
Přírodní 
ekologická 
podlaha



Přísná ekologická výroba, použití pouze přírodních materiálů, 
bez chemikálií a toxických přísad.

Bez obsahu PVC, chlóru, změkčovadel, ftalátů a rozpouštědel.

Podlaha PURLINE neuvolňuje do svého okolí žádné škodlivé látky 
pro Vaše zdraví.

Podlaha je zcela bez zápachu. Bez emisí.

Při požáru z podlahy neunikají toxické plyny a únikové cesty 
tak zůstanou viditelné.

PURLINE je recyklovatelný, můžete ho jednoduše vyhodit 
s běžným domácím odpadem.

Čím je podlaha Purline
 tak výjimečná?

  

PURLINE má nejvyšší třídu odolnosti proti opotřebení – třídu T 
– je vhodný pro použití i do vysoce zátěžových komerčních 
a průmyslových prostor. 
Použití v domácnostech je samozřejmostí.

Vyznačuje se vynikajícím zpracováním a vysokou kvalitou 
použitých materiálů.

Podlaha je odolná vůči chemickým i mechanickým vlivům.

Má extrémně dlouhou životnost, podlaha je téměř 
nezničitelná.

Nábytek nezanechává na podlaze žádné otisky, 
PURLINE má vynikající schopnost obnovy 
do původního stavu.

PURLINE je stálobarevný, nebledne působením slunečního 
záření.

Je odolný vůči uV záření.

Podlaha je stále jako nová i po mnoha letech používání.

purline je Zcela přírodní 
a ekologická podlaha

 

Podlaha je vhodná do všech typů komerčních 
i bytových prostor.

Na výběr pro pokládku plovoucím způsobem či lepením.

Je ideální pro Vaše domovy, školy, školky, zdravotnická 
zařízení, hotely, obchodní prostory, fitness centra.

PURLINE je velmi příjemný při chůzi na boso.

Perfektní na podlahové vytápění.

Vhodný do vlhkých prostor.

Velký výběr designových dekorů v imitaci dřeva 
či kamene, barevné dekory či dětské vzory.

Fabiony a další příslušenství ve stejné kvalitě.
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Nenáročná 
a jednoduchá 
na čištění 
a údržbu

nečistoty a chemikálie neulpívají na podlaze díky 
uzavřeným pórům a kompaktnímu polyuretanovému 
povrchu.

Na běžnou údržbu si vystačíte pouze s vodou. 
Podlaha ale zvládne všechny typy čistících 
prostředků od kyselých po zásadité.

Skvrny a nečistoty jsou vždy beze zbytku odstraněny.

PURLINE je perfektně dezinfekční, viry nemají šanci.

Splňuje vysoké hygienické nároky zdravotnických 
zařízení, vyzkumných pracovišť, škol a školek.

Povrch podlahy se nezabarví ani po styku 
s kontrastními činidly používanými v nemocnicích.

Na podlahu není nutné aplikovat žádnou počáteční 
ochrannou vrstvu.

Tato jednoduchá údržba šetří Váš čas 
a  finanční prostředky.

držitel řady ekologických 
certifikátů a ocenění

Je to pouze podlaha...
ale ta neJlepší, jakou si jen dokážete představit.


