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1. PUR ochranná vrstva
2. Vinylová vrstva s dekorační fólií
3. HDF vrstva se zvýšenou
odolností proti vlhkosti
4. Uniclic® systém pro jednoduchou

5

a rychlou montáž
5. Korková vrstva zajišťující zvukovou
izolaci
1. PUR protective layer
2. Vinyl layer with decorative foil
3. HDF layer with increased resistance to
moisture
4. Uniclic® system for easy and quick
installation
5. Cork layer ensuring sound insulation

Plovoucí
vinylové
podlahy
FatraClick

CZ

Vinylová plovoucí podlaha FatraClick v sobě kombinuje inovace v konstrukci podlahovin, bohaté zkušenosti odborníků z
Fatry a moderní trendy interiérového designu.
• dokonalý design imitující přírodní materiály
• rychlá a snadná pokládka bez lepení
• vynikající zvuková izolace
• antibakteriální povrchová úprava
• možnost pokládky na podlahové topení
• patentovaný zámkový systém Uniclic ®
• zvýšená odolnost proti špinění a běžným chemikáliím
• záruka 10 let

EN

10

LET
GARANCE

The FatraClick vinyl floating floor brings together innovations
in flooring construction, the extensive experience of the specialists at Fatra and modern trends in interior design.
• perfect nature-imitating design

Dub světlý
6500 - A

• quick and easy glueless laying
• excellent acoustic insulation

Light oak

• antibacterial finish
• possible laying on underfloor heating
• proprietary Uniclic® locking system
• increased resistance against pollution and common chemicals

www.fatrafloor.cz

• 10-year warranty
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Dub toskánský
6328 - E
Tuscan oak

Dub cappuccino
7311 - 2
Cappuccino oak

CZ

EN

Výrazná dubová textura s barvami přecházejícími od
světle hnědé, přes žlutou až po jemné linie tmavě
čokoládového odstínu. Podlaha dokonale prosvětlí
prostor a dává vyniknout modernímu interiéru v tmavší
barvě.

A distinctive oak texture with colours which transition
from light brown to yellow and on to fine lines in a dark
chocolate shade. The floor perfectly lights up any area
and it allows a modern darker coloured interior to stand
out.

CZ

EN

Typická kresba dubového dřeva v teplé béžové barvě elegantně doplní útulný domov stejně jako designově zařízenou kancelář či reprezentační místnost.

The typical pattern of oak wood in a warm beige colour
just as elegantly supplements a cosy home as a designer
furnished office or a representative room.

Dub cer modrý
7301 - 6

CZ

EN

Šedočernou strukturu dřeva prosvětlují bílé pozvolna
ubíhající linie. Klid, který z této podlahy vyzařuje, vnese
do vašeho domova lehkost a vyrovnanost.

The grey-black structure of the wood is lightened by fleeting white lines. The calm which emanates from the floor
brings lightness and balance to your home.

CZ

EN

Žlutohnědá textura přírodního dubu odkazuje na tradiční dřevěné podlahy v selských staveních či honosných panských sídlech. Vzor je ponechán v přirozeném
barevném odstínu, který podlaze propůjčuje lehkost
a eleganci.

The yellow-brown texture of the natural oak references
traditional wooden floors in rural buildings or ostentatious lordly manors. The pattern has been left in the
natural colour shade which gives the floor lightness and
elegance.

Cerris blue oak

Dub přírodní
6398 - B
Natural oak
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Dub světlý
6500 - A
Light oak

CZ

EN

Rovnocenného partnera pro vyvážený a stylově čistý interiér představuje vzor světlého dubu oživený šedými odstíny. Moderní barevný odstín lze kombinovat s tmavými i
světlými p
prvky, aniž by působil rušivým dojmem.

The light oak pattern enlivened with shades of grey constitutes an equal partner for any balanced and stylistically
pure interior. Modern colour shades can be combined
with dark and light elements without being disruptive.

Dub vintage

Dub selský
přírodní
6411 - 6

CZ

EN

Jemně prokreslená struktura podlahy v sobě zároveň
nese odvážné linie, které zesilují dojem z celého interiéru. Tato podlaha může tvořit dominantu místnosti, stejně
jako citlivě doplňovat stylové zařízení.

The finely delineated structure of the floor also includes a bold line which amplifies the impression given by
the entire interior. This floor can be the dominant feature in a room or it can sensitively supplement the stylised
furnishings.

6431 - 5
Vintage oak

Natural rural oak
06 07

K št
Kaštan
bělený
6398 - A

CZ

EN

Příjemný světlý vzor s jemnou kaštanovou texturou
je ideálním nástrojem pro zdůraznění osobitého interiéru. Dává vyniknout hře světel i všem tvarům a formám, harmonicky dotváří celek bytového zařízení.

The pleasant light pattern with a fine chestnut texture is an ideal way of emphasising a distinctive interior.
It allows the play of light and all of the shapes and forms
to stand out and it harmoniously compliments a residential property.

CZ

EN

Kresba podlahy působící uklidňujícím dojmem je ozvláštněna výraznými suky. V interiéru navodí uvolněnou atmosféru a díky světle laděné barevnosti vytváří ideální
základ pro doplňky v sytých barvách.

The pattern on the floor emits a calming influence and
it is unique thanks to its distinctive knots. It invokes
a relaxed atmosphere within an interior and it creates the
ideal basis for rich coloured accessories thanks to its light
harmonious colour scheme.

Platan římský
9531 - 19
Roman sycamore

CZ

EN

Světle béžový podklad kontrastně přecházející do hnědé,
dělá z uvedeného vzoru velmi výrazný interiérový prvek.
Platan římský je díky tomu vynikající volbou pro větší prostory, kde se naplno projeví jeho barevná škála.

The light beige base merges into contrasting brown and
renders the pattern a highly distinctive interior element.
As such, Roman sycamore is an excellent choice for larger
areas where its colour range can be fully expressed.

CZ

EN

U této podlahy jsou ze škály hnědých barev od světlé,
přes cappuccino až po tmavší odstíny zastoupeny snad
všechny nuance. V kombinaci s příjemnou texturou dřeva
je vytvořen harmonický celek, který bude skvěle ladit s
decentním zařízením interiéru.

This floor represents all the nuances in the brown range
from light brown to cappuccino and on to darker shades.
The combination with the pleasant texture of the wood
creates a harmonious unit which goes excellently with
interiors with refined fittings.

Bleached chestnut

Dub letní
5451 - 3
Summer oak

Dub cer hnědý
7301 - 5
Cerris brown oak
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Dub
libanonský

CZ

EN

Hřejivý nádech tohoto vzoru výborně sedí do relaxačně
laděných interiérů, jako jsou například obývací pokoje,
kavárny apod.

The warm shade of this pattern sits excellently in relaxed
interiors such as living rooms, cafes and so on.

7301-1
Lebanese oak

Dub přírodní

Dub sametový
10 691 - 5
Velvet oak

CZ

EN

Dekor, který v sobě snoubí uklidňující texturu dřeva,
příjemné hnědé barevné tóny a oblost dlouhých linií,
si zaslouží patřičný prostor, aby mohl rozvinout svůj potenciál. Nenápadný, ale stylově čistý doplněk k tmavě laděným interiérům.

This decoration which brings together the calming
texture of wood, pleasant brown colour tones and the
roundedness of long lines deserves an appropriate area
to unleash its full potential. A subtle, but stylishly pure
supplement for darkly themed interiors.

6398 - B
Natural oak
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11

Ořech
francouzský

CZ

EN

Ořech francouzský tvoří kontrastní hnědo-okrovou texturu, která se hodí spíše do prostornějších místností. Tento
specifický vzor dává vyniknout světlejšímu nábytku.

French nut creates a contrasting brown-ochre texture which best suits more expansive rooms. This specific
pattern allows lighter coloured furniture to stand out.

4671 - 9

Javor klasik
6126 - A
Classic maple

CZ

EN

Zřetelná a přitom decentně působící struktura dřeva
ve světlých odstínech hnědé barvy dokáže prosvětlit
i interiér s nedostatečným přístupem denního světla
a navíc i opticky zvětší prostor malých místností.

The distinct and at the same time refined structure
of the wood in light shades of brown even manages to lighten up interiors with insufficient access to daylight and
moreover it optically enlarges the space in small rooms.

CZ

EN

Jako by si s dekorem této podlahy pohrával vlahý vánek, jemné linie připomínající mořské vlny dávají široký
prostor pro lidskou fantazii. Ideálně vynikne ve spojení s
tmavšími tóny bytových doplňků a světelnými efekty slunečních paprsků.

It is as if the decoration of this floor is playing with
a balmy breeze. Fine lines recalling a sea wave give wide
scope to the human imagination. The floor ideally stands
out when combined with darker toned home furnishings
and the light effects of the sun’s rays.

French nut

Dub vintage
6431 - 5
Vintage oak

CZ

EN

Extravagantní dekor podpoří kreativního ducha a dodá
interiéru osobitý ráz. Stylová podlaha vyžadující respekt
při zařizování interiéru se odmění neopakovatelnou atmosférou při každém překročení prahu místnosti.

This extravagant decoration supports a creative spirit and
gives an interior a distinctive character. This is a stylish floor which demands respect during the establishment of
an interior and which will subsequently reward you with
an unrepeatable atmosphere whenever you cross the
threshold.

Dub cer šedý
7301 - 23
Cerris grey oak
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Modřín
sibiřský
10 7111 - 2

CZ

EN

Nápadné linie letokruhů vynikají na hnědé podlaze,
vhodné do světlejších a prostornějších interiérů. Rustikální ráz dokonale umocní citlivě vybrané zařízení
a doplňky v přírodním stylu.

The distinctive lines of the growth rings stand out
in the brown floor which is suitable for light and roomy interiors. The rustic feature perfectly enhances any
furniture and accessories which have a natural style.

Siberian
rian larch

Dub letní

Dub zimní
5451 - 7
Winter oak

CZ

EN

Čistý přírodní dojem této podlaze opravdu nelze upřít,
vizuální efekt je navíc umocněn nádhernou barevností založenou na jemné souhře hnědých odstínů. Zdařilá
kombinace, která podporuje dokonalou iluzi pravé dřevěné podlahy.

The purely natural impression of this floor truly cannot be
denied and the visual effect is further enhanced by the
wonderful colour scheme based on the refined interplay
of brown shades. A successful combination which supports the perfect illusion of a real wooden floor.

5451 - 3
Summer oak
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Borovice
karibská
8063 - 8

CZ

EN

Výrazná kresba dřeva zvláště vynikne ve větší místnosti,
které tak dodá charakteristický ráz a jedinečnou atmosféru. Za doprovodu vhodně zvolených doplňků vytvoří
vysoce reprezentativní
repr
prostor.

The distinctive pattern of the wood especially stands
out in a larger room where it provides character and
an ideal atmosphere. It creates a highly representative area when supplemented with suitably chosen accessories.

Caribbean
n pine

Dub toskánský

Dub černý
8058 - 6
Black oak

CZ

EN

Textura Dubu černého je podbarvena tmavšími hnědými
odstíny. Jedná se o vizuálně hutnou podlahovou krytinu,
která svůdně vyzývá ke zklidnění a zamyšlení. Sytá barevnost poměrně ztmavuje interiér, proto je vhodná do
volnějších prostor.

The texture of the black oak is tinged with darker
brown shades. This involves a visually dense floor covering which temptingly evokes tranquillity and reflection. The rich colours somewhat darken an interior and
as such it is suitable for more open areas.

6328 - E
Tuscan oak
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Instalace
podlahy
Flooring
Installation

CZ

Vinylová plovoucí podlaha FatraClick je vybavena zámkovým spojem
Uniclic® a instaluje se bez lepidla. Po podlaze můžete chodit během
montáže a ihned po ní. Montáž podlahoviny se provádí na PE fólii,
která souží jako parozábrana, kluzná podložka. Více informací
o způsobu pokládky FatraClicku naleznete v kladečském předpisu
nebo v instruktážním videu na www.fatrafloor.cz

EN

Floating vinyl floor FatraClick features the Uniclic® locking system and is
installed without use of adhesive. You can walk on the floating floor during
and immediately after installation is finished. Install Fatraclick planks on
PE membrane that serves as vapor control barrier and its slippery surface
allows floating floor dimension changes. More information about method
of installation you can find in the Installation manual or in the instructional
video on www.fatrafloor.cz

Vinylová plovoucí podlaha FatraClick®
/ Vinyl floating floor FatraClick®

Technické parametry
/ Technical parameters

Norma / Norm

Jednotka / Unit

Hodnota / Value

EN ISO 10582, EN ISO 10874

-

21–23
31–32
41

Celková tloušťka / Total thickness

EN ISO 24346

mm

9,5

Tloušťka nášlapné vrstvy / Wear layer thickness

EN ISO 24340

mm

0,40

Oblast použití / Areas of application

Povrchová úprava / Surface treatment

-

-

PUR

Rozměr palubky / Plank size

EN ISO 24342

mm

1235 x 230

Celková hmotnost / Total weight

EN ISO 23997

g/m2

9300

Rozměrová stálost / Dimensional stability

EN ISO 23999

%

≤ 0,10

EN ISO 24343-1

mm

≤ 0,10

EN ISO 105-B02
metoda / method 3

-

min. 6

Reakce na oheň / Reaction to fire

EN 13501 - 1

-

Bfl-S1

Chemická odolnost a odolnost proti vzniku skvrn
/ Chemical resistance and resistance to staining

EN ISO 26987

-

vyhovuje / meets

Odolnost proti bakteriím / Resistance to bacteria

EN ISO 846

-

ano / yes

EN 14041
DIN 51130

-

DS
R11

dB

16

Trvalá deformace / Residual indentation
Stálobarevnost při umělém osvětlení
/ Colour fastness to artificial light

Protikluznost / Anti-slipping
Kročejový útlum / Impact sound reduction

EN ISO 717-2

2

Tepelný odpor / Thermal resistance

EN 14041

m K/W

0,088

Podlahové vytápění / Floor heating

-

-

ano / yes

EN 425

-

vyhovuje/ meets

-

-

vyhovuje/ meets

EN 14041

-

E1

Rozměr / Dimension (mm)

Počet kusů v kartonu
/ Piece number in cardboard
box

Množství v kartonu (m2)
/ Volume in cardboard
box (m2)

1235 x 230

6

1,704

Vliv kolečkové židle / Castor chair resistance
VOC
Emise formaldehydu / Formaldehyde emission

Balení / Packing

Snadná
instalace

Lepidlo

Zvukový
útlum

Tepelná
pohoda

Záruka
10 let

Uniclic
patent

Luxusní
design

Podlahové
vytápění

Podlahové
Odolnost
kolečkové židli

Protikluznost

Snadná
údržba

Recyklace

Ořech Francouzský
4671 - 9
French nut

18 19

tel.: + 420 577 501 111
Fatra, a.s.
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Czech Republic

www.fatra.cz
www.fatraﬂoor.cz

PLOVOUCÍ
VINYLOVÉ
PODLAHY
Kolekce 2015-2017

FLOATING VINYL FLOOR
Collection 2015/2017

Distributor:

