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BEZ

FTALÁTŮ

SPLŇUJE POTŘEBY ODBORNÍKŮ
VE ZDRAVOTNICTVÍ

KOMPAKTNÍ VINYL 15dB v rolích

HYGIENICKÁ A SNADNO ČISTITELNÁ
• Antibakteriální vlastnosti díky ošetření

na bázi stříbrných iontů
• Bezkonkurenční odolnost vůči látkám

jako betadine a eosin
• Perfektní rozměrová stálost pro 

hygienické svařování

ODOLNOST VŮČI KOLEČKŮM
KOMPAKTNÍ PODLAHY + 
KOMFORT POD NOHAMA
• Výborná odolnost vůči bodovému

zatížení
• Síla potřebná k zahájení pohybu je

shodná se sílou u kompaktní podlahy
• Tlumení nárazu pod nohama 

a kročejová neprůzvučnost 15 dB

FUNKČNÍ DESIGN
• Nadčasový vzor předcházející 

vizuálním vadám
• Dobře strukturovaná a harmonicky

vyvážená barevná paleta
• Koordinován a navržen v kombinaci 

s krytinou Sphera® Element a dalšími
barevnými řadami

ZDRAVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
• Suroviny garantují výrobu bez ftalátů
• Vyrobeno pomocí zelené elektřiny 

z obnovitelných zdrojů
• Nízké emise zaručují zdravé vnitřní

prostředí
• Široká škála barev šetřící energii díky

vysokým hodnotám LRV
• 100% recyklovatelné

1 Hygienická povrchová úprava
2 Vysoce funkční nášlapná vrstva

3 Kompaktní vyztužení, nízký zbytkový otlak (0,05 mm)
4 Velká hustota, vysoká odolnost rubové vrstvy

Tradiční přísada na
bázi stříbrných
iontů

Pružná mikro 
pórovitá struktura

Složení materiálu 
Sarlon Sparkling
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