Pohodlné, teplé, tiché?
Podlahy Egger PRO Comfort
Flooring Collection 2018 – 2020

Korek

výhradně přírodní
Téměř všichni – vědomě či podvědomě – dáváme přednost přírodním materiálům před
neosobními plasty. Korek, podobně jako dřevo a další čistě přírodní materiály, přináší
pozitivní „energii“ do interiérů, zvyšuje estetickou hodnotu a psychickou pohodu
v místnosti.

Podlahy Comfort tvoří dřevo z certifikovaných lesů a korek, materiál získaný postupným
odřezáváním kůry dubu korkového, na jejíž získání není nutné pokácet jediný strom.
Všechny vlastnosti přírodního a obnovitelného materiálu se promítají do kvality
a charakteru podlahy Comfort.
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Dokonalost
do detailu

Ochranná vrstva proti UV záření
Digitální tisk dekoru s vysokým rozlišením
Elastická korková vrchní vrstva
Nosná deska z přírodních dřevných vláken
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Reprodukce dřevin

Vzhled kamene

EPC008

99 28 dekorů, díky nové technologii HD
digitálního dekoračního tisku

4

Integrovaná korková podložka tlumící kročejový hluk

Kreativní dekory

EPC023

99 Několik povrchových struktur
99 4 velikostní formáty

EPC017

10 důvodů pro podlahy PRO Comfort

EPC002

EPC014

→→ Moderní design, od vzhledu dřeva a kamene až po různé kreativní vzory.
→→ Vyrobené z přírodních materiálů, pro zdravé prostředí domova.
→→ Hlavními součástmi podlah jsou korek a dřevo z certifikovaných lesů (PEFC).
→→ Šetrné k životnímu prostředí, 100 % bez PVC, změkčovadel, ftalátů apod.
→→ Po celý rok možná chůze naboso díky přirozeným vlastnostem korku.
→→ Tiché díky hlukové izolaci korkových vrstev.
→→ Pružné a zároveň odolné.
→→ Snadná instalace díky našemu zámkovému systému UNI fit!
→→ Vhodné pro podlahové vytápění.
→→ Výborný poměr mezi cenou a užitnou hodnotou v porovnání
s podlahami vyrobenými z přírodních materiálů.
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Teplé a měkké
Ze dřeva vyzařuje teplo, a korek, který tepelně izoluje, nepřijímá chlad ze
svého okolí, ale naopak teplo uchovává. Korkové předměty a podlahoviny
vynikají příjemným, na dotek hřejivým povrchem. Jsou mimořádně měkké
a hladké, vzduch mezi vrstvami korku navíc zpomaluje odliv tepla.
Díky elastické podložce z korku jsou příjemné na chození – 40 milionů
termoizolačních korkových buněk zajistí, že chůze naboso po této
podlaze je dopřána i dětem.

Tiché
Podlahy Comfort jsou tiché podlahy, tišší než běžné podlahové krytiny
na bázi dřeva. Korek zajišťuje nejen tepelnou, ale i hlukovou izolaci,
tlumí kročejový hluk, a proto je chůze po této podlaze neobvykle tichá.
Je opravdu velký rozdíl mezi zvukem při chůzi po běžných podlahách
a po podlaze Comfort, zejména v noci.
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Odolné a
pružné

Pohodlné a
bezpečné

Podlahy Comfort jsou díky vrstvám přírodního
korku pružné, což prospívá naší páteři
a kloubům. Díky své pružnosti jsou také odolné
proti zátěži.

Podlahy Comfort mají povrch, který se
snadno udržuje a je rovněž chráněn proti
silnému UV záření. Vyrazné struktury povrchu
propůjčují podlahám Comfort osobitost,
a přitom se snadno čistí. Vítaný vedlejší učinek:
bezpečnost při chůzi. Nebezpečí uklouznutí
se minimalizuje. Ale pozor! Pokud se vaše děti
rády kloužou, tuto radost jim naše podlahy
záměrně nedopřejí!

Nejútulnější
podlahy všech
dob
Díky svým vlastnostem jsou podlahy Comfort
ideální do ložnic a dětských pokojů, ale i do
obytných a jídelních prostor. Mohou se také
bez obav používat pro podlahové vytápění,
protože vhodně kombinují přírodní dřevní
vlákna a tenké vrstvy korku.
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Podlahy EGGER PRO Comfort
Long
Art.-No.: 238672 EPC018
Jasan Tegern

Art.-No.: 238825 EPC005
Dub Clermont šedý

Art.-No.: 238764 EPC009
Dub Bennett přírodní

Art.-No.: 238702 EPC016
Dub Huntsville šedý

Art.-No.: 236715 EPC017
Kámen Alondra

Art.-No.: 236746 EPC015
Dub Waldeck světlý

Art.-No.: 236685 EPC022
Dub Crossville přírodní

Art.-No.: 236654 EPC023
Kámen Adolari černý

Kingsize
Art.-No.: 238795 EPC008
Dub Taunton tmavý

Art.-No.: 238733 EPC012
Dub Alba tmavý

Art.-No.: 236777 EPC014
Dub Waldeck přírodní

Art.-No.: 236593 EPC025
Dub Somerset šedý
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Art.-No.: 236623 EPC024
Dub Crossville šedý

Art.-No.: 236531 EPC027
Dub Madura

Art.-No.: 236562 EPC028
Dřevo Eureka

Art.-No.: 236326 EPC001
Dub Waltham přírodní

Art.-No.: 236388 EPC006
Dub Waltham šedý

Art.-No.: 236470 EPC019
Ořech Sarria

Art.-No.: 236418 EPC007
Dub Waltham hnědý

Art.-No.: 236449 EPC010
Dub Bennett tmavý

Art.-No.: 236050 EPC020
Dub Villanger

Art.-No.: 236029 EPC013
Dub Alba šedý

Art.-No.: 236081 EPC021
Dub Villanger barevný

Art.-No.: 235992 EPC011
Dub Alba světlý

Overall

Art.-No.: 236500 EPC026
Dub Canton přírodní

Overall

Art.-No.: 236357 EPC002
Dub Waltham bílý

Overall

Overall

Large

Classic

Art.-No.: 235725 EPC003
Dub Clermont přírodní

Art.-No.: 235879 EPC004
Dub Clermont hnědý
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EPC001

EPC024

«

Pro náš domov jsme chtěli jednoznačně
podlahu přírodní, se všemi výhodami,
které v sobě dřevo skrývá, ale zároveň s
moderními vlastnostmi – vhodnou pro děti,
nenáročnou na údržbu, odolnou a zároveň
teplou a pohodlnou.

»
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Víte, že...
99 korek použitý v obuvi znamená zdraví nejen pro
chodidla, ale i pro kosti a klouby?
Ať už dlouho chodíte, nebo stojíte, korek poskytuje
odpružení klenbě vaší nohy po celý den. A zároveň
to jsou nejzdravější podlahy pro chození naboso.

99 použití korku nemá hranice? Korek se objevuje na
nábytku v interiérech, slouží jako oblíbená vinařská
potřeba, vlastnosti korku využívá stavebnictví pro
jeho tepelně izolační vlastnosti, vyrábějí se z něho
kabelky a peněženky – vše výhradně přírodní.

99 korek je tak elastický jako naše pokožka? Kousek
korku o velikosti kostky cukru obsahuje přibližně
40 milionů vzduchových buněk.

99 pravý korek nezachycuje prach, nečistoty ani
roztoče? Tento důležitý faktor ocení zejména
alergici a astmatici.

99 korková podlaha se kamarádí
i s podlahovým topením?

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou imitace.  11

CZ_cz_1360738_10/2018_K&K
Technické změny a chyby tisku vyhrazeny. Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou
imitace. Výběr barevně sladěného dekoru je možný pouze u originálního vzorku.

Váš prodejce

www.egger.com
EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Německo
T +49 3841 301-0
F +49 3841 301-20222
flooring@egger.com

Více informací:
www.egger.com/korek-konkurent-dreva

