
1

Kényelem
Kompromisszumok

Nélkül



2 3



4 5

 
                                     

                                                                                            

Üdvözöljük a jelen 
és a jövő padlóburkolatai között!

A cég összes dolgozója azon munkálkodik, hogy 
Ön kényelemben, biztonságban érezhesse magát 
otthonában.
Padlólapjainkat úgy terveztük meg, hogy a ter-
mészetesség, szépség mellett, a használhatóság 
legyen a legfontosabb szempont.
Padlót szeretne konyhába, nappaliba, folyosóra, 
fürdőszobába, irodába, üzlethelységbe, közületi 
beltérre?
Álmai padlóját ebben a katalógusban biztosan 
megtalálja!

 Ami mellett elkötelezettek vagyunk:
• Egyenletes, megbízható minőség
• Felhasználóbarát kialakítás
• Szállítási megbízhatóság
• Közös fejlesztések lehetősége
• Környezetbarát gyártás
• Nyitottság az új iránt

Együttvéve elmondhatjuk magunkról, hogy a több 
mint 10 éves gyártói, kereskedelmi tapasztala-
tunk által kialakított szortiment az egyik legjobb 
megoldás lehet az Ön számára.
Fedezze fel velünk a kompromisszummentes 
padlók, szép otthonok, irodák, üzletek világát!
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12 érv, 
hogy beleszeressen 

a Vinyl padlóba

Miért válassza 
a Magicfloort?

A háza, irodája, üzlete egyedi lesz! Egyedivé 
alakíthatja otthonát, irodáját, üzletét. Nem kell 
kompromisszumokat hoznia! Széles padló palet-
tából válogathat, amely vízálló, kényelmes, ma-
gas komforttal rendelkező melegburkolat. 

A Magicfloor 12 az 1-ben megoldás.

Folyamatosan követjük a piaci trendeket. Célunk, 
hogy mindenki megtalálja a saját stílusának 
megfelelő designt. Elkötelezett munkatársak se-
gítik az Ön igényeinek kielégítését.

A Magicfloor:
• Vízálló

• Melegburkolat

• Higiénikus

• Zajmentes

• Gazdaságos

• Padlófűtés kompatibilis

• Egyedi
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Puha, és kényelmes járófelület!
A Magicfloor egy igazi melegburkolat, amely  
padlófűtés nélkül is gyorsan átveszi a szoba 
levegőjének hőmérsékletét, igy a maximális 
komfortot nyújtja akár fa-, akár kőhatású padlót 
választ. Burkolatainkat úgy hoztuk létre, hogy 
Önnek a lerakás után a legnagyobb komfortot 
biztosítsa.

Magas kopásállóság!
Kedvence karmai sem teszik tönkre, az erős 
és tartós felületet. Minden lap mechanikai 
tulajdonságok javítására szolgáló rétegekből 
áll össze, amelyek hő hatására egy egységes 
rugalmas kopásálló burkolatot képeznek.

Könnyen takarítható!
A burkolat könnyen tisztítható, javítható, a pane-
lek cserélhetőek, így évekig élvezheti az új padló 
hatását.

1.

2.

3.

Elnyeli a hangot!
A Magicfloor járólapok egyedülálló szerkezete 
segít elnyelni a hangot, hogy nyugodt és békés 
otthont, irodát teremtsen.

Rugalmas alkalmazás!
Könnyen variálható, könnyen vágható (ragasz-
tós kivitel), így csak a képzelete szabhat határt 
a mintázatoknak.

Könnyű lerakás!
A klikkes rendszert szinte bárki tudja otthon al-
kalmazni, a burkolatot önállóan le tudja fektetni. 
A ragasztós kivitel is (általában) kétszer gyor-
sabb, mint a hidegburkolatok (csempék) leraká-
sa. Nem igényel fugázást, mivel a lapokat tized-
milliméter pontossággal gyártjuk.

4.

5.

6.
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Vízhatlan felület!
Vízálló, borálló: akár fürdőszobában, akár kony-
hában minden gond nélkül használható. A vörös-
bor nem hagy nyomot rajta. Gondtalanul élheti 
mindennapjait és ünnepnapjait is.

Tűzálló!
A termékünk kifejlesztésénél különleges 
gondot fordítottunk az Ön biztonságára, így 
a Magicfloor tűzálló és parázsálló.

Remek felületi tapadás!
Minden termékünk minimum 9-es csúszásgá-
toltsággal bír, mindez azért, hogy a vizes felüle-
ten mezítláb is csúszásmentesen és biztonságo-
san lehessen közlekedni. 

7.

8.

9.

Padlófűtéssel
kiválóan alkalmazható!
A mai lakásfűtési trendekhez alakítottuk járólap-
jainkat, így az összes Magicfloor felület padlófű-
téssel kiválóan használható. 

Védjük a környezetet, 
védjük az egészséget!
Termékeinket a lehető legkisebb környezeti ter-
heléssel gyártjuk. Különösen nagy hangsúlyt 
fektetünk arra, hogy semmilyen károsanyag-ki-
bocsátása ne legyen termékeinknek.

Fózolt élek!
Termékeinket fózoljuk. Ezzel a módszerrel a la-
pok éleit V alakban marjuk, hogy messziről rá-
nézve is látszanak a különálló padlólapok, meg-
őrizve vízállóságukat.

10.

11.

12.
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TARTÓSSÁGRA 
TERVEZVE! 

Rétegrend

Átlátszó kopásálló réteg

Átlátszó kopásálló réteg

Hordozóréteg

Ceramic Vinyl Compound 
hordozóréteg

PUR védőbevonat

PUR védőbevonat

Design nyomtatott réteg

Design nyomtatott réteg

RAGASZTOTT VINYL
BURKOLAT

CVC CLICK
BURKOLAT



16 17

A ragasztós kivitel előnyei
• Ragasztható akár falra, illetve 

íves felületekre is 

• Mérettartó

• Hosszan tartó megoldás

• Variálható, szinte nincs korlátja 
a fantáziának (pontos vágás szükséges)

• A csemperagasztáshoz képest 
gyorsabb, olcsóbb lerakás

• Szikével vágható

• Az elemek könnyen cserélhetőek

• Kis építési magasság

CVC click előnyei
• Gyors lerakás

• Nem szükséges szakmai 
előképzettség

• Könnyen felszedhető

• Mérettartó

• Azonos méretű lapok variálhatóak

Keresse meg  
az Önnek tetsző legjobb 

lerakási mintát!

Egyszerűen csúsztassa el egymás mellett a padlólapokat.

Rakja a rövidebb oldalát a hosszabb oldalához,  
így parketta mintát kialakítva.

Vagy
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Miben más a Magicfloor, 
mint a hagyományos 

padlók?

Hidegburkolati 
tulajdonságok

(járólap, greslap)

• Hideg a padló

• Papucs kellhet a komforthoz

• Felszedése nem egyszerű

• A lerakása drágább,  
mint a vinyl burkolaté

• A lerakása hosszabb,  
mint a vinyl burkolaté

• Többnyire nem csúszásgátoltak

• Egy személyautóban felújításnyi 
mennyiség nem fér el

Laminált padló
• Nem vízálló

• A bor nyomot hagyhat rajta

• Bonyolult darabcsere

• Általában nem csúszásgátolt

• Szinte csak hálószobában használható

• A szállítása nehézkes 
egy személyautóban
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Mintarendelés
Rendeljen tőlünk mintát 
mindössze néhány száz forintért!

Ezért az összegért biztos lehet benne, 
hogy beleszeret az Önnek megfelelő színbe 
és designba. 

Egy küldemény 3 db színt tartalmaz. 

Keresse a „Minta” menüpontot 
a magicfloor-international.com-on.

Webshop
Házhoz visszük Önnek a raktáráruházunkat!
Könnyen, egyszerűen megvásárolhatja nálunk 
álmai padlóját.

Keresse a magicfloor-international.com-ot.
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Viszonteladóinknak
• Biztosítjuk a gyors értékesítés lehetőségét

• Reklámokkal ismertté tesszük termékeinket

• A vevőre összpontosító értékesítési tréninget 
tartunk 

• Értékesítést támogató eszközöket adunk át 
ingyen:

• Displayek (lakossági, üzleti)
• Prospektus
• Hirdetések
• Weblapunkon részvétel
• Vinyl könyvek  

(kisméretű minták gyüjteménye)

• Kivitelezők oktatása

• Kivitelezők ajánlása  
(esetleges túlterheltség esetén)

• Nincs szükség raktárkészletre, 3 napon belül 
kiszállítunk

• Egyszerűen kalkulálható a termék

• Webshopba viszonteladói jelszóval belépve látható 
a készlet, az ár és a szállítási költség is. Amennyiben 
nincs készlet, a várható beérkezést rögzítjük. 

Tervezőknek
• Letölthető az összes termékünk fotója,  

így az feltölthető a saját tervezőprogramba

• Egyedi 0,7 mm-es koptató rétegű termékek

• Tervezze meg egyedi padlóját 

• A Webshopba tervezői jelszóval belépve 
tájékozódhatnak, készletről, árakról

• Munkatársaink elérhetősége:
magicfloorinternational.com/kapcsolat

LÁTOGASSON EL 
WEBOLDALUNKRA 

A LETÖLTHETŐ MINTÁKÉRT, 
ÉS KÉSZÍTSE EL EGYEDI 

LÁTVÁNYTERVÉT:

MAGICFLOOR-INTERNATIONAL.COM



24 25

Kollekció:

Válassza ki termékeink közül 
az Önnek legmegfelelőbbet!
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FIRST
termékcsalád

Residential

Project Line

CVC Click

OTTHONA, IRODÁJA MELEGÉT 
BIZTOSÍTJA MINDEN 
ÉVSZAKBAN! 
MELEG PADLÓHOZ 
MELEG FA SZÍNEK!
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Oak

Hova Lerakás Garancia

Residential beltér, padló, fal, otthon, 
kisforgalmú iroda ragasztandó * 5+5

Residential 
CVC click

beltér, padló, fal, otthon, 
kisforgalmú iroda egy KLIKK és KÉSZ 10

Project line beltér, padló, fal, otthon, 
kisforgalmú iroda ragasztandó * 10+5

 

A tölgy árnyalat otthona, irodája melegét 
biztosítja minden évszakban. 
Meleg padlóhoz meleg fa színek.

K
lik

k,
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ag
as
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ha
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* Magicfloor ragasztóval ragasztva.

OAK
CREAM

01000801
Residential
03000801

Project line

OAK
LIGHT

01000971
Residential
03000971

Project line
02000971
CVC click

OAK
GREY 

02000976
CVC click

OAK
OLD 

01000972 
Residential
02000972
CVC click

OAK
CLASSIC 

02001052
CVC click

OAK
GREY 

01000976
Residential
03000976 

Project line

OAK 
PARQUET 
CLASSIC 

01001246
Residential
02001246 
CVC click

OAK
CLASSIC 

01001052
Residential
03001052

Project line

OAK
OLD 

03000972
Project line

OAK 
PARQUET 

LIGHT 

01001233 
Residential
02001233
CVC click
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Pine

Hova Lerakás Garancia

Residential beltér, padló, fal, otthon, 
kisforgalmú iroda ragasztandó * 5+5

Residential 
CVC click

beltér, padló, fal, otthon, 
kisforgalmú iroda egy KLIKK és KÉSZ 10

Project line beltér, padló, fal, otthon, 
kisforgalmú iroda ragasztandó * 10+5

 

A klasszikus fenyő melegsége! 
Ideális lakásba, kisforgalmú irodákhoz, 
üzletekhez. Project Line kivitelben kimondottan 
irodákba és üzletekbe alkalmazható.

K
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k,
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.

PINE
RUSTIC DARK BROWN 

01000942 Residential
03000942 Project line
02000942 CVC click

PINE
GREY 

01000944 Residential
03000944 Project line
02000944 CVC click

PINE
RUSTIC BROWN

01000945 Residential
03000945 Project line
02000945 CVC click

Limestone 

Hova Lerakás Garancia

Residential beltér, padló, fal, otthon, 
kisforgalmú iroda ragasztandó * 5+5

Residential 
CVC click

beltér, padló, fal, otthon, 
kisforgalmú iroda egy KLIKK és KÉSZ 10

 

A kő hatása meleg-
ségérzet mellett! 
Ajánljuk lakásba, 
kisforgalmú irodák-
hoz, üzletekhez.

K
lik

k 
és

 r
ag

as
zt

ha
tó

ki
vi

te
lb

en
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.

LIMESTONE CREAM 

01005575 Residential
02005575 CVC click

LIMESTONE LIGHT GREY 

01005571 Residential
02005571 CVC click

* Magicfloor ragasztóval ragasztva. * Magicfloor ragasztóval ragasztva.
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CLASSIC
termékcsalád

OAK

PINE

LORD

ZEBRANO

RANDOM

HOGY NE CSAK SZÉP, 
DE TARTÓS IS LEGYEN!
Nagyforgalmú helyekre, 
egy egész életre tervezve, 
0,7 mm vastag koptatóréteggel.
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Oak

Hova Lerakás Garancia

Classic OAK
beltér, padló, fal, otthon, 

kisforgalmú iroda, 
nagyforgalmú iroda, üzlet

ragasztandó élettartam

 

A tölgy szépsége, melegsége és
klasszikussága természetességet kölcsönöz 
a modern terekhez is. 
0,7 mm-es koptatóréteggel, 
34/42 kopásállósággal.

R
ag

as
zt

ha
tó

 k
iv

ite
lb

en
.

NATURAL OAK 
LIGHT BROWN

04008903

NATURAL OAK 
CHALKY GREY 

04011404

NATURAL OAK 
BROWN  

04008910

NATURAL OAK 
CHALKY CREAM  

04011403
 

 OAK
CLASSIC

04000102

OAK
PASTEL 

04000624

 OAK
GOLD

04000633
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 Pine

Hova Lerakás Garancia

Classic PINE
beltér, padló, fal, otthon, 

kisforgalmú iroda, 
nagyforgalmú iroda, üzlet

ragasztandó élettartam

 

A klasszikus fenyő melegsége! 
Ideális irodákhoz, üzletekhez.  
0,7 mm-es koptatóréteggel, 
34/42 kopásállósággal.

R
ag
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zt

ha
tó

 k
iv
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lb

en
.

PINE 
NATURAL 

LIGHT

04003902-1

PINE
WARM  
GREY

04839904

PINE
RUSTIC 
BROWN 

04006002

PINE 
NATURAL 

OLD 

04003902

PINE  
WARM 

BROWN

04839909

PINE 
NATURAL 

DARK  

04006217

Lord

Hova Lerakás Garancia

Classic LORD
beltér, padló, fal, otthon, 

kisforgalmú iroda, 
nagyforgalmú iroda, üzlet

ragasztandó élettartam

 LORD
GREY

04070793

LORD 
BROWN  

04070792

R
ag

as
zt

ha
tó

 k
iv

ite
lb

en
.

Rusztikus padló crystal felületnyomással, 
0,7 mm-es koptatóréteggel, 
34/42 kopásállósággal.
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Zebrano

Hova Lerakás Garancia

Classic ZEBRANO
beltér, padló, fal, otthon, 

kisforgalmú iroda, 
nagyforgalmú iroda, üzlet

ragasztandó élettartam

 

Karakteres mintázatok egyedi 
felületekkel, stílust kölcsönözve 
a térnek.
0,7 mm-es koptatóréteggel, 
34/42 kopásállósággal.

R
ag

as
zt

ha
tó

 k
iv

ite
lb

en
.

ZEBRANO 
CREAM 

04063881

ZEBRANO 
GREY  

04063882

ZEBRANO 
RED BROWN   

04063889
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Classic 
Random

Hova Lerakás Garancia

Classic RANDOM
beltér, padló, fal, otthon, 

kisforgalmú iroda, 
nagyforgalmú iroda, üzlet

ragasztandó élettartam

 

Közösségi terek a személyesség 
szemléletében. 
0,7 mm-es koptatóréteggel, 
34/42 kopásállósággal.

R
ag
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ha
tó
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en
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COAL  

04063957

RED
WALNUT

04007801

WESTERN 
GREY 

04063937

HANDSCRAPED 
DARK BROWN  

04000275

CHALKY 
GREY 

04000321

AMERICAN 
WALNUT 

04007172

SHADOW 
LIGHT 

BROWN

04006090

CHOCO DARK 

04063875
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PREMIUM
termékcsalád

MAMMUT

PASTEL LINE 

UNIQUE

EGYEDISÉG, EGYÉNISÉG, LUXUS.

Különleges méretek, egyedi design, 
életre szabott minőség!



44 45

Premium 
Pastel line 

Hova Lerakás Garancia

Premium Pastel line
beltér, padló, fal, otthon, 

kisforgalmú iroda, 
nagyforgalmú iroda, üzlet

ragasztandó élettartam

 

Játékos színek a fény tükrében. 
Egyedi, kerámia járólap hatású 
padlólapok. 
0,7 mm-es koptatóréteggel, 
34/42 kopásállósággal.

R
ag

as
zt

ha
tó

 k
iv

ite
lb

en
.

 

POWDER 

04056601 

CREAM 

04056603

LIGHT GREY 

04056604 

DARK GREY 

04056606

SILVER 

040566S2

KHAKI 

04056608

DARKEST

04056607
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Mammut 

Hova Lerakás Garancia

Premium Mammut
beltér, padló, fal, otthon, 

kisforgalmú iroda, 
nagyforgalmú iroda, üzlet

ragasztandó élettartam

 

Nagyméretű, rusztikus 
lapok az exkluzív és 
monumentális terekhez. 
0,7 mm-es koptatóréteggel, 
34/42 kopásállósággal.

R
ag

as
zt

ha
tó

 k
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.

RUSTY 
BROWN 

04011301

DARK 
BROWN 

04011312

DARK
GREY

04011314

LIGHT 
BROWN 

04011311

LIGHT
GREY

04011315
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Unique 

Hova Lerakás Garancia

Premium Unique
beltér, padló, fal, otthon, 

kisforgalmú iroda, 
nagyforgalmú iroda, üzlet

ragasztandó élettartam

 

Amikor a megjelenés miliőt teremt. 
Egyedi mintázatok. 
0,7mm-es koptatóréteggel, 
34/42 kopásállóság.

R
ag

as
zt

ha
tó

 k
iv

ite
lb

en
.

VINTAGE 
PASTEL 

04838804

COTTAGE 
ELEGANCE 

04850805

SPOTTY 
BROWN 

04850108

COTTAGE 
OLD BROWN 

04850505

CONCRETE 
LIGHT GREY 

04002204

WOVEN DARK 
BROWN 

04905614

COTTAGE 
CLASSIC 

04850808

BLACK  
METALLIC 

04050205

WOVEN  
GREY 

04905611
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WOVEN
termékcsalád

KÜLÖNLEGES  
SZÖVÖTT PADLÓ.

Utánozhatatlan szépség, 
zajmentesség, csúszásállóság!
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Woven 

Hova Lerakás Garancia

Szövött
beltér, padló, fal, otthon, 

kisforgalmú iroda, 
nagyforgalmú iroda, üzlet

ragasztandó 15 év

 

R
ag

as
zt

ha
tó

 k
iv

ite
lb

en
.

 

BAMBOO 
GOLD 

06000001

WAVE LIGHT 
IRON 

06000006

LATTICE 
SILVER 

06000004

LATTICE 
GRAPHITE 

06000007

WAVE DARK 
IRON 

06000005

BAMBOO 
OLIVE 

06000008

OSLO 

06000011

TOKYO

06000014

FIRENZE 

06000012

WAVE BLUE 
IRON

06000015

Modern megoldás, tekercses 
kivitelezésben és luxus minőségben.  
33 kopásállóság.
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CVC CLICK
termékcsalád

EGY KATTINTÁS 
ÉS KÉSZ!
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CVC click 

Hova Lerakás Garancia

CVC click
beltér, padló, fal, otthon, 

kisforgalmú iroda, 
nagyforgalmú iroda, üzlet

egy KLIKK és KÉSZ élettartam

 

Egy kattintás, hosszú távú 
kialakítás! 0,55 mm-es 
koptatóréteggel, 
33/41 kopásállósággal.

K
lik

k 
ki

vi
te

lb
en

.

PINE 
NATURAL 

LIGHT 

05003902
CVC click

NATURAL 
OAK CHALKY 

GREY 

05011404
CVC click

NATURAL 
OAK LIGHT 

BROWN 

05008903
CVC click

DARK 
BROWN 

05011312
CVC click

CONCRETE 
LIGHT GREY 

05002204
CVC click

NATURAL 
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BLACK 
METALLIC 
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Magicfloor Vinyl burkolat 
Lerakási útmutató 

Burkolóanyag és helyiség előkészítése

Akklimatizáljuk a burkolóanyagot. A bontatlan csomagokat lerakás 
előtt kb. 48 órán keresztül kell tárolni a burkolandó helyiségben. 
A szoba hőmérsékletének minimum 18–22 ºC-nak, a beton hőmér-
sékletének 15 ºC–nak, a maximális páratartalomnak pedig 40-60%-
nak kell lennie. Padlófűtés esetén a fűtést a burkolás befejezése 
után 48 órával lehet elindítani, a hőmérsékletet fokozatosan emel-
ve. Padlófűtés esetén figyelni kell arra, hogy a burkolat közelében a 
hőmérséklet ne haladja meg a 27 ºC-ot. A kicsomagolást követően 
minden egyes panelt ellenőrizni kell! Az előválogatás nélkül fekte-
tett padlófelület bármely, nem rejtett hibájáért reklamációt már 
nem áll módunkban elfogadni!

A körülményeket (hőmérséklet) az építési naplóban rögzítsék!

A felület előkészítése beton aljzat esetén:

Minden esetben győződjön meg arról, hogy a beton nedvességtar-
talma nem nagyobb, mint 2% (anhiditrit-esztrich esetén 0,5%). 
Mindig CM-készülékkel mérje, és az építési naplóban rögzítse! 
A  felület legyen tiszta és pormentes. Használjon alapozót (az al-
jzattól függően nedvszívó vagy nem nedvszívó alapozót). Válasszon 
megfelelő aljzatkiegyenlítőt – lehetőség szerint olyat, melyet a gyár-
tó, a  forgalmazó ajánl. Az aljzatkiegyenlítő teljes száradása után 
csiszolja meg a felületet, hogy tökéletesen sima legyen. Porszívóz-
zon ki, és győződjön meg arról, hogy az aljzat teljesen pormentes. Ha 
nem biztos abban, hogy a fogadó felület megfelelő, kérje szakembe-
rünk tanácsát! Használjon olyan ragasztót, melyet a gyártó, forgal-
mazó ajánl (Magicfloor MFA1100). A ragasztót hordja fel megfelelő 
A2 jelű fogazott kenőlemezzel az előkészített aljzatra (300-350 gr). 
A ragasztó megfelelő idejű szellőztetését követően fektesse a bur-
kolatot a ragasztóanyagba, majd hengerelje át a felületet 50-70 kg 
súlyú fém nyomóhengerrel! A gyártó utasításait mindig tartsa be!

A felület előkészítése meglévő hidegburkolat esetén:

Alaposan tisztítsa le, zsírtalanítsa, portalanítsa a felületet! A száraz 
felületre kenjen egy réteg nem nedvszívó aljzatra való (pl. műgyanta 
alapú) alapozót! Ez biztosítja az aljzatkiegyenlítő megfelelő tapadá-
sát. Válasszon megfelelő aljzatkiegyenlítőt – lehetőség szerint olyat, 
melyet a gyártó, a forgalmazó, illetve a burkoló szakember ajánl. 
Az aljzatkiegyenlítő teljes száradása után csiszolja meg a felületet, 
hogy tökéletesen sima legyen. Porszívózzon ki, és győződjön meg 
arról, hogy az aljzat teljesen pormentes. Ha nem biztos abban, hogy 
a fogadó felület megfelelő, kérje szakemberünk tanácsát!
Használjon olyan ragasztót, amelyiket a gyártó, forgalmazó ajánl. 
(Magicfloor MFA1100). A ragasztót hordja fel megfelelő fogazott 
kenőlemezzel az előkészített aljzatra (300-350 gr A2). A ragasztó 
megfelelő idejű szellőztetését követően fektesse a burkolatot a ra-
gasztóanyagba, majd hengerelje át a felületet 50-70 kg súlyú fém 
nyomóhengerrel! 

A gyártó utasításait mindig tartsa be!
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Luxus szövött tekercses vinyl
Lerakási útmutató

Általános információk

A kivitelezést szakember végezze. A Magicfloor nem vállal felelőssé-
get a nem megfelelő kivitelezésből adódó hibákért és problémákért.

Aljzatelőkészítés

A padlónak tisztának, simának, törés- és olajfoltmentesnek, vala-
mint nyomásállónak és tartósan száraznak kell lennie. A megfelelő 
előkészítés nélkülözhetetlen a jó eredményhez. Használjon alapo-
zót, amelyet a szintező anyag követ. Az aljzatkiegyenlítő teljes szá-
radása után csiszolja meg a felületet, hogy tökéletesen sima legyen. 
Porszívózzon ki, és győződjön meg arról, hogy az aljzat teljesen 
pormentes. Győződjön meg arról, hogy a padló szerkezetétől füg-
gően mennyi a megengedett nedvességtartalma. Ha szükséges, al-
kalmazzon nedvességjelző eszközt. Minden esetben bizonyosodjon 
meg róla, hogy az aljzat víztartalma nem nagyobb mint 2%. Ezt CM 
készülékkel tudja mérni.

A padló előkészítése

Tekerje ki a padlóburkolatot kb. 5 cm átfedéssel, és hagyja akklima-
tizálódni 24 órán keresztül.
Az összes tekercset mindig azonos irányba fektesse. Kerülje a ke-
resztirányú vágást, és használjon átmeneti profilokat, ha ezt nem 
lehet megakadályozni. Amikor több tekercset burkol ugyanabban 
a  helyiségben, a tekercseknek ugyanabból a gyártásból kell szár-
maznia. 
A legjobb eredmény elérése érdekében ajánlatos 48 órás akklima-
tizálás, és a burkolás során a hőmérséklet nem lehet alacsonyabb 
mint 15 °C, és a relatív páratartalom nem magasabb mint 80%. Pad-
lófűtés esetén a fűtést a burkolás befejezése után 48 órával lehet 
elindítani. Padlófűtés esetén figyelni kell arra, hogy a burkolat kö-
zelében a hőmérséklet ne haladja meg a 27 ºC-ot.

Ragasztóhasználat: A burkolatot a javasolt ragasztóval kell rögzíteni 
a teljes felületen. (A burkoláshoz a Magicfloor MFA 1100 ragasztót 
javasoljuk.) Vegye figyelembe a gyártó vagy a forgalmazó utasításait. 
Hajtsa vissza a sávokat a hosszuk (vagy a szélességük) felénél, vagy 
húzzon egy vonalat, ahonnan a ragasztót alkalmazni kell. Fektesse 
a padlót a szellőztetett ragasztóba, és dörzsölje egy farúddal a kö-
zépponttól a szélekig, hogy eltávolítsa a levegőbuborékokat. A bur-
kolás után hengerelni kell a padlót, az összes illesztést és felületet. 
Fontos, hogy a szegélyek jól zárjanak. A ragasztó száradása során 
a beltéri kondícióknak állandónak kell maradniuk. 

Az illesztések hegesztése: Szükséges hegeszteni a széleket. Azt 
javasoljuk, hogy használja a Werner Mueller márka A típusú hideg 
hegesztő rendszerét. 

Javasolt ragasztó: Magicfloor MFA 1100. A ragasztót hordja fel meg-
felelő A1-A2 jelű fogazott kenőlemezzel az előkészített aljzatra. 
Minden esetben kérje ki a gyártó véleményét és javaslatát. A burko-
lás befejezése után hengerelje a teljes felületet egy nagy és nehéz 
hengerrel (70 kg-os henger javasolt).

Kezdeti használat:

Javasoljuk, hogy ne használja a padlót addig, amíg a ragasztó telje-
sen meg nem szilárdult. A ragasztó száradása során a beltéri kon-
dícióknak állandónak kell maradniuk. A burkolás után szükséges 
azonnal lefedni a padlót, hogy megelőzzék a szennyeződését és ká-
rosodását.

12 óra múlva kezdhető az első takarítás.
24 óra múlva lehet használni.
48 óra múlva lehet bútorokat rátenni.

Takarítás a burkolás után: 

1. A burkolás után: Az építési por (homokgipsz) csiszoló hatású. Ezt 
el kell távolítani, hogy elkerülje a korai sétáló sávok kialakításának 
veszélyét. Porszívózás után a teljes felület nedves takarítása is 
szükséges egy befecskendezős géppel. 
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2. Szennyeződés esetén: A szennyeződések 90%-a a cipők talpán 
jut be az épületbe. Ezért erősen javasolt egy lábtörlő elhelyezése 
a bejárathoz.

3. Napi takarítás: Függ a szennyeződéstől és a forgalom mértéké-
től. A foltokat a lehető leghamarabb el kell távolítani azért, hogy 
elkerüljék azok behatolását a padlóburkolatba. 

4. Napi karbantartás: Csavarja ki a száraz mopot használat előtt. 
Tisztítsa meleg vízzel. Ha tisztítószert használt, öblítse le a pad-
lót utána, és hagyja a felületet alaposan megszáradni.  Alternatív 
megoldásként használjon porszívót. Lehetőleg válasszon forgó 
keféket a gőztisztító helyett. Időszakos tisztításhoz kérjen segít-
séget egy professzionális takarító cégtől.

5. Ha szükséges, használjon tisztítószert. Alkalmanként használ-
hat erősen lúgos tisztítószereket, de ezek túl gyakori használata 
károsíthatja a padlót.

6. Kérjük, próbáljon semleges, 7-8 pH értékű tisztítószert használ-
ni. Legalább egyszer öblítse le tiszta vízzel, és takarítsa moppal, 
miután tisztítószert alkalmazott, mivel a nem megfelelően leöb-
lített tisztítószerek maradványai vonzzák a szennyeződéseket. 

CVC Click vinyl padló  
Lerakási útmutató

Az Ecofloor CVC click vinyl egy magas minőségű, klikkes rendszerű 
designburkolat többféle megjelenésben.

Fontos általános információk

A beépítés előtt győződjön meg a szállított termék hibátlanságáról. 
Már szabott vagy beépített, lerakott padlóburkolattal kapcsolatos 
reklamáció kizárt. Alapvetően szállításonként gyártási tétel szerint 
megegyező árut garantálunk.

Támpontok:

1. nem lehetnek nagyobb síktól való eltérések  
(max. eltérés 3 mm/m)

2. nem lehetnek repedések a fogadó aljzatban
3. az aljzatnak megfelelően száraznak kell lennie (max. 2 CM%)
4. az aljzatnak szilárdnak, pormentesnek kell lennie 
5. a fogadó aljzat felületének szennyeződésmentesnek kell lennie 

(olaj, viasz, lakk, festék stb.)
6. a fogadó aljzatnak megfelelő hőmérsékletűnek kell lennie
7. a nem megfelelő terem- vagy szobaklíma problémát okozhat 
8. padlófűtés esetén szükség van felfűtési jegyzőkönyvre

A fogadó aljzat egyenetlenségeinek javítása önterülő aljzatkiegyen-
lítő beépítésével történhet, figyelembe véve a megfelelő rétegvas-
tagságot. Kérjük, tartsa be a gyártó előírásait! Padlófűtés esetén 
a padlóburkolat hőmérséklete nem haladhatja meg a 27 ºC értéket.

Akklimatizálás

A Magicfloor CVC click vinyl padlóburkolatot legalább 24 órán ke-
resztül abban a helyiségben kell tárolni bontatlan csomagolásban, 
fektetve, rakásolva, ahová beépítésre kerül.
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Klimatikus előírások:

Szobahőmérséklet: min. 18 °C
Fogadó aljzat hőmérséklete: min. 15, max. 25 °C
Relatív páratartalom: kisebb mint 65%

Magicfloor tekercses alátétfólia (2 mm) alkalmazása

Javasoljuk, hogy alátétlemezként Magicfloor alátétfóliát építsen be 
a click vinyl padló alá. 

A Magicfloor alátétfólia (2 mm) a következő előnyöket biztosítja:
1. kismértékű, pontszerű felületi egyenetlenségek áthidalása
2. lépés- és kopogászaj optimalizálása
3. a burkolaton történő járás komfortjának növelése

Alkalmazása az alábbi esetekben kötelező:
1. laminált padlóra vagy parkettára történő burkoláskor
2. sík kőburkolatra, márványra stb. történő burkoláskor
3. csempeburkolatra történő burkoláskor (5 mm-nél keskenyebb, 

2 mm-nél nem mélyebb fuga)
4. sík esztrich, vagy javított esztrich, illetve betonaljzatra történő 

burkoláskor
5. egyéb fogadó aljzat esetén ki kell kérni a gyártó szakvéleményét

Nem megfelelő alátétlemez alkalmazása esetén keletkező károkért 
felelősséget nem vállalunk.

Magicfloor CVC click vinyl padló fektetése

Szerszámok: trapézkés, mérőszalag, gumikalapács puha fejjel, 
ékek, ceruza, párhuzamvonalzó.

A Magicfloor click vinyl padlót úsztatva mindenfajta esztrichre le-
fektethetjük, ráépíthetjük fa vagy faalapú fogadó aljzatra, PVC-re, 
műanyag burkolatra és linóleumra is, valamint kő-, kerámia- és 
márványburkolatra.

A textil burkolatokat alapvetően el kell távolítani!

Az optimális megjelenés elérése érdekében a panelsorok közti átfe-
dés minimum 30 cm legyen. Mindig balról jobbra haladva dolgozzon, 

a panelek csapja a fal felé nézzen. A panelek rövid oldala mindig 
a beeső fő fényforrás felé essen. Keskeny, hosszú szobák, folyosók 
burkolásánál a paneleket hosszirányban fektesse le, mert így a fe-
lület sokkal szilárdabb lesz, mintha keresztbe burkolná a folyosót. 
Megfelelő ékek vagy távtartók segítségével minden rögzített épü-
letelem (falak, csövek, oszlopok, ajtótokok stb.) tekintetében 5 mm 
széles működési légrést (dilatációt) alakítson ki. 

Helyezze az első panelt a csapjával a fal felé, illessze hozzá a rövid 
oldal mentén pontosan a következő panelt, és ha szükséges, a gu-
mikalapáccsal lágy ütéseket mérve az illesztésre, zárja össze a pa-
neleket.

A következő sort az előző sor minimum 30 cm hosszú maradékával 
kezdje. Kb. 30 fokos szögben klikkelje össze a hosszú oldalakat úgy, 
hogy a rövid oldali illesztések pontosan illeszkedjenek egymással, 
a rövid oldali illesztéseket a fent leírt módon zárja össze. Ez a tech-
nika folytatandó az összes hátralévő sor tekintetében. A záró panel-
sor szélessége ne legyen kisebb egy fél panelszélességnél. Mielőtt 
a fektetést megkezdi, mérje és számolja ki az utolsó sor szélessé-
gét. Ha szükséges, vágjon le a kezdősor szélességéből annak érde-
kében, hogy a befejező sor szélessége megfelelő legyen.

150 m2 nagyságú felületig a burkolat egyben fektethető úgy, hogy 
a  működési légrést (dilatációt) minden rögzített épületelemnél 
10 mm szélességre kell növelni, és a felület a panelszélesség irá-
nyában nem haladhatja meg a 12,5 m-t. Összetett geometriájú felü-
leteket megfelelő profillal egymástól el kell választani. Szegélylécek, 
profilok, csőrózsák szerelésénél ügyelni kell arra, hogy ezek a taka-
róelemek ne legyenek a vinyl burkolathoz rögzítve.
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Kivételes esetek

1. Téli kerteknél, vagy hasonlóan nagy felületű üvegezésekkel ren-
delkező helyiségekben az esetleges nagymértékű méretváltozás 
miatt kritikus lehet a vinyl padló beépítése. Minden ilyen esetben 
a gyártó véleményét kell kikérni a burkolhatóságot illetően.

2. Nedves helyiségekben, ahol a helyiség mérete nem haladja meg 
a 10 m2-t (pl. fürdő, konyha), a működési légrés szilikonnal ki-
töltendő, annak érdekében, hogy az esetlegesen kiömlő víz ne 
tudjon a burkolat alá szivárogni. Nagyobb nedves helyiségekben 
a gyártó által forgalmazott szigetelő szegély és a szilikon masz-
sza együttes használata szükséges.

3. Anyagváltozás és károk megelőzése céljából nagy mennyiségű 
napfénynek kitett helyeken mindenképpen 10 mm széles műkö-
dési légrést kell alkalmazni, és gondoskodni kell megfelelő ár-
nyékolásról.

4. Kaucsuk bázisú színes görgők és kerekek (autógumi, szállító 
eszközök görgői stb.) közvetlen kontaktus esetén irreverzibilis 
színváltozásokat okozhatnak a vinyl padló felületén.

5. Tartósan telepített statikus terhek (nehéz tárgyak) helyeit a felü-
lettől szét kell dilatálni.

Takarítási útmutató
1. Kezdő takarítás

Az új padlóburkolat használatbavétele előtt javasolt egy első, kez-
dő takarítást végezni. A kivitelezés ideje alatt a burkolatokat mindig 
kartonpapír takarással vagy hasonló módon kell védeni.

Kismértékű szennyeződés: porszívózza, söpörje vagy vizes moppal 
takarítsa a felületet a por és egyéb laza szennyeződések eltávolítása 
érdekében.
A nagy, egybefüggő területeket kombinált géppel, kefével, fehér/ 
sárga színű súrolókoronggal lehet leghatékonyabban takarítani. 
Használjon semleges tisztítószert, 7-9 pH értékűt. Ha szükséges, 
végezzen száraz kefélést magas sebességen, fehér/ sárga súroló-
korong használatával.

Erős szennyeződés: Távolítsa el a képződött laza piszkot és a képző-
dött port. Ezután súrolja fel a padlóburkolatot súrológéppel és piros 
súrolókoronggal. Ha sok szennyeződés képződött, használjon lúgos 
tisztítószert 5-7 pH értékkel. Öblítse meleg vízzel. Végezzen száraz 
kefélést magas sebességen, piros súrolókorong használatával.

2. Napi, rendszeres takarítás

Száraz vagy nedves mopos tisztítás elegendő a napi vagy rendszeres 
takarításhoz.

3. Vegyszeres takarítás

Ha szükséges a nedves takarítás, használjon semleges padlótisztí-
tót. Vizes helyiségekben szükség lehet alkalmanként savas kémha-
tású tisztítószerrel való takarításra (pH 3-5) a lerakódott szappan és 
vízkő eltávolításához. Ha nem pH semleges takarítószert használ, 
minden esetben kövesse a felmosást egy tisztavizes felmosás, kü-
lönben száradás után a tisztítószer-maradványokon könnyen meg-
tapadnak a szennyeződések.
Figyelem: Az adagolásra vonatkozó utasításokat mindig pontosan 
kövesse! Minden esetben kérje ki a forgalmazó, gyártó utasításait! 
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4. Gépi takarítás

A legjobb eredmény elérése érdekében óvatosan tisztítsa a padlót 
kombinált súroló-, szárítógéppel, és közepes keménységű kefével 
vagy lehetőség szerint piros súrolókoronggal.

5. Megelőző intézkedések

Akadályozza meg már a bejárati ajtónál, hogy a szennyeződések 
kívülről bekerülhessenek a helyiségbe. A padlóról eltávolítandó 
szennyeződések 85%-a ugyanis így kerül be a padlóra. A bejáratnál 
elhelyezett, megfelelő szennyfogó szőnyeggel felfoghatóak a szeny-
nyeződések a belépők cipőiről. Ne felejtse el, hogy a padlóburkola-
tok károsodásának okai között első helyen a piszok és homokszem-
csék szerepelnek.

6. Foltok, szennyeződések eltávolítása

Kezelje azonnal a foltokat. Használjon fehér/piros nejlon súrolóko-
rongot denaturált szesszel, alkoholos tisztítószert vagy semleges 
tisztítószert. Végül törölje át tiszta vízzel.

7. Általános tanácsok:

1. Az oldószerek károsítják a melegburkolatokat.
2. Törölje fel azonnal a padlóra ömlött olajat, mivel az károsíthatja 

a felületet.
3. A fekete gumikerekek és a gumitalpak elszíneződést 

okozhatnak a padlóburkolaton.
4. Minden szék és asztal lábára helyezzen padlóvédő alátétet.
5. Ne felejtse el, hogy a világosabb színű padlóburkolatokat 

gyakrabban szükséges takarítani.
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Tulajdonságok

Cikkszámok alapján könnyen beazonosíthatóak 
termékeink, és itt megtalálja a legfontosabb 

információkat egy helyen.
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FIRST – RESIDENTIAL

Cikkszám Megnevezés Lapméret
(cm)

m2/ 
doboz

Kiszerelés  
lap/doboz

Súly  
kg/doboz

Vas-
tagság
(mm)

Koptató-
réteg
(mm)

Kopásállósági 
besorolás Fózolt

OAK

01000801 RESIDENTIAL 080-1 oak cream 122 x 23 3,9 14 lap 14 kg 2 0,35 32 nem

01000971 RESIDENTIAL 097-1 oak light 122 x 23 3,9 14 lap 14 kg 2 0,35 32 nem

01000972 RESIDENTIAL 097-2 oak old 122 x 23 3,9 14 lap 14 kg 2 0,35 32 nem

01000976 RESIDENTIAL 097-6 oak grey 122 x 23 3,9 14 lap 14 kg 2 0,35 32 nem

01001052 RESIDENTIAL 105-2 oak classic 122 x 23 3,9 14 lap 14 kg 2 0,35 32 nem

01001233 RESIDENTIAL 123-3 oak parquet light 122 x 23 3,9 14 lap 14 kg 2 0,35 32 nem

01001246 RESIDENTIAL 124-6 oak parquet classic 122 x 23 3,9 14 lap 14 kg 2 0,35 32 nem

PINE

01000942 RESIDENTIAL 094-2 pine rustic dark brown 122 x 23 3,9 14 lap 14 kg 2 0,35 32 nem

01000944 RESIDENTIAL 094-4 pine grey 122 x 23 3,9 14 lap 14 kg 2 0,35 32 nem

01000945 RESIDENTIAL 094-5 pine rustic brown 122 x 23 3,9 14 lap 14 kg 2 0,35 32 nem

LIMESTONE

01005571 RESIDENTIAL 557-1 limestone light grey 30 x 60 3,8 20 lap 13 kg 2 0,35 32 nem

01005575 RESIDENTIAL 557-5 limestone cream 30 x 60 3,8 20 lap 13 kg 2 0,35 32 nem

FIRST – CVC CLICK

Cikkszám Megnevezés Lapméret
(cm)

m2/ 
doboz

Kiszerelés lap/
doboz

Súly  
kg/doboz

Vas-
tagság
(mm)

Koptató-
réteg
(mm)

Kopásállósági 
besorolás Fózolt

OAK

02000801 RESIDENTIAL CL 080-1 oak cream 122x17,8 3,46 16 lap 23 kg 3,5 0,35 32 igen

02000971 RESIDENTIAL CL 097-1 oak light 122x17,8 3,46 16 lap 23 kg 3,5 0,35 32 igen

02000972 RESIDENTIAL CL 097-2 oak old 122x17,8 3,46 16 lap 23 kg 3,5 0,35 32 igen

02000976 RESIDENTIAL CL 097-6 oak grey 122x17,8 3,46 16 lap 23 kg 3,5 0,35 32 igen

02001052 RESIDENTIAL CL 105-2 oak classic 122x17,8 3,46 16 lap 23 kg 3,5 0,35 32 igen

02001233 RESIDENTIAL CL 123-3 oak parquet light 122x17,8 3,46 16 lap 23 kg 3,5 0,35 32 igen

02001246 RESIDENTIAL CL 124-6 oak parquet classic 122x17,8 3,46 16 lap 23 kg 3,5 0,35 32 igen

PINE

02000942 RESIDENTIAL CL 094-2  
pine rustic dark brown 122x17,8 3,46 16 lap 23 kg 3,5 0,35 32 igen

02000944 RESIDENTIAL CL 094-4 pine grey 122x17,8 3,46 16 lap 23 kg 3,5 0,35 32 igen

02000945 RESIDENTIAL CL 094-5 pine rustic brown 122x17,8 3,46 16 lap 23 kg 3,5 0,35 32 igen

LIMESTONE

02005571 RESIDENTIAL CL 557-1 limestone light grey 30 x 60 3,2 17 lap 21,3 kg 3,5 0,35 32 igen

02005575 RESIDENTIAL CL 557-5 limestone cream 30 x 60 3,2 17 lap 21,3 kg 3,5 0,35 32 igen

FIRST – PROJECT LINE

Cikkszám Megnevezés Lapméret
(cm)

m2/ 
doboz

Kiszerelés  
lap/doboz

Súly  
kg/doboz

Vas-
tagság
(mm)

Koptató-
réteg
(mm)

Kopásállósági 
besorolás Fózolt

OAK

03000801 PROJECT LINE 080-1 oak cream 122x23 4,46 16 lap 19 kg 2,5 0,55 33 igen

03000971 PROJECT LINE 097-1 oak light 122x23 4,46 16 lap 19 kg 2,5 0,55 33 igen

03000972 PROJECT LINE 097-2 oak old 122x23 4,46 16 lap 19 kg 2,5 0,55 33 igen

03000976 PROJECT LINE 097-6 oak grey 122x23 4,46 16 lap 19 kg 2,5 0,55 33 igen

03001052 PROJECT LINE 105-2 oak classic 122x23 4,46 16 lap 19 kg 2,5 0,55 33 igen

PINE

03000942 PROJECT LINE 094-2 pine rustic dark brown 122x23 4,46 16 lap 19 kg 2,5 0,55 33 igen

03000944 PROJECT LINE 094-4 pine grey 122x23 4,46 16 lap 19 kg 2,5 0,55 33 igen

03000945 PROJECT LINE 094-5 pine rustic brown 122x23 4,46 16 lap 19 kg 2,5 0,55 33 igen

ALÁTÉTFÓLIA

Cikkszám Megnevezés m2/tekercs Vastagság (mm)

90000500 CVC alátétfólia 10 2

MAGICFLOOR RAGASZTÓK

Cikkszám Megnevezés Kiszerelés kg/vödör Súly kg/vödör Anyagszükséglet g/m2 (A1-A2) Bázis

90110006 MFA 1100 6 6 300-350 vizes

90110014 MFA 1100 14 14 300-350 vizes

CLASSIC

Cikkszám Megnevezés Lapméret
(cm)

m2/ 
doboz

Kiszerelés  
lap/doboz

Súly  
kg/doboz

Vas-
tagság
(mm)

Koptató-
réteg
(mm)

Kopásállósági 
besorolás Fózolt

OAK

04000102 Classic 70: 00102 oak classic 90 x 15 3,34 24 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04000624 Classic 70: 00624 oak pastel 122 x 23 4,46 16 lap 19 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04000633 Classic 70: 00633 oak gold 122 x 20,2 3,96 16 lap 16 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04008903 Classic 70: 8903 natural oak light brown 122 x 23 4,46 16 lap 19 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04008910 Classic 70: 8910 natural oak brown 122 x 23 4,46 16 lap 19 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04011403 Classic 70: 11403 natural oak chalky cream 122 x 23 4,46 16 lap 19 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04011404 Classic 70: 11404 natural oak chalky grey 122 x 23 4,46 16 lap 19 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

PINE

04003902-1 Classic 70: 3902 pine natural light 90 x 15 3,34 24 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04003902 Classic 70: 3902 pine natural old 90 x 15 3,34 24 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04006002 Classic 70: 6002 pine rustic brown 90 x 15 3,34 24 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04006217 Classic 70: 6217 pine natural dark 90 x 15 3,34 24 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04839904 Classic 70: 839904 pine warm grey 122 x 23 4,46 16 lap 19 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04839909 Classic 70: 839909 pine warm brown 122 x 23 4,46 16 lap 19 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

LORD

04070792 Classic 70: 70792 lord brown 90 x 15 3,34 24 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04070793 Classic 70: 70793 lord grey 90 x 15 3,34 24 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

ZEBRANO

04063881 Classic 70: 63881 zebrano cream 90 x 15 3,34 24 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04063882 Classic 70: 63882 zebrano grey 90 x 15 3,34 24 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04063889 Classic 70: 63889 zebrano red brown  90 x 15 3,34 24 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

RANDOM

04000275 Classic 70: 00275 handscraped dark brown 122 x 20,2 3,96 16 lap 16 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04000321 Classic 70: 00321 chalky grey 90 x 15 3,34 24 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04006090 Classic 70: 6090 shadow light brown 90 x 15 3,34 24 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04063875 Classic 70: 6387-5 choco dark 90 x 15 3,34 24 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04063937 Classic 70: 63937 western grey 90 x 15 3,34 24 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04063957 Classic 70: 63957 coal 90 x 15 3,34 24 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04007172 Classic 70: 7172 american walnut 122 x 23 4,46 24 lap 19 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04007801 Classic 70: 7801 red walnut 122 x 23 4,46 16 lap 19 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

MAGICFLOOR RAGASZTÓK

Cikkszám Megnevezés Kiszerelés kg/vödör Súly kg/vödör Anyagszükséglet g/m2 (A1-A2) Bázis

90110006 MFA 1100 6 6 300-350 vizes

90110014 MFA 1100 14 14 300-350 vizes
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PREMIUM

Cikkszám Megnevezés Lapméret
(cm)

m²/ 
doboz

Kiszerelés 
lap/doboz

Súly  
kg/doboz

Vas-
tagság
(mm)

Koptató-
réteg
(mm)

Kopásállósági 
besorolás Fózolt

MAGICFLOOR MAMMUT COMMERCIAL 0,70

04011301 Mammut: 11301 rusty brown 30,5 x 122 4,46 12 lap 22 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04011311 Mammut: 11311 light brown 30,5 x 122 4,46 12 lap 22 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04011312 Mammut: 11312 dark brown 30,5 x 122 4,46 12 lap 22 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04011314 Mammut: 11314 dark grey 30,5 x 122 4,46 12 lap 22 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04011315 Mammut: 11315 light grey 30,5 x 122 4,46 12 lap 22 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

MAGICFLOOR PASTEL LINE COMMERCIAL 0,70

04056601 Pastel Line: 56601 powder 30 x 60 3,34 18 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Nem

04056603 Pastel Line: 56603 cream 30 x 60 3,34 18 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04056604 Pastel Line: 56604 light grey 30 x 60 3,34 18 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04056606 Pastel Line: 56606 dark grey 30 x 60 3,34 18 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Nem

04056607 Pastel Line: 56607 darkest 30 x 60 3,34 18 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04056608 Pastel Line: 56608 khaki 30 x 60 3,34 18 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04056602 Pastel Line: 566S2 silver 90 x 15 3,34 14 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

MAGICFLOOR UNIQUE COMMERCIAL 0,70

04838804 Unique Design: 838804 vintage pastel 122 x 20,2 3,96 16 lap 16 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04850108 Unique Design: 850108 spotty brown 122 x 20,2 3,96 16 lap 16 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04850505 Unique Design: 850505 cottage old brown 122 x 20,2 3,96 16 lap 16 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04850805 Unique Design: 850805 cottage elegance 122 x 20,2 3,96 16 lap 16 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04850808 Unique Design: 850808 cottage classic 122 x 20,2 3,96 16 lap 16 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04905611 Unique Design: 905611 woven grey 30 x 60 3,34 18 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04905614 Unique Design: 905614 woven dark brown 30 x 60 3,34 18 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04002204 Unique Design: 2204 concrete light grey 45,7 x 91,4 5 12 lap 24 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

04050205 Unique Design: 50205 black metallic 30 x 60 3,34 18 lap 14 kg 2,5 0,7 34/42 Igen

MAGICFLOOR RAGASZTÓK

Cikkszám Megnevezés Kiszerelés kg/vödör Súly kg/vödör Anyagszükséglet g/m2 (A1-A2) Bázis

90110006 MFA 1100 6 6 300-350 vizes

90110014 MFA 1100 14 14 300-350 vizes

SZÖVÖTT VINYL TEKERCS

Cikkszám Megnevezés
Tekercs 

hosszúsága
(m)

Tekercs 
szélessége

(m)

Súly  
kg/

tekercs

Vastagság
(mm)

Kopásállósági 
besorolás

06000001 Szövött vinyl: GB01 Bamboo gold  15-20 2 130 kg 2,5-2,8 33

06000004 Szövött vinyl: GB04 Lattice silver 15-20 2 130 kg 2,5-2,8 33

06000005 Szövött vinyl: GB05 Wave dark iron 15-20 2 130 kg 2,5-2,8 33

06000006 Szövött vinyl: GB06 Wave light iron 15-20 2 130 kg 2,5-2,8 33

06000007 Szövött vinyl: GB07 Lattice graphite 15-20 2 130 kg 2,5-2,8 33

06000008 Szövött vinyl: GB08 Bamboo olive 15-20 2 130 kg 2,5-2,8 33

06000011 Szövött vinyl: GB11 Oslo 15-20 2 130 kg 2,5-2,8 33

06000012 Szövött vinyl: GB12 Firenze           15-20 2 130 kg 2,5-2,8 33

06000014 Szövött vinyl: GB14 Tokyo           15-20 2 130 kg 2,5-2,8 33

06000015 Szövött vinyl: GB15 Wave blue iron           15-20 2 130 kg 2,5-2,8 33

MAGICFLOOR RAGASZTÓK

Cikkszám Megnevezés Kiszerelés kg/vödör Súly kg/vödör Anyagszükséglet g/m2 (A1-A2) Bázis

90110006 MFA 1100 6 6 300-350 vizes

90110014 MFA 1100 14 14 300-350 vizes

CVC CLICK

Cikkszám Megnevezés Lapméret
(cm)

m²/ 
doboz

Kiszerelés 
lap/doboz

Súly  
kg/doboz

Vas-
tagság
(mm)

Koptató-
réteg
(mm)

Kopásállósági 
besorolás Fózolt

05003902 CVC Click: 3902 pine natural light 122 x 17,8 3,46 16 lap 23 kg 3,5 0,55 33/41 Igen

05008903 CVC Click: 8903 natural oak light brown 122 x 17,8 3,46 16 lap 23 kg 3,5 0,55 33/41 Igen

05008910 CVC Click: 8910 natural oak brown 122 x 17,8 3,46 16 lap 23 kg 3,5 0,55 33/41 Igen

05011404 CVC Click: 11404 natural oak chalky grey 122 x 17,8 3,46 16 lap 23 kg 3,5 0,55 33/41 Igen

05011312 CVC Click: 11312 dark brown 122 x 17,8 3,46 16 lap 23 kg 3,5 0,55 33/41 Igen

05011315 CVC Click: 11315 light grey 122 x 17,8 3,46 16 lap 23 kg 3,5 0,55 33/41 Igen

05002204 CVC Click: 2204 concrete light grey 30 x 60 3,2 17 lap 21,3 kg 3,5 0,55 33/41 Igen

05050205 CVC Click: 50205 black metallic 30 x 60 3,2 17 lap 21,3 kg 3,5 0,55 33/41 Igen

ALÁTÉTFÓLIA

Cikkszám Megnevezés m2/tekercs Vastagság (mm)

90000500 CVC alátétfólia 10 2
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