
STARFLOOR CLICK
ULTIMATE



1. RIGIDNÝ MODULÁRNÝ PRODUKT V KOLEKCII
STARFLOOR
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1. Povrchová úprava Ultimate PUR
Povrch, ktorý je výnimočne odolný voči oderu 
a poškriabaniu

2. Dekora čná vrstva s vysokým rozlíšením
Tlač s vysokým rozlíšením a 
synchroznizovaný embossing

3. RCC technológia : Rigid Composite 
Core layer
Poskytuje extrémnu rozmerovú stabilitu, 
odolnosť, vodotesnosť a jednoduchú inštaláciu

4. Sound Block technológia
High-tech akustická podložka s útlmom 19 dB

5. Clik4U® Triple Lock



RCC, inovačná nová technológia, spajajúca výhody tvrdých podlahovín s LVT
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RCC technológia prináša: 

• Rozmerová stálos ť

Vďaka svojej jedinečnej konštrukcii jadra poskytuje podlaha s pevným
jadrom flexibilitu pri prispôsobovaní sa úzkym priestorom pri zachovaní
potrebnej tuhosti, ktorá umožňuje použitie na nerovinatých podlahách.

• Odolnos ť
Rigidné podlahy sú vyrábané tak, aby vydržaly vysokú záťaž. Ich silné jadro
umožňuje oveľa väčšiu odolnosť voči vtlačeniu než iné LVT podlahy. Podlaha
má tiež ochrannú polyuretánovú vrstvu, ktorá mu umožňuje odolávať
škrabancom a preliačeniom.

• Vodeodolnos ť
Voda do rigidnej podlahy neprenikne. Tekutiny zostávajú na vrchole, 
umožňujúc ich snadné odstránenie

• Jednoduchá inštalácia
Rigidné podlahy vyžadujú oveľa menej prípravy než iné typy podláh. 
Maskuje nedokonalosti podložia.

Kombinácia odolnosti a vzh ľadu tvrdých podláh a výhod vinylu



RCC technológia
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SOUNDBLOCK

+
+

+

+

Ultimate RCC 
je hustejšia 

ako
priemerná

kompozitná
podlahová
krytina na

trhu*

Spoločnosť Tarkett nadviazala partnerstvo
s I4F, aby predstavila Clik4U® Triple Lock, 
jeden z najjednoduchších a najrýchlejších
systémov, ktorý je dnes k dispozícii.

Ultimate PUR povrchová úprava
chráni podlahu pred škvrnami a 
uľahčuje čistenie

Synchronizovaný embossing a
matný povrch.

19 dB akustický útlm umožňuje 
inštaláciu v akusticky
regulovaných priestoroch

Ultimate PUR

* 1900-2000kg/m3 pre RCC vs 1000-1400kg/m3 pre WPC



Odoláva vode a extrémnym teplotám
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� Vodeodolnosť: ok pre kúpelne a kuchyne1

� Teplotné výkyvy v dôsledku slnečného
žiarenia a sezónnych zmien (všetky
miestnosti, všetky ročné obdobia)

Oblasti vystavené slnečnému žiareniu

Pozn.(1) : Pozrite si návod na inštaláciu



� Soundblock technológia skládajúca 
sa z integrovanej akustickej penovej
podložky, je ideálnym riešením na
zníženie hluku

� Ušetrite až 2 €/m2 zá dodatočnú
akustickú podložku

Najlepšie akustické vlastnosti
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Akustický útlm 19dB



� Jediná tvrdá podlahovina s akustickou 
triedou C
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1 2 3 4

� Systém I4F Click4U – kombinácia angle-systému pre dlhé spoje a
3L TripleLock na krátkych spojoch. 

� 3L TripleLock je jednodielny drop-lock systém, ktorý eliminuje
potrebu dodatočných plastových vložiek, čo ho robí až o 30% 
rýchlejším, ako je to v prípade klasického angle-angle click
systému. Zabraňuje tiež vŕzganiu a zároveň poskytuje vysokú
pevnosť v zámkoch, čím poskytuje jeden z najjednoduchších a 
najrýchlejších klikových systémov na trhu.

� Inštalácia bez lepidla

Nový systém kliku I4F Click4U®



Inštalácia na existujúce podlahy
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� Priama inštalácia na keramickú dlažbu , ak 
špáry nepresahujú šírku 8mm a hĺbku 3 mm

� Bez telegrafického efektu spôsobeného 
nedokonalým podkladom



Inštalácia na ove ľa väčších plochách bez 
prechodov - v ďaka výnimo čnej rozmerovej
stabilite
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� 400 m2 (20x20 bm) inštalácia bez 
dodatočných dilatačných špár

� Možnosť prechodu medzi jednotlivými 
miestnosťami bez potreby dilatačných 
špár



Graphic guidelines for PowerPoint presentation 20/11/2017 11
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Bleached Oak
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Bohemian Pine

Starfloor
Click

Ultimate
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Timeless Concrete & Old Stone

Starfloor
Click

Ultimate
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Timeless Concrete Light Grey

Timeless Concrete & Old Stone
Starfloor Click Ultimate

Timeless Concrete Anthracite

Old Stone Anthracite
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Q
&

A

1. Čo je to Starfloor a iD Click Ultimate? 

� Starfloor Click Ultimate a iD Click Ultimate sú prémiové rigidné vinylové dielce. 

� Štruktura je veľmi podobná LVT vďaka viacvrstvovej konštrukcii, ale 2 aspekty
robia Ultimate odlišným:

� RCC technológia: Rigid Composite Core technológia, inovačné jádro 
obsahujúce 0% zmäkčovadiel (chemické zložky umožňujúce aby bolo PVC
mäkké a pružné) a 50% vápenca, ktorý dodáva produktu tuhos‘t;

� Soundblock technológia: integrovaná akustická podložka, ktorá ponúka 
dodatočné akustické vlastnosti.

Q
&

A

2. Aký je rozdiel medzi Starfloor a iD Click Ultimate ?

� Rozdiely medzi Starfloor a iD Click Ultimate sú v hrúbce nášlapnej vrstvy a v 
triede záťaže:

� Starfloor Click Ultimate má nášlapnú vrstvu 0.55mm a triedu záťaže
23/33;

� iD Click Ultimate má nášlapnú vrstvu 0.70mm a triedu záťaže 34/43

Q
&

A 3. Prečo je Starfloor Click Ultimate lepší pre oblasti
vystavené slne čnému žiareniu? 

� Vďaka vysokému obsahu vápenca je Starfloor Click Ultimate nie len 
tuhý, ale aj extrémne stabilný, čo mu umožňuje zvládnuť kolísanie 
teploty od 10°C do 60°C. 

� Ak sú určité oblasti, ktoré by dosiahli takú teplotu (napr. verandy,…) 
Starfloor Click Ultimate sa bude len plynule rozširovať v rámci
odporúčanej expanznej medzery 5 mm, neobjaví sa žiadne zvlnenie a 
podlaha zostane dokonale rovná.

Q
&

A

4. Akustické vlastnosti Starfloor Click Ultimate

� Vďaka technológii Soundblock (integrovaná akustická podložka), 
absorbuje Ultimate 19dB hluku, v súlade s európskými normami pre 
akustické budovy. Taktiež sme zabezpečili aby bol tento produkt 
vhodný aj pre stoličky s kolieskami.

� Starfloor Click Ultimate má akustickú triedu C a je mäkší a tichší než
tvrdé podlahy ako keramická dlažba, drevo alebo lamináty. 

� Tiež nie je potrebné použiť dodatočnú podložku (úspora až 2€/m2) !
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Q
&

A 5. Môže byť Starfloor Click Ultimate inštalovaný na existujúcú
podlahu??

� Áno, Starfloor Click Ultimate môže byť inštalovaný na väčšinu existujúcích 
podláh, vrátane keramickej dlažby, ak špáry neprekračujú šírku 8mm a hĺbku 
3mm.

Q
&

A 6. Čo je technológia Plus Effect pre niektoré lamely Star floor Click 
Ultimate?

� Starfloor Click Ultimate sú navržené s použitím technológie Plus Effect, čo 
znamená synchronizovaný embossing, ktorý napodobňuje textúru dreva, čím sa 
dosiahne dokonalý vzhľad povrchu.

Q
&

A

8. Je Starfloor Click Ultimate bezpe čný ?

� Starfloor Click Ultimate / iD Click Ultimate sú 100% bez ftalátov a s 
veľmi nízkymi emísiami VOC.

Q
&

A

7. Prečo je technológia Plus Effect dostupná iba pre niektor é lamely?

� Všetky dekory sú navržené tak aby boli čo najviac podobné reálnému drevu, 
betónu alebo mramoru. Plus Effect sa používa iba tam, kde je to relevantné:
napríklad dub má veľmi detailný vzor, ktorý musí byť zvýraznený, zatiaľ čo
mramor so svojim prirodzene hladkým povrchom embossing nepotrebuje.

Q
&

A

9. Kde je možné inštalova ť Starfloor Click Ultimate?

� Starfloor Click Ultimate / iD Click Ultimate môže byť inštalovaný všade, 
vrátane kúpelní a priamo na väčšinu existujúcích podláh. 

Q
&

A 10. Je nutné používa ť medzi miestnos ťami prechodové 
profily?

� Pokiaľ ste v rámci 400 m2 (20x20bm) nie je nutné používať
prechodové profily a to ani vo dverách! Starfloor Click Ultimate 
umožňuje inštaláciu 20m, v každom smere, bez prechodových profilov. 
Dodržiavajte 6mm dilatačnú špáru po obvode miestnosti.
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Q
&

A

11. Je nutné pred inštaláciou podlahu nivelizova ť?

� Hoci Starfloor Click Ultimate vďaka svojej tuhosti skryje drobné nedokonalosti
podkladu, podklad musí byť čistý a rovný podľa miestnych predpisov.

Q
&

A

12. Vyžaduje Starfloor Click Ultimate bariéru proti vlh kosti?

� Nevyžaduje sa žiadna bariéra proti vlhkosti. Hoci je Starfloor Click Ultimate 
vodotesný, nie je určený na použitie ako bariéra proti vlhkosti. Podklad musí byť
suchý (max. 2,5% vlhkosti - metóda CM).

Q
&

A 14. Ak voda presakuje cez skosenie, môže poškodi ť

podklad?

� Samotné lamely sú vodotesné, ale po inštalácii neposkytujú úplne
vzduchotesný povrch. Voda môže stále prechádzať cez skosenie, ak
zostane na povrchu dlhšie ako 24 hodín. Únik vody, ako je tomu v 
prípade kúpeľní a kuchýň, nepoškodí podlahu, ale treba vždy zabrániť
záplavám. Odporúčame odstránenie vody čo najskôr, pred uplynutím
24 hodín.

Q
&

A

13. Sú izby, ktoré sú nevhodné pre Starfloor Click Ultim ate?

� Veľmi málo: miestnosť s podlahovým odtokom, čerpadlami alebo také, ktoré sú
vystavené poveternostným vplyvom (napr. exteriéry alebo sauny). Hoci sú
lamely vodotesné a sú vhodné pre mokré miestnosti, Starfloor Click Ultimate by 
nemal byť inštalovaný ani v oblastiach náchylných k zaplaveniu. Malé množstvo
nahromadenej vody, ktoré zostalo po 24 hodinách, môže presakovať cez
skosenie.

Q
&

A 15. Môžem nainštalova ť podlahu Starfloor Click Ultimate na
podlahové sálavé vykurovanie?

� Áno, Starfloor Click Ultimate je kompatibilný so systémami
podlahového vykurovania na báze vody. Teplota sálavého tepla by 
nemala prekročiť 27°C.



Čo je to WPC ( Wood Plastic Composite )
Prvé « rigidné » riešenie uvedené na trh, s niekoľkými problémami, pokiaľ ide o otlačenia, odolnosť proti
nárazom, rozmerovú stabilitu a kolieskové kreslá

Štruktúra výrobku

> WPC = Wood Plastic Composite

> LVT povrch s rigidným penovým PVC jadrom

Druh zámkov

> Angling / Angling

Odolnosť: 3 hlavné slabiny

> Otlačenia/ Odolnosť proti nárazom nie je taká dobrá 
ako u štandardného LVT

> Rozmerová stálosť pri koliesaniu teplot

> Kolečkové kreslá sú pri plávajúcej inštalácii na pene 
lepšie ako u štandardného LVT, ale nie na úrovni 
laminátov alebo RCC                             

Jadro

LVT

Otlačenia na
WPC

Rozmerová 
stálos ť na WPC



Čo je to RCC ( Rigid Composite Core )
Nová inovačná technológia podlahovín zavedená v Európe Tarkettom (iD & Statfloor Click Ultimate)

Štruktura produktu

> Extrudované rigidné jadro zložené z:

• PVC (bez potreby zmäkčovadiel)

• Vápenec (vyšší obsah vápenca v porovnaní z LVT/WPC : >50% materiálu)

> Možnosť integrovanej akustickej penovej podložky (id Click Ultimate: 19db)

Druh zámkov

> Angling / Fall down na krátkej strane (Click Ultimate : I4F Click 4U)

> Angling / Angling (2G / 2G)

RCC kombinuje to najlepšie z laminátov a štandardného LVT

> Tuhosť: jednoduchšia inštalácia; bez telegrafického efektu na nerovnom podklade; integrovaná
akustická podložka; veľmi vysoká rozmerová stálosť (vs LVT & WPC)

> Odolnosť: Veľmi dobrá odolnosť proti otlačeniam a nárazom (vs WPC)

> PVC: vodeodolnosť; embosing; akustika (vs lamináty)

Rigid Core
Layer

Fólia s 
potlačom

Nášlapná 
vrstva



Laminate 
usual 
USPs

LVT
usual 
USPs

RCC
USPs

Laminate LVT WPC RCC



29

Rigidné luxusné vinylové dielce, známe tiež ako 

SPC alebo WPC, sú najodolnejšie vodeodolné 
vinylové podlahy na trhu.

SPC = Stone Plastic Composite alebo Stone 

Polymer Composite. Je to vysoko odolné, rigidné 

jádro vinylových podláh.

SPC obsahuje jadro, ktoré obsahuje zvyčajne 
približne 60% uhličitanu vápenatého (vápenec), 
polyvinyl chlorid a zmäkčovadlá.
WPC - jadro obsahuje polyvinyl chlorid, uhličitan 
vápenatý, zmäkčovadlá, penové činidlo a drevený 
materiál ako drevená múčka.
Obsah WPC a SPC je relativne rovnaký, ale SPC 
obsahuje ďaleko viac vápenca než WPC.



SPC podlahy vs. WPC podlahy
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Hlavnou výhodou WPC podláh a iných podláh s pevným jadrom je vodeodolné jadro. Vo WPC podlahách je tvorené kompozitným 

materiálom na báze dreva, zatiaľ čo u SPC je tvorené kompozitným materiálom na báze kameňa. Kameň je pevnejší, silnejší a 

menej pružný.

WPC jadro obsahuje penotvorné činidlo pre zvýšenie pružnosti a komfortu. V SPC nie je žiadna pena a preto je silnejšie a 

odolnejšie. Pokiaľ ide o preliačiny od ťažkého nábytku, SPC jadro je menej citlivé než WPC. 

Výhody rigidných podláh

• Sú 100% vodeodolné - jednou z najväčších výhod SPC podláh je, že majú úplne vodeodolné jadro. Na rozdiel od tvrdého 
dreva, môžu byť inštalované v miestnostiach ako práčovne, kúpelne, suterény a kuchyne. Vodeodolnosť taktiež zaručuje, 
že lamely sú stabilnejšie i v podmienkach, kde je velké kolísanie vlhkosti a teplot. 

• Perfektné pre nedokonalé podlahy: sú navržené tak aby sa mohli inštalovať na akýkoľvek existujúci tvrdý povrch, vrátane 
dlažby.

• Ultra-odolné: SPC sú najodolnejšie vinylové podlahy na trhu.
• Realistický vzhľad dreva a kameňa
• Jednoduchá údržba: vše čo potrebujete je len občasné vysávanie a vytieranie vlhkým mopom.
• Bez ftalátov
• Žiadnie roztiahovanie/zmršťovanie
• Jednoduchá, DIY inštalácia - tieto podlahy môžu byť inštalované na veľa druhov podkladov alebo existujúcích podláh. 
• Akustické vlastnosti


