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Dlouhodobý leader
na rychle rostoucím trhu

Trh živený úspěchem vinylových dílců
Celosvětový trh s vinylovými podlahovými krytinami se v posledních 10
letech těší velkému růstu a řadí se tak mezi další úspěšné kategorie
podlahových krytin (dlažba, laminát, koberce atd.). Vinylové dílce jsou dobře
známé jak široké veřejnosti, tak i profesionálům pro svůj široký výběr dekorů
a jednoduchost pokládky. Tyto přednosti vinylových podlah slaví úspěch
zejména ve Francii, Německu, zemích Beneluxu a Velké Británii.
Růst pokládky vinylových podlah lze pozorovat ve všech sférách, od
soukromých bytů, domovů až po veřejné budovy a sportoviště.
Gerflor si, uvedením nové kolekce, která je jednou z nejucelenějších na trhu,
upevňuje pozici dlouhodobého leadera na trhu s vinylovými dílci. Využívá
technologií z nové unikátní ekologické výrobní linky.

Gerflor – leader na trhu s vinylovými dílci
Gerflor je průkopníkem v produkci vinylových dílců. V roce 1985 spatřily
světlo světa jejich samolepící dílce. Společnost využila poptávky po
dekorativních podlahových krytinách, které jsou snadné na manipulaci a
instalaci. Od té doby tato značka neustále přichází s inovacemi a nabídku
svých produktů stále rozšiřuje. Nyní má Gerflor tu nejširší nabídku na celém
trhu, co se dekorů, způsobů pokládky a příslušenství (akustické podložky,
soklové lišty atd.) týká. Profesionální jsou i služby zákaznického servisu,
logistika a technická podpora zákazníka. Tohle všechno řadí Gerflor na
pozici leadera na trhu s vinylovými dílci pro profesionály.
Gerflor také pomohl zpopularizovat tuto kategorii produktů v domácím
prostředí. Francouzi si jistě pamatují osmisekundovou reklamu „Et Hop!“
z roku 1985. Objevil se v ní známý francouzský herec Christophe Salengro,
který propagoval samolepící podlahové dílce Gerflor. Vznikla tak celá série
reklam, které běžely až do roku 1996 a představovaly značku Gerflor široké
veřejnosti a budovaly její dobrou reputaci.
Celá série reklam je dostupná na:
https://www.youtube.com/watch?v=zxRVnDqy2Ik
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Gerflor má novou ekologickou výrobní linku,
celosvětový unikát
Nová výrobní linka na produkci vinylových dílců
Aby Gerflor splňoval zvyšující se požadavky a zajistil zákazníkům okamžitou
dostupnost svých produktů, investoval do nové výrobní linky.
Linka se nachází v Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), roční kapacita je
deset milionů metrů čtverečních a využívá patentovaného kontinuálního
produkčního procesu. Stojí na celkové rozloze o 11 500 m2 a pracují zde tři
týmy ve dne i v noci. Bylo vytvořeno celkem 50 nových pracovních míst. K
dnešnímu dni se 70 % veškeré produkce podlahovin Gerflor nachází ve
Francii.

Desetkrát nižší emise uhlíku
Nová výrobní linka společnosti Gerflor slouží výhradně k výrobě vinylových
dílců a je založena na principech oběhového hospodářství. Celá budova,
jejíž součástí je i integrované recyklační středisko, patří mezi
nejmodernější na světě. Až 55 % materiálů, které se použijí při výrobě, jsou
již recyklované.
Z důvodu úspory energie byla postavena třicetimetrová věž, ve které se
odehrává mimořádný proces – surové materiály jsou přidávány a míseny
pomocí gravitační síly. Emise CO2 na jeden vyrobený m2 jsou tak desetkrát
nižší než při běžném postupu.

Recyklování je naše motto
V roce 2017 spojil Gerflor síly s francouzským podnikem Paprec Recyclage,
zabývající se recyklací, a vytvořili platformu Floor to Floor®. Toto spojení
pomůže francouzskému výrobci rozšířit své znalosti oběhového
hospodářství a zvýšit objem sesbíraných a recyklovaných odřezků
podlahových krytin každý rok:
•

Recyklací odřezků z výroby

•

Recyklací odřezků z pokládek skrze program „Second life“
(Druhý život), který umožňuje sbírat odřezky a používat je
k výrobě jiných produktů (certifikát EuCertPlast a evropská
certifikace recyklace)

Podlahové krytiny Gerflor jsou 100% recyklovatelné. Obsahují až 55 %
recyklovatelného materiálu a jsou v souladu s regulací REACH. Podlahové
krytiny Gerflor mají velmi nízké VOC emise, neovlivňují kvalitu vnitřního
vzduchu a jsou hodnoceny A+.
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Mikado

Nejmodernější technologie a
aktuální trendy
Výzkum, vývoj a technologie zaměřené na komfort

Gerflor se zajímá o akustické vlastnosti podlah

Gerflor má čtyři výzkumná a vývojová centra v různých částech světa. Tým
140 inženýrů se zabývá vývojem nových řešení budoucnosti v oblasti
podlah.

Co se týče akustických vlastností, všechny podlahové krytiny Gerflor mají
vynikající hodnoty akustické izolace při zachování vysoké odolnosti vůči
poškození a jsou jednoduché na údržbu.

Nejnovější technologie Duo Core názorně ukazuje jejich schopnost vytvářet
standardy budoucnosti. Součástí této technologie je pevná RIGIDNÍ
mezivrstva vyztužená skelným vláknem pro maximální stabilitu. Nad ní se
nachází pružná vrstva pro komfort při chůzi, navíc dobře izoluje zvuk.

Akustické podložky, které jsou dostupné jako doplněk pro řadu CREATION,
posunou kročejovou neprůzvučnost na 15 až 19 dB.

Tato technologie jde ruku v ruce se vývojem exkluzivních 4D dekorů
s mimořádně realistickým vzhledem, zkosenými okraji lamel, odolnou čirou
nášlapnou vrstvou a matnou povrchovou úpravou, která podlaze dodává
přirozený vzhled.

Vinylové dílce Gerflor jdou systematicky vpřed i v otázce trendů. V 90.
letech 20. století byly standardní dílce dlouhé jeden metr, v roce 2010 měly
1,2 metru a o devět let později, v roce 2019, jsou dlouhé 1,5 metru. Protože
v nabídce nechybí formáty od velikosti XXS po XXL, můžete si s dílci Gerflor
vyhrát a nakombinovat tak zajímavé moderní motivy nebo je uspořádat
jako mozaiku.

Gerflor – podlahy budoucnosti

Ještě před výrobou prvních lamel se Gerflor intenzivně věnuje designu
podlah. Ačkoliv je realistický dřevěný vzhled stále populární, podlahové
dílce Gerflor jsou v dnešní době dostupné mimo jiné i v designu textilu,
betonu, geometrických tvarů nebo kovového provedení.
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Gerflor přichází s novou
kolekcí vinylových dílců
CREATION 2019
Jedna z velkých konkurenčních výhod společnosti Gerflor je vlastní
designové oddělení, které úzce spolupracuje s oddělením vývoje a výroby.
Tento rok uvedlo na trh novou kolekci vinylových dílců CREATION 2019.
Gerflor cílí na architekty, designéry a profesionály, a nabízí různé varianty
formátů, designů a užitné zátěže pro různé oblasti použití:

Poznámka
Nová řada CREATION je vytvořena čistě v souladu
s principy oběhového hospodářství. Výrobky jsou
100% recyklovatelné a podíl recyklátu v nově
vyrobených dílcích je průměrně 55 %.

- CREATION 30 pro mírnou zátěž;
- CREATION 55 pro střední až vysokou zátěž;
- CREATION 70 pro komerční zátěž.

Takto ekologický proces výroby je jeden
z nejefektivnějších na světe. Emise CO2 na vyrobený
m2 jsou desetkrát nižší než při standardním procesu.

Řada CREATION je esteticky perfektní, její motivy jsou v přírodních,
decentních, moderních a klasických tónech, založené na současných
trendech.

Naše vlastní stylové a designové studio
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Nová kolekce podlah je založena
na třech výrazných
designových trendech

Forestland
čerpá inspiraci z lesů, severních moří a
jednoduchosti přírody. TOP design této kolekce
Swiss Oak (CREATION 55) - oblíbené neošetřené
přírodní dřevo. Dostupné v pěti atraktivních
tónech.

Prisma
je interpretací městského života a
geometrických přímek
mrakodrapů.
Z těchto trendů čerpá design Cementine
(CREATION 30), který kombinuje betonový
efekt s hexagonálními motivy.
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To pravé řešení pro
Váš projekt

Tribe
se inspiruje divočinou, primitivními motivy a matkou
Zemí. V srdci tohoto trendu stojí motiv Ponto Cruz
(CREATION 55), který je protkaný barevným liniemi,
vytvářejícími líbivý textilní efekt.

Gerflor potvrzuje pozici technologického leadera i tím, že nabízí 3
rozdílné způsoby instalace vinylových dílců, aby splnil specifické
požadavky pokládky do různých prostor:
• Clic

• LooseLay

• Dry-Back

Ponto Cruz Navy Creation

• CREATION30 nabízí 38 designů v 58 odstínech.
• CREATION55 nabízí 41 designů v 64 odstínech.
Mimo jiné, nová kolekce CREATION obsahuje velké množství doplňků jako
jsou podlahové lišty, akustické podložky, instalační nářadí apod.)

7

Nový a exkluzivní CLIC systém pokládky
Vertikální zámkový CLIC systém je patentovanou inovací společnosti
Gerflor. Dílce lze rychle a tiše instalovat bez lepení. Díky své pevnosti a
možnosti pokládky za provozu je vhodný zejména pro renovace. Ve
většině případů je možné pokládat na již existující podklad
Gerflor je ve výrobě vertikálních CLIC zámků průkopníkem. V roce 2017
přišel se systémem Clic (R)evolution – jediný patentovaný a kompletně
vertikální instalační systém pro malé i velké formáty vinylových dílců.
Jedna z jeho klíčových předností je o 30 % rychlejší pokládka, která z něj
činí preferovanou volbou podlahářů. Systém Clic (R)evolution byl oceněn
v roce 2017 cenou Grand Prix Sageret a cenou Janus de l’Industri. V roce
2018 byl vybrán pro cenu Red Dot Design Award a Plastics Recycling
Awards Europe.

LooseLay – volný způsob pokládky
Tuto metodu pokládky lze použít volně v prostoru menším než 30 m2
nebo na fixaci v prostoru větším než 30 m2. Takto položené vinylové dílce
lze kdykoliv odstranit, což umožňuje snadný přístup např. k elektrickému
vedení pod podlahou.

Celoplošné lepení a pokládka na podložku Smartfix
Lepený systém je ideální do nových prostor. Navíc s novou samolepící
podložkou Smartfix lze podlahy CREATION pokládat mnohem rychleji.
Pokládka je pohodlná a podlahu je množné využívat ihned.

Stáhněte si vizualizace z
tohoto souboru na
cattoire.com
Uživatelské jméno: vipcattoire
Heslo: journaliste
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