
Textilní Kompozitní Podlaha

Textilní Kompozitní Podlaha



Kinetex je moderní textilní kompozitní 
podlaha, která kombinuje klíčové 
atributy – podlahová krytina s měkkým 
povrchem avšak dlouhou životností  
a charakteristikou shodnou s pružnými 
podlahovými krytinami. Unikátní 
materiál Kinetex byl vytvořený jako 
jedinečná alternativa k výrobkům 
vhodných do komerčních prostor. Má 
široký rozsah použití např. ve školství, 
v kancelářských prostorech, ve 
veřejných budovách nebo například ve  
zdravotnictví. 

Široký rozsah využití  
materiálu Kinetex®

 » Zdravotnictví

 » Školství

 » Velkoobchodní/maloobchodní prodej

 » Hotely/restaurace

 » Kanceláře

 » Dopravní/veřejné prostory

1 » Odolnost
Vynikající rozměrová stabilita  
a bezkonkurenční odolnost vůči oděru.

2 » Údržba
Snadno se čistí, čištění je rychlé a levné.

3 » Zdraví
Minimalizuje výskyt částic prachu ve vzduchu 
čímž zlepšuje kvalitu ovzduší v interiéru.

4 » Bezpečnost
Vynikající protiskluzové vlastnosti  
za mokrého i suchého stavu.

5 » Akustika
Bezkonkurenční akustické vlastnosti 
materiálu Kinetex.

6 » Voděodolnost 
Vysoká tolerance RH řeší možné problémy  
s vlhkostí podkladního betonu

7 » Komfort
Díky polyesterovému podkladu zvyšuje 
Kinetex komfort chůze.

8 » Šetrnost k životnímu prostředí 
Ekologicky šetrná a recyklovatelná podlaha 
vhodná pro další generace. Recyklovatelné 
stejně jako plastová lahev.

OSM DŮVODŮ
PROČ ZVOLIT
PODLAHU KINETEX

Textilní Kompozitní Podlaha

Textilní Kompozitní Podlaha



1 » Odolnost

Materiál Kinetex je vysoce odolný 
vůči opotřebení a disponuje vynikající 
rozměrovou stabilitou  
a bezkonkurenční odolností proti 
oděru. Během testovacího procesu 
vydržel více než 5 milionů kroků.

2 » Údržba

Odolný, snadno udržovatelný: 
vysáváním a povrchovým čištěním 
bude vypadat Kinetex jako nový po 
celé roky. Kinetex zadržuje mnohem 
méně vody než klasické koberce  
a rychleji schne. Čištění je snadné 
a materiál odolá i nejnáročnějším 
barvícím látkám včetně sladkých 
nápojů, koření, mastným potravinám, 
biologickým skvrnám a dalšímu 
běžnému znečištění.



4 » Bezpečnost

Kinetex je jedinou celoplošnou 
podlahou certifikovanou Národním 
institutem pro bezpečnost pro vysoké 
zatížení (USA). Inovativní konstrukce 
vytváří jeden z nejodolnějších 
protiskluzných podlahových povrchů, 
které byly kdy testovány – mokré nebo 
suché – předchází možnosti pádů 
dříve, než k nim dojde. S jedinečně 
nízkým povrchem má Kinetex 
minimální valivý odpor, a tak snižuje 
riziko zranění způsobená tlakem nebo 
tažením.  

3 » Zdraví

Kinetex minimalizuje výskyt částic 
prachu ve vzduchu, které vyvolávají 
alergie a způsobují infekce. Snadno 
překonává Kalifornské požadavky 
01350 na omezení a výskyt emisí VOC 
v interiéru, které jsou v USA velmi 
populární. Navíc se snadno dezinfikuje 
a rychle schne, takže čištění Kinetexu 
je rychlé a efektivní. 

Snadné dýchání

Vzdušné alergeny a dráždivé látky

Kinetex Tvrdý povrch
pryž / vinyl / keramika
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5 » Akustika

Kinetex poskytuje bezkonkurenční 
akustický výkon s jedním z nejvyšších 
koeficientů pro redukci hluku  
(EN ISO 354) a útlumu kročejového 
hluku (EN ISO 140-6), ve srovnání  
s jakoukoliv jinou komerční 
podlahovou krytinou. Výsledek: 
dramatické snížení okolního hluku 
v místnosti tak umožňuje snadnější 
rozpoznávání hlasů, efektivnější 
komunikaci, lepší koncentraci, méně 
chyb a klidnější prostředí kolem nás.

6 » Voděodolnost 

Nejběžnější betonový povrch může 
uvolňovat nadměrnou vlhkost  
a znehodnotit tak podlahovou krytinu, 
jestliže podklad nebyl před instalací 
odborně ošetřen. Avšak pro Kinetex to 
není žádný problém; podlaha Kinetex 
je prodyšná a umožňuje, aby vlhkost 
prošla skrz.



7 » Komfort

Měkký textilní povrch a vysoce odolný 
podklad. Tyto výjimečné vlastnosti 
podlahové krytiny Kinetex poskytují 
vysokou třídu komfortu a minimální 
valivý odpor. Vzhledem k tomu, že 
dokáže absorbovat energii, má Kinetex 
potenciál snižovat únavu chodidel 
a jiná omezení způsobená častým 
stáním či pohybem z místa na místo.

8 » Šetrnost  
k životnímu prostředí 

Kinetex je ekologicky šetrná  
a recyklovatelná podlaha vhodná 
pro další generace. Díky nízké 
hmotnosti má až o 50% nižší dopad 
na životní prostředí ve srovnání 
s jinými komerčními podlahami. 
Kinetex je vyrobena z více než 
55% recyklovatelného obsahu po 
spotřebiteli a obdržela certifikát NSF/
ANSI-140 Platinum (USA) pro špičkový 
standard v oblasti udržitelnosti.

Podpora chůze

Tlumící vlastnosti

Zóna ochrany 
proti únavě

Tlakové zatížení

Odolný vinyl Pryž Kinetex



Přehled aktuálních 
kolekcí Kinetex® 
Každá z kolekcí nabízí pestrou škálu 
dalších barevných provedení.

Provedení a rozměry:
 » čtverce 61 x 61 cm
 » lamely 30,5 x 122 cm
 » lamely 45,7 x 91,4 cm

ACCELERATE
Čtverce 61 x 61 cm

AgAINST THE gRAIN
Lamely 30,5 x 122 cm

ANALOg
Čtverce 61 x 61 cm

ANALOg MONO
Čtverce 61 x 61 cm

BOOM
Čtverce 61 x 61 cm

CATALyST
Čtverce 61 x 61 cm

FLASH
Čtverce 61 x 61 cm

FOUNDRy
Čtverce 61 x 61 cm

NETwORK
Lamely 30,5 x 122 cm

NETwORK
Čtverce 61 x 61 cm

OUTER LIMITS
Čtverce 61 x 61 cm

POP
Čtverce 61 x 61 cm

PROPEL II
Lamely 30,5 x 122 cm

PROPEL II
Čtverce 61 x 61 cm

PROPEL II
Lamely 45,7 x 91,4 cm

PROVISION
Čtverce 61 x 61 cm

PUT A CORK IN IT
Čtverce 61 x 61 cm

STIPPLE
Čtverce 61 x 61 cm

STRATA
Lamely 45,7 x 91,4 cm

TIMBER
Lamely 30,5 x 122 cm

TIME wARP
Lamely 30,5 x 122 cm

TRI-PLEX
Čtverce 61 x 61 cm

UMBRA II
Lamely 45,7 x 91,4 cm

UMBRA STRIPE II
Lamely 45,7 x 91,4 cm

VELOCITy
Čtverce 61 x 61 cm

Z FACTOR
Lamely 45,7 x 91,4 cm
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Technická specifikace: 

Název výrobku Kinetex

Konstrukce Textilní kompozitní materiál

Podklad Polyester

Metoda barvení Barvené ve hmotě

Struktura svrchní vrstvy Polyester - aplikovaný vzor

Opakování vzoru Dle kolekce/produktu

Celková hmotnost 1377 g/m2 - 1582 g/m2

Celková výška koberce 5,2 mm

Velikost výrobku 61 x 61 cm | 30,5 x 122 cm |
 45,7 x 91,4 cm

Standardní lepidlo Dle kolekce/produktu

Obsah balení 6,7 m2

Recyklovatelnost 100% recyklovatelná smyčka

Celkový recyklovatelný obsah 55,8%

Barevní stálost Ano

Technická specifikace 
materiálu
Textilní Kompozitní Podlaha

Textilní Kompozitní Podlaha

 

 
 

Vrchní vrstva
barevně stálá tkaná textilie  

odolná proti oděru

Podklad
polyesterová plsť

tepelně spojováno



BARKOTEX PRAHA spol. s r.o. 
Poděbradská 777/9a

190 00 Praha 9
www.barkotex.cz


