PREMIUM SPC RIGID VINYL
EXPONA CLIC

19 dB

9025 | Icelandic Oak

TICHÉ VINYLOVÉ PODLAHY
NĚMECKÁ KVALITA BEZ KOMPROMISŮ
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NOVÁ GENERACE EXTRÉMNĚ ODOLNÝCH
VINYLOVÝCH PODLAH
Naší misí je podlaha bez kompromisů. Během několika let vývoje, testovaní a zdokonalování vlastností jsme vybrousili briliant mezi podlahami.

EXPONA CLIC

19 dB

Tichá vinylová podlaha s minerálním jádrem (SPC), inovativním zámkem a integrovanou akustickou podložkou. Má vše pro snadnou a rychlou
montáž s nejvyšší třídou odolnosti na trhu. A protože jí věříme, dáváme na ni celoživotní limitovanou záruku LIFETIME LIMITED.
Ultra tuhá kompaktní konstrukce umožňuje pokládku na původní dlažbu, rovné nevystěrkované podklady a snižuje tak náklady na přípravu
podkladu. Přesto je díky integrované podložce tichá, pružná a komfortní při chůzi. 100% voděodolnou krytinu můžete použít do všech komerčních
a bytových prostorů včetně kuchyně, koupelny a WC. Podívejte se na jednoduchou montáž CLIC podlahy ve videu youtube.com/vinylove-podlahy.
Design Expona Clic 19 dB je inspirovaný přírodou a hedvábně matný povrch jim dodává autentický vzhled materiálů z přírody.

BEZPEČNOST JAKO PRIORITA
Emise
Naše podlahy jsou vždy držitelem aktuálně nejpřísnějšího emisního certifikátu Indoor Air Comfort Gold (IACG), který získá díky velmi
přísným požadavkům pouze úzká skupina výrobků. Jsou vyráběny bez použití ftalátů a vstupní suroviny podléhají přísné kontrole, stejně
jako technologie výroby.
Krytina neobsahuje formaldehyd, pentachlorfenol, těžké kovy, ani žádné jiné karcinogenní látky. Namátkové testy zkušebním institutem
v průběhu platnosti certifikátu dohlíží na stálou kvalitu. Je to garance toho, že výrobek se na trhu prodává ve stejné kvalitě, jako testovaný
vzorek.
Většina konkurenčních certifikátů je vystavena na 5 let a testy jsou provedeny pouze jednou při jejich vystavení. Během platnosti tohoto
certifikátu nejsou výrobky přezkušovány, zda odpovídají testovanému vzorku.
Certifikát AICG splňuje a výrazně převyšuje požadavky emisních certifikátů Blaue Engel, LEED Credit, BREEAM, Floorscore, M1, A+ a přísné
požadavky na dlouhodobou udržitelnost výrobku v budovách. Získá ho méně než 5 % produktů na trhu.
Nízké emise jsou velmi důležité zvláště při užívání podlahového topení.
Odolnost ohni
Požární odolnost této podlahy včetně podložky je třídy Bfl-s1 (tzn. obtížně hořlavé). Běžně používané podložky pod podlahy jsou většinou
z velmi hořlavých materiálů s vysokou kouřivostí.
Protiskluznost
Pro vyšší bezpečnost má povrch podlahy zvýšenou protiskluznost R10, aby eliminoval riziko uklouznutí a pádu. Oproti běžné hodnotě
R9 se snižuje pravděpodobnost pádu o více než 85 %. Považujeme toto vylepšení za důležité pro ochranu zdraví a životů především dětí
a seniorů. Povrch je také vhodnější pro hry a běhání domácích mazlíčků.

PODLAHOVÉ TOPENÍ
Expona Clic 19 dB má extrémně husté minerální jádro „Ultra HD Mineral Core“. Součástí vinylové podlahy je extra houževnatá IXPE podložka
„Ultra HD IXPE Foam“ s velmi vysokou hustotou. Kompaktním spojením podlahy a této podložky nevznikají mezi vrstvami žádné izolační
vzduchové kapsy a tvoří jeden celek. Umožňuje tak maximálně rychlý a efektivní prostup tepla. Díky tomuto jádru a podložce je nejvhodnější
SPC podlahou na podlahové topení.

Celkový odpor včetně podložky dosahuje pouze 0,034 m2 K/W, což je až o 40 % méně než mají srovnatelné výrobky a konstrukce podlah na trhu.
Podlaha se správnou a kvalitní podložkou, kromě všech ostatních výhod, bude šetřit peníze za topení. Podložka mimo topnou sezónu působí
jako izolant. Je prokázáno, že uživatelé, kteří mají podlahu s podložkou, začínají topnou sezónu později a dříve ji končí. Zároveň topí při použití
podložky na nižší teplotu při zachování stejného teplotního komfortu.
Konstrukce podlahy je vhodná pro teplovodní podlahové topení. Pro elektrické podlahové topení je vhodná za splnění podmínky, že topné dráty
budou min. 35 mm pod povrchem podlahy. Není vhodná pro povrchové topné folie a rohože. Pro podlahového topení platí, že max. povolená
teplota povrchu je 27 °C.
Srovnání podlah RIGID pro podlahové topení
Objectflor

Dodavatel

Dodavatel B

Dodavatel C

Dodavatel D

Dodavatel E

Dodavatel F

Dodavatel G

Německo

Francie

Čína (No name)

Polsko

Polsko

Belgie

Belgie

Expona Clic 19 dB

Produkt B

Produkt C

Produkt D

Produkt E

Produkt F

Produkt G

Celková tloušťka

6,50 mm

6,50 mm

4,00 mm

4,50 mm

5,00 mm

5,00 mm

4,50 mm

Integrovaná podložka

1,00 mm

1,00 mm

Odpor bez podložky

–

–

0,039 m2 K/W

0,033 m2 K/W

0,039 m2 K/W

0,025 m2 K/W

–

Odpor s podložkou

0,034 m K/W

0,079 m K/W *

0,041 m K/W *

0,047 m K/W *

0,055 m K/W *

Produkt

2

0,050 m K/W
2

2

2

2

2

0,0686 m2 K/W *

Certifikát IACG **

(Velmi nízký tepelný odpor znamená efektivnější využití podlahového vytápění, čímž klesá spotřeba energií)
nejlepší hodnota *           hodnota s dodávanou doporučenou podložkou výrobcem ** Indoor Air Comfort Gold

PROČ POTŘEBUJETE PODLAHU S PODLOŽKOU?
Běžné konstrukce SPC/RIGID vinylové podlahy jsou bez použití podložky hlučnější a přenáší více hluku do konstrukce domu a místnosti. Je to
dáno tuhostí nosné desky a obsahem minerálů, které zase naopak zlepšují jiné vlastnosti, včetně odolnosti. Nejlepšího výsledku a životnosti
dosáhne pouze podlaha s podložkou tvořící jeden funkční celek. Na našem YouTube kanálu (youtube.com/vinylove-podlahy) se můžete
přesvědčit o rozdílu v útlumu hluku při použití akustické podložky pod click podlahou.
Vhodná podložka pod SPC/RIGID musí maximálně snižovat zatížení zámku a současně co nejvíce tlumit hluk. To jsou dvě vlastnosti, které jdou
technicky proti sobě.
Řešením je pouze speciálně modifikovaná IXPE podložka. Útlum podlahy s touto podložkou je neskutečných 19 dB při tloušťce podložky pouze
1,00 mm. Díky tomu není zámek namáhán na průhyb jako u ostatních typů podložek a podlaha má několikrát delší životnost bez jakýchkoliv
změn.
Velká část montáží zámkových podlah probíhá na neupravený podklad. Podložka zde může zabránit katastrofě v podobě deformací zámků, ale
především vrzání a skřípání podlahy o kamínky na neupraveném podkladu během užívání. Špatně zvolené nebo žádné podložky na nerovném
podkladu jsou příčinou až 63 % všech reklamací poškozených zámků u vinylových podlah.
Roztažnost podlahy je důležitý údaj, ale praktickou odolnost a stabilitu SPC zámkové podlahy ovlivňuje především tloušťka podlahy a pevnost
zámků. Nedostatečná stabilita vede k deformaci spojů - střížkování, vlnění podlahy nebo v opačném případě ke vzniku spár a nevratnému
zničení zámku.
Renomovaní výrobci proto dodávají SPC RIGID podlahy včetně integrované podložky, s minimální tloušťkou tuhé nosné desky 5,50 mm
a integrovanou podložkou. Úspora peněz při volbě nedostatečně silné podlahy, případně nesprávné podložky pod podlahu, znamená vždy
problém.
Tyto komplexní vlastnosti nesplňuje v současné době žádná jiná SPC podlaha s integrovanou podložkou než Expona Clic 19 dB.

Nejbezpečnější SPC vinylová podlaha pro Vaše zdraví a bezpečí domova.
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VLASTNOSTI PODLAHY
19 dB

19 dB – obzvláště tichá
Integrovaná zhutněná podložka IXPE vyvinutá pro Expona Clic
disponuje extrémní houževnatostí, mechanickou odolností
a životností. Díky tomu při tloušťce pouze 1 mm dosahuje exklusivní
akustický útlum 19 dB. Podařilo se tak snížit její tloušťku, a tím zvýšit
odolnost zámků oproti konkurenci. Vylepšení ještě zvýšilo celkovou
životnost podlahoviny.

5G-i – rychlá a snadná montáž
Patentovaný zámek 5Gi firmy Välinge, systém „PUSH DOWN“ je
o 30 % pevnější než konkurenční kompaktní zámky. Zámek je
výrazně stabilnější než systém zámků „FOLD DOWN“ a zabraňuje
tak svému vycvaknutí. Montáž bez použití lepidel.

VODĚODOLNÉ

100% voděodolná
Při kontaktu s vodou si EXPONA CLIC 19 dB zachovává své vlastnosti,
a proto je vhodná i do místností, jako jsou například kuchyň, koupelna
nebo WC. Bobtnavost podlahy je 0 %.

Nejvyšší třída odolnosti.
Tvrzená povrchová vrstva.

0,55

Pro všechny bytové a komerční prostory s velmi vysokým
zatížením.

19dB

Obzvláště tichá (19 dB).

Není potřeba stěrkovat, lze položit přímo na dlažbu.

5G-i

100 %

6,5 mm

5G-i Välinge systém, snadná montáž s přesnými zámky.

100 % voděodolná.

Nízká instalační výška, pouze 6,50 mm.

Rychlá instalace, za 60 min se položí cca 25 až 40 m².
Podlaha se dá okamžitě používat.

ULTRA
HD
MINERAL
CORE

Ultra HD Mineral Core
Díky velmi hustému minerálnímu jádru má podlaha výjimečnou
odolnost proti otlakům nožiček od nábytku a zbytkový otlak
pouze cca 0,02 mm.

Snižuje náklady a čas na přípravu podkladu a vlastní montáž.

Příjemný, teplý a protiskluzný povrch (R10).

ULTRA
HD
IXPE
FOAM

Ultra HD IXPE Foam
IXPE podložka o velmi vysoké hustotě prodlužuje životnost zámků
oproti konkurenčním řešením až o 60 %.

PUR úprava lifelong polish free zajišťuje snadnou údržbu
a čištění povrchu.
Bezkonkurenční tloušťka nosné desky 5,50 mm znamená
nejstabilnější a nejpevnější zámky na evropském trhu. Až
o 35 % pevnější než konkurence menších tlouštěk.

ŘEZ PODLAHOU

EXPONA CLIC

19 dB

PUR povrchová úprava
Snadná a rychlá údržba díky vylepšené speciální
povrchové úpravě ze 100% polyuretanu. Hedvábný
lesk propůjčuje podlaze zcela přirozený vzhled.
Nášlapná vrstva
Průhledná vrstva s autentickým reliéfem povrchu
pro ještě přirozenější vzhled podlahy, vyšší
odolnost a životnost podlahy. Její speciální úprava
zajišťuje ostrou kresbu vzoru podlahy a průhledná
vrstva zůstává stále čirá.
Dekorativní vrstva
Nová inovativní tiskařská technologie umožňuje
vyrábět vzory podlah ještě ostřejší, věrohodnější
a v extra vysokém rozlišení.
SPC RIGID jádro (5,50 mm)
IXPE zvukově izolační podložka (1,00 mm)
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ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST PODLAH
EMISNÍ CERTIFIKÁTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY
TVOC [µg/m3]
Maximální povolená hranice
volných těkavých látek pro prodej
v EU jednotlivých certifikátů.
Maximálně povolená hodnota je
1 000 µg/m3, čím nižší, tím lepší.

1 000

TVOC = Total Volatile Organic
Compounds (celkové množství
těkavých organických látek)

500

300
220
Mají ti nejlepší.

GOLD

160
0
JEDNORÁZOVÉ

OPAKOVANĚ KONTROLOVANÉ
CERTIFIKÁTY

CERTIFIKÁTY
Podlahy se v průběhu platnosti
certifikátů nekontrolují.

FORMALDEHYD [µg/m3 = .ppm]

Maximální povolená hranice pro
prodej v EU.

Podle Vyhlášky č. 6/2003 Sb.,
kterou se stanoví hygienické limity
v obchodech, školách či ubytovacích
zařízeních, je požadavek dokonce
jen 60 µg/m3.

Podlahy se kontrolují a testují opakovaně a
námátkově certifikačním úřadem po celou
dobu platnosti certifikátu.

.
120 = 0,10

.
60 = 0,05

.
10 = 0,01
Mají ti nejlepší.

GOLD

0
Bez obsahu formaldehydu

JEDNORÁZOVÉ
CERTIFIKÁTY

OPAKOVANĚ KONTROLOVANÉ
CERTIFIKÁTY

Podlahy se v průběhu platnosti
certifikátů nekontrolují.

Podlahy se kontrolují a testují opakovaně a
námátkově certifikačním úřadem po celou
dobu platnosti certifikátu.

SKLADEM

9028 l Rice Wine Oak
177,35 x 1212,40 mm / 6,50 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m2

9029 l Log Cabin Oak

   LRV 43,20
    Str. 11

177,35 x 1212,40 mm / 6,50 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m2

Sražená hrana 4V
L072

Soklová lišta
Barevný kontrast ve vzoru

9031 l Rich Hazel Oak

   LRV 23,40
Str. 12

177,35 x 1212,40 mm / 6,50 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m2

Sražená hrana 4V
L073

Soklová lišta
Barevný kontrast ve vzoru

Sražená hrana 4V
L074

Soklová lišta

  LRV 15,80
Str. 13
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SKLADEM

9036 l Treehouse Oak
196,40 x 1212,40 mm / 6,50mm
Balení: 9 lamel / 2,14 m2

SKLADEM

9027 l Eden Ash

LRV 26,00

177,35 x 1212,40 mm / 6,50 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m2

Str. 14

Sražená hrana 4V
L028

Soklová lišta
Barevný kontrast ve vzoru

9037 l Shingle Oak

  LRV 23,30
       Str. 15

196,40 x 1212,40 mm / 6,50 mm
Balení: 9 lamel / 2,14 m2

Sražená hrana 4V
L021

Soklová lišta
Barevný kontrast ve vzoru

Sražená hrana 4V
L077

Soklová lišta
Barevný kontrast ve vzoru

     LRV 21,70
    Str. 16

SKLADEM

9035 l Harbour Side Oak
196,4 x 1212,40 mm / 6,50 mm
Balení: 9 lamel / 2,14 m2

SKLADEM

9026 l Summerhouse Oak

LRV 36,70
       Str. 17

177,35 x 1212,40 mm / 6,50 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m2

Sražená hrana 4V
L078

Soklová lišta

9025 l Icelandic Oak

     LRV 33,10
          Str. 18

177,35 x 1212,40 mm / 6,50 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m2

Sražená hrana 4V
L071

Soklová lišta

Sražená hrana 4V
L070

Soklová lišta
Barevný kontrast ve vzoru

              LRV 33,80
         Str. 19
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SKLADEM

9033 l Moorland Oak
196,40 x 1212,40 mm / 6,50 mm
Balení: 9 lamel / 2,14 m2

9034 l Parisian Limed Oak

LRV 27,80
Str. 20

196,40 x 1212,40 mm / 6,50 mm
Balení: 9 lamel / 2,14 m2

Sražená hrana 4V
L075

Soklová lišta

Sražená hrana 4V
L076

Soklová lišta

LRV 37,40
      Str. 21

9032 l Tennessee Oak
177,35 x 1212,40 mm / 6,50 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m2

Sražená hrana 4V
L023 Soklová lišta

Barevný kontrast ve vzoru

  LRV 9,90
  Str. 22

9028 | Rice Wine Oak

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.
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9029 | Log Cabin Oak

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.

9031 | Rich Hazel Oak

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.
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9036 | Treehouse Oak

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.

9027 | Eden Ash

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.
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9037 | Shingle Oak

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.

9035 | Harbour Side Oak

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.
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9026 | Summerhouse Oak

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.

9025 | Icelandic Oak

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.
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9033 | Moorland Oak

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.

9034 | Parisian Limed Oak

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.
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9032| Tennessee Oak

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.

TECHNICKÝ LIST

EXPONA CLIC

19 dB

EXPONA CLIC 19 dB je heterogenní vinylová zámková podlaha vyráběná bez ftalátů, se zvukově izolační vrstvou IXPE a patentovaným systémem
zámků 5G-i.
Typ podlahy

EN 16511

heterogenní vinylová zámková podlaha, typ I

Třída zátěže

EN ISO 10874

Povrchová úprava
Celková tloušťka

23

34

PUR lifelong polish free (bez pastování)
EN ISO 24337

Tloušťka akustické podložky IXPE

6,50 mm
1,00 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy

EN ISO 24340

0,55 mm

Počet lamel, rozměry, balení

EN ISO 24337

10 ks = 177,35 x 1212,4 mm = 2,15 m²
9 ks = 196,4 x 1212,4 mm = 2,14 m²

Snížení kročejového hluku

EN ISO 10140-3

19 dB

Rozměrová stabilita
podélný směr
příčný směr

EN ISO 23999

≤ 0,20 %                                                                                                             (požadavek normy)
                  0,02 % | 0,06 %                       (minimální a průměrná naměřená hodnota*)
                  0,01 %    | 0,02 %                          (minimální a průměrná naměřená hodnota*)

Zbytkový otlak

EN ISO 24343-1

≤ 0,15 mm                       (požadavek normy)
                  0,02 mm                (průměrná naměřená hodnota*)

Podlahové topení

EN 1264-2

ano, max. 27 °C (teplovodní topení)

Tepelný odpor

EN 12667, ISO 8302

0,034 m2 K/W

Stálobarevnost při umělem osvětlení EN ISO 105-B02

≥6

Reakce na oheň

EN 13501-1

Bfl - s1

Prostiskluznost

DIN 51130
EN 13893

R10
DS

Celková hmotnost

EN ISO 23997

10 800 g/m²

Chemická odolnost

EN ISO 26987

dobrá odolnost

Odolnost proti nárazům

EN 13329 Annex F

≥ 1 800 mm

Odolnost vůči opotřebení

EN 13329 Annex E

≥ 4 000 cyklů

Odolnost vůči nožičkám nábytku

EN 424

ano

Vliv kolečkové židle

EN 425

vhodné pro typ W (měkká kolečka)

Bobtnavost

ISO 24336

0 % (100% voděodolné, nebobtná)

Celkové TVOC emise

Indoor Air Comfort Gold

Nejpřísnější emisní certifikát.

* z probíhající výroby

100 % RECYCLABLE

19

dB

Podlaha je pravidelně přezkušována po celou dobu platnosti certifikátu. Velmi nízké emise. Hodnoty nižší než u přírodních materiálů.
EN 14041

VODĚODOLNÉ

60 mm

SOKLOVÉ LIŠTY
Pro každý z 12 dekorů Expona Clic 19 dB jsou k dispozici odpovídající soklové lišty z vysoce
kvalitního MDF materiálu s dekorativní fólií. Soklové lišty jsou doplněny o tři lišty
v neutralních barvách – černá, stříbrná a bílá.
Soklové lišty se dodávají pouze po celých balení.
Balení 12 bm | 5 ks po 2,40 m. Cena 120 Kč/bm bez DPH.

14 mm

PODLAHOVÉ TOPENÍ
Konstrukce podlahy je vhodná pro teplovodní podlahové topení. Pro elektrické podlahové topení je vhodná za splnění podmínky, že topné
dráty budou min. 35 mm pod povrchem podlahy. Nejsou vhodné pro povrchové topné folie a rohože. Pro podlahového topení platí, že max.
povolená teplota povrchu je 27 °C.

Správný
čas na
nákup
podlahy

Vyhrajte
3× 100 000 Kč
1.

2.

3.
2005378384 *
* vzorový kód

Kód zaregistrujte na
soutez.dobrepodlahy.cz.

Nejbližší termíny losování
1/2020

5/2020

8/2020

Pro registrované do 31. 12. 2019

Pro registrované do 30. 4. 2020

Pro registrované do 31. 7. 2020

Váš profesionální dodavatel:

Více informací na soutez.dobrepodlahy.cz
Akční cena bez DPH [Kč/m2]
Akční cena s DPH 21 % [Kč/m2]
Doporučená cena výrobcem s DPH 21 % [Kč/m2]

       899,1 087,                 1 299,-

Akce platí do 31. 1. 2020.
Maloobchodní doporučené ceny jsou nezávazné. Vyhrazujeme si právo na změnu cen. Vyhrazujeme si právo technických změn. Tiskové chyby vyhrazeny. Informace jsou aktuální v době vzniku a mohou se časem měnit.

9/2019

Ušetříte 212 Kč/m2

