
UNILIN click 4 V micro spára
5,0 mm0,4 mm

41,90

37,90 €

SELSKÉ PRKNO

43,90

39,90€

DLAŽBA



DUB COUNTRY
NIK 8009

DUB PÁLENÝ
NIK 810167

DUB MEDOVÝ  
NIK 8108

DUB SELSKÝ  
NIK 8756

DUB BĚLENÝ  
NIK 9012

DUB LABSKÝ  
NIK 9475

DUB ALPSKÝ
NIK 810165

DUB SKANDINÁVSKÝ  
NIK 9480

DUB OSLO   
NIK 9550

DUB MADRID   
NIK 9551

DUB KAMENCOVÝ   
NIK 9719

DUB BAHENNÍ   
NIK 15186

DUB SIBIŘSKÝ    
NIK 9362

DUB PÍSEČNÝ  
NIK 15396
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BETON SVĚTLÝ
KÓD: NIK 38235

BETON TMAVÝ
KÓD: NIK 382310

TERASO SVĚTLÉ
KÓD: NIK 38211

TERASO TMAVÉ
KÓD: NIK 38387
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DUB LABSKÝ



DUB BĚLENÝ



DUB MEDOVÝ



DUB SELSKÝ



DUB ALPSKÝ



DUB COUNTRY



DUB PÁLENÝ



DUB BAHENNÍ



DUB SIBIŘSKÝ



DUB PÍSEČNÝ



DUB SKANDINÁVSKÝ



DUB KAMENCOVÝ



DUB OSLO



DUB MADRID



BETON SVĚTLÝ



BETON TMAVÝ



TERASO SVĚTLÉ



TERASO TMAVÉ



Vyššia odolnosť proti rozťažnosti (+20%)
Vďaka pevnejšej nosnej doske SPC odoláva RIGID vyšším 
rozťažným silám. Spoje perfektne sedia a podlaha sa, ak 

je správne namontovaná, už v horizontálnom smere nemôže oddeliť.

Renovácia
Renovácia podlahy, pri ktorej nie je nutné odstraňovať 
starú dlažbu, je pomerne nenáročná. RIGID tak môže byť 

vďaka svojej malej montážnej výške často montovaný jednoducho na 
aktuálnu pôvodnú podlahu. Pri elastických podlahových krytinách 
hrozí riziko okopírovania podkladu, hlavne v miestach špár dlažby, pre-
dovšetkým pokiaľ nie je táto podlaha kompletne rovná alebo má dlažba 
širšie hlbšie špáry. Tento efekt je pri RIGID podlahe úplne vylúčený.

Aklimatizácia
Pretože podlaha RIGID vykazuje minimálne zmršťovanie 
a rozťahovanie, nie je nutné, aby sa materiál pred mon-

tážou aklimatizoval v  miestnosti, do ktorej bude namontovaný. Po 
zakúpení podlahy RIGID môžete montáž zrealizovať ešte v  ten istý 
deň. Túto vlastnosť tiež oceníte, pokiaľ hľadáte podlahovú krytinu na 
sezónne bývanie, kde dochádza k výkyvom teplôt.

Stabilita zámkového (clickového) spoja
Vďaka stabilnej nosnej doske si môže podlaha RIGID do-
voliť vyššie vibrácie, ktoré vznikajú pri chôdzi po podla-

he. Podklad samozrejme musí byť pevný a rovný.

100 % odolnost proti vlhku
Všetky podlahové krytiny ako sú laminátové podlahy, 
drevené podlahy, vinylové podlahy na HDF doske sú ná-

chylné na vplyv vlhkosti. RIGID a  jeho nosná doska SPC na vlhkosť 
vôbec nereaguje.

Nosný materiál bez zmäkčovadiel
Vďaka odlišnej výrobnej metóde môžu byť nosné dosky 
SPC vyrobené bez pridaných zmäkčovadiel. Zmäkčovad-

lá nemusia vždy pre človeka znamenať zdravotné riziko (viď ftaláty). 
V prípade RIGID-u však nemusíte čítať informáciu vytlačenú drobný-
mi písmenami, či sú použite zmäkčovadlá škodlivé alebo nie. Jedno-
ducho nie sú použité vôbec.

Údržba a záťaž
Vďaka nášĺapnej vrstve 0,4 mm je podlaha RIGID vhodná 
aj pre komerčné využitie a jej odolný povrch zabezpeču-

je jednoduchú údržbu a čistenie.

Podlahové vykurovanie
Podlaha RIGID s tepelným odporom 0,05m2 K/W vrátane 
integrovanej podložky RIGID je ideálna aj na podlahové  

vykurovanie.

Kročajový hluk
Konštrukcia nosnej dosky SPC a integrovaná podložka 
zabezpečujú,že je podlaha RIGID veľmi tichá a veľmi 

dobre pohlcuje hluk.

Integrovaná podložka
Vďaka integrovanej podložke už nemusíte riešiť,akú pod-
ložku použijete. Integrovaná podložka vyhovuje všetkým 

štandardným povrchom vrátane použitia na podlahové vykurovanie. 

Vyššia rozmerová stálosť
Vďaka tvrdej kompaktnej nosnej doske SPC podlaha RI-
GID vykazuje minimálne rozmerové zmeny (zmršťovanie 

a rozťahovanie).V každom prípade je nutné dodržiavať doporučené 
vzdialenosti (dilatáciu) od všetkých stavebných prvkov ako aj rovin-
nosť podkladu.(viď návod na montáž).


