
Dekorativní Comfort systémy

VIASOLELASTIC
VIASOLELASTIC soft
VIASOLELASTIC comfort
VIASOLELASTIC design
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Socialní místa

Dekorativní systémy pro podlahy 
přinášejí komfort a charisma

V Ý H O D Y S Y S T É M U

 

 

 

Školy

Obchody

Domovy důchodců

Školky

Úřady

Recepční prostory

Kliniky

P O U Ž I T Í

VIASOLSYSTEMS

I N F O R M A C E O  S Y S T É M U

Nátěrový systém 2-3 vrstev EP nebo na PU základu

 

Showroomy
Konferenční místnosti

Foyer

A zde přichází VIASOL „pocit dobrých podlah“. Technologie je perfektní, ale my jdeme 

ještě dál. Tyto EP a PU nátěrové systémy jsou specificky navržené, aby uživatelé byli spokojeni. 

Jsou dobré pro tělo, protože jsou elastické, teplé na dotek a absorbují nárazy zvuku. Jsou 

příznivé pro klouby a pro pocit tepla při chůzi. Dobré pro pohodu, protože dovolují hrát si 

s barvami a strukturami: koordinují koncept „barva v barvě“, inlay efekty, divoký Pop Art, 

nebo jemné mramorové efekty poskytují 

rámec pro každé prostředí a jsou cestou 

vyjadřující každý pocit. Samozřejmostí 

je také údržba podlah v perfektní kondici.

Perfektní vizuální přitažlivost funguje 

pouze když se spojí perfektní výrobky 

a odborná aplikace. Úzká spolupráce 

mezi VIACOR a aplikátory zajišťuje 

obojí.

Požadované vlastnosti:
•  tlumení zvuku
•  vysoká úroveň komfortu chůze
•  teplo na nohy
•  vhodné pro kanceláře s pojízdnými židlemi

Široká řada možností designu založená na vylepšené technologii, plně rozvinuté kombinaci povrchových 
nátěrů a dekorativních efektů
•  jedinečnost: individuální podklady z VIACORu
•  design pro individuální společnosti

Uzavření spolupráce mezi in-house vývojem produktů a kvalifikovanými aplikátory, včetně podpory 
aplikace na místě
•  Prototypy: spolupráce při speciálních designových požadavcích

•  absorbuje teplo a hluk

•  tlumí zvuk v rozsahu 4-20 dB

•  příznivý pro klouby, se 

   zachováním elastických vlastností

•  samonivelační, bezspárový

•  otěruvzdorný, vhodný pro 

   kanceláře s pojízdnými židlemi

•  dobrá chemická odolnost a velmi 

   dobrá odolnost vůči oděru

•  povrch v rozmezí od hladkého 

   až po protiskluzový

•  hygienický, neporézní a odolný

   vůči kapalinám

•  snadné čištění

•  odolný proti pronikání vlhkosti

•  široká řada variace barev a 

   individuálních designů, jako jsou 

   inleje, mramorové efekty, atd.

•  minimální emise dle německé 

   AgBB
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VIASOLELASTIC (UV)* Polyuretanový nátěrový systém, který je teplý na chůzi, příznivý na klouby, 
tlumící nárazy zvuku, pro prostory, kde je vysoká úroveň pochozího komfortu, 
náročný provoz, široký rozsah designových možností, a to vše je požadováno 
ve stejnou dobu.  
Výška systému přibližně 3 – 5 mm

Pečetící povlak průhledný nebo barevný, 
UV a barevně stálý, 
otěruvzdorný

  PU základ 
     
 
Nátěr  barevný, samonivelační, 

elastický 
  

 
Nivelační vrstva elastický   
(kde je požadována)   
Lepící základ    EP- nebo PU- základ
Podklad / beton

VIASOLELASTIC design (UV)*
Barva i povrchový design tohoto nátěru mohou být přizpůsobeny 
vašim individuálním potřebám. Tyto unikátní výrobky jsou 
dostupné ve speciálních barvách, mramorových efektech a
mnohem víc. Vytvářet lze snadno dokonce i inlay efekty.

* perfektní UV stabilita

Možná změna variant skladby systému nebo výšky dílčích vrstev

VIASOLELASTIC soft (UV)* 
VIASOLELASTIC comfort (UV)*

Polyuretanový nátěrový systém, s dobrými mechanickými a chemickými vlastnostmi, 
který je velmi dobrý v tlumení nárazu zvuku, příznivý na klouby, teplý při chůzi, 
a je nabízen v širokém rozsahu vizuálních efektů.
Systém tloušťky comfort přibližně 6-13 mm (4-9 mm rohož + 2-4 mm nátěr)
Systém tloušťky soft přibližně 5-8 mm     Pečetící povlak průhledný nebo barevný, 

UV a barevně stálý, 
otěruvzdorný

   
   
 
Nátěr  barevný, samonivelační, 

elastický 
  

 
Nivelační vrstva elastický   
(kde je požadována)   
Póry tmelící nátěr pouze na elastickou rohož  
Elastická rohož (comfort)  lepená lepidlem  
nebo Elastická vrstva (soft) vysoce elastický měkký nátěr    
Lepící základ     
Podklad / beton

PU základ

PU základ

PU základ

PU základ

PU základ

PU základ
EP základ
PU základ

EP- nebo PU- základ



Dekorativní Comfort Systems

VIACOR Polymer GmbH

Hohenneuffenstr.14

72622 Nürtingen

Germany

Tel. + 49 (0)70 22  / 217 900

Fax + 49 (0)70 22 / 217 9029

info@viacor.de

www.viacor.de 
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Výroba

Technická a realizační podpora

Prověřené a vyzkoušené systémy...

Výzkum a vývoj

...pro každodenní použití

 

VIACORPROFILE 

vždy správná volba pro inovativní systém syntetických pryskyřic

•  od základní chemie až po pokročilé tržně orientované systémy

•  od laboratoře k inovaci produktů

•  od prototypů k sériové výrobě

•  zkušený dynamický tým s osobním přístupem k zákazníkovi

•  krátká cesta od rozhodnutí k realizaci

•  rozvinutý systém řízení kvality 

VIACORPortfolio – produkty šité na míru pro všechny aplikace

VIASOLSYSTEMS – nátěrové systémy pro průmyslové a veřejné podlahy

VIASOLDECK – nejmodernější nátěry parkovacích ploch

VIASEALSPRAY COATS – VIACOR vodě odolné

VIASANBUILDING PROTECTION – pro vysoce kvalitní opravy betonu 

PORPLASTICSPORT FLOORS – pro venkovní a vnitřní použití, pro sporty 

a volný čas

VIACORPartner – zajištění dokonalého finálního výsledku

•  dlouhodobá spolupráce s kvalifikovanými společnostmi

•  vedení a realizace projektu

•  úzká spolupráce při realizaci, výrobě i dalším rozvoji

Polymerový Specialista
k vašim službám

Dodavatel systémů VIACOR

SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod Sportovní stavby
oblast Sportovní povrchy

U Panelárny 881/III
CZ-377 01 J. Hradec

Tel.: +420 384 378 027
Fax: +420 384 378 024
E-mail: sport@swietelsky.cz


