comfortBack
Podkład amortyzujący

comfortBack
lepsze samopoczucie
i komfort pod stopami
w miejscu pracy.

CZYM JEST
COMFORTBACK?

comfortBack to podkład, który
poprawia amortyzację pod stopami i
jest równie wygodny jak podeszwa
ulubionej pary butów.

Materiał comfortBack, czyli poliestrowy filc
z recyklingu, ogranicza zmęczenie mięśni i
jednocześnie zwiększa trwałość wykładziny. Jeśli
szukasz sposobu na poprawę samopoczucia i
zwiększenie komfortu w miejscu pracy, technologia
comfortBack pozwoli Ci zapewnić amortyzację
i dźwiękochłonność podłogi, która zapewni
długotrwałą wygodę.
Podkład comfortBack jest standardowo dostępny
w wybranych kolekcjach firmy modulyss, ale
może być również zastosowany w każdej innej
kolekcji przy zamówieniach od określonej
minimalnej ilości.
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1. Runo + podłoże pierwotne
+ spoiwo lateksowe
2. Siatka z włókna szklanego zapewniająca
najwyższą stabilność wymiarową
3. Warstwa Back2Back z modyfikowanego
materiału bitumicznego z recyklingu dla
zwiększenia wytrzymałości
4. Warstwa comfortBack w 90% z filcu z
odzysku dla większego komfortu i dłuższej
żywotności

90%
surowca wtórnego
Filc poliestrowy
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JAK DZIAŁA
COMFORTBACK?
Podkład comfortBack zapewnia komfort dzięki
specjalnemu, w 90% recyklingowanemu filcowi
poliestrowemu. Jest lekki, a jednocześnie
wystarczająco
gęsty,
aby
wytrzymywać
obciążenia i powracać do stanu wyjściowego po
każdym kroku.
Dzięki wysokiej zawartości surowców wtórnych i
brakowi chemikaliów podkład comfortBack jest
bardziej przyjazny nie tylko dla pomieszczenia, ale
i dla całej planety.
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Jakich środków klejących należy używać z
podkładem comfortBack?
Montaż płytek dywanowych podkładem
comfortBack nie wymaga trwałego klejenia.
Zalecamy stosowanie żeli antypoślizgowych
UZIN U 2100. Tego typu kleje bezrozpuszczalnikowe i niskoemisyjne po zaschnięciu nie
utwardzają się i dają efekt lepkości.
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WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ
Podkład comfortBack podejmuje wyzwanie i
zwiększa wytrzymałość płytek dywanowych
modulyss i trwałość ich wyglądu, aby włókna nie
musiały przyjmować ciężaru kolejnych kroków.
Podkład comfortBack sprawia, że nasze
wysokowydajne płytki dywanowe są jeszcze
trwalsze, a jednocześnie łatwe w montażu,
cichsze i oczywiście bardziej komfortowe.
Długotrwała wytrzymałość
Odporność i konstrukcja podkładu comfortBack
z poliestrowego filcu z recyklingu gwarantuje,
że płytki dywanowe cechują się wymaganą w
dzisiejszych ruchliwych miejscach pracy długoterminową trwałością i wytrzymałością, nawet
przy intensywnym użytkowaniu.
DSGN Tweed 912

Mniej hałasu
Gęsty filc podkładu comfortBack redukuje hałas
kroków i rozmów skuteczniej niż standardowe
płytki dywanowe wyposażone w system
Back2Back (bitumiczne).
Utrzymanie wysokiej jakości
Płytki dywanowe modulyss z materiałem typu
Back2Back (bitumiczne) znane są z bezusterkowej eksploatacji i tak też jest w przypadku
systemu comfortBack: trudno zapalność,
doskonałe łączenia płytek, stabilność wymiarowa
i wiele więcej; płytki dywanowe wyposażone w
system comfortBack mają te wszystkie cechy.
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ASORTYMENT
3 KOLEKCJE,
18 KOLORÓW

DSGN Tweed

930

Podkład comfortBack jest standardowo dostępny
dla 3 kolekcji płytek dywanowych: First Absolute,
DSGN Cloud i DSGN Tweed. Każda z nich jest
dostępna z magazynu w sześciu praktycznych
wariantach kolorystycznych.
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First Absolute
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993

DSGN Cloud

930

930
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SPECJALNE WERSJE
NA ŻYCZENIE
Podkład comfortBack może być również użyty z
dowolną płytką dywanową modulyss od określonej
minimalnej ilości zamówienia.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem handlowym firmy modulyss.
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