Systém pro pokládku
exotických parket

Systém pro pokládku exotických parket
V posledních letech neustále vzrůstá podíl tzv. exotických dřevin
v povrchových úpravách interiérů jak obytných, tak i veřejných prostor.
Stále více architektů a projektantů interiérů volí tyto materiály, které jsou
svou barevností, fyzikálními a užitkovými vlastnostmi a formou schopny
uspokojit náročná očekávání investorů.
Naše nabídka obsahuje různé typy podlahovin z exotických dřevin:
průmyslovou mozaiku (pro avantgardní interiéry), vícevrstvé parkety
(praktická elegance), velkoformátová masivní podlahová prkna (prestiž a
klasika). Je zaměřena na idividuální investory, architekty i prováděcí firmy.
Se zřetelí na specifické a individuální vlastnosti různých dřevin i rozdíly
v charakteru podlahovin jsme schopni našim zákazníkům poskytnout
potřebnou technologii a materiály pro montáž, které zohledňují konkrétní podmínky na staveništi spolu s požadavky a očekáváními klienta.
Ne všechny materiály a technologie tradičně používané pro montáž
parket jsou vhodné i pro montáž tohoto sortimentu. Proto jsme na základě našich zkušeností a ve spolupráci s našimi zahraničními partnery
připravili systém produktů, které garantují, že po řadu let a nezřídka i
pokolení, budou parkety svou přirozenou krásou těšit uživatele a budit
obdiv hostů.

Dvousložkové polyuretanové lepidlo
Suprakol 2K
Neobsahuje vodu ani jiné organické rozpouštědla.
Dosahuje vysokých parametrů adhezivních (přilnavosti)
i kohezivních (soudržnosti), při nebývalé elasticitě
v tomto segmentu lepidel. Estetické a praktické obaly
lze s výhodou použít při míchání komponentů. Produkt
je dostupný ve dvou barvách: béžové a bronzové, což
umožňuje předejít nepříjemným překvapením při lepení
průmyslové mozaiky.

Jednosložkový vodou ředitelný
podkladový lak Supramal Nature–look
pevný, snadno použitelný lak zamezující bočnímu
slepení parketových elementů, podkreslující přírodní
barvu dřeva a jeho kresbu. Nezpůsobuje efekt zbělení
parket, který se vyskytuje u většiny produktů daného
typu.

Dvousložkový vodouředitelný vrchní lak
Supramal 220
Vysoce transparentní lak o velké tvrdosti a vysokých
parametrech odolnosti vůči působení chemických látek (např.
amoniak, alkohol, moč). Dostupný ve ve třech stupních lesku:
mat, polomat, lesk. Jeho unikátní vlastnosti ocení zejména
investoři ve veřejných prostorách, domácí uživatelé s otevřeným
životním stylem a také spolubydlící čtyřnohých přátel.

Při výběru technologie a produktů pro montáž parket jsme se řídili: zárukou jakosti, snadností použití,
zdravotní nezávadností pro uživatele i pracovníky provádějící aplikaci. Všechny nabízené produkty proto
splňují evropské normy a vyhlášky, a taktéž WOC pro rok 2010.

Řada prostředků pro mytí a
údržbu lakovaných podlah
Supraclean
Jsou to prostředky jak pro každodenní mytí,
které správným složením a PH zabraňují
degradaci laku, tak i prostředky jež vytvárí
regenerující a ochranný povlak nezbytný při
extrémním zatížení laku např. Ve veřejných
protorách.

Parketový olej Supraoil
Vyroben na bázi přírodních olejů a vosků,
chrání povrch parket při zachování jeho
přirozeného charaketru s velmi příjemným
hedvábně matným vzhledem. Snadný
v aplikaci.

S námi spolupracujícím prováděcím firmám nabízíme nejen výhodné obchodní
podmínky, ale i možnost zdokonalování
při pravidelných školeních a za pomoci
vzdělávacích materiálů. Naše společnost
v neposlední řadě poskytuje technické
poradenství při realizaci investic. Pro seznámení se s celou nabídkou naší společnosti Vás srdečně zveme k návštěvě naší
provozovny.

MERBAU (Intsia, spp.)

TEAK (Tectona Grandis)

Místo výskytu Asie a Oceánie
Barva
tmavě bronzová se žlutými záběhy
Charakteristika dřeva
- hustota 840 kg/m3
- dřevo s malým fládrem, kompaktní, o vysoké rozměrové stabilitě
- dřevo o velmi vysoké tvrdosti a trvanlivosti
- je vhodné pro úpravu lakováním i olejováním

Místo výskytu Asie a Oceánie, Afrika
Barva
béžová až do tmavě hnědé
Charakteristika dřeva
- hustota 680 kg/m3
- dřevo s výraznou kresbou, výrazný a velmi vlnitý fládr
- dřevo rozměrově stabilní
- dřevo s velmi vysokou přirozenou trvanlivostí, odolává
útokům hmyzu a hnilobě
- dřevo není snadné k lakování z důvodu vysokého obsahu oleje – vyžaduje odpovídající podkladové laky,
dřevo je vhodné k olejování

DOUSSIE (Afzelia, spp)
Místo výskytu západní a střední Afrika
Barva
medově-bronzová až do růžové
Charakteristika dřeva
- hustota 800 kg/m3
- dřevo s výraznou kresbou, kompaktní a velmi tvrdé
- dřevo o velmi vysoké rozměrové stabilitě a trvanlivosti
- je vhodné pro úpravu lakováním i olejováním

JATOBA (Hymenea Courbaril)
Místo výskytu jižní Amerika
Barva
tmavě červená až do bronzově červené
Charakteristika dřeva
- hustota 910 kg/m3
- dřevo pruhované, se sukovitým kladem vláken
- dřevo o velmi vysoké tvrdosti
- dřevo rozměrově stabilní
- je vhodné pro úpravu lakováním i olejováním

MERRIMAN - VESELÝ s.r.o.
Provozovna:
Zlínská 155 (příjezd z ulice SNP)
765 02 Otrokovice - Kvítkovice

IPÉ, LAPACHO (Tabebuia Alba)
Místo výskytu jižní Amerika
Barva
od medové do čokoládové
Charakteristika dřeva
- hustota 950 kg/m3
- dřevo s malým fládrem, kompaktní, s četným vybarvením
- dřevo o velmi vysoké tvrdosti a trvanlivosti
- dřevo není snadné k lakování z důvodu vysokého obsahu oleje – vyžaduje odpovídající podkladové laky,
dřevo je vhodné k olejování
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