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Rigidní vinylová SPC podlaha
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Experto Click SPC 50 Experto Click SPC 50         (dřevo) Experto Click SPC 50         (dlažba)

Ačkoli se v posledních letech mění módní dekory podlah jen pozvolna, rigidní vinylové SPC 
podlahy Experto Click SPC 50 na tyto drobné proměny reagují bleskovou rychlostí. Rigid vinyl 
SPC patří mezi nejmodernější typy podlah, které současný trh nabízí. Zároveň tak přináší 
vašemu interiéru vždy ty nejpopulárnější přírodní dekory, které skvěle zakomponujete do 
každého prostoru. 

Tato řada SPC podlah vychází z reálných kreseb a struktur dřeva s přírodními barevnými 
tóny, které díky tomu vytváří dojem živého dekoru.

Módní
přírodní
dekory

1 220 x 181 mm

Dub Sienna Dub Toledo Dub Cordoba Dub Sevilla

Dub Grosseto Dub Cadiz Dub Alicante Dub MarbelaDub Rimini

Dub Bari

Rozměr

Plocha v balení

Celková hmotnost

Třída použití

Celková tloušťka

Tloušťka nášlapné vrstvy

Povrchová úprava

Hořlavost

Akustický útlum

V-spára

1 220 x 181 mm

2,20 m² / 10 ks

10,5 kg/m²

1 524 x 228 mm

2,08 m² / 6 ks

10,5 kg/m²

620 x 310 mm

1,92 m² / 10 ks

10,5 kg/m²

23 - 33

6 mm (5 + 1 mm integrovaná podložka IXPE)

0,5 mm

 PUR

Bfl-s1

17 dB

micro 4V
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Experto Click
SPC 50
Rozšiřující řada Experto Click SPC 50 s označením plus 
vyniká po mnoha stránkách. Hlavním plusem nových 
dřevěných dekorů je autentický, od přírodního materiálu 
téměř nerozpoznatelný, reliéf, díky němuž vynikne každý 
detail dřevěné kresby.

Inovativní technika povrchové úpravy EIR zintenzivní 
hloubku reliéfu a zajistí, že ražba odpovídá tištěné 
dekorační fólii podlahy. Letokruhy či suky tak působí 
reálně nejen na pohled, ale i na dotek. 

Konečně si tak můžete pořídit rigidní podlahu, kterou od 
přírodního dřeva nerozeznáte. Díky EIR dosahují podlahy 
i lepších protiskluzných vlastností, což ocení nejen rodiny 
s malými dětmi.

K nerozeznání
od přírodních
materiálů 
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Experto Click
SPC 50

1 524 x 228 mm

EI
R 

Dub Zaragoza Dub Malaga

Dlažba Prato

Dlažba Forli 

Experto Click
SPC 50

Vhodná nejen
do domácnosti

Díky integrované podložce IXPE a systému click 
s pevnými a odolnými zámky je pokládka podlah 
z této kolekce rychlá a jednoduchá. A právě to dělá 
rigidní vinylové SPC podlahy Experto Click SPC 50 
ještě přitažlivější. Navíc nevyžaduje žádnou speciální 
údržbu a je tak vhodná do každé domácnosti.

Pro řadu    s dřevěnými dekory jsou charakteristické 
velkorysé formáty lamel, které jsou v souladu s aktuálním 
trendem využití tradičních dřevěných fošen.

Dekory dlažby jsou 
k dispozici v rozměru 
populárních 
velkoformátových 
dlaždic.

V jednoduchosti
je krása

Více zde
www.vpodlahy.cz/rigidni-vinylova-spc-podlaha 

Reálné srovnání velikostí lamel
Experto Click SPC 50 a SPC 50 plus

SPC 50
1 220 x 181 mm

1 524 x 228 mm

620 x 310 mm

SPC 50        dřevo

SPC 50        dlažbaPevná jako skála

Pro dokonale celistvý vzhled doporučujeme
použití originálních lišt Experto SPC.Potřebujete rigidní vinyl doplnit klasickým 

lepeným vinylem? Přejete si, aby měla 
podlaha stejný atraktivní dekor? Žádný 
problém! Experto LVT 30 nabízí stejné 
trendy dekory jako Experto Click SPC 50.

Originální řešení 2v1

Nejen pořádná nášlapná vrstva zajišťuje dlouhou životnost 
podlahy. Je to i její minerální jádro a celková tloušťka 6 mm, 
které se starají o její stabilitu a rozměrovou stálost. Minerální 
jádro je tvořeno kamenným práškem, který je spojen pomocí 
moderních materiálů. Bonusem je pak vhodnost pro 
podlahové vytápění.

Ve všech
směrech

dokonalá

Dlouhá
životnost

Vhodná
do koupelen

Přírodní trendy
dekory

Díky minerálnímu jádru 
je rozměrově stálá

Vysoká
odolnost

Snadná pokládka
i údržba

Vhodná pro 
podlahové vytápění

Vydrží opravdu hodně!

www.vpodlahy.cz
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Povrchová úprava

Nášlapná vrstva

Dekorační vrstva

Vinylová vrstva

Tuhé jádro – minerální materiál

Integrovaná podložka

Díky tloušťce nášlapné vrstvy 
0,5 mm si najde podlaha Experto 
Click SPC 50 své místo ve vašich 
domácnostech, ale i v komerčních 
prostorech s nižší frekvencí 
zátěže. Povrch podlahy je 
odolný proti poškrábání, hravě si 
poradí jak s kolečkovou židlí, tak 
s drápky domácích mazlíčků.

Reálnou trvanlivost a odolnost podlahy 
podtrhuje poskytovaná garance - u bytových 
prostor představuje 30 let, v případě užití 
v komerčních prostorách 10 let.

GARANCE

   bytové prostory30 let


