
PREZENTACE PODLAHOVÝCH KRYTIN
DESIGNFLOORING OPUS



Barkotex Praha s.r.o. se již od roku 1991 zabývá dodávkou a odbornou montáží 
podlahových krytin. Díky naší spolehlivosti a profesionalitě jsme za uplynulá desetiletí 
dokázali vybudovat silnou, stabilní společnost, která umí své nepřeberné zkušenosti 
dokonale uplatnit v segmentu developerských projektů a stát se tak plnohodnotným 
partnerem jakémukoliv investorovi. O vysoké kvalitě námi poskytovaných služeb 
nejlépe vypovídá dlouholetá, konstantní spolupráce s naprostou většinou všech 
velkých developerských společností působících na území České republiky. 

Víme, že zařizování nového domova je pro každého člověka důležitou životní etapou 
a přesně s tímto vědomím také ke každému jednotlivému klientovi, který navštíví náš 
showroom, přistupujeme. Nejvyšší prioritou je pro nás spokojený zákazník.

V rámci systému klientských změn nabízíme produktové portfolio materiálů, jež 
uspokojí jakkoliv náročného klienta. Dřevěné podlahové krytiny od předních 
světových výrobců, vinylové dílce v různých technologických provedeních nebo 
koberce od největších amerických producentů jistě naplní očekávání všech lidí, kteří 
budují nové rodinné zázemí nebo si pořizují nemovitost pro investiční účely.
  
Přesvědčíme Vás, že náš svět tvoříme od podlahy. 

Barkotex klientské centrum
NEW LIVING CENTER

Šafránkova 1238/1
155 00 Praha 5

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI



Komerční vinylové dílce OPUS

•	 velikost lamely: 

přírodní kámen SP2 457 × 610 mm 

 SP7 457 × 915 mm 

prkna WP3 152 × 915 mm 

 WP4 228 × 1219 mm 

 REN 102 × 915 mm

•	 tloušťka lamely 2,5 mm

•	 nášlapná vrstva 0,55 mm

•	 třída zatížení 33/42 vysoká zátěž - komerční i bytové prostory

Vinylová podlaha OPUS
Odolné podlahy pro vysokou zátěž

Skladba vinylových dílců Designflooring

Odolné vinylové podlahy v zajímavých dekorech představuje kolekce Opus od společnosti Designflooring. 
Vedle oblíbených dřevěných dekorů najdete také netradiční podlahy se vzorem dlaždic. Na rozdíl od 
opravdové dlažby, která je na dotek chladná, vás ta z vinylu nebude studit. Své využití najdou vinylové 
podlahy Opus v chodbách, kuchyních nebo v koupelnách, kde se mění teploty i vlhkost. Také komerčních 
prostor se tyto vinylové podlahové krytiny nezaleknou. Díky výborným akustickým vlastnostem se hodí 
například do patrových bytových komplexů, kde bývá problém s hlučností. Třída zátěže 33/42 dává vědět, 
že ani frekventovaná místa komerčních budov nejsou pro podlahy Opus žádným problémem, a to i 
přesto, že jsou silné pouhých 2,5 mm a disponují nášlapnou vrstvou 0,55 mm. Lamely najdete v nabídce 
v různých šířkách, stačí si vybrat tu pravou pro vás. Při pokládce se jednotlivé dílce celoplošně podlepují 
a jsou vhodné pro instalaci podlahového vytápění. Nemusíte se bát ani složité údržby – úplně postačí 
podlahu zamést, setřít vlhkým mopem nebo vysát vysavačem.

1. K-Guard+ surface protection
2. Clear PVC embossed wear layer
3. High definition photographic layer
4. Backing layers


 
  

   

Designflooring | OPUS | WP411 Niveus

Vysoká odolnost Příjemný pocit

Jednoduchá údržba Voděodolné

Realistický design 100% Recyklovatelné

Vhodné pro teplovodní podlahové vytápění (do 27 °C)

PŘEDNOSTI



SP212 Terra

WP313 Ignea WP316 Rubra

WP418 Pallida

SP213 Urbus

SP214 Forma

SP215 Ferra

WP411 Niveus

WP422 Columba

SKLADOVÉ VARIANTY DEKORŮ OPUS

Designflooring | OPUS | Pallida WP418



Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9, Vysočany
tel.: 241 443 350, fax: 241 443 351

e-mail: info@barkotex.cz

Klientské centrum developerských projektů: 
Prodejna NEW LIVING CENTER, Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

www.barkotex.cz


