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Na požádání Vám rádi zašleme nejnovější katalog,  
nebo jednoduše klikněte na www.korek.cz

ŘEŠENÍ 

ZDRAVÉHO 

BYDLENÍ

Přírodní podlahy si zamilujete.

TEPLO VAŠEHO DOMOVA 
UŽ OD PODLAHY



PŘÍJEMNÁ A TEPLÁ UŽ NA PRVNÍ DOTEK  
tepelněizolační

NEBRÁNÍ HRÁM
tlumí zvuk

VÝBORNÁ I V KUCHYNI A KOUPELNĚ  
voděodolná

UDĚLÁ VŠE PRO ZDRAVÝ DOMOV
antialergická

JE JENOM NA VÁS, KTEROU SI VYBERETE:
korkovou, vinylovou, koženou, dřevěnou, linocork
– více jak 150 druhů plovoucích a lepených podlah

BUDE S VÁMI DLOUHO
trvanlivá a odolná

PŘIVEDE VÁS K PŘÍRODĚ 
ekologická

Vaše děti si v klidu můžou hrát na zemi, která je nebude chladit. Korek  
svou unikátní houbovitou strukturou, kterou nemá žádný jiný materiál,  
tvoří výbornou ochranu proti chladu, má malou tepelnou vodivost  
a hlavně vyzařuje vlastním teplem.

Vaše děti se mohou věnovat hrám, nebudou již sousedy rušit hlukem.  
Díky své houbovité struktuře korek tlumí vibrace a kročejový hluk.
A navíc při hraní neprochladnou.

Korková podlaha může jedinečně zpříjemnit vaši kuchyň či koupelnu.  
Korku nevadí střídání teplot, sucho ani vlhko, a to ani tehdy, když na něj 
bude velmi dlouho působit voda.

Časy nudných korkových podlah jsou už dávno pryč. Kromě klasických hnědých dlaždic přírodního 
korku si můžete vybrat ze široké škály barev a vzorů - od smetanových odstínů až po zelené, 
modré nebo červené. A nebo dokonce korkové podlahy v kombinaci s vinylem, kůží, přírodním 
linem nebo dřevem. Na výběr máte lepenou podlahu nebo plovoucí podlahu s klikem.
Kromě toho jsou vhodné pro podlahové topení!

Korek je vítaný i pro rodiny s dětmi, které trpí na alergie. Je chemicky 
neutrální a antistatický, nepřitahuje prach, který je jednou  
z nejčastějších alergií u dětí.

Díky vysoké objemové hustotě stlačeného korku do 755kg/m3 vyrobeného 
speciální technologií naše korkové podlahy splňují parametry vícegenerační 
podlahy s vysokou otěruvzdorností a dlouhodobou životností.

Kůra, ze které se korkové podlahy vyrábějí, se získává z korkového dubu. 
Tam, kde je potřeba na výrobu klasických dřevěných podlah stromy pokácet, 
na korkové podlahy není potřeba skácet ani jeden. Krásný pocit, moci se 
dotknout přírody!

KORKOVá PODLAHA
…dotkněte se přírody

Porovnejte termoizolační vlastnosti různých typů podlah

• záznam termoreakce a průměrné povrchové teploty chodidla na podlaze po jedné minutě.

KOREK Dřevo Laminát Keramická
dlažba


