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Płytki podłogowe



Filozofią Fortemix jest ochrona naszego otoczenia 
dla przyszłych pokoleń. Dlatego właśnie produkujemy 
zaawansowane technicznie, opatentowane produkty, 
które pozwalają na renowację podłogi bez ciężkich prac. 
Dzięki wykorzystaniu odpadów, co roku chronimy ponad 
2.400.000 kg tworzyw sztucznych przed spaleniem lub 
składowaniem na wysypiskach.

Niedopuszczając do 
usuwania tworzyw 
sztucznych na wysypiska 
co roku zapobiegamy emisji 

4.396.000 kg CO2, co jest odpowiednikiem 
zanieczyszczeń generowanych przez 1000 
samochodów*, a ponadto oszczędzamy 
580.000.000 l wody**.

Renowacja podłogi za pomocą płytek PCW pozwoli 
zaoszczędzić 80% emisji w porównaniu z nową podłogą 
betonową. Wszystkie nasze płytki nadają się do recyklingu, 
podczas ich produkcji powstaje minimum odpadów i emisji, 
a ponadto skupujemy stare produkty. Wszelkie odpady 
produkcyjne rozdrabniamy za pomocą własnych kruszarek. 
Dzięki temu wszelkie wadliwe elementy trafiają ponownie 
do cyklu produkcyjnego. Ponadto nasze produkty jesteśmy 
w stanie poddać recyklingowi nawet po zakończeniu 
ich żywotności, która jest jednak bardzo długa. Naszą 
fabrykę budujemy również głównie z użytych materiałów. 
Większość naszych hal, a także biur zbudowanych jest ze 
starych konstrukcji, użytej izolacji, użytych paneli.

*  Obliczono na podstawie emisji 2,1 kg CO2eq. /kg wejściowego tworzywa 
    sztucznego po odliczeniu emisji z recyklingu i przetwarzania 0,268 kg CO2eq./kg

**Obliczono na podstawie zużycia wody przy produkcji wejściowego tworzywa 
    sztucznego 42 l/kg po odliczeniu emisji z recyklingu i przetwarzania 0,268 kg 
    CO2eq./kg
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Rodzinna firma z 30 letnią historią swojej działalności, dla 
której najważniejszy nie jest tylko sam zysk.
Każda firma aby przetrwać, musi przynosić zysk. Wierzymy, że firmy i pracujący w nich ludzie mają większy potencjał 
i możliwości niż tylko generowanie zysku. Firmy powinny wyjść poza swój cień i wziąć większą odpowiedzialność za 
swoich pracowników, potrzeby ludzi i całej planety.

To dla nas oznacza, że …
… skupiamy się nad produkcją bezodpadową i jednocześnie skupujemy stare produkty.
Odpady z produkcji rozdrabniamy za pomocą własnych kruszarek. Wszelkie wadliwe sztuki porzez kruszarki wracają do 
procesu produkcyjnego. Ponadto mamy zdolność do recyklingu naszych wyrobów po zakończeniu okresu ich żywotności, 
który i tak jest bardzo długi.

…przetwarzamy stare na nowe
Co roku ratujemy ponad 2.400.000 kg tworzyw przed spaleniem albo składowaniem na wysypisku.

… rocznie na pomoc potrzebującym przekazujemy ponad 1 % z przychodów ze sprzedaży (razem już ponad 8 mln. Kč).
Nie każdy ma tyle szczęścia. Ponieważ my najczęściej je mamy, to za swój obowiązek uważamy podzielić się nim w 
formie finansowej z tymi, którzy tego potrzebują. Dlatego wspieramy między innymi Hospicjum Ondrášek, integrację w 
edukacji Pomoc ludziom w potrzebie, Całe Czechy czytają dzieciom, Stowarzyszenie Centrum pant, Pamięć narodu,
serwer do nauki historii Dzieje najnowsze i inne. O wsparciu częściowo decydują nasi pracownicy.

…nasze inwestycje budujemy głównie z użytych materiałów.
Większość naszych hal i nawet biur, jest zbudowana ze starych konstrukcji, zużytych izolacji i używanych paneli.

…nie tylko ratujemy tworzywa sztuczne, ale co roku nie dopuszczamy do emisji 4 396 000
kg CO2, co jest odpowiednikiem zanieczyszczeń wytwarzanych przez prawie 1 000
samochodów i jeszcze dodatkowo oszczędzamy 580 000 000 l wody.
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Produkcja wyrobów z tworzyw 
sztucznych fortelock i ekoternit
• bardzo nowoczesne prasy do produkcji płytek i dachów
• roczna produkcja powyżej 250 000 m2

• produkcja i przygotowanie własnych granulatów i regranulatów
• własna linia do wykonywania nadruków i lakierowania

Własny dział projektowania
• zaprojektowany przez nas Locktest
• wtryskarka próbna
• własna komora klimatyczna
• pomiar wielkości w 6 punktach z dokładnością 0,001 mm

Produkcja materiałów ściernych 
i mieszanek cementowych fortedur
• automatyczna linia do przygotowania suchych mieszanek
• zdolność produkcyjna > 130 000 ton

Sprzedaż i serwis
Zaufaniem darzą nas klienci z ponad 31 krajów na całym 
świecie.



Listwy, najazdy i 
naroża: 
wszystko na zamówienie, 
produkowane w tych 
samych kolorach,
co podłoga.

Cisza i ciepło:
tłumi hałas, wibracje 
i zimno, zapewni lepsze 
warunki pracy

System Fortelock tworzą łączone 
ze sobą płytki z PCW, które 
można układać na nowym i starym 
podłożu o różnej jakości.

Gwarancja do 12 lat, 
Żywotność do 25 lat

Konserwacja i trwałość:
łatwe w utrzymaniu i odporne 
na chemikalia

Zabezpieczenie powłoki
lakierem PU i druk: 
Możliwość zabezpieczenia powłoki lakierem 
PU i druku zgodnie z wybranym projektem

Mocne połączenie: 
Nasz mocny zamek 
wytrzymuje do 436 kg

Szybkość: 
4x szybsza niż zwykłe 
naprawy podłóg, więc nie 
musisz ograniczać ruchu

Recykling: 
w 100% nadające się do recyklingu 
i warianty ECO wykonane z 
materiału pochodzącego z 
recyklingu

Duża wytrzymałość:
na obciążenie do 520 kg/cm2

Unikalny projekt: 
opracowaliśmy specjalny wzór 
skóry węża, który ma unikalny 
wygląd i jest łatwiejszy do 
czyszczenia

Łatwość naprawy: 
po prostu wymieniasz 
jedną uszkodzoną płytkę

Bezpieczeństwo, wykończenie przeciwpoślizgowe: 
Większość płytek ma parametr przeciwpoślizgowy R10 i chroni 
pracowników przed wypadkami

Podłoże: 
Można nakładać na prawie każde 
podłoże i oszczędzić do 80% czasu 
renowacji podłogi5 6

PŁYTKI PCW FORTELOCK
... łatwo i szybko



Podłogi z wykożystaniem płytek FORTELOCK 

umożliwiają łatwe dokonywanie napraw i zaraz 

po ich wykonaniu nadają się do chodzenia. 

Dzięki temu nie trzeba robić przerwy w pracy, 

co przecież dla Państwa nie miałoby sensu. 

Pracy nie musimy przerywać nawet na 3 – 4 dni

Floordesign

Produkcja i magazyny
• Duża odporność mechaniczna i chemiczna w warunkach obciążeń przemysłowych

• Podłoga Fortelock Industry wytrzymuje obciążenie punktowe do 520 kg na 1 cm2

• Można montować etapowo bez konieczności długotrwałych przestojów

• Łatwa konserwacja i czyszczenie powierzchni

• Przeciwpoślizgowe wykończenie powierzchni zwiększa bezpieczeństwo

• Podłoga jest przystosowana do pracy wózków widłowych

• Możliwość oznakowania stref pracy za pomocą kolorowych płytek i nadruków

• Minimalne wymagania dla przygotowania podłoża – oszczędność czasu do 80 %
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Możliwość wjazdu ciężkiego sprzętu transportowego  >  Industry   (strona 21)

Na nierówne i uszkodzone podłoże  >  Industry (strona 21)

Z niewidocznymi zamkami  >  Invisible (strona 23)
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Lokale użytkowe
• Instalacja jest łatwa, można ją wykonywać nawet w nocy bez ograniczeń w pracy

• Płytki można ułożyć bez skomplikowanego przygotowania praktycznie na każdej powierzchni 

   przeznaczonej do chodzenia

• Materiał łatwy w konserwacji i utrzymaniu czystości

• Na wybranych płytkach można wydrukować logo Państwa zakładu

• W razie przeprowadzki płytki można zdemontować, przewieźć i ponownie ułożyć

• Płytki można czyścić ręcznie i mechanicznie

Do sklepów o lżejszej eksploatacji  >  XL (strona 22)

Do sklepów o większym obciążeniu i natężeniu ruchu  >  Industry (strona 21)

Z niewidocznymi zamkami  >  Invisible (strona 23)

Do pomieszczeń reprezentacyjnych  >  Decor (strona 25)

Na nierówne albo uszkodzone podłoże  >  Industry (strona 21)
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Wykorzystaliśmy cechy płytek FORTELOCK przez zastosowanie 

płytki do wysokich obciążeń, ponieważ w naszym fitness ćwiczymy 

głównie hantlami i sztangami o dużych ciężarach. Płytki są naprawdę 

mocno eksploatowane, ale jest to już trzeci rok, a one nadal wyglądają 

super, bez problemów. Jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Ponadto 

łatwo w codziennym utrzymaniu czystości. Ćwiczący mocno się tutaj 

pocą i ten ich pot z tych płytek można potem zmyć łatwo i szybko. 

Kolejną zaleta…kiedy porównywaliśmy je z konkurencją, to były 

jednoznacznie najtańsze. Dodatkowo, jest to wyrób czeski.“

Fitness Ostrava

Sport i fitness
• Podłoga wytrzymuje bez uszkodzeń upadek hantli i długotrwałe obciążenie 

   stanowiskami do ćwiczeń

• Instalacja jest łatwa, można ją wykonywać nawet w nocy bez ograniczeń w pracy

• Materiał PCW łatwo się dezynfekuje i utrzymuje w warunkach higienicznych

• Podłoga jest przyjemna w dotyku i nie wyziębia przy ćwiczeniach na ziemi

• Płytki można zdemontować w dowolnej chwili i znowu wykorzystać w innym

   pomieszczeniu

• Za pomocą szerokiej skali barw można łatwo zorganizować miejsce do ćwiczeń

• Na wybranych płytkach można wydrukować logo Państwa Studio Fitness

Do ciężkich stanowisk treningowych i sztang  >  Industry   (strona 21)

Do lekkich przyrządów i sal fitness  >  XL (strona 22)

Z niewidocznymi zamkami  >  Invisible (strona 23)

Do pomieszczeń reprezentacyjnych  >  Decor (strona 25)



To są prawdziwe puzzle. Do tego 

nie trzeba angażować żadnej 

firmy. Poradziliśmy sobie sami, bez 

konieczności klejenia. Po prostu 

poukładaliśmy to tak, jak nam się 

podobało.

Auto Kelly a.s.

Serwisy 
samochodowe
• Płytki wytrzymują duże obciążenia mechaniczne i są odporne na ciecze techniczne

• Można montować etapowo bez konieczności długotrwałych przestojów

• Struktura antypoślizgowa zwiększające adhezję przy wjeżdżaniu pojazdów na rampę

• Za pomocą kolorowych płytek można oznaczyć niebezpieczne strefy pod podnośnikami

• Funkcja izolacyjna uprzyjemni Państwu pracę pod pojazdem i zmniejszy hałas

Do dużych obciążeń w warsztacie  >  Industry  (strona 21)

Z niewidocznymi zamkami  >  Invisible (strona 23)

13 14



Czas montażu był krótszy, niż 

się spodziewaliśmy.

Stanowiska pracy 
o wymaganiach 
elektrostatycznych 
(ESD)
• Płytki Fortelock ESD zapobiegają powstawaniu ładunków elektrostatycznych

• Instalacja jest łatwa, poradzicie sobie sami, nawet w nocy i bez konieczności ograniczania 

   pracy

• Płytki można ułożyć bez skomplikowanego przygotowania praktycznie na każdej

   powierzchni przeznaczonej do chodzenia

• Przeznaczone w szczególności do pomieszczeń z produkcją elementów

   elektrotechnicznych, do przemysłu motoryzacyjnego, do pomieszczeń narażonych

   niebezpieczeństwem wybuchu, rozdzielni elektrycznych, centrów danych, laboratoriów,

   centrów farmaceutycznych i innych specjalnych zakładów

• Doskonała odporność na chemikalia, łatwa konserwacja i dezynfekcja

Do pomieszczeń zagrożonych powstawaniem ładunków elektrostatycznych  >  ESD (strona 26)
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Możliwość wjazdu ciężkiego sprzętu transportowego  >  Industry   (strona 21)

Do płaskiego, równego podłoża i mniejszych obciążeń  >  Light (strona 24)

Z niewidocznymi zamkami  >  Invisible (strona 23)

Sprzątanie i konserwacja są prostsze, tłumią 

hałas, ograniczona jest możliwość wsiąkania 

oleju, który czasem może się znaleźć na 

podłodze, nie ma niebezpieczeństwa poślizgu, 

a płytki są odporne na duże obciążenia.

Końcowy klient Ostrava

Garaże 
i warsztaty
• Łatwa instalacja bez konieczności klejenia

• Duża odporność mechaniczna i chemiczna

• Wygląd garażu Premium za przystępną cenę

• Kolorowa kombinacja płytek wyeksponuje Państwa unikalny samochód

• Łatwa konserwacja i możliwość demontażu oraz wymiany płytek

• Fortelock uprzyjemni Państwu prace wykonywane na podłodze



Kolekcja GRANITE oferuje 15 podstawowych wzorów ziarnistego nadruku, 

który różni się wielkością ziarna i kombinacją kolorów. Dzięki pozornie 

niejednorodnemu nadrukowi można optycznie uatrakcyjnić monotonny 

wygląd podłogi, który może powstać w przypadku układania płytek tylko w 

jednym kolorze.

Ta kolekcja jest drukowana na nowoczesnej drukarce UV i 3x zabezpieczona 

lakierem UV. Lakier poprawia odporność na ścieranie i ułatwia czyszczenie 

płytek. Ponadto dzięki tylko częściowemu pokryciu oryginalnego koloru 

płytek podłogowych, ewentualne ubytki są dużo mniej widoczne.
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Granite
Kolekcja

Kolekcja MAX obejmuje 7 wybranych wstępnie motywów, które wysoce 

odzwierciedlają orginalny wzór, zdjęcie, motyw graficzny. Z trudnością można 

się zorientować, że chodzi tu o nadruk, a nie o prawdziwy materiał.

Ta kolekcja jest drukowana na nowoczesnej drukarce UV i 3x zabezpieczona 

lakierem UV. Lakier poprawia odporność na ścieranie i ułatwia czyszczenie 

płytek.

MAX
Kolekcja

Wzór:

Wzór:

Quarzt onQuarzt on
GreyGrey

Quartz onQuartz on
GraphiteGraphite

Quartz onQuartz on
BlackBlack

Quartz onQuartz on
ECO GreyECO Grey

Quartz onQuartz on
ECO BlackECO Black

Grey onGrey on
GreyGrey

Grey onGrey on
GraphiteGraphite

Grey onGrey on
BlackBlack

Grey onGrey on
ECO GreyECO Grey

Grey onGrey on
ECO BlackECO Black

Blue onBlue on
GreyGrey

Blue onBlue on
GraphiteGraphite

Blue onBlue on
BlackBlack

Blue onBlue on
ECO GreyECO Grey

Blue onBlue on
ECO BlackECO Black

Kolor:

Typy płytek 
zasadniczy:

FortelockFortelock
INDUSTRYINDUSTRY

FortelockFortelock
INVISIBLEINVISIBLE

FortelockFortelock
XLXL

Typy płytek 
zasadniczy:

Kolor:

ConcreteConcrete
LightLight

ConcreteConcrete
DarkDark CamouflageCamouflage GrassGrass

ForestForest CopperCopper

GravelGravel

FortelockFortelock
INDUSTRYINDUSTRY

FortelockFortelock
INVISIBLEINVISIBLE

FortelockFortelock
XLXL
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• Typ Industry jest przeznaczony do maksymalnych obciążeń przemysłowych łącznie z ruchem wózków 

   widłowych i wózków paletowych

• Łatwe łączenie płytek w różnych kolorach

• Możliwość wyodrębnienia stref ruchu

• Przeznaczone do pomieszczeń o dużym obciążeniu punktowym i dynamicznym (magazyny, garaże, 

   centra fitness, posterunki policji i remizy strażackie)

• Możliwość układania etapami bez konieczności długotrwałych przestojów

• Odporność na chemikalia i ścieranie, izolacja akustyczna

• Skład: bardzo wytrzymałe homogeniczne 100% PCW (100 % recyklowalne)

• Dostępny również w wersji ECO produkowanej z materiału z recyklingu (ECO Black, ECO Grey)

• Łatwa konserwacja i czyszczenie powierzchni

• Odporny system zamków, gwarancja do 12 lat, żywotność 25 lat

Industry
Płytki 

Wymiary: 510,5 x 510,5 mm

Grubość:  7 mm

Ciężar:    2,2 kg

Zamek:   widoczny

XL
Płytki 

Kolor:

Wzór:

Wymiary: 653 x 653 mm

Grubość:  4 mm

Ciężar:    2,3 kg

Zamek:   widoczny

• Typ XL jest przeznaczony do pomieszczeń o średnim obciążeniu i na równym podłożu

• Doskonale nadaje się do piwnicy, garaży, pomieszczeń wewnętrznych i sklepów

• Oryginalny wzór skóry węża z refleksami i łatwym utrzymaniem w czystości

• Płytka wielkoformatowa (2,5 szt. płytek pokryje 1 m2)

• Płytki można nadrukować gotowymi wzorami albo własną grafiką

• Skład: bardzo wytrzymałe homogeniczne 100% PCW (100 % recyklowalne)

• Dostępny również w wersji ECO produkowanej z materiału z recyklingu (ECO Black, ECO Grey)

• Łatwa instalacja, konserwacja, czyszczenie i dezynfekcja powierzchni

• Odporny system zamków, gwarancja do 12 lat, żywotność 25 lat

Dodatkowe akcesoria i usługi

Najazd 
Industry

Piktogramy 
BHP

Nadruk
klienta

Zabez-
pieczenie 
lakierem 

PU

Listwy przy-
podłogowe

Kolor:

Wzór:

Dodatkowe akcesoria i usługi

Najazd 
XL

Narożnik 
XL

Nadruk 
klienta

Zabez-
pieczenie 
lakierem 

PU

Listwy przy-
podłogoweNarożnik 

Industry
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• Typ Invisible jest przeznaczony do pomieszczeń komercyjnych, mieszkalnych i przemysłowych oraz  

   magazynów

• Ukryte zamki (po ułożeniu podłogi nie są widoczne)

• Oryginalny wzór skóry wężowej z połyskiem i łatwym utrzymaniem czystości

• Kombinacja kolorów i tworzenie stref komunikacji

• Możliwość układania etapami bez konieczności długotrwałych przerw

• Odporność na obciążenia, chemikalia i ścieranie, izolacja cieplna i akustyczna

• Skład: bardzo homogeniczny 100% PCW (recyklowalny w 100 %)

• Łatwa konserwacja i czyszczenie powierzchni

• Dostępne również w wariancie ECO, produkowane z materiału pochodzącego z recyklingu (ECO 

   Black, ECO Grey)

• Odporny system zamków, gwarancja do 12 lat, żywotność 25 lat

Invisible
Płytki 

Wymiary:  468 x 468 mm

Grubość:  6,7 mm

Ciężar:    1,7 kg

Zamek:   ukryty

Light
Płytki 

• Typ Light jest przeznaczony do średniego obciążenia bez ruchu wózków widłowych i paletowych

• Szybkie i łatwe układanie, możliwość układania etapami bez konieczności długotrwałych przerw

• Kompatybilne zamki umożliwiające łączenie z typem Industry

• Przeznaczony do szkół, pomieszczeń komercyjnych i gospodarstw domowych (piwnice, kotłownie,  

   garaże)

• Skład: bardzo wytrzymałe homogeniczne 100% PCW (100 % recyklowalne)

• Łatwa konserwacja i czyszczenie powierzchni

• Odporny system zamków, gwarancja do 12 lat, żywotność 25 lat

Wymiary:  510,5 x 510,5 mm

Grubość:  7 mm

Ciężar:    1,4 kg

Zamek:   widoczny

Kolor:

Wzór:

Kolor:

Wzór:

Dodatkowe akcesoria i usługi

Najazd 
Invisible

Narożnik 
Invisible

Piktogramy Nadruk 
klienta

Zabez-
pieczenie 
lakierem 

PU

Listwy przy-
podłogowe

Dodatkowe akcesoria i usługi

Najazd 
Light

Narożnik 
Light

Piktogramy Nadruk 
klienta

Zabez-
pieczenie 
lakierem 

PU

Listwy przy-
podłogowe
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• Typ DECOR jest przeznaczony do pomieszczeń komercyjnych, sklepy, hotele, biura, restauracje, jak 

   również gospodarstwa domowe

• Ukryte zamki (po ułożeniu nie są widoczne) dyskretny wzór

• Wysoka odporność na zużycie, również odporność na ruch foteli na kółkach

• Łatwe układanie, możliwość demontażu i ponownego ułożenia w nowych pomieszczeniach

• Łatwa konserwacja, czyszczenie powierzchni i dezynfekcja, antyalergiczne środowisko

• Struktuta antypoślizgowa

• Skład: bardzo wytrzymałe płytki heterogeniczne (kombinacja PCW i PUR)

• Odporny system zamków, gwarancja do 12 lat, żywotność 25 lat

Decor
Płytki 

Wymiary:  472 x 472 mm

Grubość:   6,5 mm

Ciężar:    1,9 kg

Zamek:   ukryty

ESD 
XL ESD

Płytki 

• Typ ESD jest przeznaczony do pomieszczeń gdzie konieczne jest odprowadzenie ładunku 

   elektrostatycznego z powierzchni płytki

• Obszar zastosowania: pomieszczenia z produkcją elementów elektrotechnicznych, przemysłu 

   motoryzacyjnego, pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu, rozdzielni elektrycznych, 

   centrów danych, laboratoriów, w służbie zdrowia itp.

• Spełnia wymagania IEC 61340-5-1

• Najwyższa odporność mechaniczna chroni przed uszkodzeniem powierzchni przez urządzenia 

   transportowe lub duże obciążenia punktowe

• Możliwość układania etapami bez konieczności długotrwałych przestojów

• Bardzo odporny materiał homogeniczny 100% PCV

• Łatwa konserwacja i czyszczenie powierzchni

• Odporny system zamków, gwarancja do 12 lat, żywotność 25 lat

• XL ESD dedykowana obszarom o mniejszym natężeniu ruchu pieszego

Wymiary: 510,5 x 510,5 mm
Wymiary XL:  653 x 653 mm

Grubość:  7 mm
Grubość XL:  4 mm

Ciężar:    2,2 kg
Ciężar XL:    2,3 kg

Zamek:   widoczny

Wzór:
Kolor:

Wzór:
Dodatkowe akcesoria i usługi

Najazd 
Decor

Narożnik 
Decor

Listwy przy-
podłogowe

Dodatkowe akcesoria i usługi

Najazd 
ESD

PiktogramyListwy przy-
podłogowe

Komplet 
uziemiający 
EDS z taśmą

Naroże 
ESD
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Wypożyczenie do 5 
m2 płytek PCW na 1 
miesiąc.

Wypożyczenie 
płytek na próbę

Oferujemy możliwość przetestowania i 

sprawdzenia płytek w celu wybrania produktu 

zgodnego z zapotrzebowaniem.

Odbiór zwrotny płytek
Prosimy zwrócić nam zużyte płytki, a my postaramy się o recykling materiału 
odpadowego i jego ponowne wykorzystanie.

Oferujemy możliwość odbioru zwrotnego niepotrzebnych płytek PCW 

Fortelock w ramach programu ekologicznego. Dzięki tej usłudze oszczędzicie 

czas, kłopoty i środki finansowe potrzebne do składowania, a razem z nami 

przyczynicie się do ochrony środowiska naturalnego.
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Zabezpieczanie 
lakierem PU
Zabezpieczenie powłoki lakierem PU podkreśla reprezentacyjny wygląd podłogi, zwiększa 

odporność i ułatwia konserwację.

• Zabezpieczenie lakierem PU płytek z nadrukiem
Przy zamawianiu płytek z nadrukiem, zabezpieczenie lakierem PU jest zalecaną częścią finalnego 
wykończenia materiału podłogowego. Zastosowany lakier PU chroni wybrany nadruk, przedłuża 

jego trwałość przy czyszczeniu i uwypukla kolory.

• Zabezpieczanie lakierem PU płytek bez nadruku
Oferujemy również możliwość zabezpieczania lakierem PU wszystkich płytek Fortelock. Ten 
proces nie jest konieczny. Płytki są odporne i antypoślizgowe już w swoim stanie surowym. Klienci 
korzystają z tej możliwości, kiedy chcą ułatwić późniejszą konserwację i poprawić wygląd. Nawet 
płytki zabezpieczone lakierem PU można nam zwrócić w ramach usługi Zwrotnego odbioru płytek.

• Listwy, najazdy i naroża są dostępne w tych samych kolorach i wzorach jak płytki podłogowe.

• Listwy bez problemu zakrywają szczelinę dylatacyjną i chronią ściany przed uszkodzeniem 

   i zanieczyszczeniem tworząc zamkniętą powierzchnię

• Prosty i szybki montaż listew za pomocą kleju lub poprzez przykręcenie wkrętami lub kołkami 

   montażowymi

• Najazdy i naroża ułatwiają połączenie starej podłogi z naszymi płytkami.

podłogowe, 
najazdy 
i naroża

Listwy

Kolor:

Wzór:

* nie produkujemy listew z serii DECOR
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Przed układaniem płytki należy 
aklimatyzować przez 24 
godziny, wyrównać podłogę i 
wszystko starannie wymierzyć.

Za pomocą kredy rysujemy linie 
wzdłuż i w poprzek pomieszczenia. 
Konieczne jest, aby płytki 
były układane z zachowaniem 
prostopadłości krawędzi.

Płytki układamy i dobijamy 
gumowym młotkiem. 
Układanie zaczynamy od 
wjazdu i przesuwamy się 
wgłąb pomieszczenia.

Docinamy i 
układamy końcowe 
płytki.

Wzdłuż ścian 
pozostawiamy szparę 
o szerokości minimum 
5 mm i montujemy 
system cokołowy

Gotowe. 
Gratulujemy.

Montaż
30

Oględziny 
na budowie

Oferujemy doradztwo techniczne, 

przedstawiając możliwości 

rozwiązań wymaganej podłogi

bezpośrednio u Państwa.

Wizualizacja
Skorzystajcie z możliwości najnowocześniejszej 

wizualizacji i zmiany kolorów podłogi zgodnie ze 

swoimi oczekiwaniami.

Konfigurator
Wprowadźcie wymiary swojego pomieszczenia, wybierz rodzaj płytki, 

jej wzór i kolor. Oblicz minimalną ilości płytek, która będzie potrzebna do 

ułożenia podłogi. Prosto, łatwo, szybko.

1

2

3

4

5

6

Nadruk
Seria PRINT to innowacyjne rozwiązanie projektowe 

dla Twojego wnętrza. 

Kolekcja GRANITE zawiera 3 standardowe wzory 

nadruków z ziarnami, które różnią się wielkością i 

kombinacjami kolorystycznymi.

Kolekcja MAX nada Twojemu wnętrzu nowoczesny 

industrialny design. Bardziej naturalne wzory, które 

trudno odróżnić od rzeczywistości.

Kolekcja CUSTOM obejmuje niestandardowe 

drukowanie płytek zgodnie z Twoim indywidualnym 

projektem. 
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