Podłogi winylowe econfloor:
wydajność, stabilność i
autentyczność
econfloor austria specjalizujemy się w rynku podłóg winylowych i mamy 20-letnie doświadczenie. Lata temu wydawało się, że podłogi winylowe zostaną przesunięte na nic
nieznaczącą pozycję w hierarchii podłóg, ale nasze doświadczenie pokazuje, że wszystkie trendy w podłogach uległy zmianie. Producenci poszli o krok dalej dzięki technologii,
która pozwala spełnić prawie każde życzenie i poprawić odporność na zużycie. Wiedza
branżowa Econfloor, zaangażowanie w doskonałą obsługę klienta, produkty wysokiej
jakości i konkurencyjne ceny sprawiły, że econfloor jest liderem w dystrybucji podłóg
winylowych.

ZESPÓŁ
Główni członkowie zespołu należą do pierwszych weteranów branży podłóg. Zgromadzili najlepszą technologię i
know-how w zakresie produkcji najbardziej odpowiednich podłóg winylowych do pomieszczeń komercyjnych i
mieszkalnych.

WIEDZA EKSPERCKA
Po 22 latach doświadczeń w terenie zespół econfloor austria głęboko zrozumieniał jaki ból szyi u profesjonalnych
klientów i zwykłych użytkowników jest wywoływany podczas instalacji i użytkowania podłóg winylowych do zastosowań komercyjnych lub mieszkaniowych. Dlatego opracowaliśmy nową innowacyjną koncepcję serii podłóg winylowych, która koncentruje się na eskalacji codziennych odczuć klientów i łatwiejszej konserwacji, poprawiając
krytyczne właściwości produktu, które zostały przeoczone lub źle dobrane. Firmie econfloor bardzo zależy na doborze
surowców, dodatków, składu, maszyn, środowiska i zaawansowanego procesu produkcyjnego, aby jak najlepiej
dopasować je dla uzyskania podłóg winylowych wysokiej jakości.

HARD SYSTEM

Econfloor – to cała nowa generacja podłóg winylowych
wykorzystująca zarejestrowaną unikalną kombinację technologii pod nazwą „Hard System” do obróbki powierzchni i
wzmocnienia warstwy ścieralnej.
Technologia Hard System, która łączy doskonały proces
wyżarzania w cyklu produkcyjnym z wzmocnieniem w postaci
nanocząsteczek wprowadzonych w warstwę powierzchniową.
Korzyści obejmują, m.in. twardszą, bardziej trwałą powierzchnię. Dobry wygląd podłogi i doskonała przejrzystość optyczna
trwają znacznie dłużej niż jest to zwykle oczekiwane.
Komercyjne warstwy ścieralne Econfoor przez długi czas
przeciwstawiają się codziennemu, wzmożonemu ruchowi
pieszemu, a zatem pełna gama wzmocnionych podłóg staje
się logicznym wyborem dla sklepów, powierzchni biurowych,
przestrzeni publicznych i innych.

50%

3000g

91-97%

50% bardziej trwała
- Raporty z testów zużycia SGS potwierdzają wynik:
- Econfloor Hard System 4500 vs 3000 cykli z normalną warstwę ścieralną
- Oparta na tej samej warstwie ścieralnej 0,3 mm, przy użyciu tarczy szlifierskiej H18 i obciążeniu 1000 g .
- Wykonana z wyselekcjonowanego najlepszego dostępnego surowca PVC i specjalnej
powłoki UV

Wyższa odporność na zarysowania i obtarcia
(toleruje obciążenie do 3000g)
- Wzmocniona powłoka UV z nanocząstkami ceramicznymi
- Zastrzeżona złożona technologia firmy econfloor austria wzmacnia wytrzymałość podłogi przez długi
czas i przy wzmożonym ruchu.
- Poprawia odporność na zarysowania i zarysowania podłóg.

Biotech-Clean zapewnia wyjątkowo dobrą odporność bakteriologiczną (91% -97%)
- Winylowe produkty podłogowe Econfloor są aplikowane na końcowych etapach produkcji
- Biotech-Clean eliminuje rozwój bakterii, wirusów i pleśni, które mają kontakt z powierzchnią podłogi.
- Testy SGS wykazały dobre właściwości ochrony przeciwko Staphylococcus aureus, Escherichia coli i grzybom itp.
- Technologia Econfloor Biotech-Clean pomaga w utrzymaniu czystego i zdrowego środowiska wewnętrznego, co
jest ważnym aspektem przy zastosowaniach nie tylko w mieszkaniach, ale także w obiektach edukacyjnych, opieki
zdrowotnej, w przestrzeniach biurowych, przestrzeni publicznej i wspólnych pomieszczeniach komercyjnych.

.

Stable Core
econfloor Stable Core został specjalnie opracowany do podłóg WPC i innych nowych produktów hybrydowych. Kompozycja ta, wykonana z wybranego polimeru i niezawierającego amoniaku środka spieniającego, tworzy gęstszy, twardszy i mocniejszy wodoodporny rdzeń. Korzyści obejmują: większą wodoodporność, większą odporność na uszkodzenia, lepszą stabilność wymiarową i mniejszą aklimatyzację.
Przyjazne dla środowiska, podłogi z wykorzystaniem econfloor Stable Core są stworzone z myślą o
zrównoważonym świecie i szybko rosnących wymaganiach ekologicznych.

Jej cechy:
● Stabilność wymiarów poniżej 0,5%: Testowane przez 6 godzin w piecu w temperaturze 80 ℃
● Brak emisji formaldehydu i amoniaku: środek spieniający nie ma amoniaku w składzie
● Brak zwijania i rozszerzania w ciepłej temperaturze, brak wyraźnego skurczu przy zmianie sezonu
● Siła odrywająca sięga 100N/5cm

Kluczowe jest odpuszczanie temperatury i
wielokrotne chłodzenie w celu uzyskania stabilności!
0.5%
100N/5cm
1.1g/cm3

Podłoga SPC
Grubość

3.5 mm, 4.2 mm, 5.0 mm

Warstwa użytkowa

0.2 mm, 0.3 mm, 0.55 mm

System zatrzasków

Välinge 2G / 5Gi, 2G/2G, Unilin/Unipush

IXPE

1 mm

Cechy

Wodoodporna, odporna na zużycie, antypoślizgowa, odporna na wilgoć,
odporna na gnicie, ognioodporna, dźwiękoszczelna, antystatyczna

Rozmiar

1219 x 183 mm , 620 x 310 mm (Edgar, La Villi), 630 x 126 mm (Herringb.)
1220 x 180 mm (at Unilin/Unipush)

Obróbka powierzchni

Pokryta UV: wytłaczana/ ręcznie skrobana / drewno, wysoki połysk, jasne
drewno

Zalety

System łatwy do zainstalowania / Koszty pracy

Gęstość

2,0 g/cm3

Dane techniczne

Metoda testu

Wyniki Testu

Odporność na ścieranie

EN 660-2

Grupa T

Antypoślizgowość

EN 13893/DIN 51130

R10

Trwałość koloru

EN ISO 105-B02

≥6

Odporność na krzesła na kółkach

ISO TR4918

Zaliczony

Odporność chemiczna

EN ISO 26987

Znakomity

Toksyczność

EN 71

Nie toksyczny

Reakcja na ogień

EN 13501-1

Bfl-s1

Stabilność wymiarowa

EN434

< 0.06%

Caster Chair

EN425

Dobry

Działanie ogrzewania podłogowego

EN12524

Odpowiedni

Antybakteryjność

EN846

Bardzo dobry

Siła odrywająca

EN

100 Н/5 см

Wcięcie resztkowe

EN433

0.03

Podłoga SPC

UV Coating
UV
Layer
Warstwa Wear
użytkowa

-Excessive wear protection

Decor film
Warstwa drukowana
-Wide color selection

DS

SPCdolna
core
Warstwa

-Waterproof core made of highly durable SPC
-Density of 2000KGS/M3

NEW
&
IMPROVED

-Strong locking system
Foam Underlayment (optional)

IXPE/EVA/CORK（OPCJONALNIE）
-Advanced sound reduction
-Added comfort

E1
HCH0

BfI -s1

Podłoga LVT
Grubość

2.5 mm

Warstwa użytkowa

0.55 mm

Cechy

Wodoodporna, odporna na zużycie, antypoślizgowa, odporna na wilgoć,
odporna na gnicie, ognioodporna, dźwiękoszczelna, antystatyczny

Dimensiones disponibles

1219 x 178 mm

Obróbka powierzchni

Słoje drewna, jasne słoje drewna, ręcznie skrobane, EIR, kamień, skóra,
marmur, dywan

Własności

Podłoga półsztywna

Wykończenie

Lakierowanie UV i odpuszczanie cieplne (mat, półmat, jasna itp.)
Suchy tył, samoprzylepny, luźno położona lub system zatrzaskowy Click
System

Dane techniczne

Metoda Testu

Wyniki testu

Odporność na ścieranie

EN 660-2

Grupa T

Antypoślizgowość

EN 13893/DIN 51130

R10

Trwałość koloru

EN ISO 105-B02

≥6

Elastyczność

EN ISO 24344

20 mm

Odporność na krzesła

ISO TR491

Zaliczony

Odporność chemiczna

EN ISO 26987

Znakomity

Toksyczność

EN 7

Nietoksyczny

Odporność na ogień

EN 13501-1

Bfl-s1

Stabilność wymiarowa

EN434

< 0.06%

Efekt krzesła obrotowego

EN425

Dobry

Ogrzewanie podłogowe

EN12524

Odpowiedni

Antybakteryjność

EN846

Bardzo dobry

Sila odrywająca

EN

100N/5cm

Wcięcie resztkowe

EN433

0.05

Podłoga LVT

UV
Warstwa użytkowa
Warstwa drukowana
DS

Warstwa pośrednia
Warstwa dolna

E1
HCH0

BfI -s1

Nasze

LA TRAVIATA

2.5 mm, 0.55 mm

LVT

PROMO

3.5 mm, 0.2 mm

SPC

TOSCA 43

4 mm, 0.3 mm

SPC

TOSCA 55

5 mm, 0.55 mm

SPC

LA BOHEME 53 (IXPE 1 mm)

5.2 mm, 0.3 m

SPC

LA BOHEME 65 (IXPE 1 mm)

6.2 mm, 0.55 mm

SPC

RIGOLETTO (EIR, IXPE 1 mm)

4.2 mm, 0.3 mm

SPC

RIGOLETTO (EIR, IXPE 1 mm)

5 mm, 0.55 mm

SPC

HERRINGBONE 53 (IXPE 1 mm)

5.2 mm, 0.3 mm

SPC

HERRINGBONE 65 (IXPE 1 mm)

6.2 mm, 0.55 mm

SPC

LA VILLI 65 (Design kamienia) (EIR / 1 mm IXPE)

6.2 mm, 0.55 mm

SPC

EDGAR 65 (Design dywanu) (EIR / 1 mm IXPE)

6.2 mm, 0.55 mm

SPC

LA BOHEME TOP 53 (1 mm IXPE)

5.2 mm, 0.3 mm

SPC

LA BOHEME BIG SIZE 53 (1 mm IXPE)

5.2 mm, 0.3 mm

SPC

Dekory

LA TRAVIATA
2577

2592

2595

2598

PROMO
2569

2595

2597

2598

2605

TOSCA 43 & 55
2556

2562

2557

2563

2558

2604

2559

2560

2561

LA BOHEME 53 & 65
2557

2569

2560

2574

2562

2577

2563

2578

2604

2592

2595

2596

2597

2598

LA VILLI 65 (Design kamienia)
2600

2599

EDGAR 65 (Design dywanu)
2601

2602

HERRINGBONE 53
2607

LA BOHEME BIG SIZE 53
2606BS

LA BOHEME TOP 53
2571

2572

2575

2576

2580

2583

2584

2585

2586

2587

2588

2592

2593

CERTYFIKACJA

1. Test na ścieranie
2.Antybakteryjny
3. Test krzesła z kółkami
4. Test trwałości koloru
5. Testu migracji metalu
6. Test ftalanów (17 pozycji)
7. Test resztkowej identyfikacji
ASTM
8. Test stabilności – zwijania SPC
9.SVHC183 pozycje
10. Test emisji LZO (54 pozycje)
11. Test wody-stabilności-zwijania
WPC
12. Test ogniowy MA

DB SPC

Specyfikacje
warstwa użytkowa 0.3 mm
warstwa użytkowa 0.55 mm
Stabilność wymiarowa: <0,15%
Inne niestandardowe rozmiary należy wcześniej skonsultować z Działem sprzedaży econfloor.

Nowość od econfloor - DB SPC oznacza podłogę SPC z suchym
tyłem, jej inspiracją jest równowaga wyjątkowych właściwości
stabilności wymiarowej i przyjazności dla środowiska.
Nowa kompozycja i nowa technologia, DB SPC ma najlepszą w
historii stabilność wymiarową spośród klejonych winyli i
jednocześnie elastyczność, aby zagwarantować najlepsze dopasowanie do podłoża.
Do celów komercyjnych DB SPC jest szeroko instalowany w
miejscach publicznych gdyż jest trwała i bardziej odporna w każdych warunkach.

EIR SPC

Specyfikacje

EIR SPC jako pierwsza wprowadziła na rynek podłogę SPC
dla wymagających zastosowań, Embroidery w rejestracji
podłóg SPC, zapewnia nie tylko żywy efekt wizualny, ale
także stabilną jakość, tolerując wszelkie trudne warunki
środowiskowe

Specyfikacje
Warstwa użytkowa 0.55 mm
Stabilność wymiarowa: <0,10%
Inne niestandardowe rozmiary należy wcześniej skonsultować z działem sprzedaży

www.econfloor.com
info@econfloor.com
+436215/20451
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