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Odolnejšie 
než betón
Omnoho odolnejšie

Podlahové krytiny Upofloor Quartz boli 
vyvinuté tak, aby vydržali aj tú najviac 
náročnú prevádzku vo verejných priesto-
roch, dokonca aj prevádzku paletových 
a vysokozdvižných vozíkov.

· Jednoduchá inštalácia s minimálnym zvyškovým       
  odpadom.
· Vysoko odolná povrchová úprava.
· Jednoduché čistenie a údržba.
· Podlahu nie je potrebné dodatočne voskovať.
· Homogénne zloženie.
· 71 vzorov - jednofarebné aj viacfarebné vzory.
· Certifikácia na nízky obsah VOC zlúčenín
  (organické prchavé zlúčeniny).
· Bez obsahu ftalátov.
· Obsahuje viac ako 30% recyklovateľných zložiek.

KOMPRIMOVANÉ 
POD TLAKOM

NAJVYŠŠIA 
ODOLNOSŤ

PROTI OPOTREBENIU

OBSAHUJE 

 
KREMEŇA

A PRÍRODNÝCH 
MINERÁLOV

70%
T600 T

TRIEDA



HAPPY HOURS                                                                                  

Šúchanie stoličkami, rozliate víno, 
trenie gumových podrážok po podla-
he. Podlahy Upofloor Quartz zvládnu 
bez problémov aj tú najviac náročnú 
prevádzku. 



JEDNODUCHÉ POKLADANIE

Podlahy Upofloor Quartz sa veľmi ľahko inštalujú. 
Vďaka pružnosti materiálu sa dlaždice nezlomia 
počas pokladania ani na drobných nerovnostiach 
podkladu a ani pri zakrivenom povrchu. 



NADČASOVÝ DESIGN 

Široká ponuka viac ako 70 vzorov umožňuje vytvárať 
neobmedzené množstvo farebných kombinácií 
a dizajnov. Vyberať môžete z kolekcie jednofarebných 
vzorov - Uni kolekcia alebo z troch viacfarebných 
kolekcií – kolekcia Tema, Mosaic a Mosaic Classic.



SPOLOČNÉ  UKAZATELE 

Už viac ako 60 rokov sú podlahy Upofloor Quartz úspešne 
inštalované po celom svete, vo všetkých možných typoch 
komerčných priestorov, ktoré majú vždy spoločné ukazo-
vatele: potrebu vysoko odolných podlahových krytín, 
ktoré sa ľahko udržiavajú a sú ekologicky priaznivé pre 
svoje okolie.



71 DIZAJNOVÝCH VZOROV 
V JEDNOFAREBNOM A VIACFAREBNOM VYHOTOVENÍ  
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kolekcIA

EXTRÉMNA VÝDRŽ 

Vďaka unikátnej dvojstup-
ňovej vysokotlakovej kom-
presii za tepla a za studena 
majú podlahové krytiny 
Upofloor Quartz vysokú 
hustotu, výbornú rozme-
rovú stabilitu a dlhú život-
nosť. Vysoká hustota ma-
teriálu zabraňuje usadeniu 
nečistôt na povrchu a nie 
je potrebná žiadna ďalšia 
špeciálna počiatočná povr-
chová úprava podlahy.

PRIATEĽSKÁ
K ŽIVOTNÉMU 
PROSTrEDIU

Podlahy Upofloor Quartz 
obsahujú 70% kremeňa
a prírodných minerálov a 
minimálne množstvo plasti-
fikátorov, ktoré sú na prí-
rodnej báze, nie sú toxické a 
neobsahujú ftaláty. Materiál 
podlahy je úplne recyklova-
teľný a bol ocenený osved-
čením pre zdravé vnútorné 
ovzdušie FloorScore.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hrúbka         2.0 mm
Hmotnosť           4000 g/m²
Rozmery:         Kolekcia Mosaic,   
                             Kolekcia Mosaic Classic,
        Kolekcia Tema, Uni:
        300 mm x 300 mm
        Mosaic:
        610 mm x 610 mm
Ohňovzdornosť       Bfl-s1
EN13501-1
Odolnosť                             < 0.05 mm
bodového zaťaženia: 
EN ISO 24343-1
Protišmyková        DS (>0.3)
kategória: EN 13893
Antistatické vlastnosti:   < 2.0 kV
EN1815
Chemická odolnosť:
EN ISO 26987       Dobrá
Množenie baktérií:        Zamedzuje

CERTIFIKÁTY



ELASTICKÉ PODLAHY  
UPOFLOOR QUARTZ 

· ŠIKOVNEJŠIE
· EKOLOGICKEJŠIE
· ODOLNEJŠIE

 
 
Spoločnosť bola založená v západnom Fínsku, v malom mes-
te Nokia, kde v 19. storočí vznikla aj spoločnosť Nokia Group. 
Úspech koncernu Nokia Group mal veľký vplyv na atmosféru 
v meste a podnikateľský duch prilákal v nasledujúcich de-
saťročiach do tejto oblasti veľa inovatívnych výrobcov.
Jedným z nich bol aj Upofloor, ktorý po určitú dobu spa-
dal práve do vlastníctva Nokia Group.

Zakladajúcou víziou spoločnosti Upofloor bolo ponúkať 
inovatívne odolné vinylové podlahy, pre fínsky a postupne 
aj pre celoeurópský a svetový trh. V roku 1960 bola výroba 
rozšírená na elastické podlahové krytiny pre verejné pries-
tory a pružné vinylové podlahy pre domácnosti. Postupne 
narastal dopyt z iných krajín, čo malo za následok rastúci 
objem v exporte. Do súčasnej doby spoločnosť Upofloor 
úspešne vyrobila a inštalovala po celom svete milióny met-
rov štvorcových svojich podlahových krytín.

 
PODLAHY  ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Koncentrujeme sa predovšetkým na výrobu inovatívnych 
elastických podlahových krytín bez obsahu PVC, šetrných
k životnému prostrediu, vysoko odolných pri užívaní a jed-
noduchých na starostlivosť a údržbu.
Prvá podlaha bez obsahu PVC bola vyrobená v roku 2004 
a od tejto doby sa spoločnosť Upofloor  stala priekopníkom 
v oblasti elastických podlahových krytín bez obsahu PVC, 
s cieľom naďalej sa zlepšovať, vyvíjať a rozširovať ponuku 
technologicky vyspelých podláh. V súčasnej dobe vlastní 
Upofloor dva výrobné závody vo Fínsku.

SÚČASŤOU SKUPINY KÄHRS GROUP

Spoločnosť Kährs, popredný svetový výrobca drevených 
podláh, bola založená v roku 1857. UPOFLOOR
je v súčasnej dobe súčasťou skupiny Kährs Group. 

Spoločnosť Upofloor sa od svojho založenia v roku 
1950 zameriava na revolučný spôsob výroby pod-
lahových krytín pre verejné priestory. Od začiatku 
je pritom kladený dôraz na materiál, ktorý je eko-
logicky priaznivý pre svoje okolie, veľmi odolný 
pri používaní a jednoduchý na čistenie a údržbu.


