Laminátové podlahy Egger
s technologií aqua+.
www.egger.com/aquaplus

LIFE
TIME

Laminátové podlahy aqua+, které jsou odolné proti vlhkosti, spojují
hygienu a pohodlí. Je to cenově výhodná alternativa k dlažbě; snadno se
udržuje a je možné ji použít také ve vlhkých a nebytových prostorách.

Přednosti výrobku
→ Nové oblasti použití, v soukromé a komerční sféře
→ Vhodné pro pokládku ve vlhkých prostorách
→ Pětkrát snížená bobtnavost
→ Žádné riziko deformací při změně klimatických podmínek
→ Vhodné pro podlahové vytápění
→ Vypracovaný systém podlah aqua+
→ Podlahové lišty ve vhodném dekoru odolné proti vlhkosti
→ Levnější oproti lepeným, spárovaným keramickým dlaždicím
→ Jednodušší a rychlejší pokládka díky UNI fit! (krátký čas renovace)
→ Užitné ihned po pokládce
→ Snadné čištění a údržba ať už s nebo bez parního čisticího stroje
→ Při soukromém používání doživotní záruka, 5 letá záruka při použítí v
komerčních prostorech

Pětkrát snížená
bobtnavost
Laminátové podlahy EGGER aqua+ jsou z důvodu
své snížené bobtnavosti výrazně odolnější proti
účinkům vody a otevírají tak nové oblasti použití
v soukromé a průmyslové oblasti.

Laminátové podlahy aqua+

Běžné laminátové podlahy

Dostat se špíně na kobylku
Laminátové podlahy s technologií aqua+ je možné čistit pomocí
páry: bodový kontakt s parou nesmí trvat déle než 30 sekund.
V nebytových prostorách je možné použít také čistící stroje
a vysavače do hmotnosti až 100 kg s čistícím přípravkem na
podlahy „Clean it“. Je pouze třeba, aby se stroje neustále
pohybovaly.

UNI fit! – O 40%
rychlejší pokládka
Díky patentovanému systému UNI fit! ušetříte

1 systém. 3 způsoby spojení

zatlačit

čas a peníze! Zaklapávací systém. Tak je možné
laminátovou podlahu položit nejen snadno
a rychle. Podlaha je také velice stabilní.

přiklepnout

zasunout
www.egger.com/qr-installation-unifit-aq

aqua+ 8/32 Kingsize

8mm

1.291 × 327 × 8 mm
6 ks./balíku (2,53 m2) - 40 Balení na paletě (101,32 m2)

Art.Nr.: 058 331 ∤ F806
Cremento

Art.Nr.: 058 393 ∤ F809
Cremento černá

Art.Nr.: 058 454 ∤ F854
Beton hrubý

Art.Nr.: 058 249 ∤ F256
Diamantová břidlice hnědá

LIFE
TIME

8mm

aqua+ 8/32 Classic

LIFE
TIME

1.291 × 193 × 8 mm
8 ks./balíku (1,99 m2) - 60 Balení na paletě (119,60 m2)

Art.Nr.: 059 024 ∤ H1002
Dub Valley kouřový

Art.Nr.: 058 997 ∤ H1004
Dub La Mancha kouřový

Art.Nr.: 058 935 ∤ H2350
Dub severský světlý

Art.Nr.: 058 843 ∤ H2725
Dub severský medový

Oblasti použití

Hotelové pokoje včetně koupelen

Bary a restaurace

Provozovny

Koupelny a WC

Celá obytná plocha
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TIME

Všechny laminátové podlahy aqua+ mají doživotní záruku. (30 let při pokládce a používání v soukromých obytných oblastech,
5 let při použití v komerčních prostorech). Platí záruční podmínky pro laminátové podlahy EGGER (Záruka na materiál odolný vůči nárazu a
obrusu.). Kompletní záruční podmínky na požádání u prodejce nebo ke stažení na internetu.

Vlhké prostory = prostory se zvýšenou, ale ne stálou zátěží vlhkostí a/nebo pravidelně vysokou vlhkostí vzduchu. Z použití jsou vyloučeny
mokré prostory (jako např. sauny, parní lázně, sprchovací kabiny, veřejné bazény a oblasti použití se stálým zatížením vlhkostí a všechny
venkovní oblasti (terasy, balkóny, bazény).

Podlahový systém aqua+
Možnost 1: Se silenzio Easy:
Ideální podložka laminátových podlah

aqua+ Alutape
silenzio Easy
aqua+ Aluflex

Distanční páska
Clipstar

Možnost 2: Se silenzio Duo:
Podložka s integrovanou parotěsnou zábranou samolepicí přesah

aqua+ Alutape
silenzio Duo

Podlahová lišta aqua+ s
integrovaným pryžovým
těsnicím přehybem
Hliníkový zakončovací profil a
silikonová spára

Příslušenství aqua+
Program příslušenství EGGER
nabízí vypracované vybavení
pro pohodlnou pokládku a
dlouhodobě kvalitní podlahy
ve vlhkých a nebytových
prostorách.
Parotěsná zábrana aqua+ Aluflex

aqua+ Alutape - těsnicí páska

Podložka pod podlahy
silenzio Easy

Podložka pod podlahy
silenzio Duo

Podlahová lišta do vlhkých
prostor aqua+

aqua+ Clic Sealer
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Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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