MasterTop

PUre floor design

Master Builders Solutions
Založené na partnerstve. Odborníci nášho systému Master Builders Solutions
prichádzajú s inovatívnym a trvalým riešením na uspokojenie vašich špecifických
potrieb pri výstavbe. Naše celosvetové skúsenosti a sieť vám pomôžu k úspechu
- dnes aj zajtra.

Master Builders Solutions
Značka Master Builders Solutions v sebe zahŕňa všetky
odborné znalosti spoločnosti a vďaka tomu tvorí
riešenia určené pre novú výstavbu, opravy a renovácie
stavieb a stavebných konštrukcií. Riešenia Master Builders
Solutions sú založené na skúsenostiach získaných
v stavebnom priemysle počas viac než jedného storočia.
Naša referencia Nijkerk (Holandsko):
Obytný dom
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Jadro systému Master Builders Solutions tvorí know-how
a skúsenosti celosvetového spoločenstva stavebných
odborníkov spoločnosti. Spájame tie správne produktyz náš
ho portfólia tak, aby sme vyriešili vaše špecifické
problémy pri výstavbe. Spolupracujeme naprieč odbornými
a regionálnymi oblasťami. Ťažíme zo skúseností, ktoré sme
získali v mnohých stavebných projektoch po celom svete.
Využívame nielen svetové technológie, ale aj naše podrobné
znalosti potrieb miestnej výstavby, aby sme vyvinuli novinky,
ktoré vám pomôžu k väčšiemu úspechu.
Portfólio pod značkou Master Builders Solutions zahŕňa
riešenia pre priemyselné podlahy, prísady do betónu, aditíva
do cementu, riešenia zaisťujúce odolnosť proti vode, tmely,
produkty na opravy a ochranu betónu a injektážne zmesi.

PUre pre krásny dizajn Vašej podlahy
PU – skrátene polyuretán – sa používa ako komfortná podlahovina, ktorá má
presvedčivé a individuálne prispôsobené vlastnosti ako sú elasticita, odolnosť proti
oteru a poškriabaniu. Dodáva sa v širokej škále farebných odtieňov pre široký
rozsah aplikácií.
Aby sme vás presvedčili o jedinečných vlastnostiach a neobmedzených
možnostiach použitia dekoratívnych podlahových systémov MasterTop PU, navrhli
sme podlahový dizajnový koncept MasterTop PUre reprezentujúci naše zameranie
na čistotu materiálu a dizajnu v kombinácii s funkčnosťou a udržateľnosťou.
V tejto brožúre vám predstavíme širokú škálu dizajnov a tým vám ukážeme, aké
kreatívne môžu podlahové systémy MasterTop byť a čo môžete od skúsených
odborníkov v oblasti vysokokvalitných dekoratívnych podláh očakávať.

MasterTop 1324
Absolútna špička v oblasti dekoratívnych PU podláh. Táto húževnatá podlaha
poskytuje ochranu proti opotrebovaniu, nečistotám, prenikaniu kvapalín a nárazu
v kombinácii s trvanlivosťou a dekoratívnou eleganciou.
S podlahovým systémom MasterTop 1324 môžete vytvoriť bezpečné a farebné
pracovné prostredie.
Akú farbu? Vy rozhodnete!

Vrchný náter
Nosná vrstva

Penetrácia
Voliteľné: Náter proti poškriabaniu
Naša referencia Oudenaarde (Belgicko):
Obchod s módnymi odevami Little London

MasterTop 1325
MasterTop 1325 je krásna, štýlová a nehlučná podlaha. Táto bezškárová
a oteruvzdorná polyuretánová podlaha v sebe kombinuje kvalitu a komfort.
Flexibilná polyuretánová nosná vrstva vám navodzuje nezlomný pocit pohodlnej
a hygienickej podlahy, ktorá vytvára príjemnú atmosféru.
So svojimi estetickými možnosťami, masívnym vzhľadom a dekoratívnym štýlom,
môže podlaha MasterTop 1325 skutočne udávať trendy - ako jediná svojho druhu.

Vrchný náter
Nosná vrstva

Penetrácia
Voliteľné: Náter proti poškriabaniu
Naša referencia Zürich (Švajčiarsko):
Reštaurácia Bar Werd

MasterTop 1326
Jedinečné vlastnosti podlahy MasterTop 1326 vám umožnia dosiahnuť umelecké
dielo. To robí vašu podlahu veľmi kreatívnou a celkom unikátnou.
MasterTop 1326 v sebe kombinuje odolnosť s pružnou a bezškárovou povrchovou
úpravou, s ktorou sa veľmi ľahko pracuje a ktorá spĺňa hygienické normy. Podlaha
navyše ponúka brilantný a exkluzívny dizajn. Môžete maľovať od steny ku stene
takmer ako na “maliarskom plátne" a dokonca pokračovať vo vami zvolenom dizajne
aj na stenách.

Vrchný náter
Nosná vrstva

Penetrácia
Voliteľné: Náter proti poškriabaniu

Naša referencia Darmstadt (Nemecko): Telekom AG
Dizajn a inštalácia: Jeanet Hönig

MasterTop 1327
Smiať sa, hrať sa, byť aktívny, bývať, pracovať a tráviť čas spoločne – to všetko hrá
kľúčovú rolu v kvalite nášho života. Koncentrácia, pokoj, pohoda a čas pre seba sú
rovnako dôležité. Splnenie všetkých týchto požiadaviek naraz – často pod jednou
strechou – je výzvou pre interiérových dizajnérov. Podlahový systém MasterTop
1327 vám prináša ten správny základ.
MasterTop 1327 je ideálny podlahový systém do priestorov, kde príjemný vzhľad,
vysoký komfort pri chôdzi a minimálna hladina hluku hrajú rovnako podstatnú rolu.

Vrchný náter

Nosná vrstva
Elastická vrstva
tlmiaca zvuk

Penetrácia
Voliteľné: Náter proti poškriabaniu
Naša referencia Baar (Švajčiarsko):
Workshop pre zdravotne postihnutých

Štýly & farby
V tejto kapitole sa zaoberáme ‘štýlmi & farbami’, pričom naším zámerom je vzbudiť
vašu predstavivosť a podporiť fantáziu tým, že vám ukážeme širokú škálu farebných
kombinácií pre dekoratívne podlahové plochy. K dispozícii je takmer akákoľvek farba
a možnosti vzorov sú nevyčerpateľné. Buďte kreatívny a premeňte akúkoľvek
podlahu podľa svojich predstáv. Nechajte sa inšpirovať a obklopte sa prostredím,
v ktorom sa vám bude príjemne a spokojne žiť, pracovať aj odpočívať.
Vy určujete štýl a farbu!

Naše riešenia pre udržateľný rozvoj
“Uspokojovanie potrieb súčasnej generácie, bez toho, aby bola ohrozená
schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby.”
Definícia udržateľnosti Komisie UN Brundtland (1987)

Podlahy od Master Builders Solutions prispievajú k udržateľnému rozvoju. Extrémna
trvanlivosť našich podlahových systémov spolu s nízkymi nákladmi na údržbu majú
za následok pozitívnu ekologickú rovnováhu v priebehu celého životného cyklu
podlahových systémov. Ďalšie výhody sú jednoduchá údržba a nízke emisie
prchavých organických látok. Udržateľnosť je komplexná súhra environmentálnych,
sociálnych a ekonomických aspektov. Tieto aspekty sme analyzovali, aplikovali na
naše podlahové systémy a následne sme vytvorili Environmentálne vyhlásenie
o produkte, ktoré bolo certifikované nezávislou inštitúciou. To vykazuje čo možno
najväčšiu mieru transparentnosti a zároveň poskytuje veľmi presvedčivé argumenty
- pre vás a vašich zákazníkov.

Udržateľná výstavba,
nízke emisie
Každý deň strávime približne 90 % nášho času v interiéri: doma, v kancelárii,
v škole, v obchodoch alebo vo fitness centre. Kvalita vzduchu vnútri budov má preto
mimoriadny význam, lebo má priamy vplyv na naše zdravie a pohodu.
S našimi podlahami MasterTop PU si môžete vydýchnuť s úľavou. Všetky naše
produkty boli testované podľa prísnych predpisov AgBB (Výbor pre posudzovanie
vplyvu stavebných výrobkov na zdravie) a zaručujú nízke emisie v rámci protokolu
AFSSET, štítok Nordic Eco a spĺňajú francúzske VOC predpisy.
Naše výrobky používané v oblasti udržateľnej výstavby sú bez rozpúšťadiel a sú
v súlade s normami pre nízke emisie. Výsledkom je ovzdušie bez prchavých
organických zlúčenín v interiéri.

Naša referencia Deurne (Holandsko):
Obytný dom

Čistenie a údržba
Dekoratívne podlahy MasterTop sú veľmi nenáročné na údržbu, ale samozrejme
nie bezúdržbové. So správnym odporučením od kvalitného dodávateľa čistiacich
prostriedkov na systematické čistenie a údržbu môžete uchovávať tieto podlahy
stále krásne. A čo viac! Čistenie je jednoduché, efektívne a šetrné k životnému
prostrediu. Správne čistenie a údržba predlžujú životnosť vami zvolenej podlahy
a tak si tú svoju môžete užívať mnoho rokov.

Naša referencia Deurne (Holandsko):
Kancelárske priestory PT advertisinging

Master Builders Solutions

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.,
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
T +421 41 76 314 83 F +421 41 76 314 84
info.sk@mbccgroup.com
www.master-builders-solutions.sk
Údaje obsiahnuté v tejto publikácii sú založené na našich súčasných znalostiach a skúsenostiach. Nepredstavujú zmluvne dojednanú kvalitu produktu a vzhľadom na mnohé faktory, ktoré môžu mať vplyv na spracovanie
a použitie našich výrobkov, nezbavujú spracovateľa zodpovednosti vykonať vlastné šetrenia a testy. Dohodnutá zmluvná kvalita výrobku v čase prechodu rizika je založená výhradne na údajoch v technickej dokumentácii
. Všetky popisy, nákresy, fotografie, údaje o rozmeroch, hmotnostiach atď. uvedené v tejto publikácii sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Je povinnosťou užívateľov našich produktov, aby zaistili, že sú d
održané všetky majetkové práva rovnako ako aj platné zákony a právne predpisy (01/2021).
® = registračná známka skupiny MBCC v mnohých krajinách.
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