
                                                                                        
 

Vysoko záťažové vinylové podlahové krytiny pre využitie v 
zdravotníctve 

 
Súčasný dizajn nemocničných 
a liečebných zariadení je založený na 
vytváraní príjemného, pohodlného až 
domáckeho prostredia, ktoré je bezpečné 
tak pre pacientov a zamestnancov ako aj 
pre návštevníkov. Výber vhodnej 
podlahovej krytiny má na toto pôsobenie 
nemocničných priestorov veľký vplyv. 
 
Podlahové krytiny Polyflor Performa sú vyrábané v rôznych dizajnoch. Ich využitím je 
možné vytvoriť na prvý pohľad príjemné prostredie už pri vstupe do nemocnice na 
recepcii, v chodbách i v izbách pacientov. Široká paleta farieb podlahových krytín 
umožňuje vytvárať harmonický základ pre dizajn celého interiéru nemocnice a uľahčuje 
zosúladenie všetkých prvkov. 

  
Okrem dizajnových vlastností podlahy, sú dôležité i jej ďalšie vlastnosti nevyhnutné pre 
vytvorenie optimálnych podmienok. Splnenie kritérií, medzi ktoré patrí dlhá životnosť, 
protišmyková odolnosť či hygienická nezávadnosť je nevyhnutné. Najvhodnejšie sú 
podlahové krytiny, ktoré zároveň s vysokou kvalitou a dlhou životnosťou ponúkajú i nízku 
náročnosť údržby.  
 

 
 



                                                                                        
 
Skupina homogénnych podlahových 
krytín Polyflor Performa  je určená 
pre využitie v rôznych priestoroch 
v oblasti zdravotníctva. Všetky 
výrobky sú testované a spĺňajú 
medzinárodne stanovené štandardy 
pre aplikáciu v zdravotníckych 
zariadeniach.  
 
 
 
Podlahové krytiny Polyflor Performa sú hygienickým aj praktickým riešením pre 
zdravotnícke zariadenia. V týchto zariadeniach s vysokými nárokmi na hygienu je 
pravidelné čistenie základnou ochranou proti rozširovaniu infekcií. Výrobky Polyflor 
Performa s povrchovou úpravou PU alebo PUR, sú odolné voči častému používaniu 
čistiacich prostriedkov.  Je možné tepelne ich zvárať, čím sa vytvára hygienický 
a jednoliaty povrch bez špár, v ktorých by sa mohla zhromažďovať špina či baktérie.  
 

 
 
 
Homogénne podlahové krytiny Polyflor 
Performa sú dodávané vo forme rolí 
alebo štvorcov.  
Vysoko záťažové vinylové podlahové 
krytiny Polyflor PRIMUS 2000, Polyflor 
PRESTIGE, Polyflor TREND, Polyflor 
MYSTIQUE majú PUR povrchovú 
úpravu pre zvýšenie odolnosti 
a efektívnejšiu údržbu. Krytina Polyflor 
ULTRA XL má polyuretánovú (PU) 
povrchovú úpravu.  Všetky sú určené 
pre použitie v priestoroch so strednou 
až ťažkou záťažou. 



                                                                                        
 
V miestnostiach so špeciálnymi technickými nárokmi, v ktorých sa využívajú citlivé 
elektronické prístroje (operačné sály, miestnosti vybavené röntgenovými prístrojmi), majú 
svoje využitie elektricky vodivé podlahové krytiny. Patria k nim elektrostatické krytiny 
Polyflor ELEKTRO SD, Polyflor PRIMUS SD, Polyflor FINESSE SD, Polyflor CONDUCTIV 
EC, ktoré majú schopnosť odvádzať elektrostatický náboj. 
 

 
 
Podlahové krytiny Polyflor Performa sú nenáročné na údržbu 
Preventívne opatrenia vo forme bariérových čistiacich systémov vo vstupných priestoroch 
sú nevyhnutné pre minimalizáciu znečistenia prinášaného z vonkajšieho prostredia.  
Pravidelná údržba pozostáva z povysávania prachu a voľných nečistôt a utierania podlahy 
vlhkým mopom s neutrálnym čistiacim prostriedkom alebo prostriedkom vhodným pre 
použitie na podlahy s PU a PUR povrchovou úpravou.  
 

 
 
Pre bližšie informácie kontaktujte pracovníkov firmy INTERIER TATRY  
spoločnosť s ručením obmedzeným, Poprad  
na telefónnych číslach: +421 – 52 – 776 93 16 
    +421 – 52 – 776 93 14 
mobil kancelária:   0903 / 900 902 
E-mail: info@interier-tatry.sk, office@interier-tatry.sk 
web: www.interier-tatry.sk 


