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RYCHLÉ  DODÁNÍ SNADNÁ  MONTÁŽ



Přírodní podlahy CORK COMFORT

KOREK A DŘEVO

CORK COMFORT naplňuje představu alternativního®

způsobu života. Jedná se o mimořádně ekologický výrobek,
který plně využívá všech skvělých vlastností přírodního
materiálu. Vrchní a spodní vrstva podlahoviny je vyrobena
z kůry korkového dubu. Milióny vzduchových buněk uvnitř
korku akumulují teplo a na povrchu působí na dotek
příjemně teplými pocity. Podlahovina je díky vynikajícím
tlumícím vlastnostem korku velmi tichá, přičemž
nepotřebuje k instalaci žádnou akustickou podložku.

Nosná dřevovláknitá deska podlahových dílců je opatřena zámkovým systémem UNI , který umožňuje snadnoufit!

a rychlou montáž. Proti poškození je pružný korkový povrch podlahoviny chráněn trvale elastickým lakem. CORK
COMFORT je prokazatelně více odolný zátěži než jiné podlahové krytiny vyrobené z přírodních dřevin. Právem patří®

mezi podlahy s absolutně nejlepšími komfortními vlastnostmi, které zajišťují svým uživatelům přirozený pocit pohodlí.

�

VLASTNOSTI

	 stranná V-spára umocňuje
dojem přírodní struktury dřeva

Vhodné pro podlahové vytápění
R=
 ,
 � � m K/W�

Prodloužená odpovědnost za vady
dle záručních podmínek výrobce EGGER

Patentovaný zámkový systém UNI fit!

umožňuje jednoduchou a rychlou montáž

Pro obytné prostory se silným zatížením
a pro komerční prostory s mírným zatížením

Celková tloušťka
�
 mm

®



STRUKTURA VRSTEV

�. Elastická ochranná vrstva odolná UV záření

� . Přímý tisk dekoru technologií HD

 . Základní nátěr pro vysoké rozlišení barev

	 . Silně stlačená korková vrstva COMFORT

�. Nosná dřevovláknitá deska HDF Quell-Stop+

� . Integrovaná tlumící podložka z přírodního korku

�

�

�

�

�

	

FORMÁTY

CLASSIC
Rozměr: �� � � x ��  mm
Plocha v balíku: �,�� m�

LARGE
Rozměr: �� � � x �	 � mm
Plocha v balíku: � ,� � m�

KINGSIZE
Rozměr: �� � � x � � mm
Plocha v balíku: � ,�� m�

LONG
Rozměr: � 
 �
 x �	 � mm
Plocha v balíku: � ,�� m�





	

Dekory CORK COMFORT

CLASSIC LARGE
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EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG, Německo
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KINGSIZE LONG

CK 
�� Dub Waldeck přírodní
CXL 
 
 � Dub Clermont šedý

CXL 
 
  Dub Taunton tmavý

CXL 
 
 � Dub Bennett přírodní

CXL 
�� Dub Alba tmavý

CXL 
�	 Dub Huntsville šedý

CXL 
� Jasan Tegern
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�� Dub Waldeck světlý
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 �� Kámen Adolari černý
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 �� Dub Crossville šedý
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 �� Dub Somerset šedý
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�

CLASSIC

CC 
 �

Dub Villanger

Originální vintage vzhled v bílošedých tónech
najde uplatnění nejen v interiérech
zařízených ve stylu provance.

�

CLASSIC

CC 
 
�
Dub Clermont přírodní

Přirozená barva, výrazná struktura a suky
propůjčují podlaze zcela autentický vzhled
rustikálních dubových prken.



CLASSIC

CC 
��
Dub Alba světlý

Dřevo s velmi světlou kresbou
a tmelenými trhlinami dodá interiéru
nádech skandinávského designu.

�

CLASSIC

CC 
 
 �
Dub Clermont hnědý

Klasický dekor dřeva v elegantním tmavším
odstínu prostor zútulní a podtrhne jeho
charakter.

�



�


CLASSIC

CC 
��
Dub Alba šedý

Moderní podlaha, která navzdory
výrazným dekorativním trhlinám,
působí velmi příjemně a elegantně.

CLASSIC

CC 
 ��
Dub Villanger barevný

Veselé barvy dekoru jsou výzvou
pro vyznavače hravého
a kreativního životního stylu.

��



��

LARGE

CL 
 
�
Dub Waltham hnědý

Klasický design v příjemném odstínu
s výraznou kresbou a suky
je nadčasovou volbou.

�



�	

LARGE

CL 
 �	
Dub Canton přírodní

Zvýrazněná struktura dřeva
spolu s postaršeným vzhledem prken
osloví nejen vyznavače rustikálního stylu.

LARGE

CL 
 
 	
Dub Waltham šedý

Šedá barva dekoru dodá modernímu
i klasicky pojatému bydlení klid
a přináší možnost nekonečných kombinací.

��



��

LARGE

CL 
 ��
Dub Madura

Extravagantní a pestrá podlaha,
která vyniká výraznými dekorativními prvky
v podobě žíhání, suků a prasklin.

LARGE

CL 
 �
Dřevo Eureka

Nepravidelně probíhající barevné lamely
podtrhují hravý vzhled mozaiky
a nabízí prostor pro kreativitu.

��



��

LARGE

CL 
�

Dub Bennett tmavý

Podlaha v ušlechtilém tmavém tónu
s markantními suky dokonale
podtrhne charakter interiéru.

��

LARGE

CL 
 
�
Dub Waltham přírodní

Rustikální dubová podlaha s viditelnými,
přitom decentními suky a prasklinami
působí zcela přirozeně.



� 


LARGE

CL 
 
 �
Dub Waltham bílý

Bílé tónování
ještě více oživí kresbu dubových prken
a interiéru propůjčí maximální světlost.

LARGE

CL 
��
Ořech Sarria

Skladba dekoru evokující
průmyslové parkety obzvlášť vynikne
díky živé kresbě ořechu.

� �



� �

KINGSIZE

CK 
 ��
Kámen Adolari černý

Výrazná a neotřelá podlaha
v designu diagonálně štípané břidlice
působí zcela autentickým dojmem.

�

KINGSIZE

CK 
 ��
Dub Somerset šedý

Neobvyklé uspořádání bloků v dekoru
šedého dubu s prvky postaršeného dřeva
zaujme na první pohled.



�	

KINGSIZE

CK 
 ��
Dub Crossville přírodní

Kombinace hnědých a šedých
odstínů dubových parket evokuje
klasickou anglickou eleganci.

� �

KINGSIZE

CK 
��
Dub Waldeck světlý

Světlý dekor s typickými znaky této dřeviny
je nadčasovou volbou, která v interiéru
působí klidně a harmonicky.



� �

KINGSIZE

CK 
��
Dub Waldeck přírodní

Rustikální výraz dubových prken
s tmavými suky v přírodním odstínu
nyní přichází v působivém formátu.

� �



� �

KINGSIZE

CK 
 ��
Dub Crossville šedý

Příčná skladba parket
v moderních šedých tónech dubu
vnáší do prostoru příjemnou hravost.

KINGSIZE

CK 
��
Kámen Alondra

Ornamentální dekor
dodá prostoru jedinečný vzhled
a nechá naplno vyniknout jeho individualitu.

� �



 


LONG

CXL 
 
 
Dub Taunton tmavý

Nevšední výrazný design s kontrastní kresbou
přímo vybízí k odvážným kombinacím
s moderními materiály.

LONG

CXL 
 
 �
Dub Bennett přírodní

Zcela autentický vzhled
s přirozenými suky, prasklinami a bělí
navozuje dojem masivní dubové podlahy.

�



�

LONG

CXL 
�	
Dub Huntsville šedý

Dekor starého šedého dřeva v impozantním
formátu je jako stvořený pro velké místnosti,
kde naplno vynikne jeho krása.

LONG

CXL 
�
Jasan Tegern

Kouzlo přírodních světlých tónů
spolu s typickou kresbou jasanu
propůjčí podlaze svěží a živý vzhled.





 	

LONG

CXL 
��
Dub Alba tmavý

Světle tmelené trhliny v tmavých prknech
jsou výrazným desingovým prvkem,
který podtrhne jedinečnost interiéru.

LONG

CXL 
 
 �
Dub Clermont šedý

Klasická kresba dubu v příjemném
šedém odstínu zajistí jakékoliv
místnosti nadčasovou eleganci.

 �



Parozábrana SEPATEN

� PE folie 
 ,� mm

� překládaná šíře v roli � m

� balení � 
 m�

AKTIV čistič podlah

� koncentrát

� speciální aktivní čistič

� obsah � litr

� spotřeba � l = až � 
 
 
 m�

Kluzáky pod nohy
nábytku SCORE PROFI

� pro všechny typy nábytku

� velmi odolné zatížení

� nezachycují nečistoty

� odstín šedočerný

Podložky pod kolečkové
židle

� polykarbonátové (PKB)

� polyethylenové (PET)

� odstíny čiré

� rozměry dle aktuální
nabídky

Opravné sady tmelů

� na drobná poškození
povrchů podlah

� sada pro světlé dekory

� sada pro tmavé dekory

Soklová lišta MDF 	 
 E

� MDF jádro potažené
dekorovou folií

� výška � cm

� tloušťka �,� cm

� délka �	 
 cm

� balení �
 ks

Komponenty k soklovým
lištám

� plastové rohy, kouty

� koncovky levé, pravé

� kovové klipsy

 �

Příslušenství
Podklad musí být suchý,
rovný, pevný a čistý.

U teplovodního vytápění
podlahy musí být před
pokládkou provedena topná
zkouška.

Nerozbalené balíky podlahy
aklimatizujte 	 � hodin v místě
pokládky.

Teplota v místě pokládky musí
být min. �� °C, vlhkost vzduchu
v rozmezí 	 
 –�
 %.

Před pokládkou prověřte,
zda nejsou dílce podlahy
mechanicky poškozené.

Na parotěsnou folii již
nepokládejte žádnou další
podložku, aby nebyly sníženy
akustické vlastnosti a tepelná
prostupnost korkové plovoucí
podlahy.

Dilatační mezeru � –�
 mm
vytvořte také u otvorů
pro topení a u ostatních
konstrukčních prvků.

Dílce pokládejte krátkou
stranou � –�
 mm, dlouhou
stranou �
 –�� mm od stěny
a dalších pevných konstrukcí.
První řadu dílců začínejte pe-
rem zámkového spoje u stěny.

Pokládku podlahy ukončete
u stěny soklovou lištou, která
zabrání usazování nečistot
v dilatační spáře
a pod podlahou.

Umístěním čistící rohože
u vchodu do domu si usnadníte
údržbu nové podlahy.

Na připravený podklad položte
parotěsnou zábranu z folie

 ,� mm. Pruhy folie by se
ve spojích měly překrývat min.
� 
 cm.

15 28

50 cm50 cm
48 h

18°C

Čištění podlahy provádějte
zametáním, vysáváním
a stíráním vlhkým mopem.

Používejte vhodné čistící
a údržbové prostředky.
Nepoužívejte brusné pasty
nebo ochranné vosky.

Nohy nábytku opatřete
plstěnými ochrannými
podložkami.

 �

Informace k montáži a údržbě



 � �
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stvořeny z korku pro radost z pohodlí

CORK COMFORT
PŘÍRODNÍ PODLAHY

®

Autorizovaný prodejce:

317 723 705 731 448 703

PO - PÁ SO
8:00 - 18:00 8:00 - 14:00




