
ZERO
ekologické ELASTICKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY V ROLIACH  bez obsahu pvc

   Bez
 obsahu 

  
 PVC



Žiadne PVC, žiadne plastifi kátory – žiadne starosti.
Podlahová krytina Upofl oor Zero je ekologicky priaznivou voľbou. Nie je škodlivá pre svojich užívateľov ani 
okolité prostredie a je preto veľmi vhodná pre všetky typy komerčných priestorov, vrátane oblastí s vyso-
kými bezpečnostnými požiadavkami, ako sú školy, nemocnice, opatrovateľské centrá a ďalšie zdravotnícke 
zariadenia. Vďaka svojmu jedinečnému zloženiu a ionomérmi vystuženému povrchu je podlaha Upofl oor 
Zero veľmi odolná voči poškriabaniu aj škvrnám a ľahko sa udržiava.

• Neobsahuje PVC (polyvinylchlorid), chlór a plastifi kátory
• Neobsahuje ftaláty, halogény a ťažké kovy
• Homogénne zloženie materiálu
• Excelentná výdrž
• Jednoduché pokladanie
• Nízke náklady na údržbu - podlahu nie je potreba voskovať či nasucho leštiť
• Odolná voči baktériám
• Antistatická
• Vysoko odolná voči škvrnám a chemikáliám
• Široká ponuka vzorov v jemných pastelových aj výrazných kontrastných odtieňoch
• Ekologicky priaznivá voči svojmu okoliu
• Vyrobená z jedinečného a inovatívneho materiálu Enomer®

ELASTICKÉ PODLAHY V ROLIACH 

PRE KOMERČNÉ PRIESTORY

BEZ OBSAHU PVC
V priestoroch, kde ľudia trávia veľa času, 
ako sú školy, nemocnice a kliniky, je kvalita 
vnútorného ovzdušia obzvlášť dôležitá. 

Podlaha Upofl oor Zero neobsahuje žia-
dne PVC, zmäkčovadlá, halogény, chlór 
ani ťažké kovy a prispieva tak k zdravej 
vnútornej klíme.

O škodlivosti týchto látok svedčia aj počet-
né zákazy obsahu PVC a plastifi kátorov vo 
výrobkoch určených deťom.

PVC A PLASTIFIKÁTOROV

Vyrobené z materiálu 
Enomer®, ktorý neobsahuje 
žiadne PVC a plastifi kátory.

EXTRÉMNE NÍZKÉ EMISIE

Obsahuje iba prírodné mi-
nerály a čisté termoplastické 

polyméry.

100% výrobného odpadu 
je recyklovaného a opäť 

využitého pri výrobe.

Môže byť recyklovaný 
pre energetické  účely.



HOMOGÉNNA KONŠTRUKCIA 
MATERIÁLU
Podlahy Upofloor Zero majú homogénne zloženie materiálu, 
vďakačomu sú extrémne flexibilné. Vďaka tomu je pokladanie 
veľmi jednoduché, podlaha môže byť ľahko inštalovaná v mies-
te odpadov a tiež ju možno ľahko vytiahnuť až na stenu. Švy sú 
potom zvarené pomocou zváracích šnúr, ktoré sú tiež bez obsahu 
PVC. Vďaka tomu je položená podlaha úplne vodotesná, 
hygienická a ľahko sa udržiava.

ŠIROKÁ PONUKA 
ATRAKTÍVNYCH VZOROV  
 

Produktová rada podláh Upofloor Zero ponúka 
širokú škálu farebných vzorov, ktoré možno 
ľubovoľne kombinovať a vytvárať nekonečne 
veľa variácií v interiéri.

Je to na Vás, či zvolíte jednoduchý štýl v pas- 
telových farbách alebo skôr vyzývavé a inšpi- 
ratívne farebné kombinácie.

Konečný výsledok bude vždy perfektný.

UNIKÁTNY MATERIÁL 
ENOMER®
Elastické podlahové  krytiny Upofloor Zero sú vyro-
bené z unikátneho materiálu, ktorý sa nazýva Eno-
mer® a ktorý bol vyvinutý spoločnosťou Upofloor.
 
Tento materiál obsahuje prírodné minerály
a čisté termoplastické polyméry a okrem ďalších 
jedinečných vlastností je úplne bezpečný pre ľudské 
zdravie aj okolité životné prostredie

ENOMER®

   Bez
 

obsahu
 

  
 

PVC



Materiál môže 
byť spálený 
pre výrobu 

energie

Obsahuje iba 
prírodné minerály 

a čisté termoplastické 
polyméry

100% výrobného odpadu 
je recyklovaného a opäť 

využitého pri výrobe

Vyrobené z Enomeru®, 
ktorý neobsahuje 

žiadne PVC 
a plastifi kátory 

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 spojené. 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 
počiatočnú kúpnu cenu, náklady na pokladanie, 
na prevádzku a údržbu a tiež náklady za prípadnú 
opravu či výmenu. Podlahy Upofl oor Zero sú vysoko 
odolné voči poškriabaniu, poničeniu aj znečisteniu, 
vďaka čomu sú náklady na prevádzku a údržbu 
veľmi nízke.

Z týchto dôvodov je podlaha Zero ideálnou voľbou 
do verejných priestorov s náročnou a vysokou prevá-
dzkou. EKOLOGICKY 

PRIAZNIVÁ 
VOĽBA 
PODLAHOVÉ KRYTINY
Podlaha Upofl oor Zero je vyrobená len z bezpeč-
ných surovín, ktoré obsahujú prírodné minerály a 
čisté termoplastické polyméry.

Problematika ochrany životného prostredia bola 
braná do úvahy v každom jednotlivom štádiu 
výroby tejto jedinečnej podlahovej krytiny. Celý 
výrobný proces bol navrhnutý v súlade s normou 
EN 14001.

Odpadový materiál je úplne recyklovateľný počas 
výrobného procesu a produkt môže byť bezpečne 
likvidovaný s bežným odpadom. 

ODOLNÁ VOČI
OPOTrEBENiU I CHEMIKÁLIÁM

Vďaka jedinečnému zloženiu materiálu a ionomérovej 
impregnovanej nášľapnej vrstve má podlaha Upofl oor 
Zero extrémnu výdrž a je maximálne odolná voči pôso- 
beniu rôznych chemikálií, kyselín, lúhov a rozpúšťa- 
diel. Podlaha je tiež odolná voči zafarbeniu a jej povrch 
nereaguje pri kontakte s gumou.

PODLAHA *

ÚDRŽBA

* Zahrnuje náklady na podlahu a na pokládku.



JEDNODUCHÁ 
ÚDRŽBA
A ČISTENIE
Podlaha Upofloor Zero má extrémnu výdrž
a veľmi ľahko sa udržiava čistá a hygienická. 
Z hľadiska vlastníkov nehnuteľností, užívateľov, 
personálu údržby a ochrancov životného 
prostredia sa jedná o maximálne výhodnú 
a hospodárnu variantu pri voľbe podlahovej 
krytiny.

Podlaha nepotrebuje žiadnu dodatočnú 
údržbu ako je voskovanie alebo leštenie nasu-
cho, vďaka čomu dochádza k veľkej úspore nákla-
dov v priebehu celého životného cyklu podlahy.

Podlaha Upofloor Zero má ionomérovú impreg-
novanú nášľapnú vrstvu, ktorá je veľmi odolná 
voči poškriabaniu a má vynikajúce antistatic-
ké vlastnosti. Keďže materiál neobsahuje žiadne 
zmäkčovadlá, podlaha je extrémne odolná voči 
pôsobeniu chemikálií, škvrnám a nereaguje
pri kontakte s gumou.

Podlaha sa veľmi jednoducho udržuje manuál-
nym upratovaním alebo pomocou čistiaceho 
stroja.

Po pokladaní odstránime z povrchu hrubé nečis-
toty a podlahu povysávame, či vyčistíme pomo-
cou mopu alebo kefy. Môžeme použiť aj čistiaci 
stroj s červeným padom alebo stredne tvrdou 
kefou a mierne zásaditým čistiacim prostriedkom.

Pri bežnom každodennom upratovaní odpor-
účame striedať metódu stierania na sucho a 
na mokro a pravidelne užívať vhodné čistiace 
prostriedky.

Viac informácií nájdete  na stránkach výrobcu 
www.upofloor.com alebo na stránkach 
www.kpp.cz

JEDNODUCHÉ 
POKLADANIE
 
Vďaka svojej flexibilnej konštrukcii je podlaha 
Zero veľmi jednoduchá na pokladanie.

Jednotlivé spoje sú zvárané pomocou zvaracej 
šnúry, ktorá je tiež bez obsahu PVC.

K pokladaniu používame akrylátové disperzné 
lepidlo na vodnej báze, schválené výrobcom 
Upofloor. Zadná strana podlahy je zdrsnená 
pre lepšiu priľnavosť lepidla.

BEZPEČNOSŤ
PREDOVŠETKÝM   
  
V prípade požiaru podlahy Upofloor
Zero nepodporujú spaľovanie
a do ovzdušia neunikajú nebezpečné 
plyny ako sú chlorid vodíku a kyanovodík.

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

Zloženie materiálu nepodporuje 
množenie baktérií na jeho povrchu. 
Podlahy sú antistatické.
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by

 
Produkt    LUXUSNÉ  ELASTICKÉ PODLAHOVÉ
   KRYTINY V ROLIACH, 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  3100 g/m2
Dĺžka role   EN ISO 24341  10 – 25 m
Šírka role    EN ISO 24341  145 cm  

VLASTNOSTI PRODUKTU
Testovaná vlastnosť  Metóda  Výsledok testu 
Ohňovzdornosť   EN13501-1  Cfl  – s1
Klasifi kácia 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 5110  R9
Pružnosť   EN ISO 24344 10 mm
   Method A
Antistatické vlastnosti   EN 1815   < 2 kV (antistatická)
Pevnosť v ťahu    EN 684   > 400 N/50 mm
Vodotesnosť  EN 13553 Annex A  Áno
Chemická odolnosť  EN ISO 26987  Excelentní
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 PRE POKLADANIE
Podlaha Upofl oor Expression je vhodná pre pokladanie vo verejných priestoroch s vysokou oblasťou 
použitia, ako sú napríklad školy, obchodné centrá, nemocnice, kaviarne, reštaurácie, kancelárie a pod.

CERTIFIKÁTY KVALITY

TECHNICKÉ ÚDAJE



NOVÉ ELASTICKÉ PODLAHY 

UPOFLOOR ZERO

· 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 
desaťročiach do tejto oblasti veľa inovatívnych výrobcov.
Jedným z nich bol aj Upofl oor, ktorý po určitú dobu 
spadal práve do vlastníctva Nokia Group.

Zakladajúcou víziou spoločnosti Upofl oor 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 Upofl oor 
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 Upofl oor  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 
Upofl oor dva výrobné závody vo Fínsku.

SÚČÁSŤOU SKUPINY KÄHRS GROUP

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

Spoločnosť Upofl oor 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.
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