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Technická odbornost
Gerflor je francouzská společnost s kvalifikací 
v několika oborech: stavebnictví, sport, doprava a 
bydlení.

Mezinárodní zázemí
Gerflor má široké mezinárodní zastoupení nejen 
v rovině produkce a distribuce doplňků, ale také 
v rovině obchodu a prodeje.

Pevná a rozšířená značka
Značka Gerflor je dobře známá mezi spotřebiteli a 
zároveň univerzálně uznávaná jako přední výrobce 
v oblasti podlahových krytin.

Společnost Gerfl or
klíč k úspěchu

N°2 v Evropě

N°3 ve světě

7 výrobních závodů na 3 kontinentech

Obchodní zastoupení po celém světě 



Gerfl or pro bytové použití
Gerflor, vedoucí značka

5 dobrých důvodů proč zvolit vinylovou 
podlahu do každého bytu

Vzhled
Vinylové podlahy nabízí neomezený výběr dekorů, který uspokojí představu každého 

zákazníka.

Jednoduchá pokládka
PVC podlahoviny mají výhodu jednoduché pokládky v jakékoliv místnosti za dobu v 

průměru ne delší než půl den.

Snadná údržba
Stačí běžná údržba pomocí vysavače a mopu a podlaha zůstane hygienicky čistá a beze 

skvrn.

Příjemná chůze
Měkká a přátelská s příjemně teplým pocitem pro bosé nohy.

Zvuková izolace
PVC podlahy tlumí zvuk nejvíce za všech typů podlahových krytin, takže váš byt bude 

příjemně tichý.

• Široká nabídka produktů
 Gerflor poskytuje technicky a esteticky výhodné řešení pro každého zákazníka

  • Šířky rolí 2/3/4 bm

  • Evropská klasifikace 22/31/32

  • Záruka 12/15 let

• Bohatý výběr moderních dekorů 
  • Účel   najít a postihnout všechny mezinárodní trendy na trhu s bydlením

  • Cíl   vytvořit kolekci s bohatou nabídkou dekorů, praktických, ale i inovativních,

    přizpůsobených aktuálním trendům

• Stálé inovace   
 Neustálé hledání nových řešení a stále pokračující rozvoj v mnoha oblastech, opírajících se o výzkumy v oboru

 technologie i sociologie: 

  • Koncept  technologické inovace, které usnadňují používání produktů

  • Design  kreativní a jedinečné provedení pro povzbuzení smyslů

Vysvětlivky evropské klasifikace:

21 – mírně bytová zátěžA

31 – mírně komerční zátěžE

23 – vysoce bytová zátěžD

22 – středně bytová zátěžB 33/41 – vysoce komerční zátěž/mírně

 průmyslová zátěž

 G  
 I

32 – středně komerční zátěžF

42 – středně průmyslová zátěžJ
4



Technické výhody

Pravá textilní podložka Texline
• Technické řešení pro pokládku na nerovný povrch

• Dokáže se přizpůsobit jemným nerovnostem podkladu a umí je vyrovnat 

• Vodě odolná, díky čemuž jsou podlahy Gerflor vhodné i do vlhkých prostor

• Tlumí hluk

• Vhodná pro podlahové vytápění

Polyuretanová povrchová úprava
• Maximální odolnost – odolává kamínkům, podpadkům, kolečkovým židlím atd.

• Bezpečná podlaha – díky povrchu snižující riziko uklouznutí

• Jednoduchá údržba – díky špíně odolné ochranné vrstvě HQR/PureClean

• Podlahy Gerflor 
 jsou vyrobeny s ohledem na životní prostředí z netoxických materiálů.

SLOŽENÍ

PVC pryskyřice  57% soli a 43% etylenu

Stabilizátory  bez obsahu těžkých kovů

Barviva  bez obsahu těžkých kovů

Inkousty  bez obsahu rozpouštědel a emulzí

Plasticizery  potvrzeny jako zdraví neškodné, netoxické

Plnidla  uhličitan sodný

• Hořlavost
 Podlahoviny Gerflor nejsou lehce vznětlivé, hoří pomalu a samy zhasnou, pokud se zdroj ohně

 nešíří. PVC podlahy potřebují  pro vznícení teplotu o 150° vyšší než dřevo.

5
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Povrchová úprava
Povrchová úprava přizpůsobená používání podlahy

HQR   velmi kvalitní povrch pro vysoce zátěžové prostory

PureClean   vylepšuje design a zjednodušuje údržbu

Nášlapná vrstva
Vrstva odolná vůči opotřebení.

Tloušťka
Velká šířka znamená velkou odolnost a 

mnohem větší tepelnou a akustickou izolaci.

Dekorativní pěna
Vrstva, na které je natištěn dekor.

Textilní podložka
Textilní podložka dodává podlaze výjimečnou odolnost a sílu.

Skelná vlákna s vyztuženou vinylovou vrstvou umožňují podlaze udržet si svojí tvarovou stálost.

Vylepšení designu

• Matt: tlumený a současný
Nová povrchová úprava pro mnohem realističtější 
vzhled, redukuje přirozenou lesklost PVC.

Vhodný pro přírodní dekory: kámen, břidlice, dřevo 
a beton.

• Sand: světlý a barvitý
Nový pískový vzhled pro větší hladkost povrchu, 
evokující dojem patiny a starobylosti.

Pozoruhodně realistický pro dekory minerálů, 
barevné mozaiky, hladké dřevo a saténový povrch.

• Grain: struktura a reliéf
Navržený pro dosažení přirozenosti u vzorů dřeva, 
betonu a kamene.

Podtrhuje bohatost, osnovu a strukturu u dlaždic 
s krupovitým povrchem stejně jako žilkovaného dřeva.

3 různé povrchové úpravy vytvořené 
pro krásnější a optimálnější vzhled 

povrchu Matt, Sand a Grain

Jednoduchá údržba

Odolná PUR glazura,
vyspělá technologie

a nový proces výroby

PureClean polyuretanová glazura vytváří 

efektivní bariéru a pomáhá zabránit 

škodlivým efektům nečistoty, bakteriím a 

dennímu opotřebení a poškození. Rychle a 

lehce vyčistitelný.

Problémy povrchů podlah:
mastnota, oděr, znečištění obuví…

PVC Gerfl or

Efektivní bariéra
• proti oděru

• proti poškrábání

• proti plísni

NEW

nová generace povrchové úpravy



Výhody Geflor textilní podložky
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Zvuková izolace
Tlumí zvuk

Ideální pro obytné místnosti, chodby i další prostory s potřebou omezení hlučnosti

Patentovaná inovace od Gerflor
Revoluční konstrukce patentovaná firmou Gerflor  používaná u produktů výjimečné 
kvality.

Textilní podložka

Ideální pro renovace
Vyrovnává nerovnosti povrchu při 

pokládce

Jednoduchá pokládka
Pokládka na lepící oboustrannou 

pásku pro jednoduché položení 

i výměnu.

Příjemná na dotyk
Příjemná podlaha i pro bosé nohy 

s účinnou tepelnou regulací

Výjimečně odolná
Ochrana proti opotřebení i roztržení

Mnohovrstevnost podlahy poskytuje 

optimální ochranu proti roztrhnutí 

během transportu i pokládky, stejně 

jako při každodenním použití. Odolná 

proti roztrhnutí od nábytku.

Voděodolná
Zcela voděodolná ze spodní i vrchní 

strany. Díky kombinaci kompaktního 

povrchu a protiplísňové membrány.

Unikátní

textilní

voděvzdorná

protiplísňová

vrstva

Texline

Standardní

vinylová podlaha

Standardní

vinylová podlaha

Texline



Gerfl or, závazek
a investice do budoucnosti

Životní prostředí a recyklace
 • Gerflor přijal nové řešení zajišťující ekologickou recyklaci všech odpadů vzniklých při výrobě

 • Gerflor je aktivním členem evropského projektu pro recyklaci použitých vinylových produktů

Životní prostředí a zdraví
Gerflor soustavně investuje prostředky do výzkumu a vývoje za účelem vyvinutí nových metod, které:

 • Eliminují těžké kovy

 • Redukují prchavé organické sloučeniny

 • Eliminují použití barev na bázi rozpouštědla

 • Eliminují karcinogenní, mutagenní a toxické chemikálie vzhledem k reprodukci

 • Vytváří produkty, které umožňují pokládku bez použití lepidla

8



3 dny 28 dní

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Podlahoviny Gerfl or obsahují méně VOC než jejich největší konkurent 

v oblasti výroby vinylových podlah.

DEFINICE:

Tyto komponenty, které jsou ve vzduchu prchavé, jsou často obsaženy 

v rozpouštědlech, nátěrech, lacích, čistících prostředcích, lepidlech, cigaretovém 

kouři, parfémech apod. 

Chemické složení: aromatické hydrokarbonáty, alkohol atd.

Podlahy Gerfl or
Ohleduplné k životnímu 

prostředí

• VOC – Prchavé Organické Sloučeniny

Referenční
hodnota

GERFLOR 1. konkurent  2. konkurent 3. konkurent 4. konkurent

2000

1500

1000

500

100
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Celkové VOC emise 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Podlahoviny Gerfl or neobsahují formaldehydy.

3 dny 28 dní

Formaldehydové emise

DEFINICE:

Organická sloučenina z rodiny aldehydů, která se používá pro výrobu léčivých 

pryskyřic a lepidel.

Je taktéž obsažena v laminátových částech podlah a v dřevěných podlahách.

• Formaldehydy

Referenční
hodnota

GERFLOR 1. konkurent 2. konkurent 3. konkurent 4. konkurent

12

0

2

4

6

8

10



10 0719 Timber Brown
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Texline HQR

0783 Bosco Clair



12

0783 Bosco Clair
Šířka  Kód
2 m   0783/2

3 m   0783/3

4 m   0783/4

0669 Chene Light
Šířka  Kód
2 m   0669/2

4 m   0669/4

0783 Bosco Clair

0669 Chene Light

0669 Chene Light
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0782 Bosco Marron
Šířka  Kód
2 m   0782/2

3 m   0782/3

4 m   0782/4

0781 Bosco Brun
Šířka  Kód
2 m   0781/2

4 m   0781/4

0542 Auriga Light
Šířka  Kód
2 m   0542/2

4 m   0542/4
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0782 Bosco Marron 0781 Bosco Brun

0542 Auriga Light

0720 Timber Clear
Šířka  Kód
2 m   0720/2

3 m   0720/3

4 m   0720/4

0720 Timber Clear0520 Noma Chene
Šířka  Kód
2 m   0520/2

4 m   0520/4

0520 Noma Chene

0678 Noma Ceruse
Šířka  Kód
2 m   0678/2

3 m   0678/3

4 m   0678/4

0678 Noma Ceruse0721 Timber Medium
Šířka  Kód
2 m   0721/2

3 m   0721/3

4 m   0721/4

0721 Timber Medium

0719 Timber Brown
Šířka  Kód
2 m   0719/2

3 m   0719/3

4 m   0719/4

0719 Timber Brown

0718 Timber Authentic
Šířka  Kód
2 m   0718/2

4 m   0718/4

0718 Timber Authentic

0678 Noma Ceruse



0650 Toscana Blanc
Šířka  Kód
2 m   0650/2

3 m   0650/3

4 m   0650/4

1016 Toscana Beige
Šířka  Kód
2 m   1016/2

3 m   1016/3

4 m   1016/4

0825 Sari Grege
Šířka  Kód
2 m   0825/2

3 m   0825/3

4 m   0825/4

0794 Sari Ocre
Šířka  Kód
2 m   0794/2

4 m   0794/4

0794 Sari Ocre0825 Sari Grege

1016 Toscana Beige0650 Toscana Blanc

14 0650 Toscana Blanc
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Technická specifikace

Čistá PVC ochranná vrstva se 
speciální HQR glazurou

Protiplísňová podložka

Kompaktní podkladová pěna

Tvarově stálá vrstva skelného vlákna

Dekorativní pěna (Colour design)

100% polyesterová textilní podložka

POPIS

Celková tloušťka EN 428 mm 3

Tloušťka nášlapné vrstvy EN 429 mm 0,35

Váha EN 430 g/m2 2 300

Šířka dílu EN 426 cm 200 / 300 / 400

Délka dílu EN 426 ml ±25

Povrchová úprava – – PU / HQR

Protiplísň.  a protibakter. úprava – – Sanosol®

KLASIFIKACE

Specifikace produktu – – EN 653

Evropská klasifikace EN 685 třída 32–41

Hořlavost EN 13501–1 třída Cfl-s1

Opotřebení EN 653 skupina T

PROVEDENÍ

Zvuková izolace EN ISO 717–2 dB 16

Hluková redukce v prostoru NF S 31 074 třída A

Rozměrová stabilita po vystavení teplu EN 434 % 0,05

Odolnost vůči bodovému zatížení EN 433 mm 0,3

Stálobarevnost EN 20 105 - B02 stupeň ≥ 6

Záruka – bytové prostory  15 let

Záruka – komerční prostory 5 let

CE MARKING

7 EN 14041
LZe

T

Pokládka

Doporučení k pokládce: Podlahové krytiny Gerflor jsou vysoce kvalitní produkty, které 

jsou vyvíjeny s ohledem na dlouhou trvanlivost. Předpokladem pro uplatnění reklamace je 

dodržování následujících pravidel při pokládce:

Podklad musí být hladký, pevný, suchý a čistý.

Roli krytiny rozviňte minimálně 24 hodin před pokládkou. 

Podlahová krytina by neměla být instalována, pokud je teplota v místnosti nižší než 15°C. 

Přestože je Texline HQR odolný vůči vlhkosti podkladové vrstvy, doporučujeme v její konstrukci 

použití vodě odolné stavební fólie.

Pokládka na podlahové topení je možná, pokud na povrchu podkladové vrstvy nepřekročí teplota 

28 °C.

Pro dokonalou neprodyšnost použijte na spojích studeného sváru.

Lepení podkladu: Používejte pouze vhodné lepidlo, jemně vrubovanou stěrku a na spoje 

studený svár.

Volná pokládka: Používejte dvoustrannou lepicí pásku, popřípadě hook&loop pásky po krajích 

a podél spojů pro neznatelné slícování.

Renovace: Díky svému zvláštnímu a patentovanému složení je možné Texline HQR volně 

pokládat na většinu existujících podkladů.

Na dřevěné podlahy a keramické dlaždice: Texline HQR je možno přímo pokládat bez 

jakékoli přípravy podkladu. I při výskytu spár není nutné stěrkování nebo jiné vyrovnání podkladu 

v případě, že spáry jsou:

– u keramických dlaždic široké do 5 mm a hluboké do 1 mm

– u dřevěných podlah maximálně 3 mm široké

Na textilní krytiny (plstěné nebo propichované): Texline HQR je možné volně položit 

na staré koberce díky své vysoké odolnosti k protisku.

Na betonový povrch: Texline HQR může být volně položen, případně fixován bez jakékoliv 

další úpravy podkladu, nicméně hodně hrubý beton by měl být před pokládkou vyrovnán. 

Na krajích místnosti používejte oboustrannou lepící pásku.

Výhody

Značka 
výjimečnosti

Maximální odolnost

Odolává kamínkům, vysokým podpatkům, 
kolečkovým židlím atd.

Zcela bezpečná

Díky povrchu snižujícímu riziko uklouznutí.

Absolutně hygienická

Díky exklusivnímu ošetření povrchu
Sanosol zabraňuje šíření plísní a bakterií.

Jedinečný design

Překračuje možnosti kreativity.

Jednoduchá údržba

Díky špíně odolné ochranné vrstvě HQR.

Jednoduše čistitelná čistícími prostředky a 
vodou.

Čištění a údržba

Počáteční vyčištění:  Před zahájením běžné údržby je nutné vyčistit podlahu od nečistot 

zapříčiněných vlastní pokládkou, případně další stavební činností. Odstraňte zbytky, zameťte a 

vysajte podlahu. Dále vytřete podlahu vlhkým mopem za použití studené vody a neutrálního 

čistícího prostředku. Houževnaté skvrny odstraňte jemným hadříkem.

Údržba: Volné nečistoty odstraňujte smetákem nebo vysavačem. Podlahu vytírejte vlhkým 

mopem.

Čištění:  Frekvence pravidelné údržby závisí na stupni používání a na prostředí instalace. Umývejte 

podlahu mokrým mopem a vědrem se studenou vodou a neutrálním čistícím prostředkem.

Změna barvy: Všechny pružné podlahové krytiny mohou změnit svou barvu přenosem barviv. 

Změna barvy může být zapříčiněna kontaktem s živičnými látkami, pryskyřicemi, asfaltem, olejem, 

botami s podrážkou z černé gumy nebo gumovými kolečky.
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16 0254 Oceana True
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Texline

1225 Safari Black
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0405 Chene Medium
Šířka  Kód
2 m   0405/2

3 m   0405/2

4 m   0405/2

1037 Mambo Cuba
Šířka  Kód
2 m   1037/2

4 m   1037/4

0538 Blade Old
Šířka  Kód
2 m   0538/2

3 m   0538/3

4 m   0538/4

0473 Bamboo Chocolate
Šířka  Kód
2 m   0473/2

4 m   0473/4

0473 Bamboo Chocolate
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1272 Timber Blond
Šířka  Kód
2 m   1272/2

4 m   1272/4

0616 Auriga Natural
Šířka  Kód
2 m   0616/2

3 m   0616/3

4 m   0616/4

0254 Oceana True
Šířka  Kód
2 m   0254/2

3 m   0254/3

4 m   0254/4

0474 Bamboo Miel
Šířka  Kód
2 m   0474/2

4 m   0474/4

1276 Cajou Washed
Šířka  Kód
2 m   1276/2

4 m   1276/4

1261 Lounge Exotic
Šířka  Kód
2 m   1261/2

4 m   1261/4

1278 Aspen Exotic
Šířka  Kód
2 m   1278/2

4 m   1278/4

1282 Aspen Nature
Šířka  Kód
2 m   1282/2

4 m   1282/4

1274 Ship Clear
Šířka  Kód
2 m   1274/2

4 m   1274/4

1225 Safari Black
Šířka  Kód
2 m   1225/2

4 m   1225/4
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0339 Dallus Cream
Šířka  Kód
2 m   0339/2

3 m    0339/3

4 m   0339/4

0333 Dallus Natural
Šířka  Kód
2 m   0333/2

3 m    0333/3

4 m   0333/4

1236 Cajou Honey
Šířka  Kód
2 m   1236/2

3 m    1236/3

4 m   1236/4

1104 Cajou Nut
Šířka  Kód
2 m   1104/2

3 m    1104/3

4 m   1104/4

0333 Dallus Natural



Čištění a údržba

Pokládka Výhody
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Voděodolná 

z obou stran

Kompletní bariéra

proti vlhkosti

Ochrana proti špíně

  
Ideální pro renovace
Šetří čas a peníze
Revoluční samovyrovnávací systém pokládky

Přímá instalace bez přípravy, přímo na původní podlahu

• dřevené podlahy:  spáry maximálně 3 mm široké

• keramické dlaždice: spáry široké do 5 mm a hluboké do 1 mm

• existující vinylové podlahy

• betonový povrch

volná pokládka nebo pokládka 
lepením a jinou fi xací

Vrchní 
strana

Spodní 
strana

Texline ANO ANO

Vinylová 
podlaha

ANO NE

Laminátová 
podlaha

ANO NE

Koberec NE NE

Standardní

vinylové podlahy

Texline

Před instalací Po instalaci

Unikátní

textilní

voděvzdorná

protiplísňová

vrstva

Texline
Standardní

vinylová podlaha

Počáteční vyčištění:  Před zahájením běžné údržby je nutné vyčistit podlahu od 
nečistot zapříčiněných vlastní pokládkou, případně další stavební činností. Odstraňte 
zbytky, zameťte a vysajte podlahu. Dále vytřete podlahu vlhkým mopem za použití 
studené vody a neutrálního čistícího prostředku. Houževnaté skvrny odstraňte jemným 
hadříkem.
Údržba: Volné nečistoty odstraňujte smetákem nebo vysavačem. Podlahu vytírejte 
vlhkým mopem.
Čištění:  Frekvence pravidelné údržby závisí na stupni používání a na prostředí instalace. 
Umývejte podlahu mokrým mopem a vědrem se studenou vodou a neutrálním čistícím 
prostředkem.
Změna barvy: Všechny pružné podlahové krytiny mohou změnit svou barvu přenosem 
barviv. Změna barvy může být zapříčiněna kontaktem s živičnými látkami, pryskyřicemi, 
asfaltem, olejem, botami s podrážkou z černé gumy nebo gumovými kolečky.

Technická specifikace

Doporučení k pokládce: Podlahové krytiny Gerflor jsou vysoce kvalitní produkty, 
které jsou vyvíjeny s ohledem na dlouhou trvanlivost. Předpokladem pro uplatnění 
reklamace je dodržování následujících pravidel při pokládce:
Podklad musí být hladký, pevný, suchý a čistý.
Roli krytiny rozviňte minimálně 24 hodin před pokládkou. 
Podlahová krytina by neměla být instalována, pokud je teplota v místnosti nižší než 
15°C. 
Přestože je Texline odolný vůči vlhkosti podkladové vrstvy, doporučujeme v její konstrukci 
použití vodě odolné stavební fólie.
Pokládka na podlahové topení je možná, pokud na povrchu podkladové vrstvy nepřekročí 
teplota 28 °C.
Pro dokonalou neprodyšnost použijte na spojích studeného sváru.

Lepení podkladu: Používejte pouze vhodné lepidlo, jemně vrubovanou stěrku a na 
spoje studený svár.

Volná pokládka: Používejte dvoustrannou lepicí pásku, popřípadě hook&loop pásky 
po krajích a podél spojů pro neznatelné slícování.

Renovace: Díky svému zvláštnímu a patentovanému složení je možné Texline volně 

pokládat na většinu existujících podkladů.

Na dřevěné podlahy a keramické dlaždice: Texline je možno přímo pokládat 
bez jakékoli přípravy podkladu. I při výskytu spár není nutné stěrkování nebo jiné 
vyrovnání podkladu v případě, že spáry jsou:

– u keramických dlaždic široké do 5 mm a hluboké do 1 mm
– u dřevěných podlah maximálně 3 mm široké

Na textilní krytiny (plstěné nebo propichované): Texline je možné volně 
položit na staré koberce díky své vysoké odolnosti k protisku.

Na betonový povrch: Texline může být volně položen, případně fixován bez 
jakékoliv další úpravy podkladu, nicméně hodně hrubý beton by měl být před pokládkou 
vyrovnán. 
Na krajích místnosti používejte oboustrannou lepící pásku.

POPIS

Celková tloušťka EN 428 mm 2,9

Tloušťka nášlapné vrstvy EN 429 mm 0,25

Váha EN 430 g/m2 2 170

Šířka dílu EN 426 cm 200 / 300 / 400

Délka dílu EN 426 ml ± 25

Povrchová úprava – – PureClean

KLASIFIKACE

Specifikace produktu – – EN 653

Evropská klasifikace EN 685 třída 23-31

Hořlavost EN 13501–1 třída Cfl-s1

 Opotřebení EN 653 skupina T

PROVEDENÍ

Zvuková izolace EN ISO 717–2 dB 16

Rozměrová stabilita po vystavení teplu EN 434 % 0,05

Odolnost vůči bodovému zatížení EN 433 mm 0,3

Stálobarevnost EN 20 105 – B02 stupeň ≥ 6

Záruka 15 let

CE MARKING

7 EN 14041 LZeT

Ochranná vrstva

Povrchová úprava PureClean

Protiplísňová podložka

Kompaktní podkladová pěna

Tvarově stálá vrstva skelného vlákna

Dekorativní pěna

100% polyesterová textilní podložka



22 1195 Texture Granny



23

Primetex
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1026 Texture Ice
Šířka  Kód
4 m   1026/4

1024 Texture Ciel
Šířka  Kód
4 m   1024/4

1033 Texture Juane
Šířka  Kód
4 m   1030/4

1195 Texture Granny
Šířka  Kód
4 m   1195/4

1022 Texture Framboise
Šířka  Kód
4 m   1022/4

1027 Texture Souris
Šířka  Kód
4 m   1027/4

1111 Texture Terracotta
Šířka  Kód
4 m   1111/4

1022 Texture Framboise
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Technická specifikace Výhody

Čištění a údržba

Extrémní ochrana
proti roztrhnutí

Během transportu
nebo pokládky

Neroztrhne se

Každodenní použití
Odolný proti roztrhání od nábytku

Primetex

Běžné PVC

Tvarová stálost

Drží svoji tloušťku
Vrstva skelného vlákna

pro zajištění tvarové stálosti

Odolný proti protlačení
Tuhá textilní podložka

odolná proti permanentní zátěži

GERFLOR Test

Primetex
2mm

Srovnání s běžnou
vinylovou podložkou

Ochrana proti roztrhnutí < 10 daN + 100%

Klasifi kační test P2 (100 kg těžký nábytek s nožičkou) ANO NE

Primetex
2mm

Zisk versus
3 mm

standardní PVC

Zátěž v trhu (síla nezbytná pro způsobení deformace) 12 daN + 50%

Odolnost proti protlačení < 0,25 mm + 30%

EN 433 Test

Pokládka

Doporučení k pokládce: Podlahové krytiny 
Gerflor jsou vysoce kvalitní produkty, které jsou vyvíjeny 
s ohledem na dlouhou trvanlivost. Předpokladem pro 
uplatnění reklamace je dodržování následujících pravidel 
při pokládce:
Podklad musí být hladký, pevný, suchý a čistý.
Roli krytiny rozviňte minimálně 24 hodin před pokládkou. 
Podlahová krytina by neměla být instalována, pokud je 
teplota v místnosti nižší než 15°C. 
Přestože je Primetex odolný vůči vlhkosti podkladové 
vrstvy, doporučujeme v její konstrukci použití vodě odolné 
stavební fólie.
Pokládka na podlahové topení je možná, pokud na povrchu 
podkladové vrstvy nepřekročí teplota 28 °C.
Pro dokonalou neprodyšnost použijte na spojích studeného 
sváru.
Lepení podkladu: Používejte pouze vhodné lepidlo, 
jemně vrubovanou stěrku a na spoje studený svár.
Volná pokládka: Používejte dvoustrannou lepicí pásku, 
popřípadě hook&loop pásky po krajích a podél spojů pro 
neznatelné slícování.

Počáteční vyčištění:  Před zahájením běžné údržby 

je nutné vyčistit podlahu od nečistot zapříčiněných vlastní 

pokládkou, případně další stavební činností. Odstraňte 

zbytky, zameťte a vysajte podlahu. Dále vytřete podlahu 

vlhkým mopem za použití studené vody a neutrálního 

čistícího prostředku. Houževnaté skvrny odstraňte 

jemným hadříkem.

Údržba: Volné nečistoty odstraňujte smetákem nebo 

vysavačem. Podlahu vytírejte vlhkým mopem.

Čištění:  Frekvence pravidelné údržby závisí na stupni 

používání a na prostředí instalace. Umývejte podlahu 

mokrým mopem a vědrem se studenou vodou 

a neutrálním čistícím prostředkem.

Změna barvy: Všechny pružné podlahové krytiny 

mohou změnit svou barvu přenosem barviv. Změna barvy 

může být zapříčiněna kontaktem s živičnými látkami, 

pryskyřicemi, asfaltem, olejem, botami s podrážkou 

z černé gumy nebo gumovými kolečky.

Primetex

Běžné PVC

Celková tloušťka EN 428 mm 2,0

Tloušťka nášlapné vrstvy EN 429 mm 0,20

Váha EN 430 g/m2 1 390

Šířka role EN 426 cm 400

Délka role EN 426 ml ± 30

Povrchová úprava – – PureClean

Hořlavost EN 13501–1 třída Cfl-s1

Zvuková izolace EN ISO 717–2 dB 15

Záruka 12 let

CE MARKING

7                EN 14041 T    Le   B

Ochranná vrstva

Povrchová úprava PureClean

100% polyesterová textilní podložka

Kompaktní podkladová pěna

Tvarově stálá vrstva skelného 
vlákna

Dekorativní pěna
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Technická specifikace

PrimetexTexlineTexline HQR

POPIS

Celková tloušťka EN 428 mm 3 2,9 2,0

Tloušťka nášlapné vrstvy EN 429 mm 0,35 0,25 0,20

Váha EN 430 g/m2 2 300 2 170 1 390

Šířka role EN 426 cm 200 / 300 / 400 200 / 300 / 400 400

Délka role EN 426 ml ±25 ± 25 ± 30

Povrchová úprava – – PU / HQR PureClean PureClean

Protiplísň. a protibakter. úprava – – Sanosol® – –

KLASIFIKACE

Specifikace produktu – – EN 653 EN 653 EN 653

Evropská klasifikace EN 685 třída 32–41 23–31 22

Hořlavost EN 13501–1 třída Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1

Opotřebení EN 653 skupina T T T

PROVEDENÍ

Zvuková izolace EN ISO 717–2 dB 16 16 15

Hluková redukce v prostoru NF S 31 074 třída A – –

Rozměrová stabilita po vystavení teplu EN 434 % 0,05 0,05 –

Odolnost vůči bodovému zatížení EN 433 mm 0,3 0,3 –

Stálobarevnost EN 20 105 – B02 stupeň ≥ 6 ≥ 6 –

Záruka – bytové prostory  15 let 15 let 12 let

Záruka – komerční prostory 5 let – –

CE MARKING

7 EN 14041
 L  Z  e

T

Souhrnná technická data

0616 Auriga Natural
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Textline HQR Textline Primetex

0783
2/3/4 m

BOSCO 

CLAIR
0721

2/3/4 m

TIMBER 

MEDIUM
0405

2/3/4 m

CHENE 

MEDIUM
1261
2/4 m

LOUNGE 

EXOTIC
1026

4 m

TEXTURE

ICE

0782
2/3/4 m

BOSCO 

MARRON
0718
2/4 m

TIMBER 

AUTHENTIC
0538

2/3/4 m

BLADE

OLD
1104

2/3/4 m

CAJOU

NUT
1030

4 m

TEXTURE

JAUNE

0781
2/4 m

BOSCO

BRUN
0650

2/3/4 m

TOSCANA 

BLANC
1272
2/4 m

TIMBER 

BLOND
1236

2/3/4 m

CAJOU 

HONEY
1022

4 m

TEXTURE

FRAMBOISE

0542
2/4 m

AURIGA 

LIGHT
1016

2/3/4 m

TOSCANA 

BEIGE
1037
2/4 m

MAMBO 

CUBA
1278
2/4 m

ASPEN 

EXOTIC
1111

4 m

TEXTURE

TERRACOTTA

0669
2/4 m

CHENE

LIGHT
0825

2/3/4 m
SARI GREGE 0616

2/3/4 m

AURIGA 

NATURAL
1282
2/4 m

ASPEN 

NATURE
1024

4 m

TEXTURE

CIEL

0520
2/4 m

NOMA

CHENE
0794
2/4 m

SARI OCRE 0473
2/4 m

BAMBOO 

CHOCOLATE
0254

2/3/4 m

OCEANA 

TRUE
1195

4 m

TEXTURE

GRANNY

0719
2/3/4 m

TIMBER 

BROWN
0474
2/4 m

BAMBOO 

MIEL
1274
2/4 m

SHIP

CLEAR
1027

4 m

TEXTURE

SOURIS

0678
2/3/4 m

NOMA 

CERUSE
1276
2/4 m

CAJOU 

WASHED
0339

2/3/4 m

DALLUS 

CREAM

0720
2/3/4 m

TIMBER 

CLEAR
1225
2/4 m

SAFARI 

BLACK
0333

2/3/4 m

DALLUS 

NATURAL

Přehled dekorů



www.gerfl or-pvc.cz

Výrobce:
Gerfl or Residential Flooring 
ZI du Bois des Lots
F 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
France
www.gerfl or.com

Phone: 00 33 4 75 50 68 68, fax: 00 33 4 75 50 69 95 
Email: serviceconso@gerfl or.com

Dovozce:
Step Style, spol. s r. o.
Lazecká 373/70A
772 00 Olomouc
Česká republika
www.stepstyle.cz

Telefon: 585 225 411, fax: 558 246 212 
Email: olomouc@stepstyle.cz
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