Prírodná

ekologická

podlaha

Čím je podlaha Purline
tak výnimočná?
Purline je úplne prírodná
a ekologická podlaha
Prísna ekologická výroba, pri ktorej sú použité iba prírodné materiály,
bez chemikálií a toxických prísad.

Odolná
proti
škvrnám

Šetrná
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údržba
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Príjemná
na dotyk.

Tichá

Vhodná
do vlhkých
priestorov

Bez
zápachu

Odolná
proti šmyku

Vhodná
na podlahové
kúrenie

Bez PVC, chlóru, zmäkčovadiel a rozpúšťadiel.
Podlaha purline neuvoľňuje do svojho okolia žiadne škodlivé látky pre
Vaše zdravie.
Podlaha je úplne bez zápachu. Bez emisií.
Pri požiari z podlahy neunikajú toxické plyny a únikové cesty
tak zostanú viditeľné.
Purline je recyklovateľný, môžete ho jednoducho vyhodiť
s bežným domácim odpadom.

23 / 34 / 43
trieda t

je Maximálne odolná
Komfortná pri užívaní

Purline má najvyššiu triedu odolnosti proti opotrebeniu
- triedu T - Je vhodný pre použitie aj do vysoko záťažových
komerčných a priemyselných priestorov.
Použitie v domácnostiach je samozrejmosťou.
Vyznačuje sa vynikajúcim spracovaním a vysokou kvalitou
použitých materiálov.
Podlaha je odolná voči chemickým aj mechanickým vplyvom.
Má extrémne dlhú životnosť, podlaha je takmer
nezničiteľná.
Nábytok nezanecháva na podlahe žiadne odtlačky,
Purline má vynikajúcu schopnosť obnovy
do pôvodného stavu.

Podlaha je vhodná do všetkých typov komerčných
i bytových priestorov.
Na výber pre pokládku plávajúcim spôsobom alebo lepením.
Je ideálna pre Vaše domovy, školy, škôlky, zdravotnícke
zariadenia, hotely, obchodné priestory, fitness centrá.
Purline je veľmi príjemný pri chôdzi naboso.
Perfektná na podlahové vykurovanie.
Vhodný do vlhkých priestorov.

Purline je stálofarebný, nebledne pôsobením slnečného
žiarenia.

Veľký výber dizajnových dekorov v imitácii dreva či kameňa,
farebné dekory či detské vzory.

Je odolný voči UV žiareniu.

Fabióny a ďalšie príslušenstvo v rovnakej kvalite.

Stále ako nová aj po mnohých rokoch používania.

Nenáročná
a ľahká
údržba
a čistenie
Nečistoty a chemikálie nezostávajú na podlahe vďaka
uzavretým pórom a kompaktnému polyuretanovému
povrchu.
Na bežnú údržbu si vystačíte iba s vodou.
Podlaha ale zvládne všetky typy čistiacich
prostriedkov od kyslých po zásadité.
Škvrny a nečistoty sú vždy úplne odstránené.
Purline je perfektne dezinfekčná, vírusy nemajú šancu.
Spĺňa vysoké hygienické nároky zdravotníckych
zariadení, výskumných pracovísk, škôl a škôlok.
Povrch podlahy sa nesfarbí ani po styku
s kontrastnými činidlami používanými v nemocniciach.
Na podlahu nie je nutné aplikovať žiadnu počiatočnú
ochrannú vrstvu.
Táto jednoduchá údržba šetrí Váš čas
a finančné prostriedky.

držiteľ mnoho ekologických
certifikátov a ocenení

Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto letáku.

Ale

Je to iba

podlaha...

tá najlepšia, akú si len dokážete predstaviť.

