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PU - COLOR

Nově vytvořit
místo vyhodit.

CC-PU-Color
Řešení pro vaši podlahu.

Pro elastické podlahy (PVC, CV, linoleum, kaučuk).
Pro minerální cementové lité podlahy a průmyslové podlahy.
--------------------------------------------------------------------------------------

Situace:
Miliony m2 stávajících podlahovin musí být každý rok strženo, protože jsou
opotřebovány, opticky neodpovídají požadavkům doby nebo nově
zařízenému interiéru. Vytrhat a znovu položit znamená ale také: dlouhý
výpadek provozu, vysoké náklady na likvidaci staré podlahy a položení
nové a také silné zatížení životního prostředí.



www.dr-schutz.cz

Vhodné řešení:

CC-PU-Color
· pro obchodní domy, kanceláře, banky, úřady, nemocnice, lékařské

praxe, pečovatelské domy, školy, mateřské školky, sportovní a
víceúčelové haly, restaurace, hotely, autosalony, kadeřnické salony,
supermarkety, továrny a mnoho dalších

· úplně nový vzhled podlahy díky volnému
výběru 220 barev dle barevnice RAL
kombinace chipsů, loga nebo intarzie dle vaší fantazie

· stávající podlahu není třeba vyhodit
výpadek provozu v objektu je minimalizován

· výsledná podlaha je unikát
individuální vzhled přesně podle Vašeho přání!

· systém je ohleduplný k životnímu prostředí
žádný odpad, hluk a špína - lehké a ekonomické denní čištění

· 2K-PU vrchní nátěr s extrémní odolností vůči
mechanickému zatížení
zajistí významné prodloužení životnosti podlahoviny
a dlouhodobě krásný optický vzhled

· odolnost vůči bezbarvým chemikáliím a
dezinfekcím, barvám na vlasy a jodovým
preparátům, popřípadě bezpečnostní povrch
s protiskluznou hodnotou R10

· podle DIN 18032 vhodný také pro elastické
sportovní podlahoviny

Srovnání nákladů:
      Běžná metoda         PU-Color
(likvidace a nová pokládka)    (renovace staré podlahy)

Odstranění staré podlahy Kč 940,- / m2         -
Likvidace, broušení, stěrka,
penetrace, lepení, materiál,
nová podlaha
První ošetření  Kč 56,- / m2         Kč 498,- / m2

--------------------------------------------------------------------------------------------
Celkové náklady           Kč 996,- / m2 Kč 498,- / m2

* Ceny za m2 a technická životnost podlahy se opírají o výpočty zkušebního institutu FIGR (Forschungs-
und Prüfinstitut für Facility Management) a také o záruky životnosti produktu CC-Dr. Schutz.
Náklady na výměnu podlahoviny kalkulují s odstraněním a likvidací staré krytiny, úpravou a srovnáním

Úspora* Kč 99.600,- ( 50,0 % )
(100 m2)


