
XPRESSION
ekologické elastické podlahové krytiny v dieloch bez obsahu pvc

   Bez
 obsahu 

  
 PVC



• Neobsahuje PVC, chlór a plastifikátory
• Neobsahuje ftaláty, halogény a ťažké kovy
• Vynikajúca odolnosť voči chemikáliám
• Odolný voči baktériám
• Antistatický
• Vysoko odolný voči škvrnám
• Jednoduchá údržba, podlahu nie je potreba voskovať
• Extrémna výdrž
• Obsahuje viac ako 38% recyklovateľných surovín
• Extrémne nízky obsah VOC zlúčenín (organické prchavé zlúčeniny)
• Prispieva k čistému a zdravému vnútornému ovzdušiu

Na vzhľade záleží, ale rovnako dôležitá je aj bezpečnosť pre naše okolie a životné prostredie.
Týmto heslom sa spoločnosť UPOFLOOR riadi už viac ako dve desaťročia. V ponuke rady 
UPOFLOOR XPRESSION nájdete luxusné elastické podlahové krytiny v dieloch, úplne bez obsahu 
PVC a plastifikátorov. Tieto podlahové krytiny boli navrhnuté a vyrobené tak, aby boli veľmi atrak-
tívne na pohľad a zároveň boli prospešné ľudskému zdraviu aj okolitému prostrediu. Spoločnosť 
UPOFLOOR je priekopníkom vo výrobe zdravých podlahových krytín. 

BEZ OBSAHU PVC = POLYVINYLCHLORID
Podlahová krytina UPOFLOOR XPRESSION neobsahuje žiadne PVC, zmäkčovadlá, ftaláty, halogény, 
chlór a ťažké kovy a je vyrobená z materiálu, ktorého základom sú prírodné minerály a čisté termo-
plastické polymery.V roku 2008 bol zakázaný obsah ftalátov v detských hračkách v USA a v posledných 
rokoch vyšlo tiež v Európe niekoľko obmedzení a zákazov o obsahu ftalátov a PVC v hračkách.
Vďaka svojmu bezpečnému zloženiu prispieva podlaha UPOFLOOR XPRESSION k zdravému ovzdušiu 
v miestnosti.

predstavujeme Vám 
upofloor XPRESSION
a jeho bezkonkurenčné vlastnosti



Elastické podlahové krytiny UPOFLOOR 
XPRESSION sú vyrobené z unikátneho 
materiálu, ktorý sa nazýva Enomer®. 
Tento materiál obsahuje prírodné mi-
nerály a čisté termo-plastické polyméry 
a okrem iných jedinečných vlastností, 
je úplne bezpečný pre ľudské zdravie 
aj okolité životné prostredie.

Premýšľate o kombinácii tmavých 
a svetlých dlaždíc? Alebo preferuje-
te skôr klasické lamely v hrejivých 
odtieňoch? Rada podláh XPRESSION 
ponúka obrovské množstvo vzorov, 
ktoré môžete jednoducho kombino-
vať a vytvárať mnoho atraktívnych 
variácií v interiéri.

Ponuka vzorov zahŕňa čisté, klasické 
aj rustikálne drevené vzory v preve-
dení lamiel, vo farebnom prevedení 
od svetlých po tmavé tóny. V troch 
kolekciách Terra, Moods a Stripes 
máte na výber tiež formát dlaždíc, 
všetky vzory sú v moderných fareb-
ných odtieňoch.

Unikátny materiál

Enomer®

DESIGN

   Bez

 
obsahu

   
 

PVC



DIZAJNOVÁ KLASIKA
Kombinácia tmavých a svetlých dlaždíc? 
Upofloor XPRESSION ponúka množstvo 
možností pre vytvorenie jedinečného štýlu 
vo Vašom interiéri. 



JEDINEČNÁ PODLAHA
Krásna na pohľad a tiež priaznivá pre životné pro-
stredie. Podlahová krytina UPOFLOOR XPRESSION 
je vysoko odolná voči opotrebovaniu, čím si po dlhú 
dobu uchováva stále rovnaký atraktívny a moderný 
vzhľad. 



ANALÝZA CELKOVÝCH NÁKLADOV 
V ŽIVOTNOM CYKLE PODLAHY
 

V momente, keď sa rozhodujete investovať 
do kúpy novej podlahy, je veľmi dôležité
spočítať si všetky náklady s týmto spoje-
né. Je veľmi pravdepodobné, že napríklad 
náklady na údržbu v priebehu celého cyklu 
užívania podlahy, budú podstatne vyššie, 
než samotná kúpna cena. Celkové náklady 
v životnom cykle podlahy zahŕňajú počia-
točnú kúpnu cenu, náklady na poklada-
nie, na prevádzku a údržbu a tiež náklady 
za prípadnú opravu či výmenu. Podlahy 
UPOFLOOR XPRESSION sú vysoko odolné 
voči poškriabaniu, poničeniu aj znečisteniu, 
vďaka čomu sú náklady na prevádzku 
a údržbu veľmi nízke. Z týchto dôvodov 
je podlaha XPRESSION ideálnou voľbou 
do verejných priestorov s náročnou 
a vysokou prevádzkou.

POSOLSTVO PODLAHY
UPOFLOOR XPRESSION
Problematika ochrany životného prostredia
bola braná do úvahy v každom jednotlivom štádiu 
vývoja a výroby týchto exkluzívnych elastických 
podláh. Hnacou myšlienkou bolo vyrobiť podla-
hovú krytinu s atraktívnym dizajnom, vynikajúcimi 
úžitkovými vlastnosťami a bez obsahu všetkých 
škodlivých látok, ako sú PVC, zmäkčovadlá, ftaláty, 
halogény, chlór a ťažké kovy. Celý výrobný proces 
bol navrhnutý v súlade s normou EN 14001. 
Odpadový materiál je možné úplne recyklovať 
pri výrobe a produkt môže byť bezpečne likvido-
vaný s bežným odpadom.

EXTRÉMNE
ODOLNA PODLAHA

 
Vďaka iónomérovej impregnovanej nášľapnej 
vrstve, ktorá je porovnateľná s ochranou povr-
chu golfovej loptičky, je podlaha UPOFLOOR 
XPRESSION extrémne odolná voči poniče-
niu, poškriabaniu, nárazom a chemikáliám. 

Materiál môže 
byť spálený 
pre výrobu 

energie

Obsahuje iba 
prírodné minerály 
a čisté termoplas- 

tické polyméry

100% výrobného odpadu 
je recyklovaného a opäť 

využitého pri výrobe

Vyrobené z Enomeru®, 
ktorý neobsahuje žiad-
ne PVC a plastifikátory

PODLAHA

ÚDRŽBA



ÚDRŽBA 

Podlaha XPRESSION sa veľmi ľahko udržuje, či už 
manuálnym upratovaním alebo pomocou stroja. 
Kompaktný a tvrdý povrch podlahy je veľmi odolný 
voči poškriabaniu a zachytávaniu nečistôt.

PRVOTNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBA PODLAHY 
UPOFLOOR XPRESSION
Odstráňte najskôr hrubé nečistoty z povrchu podlahy.
 Podlahu zotrite zásaditým čistiacim prostriedkom a 
utrite ju do sucha. Môžete použiť aj čistiaci stroj 
s červeným padom a stredne tvrdou kefou. 
Vyhnite sa nadmernému užívaniu vody. Mokré 
čistenie sa neodporúča predovšetkým počas prvého 
týždňa po položení, aby došlo k úplnému zatvrdnutiu 
lepidla.

NA PODLAHU NIE JE POTREBA NANÁŠAŤ ĎALŠIE 
VRSTVY OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV A VOSKOV.

PRAVIDELNÁ STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
Odstráňte hrubé nečistoty z povrchu. Vytierajte pod-
lahu manuálne na mokro alebo použite čistiaci stroj
s červeným padom a stredne tvrdou kefou a mierne 
zásaditým čistiacim roztokom.

POKLADANIE
 
Pokladanie podlahy UPOFLOOR XPRESSION je veľmi 
jednoduché. Jednotlivé diely či lamely sa lepia k podkla-
du za použitia akrylového disperzného lepidla na báze 
vody, schválené výrobcom. Spodná strana podlahy 
je zdrsnená pre zabezpečenie lepšej priľnavosti lepidla.

Návod na pokladanie a lepidlá schválená výrobcom 
nájdete na www.kpp.cz

BEZPEČNOSŤ 

PREDOVŠETKÝM 

 
V prípade požiaru podlahy UPOFLOOR
XPRESSION podporujú spaľovanie a do 
ovzdušia neunikajú nebezpečné plyny 
ako sú chlorid vodíka a kyanovodík.

Povrch podlahy nie je úplne hladký, 
čím zabraňuje pošmyknutiu a pádu.

Zloženie materiálu nepodporuje 
množenie baktérií na jeho povrchu.

Podlahy sú antistatické. 
 



KAŽDODENNÉ 
MALÉ NEHODY
 

Či už sa jedná o vyliatie šálky 
kávy alebo fľaše plnej chemi-
kálií - na podlahe UPOFLOOR 
XPRESSION nezanechajú tieto 
nehody žiadnu stopu.

Kompaktná vrchná vrstva 
podlahy odoláva nečistotám, 
uľahčuje jednoduché čistenie 
a znižuje náklady na údržbu.

Vďaka nie celkom hladkému 
povrchu ponúka podlaha 
UPOFLOOR XPRESSION tiež 
veľmi dobré protišmykové 
vlastnosti.
 



STOPY OD PODRÁŽOK? 
Gumové podrážky môžu na podlahe ľahko urobiť nevzhľad-
né šmuhy. To ale neplatí pre podlahu UPOFLOOR XPRESSION, 
na ktorej gumové podrážky nezanechajú žiadne stopy.



MÚDRA VOĽBA
 

Sedenie na stoličkách znamená pre podlahu veľkú záťaž. 
Ľudia pri dlhom sedení hýbu nohami po podlahe, posúvajú stoličku, 
nadvihujú sa a opäť dosadajú - to všetko znamená veľkú záťaž pre pod-
lahu, pri ktorej môže ľahko dôjsť k jej poškrabaniu a poničeniu. 
To však neplatí v prípade vysoko odolnej podlahovej krytiny 
UPOFLOOR XPRESSION, s unikátnou trvanlivou ochrannou vrstvou, 
ktorá je podobná povrchu golfovej loptičky. 



SORTIMENT
CLEAN WOOD

RUSTIC WOOD

GRAPHIC WOOD

MOODS

CLASSIC WOOD

STRIPES

TERRA



TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Produkt    LUXUSNÉ  ELASTICKÉ PODLAHOVÉ 
   KRYTINY V DIELOCH, BEZ OBSAHU PVC 
Oblasť použitia   EN ISO 10874  23/34/43 
Štandard produktu   EN 14565
 
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
Hrúbka    EN ISO 24346  2.0 mm 
Váha    EN ISO 23997  3400 g/m 
Rozmery   EN ISO 24342  
Classic Wood    101.6 x 914.4 mm 
Obsah balenia    2.78 m (30 ks) 
 
Rozmery   EN ISO 24342  
Clean, Rustic, Graphic wood   177.8 x 1219.2 mm 
Obsah balenia     4.33 m (20 ks)
 
Rozmery    EN ISO 24342     
Moods, Stripes, Terra     500 x 500 mm 
Obsah balenia    5.0 m (20 ks)
 
VLASTNOSTI PRODUKTU 
Testovaná vlastnosť  Metóda  Výsledok testu
Ohňovzdornosť  EN13501-1  Cfl – s1 
Klasifikácia vnútorného    FloorScore, M1, Der   
vzduchu     Blaue Engel, Ü-sign,   
     Austrian 
     Ecolabel 
Odolnosť bodového zaťaženia EN ISO 24343-1  < 0.05 mm 
Rozmerová stabilita  EN 434 (6h 50 °C)  < 0.2 % 
Odolnosť proti opotrebeniu  EN 660-2   Skupina T 
Stálofarebnosť  EN ISO 105-B02  ≥6 
Protišmyková kategória EN 13893  DS (> 0,3) 
   DIN 51130  R9 
Pružnosť   EN ISO 24344 40 mm 
   Method A 
Antistatické vlastnosti  EN 1815   < 2 kV (antistatická) 
Chemická odolnosť   EN ISO 26987  Excelentná 
Podlahové vykurovanie    Vhodná (max +28 °C) 
Množenie baktérií     Nepodporuje

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ  
Kompaktná impregnovaná Iónomérová vrchná vrstva 
zabraňuje kontaminácii povrchu a je odolná voči chemi-
káliám ako sú kyseliny, lúhy a rozpúšťadlá. Na podlahe 
nedochádza k chemickým reakciám pri kontakte s gumou. 

OBLASŤ VYUŽITIA

Podlaha UPOFLOOR XPRESSION je 
vhodná pre pokladanie vo verejných 
priestoroch s vysokou oblasťou použi-
tia, ako sú napríklad školy, obchodné 
centrá, nemocnice, kaviarne, reštaurá-
cie, kancelárie a pod.



NOVÉ ELASTICKÉ PODLAHY 

UPOFLOOR XPRESSION

· VYNIKAJÚCA KVALITA
· EXTRÉMNE  ODOLNÉ
· MAXIMÁLNE EKOLOGICKÉ

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 celoeurópsky a svetový trh. V roku 1960 bola výroba roz-
šírená na elastické podlahové krytiny pre verejné priestory 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 metrov štvor-
cových svojich podlahových krytín.

PODLAHY  ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Sústreďujeme 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 výro-
by podlahových krytín pre verejné priestory. 
Od začiatku je pritom kladený dôraz na materiál, 
ktorý je ekologicky priaznivý pre svoje okolie, 
veľmi odolný pri používaní a jednoduchý na čiste-
nie a údržbu.
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