
 

   

 

 Podložka pre podlahové panely je mimoriadne dôležitým prvkom, na ktorý pri kladení podlahy nemôžete 
zabudnúť. Podložka chráni podlahu pred vlhkosťou, zlepšuje akustickú a tepelnú izoláciu a jednoducho zaisťuje, 
aby naša podlaha zostala čo najdlhšie v správnom stave. Ak zabudnete na podložku, môže to v budúcnosti 
poškodiť vašu podlahu a spôsobiť nepríjemný rachot v celom byte. 

 MULTIPRO 1.8 je základný podklad s vysokou hustotou vyrobený z prírodných materiálov v 93% a z 
polyuretánových spojív tvoriacich parotesnú vrstvu 

 Pre plávajúce podlahy a parketové podlahy bola vytvorená vysoko sondážna podložka. Odporúča sa pre 
podlahové vykurovanie. 

 Vlastnosti: akustická izolácia, zvuková izolácia krokov, vysoká schopnosť absorbovať zvuky. Bez plastifikátorov, 
azbestu, formaldehydu, halogénov a ťažkých kovov. Spĺňa požiadavky francúzskeho AFSSET A + na požiadavky 
VOC (prchavé organické zlúčeniny) je označené BLUE ANGEL 

 Chemická odolnosť: voda, väčšina domácich čistiacich prostriedkov, soľné roztoky, kyseliny, zásady, čiastočne 
odolné voči organickým rozpúšťadlám a uhľovodíkom. 

 Skladovanie: Neskladujte základný náter vonku, chráňte pred slnečným žiarením. 
 Inštalácia: Jednoduché rezanie bežným nožom. Hliníkovú stranu umiestnite smerom nahor. Povrch podkladu 

pripojte samolepiacou tesniacou páskou. 
 hrúbka - 1,8 mm 

 šírka - 1m 
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 Neobmedzená polyetylenová pena s uzavretými článkami,je lacnejšia alternatíva  k 
vyrovnávacím a izolačným fóliam vo všetkých typoch podláh. Ako univerzálny základ sa ideálne hodí na 
plávajúcu izoláciu drevených podláh a laminátov. Neabsorbuje vodu,je odolná voči stlačeniu a roztrhnutiu. Nemá 
žiadnu vôňu a je úplne bezpečná pri kontakte s pokožkou. Ľahko sa montuje. Nepoužíva sa pri podlahovom 
vykurovaní, pretože neprepúšťa dostatočne teplo.  

 

Podložka DECOR FLOOR  je určená k izolácií medzi podlahové panely a betónový podklad. Je 
vyrobená z extrudovaného polystyrénu. Vďaka vysokým parametrom zaručuje vysokú trvanlivosť podlahy a 
zlepšuje komfort jeho používania. Štruktúra základne umožuje udržiavať vysokú záťaž. Môže sa používať v 
stavebníctve a na verejných priestranstvách. Dokonale chráni pred únikom tepla, vyrovnáva povrch a redukuje 
zvuky v miestnosti. Tvorí dokonalú ochranu pred tvorením húb a plesní. Neodporúča sa na izolácie určené k 
podlahovému kúreniu. 

Rozmer - 1 000 x 500 mm    Hrúbka - 3 mm - 5 mm  

 

 Podložka pod vinylovú podlahu PERFECT MAT 1,5 mm je určená pre moderné vinylové podlahy. 
Má vysoko kvalitné akustické parametre,najmä úroveň hluku,ktorý izoluje zvuky počuteľné v nižšie položených 
miestnostiach. Použitie PERFECT MAT robí miestnosť pokojnou a pohodlnou. Materiál,z ktorého je základ 
vyrobený, je ideálny pre vlhké priestory a pre vykúrovací systém. Vďaka potlačenej ploche dosky, je ľahké nastaviť 
rozmery do každej miestnosti. Je bariérou pre rast baktérii,recyklovaná,odolná voči zaťaženiu a vlhkosti.  

 

 THERMO podložka je vyrobená z extrudovaného polystyrénu XPS a je určená pre všetky typy 
plavajúcich podláh vhodné na podlahové kúrenie. Na podložke sú obdĺžnikové otvory, ktoré umožňujú dokonalé 
rozdelenie teplého vzduchu z podlahového systému na celú podlahovú plochu.     

  Rozmer - 1 000 x 500 mm 

 

 Podložka parozábrana sa kladie na betón a na ňu potom podložka určená pod podlahy. 

Používa sa na zabránenie priepustnosti vlhka do podlahy.   Výška - 1 m 
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