Najděte podlahu,
která odpovídá
vaší osobnosti

RIGID VINYL
COLLECTION
KOLEKCE
RIGID
VINYL 20192019
new floor type

no ordinary floors
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Naše nová RIGID VINYL kolekce znovu
překonává vaše očekávání...
Viktor - 40172 Měsíční Kámen
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Vyrábíme výjimečné podlahy pro lidi, kteří očekávají více,
lidi, kteří nehledají obyčejnost, ale kteří požadují přidanou hodnotu
a kteří chtějí, aby podlaha odrážela jejich osobnost a životní styl.
Objevte naši zcela novou kolekci RIGID VINYL
S novou kolekcí Rigid Vinyl Balterio znovu
překonává očekávání. Naše podlahy Rigid
Vinyl jsou kombinací odolnosti a skvělého
pohodlí: prkna a dlaždice jsou odolné,
měkké, tiché a voděodolné. A dodávají
se v přírodním dekoru, kterým je Balterio
známé. Dokonalá kvalita vylepšená
technologií. Vyrobeno podle
vaší osobnosti.

✔ ČISTÁ NEKOMPROMISNÍ KVALITA
✔ VÝJIMEČNĚ TENKÁ,
SUPER ODOLNÁ
✔ HŘEJIVÝ POCIT, TICHÁ
✔ VYNIKAJÍCÍ FUNKČNOST
✔ REALISTICKÁ PRKNA A DLAŽDICE

Balterio představuje prkna a dlaždice
Rigid Vinyl ve dvou různých kolekcích:
seznamte se s kolekcí Gloria na straně 16
a Viktor na straně 18.

Najděte podlahu,
která odpovídá
vaší osobnosti

no ordinary floors
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Čistá
nekompromisní
kvalita
VYSOCE VÝKONNÁ
OCHRANNÁ VRSTVA
• Extra matná povrchová úprava
• Odolnost proti poškrábání a skvrnám
VRSTVA S DEKOREM VE
VYSOKÉM ROZLIŠENÍ
Pro krásný a realistický vzhled
MĚKKÁ VRSTVA
Skvělé pohodlí a akustika:
měkká a tichá

SILNÉ TVRDÉ JÁDRO
SLOŽENÉ Z VÍCE
MATERIÁLŮ
• Žádné kopírování
nerovností
• Malá míra otlaků

VYROBENO V BELGII

Nová vícevrstvá prkna a dlaždice Rigid Vinyl
kombinují výjimečnou pevnost a dokonalé
pohodlí. Každá vrstva přináší jasnou výhodu:
pevnost, měkkost a ticho, přitažlivý vzhled
a vysokou funkčnost.
VÍCEVRSTVÁ PODLAHA
Některé podlahy Rigid Vinyl jsou pevné, mají však
špatnou akustiku a některé podlahy Rigid Vinyl
jsou měkké a tiché, nejsou však příliš funkční
v oblasti odolnosti proti nárazům, otlakům
a eliminaci prokreslení nerovností. Balterio
kombinuje výhody obou typů v jedné nové
vícevrstvé podlaze Rigid Vinyl, která je: pevná,
měkká a tichá, má přitažlivý vzhled a je vysoce
funkční.
NEPŘEKONATELNÁ KVALITA
Očekáváte podlahu, která vydrží celý život,
a přesně to dostanete: nejlepší poměr ceny
a kvality a dlouhou záruku až na 20 let. Podlahy
Rigid Vinyl Balterio splňují zátěžovou třídu 32
a jsou vhodné pro rezidenční a obecné komerční
využití. Dokonce mají svrchní vrstvu, která je
extrémně odolná proti opotřebení – nejlepší
ve své třídě – s ochranou proti poškrábání
a skvrnám.
ČISTÁ A ODOLNÁ
Podlahové krytiny Rigid Vinyl Balterio se skládají
pouze z vysoce kvalitních materiálů. Jedná se
o čisté PVC bez přídavku korkových, dřevěných
nebo cementových vláken a bez škodlivých látek:
používané změkčovadla neobsahují orto-ftaláty.
Vinyl Balterio je navíc bez zápachu. Podlahy
Rigid Vinyl dokonce vyrábíme trvale udržitelným
způsobem, a to díky iniciativám v oblasti
obnovitelné energie.
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Výjimečně tenká,
super odolná

Vhodná pro renovaci:
dokonale se hodí
pro položení na
stávající podlahy
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Podlahy Rigid Vinyl Balterio lze snadno
složit pomocí zámků. Jádro prken
a dlaždic je velmi pevné, a to navzdory
tloušťce pouhých 5 mm.
VHODNÁ PRO RENOVACE
Ačkoliv jsou podlahy Rigid Vinyl skvělým řešením pro
jakýkoliv domov, jsou i mimořádně vhodné pro renovace.
Díky tomu, že je podlaha Rigid Vinyl Balterio pouze 5 mm
silná, avšak mimořádně odolná, skvěle se hodí pro renovace:
snadno ji můžete položit přes stávající a pravděpodobně
nepravidelnou podlahu (např. podlahu ze starých dlaždic se
spárami o šířce maximálně 5 mm a hloubce 2 mm), a přesto
si užívat dlouhotrvající výsledek.
ŽÁDNÉ KOPÍROVÁNÍ NEROVNOSTÍ POVRCHU

Díky stabilitě jádra,
nízké míře otlaků
a nekopírování
nerovností povrchu
zůstane vaše podlaha
dokonale rovná
v jakémkoliv interiéru.

Jádro podlahy Rigid Vinyl složené z více materiálů zabraňuje
přenosu menších nedokonalostí podkladu: žádná nerovnost,
malé mezery nebo boule se neprojeví na povrchu podlahy,
tak mimořádně silná podlaha to je.
NÍZKÁ MÍRA OTLAKŮ
Podlahy Rigid Vinyl Balterio se vyznačují skvělou odolností
proti nárazu a nemají žádné problémy s otlaky. Silné jádro
chrání podlahu před promáčklinami způsobenými podpatky
a nohami nábytku.
DOKONALE ROVNÁ
Podlaha Rigid Vinyl Balterio zůstává dokonale rovná za všech
okolností. Sendvičová struktura skleněného vlákna v jádru
zabraňuje vydouvání. Pokud budete respektovat dilatační
spáru, vaše podlaha se bude smršťovat a roztahovat
(z důvodu změn teploty) bez deformací. Podrobnosti
naleznete na stránkách balterio.com.

Přesto doporučujeme použít podložku pro ještě vyšší míru vyrovnání a lepší akustické vlastnosti.
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Hřejivý
pocit,
ticho
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Užijte si pohodlí, které přinášejí
vinylové podlahy. Podlahy Rigid
Vinyl Balterio jsou na dotyk
pohodlné a hřejivé a příjemně
tiché, když se po nich chodí.
PEVNOST A ODOLNOST
Kromě pevného jádra mají vícevrstvá prkna
a dlaždice Rigid Vinyl rovněž měkkou vrstvu.
Tato vrstva zajišťuje, že si doma budete užívat
dokonalé pohodlí a tichou akustiku. Tímto
způsobem přinášíme to nejlepší z obou světů
do jednoho produktu.
POHODLÍ POD NOHAMA
Žádný jiný typ podlah se nemůže vyrovnat
měkkosti a hřejivosti vinylové podlahy.
Měkká vrstva předjímá hmotnost vašeho
těla a poskytuje tak výrazný pocit měkkosti.
Podlaha Rigid Vinyl Balterio se také vyznačuje
izolačními kvalitami a rychle přebírá okolní
teplotu. S radostí tak budete doma chodit
bosí.
ABSORPCE ZVUKU
Slyšíte to ticho? Měkká vrstva má skvělé
akustické vlastnosti: snižuje úroveň zvuku
vznikajícího při chůzi a zvyšuje akustické
pohodlí v interiéru. Podlahy Rigid Vinyl
Balterio rovněž změkčují kročejový hluk.
Pokud však chcete zůstat přáteli se sousedy
bydlícími pod vámi, doporučujeme vám
přesto použít podložku Transitstop Balterio.

VĚDĚLI JSTE, ŽE... Podlahy Rigid Vinyl Balterio jsou dokonale kompatibilní s podlahovým vytápěním a chlazením:
pokyny naleznete na stránkách balterio.com.
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Vynikající
funkčnost

Chytrá volba podlahy
pro jakýkoliv prostor
u vás doma
Gloria - 40183 Teplý Dub
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Naše pevné podlahy Rigid Vinyl nejsou
jenom pohlazením pro vaše smysly:
přináší skvělé funkce podpořené
patentovanou technologií. Podlaha
Rigid Vinyl Balterio je voděodolná
a odolná proti opotřebení.

ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ
Podlaha Rigid Vinyl Balterio vydrží vše, bez
ohledu na to, zda si na ní hrají děti, nebo
běhají domácí zvířata. Vysoce výkonná
ochranná vrstva chrání podlahu před
poškrábáním a skvrnami a vy si tak můžete
dlouhá léta užívat krásný dekor.
VODĚODOLNOST
Prkna a dlaždice Rigid Vinyl jsou vyrobeny
z PVC, výrobek je tak sám o sobě
voděodolný. Podlaha Rigid Vinyl Balterio
představuje dokonalé řešení pro kuchyně
a koupelny. Dokonce i odpovídající
příslušenství má jádro z PVC, soklové lišty
a profily jsou tedy rovněž voděodolné.
BEZSTAROSTNÉ ČIŠTĚNÍ
Podlahy Rigid Vinyl Balterio jsou
voděodolné a odpuzují špínu. Pokud na
podlahu něco omylem vylijete, nic se
nestane. Úklid snadno provedete měkkým
smetákem nebo vlhkým hadrem na
podlahu.
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Prkna a dlaždice
inspirované
přírodou

Každé prkno
a dlaždice jsou
jedinečné,
stejně jak je
tomu v přírodě
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Pro výběr
podlahy Rigid Vinyl
Balterio existuje
řada racionálních
důvodů, ale také
jeden velmi
emocionální: její
přirozený vzhled.
Každé dřevěné prkno
vypadá jako živé.
Každá kamenná dlaždice je
naprosto dokonalá.
Vždy se snažíme co nejvíce
napodobovat přírodu.

ORIGINÁLNÍ VELIKOSTI VINYLU
Kolekce Rigid Vinyl Balterio se skládá z dřevěných
prken i kamenných dlaždic. Prkna jsou o něco
větší, než je obvyklé, díky čemuž bude vaše
podlaha Rigid Vinyl elegantnější. Dlaždice Rigid
Vinyl mají rozměry skutečných dlaždic: každý kus
představuje celou dlaždici, žádné falešné spáry.
PŘÍRODNÍ DEKOR
Podlahy Rigid Vinyl Balterio jsou odvážným
konkurentem pravých materiálů, protože
získáváme inspiraci z přírody. Každý dekor je
působivě propracován pomocí intenzivních barev
od světlých po tmavé. Každé prkno a dlaždice má
matovou vrstvu navíc. Krásné dřevo a kameny na
každém vašem kroku.
PŘÍRODNÍ RŮZNORODOST
Podlaha sestavená z identických prken
vypadá uměle. Proto investujeme do přírodní
různorodosti. Jednotlivé dekory v kolekci Gloria
se skládají minimálně z 10 různých prken, z nichž
každé má vlastní vzor dřeva. V řadě Viktor má
každý dekor 18 různých dlaždic. Na podlaze tak
nevzniká téměř žádné opakování.
ELEGANTNÍ V-DRÁŽKY

1494 MM

Malé detaily dělají velký rozdíl. Jemné V-drážky
na čtyřech stranách prken a dlaždic Rigid Vinyl
zajišťují realistický a skutečně autentický vzhled
dřevěné podlahy a kamene.
SLADĚNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

609,6 MM

I příslušenství je věrné přírodě: různorodost barev
a tisku na originálních soklových lištách a profilech
Balterio je naprosto stejná jako u podlah Rigid
Vinyl Balterio. Jsou pevné, voděodolné a odolné
proti opotřebení. Vše, co potřebujete pro dokonalý
výsledek, který vydrží.
Viz strana 21

303 MM

209 MM

Skutečně sladěné příslušenství 2000–2400 MM
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Vysoce funkční podlaha
pro každý prostor
u vás doma

14

Gloria - 40178 Robustní

15

40176 Moderní
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Gloria
Kolekce Gloria představuje přírodní krásu: prkna Rigid
Vinyl mají čistý a měkký dekor dřeva a jsou realistická
a osobitá stejně jako přírodní materiál. Za účelem imitace
přírodní různorodosti se dekory kolekce Gloria skládají
z minimálně 10 různých prken. Na podlaze Rigid Vinyl
Balterio tak nevzniká téměř žádné opakování. Pokud hledáte
rafinovanou eleganci, měli byste si do svého domova
rozhodně vybrat kolekci Gloria.

5 mm prkna

1494 X 209 MM | 6 PRKEN/KRABICE | 1,8735 M2

✓
✓
✓
✓
✓
✓

VÝJIMEČNĚ TENKÁ, SUPER ODOLNÁ
HŘEJIVÝ POCIT, TICHO
PŘÍRODNÍ RŮZNORODOST
VODĚODOLNOST
V-DRÁŽKA NA 4 STRANÁCH
OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ
A SKVRNÁM

40175 Světelný

40180 Rustikální

40176 Moderní

40181 Solidní

40177 Brilantní

40182 Bílý Dub

40178 Robustní

40183 Teplý Dub

40179 Rebel

40184 Barevný Dub
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40171 Šedý
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Viktor
V kolekci Viktor naleznete dlaždice Rigid Vinyl s variantami
od světlých po tmavé barvy, které jsou krásně pestré
a mramorované. Za účelem imitace přírodní různorodosti
se dekory kolekce Viktor skládají z minimálně 18 různých
dlaždic. Na podlaze Rigid Vinyl Balterio tak nevzniká téměř
žádné opakování. Pokud tedy hledáte chladivý kamenný
vzhled, přesto však chcete podlahu, díky které budete uvnitř
v pohodlí, kolekce Viktor je přesně pro vás.

5 mm dlaždice

609,6 X 303 MM | 10 PRKEN/KRABICE | 1,8471 M2

✓
✓
✓
✓
✓
✓

VÝJIMEČNĚ TENKÁ, SUPER ODOLNÁ
HŘEJIVÝ POCIT, TICHO
PŘÍRODNÍ RŮZNORODOST
VODĚODOLNOST
V-DRÁŽKA NA 4 STRANÁCH
OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ
A SKVRNÁM

40169 Bílý

40172 Měsíční Kámen

40170 Černý

40173 Vápenec

40171 Šedý

40174 Modrý Kámen
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Skvělá finální
úprava pomocí
vysoce kvalitního
příslušenství

Příslušenství Balterio je
voděodolné, super pevné
a vyznačuje se výjimečně
krásným vzhledem
20

Gloria - 40176 Moderní

Úžasná voděodolnost od podlahy po
lišty. Soklové lišty a profily Balterio jsou
vyrobeny z PVC a jsou 100% voděodolné.
Mají matovou povrchovou úpravu a jsou
dokonale sladěny s podlahou Rigid
Vinyl Balterio.
SLADĚNÉ A VODĚODOLNÉ SOKLOVÉ LIŠTY A PROFILY
Různorodost barev a tisku
na originálních soklových
lištách a profilech Balterio
je naprosto stejná jako
u podlah Rigid Vinyl Balterio.
Jádro je z PVC a jsou tedy
voděodolné.

Profil 5 v 1
5 použití
v 1 výrobku

1. Profil spojníku

2. Dilatační profil

4. Koncový profil

5. Přechodový profil

2000 X 45,3 X 8,2 MM

2000 X 37,5 X 8,2 MM

Dodáváno s řezačkou

✓
✓
✓
✓

VYSOKÁ KVALITA
ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ
VODĚODOLNOST
DOKONALE SLADĚNÉ
S VAŠÍ PODLAHOU

3. Schodový profil*
2000 X 37,5 X 8,2 MM

2000 X 19,3 X 8,2 MM

2000 X 37,5 X 8,2 MM

Incizo Base*

Při instalaci schodového profilu potřebujete také kovový profil Incizo Base.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Soklové lišty a profily Balterio mají jádro
z PVC a 100% sladěné dekory. Proto
jsou na současném trhu jedinečné.

Soklová lišta

Lišta Scotia

Lepidlo MS Polymer

Lepidlo MS Polymer

2400 X 58 X 12 MM

2400 X 17 X 17 MM
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ZAČNĚTE CHYTŘE SE SPRÁVNOU PODLOŽKOU

Skvělé výsledky začínají dobrou přípravou. Podložka Balterio je před instalací
podlahy Rigid Vinyl nepostradatelná. Vyrovnává nepravidelnosti podkladu a má
úžasný efekt tlumení hluku.
BASIC

TRANSITSTOP

✓

✓

-18 dB

-20 dB

Tloušťka

1 mm

2 mm

Plocha

15 m2

15 m2

✓

✓

0,02 m²K/W

0,046 m²K/W

Podlahové vytápění

✓

✓

Podlahové chlazení

✓

✓

Tlumí zvuk vznikající při chůzi
Tlumí kročejový zvuk

Zvolte správnou podložku
BASIC

Vyrovnání podkladu

Kvalitní podložka pro všestranné instalace podlah
Rigid Vinyl Balterio.

Tepelná odolnost (hodnota R)

TRANSITSTOP
Kvalitní podložka s maximálním tlumením
kročejového hluku pro podlahy Rigid Vinyl Balterio.

INSTALACE? STEJNĚ JEDNODUCHÁ JAKO NAPOČÍTAT DO TŘÍ

Díky systému Uniclic je instalace
podlahy Rigid Vinyl nesmírně
jednoduchá. Technologie
zámkového systému spojuje
rychlou a snadnou instalaci se
silným zámkem od jednoho
prkna (nebo dlaždice) k dalšímu.
Se systémem Uniclic lze prkna (nebo dlaždice) vzájemně
zamknout i v horizontálním směru, což je ideální
pro instalaci pod dveřmi, radiátory apod. Žádný jiný
zámkový systém se nemůže měřit s jeho jednoduchostí
a efektivitou. Použijte instalační soupravu Balterio.

20 cm

60 cm

Metodická
instalace prken
Rigid Vinyl
min. 20 cm

Prkna Rigid
Vinyl pokládejte
náhodně
Svislé spoje by se měly střídat
v náhodném vzoru s posunem
minimálně 20 cm.

Svislé spoje by se měly střídat s
polovičním posunem (1) nebo
třetinovým posunem (2).

(2)
20 cm

30 cm

60 cm

60 cm

min. 20 cm

min. 20 cm

(1)

60 cm

60 cm
30 cm

20 cm

UŽÍVEJTE SI PODLAHU PO MNOHO LET

Prostředek Balterio UltraClean byl speciálně vyvinut pro podlahy Balterio. Pečlivě čistí povrch
podlahy a udržuje její originální vzhled po mnoho let. Na podlaze nezůstávají žádné zbytkové
vrstvy čisticího prostředku.
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30 cm

60 cm

5 mm
Čistá nekompromisní kvalita
Výjimečně tenká, super odolná
Hřejivý pocit, ticho
Voděodolný produkt
Realistická prkna a dlaždice
Vysoce funkční
podlaha pro každý
prostor u vás doma

Jakákoliv reprodukce této brožury, v celku nebo po částech, na jakémkoliv médiu je
bez písemného souhlasu společnosti UNILIN bvba, Division Flooring zakázána.
Barvy a dekory vyobrazené v této brožuře se mohou od skutečného výrobku mírně
lišit kvůli tiskové technologii. © UNILIN bvba 2018
R.E. UNILIN bvba, Division Flooring, Franky Terrijn, Ooigemstraat 3,
B-8710 Wielsbeke, www.balterio.com | Vyrobeno v Belgii | 019-110-01

Najděte nejbližšího prodejce
Navštivte stránky balterio.com

Váš prodejce Balterio
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no ordinary floors

