PU DESIGN
SYSTÉM DR. SCHUTZ® PU COLOR

Motto: „Podlahu neměnit, ale kompletně
barevně renovovat!“

DĚLÁME
ZE STARÉHO NOVÉ

DÍKY SYSTÉMU PU COLOR A PU DESIGN

Výměna staré opotřebené podlahy je náročná na čas. Práce způsobují

ŘEŠÍTE TYTO OTÁZKY A PROBLÉMY?

DALŠÍ VÝHODY
SYSTÉMU
PU DESIGN:

hluk, špínu a často jsou také náklady na celý proces velmi vysoké. Revo-

Podlaha dlouho nevypadá dobře a už vůbec ne

luční technologie sanace povrchu podlahy od Dr. Schutz jde zcela jinou

reprezentativně a hezky?

individuální grafika dle vašeho přání

Čištění je čím dál náročnější a těžší?

barvy dle RAL, SIKKENS, NCS a PANTONE

cestou. Cestou minimální náročnosti s maximálním výsledkem.
Inovativní 2-komponentní PU barevné laky od Dr. Schutz dokáží obnovit

Chtělo by to novou podlahu, ale náklady jsou vysoké

všechny elastické podlahy /PVC, vinyl, CV, linoleum, kaučuk/ a také lité

a dlouhý výpadek provozu si nemůžete dovolit?

podlahy epoxidové, polyuretanové a cementové. Všechno kreativně a
individuálně dle vašich představ a přání. Práce jsou téměř bez hluku, bez

PU Design je to správné řešení!

prachu, špíny a bez nutnosti dlouhé odstávky. To vše za až o 50% nižších

téměř 3000 barev – neomezené možnosti
tvorba barevných intarzií či vložení loga
Původní stav podlahy

extrémně krátká doba aplikace

nákladů ve srovnání s pokládkou nové podlahy. Nechte se přesvědčit …

žádná špína, prach a hluk při realizaci

PU Design = Nová podlaha za jeden den*!

výsledný povrch může mít 4 různé optické
varianty – lesk, mat, extramat, ultramat
speciální krycí nátěry umožní vytvořit

Metoda, účinek a výsledek:
Jednoduše geniální – geniálně jednoduché.

protiskluz R10 nebo R11
podlaha může mít odolnost vůči barevným
dezinfekcím, barvám na vlasy a migraci

1

Původní stav. Stará podlaha je poškrábaná a opticky nehezká.

změkčovadel z gumy
vhodné dle DIN 18032 pro sport

2

D íky PU Color a Super PU Siegel budou staré podlahy opět jako nové a navíc
budou dlouhodobě chráněny.

Správnou aplikaci systému zaručují
zkušení a certifikovaní realizační
partneři.

* Za jeden den je možné zvládnout cca 200 m2 – záleží na původním stavu podlahy a podmínkách.
Po aplikaci systému PU Design

PU DESIGN
JE VÝBORNÉ
ŘEŠENÍ PRO:

NEMOCNICE
LEIDEN
„V prostředí nemocnice musí být podlahy spolehlivě protiskluzné
a také odolné vůči dezinfekčním prostředkům a chemikáliím.
PU-nátěry od Dr. Schutz toto všechno u nás zvládají. Byli jsme také

kanceláře a administrativní budovy

rádi, že v průběhu realizace, která musela probíhat za provozu,

banky a úřady

nebyli naši pacienti obtěžováni hlukem a prachem“.

obchody a obchodní domy

Peter Mechelse, vedoucí oddělení nákupu
LUMC Leiden-Utrecht

nemocnice a lékařské praxe
domovy pro seniory
školy a mateřské školky
sportovní a víceúčelové haly
hotely a restaurace
autosalony

Prostory

Dialyzační centrum

Původní podlaha

Linoleum

Plocha

2500 m2

Produkt

PU Design Barvy:

kadeřnické salony
průmyslové haly a továrny
rodinné domy a byty
původně

potom

RAL 2003
RAL 7047
RAL 9001

původně

potom

INTEGROVANÁ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
AURICH

KNIHOVNA
BERLÍNKREUZBERG

„Prostor pro přestávky a odpočinek se podařilo přepracovat na

„PU Design od Dr. Schutz přesně splnil naše požadavky na indivi-

krásnou barevnou arénu se zónami pro různé aktivity. Z přilehlé

duálnost a mnohostrannost použití. Naši klienti byli velmi příjemně

kavárničky se stala půvabná oáza klidu. To se našim žákům moc líbí

překvapeni, že byly celé prostory kompletně zrenovovány za víkend

– a učitelé jsou nadšeni z kreativních možností využití. Jsme rádi, že

a v pondělí už byla knihovna zase otevřena. Personál knihovny zase

jsme se rozhodli pro systém PU Design.“

překvapilo, jak snadno a levně se nový povrch uklízí a čistí.“

Renate Erdt, zástupkyně ředitelky školy

Ralf Fleckenstein, architekt

IGS Aurich

Prostory

Přestávková hala & Cafeteria

Prostory

Zákaznické zóny

Původní podlaha

Linoleum

Původní podlaha

PVC

Plocha

1800 m2

Plocha

1100 m2

Produkt

PU Design Barvy:

Produkt

PU Design Barvy:

původně

potom

RAL 2008

RAL 5008

RAL 9003

RAL 3017

RAL 6037

RAL 6019

původně

potom

PU-DESIGN VÁM RÁDI PŘEDSTAVÍ A NABÍDNOU
CERTIFIKOVANÍ REALIZAČNÍ SPECIALISTÉ:
Kompetentní poradenství přímo ve vašem objektu a prohlídka stávajících prostor
Optimální řešení odsouhlasené dle vašeho přání a zpracované dle vaší konkrétní situace
Kvalitní provedení prací zkušeným, kvalifikovaným a odborným řemeslníkem

KREATIVNÍ DESIGN, TOP PRODUKTY A SLUŽBY = KRÁSNÁ PODLAHA NA DLOUHOU DOBU!

Váš certifikovaný realizátor:
Výhradní partner pro ČR a SR:
DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Tel: +420 515 227 272
office@dema-dekor.cz
www.podlahy-renovace.com
www.dema-dekor.cz
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