HEZKY A JEDNODUŠE

VÁŠ STYL,
VAŠE PODLAHA,
VÁŠ DOMOV
Stejně jako Vy i my milujeme krásné
interiéry a podlahy, které téměř
nepozorovaně vytváří ten příjemný
pocit domova. Ta chvíle, když si nalijete
lahodný nápoj, pustíte svou oblíbenou
hudbu a vychutnáváte si krásný život
s přáteli, rodinou nebo dětmi. Přesně
takový by život měl být: ryzí, krásný
a bezstarostný – s podlahou Floorify
připravenou přímo pro Váš domov a
Váš život.
Doma projevujete svou osobnost. Ať už
jste hraví, entuziastičtí nebo klidní: Váš
interiér to odráží. A přesně proto s hrdostí
představujeme nové podlahy Floorify.
Protože jsou všestranné, něco vydrží a spojují
jedinečný šarm dřeva s bezkonkurenčně
snadným použitím. Spojují to nejlepší z
mnoha oblastí. Tím jsme si jistí. A nyní je řada
na Vás. Podívejte se sami.

1
F003

PŘIROZENÁ
KRÁSA
Teplé barvy, autentické fáze a jedinečný
vzhled dřeva dodávají podlaze Floorify
ten přirozený vzhled a dojem, který je
tak atraktivní.
Ten výjimečný charakter dřeva se odráží
v mnoha malých detailech: jemný lesk
olejované podlahy, decentní opracování
hran a struktura, která je vždy měkká a
hřejivá na dotek. Každá deska je přivedena
k dokonalosti. Protože skutečná krása
spočívá v detailech.

VĚTŠÍ
JE KRÁSNĚJŠÍ
Využijte každý centimetr prostoru
a zvětšete svůj domov. S Floorify si
vědomě vybíráte lamely velikosti XL: delší
a širší než jakékoli standardní lamely pro
maximální prožitek z plochy.
Zdánlivě nekonečné vizuální linie
způsobují, že místnosti vypadají větší.
Každá místnost tak může lépe projevit
své kouzlo a decentní drážky zvýrazňují
autentický efekt dřevěných desek.
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F001

F009

NEJSILNĚJŠÍ
DOMOV
01
SILNÁ

Zábava je podstata života. A občasné
nehody jsou jeho součástí. Přesně proto
jsou naše podlahy odolné proti nárazům,
poškrábání a skvrnám. S extra silnou
ochrannou vrstvou, inovativní vrchní
vrstvou s technologií proti skvrnám a
unikátně pevnou nosnou deskou Floorify®
Rigid Core, která poskytuje stabilitu, sílu a
tuhost.
Proč? Protože hry s židlemi by měly být
zábavné. Protože jako rodiče se nemusíte
bát toho, že si děti hrají. Protože nehoda v
kuchyni není katastrofa.
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Podlahy Floorify jsou voděodolné. Ne jen
trochu, úplně. Váš obývací pokoj, koupelna
a ložnice mohou naprosto splynout: Floorify
je doma všude.
Snadné použití a všestrannost získáte
zdarma. Pro stříkající vodu ze sprchy i ten
rozlitý gin s tonikem.

VODOTĚSNÁ
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JAKO
RYBA
VE VODĚ
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POHODLNÁ

TAK
POHODLNÁ,
ŽE NEBUDETE
MÍT SLOV

Přiveďte svůj domov k životu s lidmi a
hudbou a zjistěte, co znamená skutečně
pohodlná podlaha. Chytrá kombinace
zvuk pohlcující podlahy Floorify a
podložky Comfort tvoří nádherně
hebkou podlahu a akustickou vrstvu.
Výsledek? Hřejivá podlaha, která vždy
poskytuje příjemný dojem a pohlcuje
více než 20 decibelů. Můžete si tak
opravdu vychutnat ticho a klid, a to i
tehdy, když v dětském pokoji létají kostky
a závodní auta.
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DÉŠŤ JSOU JEN
KONFETY Z
OBLOHY
F006
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F002

F012
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POKUD NEMŮŽETE
DĚLAT OHROMNÉ
VĚCI,

F004

F013

F005

DĚLEJTE MALÉ
VĚCI OHROMNÝM
ZPŮSOBEM
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UDĚLEJTE SI
DNEŠEK TAK
ÚŽASNÝ,

F007
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ŽE MU VČEREJŠEK
BUDE ZÁVIDĚT

F014

F015

ZAKLADATELÉ
OBĚMA NOHAMA NA
PODLAZE

„Roky jsme navrhovali a prodávali podlahy pro
jiné, ale oba jsme věděli, že by to šlo dělat lépe a
krásněji. V takové situaci se nerozmýšlíte: prostě
to uděláte sami.“
Přesně tak, s 25 roky zkušeností s podlahami
a designem interiérů Marie Callens a
Pieter Buyck věděli přesně, jak si stojí.
Samozřejmě na podlaze Floorify.

Máma ve mně přemýšlí
prakticky: moje podlaha
musí odolat mým malým
raubířům. Nejen chvíli,
ale dlouho.
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REVOLUCE
RIGIDNÍHO VINYLU
Unikátní inovací vinylových nosných desek a odolných
povrchů Pieter a Marie spojují to nejlepší ze dvou světů:
teplý vzhled dřevěné podlahy s maximálně snadným
použitím. „Floorify ve skutečnosti nabízí ještě více, protože
naše lamely a dlaždice jsou vodotěsné a maximálně
robustní. Vzhled a pohodlí v jednom.“

PRO MILOVNÍKY
INTERIÉROVÉHO DESIGNU I
PRO RODIČE
Krásnější, jednodušší a robustnější. Tato slova popisují
podstatu Floorify. „Módní fanoušek ve mně chce v domě
podlahu s přírodního dřeva. Máma ve mně přemýšlí
většinou prakticky. Puding na podlaze, hračky tahané po
pokoji: moje podlaha musí odolat mým malým raubířům.
Nejen chvíli,... ale dlouho.“
Představujeme Floorify.

Floorify spojuje to nejlepší z obou světů:
hřejivost dřevěné podlahy s maximálně
snadným použitím. A to včetně extra
pevnosti a voděodolnosti.

Když sami vyvinete něco revolučního,
lepší pocit neexistuje. A přesněě to
jsme udělali s Floorify.

NADŠENÍ Z INOVACÍ
Designové myšlení Marie jde ruku v ruce s Pieterovými
technickými znalostmi. Když se ho zeptáte na hustotu a
pevnost v tahu podlahy Floorify, na tváři se mu znenadání
objeví úsměv. „Baví mě různé materiály a možnosti. Díky
jedinečnému pevnému jádru a inovativnímu výrobnímu
procesu řešíme s Floorify všechny tradiční problémy
zámkových vinylových a laminátových podlah najednou.
A to je paráda.“
Podlaha Floorify je tichá, teplá, vodotěsná a lze ji snadno
položit více méně na jakýkoli povrch. A to i bez přípravy.
„Příležitost uvést takový revoluční výrobek dostanete jen
jednou v životě. Proto je Floorify tak úžasný projekt.“

BELGICKÝ DESIGN
Floorify je belgický design skrz naskrz. Bez ohledu na
to, kterou podlahu Floorify si vyberete: jako stylistka se
Marie sama postarala o design speciálního formátu i
design detailů. Za pomoci seznamů z Pinterestu. Hodně
seznamů z Pinterestu. „Nechávám se inspirovat vším, co
vidím a zažívám. Od atraktivních interiérů po působivou
architekturu. A ano, miluji koláže na Pinterestu. Dokonce
jsem na Pinterestu vytvořila koláž pro svůj vánoční interiér.
Na tom není nic špatného, ne?“ směje se.
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ČAS NA OSLAVU

JISTOTA DO BUDOUCNOSTI

Ať už oslavujete cokoli: pamatujte, že podlaha
Floorify Vás i Vaši rodinu vždy podrží. Ať už se
chcete jen tak procházet ve svých jehlových
podpatcích nebo uspořádat narozeninovou oslavu:
Vaše podlaha Vás nezklame. To slibujeme.

Někteří lidé nazývají 25 let stříbrné výročí. My tomu
prostě říkáme záruka.

ODOLNOST NA VŠECH FRONTÁCH
Barevná stálost, snadná údržba a nerozbitnost:
samozřejmě, že je podlaha Floorify odolná. Navíc je
každá deska stoprocentně recyklovatelná a snadno
splňuje ty nejnáročnější evropské normy. Ve všech
testech – a věřte nám, bylo jich opravdu hodně –
získává Floorify to nejlepší hodnocení. S ničím jiným
bychom ani nebyli spokojeni.
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ZAMKNOUT A JÍT

MILIMETRY PLNÉ MOŽNOSTÍ

Úspora času: to se líbí každému. S praktickým a
ověřeným zámkovým systémem je instalace hračka.
Rozlučte se s lepidlem, přivítejte Floorify. Položte,
zamkněte a je hotovo. Budete tak mít více času na ty
opravdu důležité věci v životě.

Podlahy Floorify jsou tenké. Velice tenké. Pouhé
4,5 mm. To je tloušťka ideální pro renovace a perfektní
pro podlahové vytápění nebo chlazení. Výhoda navíc:
díky minimální výšce si můžete jednoduše ponechat
stávající dveře. To je bonus.

NA JAKÝKOLIV POVRCH
BEZ PŘÍPRAVY
Stávající podlaha nebo malé nerovnosti? Rozneste
písek, pardon... položte přes to podlahu Floorify.
Mohou tam zůstat i ty staré ošklivé dlaždice.

1. Matná vrchní PU vrstva odolná proti skvrnám.
Floorify® Silent Touch - patentováno
2. Extra silná průhledná nášlapná vrstva.
3. Tenká vrstva s dekorem s vysokým rozlišením.
4. Vodotěsná a zvuk pohlcující nosná deska
Floorify® Rigid Core - patentováno.

19

BOARDS

F001
Paris Tan

F002
Butter Crisps

F003
Whitsundays

F004
Wool

F005
Brunette

F006
Blush

F007
Croissant

F008
Alpaca

F009
Granola

F010
Cap Blanc Nez

F011
Chanterelle

F012
Hazy Skies

F013
Cap Gris Nez
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Rozměry lamel

4,5 x 225 x 1524 mm

Počet lamel v balení

8

V balení m2

2,74

Zátěžová třída

33

Nášlapná vrstva

0,55 mm

Instalace

Zámek – plovoucí

Zkosená hrana

V4

Záruka pro rezidenční použití

25 let

Záruka pro komerční použití

5 let

TILES

F014
Sea Salt

F015
Oyster

Rozměry lamel

4,5 x 600 x 900 mm

Počet lamel v balení

4

V balení m2

2,16

Zátěžová třída

33

Nášlapná vrstva

0,55 mm

Instalace

Zámek – plovoucí

Zkosená hrana

V4

Záruka pro rezidenční použití

25 let

Záruka pro komerční použití

5 let

F016
Caviar

RYZÍ DO
DETAILŮ
Podlahy inspirované malými detaily,
sofistikovanými designy a jemnými
strukturami dřeva, které dokonale
odpovídají Vašemu životnímu stylu.
Klasické, rustikální nebo progresivní:
objevte barevnou paletu podle svého
vkusu a stylu.
Každá deska je výsledkem snahy o
maximální vyváženost charakteru, barev,
lesku a povrchové úpravy. Starší vzhled,
výrazná patina nebo skandinávská
jednoduchost? Nechte se svést a
vyberte si podle svého.
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CHYTRÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KRÁSNÝ
INTERIÉR
PATENTOVANÁ
TECHNOLOGIE

VŠESTRANNÉ SOKLOVÉ LIŠTY
Dokonalý doplněk Vaší dokonalé podlahy. Dokončete ji se
soklovými lištami, které nabízejí stejnou odolnost proti
opotřebení a vodotěsnost jako podlaha Floorify. A to s naprosto
stejnou povrchovou úpravou a ve Vaší oblíbené barvě.
Soklové lišty
10 x 61 x 2400 mm (tl x v x d)
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PODLAHOVÉ PROFILY NA MÍRU
S kompletní řadou podlahových profilů můžete podlahu
dokonale zakončit. Díky minimalistickému a elegantnímu
designu poskytují neviditelný přechod mezi dvěma zvláštními
sekcemi podlahy. Máme pro Vás ukončovací a přechodové
profily. Považujeme za samozřejmost, že mají identickou
barvu a povrch jako podlaha. To jsou přesně ty detaily, které
nás odlišují.

Ukončovací pro�ly
9,4 x 31,4 x 2400 mm (tl x v x d)
Přechodové pro�ly
6,2 x 36 x 2400 mm (tl x v x d)

OBJEDNÁVACÍ KÓDY
DEKOR

PODLAHA

SOKLOVÁ LIŠTA

UKONČOVACÍ PROFIL

PŘECHODOVÝ PROFIL

Paris Tan

F001

S001

E001

O001

Butter Crisps

F002

S002

E002

O002

Whitsundays

F003

S003

E003

O003

Wool

F004

S004

E004

O004

Brunette

F005

S005

E005

O005

Blush

F006

S006

E006

O006

Croissant

F007

S007

E007

O007

Alpaca

F008

S008

E008

O008

Granola

F009

S009

E009

O009

Cap Blanc Nez

F010

S010

E010

O010

Chanterelle

F011

S011

E011

O011

Hazy Skies

F012

S012

E012

O012

Cap Gris Nez

F013

S013

E013

O013

Sea Salt

F014

S014

E014

O014

Oyster

F015

S015

E015

O015

Caviar

F016

S016

E016

O016
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TICHÁ SÍLA
NAŠEHO TÝMU
SNŮ
PODLOŽKA COMFORT
Zajišťuje měkkou podlahu, dodatečné akustické
tlumení a je obzvláště vhodná pro podlahové
vytápění a chlazení. Ano, naše podložka Comfort
dělá přesně to, co naznačuje její název – a potřebuje
k tomu méně než 2 mm.
Její technické vlastnosti podporují sílu a schopnosti
desek Floorify. Tvoří spolu nerozlučný pár.
Podložka Floorify Comfort Underlay
U001
15 m² na roli – tloušťka 2 mm
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TECHNICKÝ LIST
06.09.2017
Verze:
25. 5. 2017
Parametr

Norma

CZ
Vlastnosti

Rozměry a základní informace
Planks
Boards

Tiles

Šířka:

ISO24337

225 mm

600 mm

Délka:

ISO24337

1524 mm

900 mm

Počet lamel v balení:
Balení :

8 ks

4 ks

2,74 m2

2,16 m2
17,6 kg

Hmotnost balení:

ISO23997

22 kg

Tloušťka lamely:

ISO24337

4,5 mm

4,5 mm

Tloušťka vrchní vrstvy:

EN429

0,55 mm

0,55 mm

Jádro:

Zvukově redukční, robustní a vodotěsné Floorify® Rigid Core

Povrchová úprava:

Ochrana proti poškrábání a odolná proti skvrnám Floorify® Silent Touch Technology

Zámek

Tradiční click systém bez lepení pod licencí Unilin.

Záruka
Třída použití:

ISO10582

33

CE:

EN 14041

DoP FF001

Záruka

Domácnosti:
25 let
Komerční prostory: 5 let

Technické údaje
Požadavky normy

Floorify hodnoty

EN13329, Annex E

≥ 2000 cyklů

≥ 3000 cyklů – AC3

EN13329

≥ 1 200 mm

V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort underlay 1800 mm – IC3

Odolnost proti
bodovému zatížení :

ISO24343-1

≤ 0,1 mm

V kombinaci s podl. Floorify® Comfort underlay: bez viditelných změn

Odolnost proti skvrnám:

EN423

Skupiny 1 a 2: stupeň 5;
Skupina 3: stupeň 4

Skupiny 1 a 2: stupeň 5; Skupina 3: stupeň 4

Odosnost proti UV
Odolnost
záření:

ISO 105-B02:1994,
6 minimum
Metoda 3a
EN 13501-1
ISO 9239-1
EN ISO23999
≤ 0,25 %
6 hodin při 80 °C
Dlouhá strana: > 1 kN/m
ISO24334
Krátká strana: 1,5 kN/m

Odolnost proti
opotřebení:
Odolnost vůči nárazu:

Požární klasifikace:
Rozměrová stálost:
Pevnost zámku:
Reakce na posun nohy
nábytku:
Odolnost proti kolečkům
židle:

>6
Bfl-s1
≤ 0,15 %
Dlouhá strana: > 9 kN/m
Krátká strana: > 9 kN/m

EN424

0,1 mm/32 kg

Beze změny

EN425

> 25000 cyklů: žádná
delaminace, žádné rušení

V kombinaci s Floorify® Comfort underlay: žádné vyditelné změny

Protikluznost – Aquagrip:

EN13893

Bobtnavost

ISO24336

Tepelný odpor
Tepelný
odpor(podlaha + EN12667
podložka):

třída DS
< 18%

0%

< 0,15m² K/W

<0,015m²K/W
0,15m² K/W

Podlahové vytápění:

Vhodné pro všechny standardní topné systémy v podlahách s betonovým podkladem. Elektrické topné systémy
lze použít, pokud garantují na celém povrchu podlahy rovn.telotu max 27 °C a teplotní náběh je pozvolný.

Kročejový útlum:

ISO712

DLw 18 Db

V kombinaci s Floorify® Comfort underlay D Lw 20 Db

Emise formaldehydu:

EN14041

E1

E1

TVOC 28 dnů:

ISO 16000-6

< 1000 μg/m³

< 10 μg/m³

Emise ve vzduchu
v interiéru:

Výnos č. 2011-321

Nebezpečné látky

A+

REACH standardy:

Floorify® podlahy a příslušenství jsou zcela kompatibilní se standardy REACH.

Plastifikátory

pouze DOPT – čisté PVC – 100 % bez ortoftalátu

Společnost Floorify NV si vyhrazuje právo provádět změny materiálu a struktury, pokud slouží ke zlepšení kvality.
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ZÁRUKA 25 LET PRO DOMÁCNOST
ZÁRUKA 5 LET NA KOMERČNÍ PROSTORY
Tato záruka je omezená záručními podmínkami, které můžete nalézt na
stránkách na adrese www.parketkoncept.cz

Floorify NV, Noordstraat 140, B-8800 Roeselare, hello@floorify.com
FLOORIFY.COM
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