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vAše nová podlAhA



eXPona domestic



Polyuretanová úPrava Povrchu

Jednodušší údržba a nižší náklady díky výrobcem 

provedené polyuretanové úpravě povrchu.

 

užitná vrstva

velmi celistvá, průhledná vrstva vydrží vysoké 

zatížení a chrání dekor. díky povrchové ražbě 

působí tato vrstva výjimečně autenticky.

vrstva s dekorem

řada designů je vytvářena exkluzivně pro podlahy 

eXponA a je poté za pomocí inovativních technik 

tisku přenášena na vrstvu s dekorem.

stabilizační vrstva

vyšší rozměrová stabilita díky minimalizaci 

fyzikálně podmíněných změn (např. v důsledku 

kolísání teploty).

nosná vrstva

základ dlouhé životnosti a výkonnosti 

podlahových krytin eXponA.. 

eXPona domestic

je vysoce kvalitní vinylová podlahová krytina ve tvaru dlaždic a lamel. Jednotlivé vrstvy jsou tepelně slisovány.
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eXponA domestic

strukturA
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5981_p4 rusty Pine
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5959_p2 aged indian aPPle 

12 13kreAtivníkreAtivní



5922_t2 blue brasilian slate 

14 15kreAtivníkreAtivní



5961_p2 natural brushed oak 

16 17kreAtivníkreAtivní



5916_t1 black oilshale 

5917_t1 white oilshale
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5963_p2 honey ash 
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5928_t1 beige mArble 45,7 X 45,75912_t1 clAssic trAvertine 30,5 X 61,0

5915_t3 medium AntiQue trAvertine 45,7 X 45,7 5913_t3 light AntiQue trAvertine 45,7 X 45,7

5920_t2 oXided brAsiliAn slAte 61,0 X 61,0 5921_t2 rustY brAsiliAn slAte 61,0 X 61,0
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stAined teAk brown
  

dArk brushed oAkbleAched Ash  
AntiQue cherrY 

blAck oilshAle

Blue Brasilian slate
silver limestone

 

wild oAk
 

beige mArble

s 18 vzory kamene a 32 vzory dřeva vám nabízíme autentické dekory 

pro každý vkus a styl. inovativní techniky tisku a realistická ražba na povrchu 

přináší živé designy, které vás nadchnou.
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5924_t1 white limestone 61,0 X 61,05926_t1 white metAlstone 30,5 X 61,0

5919_t1 wArm greY concrete 45,7 X 45,7 5925_t1 silver limestone 61,0 X 61,0

5927_t1 brown metAlstone 45,7 X 45,7 5922_t2 blue brAsiliAn slAte 61,0 X 61,0

5914_t1 pebblestone * 45,7 X 45,75917_t1 white oilshAle 45,7 X 45,7

5916_t1 blAck oilshAle 45,7 X 45,7 5911_t4 greY slAte 30,5 X 61,0

5910_t4 silver slAte 30,5 X 61,0 5923_t1 greY letters * 45,7 X 45,7
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* není střiženo na raport vzoru



5983_P4 worn boAtplAnk** 20,3 X 121,9

5967_P4 nAturAl oAk greY 15,2 X 121,9

5972_P1 stAined teAk greY 15,2 X 91,4

5982_P4 nAturAl oAk wAshed 15,2 X 121,9

5976_P2 greY brushed oAk 20,3 X 121,9

5979_P4 greY pine 15,2 X 121,9

5962_P2 greY Ash 15,2 X 121,9

5978_P4 blAck pine 15,2 X 121,9

5980_P4 blue pine 15,2 X 121,9

5975_P2 bleAched Ash 15,2 X 121,9

5984_P5 blue rustic wood 15,2 X 91,4 5973_P1 stAined teAk blAck 15,2 X 91,4
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** vzorek vyobrazuje pouze malou část dekoru.



5958_P2 blond indiAn Apple 15,2 X 121,9

5950_P5 scAndinAviAn countrY plAnk 15,2 X 91,4

5961_P2 nAturAl brushed oAk 20,3 X 121,9

5971_P1 clAssic oAk 10,2 X 91,4

5951_P5 AntiQue oAk 15,2 X 91,4

5953_P1 wild oAk 15,2 X 91,4

5954_P1 nAturAl mAple 10,2 X 91,4

5955_P5 AntiQue cherrY 15,2 X 91,4

5957_P1 mAple cAlvAdos 10,2 X 91,4

5952_P1 pArQuet mAple 10,2 X 91,4

5968_P4 nAturAl oAk medium 15,2 X 121,9 5963_P2 honeY Ash 15,2 X 121,9
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5956_P1 French nut tree 10,2 X 91,4

5966_P3 swiss nut tree medium 18,4 X 121,9

5969_P4 nAturAl oAk dArk 15,2 X 121,9

5960_P2 dArk brushed oAk 20,3 X 121,9

5959_P2 Aged indiAn Apple 15,2 X 121,9 5981_P4 rustY pine 15,2 X 121,9

5965_P3 swiss nut tree dArk 18,4 X 121,9 5974_P1 stAined teAk brown 15,2 X 91,4

Přehled formátů

perfektní atmosféru bydlení dotváří detaily. 

proto je každý dekor k dostání výhradně v takové velikosti, 

která umožní perfektně vyniknout jeho přednostem.

                                             45,7 x 45,7                             30,5 x 61,0                                                                        61,0 x 61,0   10,2 x 91,4       15,2 x 91,4      15,2 x 121,9         18,4 x 121,9            20,3 x 121,9

 

změny podmíněné technickým pokrokem jsou vyhrazeny. vzorky jsou pouze ukázkou jednotlivých produktů. zobrazují jen malou část celého dekoru a barvy. v rámci barevného tisku lze barvy 
reprodukovat pouze v omezené míře. pro výběr barev použijte originální vzorky, které vám rádi v krátké lhůtě zašleme.
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t 1  –  jemná struktura kamene

t 2  –  struktura kamene

t 3  –  antická struktura kamene

t 4 –  struktura břidlice

P 1 –  jemná struktura dřeva

P 2 –  struktura dřeva

P 3 –  struktura úpravy ručním hoblíkem

P 4 –  struktura dřeva s reliéfem

P 5 –  struktura rustikálního dřeva

varianty Pokládky

Ať si vyberete jednoduchou pokládku, kombinujete dlažbu a lamely s designovými prvky nebo si budete přát řezanou 

designovou pokládku, my vám dáme na výběr z 58 variant pokládky. další návrhy najdete na www.expona-flooring.com

Akcenty vám pomohou 
zvýraznit váš osobní styl 

 

Povrchová ražba

Aby optimálně vyniknul vzhled 

jednotlivých dekorů, je s nimi speciálně 

sladěna i povrchová ražba.

dekorativní a sPárové Proužky 

dekorativní a spárové proužky 

podtrhují autentický vzhled spár.

 

bordury

kombinujte nejrůznější barvy zcela dle vašeho vkusu. 

délka a šířka bordur závisí na jejich designu a barvě.  

vytvořte si podlahy podle vašich vlastních představ. rádi vám pomůžeme. 

další inspiraci naleznete na našich internetových stránkách 

www.expona-flooring.com

intarzie 

vyrobíme intarzie individuálně pro vaše 

prostory. standardní průměry jsou 90 cm, 

120 cm nebo 150 cm. speciální rozměry 

jsou v souladu s vybraným designem možné.

 

b05   e05

b20   e20 Nr. 8 Nr. 26 Nr. 42

b08   e08

i04

b07   e07

5751 blAck      0,5 X 100

5752 greY 0,5 X 100

5753 silver 0,5 X 100

5754 gold 0,5 X 100

5755 copper 0,5 X 100

5756 brown 0,5 X 100

 

0036 greY      0,5 X 91,4

0037 beige 0,5 X 91,4

ro
zm

ěr
y 

v 
cm

příklady 

příklady

dekorativní proužky

spárové proužky

příklady
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5913_t3 / 5919_t1
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eXponA domestic
trvAnlivé-Jednoduché

trvanlivé: robustní povrch je odolný a podlaha je díky němu 

trvale krásná. podlahové krytiny eXponA domestic tak lze použít i v 

místnostech využívaných intenzivně – a při chůzi navíc tyto podlahy 

působí velmi příjemně a jsou tiché.

Jednoduché: z důvodu nízké montážní výšky (2,0 mm) jsou 

podlahové krytiny eXponA domestic mimořádně vhodné pro 

renovace i pro pokládku na podlahové topení. díky polyuretanové 

úpravě nanesené výrobcem je podlaha, za předpokladu správné 

údržby, trvale chráněna a velmi snadno se ošetřuje.

38 39prAk tickáprAk tická



odolné: podlahové krytiny eXponA domestic jsou odolné proti 

vlhkosti a nečistotám. díky svým vlastnostem nenabobtnávají a lze je 

tedy bez problému položit v koupelně a kuchyni. nečistoty lze snadno 

odstranit.

snadná údržba: čištění podlah je snadné. doporučujeme 

pravidelné suché čištění vysavačem nebo smetákem. odolné  

nečistoty lze odstranit vlhkým hadrem s pomocí obvyklého neutrálního 

čistícího prostředku nebo čističe na polyuretanové povrchy.

eXponA domestic
 odolné-snAdná údržbA
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eXponA domestic
servis-kvAlitA

záruky

naše designové krytiny zůstanou při správné údržbě stále krásné. na 

podlahové krytiny eXponA domestic dáváme 15 let záruky ve všech 

bytových prostorách.

udržitelnost

podlahové krytiny eXponA domestic jsou vysoce kvalitní produkty 

s dlouhou životností, které tak splňují nejdůležitější předpoklady pro 

udržitelné produkty. 

navíc při pokládce vzniká jen velmi malý odpad, což přispívá k ochraně 

přírodních zdrojů. na konci používání existují různé možnosti recyklace. 

staré materiály lze po úpravě znovu použít ve výrobě místo nových 

surovin.

Prověřená kvalita

naše záruky kvality jdou daleko nad rámec zákonných požadavků. 

eXponA domestic je držitelem stavebně technického povolení 

německého institutu pro stavební techniku (dibt) a lze ji tedy bezpochyby 

použít ve všech obytných místnostech a objektech odpovídajících 

klasifikaci. podlahové krytiny splňují požadavky schématu Agbb (výbor 

pro zdravotní hodnocení stavebních materiálů).

toto hodnotící schéma stanoví zdravotní kvalitativní měřítka na výrobu 

a použití stavebních materiálů.

bezPečnost

společnost objectflor pověřila institut eurofins, který je předním 

poskytovatelem služeb v oblasti analýz, aby pravidelně kontrolovala 

látky obsažené v podlahových krytinách a jejich emisní chování a 

prověřovala, zda nevznikají odchylky od hodnot schválených institutem 

dibt. na obalu je tento doplňkový stupeň kvality označen nálepkou 

s písmenem „Ü“ (z německého „Überwachungszeichen“ – kontrolní 

značka). objectflor tak nabízí nadprůměrně vysokou míru bezpečnosti.

technické údaJe

celková tloušt´ka: 2,0 mm

tloušt´ka užitné: 0,4 mm

povrchové zušlechtěni: polyuretan

chováni při hořeni: bfl-s1

protiskluzovost: r 9/ds

klasifikace: 23/32/41
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sPecializovaní obchodní Partneři

podlahové krytiny eXponA domestic naleznete v registrovaných partnerských obchodech, 

které mají přehled o nejnovějším stavu techniky a pravidelně se účastní seminářů a praktických 

školení. Jsou tedy schopni vám důkladně poradit a zajistit odbornou pokládku podlahových 

krytin eXponA domestic.

webová stránka

objevte neomezené možnosti individuálního utváření prostoru na internetových stránkách 

www.expona-flooring.com

Příklad z PraXe

při renovaci podlahy bytu o velikosti 70 m2 

potřebuje řemeslník na pokládku 2–3 dny:

den 1: přípravné práce a tmelení podlahy

den 2–3: schnutí, broušení a pokládka

následující den stěhování.

pokládka probíhá rychle a čistě. vaši starou podlahovou krytinu, např. koberec, odstraníme (keramickou dlažbu lze zpravidla ponechat jako podklad). 

předpokladem je savý podklad (pevný, čistý, trvale suchý, bez trhlin) s rovným povrchem.

I
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INTERIER TATRY, 

spol. s ručením obmedzeným, 

POPRAD

Sobotské námestie 22 , SK – 058 01   P O P R A D 

tel.č.: +421 -52 – 776 93 16 , 776 93 14

GSM: +421 – 905 – 900 886

www.interier-tatry.sk                                        

info@interier-tatry.sk 
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