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 Továrenské podlahy

WALAstic štandardné dlaždice a WALAstic drážkové dlaždice:
 Bez prerušenia výroby: inštalácia počas výrobného procesu
 Rekonštrukcia, oprava akéhokoľvek stabilného podkladu
 Žiadna doba tuhnutia: odolné aj voči záťaži
 Ľahko opraviteľné vymenením jednotlivých dlaždíc

 Dielne
 Skladové priestory
 Výstavné haly
 Veľké garáže
 Suterény
 Farmy
 Zvieracie prístrešky

priemyselná podlaha
Odolná voči prechodom vysokozdvižným vozíkom.
Vysoká záťaž.
WALAstic podlahové dlaždice sú vyrobené z recyklovaného PVC.

WALAstic Clip dlaždice:
 Pokládka spôsobom plávajúcej podlahy
 Flexibilná aplikácia
 Kedykoľvek vymeniteľné
 Možnosť vlastnej inštalácie
 Vhodné pre zamastené, vlhké/mokré podlahy*

 a mnohé ďalšie

*(Upozornenie: Clip dlaždice sú nepriepustné, len ak sú spojené teplým zvarom )

WALAstic štandardné dlaždice (500 x 500 x 10 mm) a WALAstick drážkové dlaždice (490 x 490 x 10 mm)
sú kompletne zlepené a potom teplým alebo studeným zvarom spojené. Podlaha je úplne uzatvorená.
Spoje môžu byť farebne zvarené pre odlíšenie jednotlivých plôch.
Farebné odlíšenie plôch:
WALAstic Clip dlaždice (445 x 445 x 15 mm) môžu byť pokladané spôsobom
plávajúcej podlahy. Sú zvlášť vhodné pre prostredie so zvyškami oleja, špiny
a vlhkosti, vďaka drážkam a dutinám na rubovej strane.

Výhody pre továrenské
podlahy:

Stres kvôli hlučnému výrobnému procesu?
Nízka hlučnosť: efekt absorbcie hluku
Silná stránka: žiadne cinkanie z padajúcich kovových predmetov

Štandardné farby:
čierna
Špeciálne farby:
hnedá, antracit, šedá, červená, modrá

Farebné prúžky pre zvarovanie
dlaždíc v rovnakých alebo
kontrastných farbách.

Studené nohy počas práce v stoji?
Izolácia: vďaka materiálu je podlaha pod nohami teplá
A k tomu majú dlaždice aj vysokú elasticitu, ktorá uľahčuje spájanie
dlaždíc.
Nie je vaša fabrika obývačka?
Odolné voči oleju, tukom a rôznym výluhom.
Požiarna odolnosť testovaná.

Hladký povrch

R10

Zdrsnený povrch

R11

WALAstic Standard Tile
500 x 500 mm
thickness: 5 / 7 / 10 mm

priemyselná podlaha

WALAstic Rabbet Tile
490 x 490 mm
thickness: 7 / 10 mm

WALAstic štandardné dlaždice
500 x 500 mm
Hrúbka: 5/7/10 mm

WALAstic drážkové dlaždice
490 x 490 mm
Hrúbka: 7/10 mm

WALAstic nášlapná dlaždica pre
štandardné a drážkové dlaždice
500 x 500 mm
Hrúbka: 2 – 10 mm (vzostupne)

WALAstic nášlapná dlaždica pre WALAstic nábehová dlaždica
WALAstic Clip dlaždice
500 x 500 mm (vzostupne)
445 x 150 mm
Hrúbka: 3- 20 mm (vzostupne)
Hrúbka: 3 – 15 mm (vzostupne)

WALAstic Clip Tile
445 x 445 mm
thickness: 15 mm

WALAstic Step-Up Tile
for WALAstic Clip Tile
445 x 150 mm
thickness: 3-20 mm (ascending)
thickness: 3-15 mm (ascending)

WALAstic Stair Step
300 x 200 x 1080 mm
thickness: 10 mm

WALAstic Skirting Tiles
height: 80 - 120 mm
thickness: 7 / 10 mm
all colours of the WALAstic and
WALA-Clip series available

Vysoká záťaž.

VyrobenéIndustrial
v Nemecku Flooring
stic

Heavy Duty.

WALAstic Logo Tile
Your company logo can also be printed on WALA floor
tiles in direct print.
Abrasion-resistant: resilient and able to be walked
upon. Even for highly frequented entrance areas.

WALA-Walter Landers GmbH
Am Bahndamm 14

WALAstic Clip dlaždice
500 x 500 mm
Hrúbka: 6 mm
Povrch: zrnitý/R11

WALAstic Clip Tile
500 x 500 mm
thickness: 6 mm
surface: napped / R11

WALAstic schod
300 x 200 x 1080 mm
WALAstic Ramp Tile
Hrúbka: 10 mm
500 x 500 mm

WALAstic Step-Up Tile
For standard and rabbet tiles
500 x 500 mm
thickness: 2-10 mm (ascending)

WALAstic Clip dlaždice
445 x 445 mm
Hrúbka: 15 mm

WALAstic soklové dlaždice
Výška: 80 – 120 mm
Hrúbka: 7/10 mm
Všetky farby z WALAstic
a WALA-Clip série sú dostupné

www.elitmat.sk

WALAstic Logo dlaždica
Logo vašej spoločnosti môže byť vytlačené na WALA
podlahovej dlaždici.
Oteru odolné: odolné voči prechodom, aj
na frekventovaných miestach.

ELITMAT s.r.o.
Beckovská 32
Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032 / 771 95 86
Fax: 032 / 771 95 85
E-mail: obchod@elitmat.sk

