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Polykarbonátové Multi podložky pod stoličky sú určené k ochrane podlahovej krytiny pred 

opotrebovaním, poškrabaním, alebo iným poškodením. Často sa podlahová krytina  poškodí, 

napr. škvrnami od nápojov, vodou alebo obuvou. Podložky pod stoličky sú vhodné pre všetky 

typy podlahových krytín ako napr. koberce, parkety, dlažba, betón, mramor, korok, laminátové 

podlahy, plávajúce podlahy, linoleum a pod. 

MATERIÁL 
Multi podložky sú vyrobené z ekologicky nezávadného, recyklovateľného, priehľadného 
a oteruodolného polykarbonátu. 
 

PREČO PRÁVE MULTI PODLOŽKY? 

- na rozdiel od väčšiny podložiek ponúkaných na trhu, je podložka Multi vyrobená z ekologicky nezávadného 
a oteruodolného polykarbonátu, ktorý zaručuje odolnosť proti prasknutiu a dlhú životnosť materiálu i pri extrémnych 
teplotách, čo materiál ako polyester, alebo PVC nezaručuje. 
- multi podložky majú na spodnej strane špeciálny protišmykový povlak termicky 
navarený na podložku (na rozdiel od dodatočne nanášaných lepiacich vrstiev 
nezanecháva na podlahovej krytine zvyšky lepidiel) 
 

PODLOŽKY SA DELIA NA 2 TYPY: 

- pre hladké a tvrdé podlahové krytiny. Tento typ je o hrúbke cca 1,8mm, kde spodná 
strana podložky je vybavená špeciálnym protišmykovým povlakom, ktorý bráni šmýkaniu 
podložky po hladkom povrchu podlahovej krytiny. Toto prevedenie umožňuje pevné 
priľnutie podložky k hladkej podlahovej krytine.  
- pre mäkké podlahy ako sú koberce. Tento typ je o hrúbke cca 2,6mm, kde spodná 
strana podložky je vybavená tupými kotviacimi ihličkami, ktoré držia podložku pevne na určenom mieste bez 
následného poškodenia podlahovej krytiny.  
 

ALTERNATÍVNE POUŽITIE 

Pod kopírovacie stroje, pod práčky, pod nápojové automaty, pod detské sedačky, proti znečisteniu zvieratami, na 
terasy, pod rohožky. 
Jedna z najčastejších chýb pri kúpe podložky pod stoličku je zakúpenie nedostatočnej veľkej podložky. Berte ohľad, že 
štandardná kancelárska stolička má priemer medzi kolieskami cca 70cm.  
Multi podložka 1200x900mm je odskúšaný pohodlný rozmer pre všetky druhy stoličiek, 
ktoré bezpečne chránia podlahovú krytinu.  

Cenník podložiek MULTI 1 ks 2 - 10ks 
 

nad 10ks 
 

Pre hladké a tvrdé podlahové 
krytiny 1200x900mm 

46,70,-€ 42,65,-€ 
Kontaktujte nás 

0918394620 

Pre koberce a mäkké podlahy 
1200x900mm 

58,57,-€ 53,02,-€ 
Kontaktujte nás 

0918394620 

Uvedené ceny sú bez DPH 

 

VLASTNOSTI A POUŽITIE 

- jednoduché čistenie, len vodou alebo inými čistiacimi prostriedkami 
- prakticky nezničiteľné, odolné proti prasknutiu a proti pretrhnutiu 
- nereflexné, nehrozí nepríjemné oslnenie odrazeným svetlom 
- nehorľavé a len ťažko zápalné DIN 4102 (B1) 
- nízka výška a zaoblené hrany zaručujú bezpečnosť 
- neobsahujú vinyl a chloridy – vhodné pre alergikov 
- predĺženie životnosti a vzhľadu podlahových krytín 
- ekologické,- podložky sú recyklovateľné 
- hladký a nehlučný chod koliesok 
- vhodné aj pre podlahové kúrenie 


