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UNILIN click 4 V spára

4,0 mm0,55 mm
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599,-
Cena bez DPH za 1m2 .
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Vyšší odolnost vůči roztažnosti (+20%)
Díky pevnější nosné desce SPC odolává RIGID vyšším 
roztažným silám. Spoje perfektně sedí a  podlaha se, 

je-li správně položená, v horizontálním směru již nemůže oddělit.

Renovace
Renovace podlahy, při které není nutné odstraňovat 
starou dlažbu, je poměrně nenáročná. RIGID tak může 

být díky své nízké montážní výšce často pokládán jednoduše 
na stávající vrchní vrstvu podlahy. U elastických podlahových kry-
tin hrozí riziko propadnutí v místě spáry dlaždic, především pokud 
není tato podlaha kompletně rovná nebo má dlažba širší a hlubší 
spáry. Tento efekt je u RIGID zcela vyloučen.

Aklimatizace
Jelikož vlastnosti tohoto produktu nevykazují žádné 
smršťování a  roztahování, není nutné, aby si materiál 

zvykal na klima v místnosti před pokládkou. Po zakoupení produk-
tu můžete provádět pokládku ještě ten samý den. Tuto vlastnost 
též oceníte pokud sháníte podlahovou krytinu pro sezónní bydle-
ní, kde dochází k výkyvu teplot.

Stabilita zámkového spoje
Díky stabilní nosné desce si může materiál dovolit vyš-
ší vibrace, které vznikají při chůzi po podlaze. Podklad 

však musí být i zde přirozeně pevný a rovný.

Nosný materiál bez změkčovadel
Díky odlišné výrobní metodě mohou být nosné desky 
SPC vyrobeny bez přidaných změkčovadel. Změkčo-

vadla nemusí pro člověka vždy znamenat zdravotní riziko (viz. fta-
láty). V případě RIGIDu však nemusíte číst drobně tištěnou infor-
maci, zda jsou použitá změkčovadla škodlivá či nikoli. Jednoduše 
nejsou použita vůbec. 

Odolný proti teplu
Pokud se elastická podlahová krytina rozpálí, může 
změknout. Jelikož však RIGID není z elastického ma-

teriálu, nemůže se to stát. Díky tomu je možné provádět poklád-
ku i přímo u francouzských oken nebo dokonce v zimní zahradě 
s přímým slunečním zářením.

100 % odolnost proti vlhku
Deskové materiály jako laminátové podlahy, dřevěné 
podlahy, vinylové podlahy na HDF desce jsou náchyl-

né na  vlhkost. RIGID a  jeho nosná deska SPC na  vlhkost vůbec 
nereaguje.

Údržba a zátěž
Díky nášlapné vrstvě 0,55 mm je podlaha vhodná i pro 
průmyslové využítí a  její odolný povrch zajišťuje jed-

noduchou údržbu a čištění.

Podlahové topení
Tepelný odpor 0,039 m2K/W RIGID předurčuje na po- 
dlahové topení.

Příprava betonového podkladu
Díky tvrdším nosným deskám nejsou nerovnosti v be-
tonovém podkladu žádný velký problém. Vyrovnávací 

stěrka stávající podlahy je nutná pouze v určitých případech.

Kročejový hluk
Tvrdší nosná deska SPC umožňuje, podobně jako 
u  laminátu, použít kročejovou izolaci, která nevy-

kazuje tak vysokou tlakovou stabilitu (hodnota zatížení v tlaku: 
uvedeno v  t/m2 nebo v  kPA). Pokud tedy použijete podložku 
vhodnou pro laminátové podlahy (max. 2 mm - např. Starlon) 
nebudete mít ani u RIGIDu žádné problémy.

Vyšší rozměrová stálost (+100%), 
žádné dilatační spáry
Roztahování a  smršťování, tak jak tento efekt známe 

při změnách vlhkosti vzduchu u  dřevěných podlahových krytin 
jako je laminát nebo v  důsledku teplotních změn u  elastických 
podlahových krytin, u RIDIDu neexistuje. Proto je možné prová-
dět pokládku bez dilatačních spár až do velikosti plochy 400m2. 
Dodržujte však i přesto doporučenou vzdálenost od ostatních sta-
vebních prvků. Tak zajistíte bezpečnost a především zamezíte při 
chůzi po podlaze dalšímu šíření zvuku do zdí, topení, zárubní atd.
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