
Moderná 
podl aha  

pre k a ždého 
člena rodiny

KoleKcia podl áh s plne MinerálnyM jadroM
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perfektná podlaha pre otvorené 
priestory

hd Mineral Core®

všetko, čo potrebujete vedieť  

o našom Hd minerálnom jadre

Viac než len ecO

pekná ako drevo  
a praktická akO dlažba

nemôže tO byť ľahšie
všetko, čo potrebujete vedieť  

o rozmerocH a montáži

pOdlOžky

biCliCk kolekcia
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perfektná 
podlaha
pre otvorené 
priestory

do 200 m2 bez dilatácie

vďaka vlastnostiam minerálneho jadra 
je naša podlaha vhodná do otvorených 
priestorov interiéru. prepojená kuchyňa  
s obývacou izbou je srdce vášho domova  
a s naším hd Mineral Core zostane 
podlaha pevná a krásna mnoho rokov.

* viac v inštalačnom manuáli
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hala

obývačKa

Kuchyňa



Dvojitá Uv 
vrstva

NášľapNá 
vrstva

vrstva 
DekorU

HD MINERAL 
Core

V našich laboratóriách sme objavili
inovatívnu kombináciu prírodných 
minerálov a pokročilých polymérov. 
Starostlivo vybraný pomer zaisťuje 
najlepšie vlastnosti podlahy. 
Naše HD Mineral Core poskytuje 
extrémnu trvanlivosť, na ktorú 
dávame 12-ročnú garanciu.  
Sme hrdí na kvalitu našich  
výrobkov bez ftalátov  
a škodlivých zmäkčovadiel.

tvrDosť a 
trvaNlivosť ako 
príroDNý kameň

Flexibilita moDerNýCh 
polymérov,  založeNýCh 
Na karbóNovýCh 
molekUláCh

HD MINERAL 
Core®

+
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eCo vyhlásenie
Hory odpadkov a SmetÍ plnia našu planétu.
na vine Sú jednorazové, nekvalitné a plaStové 
produkty.  

nie je to plaSt ako Surovina, ale náš
prÍStup k veciam, ktoré použÍvame. 

riešenÍm nie je odStrániť plaSty, ale vedome  
a zodpovedne icH použÍvať, recyklovať a znovu 
použiť. 

vySokokvalitné produkty S dlHou životnoSťou, 
ktoré Sú 100% recyklovateľné, Sú zárukou 
bezpečnej budúcnoSti našicH detÍ.

redukOVať, ZnOVu pOužiť, 
recyklOVať

preto pod značkou aFirmaX nájdete
iba produkty, ktoré vám budú Slúžiť mnoHo rokov.

Vráťme sa do čias, kedy Veci 
VydrŽaLi

VIac než 
 len eco

podlahy afIrMax s MInerálnyM jadroM sú 
100% bezpečné, 100% recykloVateľné a čo je 

najdôležItejšIe, VydržIa Mnoho rokoV

RECYCLABLE

redukoVať
znoVu použIť

recykloVať
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tIchá 
podlaha
pekná a tichá kompozitná  
podlaha prináša komfort  
a pokoj do každého dňa.

Mäkká 
na dotyK
mäkká, príjemná a matná 
povrchová úprava - najlepšia 
imitácia skutočného dreva.

štruktúra 
ozajstného 

dreva
unikátny a realistický vzhľad 

dreva z najkrajších svetových 
druhov.

pekná  
aKo  

drevo

Jeden 
priestor 

Jedna 
podlaha

Ideálna pre 
podlahové 
vykurovanIe

100% 
vodoodolná

TIchá 

SIlné 
zámky

exTra 
rozmerová 
STabIlITa
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rozMeroVá 
stabilita
Hd mineral core znamená tiež 
vysokú rozmerovú stabilitu podlahy 
aj vo veľmi slnečných miestnostiach. 
ponúkame viac ako 2x väčšiu 
rozmerovú stabilitu v porovnaní  
s tradičným lvt.

podlahoVé  
vyKurovanie
veľmi malý tepelný odpor 
našich podláh znamená väčšiu 
efektivitu pri použití podlahového 
vykurovania. vďaka Hd mineral 
core spotrebujete menej energie 
na podlahové vykurovanie a do 
atmosféry sa vypustí na jednu 
európsku domácnosť o 60% menej 
uhlíka ročne.

trVanlIVosť + 
sIlnejší  

systéM záMKov

Vodoodolná

Hd mineral core znamená 
predovšetkým extrémne silné zámky, 

vďaka ktorým má celá podlaha 
maximálnu životnosť. napriek malej 

hrúbke našich podláh sú naše zámky 2x 
silnejšie než u klasických lvt podláh, 

ktoré sú dostupné v obchodoch.

nemajte obavy z vody. naše podlahy 
sú 100% vodoodolné. časté umývanie 

alebo rozliatie nápoja už nie sú pre 
vašu podlahu nebezpečné. bez obáv 

môžete spojiť podlahu v kuchyni so 
zvyškom obývacieho priestoru.

100% vodoodolná

praktIcká  
aKo 

dlažba
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2G® systéM  je silný a odolný. zámok, 
ktorý sa inštaluje naklopením. vhodné 
pre všetky šírky panelov, vertikálny  
a horizontálny systém zaistenia. 
robustný s jednoduchou inštaláciou 
podlahy.

už to  
neMôže
byť 
jednoduchšie

180 mm

12
20

 m
m

10 ks/balenie
2,196 m2

105,408 m2
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podložky

> najlepšie odhlučnia miestnosť
> dokonca pre vysoko namáhané priestory
> vďaka malému tepelnému odporu je ideálna  
   pre podlahové vykurovanie
> rýchla inštalácia vďaka ľahko rozvinuteľnej rolke

lvt protector -  podložka určená 
pre afirmax biclick collection  
a ostatné rigid / Spc podlahy.

afIrMax
lvt protector

materiál 

Hrúbka 

balenie

pum

1,1 mm

rolka

10 m x 1 m / 10 m2

áno

až do 0,006 m²k/W

až do 14 db

až do 400 kpa (cS3)

> 500 000 (dl3)

až do 0,6 mm (pc1)

až do 75

ean 5905167823699

protector
 je séria polyuretánových  

podložiek (pum) tej najvyššej 
kvality, zodpovedajúcich 

požiadavkám európskych 
noriem en16354.
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inšpirujte sa

dub scandInaVIan

cbc 41022 / ean: 5905167814185 / rozmery lamely: 1220 mm x 180 mm 1 balenie = 10           = 2,196 m2
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dub bradford

cbc 41122 / ean: 5905167814222 / rozmery lamely: 1220 mm x 180 mm 1 balenie = 10           = 2,196 m2

dub VerMont

cbc 41072 / ean: 5905167814246 / rozmery lamely: 1220 mm x 180 mm 1 balenie = 10           = 2,196 m2



16  — 

dub MonuMent

cbc 41582 / ean: 5905167824245 / rozmery lamely: 1220 mm x 180 mm 1 balenie = 10           = 2,196 m2

neW

inšpirujte sa
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dub jersey

cbc 41102 / ean: 5905167814284 / rozmery lamely: 1220 mm x 180 mm 1 balenie = 10           = 2,196 m2

dub rossport

cbc 41632 / ean: 5905167824290 / rozmery lamely: 1220 mm x 180 mm 1 balenie = 10           = 2,196 m2

neW
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dub calVIa

cbc 41602 / ean: 5905167824269 / rozmery lamely: 1220 mm x 180 mm 1 balenie = 10           = 2,196 m2

dub GoldberG

cbc 41612 / ean: 5905167824276 / rozmery lamely: 1220 mm x 180 mm 1 balenie = 10           = 2,196 m2

neW neW
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dub neWport

cbc 41592 / ean: 5905167824252 / rozmery lamely: 1220 mm x 180 mm 1 balenie = 10           = 2,196 m2

dub cornWall

cbc 41622 / ean: 5905167824283 / rozmery lamely: 1220 mm x 180 mm 1 balenie = 10           = 2,196 m2

neW neW



ul. ignacego pradzyńskiego 24 a
63-000 Środa Wielkopolska, poland
e-mail: office@decora.pl
tel: +48 61 28 64 200

výhradný dovozca pre Sr:
SolidWay, s.r.o.
štrková 973/23a, 010 01 žilina
www.solidway.sk
www.afirmax.sk

katalóg je bezplatnou prezentáciou produktov firmy decora S.a. a acc. podľa platného zákona nejde o komerčnú ponuku. Farby a textúra produktov na 
obrázkoch sa nemusia zhodovať so skutočnosťou kvôli obmedzeným možnostiam tlače. decora S.a. si vyhradzuje právo zmeniť dostupnosť

produktov na niektorých trhoch a u niektorých distribútorov. výrobky prezentované v katalógu nepredstavujú všetky ponuky spoločnosti decora S.a.


