Masívne
dubové
podlahy
VYROBENÉ PRÍRODOU

KATALÓG

Skutočné dubové
podlahy
Dub - tradičný materiál pre moderné interiéry
Dub je veľmi obľúbený strom pre svoju mohutnosť, vysoký vek, ktorý môže dosiahnuť,
a svoju odolnosť. Poskytovanie veľmi tvrdého a pevného dreva sa vždy vysoko hodnotilo
a má široký aplikačný potenciál. Dub bol vždy symbolom sily, dlhovekosti a trvanlivosti.
Všetky tieto znaky možno nájsť v podlahách Fair Floor.

Spoločne s modernými možnosťami povrchových úprav len veľmi ťažko
nájdete lepšiu podlahu pre svoj domov alebo akýkoľvek iný interiér.
také teplé
také bezpečné
také prirodzené

také nadčasové
také jedinečné

2

– pravé drevo vám poskytne hrejivý pocit
kedykoľvek v priebehu roka
– drevo je pre hrajúce sa deti bezpečné
– umelá podlaha nikdy nedosiahne rovnaký vzhľad
ako pravé drevo, bez ohľadu na použitú výrobnú
technológiu
– úspešné už mnoho generácií
– každý kus podlahy má svoj jedinečný charakter,
farbu a štruktúru

Prečo Fair Floor
Kvalita
Fair Floor je označenie pre vysokokvalitné masívne
dubové podlahy. Kvalita je výsledkom vylepšení
masívnych dubových podláh, ktoré každý rok
vykonávajú naši špecialisti.

Udržateľnosť a lokálne zdroje
Súčasná ﬁlozoﬁa spoločnosti je založená na
udržateľnom raste, t.j. takom rozvoji, ktorý kontroluje
ekonomické ciele pri úplnom zachovaní kvality
životného prostredia. Príroda je naším obchodným
partnerom. Vďaka výrobe výhradne z lokálnych
zdrojov môžeme zabezpečiť, že všetky výrobky
Fair Floor vždy pochádzajú z lesov s certiﬁkáciou
PEFC. Všetko zvyškové drevo z našej produkcie
recyklujeme a používame na výrobu drevených
eko-brikiet.

Konkurencieschopné ceny
Neexistuje žiadny dôvod, prečo platiť viac. S Fair
Floor vždy získate špičkový podlahový produkt,
ktorý je dostupný pre každého. Pretože ponúkame
zmiešané stupne a rôzne rozmery, môžeme
nakupovať materiály za tie najlepšie ceny. Tie sme
preniesli na ceny pre našich zákazníkov a podlahy
Fair Floor sa tak pri svojej cene stali produktom s
najlepšou hodnotou pri zachovaní skutočnej krásy
dreva.

Fair Floor
skutočný kus
prírody prichádza
do moderných
domácností

Bezpečnosť
V domácnosti pravdepodobne nie je nič iné, čoho
sa dotýkate tak často, ako podlahy. Deti sa na nej
budú niekoľko rokov hrať, zvieratá na nej budú každý
deň spať. Rozmýšľajte o materiáloch, ktoré
si prinesiete domov. Fair Floor je prírodný produkt,
ktorý hovorí o dreve, ale aj o prírodných olejoch
na povrchovú úpravu. Naše výrobky sa testovali na
chemický obsah VOC a získali najvyšší možný stupeň
A +.
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Špeciﬁkácie
produktu
Naše masívne dubové dosky sa vyrábajú
s veľmi presnými rozmerovými toleranciami,
čím sa znižuje čas výberu a montáže a
nápravných prác požadovaných po inštalácii.
Naše masívne dubové podlahy sa vyrábajú
podľa výrobnej normy EN 13226 a Fair Floor
má certiﬁkát CE.
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Proﬁl

Hrúbka

Šírka

Dĺžka

Min. dĺžka

Jazýček a drážka

15

90

1200

300

Jazýček a drážka

15

120

1200

300

Vrstvy v parcele

Celková dĺžka

Lomená dĺžka

8

3-4

4-5

7

3

4

Jazýček a drážka

15

120

1800

400

6

2-3

3-4

Jazýček a drážka

15

150

1200

400

7

3

4

Jazýček a drážka

15

150

1890

490

6

2-3

3-4

Jazýček a drážka

20

180

2200

500

5

2

3

Jazýček a drážka

20

200

2200

500

5

2

3

Západka

15

88

1200

300

8

3-4

4-5

Západka

15

118

1200

300

7

3

4

Rozmery sú uvedené v mm.

Program podlahových líšt:
Podlahové lišty Fair Floor sa dokonale hodia k vašej podlahe. K dispozícii sú
vo farbách, ktoré zodpovedajú kolekcii podláh, pre to najlepšie spojenie s
podlahovými lištami.

15 x 45 x 2400 mm

15 x 60 x 2400 mm

15 x 75 x 2400 mm

15 x 90 x 2400 mm

Olejová povrchová
úprava Hardwax
Vyberte si tú správnu farbu a vychutnajte si prirodzenú
krásu pravého dreva spolu s trendovými farbami. Vďaka olejom Hardwax bude váš interiér teplý a trendový.
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Havana

Natural

Dark oak

Oproti vytváraniu plastovej fólie, ako v prípade lakovania, olejovanie Fair Floor
je moderným spôsobom povrchovej úpravy, ktoré zanecháva otvorené
póry, čím sa umožňuje drevu „dýchať“ a udržať si elasticitu. Preniká do dreva hlbšie
ako lak a robí ho odolným proti vlhkosti.

Pure

Fair Floor sa dokončuje pomocou prírodného oleja s dlhodobou ochranou.
Spolu s dokonalou ochranou povrchu budete mať tiež pocit pravého
dreva pri každom dotyku.
Okrem toho, väčšinu poškodení možno ľahko opraviť použitím vosku alebo
prípravku Maintenance oil bez nutnosti obrusovania celej podlahy.
Vzhľad dokončenej drevenej podlahy je matný saténový s výhodou
teplejšieho vzhľadu podlahy a hlbšími farbami po celé roky.

Chocolate

Kefovanie a
2-vrstvové olejovanie
Brúsená a olejovaná povrchová úprava sa dosiahne pomocou „kefovania“
prednej časti dosky počas výroby, pri ktorej sa odstránia mierne jemnejšie
časti dubového povrchu. Vďaka modernej olejovacej linke sa môže podlaha
ošetriť pomocou 2 alebo viacerých vrstiev olejov. 1-vrstvové olejovanie však
poskytuje dostatočnú ochranu podlahy, viacvrstvové olejovanie môže priniesť
intenzívnejšie farby podlahy. Spoločne s kefovaním môžeme dosiahnuť aj
špeciálne efekty pri kombinovaní viacerých farieb na povrchu.
Naše široké možnosti nám umožňujú prinášať našim zákazníkom povrchové
úpravy vytvorené na mieru. Tie sú vrelo vítané najmä architektmi, ktorí môžu
pre svoje veľké projekty získať všetky možné povrchové úpravy.
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Alaska

Dakar

Teak

London
Kefovanie, hlavne po olejovaní, zdokonaľuje
krásne textúry duba a podčiarkuje drevený vzhľad
podlahy. Tiež lepšie chráni povrch a robí ho
odolnejším, keďže škrabance a škvrny na ňom
nevidno tak ako na hladkom povrchu.
Dub zostane dubom, rozdiel bude v rôznych
hĺbkach textúry, v závislosti od smeru vlákien
na jednotlivých doskách. Niektoré dosky môžu byť
celkom hladké, bez výraznejšej textúry, ale ďalšie
môžu byť „drsné“, pri ktorých môžu jemnejšie
vlákna výraznejšie prečnievať z povrchu.

Palermo

VYROBENÉ PRÍRODOU

PEFC
PEFC - čo to je?
Program pre schvaľovanie certiﬁkácie lesov (PEFC)
je medzinárodná nezisková mimovládna organizácia určená na podporu
trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (SFM) prostredníctvom
nezávislej certiﬁkácie od tretích strán. Program PEFC funguje v celom
dodávateľskom reťazci lesa, aby podporoval osvedčené postupy v lese a
aby zabezpečoval výrobu drevených a nedrevených lesníckych produktov
s ohľadom na najvyššie ekologické, sociálne a etické štandardy. Vďaka
svojej environmentálnej značke sú zákazníci a spotrebitelia schopní
identiﬁkovať produkty z udržateľne obhospodarovaných lesov.

FSC verzus PEFC
FSC a PEFC sú dva systémy, ktoré sa pri certiﬁkácii lesov považujú za
rovnocenné. PEFC je obvykle bežnejší v európskych krajinách a FSC
vo zvyšku sveta. Program PEFC sa zameriava nielen na uplatňovanie
sociálnych štandardov pre ľudí, ktorí pracujú v lesnom hospodárstve, ale
aj v spracovateľskom priemysle (drevospracujúci a papierenský priemysel).
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Podlaha Fair Floor
má certiﬁkáciu FSC

Férový produkt znamená nielen férovú kvalitu za slušnú cenu, férové podmienky
podnikania s našimi partnermi, férové podmienky pre našich zamestnancov, ale aj
férový prístup k prírode. Udržateľnosť je pre nás vážna téma, keďže príroda nám
poskytuje zdroje pre naše produkty.
Preto by sme chceli zachovať nielen jedinečné zdroje, ale aj krásu lesov, ktoré nás
obklopujú. Podlahy Fair Floor sa v súčasnej dobe vyrábajú z dreva, ktoré pochádza
100 % z českých lesov certiﬁkovaných PEFC.
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Niektoré fakty
a odporúčania pre
podlahy Fair Floor

e

Dub
Drážky v mikro-skosenej podlahe chránia
podlahu pred prípadnými nečistotami
a prachom a výsledkom je menšia
pravdepodobnosť poškriabania alebo
poškodenia vašej podlahy.

Údržba
Podlaha by sa mala pravidelne vysávať a
občas čistiť pomocou jemnej navlhčenej
kefky alebo látky so štetinami.

Jednoduchá oprava
Povrchové škrabance možno odstrániť
obrúsením postihnutej oblasti a aplikovaním opravného oleja. Jemné škrabance
možno ľahko opraviť obnovovacími
olejmi.

Podlahové kúrenie
Masívna dubová podlaha sa môže
veľmi dobre kombinovať s podlahovým
vykurovaním, ale je potrebné dodržiavať
špeciﬁcké pokyny na inštaláciu podlahového vykurovania spolu s pevnou podlahou. Všeobecné pravidlo hovorí, že voda
v systéme podlahového vykurovania sa
musí obmedziť na maximálne 45°C, pričom musí byť vždy postupné zvyšovanie
alebo znižovanie teploty podlahového
vykurovania. Je tiež dôležité, aby bola
relatívna vlhkosť v priestore, kde sa
inštaluje podlaha, v rozmedzí 50 až 65 %.
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O spoločnosti
Fair Floor
Fair Floor dnes
História
Spoločnost Fair Floor založil v roku 2004
holandský obchodník Ken Hordijk. Pán
Hordijk začal ponúkať český dub na
holandskom trhu s podlahami od roku 1992.
Úspech spoločnosti Hordijk Houtimport B.V.
sa stal základom pre založenie vlastného
výrobného podniku. Po dôkladných prípravách bola v roku 2004 v Českej republike,
zahájená výroba masívnych podláh. Do
dnešného dňa sa spoločnosť Fair Floor
rozvinula na jedného z popredných
európskych výrobcov masívnych dubových
podláh.

Každoročne investujeme nemalé prostriedky do modernizácie strojového vybavenia. Medzi naše ciele patrí zvyšovanie
kvality výrobkov, rozširovanie nášho produktového radu a zlepšovanie efektivity
našej výroby. Od roku 2008 je spoločnosť
Fair Floor jedným z prvých výrobcov
ponúkajúcich vysoko kvalitné olejové
povrchové úpravy masívnych dubových
podláh.
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Ročná kapacita spoločnosti Fair Floor je 300
000 m2 masívnych dubových podláh.
Zákaznícke portfólio spoločnosti zahŕňa
hlavných distribútorov pre európskych
maloobchodníkov z oblasti na obnovu
bývania a obchodné podlahové spoločnosti.
Vysoko kvalitná podlaha za rozumnú cenu
priniesla naše výrobky do viac ako 1200
obchodov v rôznych európskych krajinách.
Moderné technológie
Všetky výrobné procesy, vrátane pílenia
a sušenia dreva, ako aj samotný výrobný
proces, sa uskutočňujú v jedinom zariadení.
Rýchle a plynulé spracovanie dreva uľahčuje
výrobu vysoko kvalitného výrobku za
konkurencieschopnú cenu. Vďaka našim
vysoko kvaliﬁkovaným zamestnancom a
moderným výrobným technológiám sa naše
výrobky môžu pochváliť veľmi vysokým
štandardom kvality.

Systém na kontrolu kvality
Počas každej výrobnej operácie sa
dodržiavajú prísne kontroly. Kvalita sa
sleduje od kalibrácie cez proﬁlovanie,
tmelenie, brúsenie, optimalizáciu,
orezávanie až po konečné zabalenie
výrobku. Náš tím kontroly kvality
zaznamenáva každý proces počas výroby.
Výstupná inšpekcia kontroly kvality
sa vykonáva na baliacej linke,
kde každý kus skontrolujú naši
vyškolení inšpektori. Každý balík je
zabalený väčšinou v papierovej škatuli na
udržanie perfektného vzhľadu podlahy a
obsahuje vkladací štítok, ktorý obsahuje
všetky informácie o produkte.

Naša vysoko kapacitná píla je vybavená
najmodernejšími strojmi na rezanie
a obrábanie. Elektronické regulátory
optimalizujú triedenie a spracovanie
reziva.

DLH SLOVAKIA s.r.o. | info@dlhslovakia.sk

www.dlhslovakia.sk

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
INVESTÍCIE DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI.

Tento katalóg sa vytlačil na
papieri s certiﬁkáciou PEFC.

