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5861 | Grey Geometric

NĚMECKÁ KVALITA
V ČR prodáno přes 2.763.000 m2 = 47.630 spokojených zákazníků
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Ochrana zdraví lidí a životního prostředí je pro nás vždy na prvním místě. Vyrábíme 100% recyklovatelné podlahy, 

které jsou vhodné pro dlouhodobě udržitelné budovy (LEED Credit, BREEAM). Díky nejnižším emisím jsou též 

doporučované pro nízkoenergetické a pasivní domy, stejně jako pro budovy, ve kterých jsou např. školy, školky a jesle. 

U těchto domů a dodatečně zaizolovaných budov je riziko vysoké koncentrace emisí v souvislosti s nízkou intenzitou 

obměny vzduchu.

NEJPŘÍSNĚJŠÍ EMISNÍ CERTIFIKÁT = INDOOR AIR COMFORT GOLD
Naše vinylové podlahy Expona Domestic byly první na světě, které získaly díky své kvalitě dlouhodobě nejpřísnější 

a nejkomplexnější certifikát Indoor Air Comfort Gold (AICG). Jsou vyrobeny bez použití škodlivých změkčovadel, 

vstupní suroviny podléhají přísné kontrole stejně jako technologie výroby. Samozřejmě bez obsahu ftalátů, 

formaldehydu, pentachlorfenolu, težkých kovů a dalších karcinogenních škodlivých látek, které jsou testovány 

zkušebním institutem. Certifikát AICG získá méně než 10 % produktů na trhu.

Certifikát AICG splňuje a výrazně převyšuje požadavky emisních certifikátů Blaue Engel, LEED Credit, BREEAM, 

Floorscore, M1, A+ a přísné požadavky na dlouhodobou udržitelnost výrobku v budovách.

EXPONA DOMESTIC N° 1 – VINYL 100% BEZ FTALÁTŮ
Vinylové podlahy Expona jsou dlouhodobě nejpoužívanější značkou vinylových podlah na největším evropském trhu, a to 

v Německu. Přestože jsou podlahy Expona Domestic na německém trhu ve své kategorii nejdražší produkt (35 €), pracuje 

s nimi přes 90 % dodavatelů vinylových podlah. Prvenství na trhu je podpořeno dlouhodobou kvalitou a perfektním klientským 

servisem. Oceněním pro nás je, že profesionální kladečské firmy zvolili podlahu Expona Domestic vinylem roku.

Do České a Slovenské republiky jsme za posledních 24 let dodali více než 2 700 000 m2 vinylové podlahy Expona Domestic. 

Díky skladování v ČR a velkému objemu prodejů jsme zredukovali náklady na minimum. Výsledkem je nejpříznivější poměr 

výkon/ cena na trhu v dané kvalitě.

PODLAHA, KTERÁ S VÁMI BUDE ŽÍT 

Výběr typu podlahy a její design je jedním z klíčových bodů při řešení interiéru. Naše požadavky kladené na podlahu jsou 

nejenom praktické povahy, ale zároveň musí splňovat naše představy spojené s celkovým vzhledem a atmosférou interiéru. 

Jakou ale zvolit podlahu, abyste ji mohli použít ve všech prostorech, nebýt limitováni vzhledem a zároveň za příjemnou cenu?

Vinylové podlahy mají stále více příznivců pro svoji snadnou údržbu, velmi atraktivní vzory a dobrou odolnost. Jsou určeny do 

všech bytových a komerčních prostor, včetně místností zatěžovaných vlhkem, jako jsou kuchyně, koupelny či WC.

Design u našich vinylových podlah není pro Vás limitem. Udáváme nové trendy v této oblasti a získali jsme řadu ocenění za 

design. Z naší kolekce si snadno vyberete podlahu pro moderní, technické i rustikální prostory. Dokonalý autentický vzhled 

dřeva, kamene, dlažby či betonu odráží aktuální trendy interiérového designu.

100 % RECYCLABLE

EXPONA DOMESTIC – 100% BEZ FTALÁTŮ
Obecně se v podlahách setkáte se 3 skupinami značení obsahu ftalátů:
 

1)   100% Phthalate Free = 100% bez ftalátů – výrobek neobsahuje žádnou skupinu ftalátů, je 100% bezftálátový.

2)  Orthophthalate Free = bez obsahu orthoftalátů – výrobek neobsahuje skupinu orthoftaláty, nelze označit 100% bez ftalátů.

3)             Phthalate Free Technology nebo Phthalate Free Production = bezftalátová technologie/výroba – ftaláty nejsou přidávány do 

výrobního procesu. Nevztahuje se však na složku recyklátu, přidávaného do výrobku, který ftaláty může obsahovat. Většinou je 

na tento fakt upozorněno označením „except recycled content“ – vyjma složky recyklátu. Recyklát může tvořit až 35 % obsahu 

podlahy.

Výrobky skupin 2 a 3 nejsou značeny 100% Phthalate Free (100% bez ftalátů).

VAŠE GARANCE STÁLÉ KONTROLY KVALITY
Výrobky s certifikátem IACG jsou průběžně namátkové kontrolovány zkušebním institutem během platnosti certifikátu. Je 

tak garantováno, že výrobek, který získal certifikát, je stále vyráběn ve stejné kvalitě a není rozdíl mezi testovaným vzorkem 

a dodávaným výrobkem na trh.
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KDYŽ MÁ KVALITNÍ VINYL MÉNĚ EMISÍ, NEŽ PŘÍRODNÍ NEBO EKOLOGICKÉ PODLAHY

V současné době nesplňují žádné přírodní podlahoviny, ani tzv. ekologické podlahy, přísná kritéria pro získání 

certifikátu Indoor Air Comfort Gold. Tyto výrobky sice neobsahují PVC, ftaláty, změkčovadla, jak marketingově 

prezentují, ale díky obsahu jiných látek, které se také testují (např. formaldehyd), certifikát nezískaly. Většinou jsou 

držiteli dnes už průměrného certifikátu Blaue Engel, kde se výrobek testuje pouze jednou při udělení certifikátu, 

po dobu platnosti již ne. Zda dodávaný výrobek na trh odpovídá testovacímu vzorku už není kontrolováno. Je tedy 

ekologická podlaha ta, která to o sobě tvrdí, nebo která má skutečně nejmenší emise a je 100% recyklovatelná?

VÝHODY NAŠICH VINYLOVÝCH PODLAH
Bez obsahu ftalátů, formaldehydu (HCHO) a pentachlorfenolu (PCP)

Opakovaná nezávislá kontrola kvality 

Zdravotní nezávadnost, ideální pro děti a alergiky

Příjemná a teplá na dotek

Výborně tepelně a zvukově izoluje

Zdravotní nezávadnost, ideální pro děti a alergiky

Bezpečná díky své protiskluznosti pro děti, seniory a naše zvířecí mazlíčky

Velmi vhodná pro teplovodní podlahové topení pro nízký tepelný odpor – 0,02 m2 K/W

100% odolnost vůči vlhku a vodě

Opravdu snadná údržba a zvýšená odolnost proti špinění a běžným chemikáliím

Vysoká odolnost opotřebení a kolečkové židli

Vzájemná kombinovatelnost vzorů a desénů

Ekonomicky výhodná oproti materiálům v rolích, zvláště pro členité prostory (malý odpad – prořez)

ŘEZ PODLAHOU

Povrchová úprava CleanShieldTM 
Snadná a rychlá údržba díky vylepšené 
speciální povrchové úpravě ze 100% 
polyuretanu. Hedvábný lesk propůjčuje 
podlaze zcela přirozený vzhled.

Nášlapná vrstva (0,40 mm)
Průhledná vrstva s autentickým reliéfem 
povrchu pro ještě přirozenější vzhled 
podlahy, vyšší odolnost a životnost 
podlahy. 
Její speciální úprava zajišťuje ostrou 
kresbu vzoru podlahy  a průhledná vrstva 
zůstává stále čirá.

Dekorativní vrstva
Nová inovativní tiskařská technologie 
umožňuje vyrábět ještě ostřejší a věrohodnější 
vzory podlah.

Stabilizační vrstva
Patentovaná celoplošná stabilizační vrstva 
zajišťuje vysokou rozměrovou stabilitu 
a odolnost v otlaku. 
Eliminuje nedostatky skelné mřížky, 
především prokreslování mřížky v průběhu 
času do vzoru.

Základní vrstva
Pro stabilní a dlouhodobou životnost 
podlahy.

Celková tloušťka

pouze 2 mm 
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OBSAH FORMALDEHYDU [µg/m3 = ppm] = max. povolené množství v podlaze

JEDNORÁZOVĚ PROVEDENÉ
CERTIFIKÁTY

OPAKOVANĚ PŘEZKUŠOVANÉ 
 CERTIFIKÁTY

TVOC [µg/m3] = max. povolené množství všech těkavých organických látek v podlaze

JEDNORÁZOVĚ PROVEDENÉ  
CERTIFIKÁTY

Certifikační úřad od vystavení certifikátu 
již podlahu nepřezkušuje. Nelze tedy zaručit trvalou 
kvalitu podlahy po dobu jeho několikaleté platnosti.

OPAKOVANĚ PŘEZKUŠOVANÉ 
CERTIFIKÁTY

Podlahy se kontrolují a testují opakovaně a námátkově 
certifikačním úřadem po celou dobu platnosti 

certifikátu.
Zajištěna stále stejná kvalita výroby podlahy.

Maximální povolená 
hranice pro obchody, 
jesle, školky, školy.

MÍRA NEZÁVADNOSTI PODLAH – EMISNÍ CERTIFIKÁTY

.

KVALITA EMISNÍCH CERTIFIKÁTŮ

0

0

1 000

Testováno
na ftaláty

100

300

500

||

160

220

Opakovaně
přezkušované

10 = 0,01.

40 = 0,03.

60 = 0,05.

120 = 0,10.

GOLD

GOLD MAJÍ
TI NEJLEPŠÍ

OZNAČENÍ NEZÁVADNÁ PODLAHA 
každá podlaha s hodnotou 120 a menší

||

OZNAČENÍ NEZÁVADNÁ PODLAHA 
každá podlaha s hodnotou 1 000 a menší

Doporučená hranice 
pro dětské pokoje, 
jesle, školky, školy.

VÍTE JAK POZNÁTE ZDRAVOU PODLAHU ?    HLEDEJTE GOLD !
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5824 | Light Saw Mill Oak 184,2 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 15 lamel / 3,37 m2

5982 | Natural Oak Washed 152,4 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 18 lamel / 3,34 m2
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5826 | Cracked Wood 184,2 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 15 lamel / 3,37 m2

5822 | Frosted Oak 184,2 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 15 lamel / 3,37 m2
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5823 | Cream Used Wood 203,2 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 14 lamel / 3,46 m2

5991 | White Saw Cut Ash 203,2 x 1 219,2 mm

Balení: 14 lamel / 3,46 m2
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5829 | Mill Oak Mini Parquet 76,2 x 228,6 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 192 lamel / 3,34 m2 Sražená hrana 4V

5962 | Grey Ash 152,4 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 18 lamel / 3,34 m2
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5828 | Beige Saw Mill Oak  184,2 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 15 lamel / 3,37 m2

5831 | Nordic Oak 184,2 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 15 lamel / 3,37 m2 Sražená hrana 4V
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5827 | Mountain Oak 184,2 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 15 lamel / 3,37 m2 Sražená hrana 4V

5832 | Blond Harmony Oak 184,2 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 15 lamel / 3,37 m2 Sražená hrana 4V
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5975 | Bleached Ash 152,4 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 18 lamel / 3,34 m2

5950 | Scandinavian Country Plank 152,4 x 914,4 mm

Balení: 24 lamel / 3,34 m2
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5835 | Golden Valley Oak Parquet 101,6 x 609,6 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 54 lamel / 3,34 m2 Sražená hrana 4V

5953 | Wild Oak 152,4 x 914,4 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 24 lamel / 3,34 m2
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5951 | Antique Oak 152,4 x 914,4 mm

Balení: 24 lamel / 3,34 m2

5834 | Golden Valley Oak  184,2 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 15 lamel / 3,37 m2 Sražená hrana 4V
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5836 | Classic Cherry  152,4 x 1 219,2 mm Sražená hrana 4V

Balení: 18 lamel / 3,34 m2

5821 | Sherwood Oak 184,2 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 15 lamel / 3,37 m2 Sražená hrana 4V
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5837 | Manor Oak 184,2 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 15 lamel / 3,37 m2 Sražená hrana 4V

5968 | Natural Oak Medium 152,4 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 18 lamel / 3,34 m2
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5963 | Honey Ash 152,4 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 18 lamel / 3,34 m2

5841 | Tobacco Oak 184,2 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 15 lamel / 3,37 m2
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5842 | Farmhouse Oak 184,2 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 15 lamel / 3,37 m2 Sražená hrana 4V

5839 | Oak Parquet 101,6 x 609,6 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 54 lamel / 3,34 m2 Sražená hrana 4V
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Pokládka musí být provedena na přesah.

5843 | Dark Endgrain Woodblock 101,6 x 914,4 mm

Balení: 36 lamel / 3,34 m2

5838 | Castel Oak 184,2 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 15 lamel / 3,37 m2
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5819 | Cambridge Oak Mini Parquet  76,2 x 228,6 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 192 lamel / 3,34 m2 Sražená hrana 4V

5988 | Dark Classic Oak 152,4 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 15 lamel  / 3,37 m2
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5961 | Natural Brushed Oak 203,2 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 14 lamel / 3,46 m2

5967 | Natural Oak Grey 152,4 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 18 lamel / 3,34 m2
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5845 | Grey Saw Mill Oak 184,2 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 15 lamel / 3,37 m2

5844 | Dusky Pine  184,2 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 15 lamel / 3,37 m2
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5825 | Grey Nomad Wood 184,2 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 15 lamel / 3,37 m2

5833 | Honey Nomad Wood 184,2 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 15 lamel / 3,37 m2
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5847 | Umbra Glazed Wood 152,4 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 18 lamel / 3,34 m2

5979 | Grey Pine 152,4 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 18 lamel / 3,34 m2
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Pokládka musí být provedena na spáru bez přesahu. 

5846 | Indigo Glazed Wood 152,4 x 1 219,2 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 18 lamel / 3,34 m2

5846 | Indigo Glazed Wood
Nenavazující vzor

304,8 x 609,6 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 18 lamel / 3,34 m2



25

Pokládka musí být provedena na spáru bez přesahu. 

Pokládka musí být provedena na spáru bez přesahu. 

5861 | Grey Geometric
Nenavazující vzor

304,8 x 609,6 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 18 lamel / 3,34 m2

5849 | Golden Geometric
Nenavazující vzor

304,8 x 609,6 mm Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 18 lamel / 3,34 m2



26

5863 | Silverline Slate  304,8 x 609,6 mm Sražená hrana 4V

Balení: 18 lamel / 3,34 m2

5864 | Charcoal Slate  304,8 x 609,6 mm Sražená hrana 4V

Balení: 18 lamel / 3,34 m2
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5862 | Graphite Slate 304,8 x 609,6 mm Sražená hrana 4V

Balení: 18 lamel / 3,34 m2

5865 | Sand Concrete 609,6 x 609,6 mm Sražená hrana 4V

Balení: 9 lamel / 3,34 m2
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5866 | Ivory Concrete 609,6 x 609,6 mm Sražená hrana 4V

Balení: 9 lamel / 3,34 m2

5867 | Sand Stencil Concrete 304,8 x 304,8 mm Sražená hrana 4V

Balení: 36 lamel / 3,34 m2
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5868 | Ivory Stencil Concrete 304,8 x 304,8 mm Sražená hrana 4V

Balení: 36 lamel / 3,34 m2

5869 | Blue Stencil Concrete 304,8 x 304,8 mm Sražená hrana 4V

Balení: 36 lamel / 3,34 m2
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5835 | Golden Valley Oak Parquet
Pokládka vzor „Trojitá rybí kost“ za 
použítí miniparketek

5835 | Golden Valley Oak Parquet
Pokládka vzor „Mozaika“ za použití 
miniparketek

5834 | Golden Valley Oak
Pokládka vzor „Německá vazba“ za použití 
prken

INSPIRACE A KREATIVNÍ VZHLED
Kombinace dvou barev            5867 | Sand Stencil Concrete a 5868 | Ivory Stencil Concrete

PODLAHA JAKO OBKLAD
Voděodolná vinylová podlaha Expona Domestic je vhodná 
pro použití v domácnosti jako obklad stěn v koupelně 
nebo v kuchyni. 
Chrání stěny proti otěru, je omyvatelná a snadno se 
udržuje. Vinyl tak vynikne i jinde, než na podlaze. 
Obklad v designu podlahy znamená sjednocený vzhled 
v každém detailu.

POKLÁDKA NA SCHODY
Schodiště můžete realizovat buď ve stejném designu jako 
navazující podlahy nebo z něj vytvořit optickou dominantu.
Oproti dřevěným a laminátovým schodištím je vinyl teplejší, 
tišší a bezpečnější. 
Zvláště děti, senioři a domácí mazlíčci ocení, že neklouže. 
Stejně tak nemusíte řešit různé výšky navazujících podlah 
ani rozdílnou údržbu.
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PODLAHOVÉ TOPENÍ

Podlaha Expona Domestic je vhodná pro teplovodní 

podlahové topení. 

Je vhodná také pro elektrické podlahové topení 

za splnění podmínky, že topné dráty budou 

min. 35 mm pod povrchem podlahy. 

Není vhodná pro povrchové topné rohože a fólie. 

Pro všechny typy podlahového topení platí, že 

max. povolená teplota podkladu je 27 °C.

TECHNICKÝ LIST

Povrchová úprava CleanShieldTM, 100 % PUR

Třída zátěže EN ISO 10874                        23                         32                          41

Celková hmotnost EN ISO 23997 3 680 g/m²

Celková  tloušťka EN ISO 24346 2,00 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy EN ISO 24340 0,40 mm

Počet lamel, rozměry, balení EN ISO 24342

192 ks           =         76,2 x 228,6   mm =   3,34 m²
        36 ks           =  304,8 x 304,8  mm =   3,34 m²
         54 ks  =       101,6 x 609,6 mm =   3,34 m²
            18 ks  =     304,8 x 609,6 mm =   3,34 m²
           9 ks  =   609,6 x 609,6 mm =   3,34 m²
         24 ks  =                   152,4 x 914,4           mm =   3,34 m²
        36 ks           =      101,6 x 914,4           mm =   3,34 m²
            18 ks           =       152,4 x 1219,2 mm =   3,34 m²
              15 ks           =      184,2 x 1219,2 mm =     3,37 m²
            14 ks           =      203,2 x 1219,2 mm = 3,46 m²

Rozměrová stabilita EN ISO 23999 < 0,10 %

Zbytkový otlak EN ISO 24343-1 0,05 mm

Stálobarevnost při umělém osvětlení EN ISO 105-B02 ≥ 6

Reakce na oheň EN 13501-1 B
fl
 - s1

Protiskluznost DIN 51130
EN 13893

R10
DS

Snížení kročejového hluku EN ISO 10140-3 2 dB

Tepelný odpor EN 12667
ISO 8302 0,02 m² K/W

Elektrostatické vlastnosti EN 1815 < 2 kV

Antistatické vlastnosti EN 1081 cca 1011 Ohm

Chemická odolnost EN ISO 26987 dobrá odolnost

Odolnost opotřebení EN ISO 10582 typ I

Vliv kolečkové židle ISO 4918 vhodné pro typ W (měkká kolečka)

Podlahové topení EN 1264-2 ano, max. 27 °C 

EN 14041

           Obklad stěn EN 15102 D-s3-d0 na nehořlavých podkladech A1 a A2.
Montáž na MS polymerová lepidla.

Expona Domestic je heterogenní vinylová podlaha bez obsahu škodlivých změkčovadel (ftalátů), vyrobená 
na bázi biologických látek.

 
 

objectflor enhances
sustainable construction
via Environmental Product
Declarations (EPDs)

100 %     RECYCLABLE

ZÁRUKA



Správný 

čas na

nákup 

podlahy

Kupte podlahu

Získejte 

3x 100 000 Kč

Jakmile se zaregistrujete do soutěže, zařadíme Vás automaticky do 3 nejbližších následujících slosování od registrace.

Pro registrované do 31. 7. 2022 Pro registrované do 31. 12. 2022

Nejbližší termíny losování

Pro registrované do 30. 4. 2022

1/20238/20225/2022

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní podlahy zakoupené partnery u dovozce DOBRÉ PODLAHY.
Vyžádejte si od partnera svůj kód a ověřte si jeho platnost na soutěžní stránce.

Předchozí výherce najdete na soutez.dobrepodlahy.cz/vyherci.

 
 
 

Nakupte soutěžní 
podlahu1.

2.
3.

Vyplňte registrační
formulář Máte tři šance na výhru

100 000 Kč

Soutěžní kód získáte 
nákupem v síti partnerů 

DOBRÝCH PODLAH.
Kód zaregistrujte na

 soutez.dobrepodlahy.cz. V následujících třech slosováních
jste ve hře.

2005378384 (vzorový kód)

Vyhrazujeme si právo na změnu cen. Vyhrazujeme si právo technických změn. Informace jsou aktuální v době vzniku a mohou se časem měnit. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Obrázky jsou pouze ilustrativní. Uvedené dekory jsou reprodukcemi originálních materiálů a zobrazují pouze část celkové struktury a barvy. Ve skutečnosti se mohou od obrázků lišit.
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www.dobrepodlahy.cz

Váš profesionální prodejce:


