmbH (EPH) v Německu v souladu s IHD-W 431.
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R EALISTICKÝ
KOMFORT
Podlahy PREMIER REAL poskytují opravdový komfort díky 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 2,2 mm, která působí jako
další kročejová a tepelná izolace.

E KOLOGICKÁ
VOLBA
Podlahy PREMIER REAL 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
v místnosti a proto také disponuje certiﬁkátem Indoor Air Quality.

A TRAKTIVNÍ
DESIGN
V souladu s aktuálními trendy na trhu nabízí řada PREMIER REAL dekory dřeva, které jistě zaujmou široké
spektrum zákazníků. Dřevěné dekory nabízejí škálu od klasických po rustikální v komplexní variaci odstínů.
Kombinace působivě realistických dekorů a propracované reliéfní struktury je způsobem, jak změnit pouhé
podlahy na interiérový design.

L UXUSNÍ
NÁŠLAP
Nášlapná vrstva 0,25mm byla speciálně navržena tak, aby odolala podmínkám vysoké zátěže. Unikátní
technologie umožnila výrobu povrchové úpravy v podobě polymerního ﬁlmu. Tento ﬁlm se dokáže přizpůsobit
vícevrstvé konstrukci podlahy a zároveň disponuje vynikající odolností v případě vysoké komerční zátěže. Povrch
tak poskytuje jedinečný pocit pohodlí, vysokou mechanickou pevnost a odolnost proti skvrnám. S důvěrou tak
poskytujeme pro bytové prostory záruku 25 let a pro komerční prostory 15 let.

Bytová zátěž
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Komerční zátěž

1220 × 185 × 10,5 mm

4 mikro sražené hrany

Dub rýnský
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Ořech kalifornský

Dub selský

Modřín medový

Dub tmavý

Dub severský

Dub rýnský

Dub královský

Dub kalifornský

Dub panský

Dub královský
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Dub císařský

Dub azorský

Dub japonský

Borovice arktická

Dub australský

Dub asijský

Dub kávový

Dub kanadský

Dub horský

Dub horský
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technický list
www.likor.cz

norma

jednotka

PREMIER REAL

Úroveň zatížení: domácnosti

ISO 10874

třída

třída 23

Úroveň zatížení: komerční

ISO 10874

třída

třída 33

Rozměr (délka x šířka x tloušťka)

mm

1220 x 185 x 10,5 mm

Balení

m2

balení = 1,806 / paleta = 72,24

Všeobecné vlastnosti – EN 16511
Tloušťka

ISO 24337

Δ tavg ≤ 0,50 mm

splňuje

Délka

ISO 24337

≤ 1500 mm: Δ| ≤ 0,5 mm
> 1500 mm: Δ| ≤ 0,3 mm/m

splňuje

Šířka

ISO 24337

Δ wavg ≤ 0,10 mm

splňuje

Pravoúhlost

ISO 24337

max ≤ 0,20 mm

splňuje

Rovinnost

ISO 24337

max ≤ 0,30 mm/m

splňuje

Spáry

ISO 24337

max ≤ 0,20 mm

splňuje

Výškový rozdíl

ISO 24337

max ≤ 0,15 mm

splňuje

Rovinnost lamely (délka - konkávní/konvexní)

ISO 24337

konkávní ≤ 0,50 % / konvexní ≤ 1,00 %

splňuje

Rovinnost lamely (šířka - konkávní/konvexní)

ISO 24337

konkávní ≤ 0,15 % / konvexní ≤ 0,20 %

splňuje

Odolnost proti opotřebení IP

EN 15468, procedura B

≥ 5.000 cyklů

splňuje

Odolnost vůči nárazu [mm] (velký míč)

EN 13329:2006+A1:2008
příloha F

≥ 1600 mm

splňuje

Odolnost vůči kolečkovým židlím

EN 425

25.000 cyklů

splňuje

Trvalé deformace

EN ISO 24343-1

≤ 0,2 mm

splňuje

Odolnost proti požáru

EN ISO 11925-2 + EN ISO
9239-1: třída EN 13501-1

třída

Dﬂ - S1

Protiskluznost

EN 13893

třída

DS

Emise formaldehydu

EN 717-1

třída

E1

Obsah pentachlorophenolu (PCP)

EN 14041 annex B

mg/kg

nezjistitelné

Elektrické vlastnosti

EN 1815

kV

není antistatická

Odolnost proti skvrnám

EN 438-2

skupina 1 a 2: stupeň 5; skupina 3: stupeň 4(a)

splňuje

Bobtnání

ISO 24336

≤ 18 %

splňuje

Útlum kročejového hluku

EN ISO 10140

dB (Δ Lw)
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Teplotní odolnost

EN ISO 10456

m2. K/V

0,1

Další klasiﬁkované vlastnosti – EN 16511

Bezpečnostní vlastnosti – EN 14041

Další vlastnosti

(a)
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stupeň 5 – žádné změny / stupeň 4 – lehké změny / stupeň 3 – mírné změny / stupeň 2 - viditelné změny / stupeň 1 – viditelné změny; (b) skupina 3: stupeň 4

Dub panský

Certiﬁkáty

Dobrovolný a nezávislý certiﬁkát pro
hodnocení obsahu emisí VOC látek a
kvalitu podlahových krytin ve vnitřním
prostředí. Výsledky odpovídají emisním
limitům AgBB, Belgickému VOC nařízení,
M1 klasiﬁkaci BREEAM, LEED v4, RAL-UZ
120 a rakouské Eco Label (pokyn UZ 56).

Označení CE je cer tiﬁkační značka
označující shodu se zdravotními a bezpečnostními normami včetně norem ochrany
životního prostředí pro výrobky prodávané
v Evropském hospodářském prostoru.

Údržba podlahy - optimální péče
Aby si vaše podlaha zachovala svůj vzhled po dlouhou dobu, doporučujeme vám používat přípravky pro čištění a údržbu podlah LOBA. Každý z nich má
onkrétní účel a je navržen tak, aby vám péči o podlahu co nejvíce usnadnil.

LOBA
Cleaner
Vysoce koncentrovaný a pH
neutrální čistič se silným
účinkem, šetrný k podlahám
s příjemnou, svěží vůní.
Účinně odstraňuje mastnotu
a nečistoty a dodává podlaze
svěží a čistý vzhled.

LOBA
CareCleaner
Čistící prostředek na vodní bázi.
Čištění a ochrana v jednom kroku.
Nejjednodušší alternativa pro
pravidelnou péči a osvěžení
lakovaných povrchů. Přidáním
přípravku do vody na vytírání
vytvoříte na podlaze tenký ﬁlm
s protiskluznou odolností dle
DIN 18032.

LOBA
ParkettCare
Přípravek pro péči o podlahu.
Chrání lakované podlahy
vytvořením ochranné vrstvy
proti jemným škrábancům
a známkám běžného používání.
Zabraňuje předčasnému
opotřebení a aktivně prodlužuje
trvanlivost povrchu.

V souladu s hlavními hodnotami produktové řady PREMIER REAL, respektem k přírodě a snahou o přírodní harmonii, doporučujeme používat nízkoemisní výrobky také během
přípravy podkladu a následné povrchové úpravy (nivelační stěrky, laky a lepidla).
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výhradní distributor podlah

LiKOR, s.r.o
adresa: Mírové náměstí 1585,
263 01 Dobříš
telefon: 723 369 277
info@likor.cz
www.likor.cz
PO - PÁ 8.00 - 16.00 hod.

Dům podlah Dobříš

Dům podlah Praha

adresa: Mírové náměstí 1585,
263 01 Dobříš
telefon: 602 496 060, 774 654 668
podlahovestudio@likor.cz

adresa: Radlická ulice 71/3314,
150 00 Praha 5
telefon: 721 658 223
dum.podlah@likor.cz

PO - PÁ 9.00 - 17.00 hod.
SO 9.00 - 11. 30 hod.

PO a PÁ 9.00 - 16.00 hod.
ÚT, STŘ, ČT 9.00 - 18.00 hod.

velkoobchodní prodej
telefon: 602 356 661, 602 644 697
expedice@likor.cz
PO a PÁ 7.30 - 16.00 hod.

