Dekorativní podlahy
Shop and Trade
Dekoratívne podlahy
Shop and Trade

Umění na podlaze
Umenie na podlahe

Jedinečný a individuální design
Podlahové stěrky z polyuretanu a epoxidové pryskyřice

zajímavým barevným odstínům nebo nápadným vsypům je

využívané v průmyslové oblasti mají již dlouhou dobu

každá podlaha výrazným stylovým prvkem příslušného

vysokou technickou úroveň. Ta spočívá zejména ve vysoké

prostoru.

zatížitelnosti a časově úsporném zpracování. Odolné
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podlahy se v současnosti používají nejen v komerčních,

V komerčně využívaných objektech, jako jsou obchody

ale i ve veřejných a soukromých budovách. Mnoho z těchto

s potravinami a módní butiky, stejně jako v reprezentativních

nových oblastí použití totiž využívá ozdobného charakteru

prostorách, např. v kancelářích, konferenčních místnostech

dekorativních podlah, které umožňují individuální provedení

a foyerech, zajišťují dekorativní podlahové systémy díky

z hlediska barvy a struktury až do posledního detailu.

své jedinečnosti, optimálnímu komfortu chůze, vyšší

Architektům, investorům a ﬁrmám tak nabízí zcela nové

protiskluznosti a dobré čistitelnosti příjemné

možnosti realizace. Díky barevným litým stěrkám,

pracovní prostředí.

Jedinečný a individuálny dizajn
Podlahové stierky z polyuretánu a epoxidovej živice

liatym stierkam, zaujímavým farebným odtieňom alebo

využívané v priemyselnej oblasti majú už dlhý čas vysokú

nápadným vsypom je každá podlaha výrazným štýlovým

technickú úroveň. Tá spočíva najmä vo vysokej

prvkom príslušného priestoru.

zaťažiteľnosti a časovo úspornom spracovaní. Odolné
podlahy sa v súčasnosti používajú nielen v komerčných,

V komerčne využívaných objektoch, ako sú obchody

ale aj vo verejných a súkromných budovách. Mnoho

s potravinami a módne butiky, rovnako ako v reprezentatívnych

z týchto nových oblastí použitia totiž využíva ozdobný

priestoroch, napr. v kanceláriách, konferenčných

charakter dekoratívnych podláh, ktoré umožňujú

miestnostiach a foyeroch, zaisťujú dekoratívne podlahové

individuálne vyhotovenie z hľadiska farby a štruktúry až do

systémy vďaka svojej jedinečnosti, optimálnemu komfortu

posledného detailu. Architektom, investorom a ﬁrmám tak

chôdze, vyššej protišmykovosti a dobrej čistiteľnosti

ponúkajú celkom nové možnosti realizácie. Vďaka farebným

príjemné pracovné prostredie.
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Individuální
dekorativní
podlahy
Individuálne dekoratívne podlahy
Dekorativní podlahy Remmers nabízejí řadu možností pro vytvoření
vysoce kvalitní a odolné podlahy. Díky volitelnému provedení
s barevným nebo kovovým povrchem a v kombinaci se speciálními
přesypávanými stěrkami se bezespará podlaha přizpůsobí
jakémukoliv návrhu interiéru – a je přitom unikátem,
nebo koncepční podlahou.
Dekoratívne podlahy Remmers ponúkajú mnoho možností
na vytvorenie vysokokvalitnej a odolnej podlahy. Vďaka voliteľnému
vyhotoveniu s farebným alebo kovovým povrchom a v kombinácii so
špeciálnymi presypávanými stierkami sa bezškárová podlaha
prispôsobí akémukoľvek návrhu interiéru – a je pritom unikátom,
alebo koncepčnou podlahou.
Oblasti použití /Oblasti použitia ......................................................06
Systémy / Systémy ................................................................................18
Systémy Color ........................................................................................................20
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Systémy Flake.........................................................................................................36
Tipy a důležité informace / Tipy a dôležité informácie...............46
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Oblasti použití
Oblasti použitia

Architektům, investorům a ﬁrmám se prostřednictvím podlahových
stěrek Remmers otevírají nové perspektivy v interiérovém designu.
Díky vysoké míře individualizace jsou nákladově a časově úspornou
alternativou ke klasickým podlahovým systémům a jsou stejnou
měrou využívány v komerčním, veřejném i soukromém sektoru.
Architektom, investorom a ﬁrmám sa prostredníctvom podlahových
stierok Remmers otvárajú nové perspektívy v interiérovom dizajne.
Vďaka vysokej miere individualizácie sú nákladovo a časovo
úspornou alternatívou ku klasickým podlahovým systémom
a rovnakou mierou sa využívajú v komerčnom, verejnom
aj súkromnom sektore.
6
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Módní butiky
Módne butiky
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V módní oblasti je důležitá individualita a estetika.

V módnej oblasti je dôležitá individualita a estetika.

Z tohoto důvodu je pro známé značky stále důležitější

Z tohto dôvodu je pre známe značky stále dôležitejšie

přenést svůj barevný svět do interiérového designu

preniesť svoj farebný svet do interiérového dizajnu a najmä

a zejména také na podlahy. Dekorativní podlahy

na podlahy. Dekoratívne podlahy Remmers umožňujú

Remmers umožňují řadu barevných kombinací a díky

mnoho farebných kombinácií a vďaka svojim protišmykovým

svým protiskluzovým vlastnostem zajišťují bezpečnou

vlastnostiam zaisťujú bezpečnú chôdzu, lepšiu ergonómiu

chůzi, lepší ergonomii a optimální pohodlí při chůzi.

a optimálne pohodlie pri chôdzi.
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Obchody
s potravinami
Obchody s potravinami

Přátelský, světlý a příjemný. U koncepce obchodu je
důležité poskytnout zákazníkovi optimální nákupní zážitek.
Díky dekorativním podlahám Remmers mohou být
jednotlivé funkční oblasti a potravinářský sortiment chytře
odděleny pomocí různých barevných odstínů, vzorů
a struktur tak, aby se zákazník mohl ideálně orientovat.
Kromě toho jsou podlahové systémy Remmers velmi
snadno čistitelné a trvale odolné vůči mimořádně
vysokému pochozímu zatížení v obchodě.
Priateľský, svetlý a príjemný. Pri koncepcii obchodu je
dôležité poskytnúť zákazníkovi optimálny nákupný zážitok.
Vďaka dekoratívnym podlahám Remmers sa môžu
jednotlivé funkčné oblasti a potravinársky sortiment
dômyselne oddeliť pomocou rôznych farebných odtieňov,
vzorov a štruktúr tak, aby sa zákazník mohol ideálne
orientovať. Okrem toho sú podlahové systémy Remmers
veľmi ľahko čistiteľné a trvalo odolné voči mimoriadne
vysokému pochôdznemu zaťaženiu v obchode.
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Firemní prostory
Firemné priestory
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Zde se činí rozhodnutí. Ať už se jedná o kancelářské

Tu sa robia rozhodnutia. Či už ide o kancelárske priestory,

prostory, konferenční místnosti nebo foyery –

konferenčné miestnosti alebo foyery – v reprezentatívnych

v reprezentativních objektech, kvalitní a bezespará

objektoch, kvalitná a bezškárová podlaha pôsobí na

podlaha působí na zákazníky, obchodní partnery

zákazníkov, obchodných partnerov a zamestnancov

a zaměstnance vždy vysoce profesionálně.

vždy vysoko profesionálne.

Díky velkému množství barevných odstínů a rozmanitým

Vďaka veľkému množstvu farebných odtieňov a rozmanitým

strukturám se dekorativní podlahy Remmers dokonale

štruktúram sa dekoratívne podlahy Remmers dokonale

přizpůsobí ﬁremní architektuře. Kromě toho jsou vhodné pro

prispôsobia ﬁremnej architektúre. Okrem toho sú vhodné pre

kolečkové židle, mají mimořádně nízké emise a výrazně

kolieskové stoličky, majú mimoriadne nízke emisie a výrazne

snižují kročejový hluk, čímž přispívají k příjemné

znižujú kročajový hluk, čím prispievajú k príjemnej

pracovní atmosféře.

pracovnej atmosfére.

13

14

Soukromé obytné
prostory
Súkromné obytné priestory

Kreativita ve vašem domově začíná podlahou. To je důvod,

Kreativita vo vašom domove začína podlahou. To je dôvod,

proč jsou barevné podlahy od ﬁrmy Remmers vždy

prečo sú farebné podlahy od ﬁrmy Remmers vždy plno-

plnohodnotnou alternativou tradičních podlahových krytin.

hodnotnou alternatívou tradičných podlahových krytín.

Ať už se jedná o jemné pruhy, decentní mramorování nebo

Či už ide o jemné pruhy, decentné mramorovanie alebo

umělecké textury, jen stěží naleznete jiný podlahový

umelecké textúry, len ťažko nájdete iný podlahový systém,

systém, který by se dokázal tak dobře přizpůsobit vašim

ktorý by sa dokázal tak dobre prispôsobiť vašim

individuálním potřebám a zachoval si svůj svěží vzhled

individuálnym potrebám a zachoval si svoj svieži vzhľad

po mnoho let.

mnoho rokov.
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Veřejné prostory
Verejné priestory
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Mateřské školky, školy, knihovny nebo univerzity – požadavky

Materské škôlky, školy, knižnice alebo univerzity –

na podlahové krytiny ve veřejných prostorách jsou různorodé.

požiadavky na podlahové krytiny vo verejných priestoroch

Důraz se klade zejména na funkčnost podlahy, zatímco vzhled

sú rôznorodé. Dôraz sa kladie najmä na funkčnosť podlahy,

hraje mnohdy spíše podřadnou roli.

zatiaľ čo vzhľad hrá mnohokrát skôr podradnú rolu.

U dekorativních podlah Remmers tomu tak není a díky

Pri dekoratívnych podlahách Remmers tomu tak nie je a vďaka

tomu mohou mít veřejné instituce k dispozici barevně

tomu môžu mať verejné inštitúcie k dispozícii farebne zladené,

sladěné, odolné a hospodárné podlahové stěrkové

odolné a hospodárne podlahové stierkové systémy. Tie

systémy. Ty splňují všechny požadavky týkající se emisí

spĺňajú všetky požiadavky týkajúce sa emisií a požiarnej

a požární odolnosti a úspěšně obstojí ve všech příslušných

odolnosti a úspešne obstoja vo všetkých príslušných skúškach

zkouškách relevantních pro veřejné prostory, jako

relevantných pre verejné priestory, ako je protišmykovosť

je protiskluznost a snížení kročejového hluku.

a zníženie kročajového hluku.
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Podlahové systémy
Podlahové systémy
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Při použití podlahových systémů Remmers se docílí rovné
a bezesparé podlahy obzvláště snadno, rychle a bezpečně.
V závislosti na podkladu a požadovaných vlastnostech hotové
podlahy nabízí Remmers velký výběr různých vrstevných struktur.
Ať už jsou to jednobarevné odstíny, kovový lesk nebo vsyp –
výslednou stěrku lze libovolně realizovat podle vašich vlastních
nápadů a konstrukčních požadavků.
Pri použití podlahových systémov Remmers sa docielia rovné
a bezškárové podlahy obzvlášť ľahko, rýchlo a bezpečne.
V závislosti od podkladu a požadovaných vlastností hotovej
podlahy ponúka Remmers veľký výber rôznych vrstevných štruktúr.
Či už sú to jednofarebné odtiene, kovový lesk alebo vsyp –
výslednú stierku je možné ľubovoľne realizovať podľa vašich
vlastných nápadov a konštrukčných požiadaviek.
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SL Deco Color 01-2
Pružná, jednobarevná PUR litá stěrka
Pružná, jednofarebná PUR liata stierka

Pružná a jednobarevná litá

Pružná a jednofarebná liata

stěrka překlenující trhliny

stierka preklenujúca trhliny

pro oblasti se středním

pre oblasti so stredným

zatížením a požadovaný

zaťažením a požadovaný

komfort chůze. Lze zvolit

komfort chôdze. Je možné

matný nebo protiskluzný

zvoliť matný alebo

povrch.

protišmykový povrch.

Vlastnosti
Dobrá čistitelnost
Bezpečnost a pohodlí
chůze
Velmi odolná

Vlastnosti
Dobrá čistiteľnosť
Bezpečnosť a pohodlie
chôdze
Veľmi odolná

Použití
Chodby a chodníky
Kancelářské prostory
Outlety

Použitie
Chodby a chodníky
Kancelárske priestory
Outlety

Osvědčení o zkoušce*
Požární odolnost Bﬂ-s1
Schopnost překlenutí
trhlin
Test emisí
Certiﬁkát pro styk
s potravinami
(PUR Uni Color)
Odolnost proti
následnému přetržení

Osvedčenia o skúške*
Požiarna odolnosť Bﬂ-s1
Schopnosť preklenutia
trhlín
Test emisií
Certiﬁkát pre styk
s potravinami
(PUR Uni Color)
Odolnosť proti
následnému pretrhnutiu

Tloušťka systémové vrstvy: cca 1,5 mm
Hrúbka systémovej vrstvy:

3
2
1

Skladba
Skladba

Název výrobku
Názov výrobku

Spotřeba
Spotreba

Epoxy ST 100

cca 0,30 kg/m²

Epoxy ST 100
+ plnivo / plnivo
(např. Selectmix SBL DF)

cca 0,50 kg/m²
ca. 0,50 kg/m²

2 Litá stěrka
Liata stierka

PUR Uni Color

cca 2,00 kg/m²

3 Pečeticí vrstva
Pečatiaca vrstva

PUR Color Top M

cca 0,12 kg/m²

1 Penetrace
Penetrácia
Volitelná
vyrov. vrstva, záškrab
Voliteľná
vyrov. vrstva, záškrab

* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémové skladby v osvědčení – certiﬁkátu. Osvědčení
o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí
být nezbytně součástí certiﬁkátu či atestu. Změnou pečeticí vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R
(oděruvzdornost). Dekorativní podlahy mají různé charakteristiky / textury.
Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list/systémové skladby v osvedčení – certiﬁkáte.
Osvedčenia o skúške sa môžu prípadne vzťahovať iba na príslušný výrobok, takže vyššie uvedený systém
nemusí byť nevyhnutne súčasťou certiﬁkátu či atestu. Zmenou pečatiacej vrstvy a vsypu je možné
dosiahnuť rôzne triedy R (oderuvzdornosť). Dekoratívne podlahy majú rôzne charakteristiky/textúry.
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Systémy Color
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Systémy Color
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SL Deco Color 01-3
PUR litá stěrka dvoubarevná
PUR liata stierka dvojfarebná

Dvoubarevný systém

Dvojfarebný systém

s decentním

s decentným mramorovaním.

mramorováním. s PUR litou

s PUR liatou stierkou. Pružná

stěrkou. Pružná litá PU

liata PU stierka preklenujúca

stěrka překlenující trhliny,

trhliny, odolná voči UV

odolná vůči UV záření pro

žiareniu pre oblasti s vyššími

oblasti s vyššími nároky na

nárokmi na vzhľad

vzhled a individualitu.

a individualitu.

Vlastnosti

Vlastnosti

Individuální charakter

Individuálny charakter

Schopnost překlenutí

Schopnosť preklenutia

trhlin

Decentné mramorovanie

Použití

Použitie

Recepce a vstupní haly

Recepcie a vstupné haly

Konferenční místnosti

Konferenčné miestnosti

Obchody a butiky

Obchody a butiky

Osvědčení o zkoušce*

Osvedčenia o skúške*

Protiskluznost R 10

Protišmykovosť R 10

Požární odolnost Bﬂ-s1

Požiarna odolnosť Bﬂ-s1

Schopnost překlenutí

Schopnosť preklenutia
trhlín

Test emisí

Test emisií

Zkouška kolečkovou židlí

Skúška kolieskovou

Zkouška stálobarevnosti
Odolnost proti
zbytkovému otisku (noha
nábytku)
Zkouška snížení
kročejového hluku

3
2
1

trhlín

Decentní mramorování

trhlin

Tloušťka systémové vrstvy: cca 2,0 mm
Hrúbka systémovej vrstvy:

Skladba
Skladba

Název výrobku
Názov výrobku

Spotřeba
Spotreba

1 Penetrace
Penetrácia

Epoxy ST 100

cca 0,30 kg/m²

2 Litá stěrka
dvoubarevná
Liata stierka
dvojfarebná

PUR Deco Color
cca 3,00 kg/m²
(např. 98 % základní odstín/
základný odtieň
2 % kontrastní odstín /
kontrastný odtieň)

3 Pečeticí vrstva
Pečatiaca vrstva

PUR Top M Plus

cca 0,10 kg/m²

stoličkou
Skúška stálofarebnosti
Odolnosť proti
zostatkovému odtlačku
(noha nábytku)
Skúška zníženia
kročajového hluku

* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémové skladby v osvědčení – certiﬁkátu. Osvědčení
o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí
být nezbytně součástí certiﬁkátu či atestu. Změnou pečeticí vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R
(oděruvzdornost). Dekorativní podlahy mají různé charakteristiky / textury.
Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list/systémové skladby v osvedčení – certiﬁkáte.
Osvedčenia o skúške sa môžu prípadne vzťahovať iba na príslušný výrobok, takže vyššie uvedený systém
nemusí byť nevyhnutne súčasťou certiﬁkátu či atestu. Zmenou pečatiacej vrstvy a vsypu je možné
dosiahnuť rôzne triedy R (oderuvzdornosť). Dekoratívne podlahy majú rôzne charakteristiky/textúry.
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SL Deco Color 01-4
PUR litá stěrka dvoubarevná
PUR liata stierka dvojfarebná

Dvoubarevný systém

Dvojfarebný systém

v poměru 50/50 pro

v pomere 50/50 pre

kontrastní mramorování.

kontrasné mramorovanie.

Pružná litá PU stěrka

Pružná liata PU stierka

překlenující trhliny, odolná

preklenujúca trhliny, odolná

vůči UV záření pro oblasti

voči UV žiareniu pre oblasti

s vyššími nároky na

s vyššími nárokmi na vzhľad

vzhled a individualitu.

a individualitu.

Vlastnosti

Vlastnosti

Kontrastní mramorování

Kontrastné mramorovanie

Schopnost překlenutí

Schopnosť preklenutia

trhlin

Stálofarebnosť

Použití

Použitie

Foyery

Foyery

Soukromé prostory

Súkromné priestory

Obchody a butiky

Obchody a butiky

Osvědčení o zkoušce*

Osvedčenia o skúške*

Požární odolnost Bﬂ-s1

Požiarna odolnosť Bﬂ-s1

Schopnost překlenutí

Schopnosť preklenutia
trhlín

Test emisí

Test emisií

Zkouška kolečkovou židlí

Skúška kolieskovou

Zkouška stálobarevnosti
Odolnost proti
zbytkovému otisku (noha
nábytku)
Zkouška snížení
kročejového hluku

3
2
1

trhlín

Stálobarevnost

trhlin

Tloušťka systémové vrstvy: cca 2,0 mm
Hrúbka systémovej vrstvy:

Skladba
Skladba

Název výrobku
Názov výrobku

Spotřeba
Spotreba

1 Penetrace
Penetrácia

Epoxy ST 100

cca 0,30 kg/m²

2 Litá stěrka
dvoubarevná
Liata stierka
dvojfarebná

PUR Deco Color
(poměr smíchání barev
např. 50 % / 50 %
pomer zmiešania farieb)

cca 3,00 kg/m²

3 Pečeticí vrstva
Pečatiaca vrstva

PUR Aqua Top M

cca 0,12 kg/m²

stoličkou
Skúška stálofarebnosti
Odolnosť proti
zostatkovému odtlačku
(noha nábytku)
Skúška zníženia
kročajového hluku

* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémové skladby v osvědčení – certiﬁkátu. Osvědčení
o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí
být nezbytně součástí certiﬁkátu či atestu. Změnou pečeticí vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R
(oděruvzdornost). Dekorativní podlahy mají různé charakteristiky / textury.
Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list/systémové skladby v osvedčení – certiﬁkáte.
Osvedčenia o skúške sa môžu prípadne vzťahovať iba na príslušný výrobok, takže vyššie uvedený systém
nemusí byť nevyhnutne súčasťou certiﬁkátu či atestu. Zmenou pečatiacej vrstvy a vsypu je možné
dosiahnuť rôzne triedy R (oderuvzdornosť). Dekoratívne podlahy majú rôzne charakteristiky/textúry.
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Systémy Color
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Široká škála barev
systémů Color
Široká škála farieb systémov Color
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Podlahové systémy Remmers uvedené v oddílu systémů

Podlahové systémy Remmers uvedené v oddiele systémov

Color mohou být realizovány ve všech odstínech dle

Color sa môžu realizovať vo všetkých odtieňoch podľa

běžných vzorníků barev RAL, RAL Design a NCS. Navíc lze

bežných vzorkovníc farieb RAL, RAL Design a NCS. Navyše

barevné odstíny rovněž vytvořit přesně podle vzoru

je možné farebné odtiene takisto vytvoriť presne podľa

a nastavit intenzitu odstínu. Rozmanitost barev je

vzoru a nastaviť intenzitu odtieňa. Rozmanitosť farieb

tedy prakticky neomezená.

je teda prakticky neobmedzená.

dopravní bílá (RAL 9016) + hořcová (RAL 5010)
dopravná biela (RAL 9016) + enciánová modrá (RAL 5010)

dopravní červená (RAL 3020) + tmavěčerná (RAL 9005)
dopravná červená (RAL 3020) + tmavá čierna (RAL 9005)

perlová bílá (RAL 1013) + béžová (RAL 1001)
perlová biela (RAL 1013) + béžová (RAL 1001)

hořcová (RAL 5010) + žlutozelená (RAL 6018)
enciánová modrá (RAL 5010) + žltozelená (RAL 6018)

světlešedá (RAL 7035) + čedičová (RAL 7012)
svetlosivá (RAL 7035) + čadičová (RAL 7012)

antracitová (RAL 7016) + světlešedá (RAL 7035)
antracitová (RAL 7016) + svetlosivá (RAL 7035)
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Systémy Metallic
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SL Deco Metallic 01-03
Epoxidová litá stěrka Metalufloor
Epoxidová liata stierka Metalufloor

Epoxidová litá stěrka

Epoxidová liata stierka

s kovovým vzhledem, velmi

s kovovým vzhľadom, veľmi

odolná vůči UV záření,

odolná voči UV žiareniu,

s matnou, protiskluznou

s matnou, protišmykovou

polyuretanovou pečeticí

polyuretánovou pečatiacou

vrstvou pro středně

vrstvou pre stredne

těžkou zátěž.

ťažkú záťaž.

Vlastnosti

Vlastnosti

Individuální charakter

Individuálny charakter

Dobrá mechanická

Dobrá mechanická

Tloušťka systémové vrstvy: cca 2,0 mm
Hrúbka systémovej vrstvy:

4
3
2
1

odolnost

odolnosť

Protiskluzný povrch

Protišmykový povrch

Použití

Použitie

Konferenční místnosti

Konferenčné miestnosti

Foyery

Foyery

Obchody a butiky

Obchody a butiky

Osvědčení o zkoušce*

Osvedčenia o skúške*

Protiskluznost R 10

Protišmykovosť R 10

Zkouška při působení

Skúška pri pôsobení

vlhkosti ze spodní strany

vlhkosti zo spodnej strany

(Epoxy ST 100)

(Epoxy ST 100)

Odolnost vůči

Odolnosť voči

chemikáliím

chemikáliám

Požární odolnost

Požiarna odolnosť

Skladba
Skladba

Název výrobku
Názov výrobku

Spotřeba
Spotreba

1 Penetrace
Penetrácia

Epoxy ST 100

cca 0,30 kg/m²

2 Základní vrstva
Základná vrstva

Epoxy Primer PF
(RAL 7001)
+ plnivo/ plnivo
(např. Selectmix 01/03)

cca 0,80 kg/m²
cca 0,40 kg/m²

3 Litá stěrka
Liata stierka

Epoxy UV 100
+ Selectmix SBL DF
+ Pigment Metaluﬂoor

cca 1,50 kg/m²
cca 1,50 kg/m²
cca 0,05 kg/m²

4 Pečeticí vrstva
Pečatiaca vrstva

PUR Top M Plus

cca 0,10 kg/m²

* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémové skladby v osvědčení – certiﬁkátu. Osvědčení
o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí
být nezbytně součástí certiﬁkátu či atestu. Změnou pečeticí vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R
(oděruvzdornost). Dekorativní podlahy mají různé charakteristiky / textury.
Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list/systémové skladby v osvedčení – certiﬁkáte.
Osvedčenia o skúške sa môžu prípadne vzťahovať iba na príslušný výrobok, takže vyššie uvedený systém
nemusí byť nevyhnutne súčasťou certiﬁkátu či atestu. Zmenou pečatiacej vrstvy a vsypu je možné
dosiahnuť rôzne triedy R (oderuvzdornosť). Dekoratívne podlahy majú rôzne charakteristiky/textúry.
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SL Deco Metallic 01-04
Epoxidová litá stěrka Metalufloor
Epoxidová liata stierka Metalufloor

Epoxidová litá stěrka

Epoxidová liata stierka

s kovovým vzhledem, velmi

s kovovým vzhľadom, veľmi

odolná vůči UV záření,

odolná voči UV žiareniu,

s matnou, protiskluznou

s matnou, protišmykovou

polyuretanovou pečeticí

polyuretánovou pečatiacou

vrstvou pro lehkou zátěž.

vrstvou pre ľahkú záťaž.

Tloušťka systémové vrstvy: cca 2,0 mm
Hrúbka systémovej vrstvy:

4
3
2

Vlastnosti

Vlastnosti

Individuální charakter

Individuálny charakter

Dobrá mechanická

Dobrá mechanická

odolnost

odolnosť

Protiskluzný povrch

Protišmykový povrch

Použití

Použitie

Obchody a butiky

Obchody a butiky

Vstupní prostory

Vstupné priestory

Výstavní plochy

Výstavné plochy

Osvědčení o zkoušce*

Osvedčenia o skúške*

Protiskluznost R 9

Protišmykovosť R 9

Zkouška při působení

Skúška pri pôsobení

vlhkosti ze spodní strany
(Epoxy Primer PF)
Odolnost vůči
chemikáliím
Požární odolnost

1

Skladba
Skladba

Název výrobku
Názov výrobku

Spotřeba
Spotreba

1 Penetrace
Penetrácia

Epoxy ST 100

cca 0,30 kg/m²

2 Základní vrstva
Základná vrstva

Epoxy Primer PF
(RAL 7001)
+ plnivo/ plnivo
(např. Selectmix 01/03)

cca 0,80 kg/m²

vlhkosti zo spodnej strany
(Epoxy Primer PF)
Odolnosť voči

3 Litá stěrka
Liata stierka

Epoxy UV 100
+ Selectmix SBL DF
+ Pigment Metaluﬂoor

cca 1,50 kg/m²
cca 1,50 kg/m²
cca 0,05 kg/m²

4 Pečeticí vrstva
Pečatiaca vrstva

PUR Aqua Top 500 2K M

cca 0,18 kg/m²

chemikáliám
Požiarna odolnosť

cca 0,40 kg/m²

* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémové skladby v osvědčení – certiﬁkátu. Osvědčení
o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí
být nezbytně součástí certiﬁkátu či atestu. Změnou pečeticí vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R
(oděruvzdornost). Dekorativní podlahy mají různé charakteristiky / textury.
Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list/systémové skladby v osvedčení – certiﬁkáte.
Osvedčenia o skúške sa môžu prípadne vzťahovať iba na príslušný výrobok, takže vyššie uvedený systém
nemusí byť nevyhnutne súčasťou certiﬁkátu či atestu. Zmenou pečatiacej vrstvy a vsypu je možné
dosiahnuť rôzne triedy R (oderuvzdornosť). Dekoratívne podlahy majú rôzne charakteristiky/textúry.
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Systémy Metallic
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Systémy Metallic
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SL Deco Metallic 01-06
Litá stěrka QP Metalufloor
Liata stierka QP Metalufloor

Litá stěrka s QP pojivem

Liata stierka s QP spojivom

v kovovém vzhledu s velmi

v kovovom vzhľade s veľmi

rychlým vytvrzováním

rýchlym vytvrdzovaním

a s matnou, protiskluznou

a s matnou, protišmykovou

polyuretanovou

polyuretánovou

pečeticí vrstvou.

pečatiacou vrstvou.

Tloušťka systémové vrstvy: cca 2,0 mm
Hrúbka systémovej vrstvy:

4
3
2

Vlastnosti

Vlastnosti

Velmi rychlá možnost

Veľmi rýchla možnosť

renovace

renovácie

Individuální charakter

Individuálny charakter

Protiskluzný povrch

Protišmykový povrch

Použití

Použitie

Prodejny

Predajne

Outlety

Outlety

Výstavní plochy

Výstavné plochy

Osvědčení o zkoušce*

Osvedčenia o skúške*

Zkouška při působení

Skúška pri pôsobení

vlhkosti ze spodní strany

vlhkosti zo spodnej strany

(Epoxy ST 100)

(Epoxy ST 100)

Odolnost vůči

Odolnosť voči

chemikáliím

chemikáliám

Požární odolnost

1

Skladba
Skladba

Název výrobku
Názov výrobku

Spotřeba
Spotreba

1 Penetrace
Penetrácia

Epoxy ST 100

cca 0,30 kg/m²

2 Základní vrstva
Základná vrstva

Epoxy Primer PF
(RAL 7001)
+ plnivo/ plnivo
(např. Selectmix 01/03)

cca 0,80 kg/m²
cca 0,40 kg/m²

3 Litá stěrka
Liata stierka

QP 100
+ Selectmix SBL DF
+ Pigment Metaluﬂoor

ca. 1,50 kg/m
cca 1,50 kg/m²
cca 0,05 kg/m²

4 Pečeticí vrstva
Pečatiaca vrstva

PUR Aqua Top M

cca 0,12 kg/m²

Požiarna odolnosť

* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémové skladby v osvědčení – certiﬁkátu. Osvědčení
o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí
být nezbytně součástí certiﬁkátu či atestu. Změnou pečeticí vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R
(oděruvzdornost). Dekorativní podlahy mají různé charakteristiky / textury.
Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list/systémové skladby v osvedčení – certiﬁkáte.
Osvedčenia o skúške sa môžu prípadne vzťahovať iba na príslušný výrobok, takže vyššie uvedený systém
nemusí byť nevyhnutne súčasťou certiﬁkátu či atestu. Zmenou pečatiacej vrstvy a vsypu je možné
dosiahnuť rôzne triedy R (oderuvzdornosť). Dekoratívne podlahy majú rôzne charakteristiky/textúry.
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Široká škála barev
systémů Metallic
Široká škála farieb systémov Metallic
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Vysoce kvalitní systémy Metallic jsou k dispozici v celkem

Vysokokvalitné systémy Metallic sú k dispozícii v celkovo

osmi různých barevných odstínech a díky svým litým

ôsmich rôznych farebných odtieňoch a vďaka svojim liatym

barevným vzorům propůjčují místnostem mimořádně

farebným vzorom prepožičiavajú miestnostiam mimoriadne

ušlechtilý vzhled.

ušľachtilý vzhľad.

chartreux

marrone

aurum

cobre

venato

siena

menta

bordeaux
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Systémy Flake
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SL Deco Flake 01-3
Pružná PUR litá stěrka, odolná vůči UV záření s kontrastním vsypem
Pružná PUR liata stierka, odolná voči UV žiareniu s kontrastným vsypom

Pružná litá stěrka

Pružná liata stierka

překlenující trhliny,

preklenujúca trhliny, odolná

odolná vůči UV záření

voči UV žiareniu

s kontrastním vsypem

s kontrastným vsypom

a lehkou strukturou pro

a ľahkou štruktúrou pre

oblasti se střední zátěží.

oblasti so strednou záťažou.

Lze zvolit matný nebo

Je možné zvoliť matný alebo

protiskluzný povrch.

protišmykový povrch.

Vlastnosti
Pružný povrch
překlenující trhliny
Protiskluzný povrch
Velmi dobrá odolnost
vůči UV záření

Vlastnosti
Pružný povrch
preklenujúci trhliny
Protišmykový povrch
Veľmi dobrá odolnosť
voči UV žiareniu

Použití
Recepce a vstupní haly
Kancelářské prostory
Prodejní prostory

Použitie
Recepcie a vstupné haly
Kancelárske priestory
Predajné priestory

Osvědčení o zkoušce*
Protiskluznost R 10
Požární odolnost Bﬂ-s1
Schopnost překlenutí
trhlin
Test emisí
Zkouška kolečkovou židlí
Zkouška stálobarevnosti
Odolnost proti
zbytkovému otisku
(noha nábytku)
Zkouška snížení
kročejového hluku

Osvedčenia o skúške*
Protišmykovosť R 10
Požiarna odolnosť Bﬂ-s1
Schopnosť preklenutia
trhlín
Test emisií
Skúška kolieskovou
stoličkou
Skúška stálofarebnosti
Odolnosť proti
zostatkovému odtlačku
(noha nábytku)
Skúška zníženia
kročajového hluku

Tloušťka systémové vrstvy: cca 1,5 mm
Hrúbka systémovej vrstvy:

4
3
2
1

Skladba
Skladba

Název výrobku
Názov výrobku

Spotřeba
Spotreba

Epoxy ST 100

cca 0,30 kg/m²

Epoxy ST 100
+ plnivo/ plnivo
(např. Selectmix SBL DF)

cca 0,50 kg/m²
cca 0,50 kg/m²

2 Litá stěrka
Liata stierka

PUR Deco Color

cca 2,00 kg/m²

3 Kontrastní vsyp
Kontrastný vsyp

Articoﬂake

cca 0,02 kg/m²

4 Pečeticí vrstva
Pečatiaca vrstva

PUR Top M Plus

cca 0,10 kg/m²

1 Penetrace
Penetrácia
Volitelná
vyrov. vrstva, záškrab
Voliteľná
vyrov. vrstva, záškrab

* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémové skladby v osvědčení – certiﬁkátu. Osvědčení
o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí
být nezbytně součástí certiﬁkátu či atestu. Změnou pečeticí vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R
(oděruvzdornost). Dekorativní podlahy mají různé charakteristiky / textury.
Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list/systémové skladby v osvedčení – certiﬁkáte.
Osvedčenia o skúške sa môžu prípadne vzťahovať iba na príslušný výrobok, takže vyššie uvedený systém
nemusí byť nevyhnutne súčasťou certiﬁkátu či atestu. Zmenou pečatiacej vrstvy a vsypu je možné
dosiahnuť rôzne triedy R (oderuvzdornosť). Dekoratívne podlahy majú rôzne charakteristiky/textúry.
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SL Deco Flake 01-07
Pružná PUR litá stěrka s vícebarevným vzhledem
Pružná PUR liata stierka s viacfarebným vzhľadom

Pružná litá stěrka

Pružná liata stierka

překlenující trhliny, odolná

preklenujúca trhliny, odolná

vůči UV záření s jemným

voči UV žiareniu s jemným

vícebarevným vzhledem

viacfarebným vzhľadom

a lehkou strukturou pro

a ľahkou štruktúrou pre

oblasti se střední zátěží.

oblasti so strednou záťažou.

S matným a protiskluzným

S matným a protišmykovým

povrchem.

povrchom.

Vlastnosti

Vlastnosti

Schopnost překlenutí

Schopnosť preklenutia

trhlin
Dobrá mechanická
odolnost

Tloušťka systémové vrstvy: cca 2,0 mm
Hrúbka systémovej vrstvy:

5
4
3
2
1

trhlín
Dobrá mechanická
odolnosť

Protiskluzný povrch

Protišmykový povrch

Použití

Použitie

Šatny

Šatne

Chodby a koridory

Chodby a koridory

Vstupní prostory

Název výrobku
Názov výrobku

Spotřeba
Spotreba

1 Penetrace
Penetrácia

Epoxy ST 100

cca 0,30 kg/m²

Vstupné priestory

2 Základní vrstva
Základná vrstva

PUR Uni Color

cca 1,00 kg/m²

Osvědčení o zkoušce*

Osvedčenia o skúške*
Protišmykovosť

Sedimentﬂocken
Sedimentﬂocken

cca 1,00 kg/m²

Protiskluznost

3 Vločkový vsyp
Vločkový vsyp

Klasiﬁkační třída B při

Klasiﬁkačná trieda B pri

4 Transparentní
ﬁxace
Transparentná
ﬁxácia

Epoxy UV 100
+ 5 % ADD 250

cca 0,20 kg/m²

5 Pečeticí vrstva
Pečatiaca vrstva

Epoxy UV 100
+ 5 % ADD 250

cca 0,20 kg/m²

chůzi naboso

chôdzi naboso

Požární odolnost Bﬂ-s1

Požiarna odolnosť Bﬂ-s1

Schopnost překlenutí

Schopnosť preklenutia

trhlin

trhlín

(PUR Uni Color)

(PUR Uni Color)

Skladba
Skladba

* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémové skladby v osvědčení – certiﬁkátu. Osvědčení
o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí
být nezbytně součástí certiﬁkátu či atestu. Změnou pečeticí vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R
(oděruvzdornost). Dekorativní podlahy mají různé charakteristiky / textury.
Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list/systémové skladby v osvedčení – certiﬁkáte.
Osvedčenia o skúške sa môžu prípadne vzťahovať iba na príslušný výrobok, takže vyššie uvedený systém
nemusí byť nevyhnutne súčasťou certiﬁkátu či atestu. Zmenou pečatiacej vrstvy a vsypu je možné
dosiahnuť rôzne triedy R (oderuvzdornosť). Dekoratívne podlahy majú rôzne charakteristiky/textúry.
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40

SL Colorid WDD 01-4
Podlaha propustná pro vodní páry s vícebarevným vzhledem
Podlaha priepustná pre vodné pary s viacfarebným vzhľadom

Paropropustný, sametově

Paropriepustný, zamatovo

matný vícebarevný systém,

matný viacfarebný systém

pro oblasti se střední zátěží.

pre oblasti so strednou

S matným a protiskluzným

záťažou. S matným

povrchem.

a protišmykovým povrchom.

Tloušťka systémové vrstvy: cca 1,5 mm
Hrúbka systémovej vrstvy:

6
5

Vlastnosti

Vlastnosti

Paropropustnost

Paropriepustnosť

Dobrá mechanická

Dobrá mechanická

odolnost

4
3
2
1

odolnosť

Protiskluzný povrch

Protišmykový povrch

Použití

Použitie

Školy

Školy

Školky

Škôlky

Jídelny

Jedálne

Osvědčení o zkoušce*

Osvedčenia o skúške*

Protiskluznost R 10

Protišmykovosť R 10

Požární odolnost Bﬂ-s1

Požiarna odolnosť Bﬂ-s1

Test emisí

Test emisií

Skladba
Skladba

Název výrobku
Názov výrobku

Spotřeba
Spotreba

1 Penetrace
Penetrácia

Epoxy BS 2000

cca 0,30 kg/m²

2 Záškrab, vyrov. vrstva
na 1 mm
Záškrab, vyrov. vrstva
na 1 mm

Epoxy BS 4000
+ plnivo/ plnivo
(např. Selectmix SBL DF)

min. 0,70 kg/m²
min. 1,05 kg/m²

3 Základní vrstva
Základná vrstva

Epoxy BS 3000 SG

min. 0,40 kg/m²

4 Vločkový vsyp
Vločkový vsyp

Colorid Collection

cca 0,50 kg/m²
do 0,70 kg/m²

5 Transparentní
ﬁxace
Transparentná
ﬁxácia

PUR Aqua Top 500 2K M

cca 0,18 kg/m²

6 Pečeticí vrstva
Pečatiaca vrstva

PUR Aqua Top 500 2K M

cca 0,18 kg/m²

* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémové skladby v osvědčení – certiﬁkátu. Osvědčení
o zkoušce se mohou případně vztahovat pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí
být nezbytně součástí certiﬁkátu či atestu. Změnou pečeticí vrstvy a vsypu lze dosáhnout různých tříd R
(oděruvzdornost). Dekorativní podlahy mají různé charakteristiky / textury.
Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list/systémové skladby v osvedčení – certiﬁkáte.
Osvedčenia o skúške sa môžu prípadne vzťahovať iba na príslušný výrobok, takže vyššie uvedený systém
nemusí byť nevyhnutne súčasťou certiﬁkátu či atestu. Zmenou pečatiacej vrstvy a vsypu je možné
dosiahnuť rôzne triedy R (oderuvzdornosť). Dekoratívne podlahy majú rôzne charakteristiky/textúry.
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SL Deco Flake 01-8
Vícebarevný finální povrch s prostorovým efektem
Viacfarebný finálny povrch s priestorovým efektom

Hedvábně matný

Hodvábne matný

vícebarevný povlak

viacfarebný povlak

s protiskluzným, ale

s protišmykovým, ale

hladkým povrchem.

hladkým povrchom.

Tloušťka systémové vrstvy: cca 2,0 mm
Hrúbka systémovej vrstvy:

7

Vlastnosti

Vlastnosti

Prostorový efekt

Priestorový efekt

Dobrá mechanická

Dobrá mechanická

odolnost

6
5
4
3
2

odolnosť

Protiskluzný povrch

Protišmykový povrch

Použití

Použitie

Společenské místnosti

Spoločenské miestnosti

Obchody

Obchody

Jídelny

Jedálne

Osvědčení o zkoušce*

Osvedčenia o skúške*

Požární odolnost Bﬂ-s1

Požiarna odolnosť Bﬂ-s1

Test emisí

Test emisií

1

Skladba
Skladba

Název výrobku
Názov výrobku

Spotřeba
Spotreba

1 Penetrace
Penetrácia

Epoxy BS 2000

cca 0,30 kg/m²

2 Záškrab, vyrov. vrstva
na 1 mm
Záškrab, vyrov. vrstva
na 1 mm

Epoxy BS 4000
+ plnivo/ plnivo
(např. Selectmix SBL DF)

min. 0,70 kg/m²
min. 1,05 kg/m²

3 Základní vrstva
Základná vrstva

Epoxy BS 3000 SG

min. 0,40 kg/m²

4 Vločkový vsyp
Vločkový vsyp

Sedimentﬂocken
Sedimentﬂocken

cca 0,70 kg/m²

5 Transparentní
ﬁxace
Transparentná
ﬁxácia

Epoxy BS 100

cca 0,30 kg/m²

6 Stěrka
Stierka

Epoxy UV 100

cca 1,00 kg/m²

7 Pečeticí vrstva
Pečatiaca vrstva

PUR Aqua Top M

cca 0,12 kg/m²

* Podrobné údaje viz aktuálně platný technický list / systémové skladby
v osvědčení – certiﬁkátu. Osvědčení o zkoušce se mohou případně vztahovat
pouze na příslušný výrobek, takže výše uvedený systém nemusí být nezbytně
součástí certiﬁkátu či atestu. Změnou pečeticí vrstvy a vsypu lze dosáhnout
různých tříd R (oděruvzdornost). Dekorativní podlahy obsahují charakteristiky /
textury.
Pre podrobné údaje pozrite aktuálne platný technický list/systémové skladby
v osvedčení – certiﬁkáte. Osvedčenia o skúške sa môžu prípadne vzťahovať iba
na príslušný výrobok, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne
súčasťou certiﬁkátu či atestu. Zmenou pečatiacej vrstvy a vsypu je možné
dosiahnuť rôzne triedy R (oderuvzdornosť). Dekoratívne podlahy majú rôzne
charakteristiky/textúry.

42

Systémy Flake
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Široká škála barev
systémů Flake
Široká škála farieb systémov Flake
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Vločkový systém nabízí širokou škálu barevných vločkových

Vločkový systém ponúka širokú škálu farebných vločkových

vsypů. Ať už použijete jednobarevné nebo vícebarevné

vsypov. Či už použijete jednofarebné alebo viacfarebné

vločky či vsypy se silnými kontrasty, podlahu lze

vločky alebo vsypy so silnými kontrastmi, podlahu je

přizpůsobit vašim představám. V kombinaci s barevnou

možné prispôsobiť vašim predstavám. V kombinácii

podlahou vytváří vločkový systém atraktivní barevné

s farebnou podlahou vytvára vločkový systém atraktívne

odstíny a textury.

farebné odtiene a textúry.

Sedimentﬂocken křemencová
Sedimentﬂocken kremencová

(6305)

Sedimentﬂocken achátová
Sedimentﬂocken achátová

(6306)

Colorid 315

(6237)

Colorid MIX AF

(6224)

Colorid 305

(6227)

Kontrastní vsyp
Kontrastný vsyp

Příklady atraktivních kombinací barev
Príklady atraktívnych kombinácií farieb

Articoﬂake šedomodrá
Articoﬂake sivomodrá

(6720)

Articoﬂake červenooranžová
Articoﬂake červenooranžová

(6721)

perlová bílá (RAL 1013) + Articoﬂake žlutomodrá (6725)
perlová biela (RAL 1013) + Articoﬂake žltomodrá (6725)

Articoﬂake šedá
Articoﬂake sivá

(6722)

Articoﬂake zelená
Articoﬂake zelená

(6723)

oxidovaná červená (RAL 3009) + Articoﬂake červenooranžová (6721)
oxidovaná červená (RAL 3009) + Articoﬂake červenooranžová (6721)

Articoﬂake béžově hnědá
Articoﬂake béžovo hnedá

(6724)

Articoﬂake šedomodrá
Articoﬂake sivomodrá

(6725)

holubí modrá (RAL 5014) + Articoﬂake modrobílá (6727)
holubia modrá (RAL 5014) + Articoﬂake modrobiela (6727)

Articoﬂake modrobílá
Articoﬂake modrobiela

(6727)

Articoﬂake černá
Articoﬂake čierna

(1243)

rezedová zelená (RAL 6011) + Articoﬂake zelená (6723)
rezedová zelená (RAL 6011) + Articoﬂake zelená (6723)

Articoﬂake bílá
Articoﬂake biela

(1244)

světlešedá (RAL 7035) + Articoﬂake šedá (6722)
svetlosivá (RAL 7035) + Articoﬂake sivá (6722)
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Tipy a důležité
informace
Tipy a dôležité informácie

Kromě široké škály barev nabízí podlahové systémy Remmers
oproti jiným podlahovým krytinám řadu dalších výhod.
Mimořádná zatížitelnost a funkčnost jsou jen některé
aspekty, které hovoří ve prospěch jejich použití. Na
následujících stránkách naleznete podrobný přehled
vlastností, způsobu zpracování a tipy pro čištění a péči.
Okrem širokej škály farieb ponúkajú podlahové systémy
Remmers oproti iným podlahovým krytinám mnoho ďalších
výhod. Mimoriadna zaťažiteľnosť a funkčnosť sú len niektoré
aspekty, ktoré hovoria v prospech ich použitia. Na
nasledujúcich stránkach nájdete podrobný prehľad vlastností,
spôsobu spracovania a tipy na čistenie a starostlivosť.
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Testováno podle norem
Testované podľa noriem

Trvalá deformace
Trvalá deformácia
Trvalá deformace je důležitým
znakem elasticity podlahové krytiny.
Ta je u pružných podlahových krytin
zjišťována zatížením pomocí
kruhového plunžru; měří se hloubka
deformace po odlehčení. Limity pro
přípustnou hloubku deformace jsou
stanoveny v normách.
Trvalá deformácia je dôležitým
znakom elasticity podlahovej krytiny.
Tá sa pri pružných podlahových
krytinách zisťuje zaťažením pomocou
kruhového plunžera; meria sa hĺbka
deformácie po odľahčení. Limity pre
prípustnú hĺbku deformácie sú
stanovené v normách.

Odolnost proti vlivu kolečkové
židle
Odolnosť proti vplyvu kolieskovej
stoličky
Kancelářské židle představují
mimořádnou zátěž pro podlahové
krytiny / stěrky. Skutečnost, zda
může být podlahová krytina obecně
používána v kancelářských
prostorech, se prokáže zkouškou
odolnosti proti vlivu kolečkové
židle. Po krátkou a delší dobu se
zjišťuje, jak dalece se podlaha mění
trvalým a nepravidelným zatížením
kolečky. Materiál je poté
klasiﬁkován v závislosti na změně
vzhledu, tj. zda je vhodný jako
krytina pro trvalé nebo pouze
příležitostné použití v kanceláři.
Pro tvrdé podlahové krytiny jsou
vhodná měkká kolečka (typ W).
Při použití nevhodných koleček je
opotřebení mnohonásobně vyšší.
Kancelárske stoličky predstavujú
mimoriadnu záťaž pre podlahové
krytiny/stierky. Skutočnosť, či sa
môže podlahová krytina všeobecne
používať v kancelárskych
priestoroch, sa preukáže skúškou
odolnosti proti vplyvu kolieskovej
stoličky. Krátky a dlhší čas sa zisťuje,
ako ďaleko sa podlaha mení trvalým
a nepravidelným zaťažením
kolieskami. Materiál je potom
klasiﬁkovaný v závislosti od zmeny
vzhľadu, t. j. či je vhodný ako krytina
na trvalé alebo iba príležitostné
použitie v kancelárii. Pre tvrdé
podlahové krytiny sú vhodné mäkké
kolieska (typ W). Pri použití
nevhodných koliesok je opotrebenie
mnohonásobne vyššie.
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Pohyb nohou nábytku
Pohyb nohou nábytku
Podle normy EN 424 nebo DIN 16581
se na ploše pohybují různé nohy
nábytku. Podlahová stěrka, který
nevykazuje při použití nábytku
typu 3 (70 kg) žádné poškození,
je velmi odolná vůči pohybujícímu
se nábytku.
Podľa normy EN 424 alebo DIN 16581
sa na ploche pohybujú rôzne nohy
nábytku. Podlahová stierka, ktorá
nevykazuje pri použití nábytku
typu 3 (70 kg) žiadne poškodenie,
je veľmi odolná voči pohybujúcemu
sa nábytku.

Statické překlenutí trhlin
Statické preklenutie trhlín
Statické překlenutí trhlin ověřuje
schopnost stěrky překlenout trhliny
vzniklé v nosném podkladu
v důsledku statického zatížení.
Za tímto účelem je na standardní
desky nanesena systémová
struktura a desky jsou před
provedením zkoušky podrobeny
umělému stárnutí. Teprve po
7 dnech v teplovzdušné peci při
teplotě 70 °C se měří vlastnosti
z hlediska schopnosti překlenutí
trhlin. Výsledky jsou rozděleny do
5 tříd od A1 (> 0,10 mm) do A5
(> 2,50 mm).
Statické preklenutie trhlín overuje
schopnosť stierky preklenúť trhliny
vzniknuté v nosnom podklade
v dôsledku statického zaťaženia.
Na tento účel je na štandardné
dosky nanesená systémová
štruktúra a dosky sú pred
vykonaním skúšky podrobené
umelému starnutiu. Až po 7 dňoch
v teplovzdušnej peci pri teplote
70 °C sa merajú vlastnosti
z hľadiska schopnosti preklenutia
trhlín. Výsledky sú rozdelené do
5 tried od A1 (> 0,10 mm) do A5
(> 2,50 mm).

Test emisí

Stálost barevného odstínu

Požární odolnost

Protiskluznost

Test emisií

Stálosť farebného odtieňa

Požiarna odolnosť

Protišmykovosť

Vzhledem k rozmanitosti a množství
výrobků ve všech oblastech života
požadují spotřebitelé transparentní
označení. Zkoušky emisí výrobků pro
vnitřní prostory jsou proto velmi
důležité. Jednou z důležitých analýz
požadovaných pro označování je
testování v zkušebních komorách,
kde může být celková systémová
struktura testována v souladu
s kritérii pro hodnocení 2015
Výboru pro zdravotní posouzení
stavebních výrobků (AgBB).

Předmětem zkoušky je stálost barvy
při umělém osvětlení a vysokých
teplotách podle zkoušky FAKRA
EN ISO 105-B06.

Měří se zde šíření plamene
v konstantním čase a kritická
intenzita záření, když plameny
zhasnou (tepelná energie pro
kontinuální vznícení). Na základě
výsledků této zkoušky a dalších
zkoušek jsou podlahové krytiny
podle normy EN 13501-1 rozděleny
do klasiﬁkačních tříd požární
odolnosti. V Německu je
u podlahových krytin v soukromých
obytných prostorách obvykle
vyžadována třída reakce na oheň
(běžně označovaná jako požární
odolnost) Eﬂ. V nebytových
budovách (hotelích, divadlech,
kinech, veřejných budovách atd.)
jsou nároky na požární odolnost
mnohonásobně vyšší.

Ve veřejných i komerčních
prostorech musí být podlahy
z hlediska povrchu navrženy tak,
aby byly protiskluzné. Požadavky
na podlahové krytiny, po nichž se
chodí v obuvi, jsou deﬁnovány
v normě DIN 51130 – Zkoušení
protiskluznosti podlahových krytin –
pro pracoviště se zvýšeným
nebezpečím uklouznutí, pocházení –
po nakloněné rovině, na tomto
základě jsou podlahové krytiny
rozděleny do příslušných
klasiﬁkačních tříd (tyto klasiﬁkační
třídy nesou označení R9 až R13).

Vzhľadom na rozmanitosť a množstvo
výrobkov vo všetkých oblastiach
života požadujú spotrebitelia
transparentné označenie. Skúšky
emisií výrobkov pre vnútorné
priestory sú preto veľmi dôležité.
Jednou z dôležitých analýz
požadovaných pre označovanie je
testovanie v skúšobných komorách,
kde môže byť celková systémová
štruktúra testovaná v súlade
s kritériami pre hodnotenie 2015
Výboru pre zdravotné posúdenie
stavebných výrobkov (AgBB).

Stálost barvy je kvalitativní
vlastnost, např. podlahového
stěrkového systému. Při vystavení
vlhkosti, tření nebo slunečnímu
záření si podlahová krytina
zachovává svou barvu nebo se mění
se pouze nepatrně. Zátěž se zvyšuje
působením teplot, k čemuž může
dojít např. za skleněnými výlohami.
Predmetom skúšky je stálosť farby
pri umelom osvetlení a vysokých
teplotách podľa skúšky FAKRA
EN ISO 105-B06.
Stálosť farby je kvalitatívna
vlastnosť, napr. podlahového
stierkového systému. Pri vystavení
vlhkosti, treniu alebo slnečnému
žiareniu si podlahová krytina
zachováva svoju farbu alebo sa
mení nepatrne. Záťaž sa zvyšuje
pôsobením teplôt, k čomu môže
dôjsť napr. za sklenenými výkladmi.

Meria sa tu šírenie plameňa
v konštantnom čase a kritická
intenzita žiarenia, keď plamene
zhasnú (tepelná energia pre
kontinuálne vznietenie). Na základe
výsledkov tejto skúšky a ďalších
skúšok sú podlahové krytiny podľa
normy EN 13501-1 rozdelené do
klasiﬁkačných tried požiarnej
odolnosti. V Nemecku sa pri
podlahových krytinách
v súkromných obytných priestoroch
obvykle vyžaduje trieda reakcie na
oheň (bežne označovaná ako
požiarna odolnosť) Eﬂ. V nebytových
budovách (hoteloch, divadlách,
kinách, verejných budovách atď.)
sú nároky na požiarnu odolnosť
mnohonásobne vyššie.

Vo verejných aj komerčných
priestoroch musia byť podlahy
z hľadiska povrchu navrhnuté tak,
aby boli protišmykové. Požiadavky
na podlahové krytiny, po ktorých
sa chodí v obuvi, sú deﬁnované
v norme DIN 51130 – Skúšanie
protišmykovosti podlahových
krytín – pre pracoviská so zvýšeným
nebezpečenstvom pošmyknutia,
pochodenie – po naklonenej rovine,
na tomto základe sú podlahové
krytiny rozdelené do príslušných
klasiﬁkačných tried (tieto
klasiﬁkačné triedy nesú
označenie R9 až R13).
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Každá podlaha
je opravdovým
unikátem
Každá podlaha je ozajstným unikátom
Prostřednictvím řad Color, Metallic a Flake nabízí společnost Remmers tři podlahové
stěrkové systémy, z nichž lze vybírat a které určují charakter dekorativní podlahy. Konečný
výsledek a vzhled podlahy však deﬁnuje zpracovatel přímo na místě, a podlaha tak nese
jeho rukopis. Téměř všechny odstíny lze vzájemně kombinovat, přičemž smícháním světle
šedé se středně šedou barvou vznikne decentní mramorování, zatímco dva kontrastní
odstíny vytvoří podlahovou krytinu, jež dominuje danému prostoru. Barevné efekty
a přechody, vzory a stínování, stejně jako kresba a struktura jsou u každé podlahy jiné.
Pokud se tedy ve dvou jednotlivých místnostech použije stejný dekorativní podlahový
systém Remmers, budou patrné rozdíly. Přesně tato vlastnost propůjčuje dekorativní
podlaze její mimořádné kouzlo. Každá podlaha je totiž jedinečná. Ať už v soukromém nebo
ve veřejném sektoru, zákazník může mít vždy jistotu, že získá podlahový stěrkový systém
individuálně přizpůsobený svým architektonickým požadavkům a potřebám. Funkční,
s dlouhou životností a trvale bezpečný.
Prostredníctvom radov Color, Metallic a Flake ponúka spoločnosť Remmers tri podlahové
stierkové systémy, z ktorých je možné vyberať a ktoré určujú charakter dekoratívnej
podlahy. Konečný výsledok a vzhľad podlahy však deﬁnuje spracovateľ priamo na mieste,
a podlaha tak nesie jeho rukopis. Takmer všetky odtiene je možné vzájomne kombinovať,
pričom zmiešaním svetlosivej so stredne sivou farbou vznikne decentné mramorovanie,
zatiaľ čo dva kontrastné odtiene vytvoria podlahovú krytinu, ktorá dominuje danému
priestoru. Farebné efekty a prechody, vzory a tieňovania, rovnako ako kresba a štruktúra
sú pri každej podlahe iné.
Ak sa teda v dvoch jednotlivých miestnostiach použije rovnaký dekoratívny podlahový
systém Remmers, budú zjavné rozdiely. Presne táto vlastnosť prepožičiava dekoratívnej
podlahe jej mimoriadne čaro. Každá podlaha je totiž jedinečná. Či už v súkromnom alebo
vo verejnom sektore, zákazník môže mať vždy istotu, že získa podlahový stierkový systém
individuálne prispôsobený svojim architektonickým požiadavkám a potrebám. Funkčný,
s dlhou životnosťou a trvalo bezpečný.
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Individuální charakter dekorativní podlahy
Díky řemeslnému zpracování má každá dekorativní podlaha
Remmers typický charakter a texturu. Na rozdíl od

Barevné skvrny / Farebné škvrny

průmyslově vyráběných podlah jsou zde viditelné stopy
nanášení raklí a nasazení hladítek, které přispívají
k individuálnímu vzhledu.
Individuálny charakter dekoratívnej podlahy
Vďaka remeselnému spracovaniu má každá dekoratívna

Vyplavování pigmentu / Vyplavovanie pigmentu

podlaha Remmers typický charakter a textúru. Na rozdiel
od priemyselne vyrábaných podláh sú tu viditeľné stopy
nanášania rakieľ a nasadenia hladidiel, ktoré prispievajú
k individuálnemu vzhľadu.
Stopy rakle a hladítka / Stopy rakle a hladidla
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Další informace o čištění a péči od
společnosti Remmers naleznete na
adrese www.remmers.cz
Ďalšie informácie o čistení
a starostlivosti od spoločnosti Remmers
nájdete na adrese www.remmers.com
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Zachování hodnoty
prostřednictvím
řádné a pravidelné
péče
Zachovanie hodnoty prostredníctvom
riadnej a pravidelnej starostlivosti
Proč je péče tak důležitá?

Prečo je starostlivosť taká dôležitá?

Čistota podlahy není vizitkou ﬁrmy pouze jen ve veřejných

Čistota podlahy nie je vizitkou ﬁrmy iba vo verejných

budovách a obchodech. Proto hraje v průmyslovém sektoru

budovách a obchodoch. Preto hrá v priemyselnom sektore

stále důležitější roli nejen funkčnost, ale také prestižní

stále dôležitejšiu rolu nielen funkčnosť, ale aj prestížny

vzhled.

vzhľad.

Správná a pravidelná péče chrání dekorativní podlahu,

Správna a pravidelná starostlivosť chráni dekoratívnu

a trvale tak udržuje její hodnotu. Díky tomu zůstává vzhled

podlahu, a trvalo tak udržiava jej hodnotu. Vďaka tomu

podlahy zachován po dlouhou dobu a značně se prodlužuje

zostáva vzhľad podlahy zachovaný dlhý čas a značne sa

její životnost.

predlžuje jej životnosť.

Pro zefektivnění procesu průběžného čištění byste měli

Na zefektívnenie procesu priebežného čistenia by ste mali

učinit preventivní opatření již během plánování a obrátit

urobiť preventívne opatrenia už počas plánovania a obrátiť

se s dotazy na odborníky na čištění. Většině obvyklých

sa s otázkami na odborníkov na čistenie. Väčšine obvyklých

nečistot lze předcházet rohožemi před vchody nebo ve

nečistôt je možné predchádzať rohožami pred vchodmi

vstupních prostorách.

alebo vo vstupných priestoroch.

Dále doporučujeme, aby byla vytvrzená podlahová stěrka

Ďalej odporúčame, aby bola vytvrdená podlahová stierka

během probíhajících stavebních prací chráněna zakrytím

počas prebiehajúcich stavebných prác chránená zakrytím

(např. krycím rounem potaženým fólií, krycími deskami).

(napr. krycím rúnom potiahnutým fóliou, krycími doskami).
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Remmers Fachplanung | Löningen
Skupina Remmers je úspěšná, středně velká rodinná společnost se sídlem v Löningenu v západní části Dolního
Saska. Její vývoj od založení v roce 1949 jako ﬁrmy o jednom člověku až po současnou mezinárodně aktivní skupinu
ﬁrem není náhodným produktem hospodářského zázraku. Vychází z promyšleného ﬁremního konceptu s třemi nezbytnými
konstantami úspěchu, jimiž jsou inovace, kontinuita a expanze. Dnes je Remmers celosvětově etablován ve více než
40 zemích a je nepostradatelným prémiovým prodejcem v oblasti ochrany staveb, dřeva a podlah. Přitom skupina ﬁrem
Remmers vyvíjí a distribuuje stavební prvky a systémy od sklepa až po střechu. Pro speciální segment rekonstrukcí velkých
projektů má Remmers vlastní skupinu zkušených odborníků, kteří provádějí odborné plánování na míru konceptu projektu.
Obrací se přitom zejména na ﬁrmy a plánovací kanceláře v oblasti inženýrských, pozemních a správních budov.
Remmers Fachplanung | Löningen
Skupina Remmers je úspešná, stredne veľká rodinná spoločnosť so sídlom v Löningene v západnej časti Dolného Saska.
Jej vývoj od založenia v roku 1949 ako ﬁrmy o jednom človeku až po súčasnú medzinárodne aktívnu skupinu ﬁriem nie je
náhodným produktom hospodárskeho zázraku. Vychádza z premysleného ﬁremného konceptu s tromi nevyhnutnými
konštantami úspechu, ktorými sú inovácia, kontinuita a expanzia. Dnes je Remmers celosvetovo etablovaný vo viac než
40 krajinách a je nenahraditeľným prémiovým predajcom v oblasti ochrany stavieb, dreva a podláh. Pritom skupina ﬁriem
Remmers vyvíja a distribuuje stavebné prvky a systémy od pivnice až po strechu. Pre špeciálny segment rekonštrukcií veľkých
projektov má Remmers vlastnú skupinu skúsených odborníkov, ktorí vykonávajú odborné plánovanie na mieru konceptu
projektu. Obracia sa pritom najmä na ﬁrmy a plánovacie kancelárie v oblasti inžinierskych, pozemných a správnych budov.

Více informací na adrese:
www.remmers-fachplanung.de
Viac informácií na adrese:
www.remmers-fachplanung.de
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Remmers Consulting Concept
Přesná analýza, kompetentní poradenství a vysoká kvalita systému. Oddělení odborného plánování Remmers
Fachplanung je spolehlivým partnerem na mnoha národních i mezinárodních trzích. Působíme v mnoha odvětvích
průmyslu, obchodu a bytové výstavby, stejně jako v naší královské disciplíně, péči o stavební památky. Při realizaci
vašich stavebních projektů stojí vždy po vašem boku vysoce kvaliﬁkovaní odborníci z celého světa. Známe individuální
požadavky vašeho odvětví. Vzhledem ke čtyřicetiletým zkušenostem s realizací projektů jsou odborníci z oddělení
odborného plánování společnosti Remmers spolehlivým partnerem při řešení jakýchkoliv otázek ohledně rekonstrukcí.
Naše služby začínají již první analýzou, např. odběrem vzorků spolu s laboratorními testy. Hlavním cílem je vytvoření
koncepce na míru, která zohledňuje všechny ekonomické a stavebně technické speciﬁkace.
Remmers Consulting Concept
Presná analýza, kompetentné poradenstvo a vysoká kvalita systému. Oddelenie odborného plánovania Remmers
Fachplanung je spoľahlivým partnerom na mnohých národných aj medzinárodných trhoch. Pôsobíme v mnohých odvetviach
priemyslu, obchodu a bytovej výstavby, rovnako ako v našej kráľovskej disciplíne, starostlivosti o stavebné pamiatky.
Pri realizácii vašich stavebných projektov stoja vždy po vašom boku vysokokvaliﬁkovaní odborníci z celého sveta. Poznáme
individuálne požiadavky vášho odvetvia. Vzhľadom na štyridsaťročné skúsenosti s realizáciou projektov sú odborníci
z oddelenia odborného plánovania spoločnosti Remmers spoľahlivým partnerom pri riešení akýchkoľvek otázok týkajúcich
sa rekonštrukcií. Naše služby začínajú už prvou analýzou, napr. odberom vzoriek spolu s laboratórnymi testami. Hlavným
cieľom je vytvorenie koncepcie na mieru, ktorá zohľadňuje všetky ekonomické a stavebno-technické špeciﬁkácie.
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Remmers s.r.o.
www.remmers.com

