komfortní
vinylové
podlahy

Společnost Floover
Historie firmy Floover se začala psát v roce
2006. Vzešla ze spolupráce Andrea Prati a Joan
Ferrer, přátel a spoluvlastníků s rozsáhlými
zkušenostmi v oblasti výroby a podnikání
s podlahovinami. Na základě potřeb a požadavků svých zákazníků vyvinuli zcela nový
produkt, Floover, vícevrstvou podlahu s pevnou
konstrukcí s využitím vinylu nejvyšší kvality
a zámkového spoje UNICLIC. Později vyvinuli
ještě 100% voděodolné provedení podlahy a
uvedli je do života s pozoruhodným úspěchem.
Cílem firmy Floover je neustálé hledání nových
a progresivních produktů v nejnovějších
designech a podle současné módy, jejichž
úkolem je zlepšování kvality života. Inovace a
fantazie byly vždy základem značky Floover a
jsou klíčem k její vybudované pověsti na trhu.
Zapojením architektů a designerů se firmě
Floover podařilo získat pro svoje produkty
přidanou hodnotu a dosáhnout mezinárodního
věhlasu.

Produkty
Hlavní výroba Floover se nachází v Müstairu,
ve Švýcarsku, kde celý výrobní proces probíhá
v souladu se švýcarskými zákony, s evropskými
normami a standardy a navíc pod velmi přísnou
kontrolou kvality.
Firma Floover nabízí produkty jak pro obytné,
tak i komerční prostory a s využitím nových
technologií vytváří řešení, které vyžaduje trh,
od systému pro celoplošné lepení přes podlahy
s click systémem až po řešení pro venkovní
použití. Všechny podlahy Floover se snadno
instalují a jsou speciálně navrženy pro vysokou
odolnost a dlouhou životnost.
Z rozsáhlé kolekce dekorů vinylových podlah
Floover je možné vybrat vhodný design pro
jakékoliv prostory včetně vlhkých, jako jsou
např. koupelny nebo terasy. Podlahy Floover
jsou tak dokonalým řešením pro váš projekt.

original

NATURAL

NATURAL je nová produktová řada dřevodekorů v elegantním
a čistém provedení přírodního dubu.
Reprodukce dekorů mají dvojnásobný počet vzorů a tedy méně
opakování v ploše a poskytují tak ještě mnohem přirozenější
dojem z podlahy jako celku.

NT1201
DUB BÍLÝ VYMÝVANÝ

NT1202
DUB ŠEDÝ

NT1204
DUB BÍLÝ

NT1205
DUB PŘÍRODNÍ

Rozměry: 1235 X 230 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,3 mm

Rozměry: 1235 X 230 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,3 mm

original

LUXURY

Nová produktová řada LUXURY reprezentuje
dekory z ušlechtilých dřevin a je koncipovaná pro
obytné prostory s luxusním prostředím.

LX1210
KAŠTAN

LX1212
OŘECH

original

URBAN

URBAN je nová produktová řada dřevodekorů koncipovaných pro použití v hotelech, apartmánech apod.
Dekory jsou v čistém a elegantním designu dřeva bez
suků a dřevěné textury.

UB1206
Kensington

Rozměry: 1235 X 230 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,3 mm

UB1207
Chelsea

Rozměry: 915 x 305 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,3 mm

original

COUNTRY

Podlahy z produktové řady Floover COUNTRY jsou v živých
dekorech, které vyzařují teplo a pohostinnost. Dřevodekory
kolekce COUNTRY jsou tak realistické, že svým rustikálním
vzhledem vytváří přirozený pocit z přítomnosti v interiéru
starých venkovských domů a chalup.

CT1702
dub klasik

CT1703
DUB KLASIK BĚLENÝ

CT1707
DUB RustiK PŘÍRODNÍ

original

METALLIC

Dekory z produktové řady METALLIC jsou určené pro futuristické, moderní a avantgardní prostory. Díky originalitě
barev a elegantním texturám vytváří dekory řady METALLIC
perfektně jemný design podlahy.

MT1404
Metallic Swing

Rozměry: 915 x 305 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,3 mm

Rozměry: 915 x 305 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,3 mm

original

WOOD

Veškeré teplo s příchutí skutečného a autentického života se
rodí v prostředí pečlivě navrženém tak, abyste se cítili jako
doma. Uklidňující atmosféra a osobnost dekorů kolekce WOOD
vytváří příjemné a přirozeně spontánní prostředí.

WD1004
DUB BÍLOŠEDÝ

original

STONE

Dekory z kolekce STONE rozšiřují obzory vaší fantazii.
Kolekce s nekonečnými možnostmi a jedinečnými vlastnostmi je navržena tak,
aby splnila všechny vaše potřeby s mimořádnou jednoduchostí.

CR1102
CERAMIC PERLA

Rozměry: 915 x 305 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,3 mm

CM1304
CEMENT TMAVÝ

CM1305
CEMENT ŠEDÝ

CM1307
CEMENT SVĚTLÝ

floover

EXTRA

Produktová řada EXTRA zahrnuje výběr nejoblíbenějších
dřevodekorů odpovídajících aktuálním trendům a vhodně
doplňujících koncepci stávající kolekce vinylových podlah
FLOOVER. Z dekorů v řadě EXTRA si vyberou jak milovníci
elegantního designu, tak i rustikálního stylu.

EL 5001
Dub přírodní

EL5002
DUB BĚLENÝ

EL5003
DUB HNĚDÝ

EL5004
DUB TMAVÝ

EL5008
DELHI

EL5009
SOUL

EL5010
SHANGHAI

EL5012
JAKARTA

Vybrané dekory jsou dostupné ze skladu Asko a.s. v Praze
i ve voděodolném provedení SPLASH2O Light.

Rozměry: 915 x 305 mm / 1235 x 230 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,3 mm

VÝHODY VINYLOVÉ PODLAHY NA HDF
Hledáte moderní podlahu do bytových nebo komečních prostor, která nestudí, tlumí
hluk, je odolná vůči nárazu a oděru ... máme pro Vás řešení.
•
•
•
•
•

Spojením korkové podložky s HDF deskou a vinylového povrchu získáme velmi tichou
podlahu s teplým a odolným povrchem, příjemnou a komfortní na chůzi (vhodnou do
dětských pokojů).
Antistatická a rezistentní proti prachu.
Nedeformuje se ani při velkém zatížení.
Pokládá se vcelku (až 200m2, max. v délce 18 bm) bez jediného přechodu.
Může se instalovat bez podlahové podložky a také přímo na dlažbu, díly pevné HDF
desce nekopíruje nerovnosti podlahy.
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HDF
Až 200 m2 položíte v celku bez jediného přechodu v ploše.
• možnost napojení na produkt SPLASH₂O.
Záruka 15 let při dodržení podmínek výrobce.

Třída zátěže

32

PROČ SI KOUPIT VINYLOVOU PODLAHU SPLASH20
Některá místa Vašeho domova, např. koupelna, kuchyně nebo místa jako hotelové
haly a restaurace mají větší nároky na odolnost a životnost podlahy... máme pro Vás
řešení.
•
•
•
•
•
•

100 % vodě odolná podlaha, nevadí jí vyšší vlhkost vzduchu a voda stříkající
na podlahu, skvěle svým vzhledem imituje dřevo.
Velmi odolná vůči změnám teploty, nedochází k deformacím.
Zaručuje větší rozměrovou stabilitu a stálost oproti celovinylové podlaze.
Pevnost zámkového spoje je 500kg/bm (pevnost u běžné vinylové podlahy 170-200 kg/bm).
Pokládá se vcelku (až 400m2, max. v délce 20 bm) bez jediného přechodu.
Může se instalovat bez podlahové podložky a také přímo na dlažbu, díly pevné PVC
kompozitové vrstvě nekopíruje nerovnosti podlahy.
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SPLASH2O

vrstva 1,5mm
(za příplatek)

posiluje akustickou
a teplenou izolaci

DEKORATIVNÍ
VRSTVA

6,5 mm

SPLASH2O LIGHT 3,2 mm

100% voděodolnost
a stabilita

Třída zátěže
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SPLASH20 / SPLASH20 LIGHT
Až 400 m2 položíte v celku bez jediného přechodu v ploše (SPLASH₂O).
Až 200 m2 položíte v celku bez jediného přechodu v ploše(SPLASH₂O light).
• možnost napojení na produkt Floover HDF
Záruka 15 let při dodržení podmínek výrobce.

< Original Natural
NT1205 Natural Oak
1235 x 230 mm
Private Home
Luzern (Switzerland)

< Original Urban
UB1206 Kensington
1235 x 230 mm
Private apartment
Marsella (France)

^ Original Luxury
LX1210 - Chesnut
1235 x 230 mm
Private Home.
Ordino (Andorra)

^ Original Longboard
LB9002 Gardner
1800 x 230 mm
Private Room
Barcelona (Spain)
< Group Plus
IRT2005 Iron
620 x 450 mm
Luxor Hotel
Wien (Austria)

< Original Sequoia
SQ1802 Pastel Oak
1230 x 225 mm
Stefanel Shop
Kraków (Poland)
^ Original Country
CT1702 Tradition classic
915 x 305 mm
Hard Rock Hotel. Ibiza (Spain)

Original Wood >
WD1007 Oak Grey
915 x 305 mm.
Private home
Barcelona (Spain)

< Original Stone
CM1305 Cement Grey
620 x 450 mm
Retail shop
Manchester (UK)

^ Original Leather
LE1602N Leather Brown
620 x 450 mm
Private home
Madrid (Spain)

^ Synchro Endless
SC3018 Endless Warm
1230 x 305 mm
Private home
Valldoreix (Spain)

Synchro Rustic
SC3002 Rustic Oak
Design Furniture shop
1230 x 225 mm
Brussels (Belgium)

< Synchro plank
SC3009
1230 X 305 mm
Private home
Hong Kong (China)

^ Original Metallic
MT1403 Metallic Black
620 x 450 mm
Savoy Club
Bydgoszczy (Poland)

Sagrada Familia
SC3010 - Synchro Plank Harmony Light
Barcelona (Spain)

Váš prodejce

Cokoliv ze dřeva, kdykoliv u Vás

