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Vinylová SPC RIGID podlaha s podložkou 

Canadian Design
certifi kovaná zdravotně nezávadná podlaha /  certifi kovaná zdravotně nezávadná podlaha

FLOORS

Integrovaná podložka

Vyrovnávací vrstva / Vyrovnávacia vrstva
Minerální jádro / Minerálne jadro

Dekorativní vrstva / Dekorativní vrstva
Ochranná vrstva
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SPC RIGID LVT LAMINAT

Vhodné pro teplovodní podlahové 
vytápění / Vhodné na teplovodné 
podlahové vykurovanie

Tichá a teplá podlaha

Bez škodlivých látek
Bez škodlivých látok

100% voděodolné
100% vodeodolné

Extra prostorově stabilní
Extra priestorovo stabilný

Pevné zámky

180 mm

12
30

 m
m

1,77 m2 / 8 ks

141,6 m2 / 80 bal.

5 mm

23

33
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Co jsou vinylové SPC RIGID podlahy Canadian Design ?
CZ: Vinylové SPC RIGID podlahy Canadian Design jsou vyrobené z několika vrstev odolného ma-
teriálu. Tento typ podlah má vrchní dekorativní vrstvu, která díky modernímu výrobnímu procesu 
dokáže napodobit téměř jakýkoli materiál. Důležité je, že dekorativní vrstva vypadá extrémně při-
rozeně. Design vinylové podlahy Canadian Design je k nerozeznání od dřevěného prkna, kamene 
nebo betonu. Je třeba zdůraznit, že vinylové SPC RIGID podlahy Canadian Design jsou odolné vůči 
vlhkosti a proto se používají také v koupelnách a kuchyních. Mají protiskluzový povrch, a proto jsou 
bezpečné zejména pro děti.

Čo sú vinylové SPC RIGID podlahy Canadian Design?
SK: Vinylové SPC RIGID podlahy Canadian Design sú vyrobené z niekoľkých vrstiev odolného 
materiálu. Tento typ podláh má vrchnú dekoratívnu vrstvu, ktorá vďaka modernému výrobnému 
procesu dokáže napodobniť takmer akýkoľvek materiál. Dôležité je, že dekoratívna vrstva vyzerá 
extrémne prirodzene. Dizajn vinylovej podlahy Canadian Design je na nerozoznanie od drevenej 
dosky, kameňa alebo betónu. Je potrebné zdôrazniť, že vinylové SPC RIGID podlahy Canadian De-
sign sú odolné voči vlhkosti a preto sa používajú aj v kúpeľniach a kuchyniach. Majú protišmykový 
povrch, a preto sú bezpečné najmä pre deti.

Výhody vinylových SPC RIGID podlah Canadian Design
CZ: Díky specializovanému výrobnímu procesu může mít vrchní vrstva vinylových SPC RIGID pod-
lah různé vzory a motivy. Proto je možné velmi přesně napodobit strukturu dřeva, surového be-
tonu nebo kamene. SPC RIGID vinylové podlahy Canadian Design jsou na dotek mnohem teplejší 
než beton nebo přírodní dřevo. To je velkou výhodou pro všechny typy interiérů. Můžete vytvořit 
originální design interiéru.

Výhody vinylových SPC RIGID podláh Canadian Design
SK: Vďaka špecializovanému výrobnému procesu môže mať vrchná vrstva vinylových SPC RIGID 
podláh rôzne vzory a motívy. Preto je možné veľmi presne napodobniť štruktúru dreva, surového 
betónu alebo kameňa. SPC RIGID vinylové podlahy Canadian Design sú na dotyk oveľa teplejšie 
ako betón alebo prírodné drevo. To je veľkou výhodou pre všetky typy interiérov. Môžete vytvoriť 
originálny design interiéru.



Skvělé akustické vlastnosti podlahy Canadian Design

CZ: Akustické vlastnosti vinylové podlahy Canadian Design zaručují tichý provoz, protože podlaha 
tlumí zvuky kroků, dupání a padajících předmětů. Pokud například večer omylem upustíte vidličku 
na podlahu, vaše dítě spící ve vedlejší místnosti to vůbec neuslyší a neprobudí se. Stejně tak ranní 
zvuky, například před odchodem do práce, nebudou rušit vaše sousedy.

CZ: Akustické vlastnosti podlahy jsou rozhodně na nejvyšší úrovni. Z tohoto důvodu jsou vinylo-
vé podlahy Canadian Design častou volbou ve vícepodlažních budovách a panelových domech. 
Vinylové SPC RIGID podlahy Canadian Design lze pokládat na jakýkoli běžný povrch, jako je beton 
nebo keramická dlažba. Je však důležité povrch předem připravit. Měl by být pečlivě vyčištěn a 
vyrovnán. Díky snadné pokládce si můžete během pár okamžiků užít zcela novou a pohodlnou 
vinylovou podlahu. Rychlá pokládka navíc ušetří čas i peníze.

CZ: SPC RIGID vinylová podlaha Canadian Design je vhodnou volbou pro podlahové 
vytápění. Podlaha velmi rychle absorbuje teplo a přenáší ho do interiéru a to mnohem 
rychleji než dřevěná podlaha.

Skvelé akustické vlastnosti podlahy Canadian Design

SK: Akustické vlastnosti vinylovej podlahy Canadian Design zaručujú tichú prevádzku, pretože 
podlaha tlmí zvuky krokov, dupania a padajúcich predmetov. Ak napríklad večer omylom upustíte 
vidličku na podlahu, vaše dieťa spiace vo vedľajšej miestnosti to vôbec nebude počuť a   neprebudí 
sa. Rovnako tak ranné zvuky, napríklad pred odchodom do práce, nebudú rušiť vašich susedov.

SK: Akustické vlastnosti podlahy sú rozhodne na najvyššej úrovni. Z tohto dôvodu sú vinylové 
podlahy Canadian Design častou voľbou vo viacpodlažných budovách a panelových domoch. Vi-
nylové SPC RIGID podlahy Canadian Design je možné pokladať na akýkoľvek bežný povrch, ako 
je betón alebo keramická dlažba. Je však dôležité povrch vopred pripraviť. Mal by byť starostlivo 
vyčistený a vyrovnaný. Vďaka ľahkej pokládke si môžete behom pár okamihov užiť úplne novú a 
pohodlnú vinylovú podlahu. Rýchla pokládka navyše ušetrí čas aj peniaze.

SK: SPC RIGID vinylová podlaha Canadian Design je vhodnou voľbou na podlahové vy-
kurovanie. Podlaha veľmi rýchlo absorbuje teplo a prenáša ho do interiéru a to oveľa 
rýchlejšie ako drevená podlaha.
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Pracovna / Pracovňa



Dekor Dub
Calgary

Kuchyně / Kuchyňa

Podlahy Canadian Design
CZ: Inspirováno největším městem kanadské 
Alberty. Podlaha Calgary přináší unikátní design 
založený na živých barvách severského přírodní-
ho dřeva s přiznaným detailem tmelu.

SK: Inšpirované najväčším mestom kanadskej 
Alberty. Podlaha Calgary prináša unikátny dizajn 
založený na živých farbách severského prírod-
ného dreva s priznaným detailom tmelu.
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CZ: Stejně jako v případě všech ostatních dekorů dubů Canadian Design se jedná o prvotřídní 
podlahu se skvělými vlastnostmi, dlouhou životností a  snadnou pokládkou. Díky integrované 
podložce o tloušťce 1 mm je pokládka rychlá a efektivní. Ušetříte nejen čas, ale i peníze.

SK: Rovnako ako v prípade všetkých ostatných dekorov dubov Canadian Design sa jedná o 
prvotriednu podlahu so skvelými vlastnosťami, dlhou životnosťou a jednoduchou pokládkou. 
Vďaka integrovanej podložke s hrúbkou 1 mm je pokládka rýchla a efektívna. Ušetríte nielen 
čas, ale aj peniaze.

Vhodné pro teplovodní podlahové 
vytápění / Vhodné na teplovodné 
podlahové vykurovanie

Textura dřeva 
Textúra dreva

Tichá a teplá
podlaha



Dekor Dub
Toronto

Tichá a teplá
podlaha

Obývací pokoj / Obývacia izba

Bez škodlivých
látek / Bez škodlivých
látok

100% voděodolné
100% vodeodolné

1,77 m2 / 8 ks
v balení / v balenie

CZ: Nejsvětlejší dekor Canadian Design vyniká svou elegancí a čistotou. Díky velmi 
světlé barvě vynikne v každém interiéru. Dekor Toronto představuje samotný vrchol 
elegance.

SK: Najsvetlejší dekor Canadian Design vyniká svojou eleganciou a čistotou. Vďaka veľ-
mi svetlej farbe vynikne v každom interiéri. Dekor Toronto predstavuje samotný vrchol 
elegancie.

Krásná jako přírodní dřevo
CZ: Díky moderním výrobním procesům je povrch podlah 
Canadian Design k nerozpoznání od skutečného dřeva
a zachycuje jeho strukturu.

Krásná ako drevo
SK: Vďaka moderným výrobným procesom je povrch podláh 
Canadian Design na nerozpoznanie od skutočného dreva
a zachytáva jeho štruktúru.
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Dekor Dub
Edmonton

Chodba

CZ: Nejvýraznějším dekorem Canadian 
Design je bezesporu Edmonton. Tento 
dekor živého hnědého dřeva přinese 
kousek divočiny do každého interiéru.

SK: Najvýraznejším dekorom Canadian 
Design je bezpochyby Edmonton. Tento 
dekor živého hnedého dreva prinesie 
kúsok divočiny do každého interiéru.

SPC RIGID
CZ: Je označení pro podlahy s tuhým jádrem.

Tuhé jádro zvyšuje celkovou kvalitu a trvalnivost 
podlahy a zároveň snižuje nároky kladené na 
podklad.

SK: Je označenie pre podlahy s tuhým jadrom. 
Tuhé jadro zvyšuje celkovú kvalitu a trvalnivosť 
podlahy a zároveň znižuje nároky kladené na 
podklad.
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Vhodné pro teplovodní podlahové 
vytápění / Vhodné na teplovodné 
podlahové vykurovanie

Textura dřeva 
Textúra dreva

Tichá a teplá
podlaha



Dekor Dub
Vancouver

Tichá a teplá
podlaha

Ložnice / Spálne

CZ: Ačkoliv by se mohlo zdát, že tmavě šedý 
dekor Vancouver může působit nevýrazně, 
opak je pravdou. Dekor Vancouver zútulní 
každý byt i dům a pomůže v něm vytvořit 
hřejivou a klidnou atmosféru domova.

SK: Hoci by sa mohlo zdať, že tmavo šedý 
dekor Vancouver môže pôsobiť nevýrazne, 
opak je pravdou. Dekor Vancouver zútulní 
každý byt aj dom a pomôže v ňom vytvoriť 
hrejivú a pokojnú atmosféru domova.
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Bez škodlivých
látek / Bez škodlivých
látok

100% voděodolné
100% vodeodolné

1,77 m2 / 8 ks
v balení / v balenie



Materiál: SPC RIGID Logistické údaje:
Balení: 1,77m² / 8 ks
Hmotnost balení: 15 kg
Paleta: 141,6 m² / 80 bal.
Hmotnost palety: 1200 kg

Typ podlahy: Click vinylové desky se zámkem 2G Välinge Tepelná vodivost: EN 12524:
0,11 W/mK

Celková tloušťka: 5 mm (1,0 mm podložka) Podlahové
vytápění:

vhodné pro teplovodní 
vytápění

Rozměry: Délka: 1230 mm
Šířka:  180 mm

Klasifi kace
třídy otěru: 23/33

Nášlapná vrstva: 0,3 mm Odolnost vůči
zašpinění: EN: třída 0

Ohnivzdornost: BFL-S1 Odolnost vůči otěru: EB 660-2:
třída otěru T

Emise
formaldehydu: E1 Odolnost vůči kolům

(stálé zatížení):
EN 425:
shodné s normou

Protiskluzové
vlastnosti: R9, DIN 51130 Montáž: plovoucí,

Click System

Povrch: matný polyuretanový povrch s keramickými 
částicemi Struktura: dřevo, 4-stranná mikro 

V-spára

Konstrukce: luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s 
hustotou > 2090 kg /m³ Záruka:

20-letá při domácím pou-
žití, 15-letá při komerčním 
použití

Rozměrová
stabilita:

EN 427: délka max. 0,05 mm
EN 434: průměrně < 0,15% Certifi kace: CE (BOD-19-05-28-01)

IACG (IACG-359-01-02-2020)

CZ: Parametry podlahy

Materiál: SPC RIGID Logistické údaje:
Balenie: 1,77m² / 8 ks
Hmotnosť balenia: 15 kg
Paleta: 141,6 m² / 80 bal.
Hmotnosť palety: 1200 kg

Typ podlahy: Click vinylové dosky so zámkom 2G Välinge Tepelná vodivosť: EN 12524:
0,11 W/mK

Celková hrúbka: 5 mm (1,0 mm podložka) Podlahové
vykurovanie:

vhodné na teplovodné 
vykurovanie

Rozmery: Dĺžka: 1230 mm
Šírka:  180 mm

Klasifi kácia
triedy oteru: 23/33

Nášľapná vrstva: 0,3 mm Odolnosť voči
zašpinenie: EN: trieda 0

Ohňovzdornosť: BFL-S1 Odolnosť voči oteru: EB 660-2:
trieda oteru T

Emise
formaldehydu: E1 Odolnosť vočikolesám

(stále zaťaženie):
EN 425:
zhodné s normou

Protišmykové
vlastnosti: R9, DIN 51130 Montáž: plávajúce,

Click System

Povrch: matný polyuretánový povrch s keramickými 
časticami Štruktúra: drevo, 4-stranná mikro 

V-škára

Konštrukcia: luxusná vinylová podlaha, kompozitné jadro 
s hustotou > 2090 kg /m³ Záruka:

20-ročná pri domácom po-
užití, 15-ročná pri komerč-
nom použití

Rozmerová
stabilita:

EN 427: dĺžka max. 0,05 mm
EN 434: priemerne < 0,15% Certifi kácia: CE (BOD-19-05-28-01)

IACG (IACG-359-01-02-2020)

SK: Parametre podlahy
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Objevte další sortiment EGIBI /Objavte ďalší sortiment EGIBI
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Veškerý sortiment naleznete na:
Všetok sortiment nájdete na:

www.egibi.cz
www.egibi.sk



www.egibi.cz
www.egibi.sk
www.egibi.de

b2b.egibi.cz

Sídlo firmy:
Revoluční 910/20, Krnov, 794 01

Kanceláře a sklady / Kancelárie a sklady:
Karla Čapka 25, Krnov, 794 01

Objednávky:
objednavky@egibi.cz

+420 703 499 982

Kontakt:
obchod@egibi.cz
+420 603 192 945
+420 739 821 294

EGIBI
®


