TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Marmoleum Modular splňuje požadavky normy EN-ISO 24011
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Celková tloušťka

EN-ISO 24346

2,5 mm

Bytová výstavba

EN-ISO 10874

Třída 23

Občanská výstavba

EN-ISO 10874

Třída 34

Lehký průmysl

EN-ISO 10874

Třída 43

Rozměry (d × š)

EN-ISO 24342

50 50 cm

100 25 cm

100 15 cm

25 50 cm

Rozměrová stálost

EN-ISO 24342

≤ 0,25 mm

≤ 0,35 mm

≤ 0,35 mm

≤ 0,35 mm

Odolnost v bodovém zatížení

EN-ISO 24343-1

≤ 0,15 mm

Odolnost vůči kolečkům

EN 425

Vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W a měkkou kontaktní plochou

Barevná stálost

ISO 105 B02

Metoda 3: min. stupeň modrá škála 6.

Chemická odolnost

EN-ISO 26987

Odolnosti vůči cigaretám

EN 1399

Odolné vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako například
líh, lakový benzin, atd. Není odolné vůči dlouhotrvajícím účinkům alkálií (zásad).
Marmoleum má bakteriostatické vlastnosti potvrzené nezávislými laboratořemi, dokonce
proti bakterii MRSA (Staphylococcus aureus).
Stopy, které na linoleu zanechají zamáčknuté cigarety, mohou být snadno odstraněny.
Jemně obruste smirkovým papírem a aplikujte napuštění. Linoleum se neroztaví.

Protikluznost

DIN 51130

R9

Kročejová neprůzvučnost

EN-ISO 717-2

≤ 5 dB

Bakteriostatické vlastnosti		

Hodnocení životního cyklu		

LCA je základ pro zaručení nejnižšího dopadu na životní prostředí.

Marmoleum® splňuje požadavky normy EN 14041
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0100203-DoP-306

Reakce na oheň

EN 13501-1

Cfl - s1

Protikluznost

EN 13893

DS: ≥ 0,30

Elektrostatický náboj

EN 1815

< 2 kV

Tepelná vodivost

EN 12524

0,17 W/m•K

marmoleum® modular
lines
PL-21 (t5217 - t5230 - t5235, 100 x 15 cm - 100 x 25 cm)

1 m.

1 m.

t3573 - t5218- t5231 - t5232, 100 x 25 cm

Grid PL-10

Grid PL-20

PL-11 (t5217 - t5230 - t5235)

PL-12 (t3573)

PL-22 (t5229 - t5230 - t5235 t5236)

PL-23 (t3573 - t5217 - t5225 t5235)

marmoleum® modular lines

LRV 49%

t5218 | Welsh moor

LRV 8%

t5216 | Pacific beaches

LRV 48%

t5216cg

t5232 | rocky ice

LRV 44%

t3573 | trace of nature

LRV 27%

t5235 | North Sea coast

LRV 32%

t5229 | fresh walnut

LRV 15%

t5233 | Caribbean shore

LRV 43%

t5233cg

t5226 | grey granite

LRV 29%

t5231 | Cliffs of Moher

LRV 17%

t5217 | whithered prairie

LRV 23%

t5236 | fox cub

LRV 19%

t5234 | Corn Island

LRV 37%

t5234cg

25 x 50 cm

t5230 | white wash

100 x 15 cm

LRV 34%

100 x 25 cm

t5225 | compressed time

50 x 50 cm

LRV 57%

100 x 25 cm

* Dekor trvale skladem v ČR v rozměru 25 x 100 cm.

PL-41 (t5216cg - t5233cg - t5234cg, 25 x 50 cm)

t3575 | white cliffs

50 x 50 cm

PL-33 (t5225, 50 x 50 cm)

15 individuálních barev řazených dle odstínu
a barevného tónu tak, aby utvořili tuto
úžasnou kolekci prken a čtverců. Striato je
ideální pro vytváření přirozeně vypadajících
podlah, pěkně seřazených do struktury
rybí kosti, v jednotných barvách nebo
v rafinovaném barevném mixu, s nádechem
abstraktních dřevin.

Lines (linie): nadčasová kolekce abstraktních
lineárních vzorů. Náhodně kalandrovaný
lineární vzor Striato vytváří unikátní přirozený
design, který odráží moderní i tradiční dřevěné
parketové podlahy. Možnosti návrhů podlah
se liší od uni barevných lineárních instalací až
k elegantním motivům ve struktuře rybí kosti.
Smícháním různých barev do jednoho návrhu
mohou být vytvořeny jemné odstíny jako
barevné schéma řady Striato, vytvořené pro
kreace tón v tónu.

cross-grained

ABSTRAKTNÍ LINEÁRNÍ DEKORY
VE FORMÁTU PRKNA I ČTVERCE

Kolekce je sestavena ve světlejších – žlutých,
středních – hnědých a tmavších – šedých barvách.
Rozměry prken jsou 100 x 25 cm a 100 x 15 cm.
Kromě toho jsou v nabídce také čtverce 50 x 50 cm
a zajímavý dekor s příčnými liniemi v dílci
25 x 50 cm ve žlutých tónech pro vytváření
bambusového efektu.

