
champagner white

KORKOVÉ LEPENÉ DLAŽDICE A OBKLAD

TRADITION  
& STYLE



• náhrada za studenou keramickou dlažbu 

• antibakteriální, odolná proti vlhkosti 

• tepelná a zvuková izolace

• snadná údržba 

• možnost lokální renovace

• zútulňuje a přináší teplo

Korkové lepené dlaždice díky své tvarové stálosti 
a nulové nasákavosti ideálně nahrazují studenou 
keramickou či kamennou dlažbu v místnostech, 
jakými jsou kuchyň či koupelna. Výběrem nejnovějších 
dekorů stejně jako variabilitou barevných úprav 
získáte mnoho možností, jak sladit podlahu  
či obklad s interiérem. Korek udržuje teplo, tlumí  
hluk a svými přirozenými přírodními vlastnostmi 
zabraňuje vzniku plísní a šíření bakterií, čímž  
vytváří zdravé prostředí. 

TRADITION
& STYLE

DALŠÍ VÝHODY
CORK BARK

COUNTRY

snadná 
údržba

antibakteriální 
a antialergická

tlumí hluk 
a vibrace

komfortní 
při chůzieko produkt

voděodolná

vytváří 
příjemné 
prostředí

tradition 
  korková dlaždice dýhovaná  

  korková dlaždice masiv

style  
  korkový obklad dýhovaný   

  korkový obklad masiv s 3D povrchovou strukturou

extra tenká

antistatická, 
nezadržuje 
prach

odolná  
proti nárazu 
a zatížení

vhodná  
pro podlahové 
vytápění



CHAMPAGNERonix

*lepené dlaždice a obklad masiv, **dodává se ve formě polotovaru – korkové dílky jsou připravené po částech na obdélníkové lepící fólii

seaside kondor natural kondor white kondor ivory

Country Cork bark* element 3d* Cork mosaiC**

TRADITION

standard 
standard masiv*

onixlava standard masiv  
Composit*

Champagner Champagner white

STYLE



TRADITION & STYLE – technické vlastnosti

dostupné rozměry a formáty (en427, en428)
využití

Domácnost EN685 class 23 (T)

Komerční prostory EN685 class 31 (T)

rozměrové vlastnosti 

Pravoúhlost EN427 mm <0,3 (T), <0,4 (S)

Rovinnost hrany EN427 mm <0,2 (T), <0,25 (S)

Spáry mezi lamelami EN14085 mm <0,1 (T)

Rozměrová stálost EN434 % <1,5 (T)

dalŠí vlastnosti

Tepelný odpor EN12667 m2.K/W 0,062 (T), 0.06 (S)

Tepelná vodivost EN12667 W/m.K 0,065 (T)

Požární odolnost EN13501-1 class Bfl–S1 (T), E (S)

Emise formaldehydu EN717-1/2 class E1 (T), E0 (S)

Protiskluzové vlastnosti EN14041 class DS (T)

Útlum kročejového hluku ISO140-8 dB 18 (T)

Absorpce hluku ISO354 αw 0.05 (S)

Nabití statickým nábojem EN1815 kV <2,0 antistatic (T)

záruka na opotřebení

Při využití v domácnosti rok 20 (T)

Při využití v komerčních prostorách rok 10 (T)

600×300×4 mm (lepené dlaždice Tradition)

600×300×3 mm (obklad Style)

600×300×25 mm (obklad Style)

300×300×4 mm (lepené dlaždice Tradition)

300×300×2 mm (obklad Style)

900×290×5 mm (lepené dlaždice Tradition)

590×295×6 mm (obklad Style)

930×603×7 mm (obklad Style)

(T) – Tradition, (S) – Style

korkové lepené dlaždice tradition a obklady style dodává společnost korek jelínek, s.r.o., www.korek.cz
autorizovaný prodejce:

KORKOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA

PODLAHOVÉ DOPLňKY

Korkové plovoucí podlahy Corkline představují moderní typ podlah  
pro domácnost a kancelář. Díky korku, ze kterého jsou podlahy Corkline  
v převážné míře vyrobeny, získává Vaše podlaha bezkonkurenční vlastnosti 
tepelné a zvukové izolace. Díky korku zůstává podlaha teplá a je velmi 
příjemná na dotek a při chůzi. Korku také nevadí střídání teplot,  
je chemicky neutrální a antistatický, tudíž nepřitahuje prach, který  
je jedním z nejčastějších alergenů u dětí.

Informace o rozměrech lamel konkrétního dekoru 
najdete v ceníku nebo u našich prodejců. 

Pro sladění veškerých prvků podlahy máme v nabídce široký sortiment 
přechodových a soklových lišt. Pro zlepšení mechanických vlastností 
podlahy nabízíme také korkové role, které tlumí hluk a vibrace  
a dokonale izolují podlahu od studeného podkladu. O správnou péči  
a ošetřování zakoupené podlahy se postarají čistící prostředky, laky, 
tmely a vosky. Díky této široké nabídce získáte komplexní servis  
na jednom místě.


