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WPROWADZENIE NOWEJ KOLEKCJI
EXPONA COMMERCIAL

Od momentu ostatniej aktualizacji w 2013 roku, Expona Commercial kontynuuje wzrost sprzedaży na
światowym rynku wyposażenia wnętrz, szybko stając się gwarantem innowacyjności i dobrej jakości.
Przez te 4 lata rynek pokryć podłogowych mocno inspirował się wzornictwem industrialnym jak beton,
drewno z odzysku czy różne metaliczne, stalowe efekty, dlatego zostały one zaimportowane na
praktyczne i odporne formaty LVT.

Najlepiej sprzedające się produkty (25) z dotychczasowej kolekcji zostały utrzymane, a dodano 55
nowych, ekscytujących wzorów. Nowa kolekcja Expona Commercial łącznie liczy 80 wzorów,
oferujących szeroki przegląd nowych i współczesnych pokryć podłogowych dla intensywnie
użytkowanych przestrzeni komercyjnych. Wiele produktów osiągnęło dodatkowy efekt autentyzmu
dzięki wytłoczeniom skorelowanym z nadrukowanym wzorem.

Oprócz inwestycji w nowe wzornictwo, fabryka Polyflor zwróciła również uwagę na ułatwienie
instalacji nowych wzorów, tak aby aranżacja nowego wnętrza była jak najwygodniejsza i przyniosła
spektakularne efekty. Część nowej kolekcji opracowano jako gamę gotowych desek lub płytek
odpowiadającą wzorom parkietu, czy posadzki przemysłowej z drewna co znacznie przyspiesza
montaż i pozwala kreować nowe przestrzenie.

Specyfikacja nowej kolekcji Expona Commercial nie uległa zmianie. Nadal cieszymy się 2.5mm grubością
and 0.55mm warstwą zabezpieczającą, antypoślizgowość utrzymano na poziomie R10, a powierzchnię
zabezpieczono warstwą PUR.

Zgodnie z oczekiwaniami klientów nową kolekcję można oglądać na wzornikach oraz w folderze z
przykładowymi aranżacjami z wnętrz biurowych, retail, hotelowych, edukacji i służby zdrowia.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają Doradcy Handlowi,
Dział Sprzedaży i Logistyki oraz Dział Marketingu firmy Polflor.

KOLEKCJA

Kolekcja obejmuje 25 starych wzorów oraz 55 nowych drewnianych, kamiennych i abstrakcyjnych
wzorów w klasycznych i nowoczesnych wykończeniach.
Najważniejsze informacje o produktach w nowej kolekcji:
•

2.5mm grubość, 0.55mm warstwa wierzchnia – odpowiednie dla ciężkich zastosowań

•

52 drewniane, 20 kamiennych i 8 abstrakcyjnych wzorów

•

szeroka oferta różnych wymiarów desek, paneli, płytek

•

posiadają szereg tekstur powierzchniowych, będących replikami naturalnych materiałów

•
niektóre wzory mają ukośne krawędzie wokół wszystkich czterech rozmiarów, co zapewnia
autentyczne wykończenie.
•

powłoka ochronna PUR

•

antypoślizgowość na poziomie R10

•

W 100% podlega recyclingowi (Recofloor) , produkt zawiera 40% materiałów z odzysku

•

posiada certyfikaty Eurofins Indoor Air Comfort Gold & AgBB oraz BRE Global A+

Produkty z nowej kolekcji dostępne są na stronie www.podlogi-expona.pl

Wood Designs

Plank Size: 101.6 x 914.4mm (4” x 36”)

1902 Classic Oak

4091 Vintage Timber

1907 Nut Tree

4109 Endgrain Woodblock

Akcesoria podłogowe
W ofercie dostępne są paski fugujące ( stripy) w następujących rozmiarach i kolorach.

SPECYFIKACJA
Parametr
Typ wykładziny
Warstwa zabezpieczająca
Ilość wzorów
abstrakcyjnych
Ilość wzorów kamiennych
Ilość wzorów drewna
Waga
Klasyfikacja zastosowań
Grubość całkowita
Warstwa użytkowa
Rozmiary paneli

Norma
EN ISO 10582

EN 430
EN 685
EN ISO 23997
EN ISO 24340
EN ISO 24342

Expona Commercial
heterogeniczna, PVC
PUR podwójnie nakładany
8
20
52
4290 g/m2
23,33,42
2,50 mm
0,55 mm
36 x 101.6 x 914.4 = 3.34 m² ; 18 x 152.4 x 1219.2 = 3.34 m²
24 x 152.4 x 914.4 = 3.34 m²; 15 x 184.2 x 1219.2 = 3.37 m²
14 x 203.2 x 1219.2 = 3.46 m²; 12 x 184.2 x 1524 = 3.37 m²

Rozmiary paneli
recycling wood
3 rodzaje w 1 kartonie

EN ISO 24342

Rozmiary płytek

EN ISO 24342

Rozmiary płytek mixed
3 rodzaje w 1 kartonie

EN ISO 24342

Trudnopalność
Średnia pozostałość
wgniecenia
Średnia stabilność
wymiarowa
Odporność na światło
Antypoślizgowość
Właściwości
elektrostatyczne
Odporność chemiczna
Odporność termiczna

EN 13501-1

12 x 76.2 x 914.4
12 x 101.6 x 914.4 razem w kartonie 3.62 m²
12 x 152.4 x 914.4
12 x 304.8 x 914.4 = 3.34 m²; 11 x 203.2 x 1524 = 3.41 m²
9 x 609.6 x 609.6 = 3.34 m² ; 8 x 457.2 x 914.4 = 3.34 m²
12 x 152.4 x 609.6
12 x 304.8 x 304.8 razem w kartonie 3.34 m²
6 x 304.8 x 609.6
Bfl-s1

EN 433 ISO 24343-1

≤ 0,05 mm

EN 434 ISO 23999
EN ISO 105-B02
DIN 51130

≤ 0,1 %
≥6
R 10, DS.

EN 1815
EN ISO 26987:2012
EN 12667 ISO 8302
EN 660-2 / EN ISO
10582
EN 485
EN 1264-2

< 2 kV
Bardzo wysoka
0,02m 2k/w

Klasa ścieralności
Fotele na kółkach
Ogrzewanie podłogowe
Emisja lotnych związków
organicznych
( VOC)
Deklaracja środowiskowa
(EPD)
Certyfikat BRE
Gwarancja producenta

Indoor Air Comfort
Gold
AgBB certyfikat
EN 15804, DGNB
ENP 437

Grupa T
odporna, Typ W, EN 12 529
zalecana max.temp. 27°C

bardzo niska
ECP bardzo niska emisja
posiada
A+
10 lat

Przykładowe aranżacje

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.podlogi-expona.pl

