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Struktura korku tvořená z buněk naplněných vzduchem 
činí z korku nejlepší přírodní tepelný a zvukový izolant. 
Microstructure of cork with air cells is making cork the 

best natural thermal and acoustic insulator.



Eco-friEndly  
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Za dalších 9 let se kůra obnoví. 
The bark is restored after  
a further 9 years.

Sklizeň probíhá po staletí  
stejným způsobem.  
The harvest has been carried out  
in the same manner for centuries.

KoreK je kůra korkového dubu, který roste převážně  
v oblasti Středozemí. Tento strom se dožívá přibližně 
200 let. Dříve než se může kůra poprvé sklidit, musí 
korkový strom dosáhnout stáří 20 až 25 let. Po sklizni 
korkové kůry vyrůstá nová vrstva, která může být skli-
zena za dalších 9 let. Korková sklizeň je prováděna še-
trným způsobem a život stromu není ohrožen. 
 Při zvyšujících se obavách o životní prostředí zůstá-
vají korkové duby jedinými stromy, jejichž kůra se sama 
dokáže po sklizni zregenerovat. Strom zůstává nepo-
škozený. Jedná se tedy o obnovitelný zdroj, příznivý 
pro životní prostředí. Kromě toho má korkový dub vý-
jimečnou schopnost absorbovat oxid uhličitý a po skliz-
ni se tato jeho kapacita dokonce zpětinásobí. Tato výji-
mečná vlastnost dělá z korku přírodní surovinu, jejíž 
použití přispívá k ochraně unikátních lokalit ve světě.

CorK is the outer bark of the cork oak tree, which 
grows mainly in the Mediterranean region of the 
world. This tree has a life span of about 200 years. 
Each cork tree must be 20 to 25 years old before it can 
provide its first harvest of cork. After extracting the 
cork a new layer starts generating and nine years have 
to pass until a new harvest can take place. The cork 
harvesting is made in a sustainable manner and does 
not harm the tree which is never cut down or removed.
 With the increasing concern for the environment, 
cork oak remains the only tree whose bark can regener-
ate itself after harvest leaving the tree unharmed. It is 
truly, a renewable, environmentally friendly resource. 
Furthermore, the cork oak tree has the remarkable 
capacity to retain carbon and a harvested cork tree fix-
ates almost five times more carbon. This exceptional 
characteristic makes cork a naturally sustainable prod-
uct and its use contributes to the preservation of  
a unique habitat in the world.

Korek cork
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• NATURALLY SUSTAINABLE ALTERNATIVE
Cork can be harvested from the same tree for about 
two hundred years and every harvested cork tree fix-
ates between 3 to 5 times more carbon dioxide. The 
harvesting is made with minimal impact on the envi-
ronment and no trees are cut down to bring you this 
product. Cork is the perfect environmentally friendly, 
renewable and sustainable material.

• COMFORT
Cork, as a natural product, warms and enriches any in-
terior. With over 40 million natural “cushion cells” per 
cubic centimeter, cork is a natural sound and thermal 
insulator. Cork floors are beautifully quiet and com-
fortable underfoot, warm and pleasant to the touch.

• SAFETY
Cork floors do not absorb dust and are resistant to 
bacteria and fungus. They do not cause allergies nor 
pose a risk to asthma sufferers. Adhesives and finishing 
products used in the manufacturing of cork floors are 
formaldehyde-free and Volatile Organic Compounds 
(VOC) emissions are not detectable.

• DURABILITY AND EASY MAINTENANCE
Advanced coating technology gives cork floorings  
a highly resistant and long-lasting protection even in 
high traffic environments. Due to the special factory 
finish, cork floors are not only durable but they require 
only minimal maintenance. 

Porovnání tepelné reakce chodidla  
po kontaktu s různými typy podlah 
po jedné minutě. 
Spectrometric comparation of foot 
thermoreaction after one-minute 
contact with various types of floors.

• SkUTEčNě příRODNí
Korek může být opakovaně získáván z téhož stromu  
po dobu asi 200 let, proto sklizeň a zpracování korko-
vých výrobků nemá negativní dopad na životní pro-
středí. Korek se tak stává dokonale obnovitelným  
a udržitelným materiálem, příznivým životnímu pro-
středí.

• pOhODLNý
Svým přírodním vzhledem a vynikajícími užitnými 
vlastnostmi obohatí korek kterýkoliv interiér. S více 
než 40 milióny „polštářkových” buněk na kubický cen-
timetr je korek přirozeným zvukovým a tepelným izo-
lantem. Korkové podlahy jsou tiché a pohodlné pro 
chůzi, teplé a příjemné na dotek.

• BEzpEčNý
Korkové podlahy nepohlcují prach a jsou odolné proti 
bakteriím a plísním. Nezpůsobují alergie a nepředsta-
vují riziko pro lidi trpící astmatem. Použité povrchové 
úpravy neobsahují formaldehyd ani jiné látky, které by 
se uvolňovaly do životního prostředí. 

• ODOLNý A SNADNO UDRžOVATELNý
Nejmodernější povrchové úpravy dodávají korkovým 
podlahám vysokou odolnost a dlouhotrvající ochranu i 
v prostředí s vysokou zátěží. Díky těmto speciálním 
úpravám je zároveň péče o korkové podlahy snadná  
a jednoduchá. 

laminát 
laminatE

KeraMicKá dlažba 
cEramic tilEs

dřevo 
Wood

korEk 
cork

Proč korek? Why cork?
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Díky zdravotní nezávadnosti a izolačním 
vlastnostem je korková podlaha ideálním 
řešením pro Vaši rodinu. 
For it’s insulating properties and benefits to 
your health is cork flooring the ideal choice 
for your family.

• NICE AND wARM AT FIRST TOUCh
Your children can play quietly on the ground and it 
is not cool. Corks unique spongy structure, which has 
no other natural material, is an excellent protection 
against cold, insulates and stays warm on touch.

• EXCELLENT IN ThE kITChEN AND BAThROOM
Cork flooring can enhance your kitchen or bathroom. 
Cork doesn’t mind changes in temperatures, drought,  
or damp.

• LET’S pLAY!
Your children can enjoy games without disturbing the 
neighbours again. Cork due to its spongy texture ab-
sorbs vibrations and oscillations.

• wOULD DO EVERYThINg FOR A hEALThY hOME
Cork is also welcomed for families with allergic chil-
dren. It is chemically neutral and antistatic, does not 
attract dust, which is one of the most common aller-
gens in children. Completely isolates heat and noise.

• IT IS Up TO YOU, whICh ONE YOU ChOOSE!
In addition to the classic brown cork tiles, you can 
choose from a wide range of colours and patterns - 
from cream to shades of green, blue or shades of red. 
Or even cork floors that resemble stone, wood, or clas-
sic ceramic tiles.

• příjEMNý A TEpLý jIž NA pRVNí DOTEk
Vaše děti si mohou klidně hrát na podlaze, která je 
nebude chladit. Svojí unikátní strukturou tvoří korek 
výbornou ochranu proti chladu, izoluje a zůstává teplý 
na dotek.

• VhODNý I DO kUChYNě čI DO kOUpELNY
Korková podlaha může zpříjemnit i Vaši kuchyni či kou-
pelnu. Korku nevadí střídání teplot, sucho ani vlhkost.

• NEBRáNí hRáM
Vaše děti se mohou věnovat hrám a sousedy už nebu-
dou rušit hlukem. Korek díky svým izolačním vlastnos-
tem tlumí kročejový hluk a vibrace.

• zDRAVí pROSpěšNý
Korkové podlahy jsou bezpečnou možností pro alergi-
ky. Korek je chemicky neutrální a antistatický, nepřita-
huje prach, který je jedním z nejčastějších alergenů u 
dětí. Dokonale izoluje teplo a hluk.

• záLEží jEN NA VáS, kTEROU SI VYBERETE!
Již dávno jsou pryč časy jednotvárných korkových pod-
lah. Dnes si můžete vybrat nejen ze široké škály vzorů  
v přírodních odstínech, ale i v různých barvách – od 
smetanových odstínů až po zelené, modré nebo víno-
vé. Nebo dokonce korkové podlahy, které připomínají 
kámen, dřevo či keramické dlaždice.

Pro vaši rodinu to nejlepší! The best choice for your family! 
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Kolekce collections

vyberte si z naší nabídky kolekcí  
a vzorů využitelných ve všech typech 
interiérů. Je jenom na vás, které dáte 
přednost. Kvalita a unikátní vlastnosti 
jsou u všech zaručeny.

choose from our range of designs 
and collections suitable for many 
types of interiors. it’s up to you 
which one you prefer, quality and 
unique features will remain the  
same in all of them.



Hravě s výběrem podle  
vlastního vkusu

Playfully with the choice of your own style

Kolekce Emotions představuje styl a krásu. S báječným 
výběrem struktury a barev nabízí tato kolekce perfektní  
řešení pro luxusní interiéry, od moderních po tradiční. 

Emotions range features style and beauty. With a fabulous 
assortment of designs, textures and colours, the Emotions 
collection provides the perfect solution to create luxurious 
interior decorating styles from modern to traditional.

el
em
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cHaMPagner tWiSt BroWn RIVERcHaMPagner WHite tWiSt LAVA

StanDarD PriMuSeleMent ruStic creMeeleMent ELEMENT RUSTIC OLIVEStanDarD creMe

 2 vrstvy laku s keramickými částicemi WTA-X® se  
4 vrstvami dvousložkového UV laku  3mm dekorační 
korková dýha s vysokou hustotou  6mm HDF deska 
odolná proti vlhkosti s vysokou hustotou (880kg/m3)  

 ochranný systém JointShield® chrání hrany proti 
vlhkosti  1,5mm integrovaná korková podložka  
s antibakteriální ochranou Microban®

 2 layers of WTA-X® with 4 layers of 2 component UV 
cured finish  3mm thickness high-density natural cork 
surface  2mm agglomerated cork sound insulation  

 9mm thickness moisture resistant, high-density fibre-
board (880 kg/m3)  1,5mm thickness integrated cork 
underlay with Microban® antibacterial protection

Emotions
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Podlahy budoucnosti,  
dostupné již dnes

Flooring of the future, available today

Revoluční kolekce mezi korkovými podlahami, která Vám 
umožní vybrat si mezi různými velikostmi lamel, které 
mohou být použity vzájemně mezi sebou. Kolekce Studio 
jsou korkové podlahy budoucnosti s pronikavým zevněj-
škem a širokou řadou možností, dostupné již dnes.

It is the cork floating floor revolution. This means freedom 
to choose between planks, narrow panels and tiles that can 
be used and fitted together. With cutting-edge appearance 
and a wide range of possibilities, Studio collection is the 
cork flooring of the future, available today.
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STudio & blooM

MeSH creMe terra MiDnigHtZeBra noBel JeanS

eXPreSSion contour creMeStringeXPreSSion BroWn String WHiteeXPreSSion SanD

 studio 6 vrstev vysoce odolného dvousložkového 
laku HCA2K®, blooM 2 vrstvy laku s keramickými části-
cemi WTA-X® se 4 vrstvami dvousložkového UV laku  

 3mm dekorační korková dýha s vysokou hustotou 
 zkosená hrana Micro Bevel®  3mm aglomerovaná 

korková zvuková izolace  9mm HDF deska odolná 
proti vlhkosti s vysokou hustotou (880kg/m3)  1,5mm 
integrovaná korková podložka s antibakteriální  
ochranou Microban®

 
 studio 6 layers of high performance HCA2K® 2 com-

ponent waterborne top lacquer, blooM 2 layers  
of WTA-X® with 4 layers of 2 component UV cured finish  

 3mm thickness high-density natural cork surface  
 Micro Bevel® edges  2mm agglomerated cork  

sound insulation  9mm thickness moisture resistant, 
high-density fibreboard (880 kg/m3)  1,5mm thickness 
integrated cork underlay with Microban® antibacterial 
protection
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extravagance  
a osobitý charakter

extravagant and individual character

Korková podlaha s charakterem. Dekory, vyrobené  
z ručně dýhovaného korku, představují exkluzivní a pokro-
kovou kombinaci barev a struktury. S odvážným vzhledem  
a neuvěřitelnou kolekcí stylů dodá kolekce Recolour  
extravagantní a osobitý charakter každému interiéru.

The decors, entirely made of hand veneered natural 
cork, feature an exclusive and innovative combination  
of colours. With an audacious appearance and a fabulous 
assortment of styles, the Recolour collection grants 
an extravagant and individual note to each room.

B
lu
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K dispozici také jako dílce pro lepené podlahy
Available also as glue-down tiles

YelloW Blue JaDeBurgunDYreD teal

JaSMine coffeeSHaDoWtan coalSanD

rEcolour

 2 vrstvy laku s keramickými částicemi WTA-X® se  
4 vrstvami dvousložkového UV laku  3mm dekorační  
korková dýha s vysokou hustotou  6mm HDF deska 
odolná proti vlhkosti s vysokou hustotou (880kg/m3)  

 ochranný systém JointShield® chrání hrany proti 
vlhkosti  1,5mm integrovaná korková podložka  
s antibakteriální ochranou Microban®

 2 layers of WTA-X® with 4 layers of 2 component UV 
cured finish  3mm thickness high-density natural cork 
surface  2mm agglomerated cork sound insulation  

 9mm thickness moisture resistant, high-density 
fibreboard (880 kg/m3)  1,5mm thickness integrated 
cork underlay with Microban® antibacterial protection
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Nová generace 
korkových podlah

New generation of cork flooring

Řada korkových podlah Printcork kombinuje autenticitu  
a krásu přírodního produktu s vysokou odolností inova- 
tivního a zároveň ekologického povrchu. Přínáší zcela  
nové atraktivní dekory vytvářené technikou vysoce  
kvalitního tisku. 

Printcork cork flooring combines the authenticity and 
beauty of natural products with the durability of an in-
novative hardwearing and eco-friendly surface, brings 
new stunning decors achieved by state-of-the-art  
digital printing technology.
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oak Blanc oak BlonD oak antiqueoak Sienaoak Pearl OAk JAVA

printcork

larcH froSt ASh VINTAgElarcH SierralarcH SPice aSH SanDlarcH countrY

 6 vrstev vysoce odolného dvousložkového laku 
HCA2K®  digitální tisk ve vysokém rozlišení 1000dpi  

 zkosená hrana Micro Bevel®  3mm aglomerovaná 
korková zvuková izolace  9mm HDF deska odolná 
proti vlhkosti s vysokou hustotou (880kg/m3)  1,5mm 
integrovaná korková podložka s antibakteriální  
ochranou Microban®

 6 layers of high performance HCA2K® 2 component 
waterborne top lacquer  1000 dpi High Definition 
Digital Printing  Micro Bevel® edges  2mm agglome-
rated cork sound insulation  9mm thickness moisture 
resistant, high-density fibreboard (880 kg/m3)  1,5mm 
thickness integrated cork underlay with Microban® anti-
bacterial protection
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dotek luxusu
exclusive feeling of luxury

Nová řada exkluzivních korkových podlah s povrchem  
ze 100% pravé recyklované kůže. Tyto podlahy jsou syno- 
nymem luxusu a jedinečnosti a poskytnou Vám nezamě-
nitelný pocit pohodlí, tepla a ticha. 

Leather Floors set a new landmark in room design. The 
surface is made of 100% recycled genuine leather and 
the use of cork – a renewable resource – enhances the 
feeling of comfort, warmth and quietness. These floors 
are synonymous for luxury and glamour.
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K dispozici také jako dílce pro lepené podlahy
Available also as glue-down tiles

 vysoce kvalitní dvousložkový lak na vodní bázi 
AQUA2K®  2,5mm pravá kůže  zkosená hrana 
Micro Bevel®  6,5mm dřevovláknitá deska odolná 
proti vlhkosti s vysokou hustotou (880kg/m3)  1,5mm 
integrovaná korková podložka s antibakteriální ochranou 
Microban® 

 

 High-quality AQUA2K® 2 component waterborne 
finish  2,5mm thickness real bonded leather layer   

 Micro Bevel® edges  2mm agglomerated cork sound 
insulation  9mm thickness moisture resistant, high-
-density fibreboard (880 kg/m3)  1,5mm thickness 
integrated cork underlay with Microban® antibacterial 
protection

loMBarDia antico uMBria arDeSia uMBria grigioCALABRIA VENIgLIAcalaBria cannella uMBria Bianco

VENETO BISTRO PIEMONTE VINOuMBria SePPiaVENETO SEPPIA toScana ruggineVENETO BORgOgNA

corium
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Krása dokonalosti
beauty of perfection

Vinylcork je více než další vinylová podlaha na trhu. Odli-
šuje se výjimečnou krásou dekorů a vynikajícími užitnými 
vlasntostmi, které přináši spojení materiálů vinylu a korku 
v inovativní konstrukci plovoucí podlahy s dvojitou vrst-
vou korku.

Vinylcork is not just another luxury vinyl floor; it distin-
guishes itself by the beauty of the visuals, the excellent 
performance of the wear layer and the innovative floating 
construction that adds an extra layer of cork providing  
an improved comfort and acoustic insulation.comfort  
and acoustic insulation.
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K dispozici také jako dílce pro lepené podlahy
Available also as glue-down tiles

 2mm luxusní vinylová vrstva (0,33mm nášlapná  
vrstva) s integrovanou microceramic® technologií  
a antibakteriální ochranou  1mm aglomerovaná 
korková zvuková izolace  6mm HDF deska odolná 
proti vlhkosti s vysokou hustotou (880kg/m3)  1,5mm 
integrovaná korková podložka s antibakteriální  
ochranou Microban® 

 

 2mm thickness luxury vinyl (0,33mm wear layer) with 
integrated microceramic® technology and antibacterial 
protection  1mm agglomerated cork sound insulation 

 9mm thickness moisture resistant, high-density fibre-
board (880 kg/m3)  1,5mm thickness integrated cork 
underlay with Microban® antibacterial protection

viNylcorK

graPHite BiancocottagefaWn neWPortcornfielD

taWnYSunSet SaHaraTAVERN Barn artiSan
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Přírodní i stylové
Naturally stylish

Přirozeně vkusné, tiché, pohodlné a přesto snadné na 
údržbu, voděodolné, s dlouhou životností a šetrné k život-
nímu prostředí. Pozoruhodné vrozené vlastnosti korko-
vých podlahových dlaždic vytváří teplé, tiché a relaxační 
prostředí.

Naturally stylish, silent and comfortable yet easy to main-
tain, water resistant, hard-wearing and environmentally 
friendly. The remarkable native properties of cork floor 
tiles will create a warm, quiet and relaxing ambience.
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LAVAStanDarD creMe cHaMPagnercHaMPagner WHite PriMuS

StanDarDMineral

tWiSt BlackeXPreSSion tWiSt green tWiSt reDDita

 korková dýha  korkový základ
 cork veneer  cork basement

 korková dlaždice masiv  
 solid homogeneous cork tile

tradition

MaSiv

dýha
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autentické a inspirující
authenticity and inspiration

Korkové designové obklady z řady Style nabízejí nové 
možnosti pro moderní interiér. Stylový charakter vychází 
z unikátního vzhledu, povrchu a vlastností korkového 
přírodního materiálu. 

Innovative and ispiring cork ambience design collection, 
bringing new possibilities to every interior, is created with 
focus on sustainability and respekt for the nartural cork 
character.
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3D MoSaic cork forMeleMent 3Dcork Bark cork MoSaic

stylE

c01W14 c01W16 c01W25c01W10 c01W15

collEction

3d

 ochranná vrstva  digitální tisk  
 korkový základ
 protective layer  digital print 
 cork basement

3D obklady jsou dodávány  
v dílech o velikosti 600 x 300 
mm. Dekor Cork Form je tvořen 
způsobem mozaiky ze čtyř typů 
dílů o různé velikosti. 
3D wall tiles are produced in  
size 600 x 300 mm. Cork Form 
decor is available in four different 
sizes of a tile, to be completed  
as a mosaic.
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Korková izolace cork insulation

CorK insulation materials include various types of 
cork boards, cork grains and rolls and are successfully 
used as insulation suitable for healthy living. 
 Thermal insulation of residential buildings reduc-
es heat loss and helps to create pleasant and healthy 
internal environment, the insulation layer must also 
prevent water condensation and thermal bridges. For 
this purpose, cork is ideal material with high durabil-
ity, suitable to withstand variations in temperature, 
drought and humidity. Most of cork insulation materi-
als are produced without use of artificial binders.

Cork rolls – another means of cork insulation applica-
ble and recommended under any kind of flooring.  
It is environmentally friendly alternative to plastics. 
Cork rolls provide thermal and sound insulation and 
help to absorb the impact and vibration, significantly 
reduce noise, improve acoustic comfort and save  
energy for heating.

KoreK je vynikající a naprosto ekologický izolant 
vhodný pro lidské zdraví, který je využíván v podobě 
různých typů korkových izolačních desek, korkové drtě 
nebo rolí.
 Tepelná izolace obytných domů omezuje tepelné 
ztráty a napomáhá vzniku žádoucího vnitřního pro-
středí, izolační vrstva zároveň musí zabraňovat vzniku 
kondenzace a tepelných mostů. Pro tento účel je korek 
ideálním materiálem s vysokou životností, trvalou 
odolností proti plísním, vlhkosti i výkyvům teplot.
Většina korkových izolačních materiálů je vyrobena 
bez použití umělých pojiv. 

Jako základní podklad, vhodný pod všechny druhy 
podlah, jsou doporučovány korkové role, ekologická 
náhrada za plastové podkladní role. Korkové role za-
bezpečují tepelnou a zvukovou izolaci a tlumí nárazy  
a vibrace, tím výrazně omezují kročejový hluk, zvyšují 
akustickou pohodu užívání podlahy a šetří energie při 
vytápění.

korková role zajišťuje tepelnou  
a akustickou izolaci podkladu, tlumí 
kročejový hluk a zajišťuje úsporu 
energie při vytápění. 
Cork roll provides thermal and  
sound insulation, reduces noise  
and helps to save energy.

Ideální podklad pro dřevěné a laminá-
tové plovoucí podlahy, pro keramické 
a kamenné dlažby a koberce.  
An ideal base for all kinds of floating 
floors (laminate, hardwood floors), 
ceramic and stone tiles and carpets.
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• suchý korkový podlahový systém
• nejefektivnější izolace hluku i tepla
• suchá a jednoduchá pokládka
• cork insulation flooring system
• the most effective acoustic and thermal insulation
• dry and easy installation

• tepelná a zvuková expandovaná izolace
• izolace dutin příček a podlah
•  ideální pro nízkoenergetické objekty 
• thermal and acoustic insulation with cork grain
• ideal for use in cavity spaces
• the best option for low-energy buildings

ZeĎ 
Wall

podlaha 
floor

iZolačNí drť 
granulatEd cork

• korkový termoizolační systém
• zateplení a izolace hluku obvodových zdí
• přírodní produkt s dlouhou životností
• cork thermal insulation system
• thermal and acoustic external insulation
• high-durability natural product

•  střešní korkový izolační systém
•  ideální pro všechny typy střech 
•  sedlové, ploché, pojezdové, vegetační 
• cork insulation system for roofs
• suitable for all types of roofs 
• gable, flat, sliding or green roofs

STřecHa 
roof
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laky a údržba varnishes and maintenance

Výrobky URSA pAINT jsou vyvinuty na základě nej-
novějších technologií a testovány na našich podlahách. 
Zaručují jednoduchou a rychlou aplikaci s dlouhou 
životností. Díky svým jedinečným vlastnostem kombi-
nují extrémní odolnost, pružnost a příjemný vzhled.

URSA pAINT products are specially developed and 
tested on our floors to provide quick and easy applica-
tion and long lasting effect. Its unique composition 
brings up extreme durability, flexibility and pleasant 
apperance of the floors.

DUO
Dvousložkový vrchní PU lak  
s odolností vůči otěru a chemi-
káliím. Vhodný na extrémně 
namáhané podlahy. 
Two-component polyurethane 
top coat resistance to abrasion 
and chemicals. Suitable for 
extreme duty floors.

SkYLT
Dvousložkový vrchní extra 
matný PU lak na zatěžované 
podlahy. 
Two-component polyurethane 
top coat – extra mat. Suitable 
for extreme duty floors.

RIgOSTEp CLEAN
Standardní čisticí koncentrát. 
Podlahu čistí a zároveň ji oživu-
je, zvyšuje odolnost podlahy.  
Standard cleaning concentrate. 
Cleans the floor and restores  
appearance, increases durability.

RIgOSTEp pOLISh
Speciální hloubkově čisticí kon-
centrát pro čištění a ošetřování. 
Chrání proti poškrábání a do-
dává příjemně hedvábný vzhled 
povrchu podlahy. Varianty: lesk, 
mat, polomat. 
Special in-depth cleaning 
concentrate cleans and cares, 
avoids abrasion and restores 
appearance of the floor.

RIgOSTEp STRIp
Vysoce účinný čisticí a odmašťo-
vací prostředek, který umožňuje 
dosáhnout matný, lesklý, případ-
ně pololesklý efekt podlahy.  
High-performance cleaning con-
centrate allows to achieve matte, 
glossy or semi-gloss effect of the 
flooring.

C800 TRANSpARENT
Jednosložkový vrchní PU lak 
vhodný na barvené korkové 
podlahy. Vhodný na středně 
namáhané podlahy. 
One-component polyurethane 
top coat to abrasion and chemi-
cals. Suitable for coloured  
cork floors. For duty floors.

C800 NATURAL BROwN
Jednosložkový PU lak se zvýše-
nou ochranou proti vyblednutí. 
Vhodný na středně namáhané 
podlahy. 
One-component polyurethane 
top coat to abrasion and chemi-
cals. Suitable for duty floors.

MOTION
Jednosložkový lak na extrémně 
zatěžované podlahy, zvyšuje 
odolnost proti uklouznutí. 
One-component topcoat with 
high anti-slip effect. Suitable  
for extreme duty floors.
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CorK floors are equipped with a unique locking sys-
tem Uniclic with which the laying of the floors is easy 
and in compliance with the basic procedures can easily 
be mastered by every home handyman. 
 Cork floors are not only durable but also extremely 
easy to clean and maintain. Consistent production pro-
cess ensures durability of cork flooring to the satisfac-
tion of consumers. 
 Due to the high standards of final treatments you 
can spend less time on maintenance of these floors. 
Everything you need for regular maintenance is regu-
lar vacuuming and a light cleaning with a damp mop. 
Cork flooring should be treated in the same way as a 
quality wooden floor.

kORkOVé podlahy jsou opatřeny unikátním zámko-
vým systémem Uniclic, s nímž je pokládka snadná a při 
dodržení základních postupů ji bez problému zvládne 
každý domácí kutil. 
 Korkové podlahy jsou nejen odolné, ale také neo-
byčejně snadné na čištění a údržbu. Důsledný výrobní 
proces zaručuje dlouhou životnost korkových podlah 
ke spokojenosti spotřebitele. 
 Díky vysokým standardům finálních úprav strávíte 
méně času údržbou podlah. Vše, co je potřeba k pravi-
delné údržbě, je pravidelné luxování a lehké čištění 
vlhkým mopem. Korková podlaha by měla být ošetřo-
vána stejným způsobem jako kvalitní dřevěná podlaha. 

Pokládka installation
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patentovaný zámkový systém pro podlaho-
vé lamely. Patented glueless fixing system for 
floor panels.

Impregnace hran pro lepší odolnost proti 
vlhkosti. Edge impregnation for improved 
moisture resistance.

Voděodolná dřevovláknitá vrstva vysoké 
hustoty. Low swelling and moisture resistant 
High Density Fibreboard.

Digitální tisk ve vysokém rozlišení 1000dpi
1000 dpi High Definition Digital Printing

Mikro-zkosené hrany pro estetické 
vylepšení. Micro-bevelled edge aesthetic 
enhancement

Ochrana proti plísním a bakteriím pomocí 
antibakteriální technologie Microban®.  
Embedded antibacterial and fungus protection 
using Microban® antibacterial technology..

Technologie aglomerace bez použití form-
aldehydu. Formaldehyde-free agglomeration 
technology.

Certifikace Německé korkové asociace.
Kork-Logo certification of the German Cork 
Association.

Certifikace pro interiérové stavební 
materiály, zaručuje zdravé vnitřní ovzduší. 
Indoor air quality certification for low-emitting 
interior building materials.

Symbol produktu vyrobeného z recyklo-
vatelného korkového materiálu. Symbol of 
products made from recycled cork material.

Mezinárodní symbol k identifikaci výrobků 
z pravého korku. International symbol used 
to identify products made of genuine cork.

4 vrstvý extrémně odolný dvousložkový lak.
4 layers of high performance 2 component waterborne lacquer.

Dvousložkový povrchový lak na vodní bázi s vysokou odolností proti opotřebení a nárazům s přírodním vzhledem. 
Waterbased two component finish with very high wear and impact resistance with a natural look-and-feel.

Povrchová úprava tvrdý voskový olej vytváří navoskovaný vzhled a pocit. 
Hard cured oil finish for a wax-oil look-and-feel.

6 vrstvý vysoce odolný keramický lak, odolný vůči opotřebení, nárazu, poškrábání a proti uklouznutí. 
Highly resistant ceramic varnish with 6 layers, wear, shock, scratch and slip resistant.

Vinylová vrstva s přídavkem mikro-keramických částic zabraňuje opotřebení. 
Wear enhancement technology by embedding micro ceramic beads into the vinyl wear layer.

3 vrstvy PU UV laku + vrstva microceramic®

3 layers of PU UV varnish + microceramic® layer

Použité technologie used technologies
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VYUžITí LEVEL OF USE NORMA 
NORM

jEDNOTkA
UNIT

Domácí Domestic EN685 class

komerční Commercial EN685 class

zákLADNí VLASTNOSTI gENERAL pROpERTIES

Rozměry Dimensions EN427 mm 910 × 300
910 × 300
1164 × 194
388 × 388

910 × 300 610 × 380
1746 × 194
1164 × 194

910 × 194
610 × 388
388 × 388

1164 × 194
910 × 300

600 × 300
300 × 300

Tloušťka Thickness EN428 mm 10,5 10,5 10,5 10,5 13,5 
10,5 10,5 10,5 4

pravoúhlost Squareness EN427 mm <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

přímost hrany Straightness EN427 mm <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

hustota Apparent density EN672 Kg/m3 745 745 745 745 755 840 780 500

hmotnost na plochu  Mass per unit area EN430 g/m3 7800 7800 7800 7800 10000 8800 8200 2000

plochost
• délka konkávní / konvexní
• šířka konkávní / konvexní

Flatness of the panel
• lenght concave / convex
• width concave / convex

EN14085/A %
<0,1 / 0,5
<0,05 / 0,1

<0,1 / 0,5
<0,05 / 0,1

<0,1 / 0,5
<0,05 / 0,1

<0,1 / 0,5
<0,05 / 0,1

<0,1 / 0,5
<0,05 / 0,1

<0,1 / 0,5
<0,05 / 0,1

<0,1 / 0,5
<0,05 / 0,1

• • •
• • •

Spáry mezi deskami Opening between panels EN14085/B mm <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 • • •

Výškový rozdíl mezi lamelami height difference between panels EN14085/B mm <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 • • •

Trvalá deformace Residual indentation EN433 mm <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25

Rozměrová stálost Dimensional stability EN669 EN434 % <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,2

BEzpEčNOSTNí VLASTNOSTI SAFETY pROpERTIES

Reakce na oheň Reaction to fire EN13501-1 class Dfl–S1 Dfl–S1 Dfl–S1 Cfl–S1 Dfl–S1 Dfl–S1 Cfl–S1 Cfl–S1

Emise formaldehydu Formaldehyde emission EN717-1/2 class E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 • • •

Odolnost proti uklouznutí Slip resistance EN14041 class DS DS DS DS DS DS DS DS

Součinitel smykového tření Sliding coefficient EN13893 coefficient >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >0,7

DALší VLASTNOSTI ADDITIONAL pROpERTIES

Tepelný odpor Thermal resistance EN12667 m2.K/W 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,099 0,101 0,062

Tepelná vodivost Thermal conductivity EN12667 W/m.K 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,106 0,104 0,065

Útlum kročejového hluku Impact noise reduction ISO140-8 dB 18 18 18 18 18 17 17 18

Odolnost proti opotřebení wear resistance
EN14354 Nr. hCycles 8000 9000 8000 8000 9000 7000 8000 • • •

EN660-2 g/100 Cycles 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 • • •

Odolnost proti poškrábání Scratch resistance EN438 N 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 • • •

Odolnost proti nárazu (míč) Impact resistance (ball) EN438 N >70 >90 >70 >60 >90 >90 >40 • • •

Nabití statickým nábojem Static electrical chargez EN1815 kV <2,0 (antistatic) <2,0 (antistatic) <2,0 (antistatic) <2,0 (antistatic) <2,0 (antistatic) < 2,0 (antistatic) <2,0 (antistatic) <2,0 (antistatic)

Technická data Technical data



jelinek Cork group
1 Diamond Causeway, Suite 21-324
Savannah, gA 31406
United States of America

corkusa@jelinek.com
www.jelcork.com
T (912) 234-2530
F 1-866-469-3341

korok jelinek, spol. s r.o.
pri šajbách 4/B
831 06  Bratislava 
Slovenská republika

info@korok.sk
www.korok.sk
T +421 (0)2 53418012
F +421 (0)2 53418012

Corticeira jelinek portugal, SA
Rua do Brasil No 244
3880 108 Ovar
portugal

jelinek Cork Limited
1 Queen Square
Bath, BA1 2hA
United kingdom

info@jelinek.pt
www.jelinek.pt
T 351 256 586 077
F 351 256 586 075

corkuk@jelinek.com
www.jelinekcork.co.uk
T 01225 904560
F 08450 896029

jelinek Cork group
2260 Speers Road
Oakville, Ontario L6L 2X8
Canada

cork@jelinek.com
www.jelinek.com
T (905)827 4666
F (905)827 6707

korek jelínek, spol. s r.o.
ještědská 492
468 02 Rychnov u jablonce nad Nisou
česká republika

korek@jelinek.cz
www.korek.cz
T +420 483 388 327
F +420 483 388 328
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