SKVĚLÝ DESIGN

Nový vzhled místnosti za pár minut!
Fortelock DECOR je novou produktovou řadou PVC dlažby

Vyberte si design, který perfektně padne do vašeho interié-

Fortelock. Tento unikátní podlahový systém nabízí ty nejlepší

ru, a užijte si tu rychlou proměnu.

vlastnosti původní dlažby Fortelock, jako jsou odolnost, houževnatost a rychlá instalace. A zároveň je doplňuje o elegantní de-

Atraktivní vzhled podlahoviny

sign, který dotvoří atmosféru jakéhokoliv prostoru. Tato vysoce

Snadná a rychlá instalace bez nečistot

odolná podlaha je opatřena skrytým zámkem, proto výsledný

Akustická, vibrační a tepelná izolace

povrch působí jednolitě a pokládka je stále velmi jednoduchá.

Jednoduché čištění a údržba

Dlažbu Fortelock Decor můžete položit bez nutnosti podlepení,

Elegantní vzhled, perfektní imitace přírodních materiálů

nebo komplikací s přípravou původního povrchu. Díky tomu se

Protiskluzný povrch, pohodlná chůze

vyhnete nadbytečnému hluku i nepořádku. PVC dlažba For-

Ekologický výrobek

telock DECOR je uvedena ve třech typech provedení, lišící se

Chemická odolnost povrchu

nášlapnou vrstvou a tím i vhodností do různých prostor. Vyberte
si z řady Fortelock HOME DECOR, Fortelock BUSINESS
DECOR nebo Fortelock SOLID DECOR.

Řada
Číslo produktu
Oblast užití

HOME DECOR

BUSINESS DECOR

SOLID DECOR

2110

2120

2130

bytové – obytné prostory
s běžným používáním,
tř.22 (EN 685)

Vnější velikost dlaždice

Volná pokládka, upevnění pomocí zámků

Typ

Nášlapná úprava

v lehkém průmyslu – vysoké namáhání, tř.43 (EN 685)
472×472 mm

Instalace

Váha (+- 10%)

komerční – velmi vysoké namáhání, tř. 34 (EN 685)

heterogenní dlažba
1,9 kg

2,1 kg

2,6 kg

Fatra DOMO

Fatra Novofloor Extra

Tarkett Premium Collection

Pro více informací kontaktujte naše obchodníky.
Těšíme se na setkání.

WWW.FORTELOCK.CZ

RYCHLÁ PODLAHA
Již několik let vyrábíme ve firmě Fortemix PVC dlažbu Fortelock a další
podlahové materiály. Jsme ryze česká společnosti se specializací na
průmyslové podlahové systémy.
Díky inovativnímu přístupu, a vysoce moderní technologii výroby bylo
nainstalováno již více než 10.000.000 m2 podlah po celém světě.

Kontakt
Fortemix, s.r.o.
Kirilovova 812I 739 21 Paskov
Tel./ fax: +420 558 638 325
www.fortelock.cz
www.fortemix.cz

Další technické informace naleznete v technickém listu
produktu Fortelock.

WWW.FORTELOCK.CZ

