DEKORATIVNA
PRENOVA TALNIH
POVRŠIN
IZ STAREGA NAREDI NOVO

Dr. Schutz - znamka

NA NOVO OBLIKOVANA
STARA OBLOGA
PU DESIGN

JE TO VAŠ PROBLEM?

Zamenjava stare, obrabljene talne obloge je zamudno opravi-

Talna obloga je neugledna.

lo, ki ustvarja prah, nezaželen hrup in pogosto visoke stroške.

Čiščenje je zahtevno in vzame preveč časa.

Nova tehnologija Dr. Schutz za obnovitev starih talnih oblog
je povsem drugačen način, ki zahteva manj truda, časa in
predvsem stroškov.

Skrajni čas je za zamenjavo talne obloge vendar.
predstavlja previsoke stroške in bi povzročilo predolgo
prekinitev, ki se je ne moremo privoščiti.
PU Design je idealna rešitev!

Kako deluje:
Preprosto genialno – iznajdljiva rešitev

1

Pred obnovo. Stara talna obloga je poškodovana in neugledna.

2

S PU Color in PU Sealer stara tla ponovno izgledajo kot nova in so dolgoročno zaščitena.

PREDNOSTI
PU DESIGN
SISTEMA:
Poljubno oblikovanje – možne so vse barve in oblike.
Občutno cenejše od vseh na novo položenih talnih
oblog.
Minimalen zastoj obratovanja v podjetjih in ustanovah.
Brez prašenja in hrupa.

PREJ

Dolgoročna zaščita proti obrabi.
Visoka kemična odpornost in proti drsna varnost.
Ekološko prijazna rešitev – brez odstranitve
stare talne obloge.

Zagotovljena varna in strokovna
izvedba s strani izkušenih in
usposobljenih izvajalcev.

POTEM

DVORANA KRAJEVNE
SKUPNOSTI AMSTELVEEN
»Talna obloga je zdaj pravi biser! Možnosti dekorativne prenove z
Dr. Schutz je skoraj neomejen in je res spodbudilo naše navdušenje.
Prav tako cenimo nižje stroške v višini približno 40% v primerjavi s
polaganjem nove talne obloge«
Chel Huismann, Direktor urada za mestno načrtovanje Amstelveen

Prostor

Preddverje		

Stara talna
obloga

Reciklirana guma

Površina

1200 m2

Izdelek

PU Design Color
RAL 7047 Telegray 4
RAL 7042 Traffic-grey

PREJ

POTEM

BOLNIŠNICA
LEIDEN
»V bolnišnici mora biti talna površina proti drsno varna in odporna
na kemikalije. Izdelki za obnovo Dr. Schutz ponujajo oboje. Dejstvo,
da obnova ni povzročila prašenja in hrupa je bilo prav dobrodošlo za
naše bolnike.«
Peter Mechelse, Direktor naročil LUMC Leiden-Utrecht

Prostor

Dializni center

Stara talna
obloga

Linolej

Površina

2500 m2

Izdelek

PU Design Color
RAL 2003 Pastel-orange,
RAL 7047 Telegray and
RAL 9001 Creme-white

PREJ

POTEM

ŠOLA AURICH

»Dvorana za odmor je bila z obnovo spremenjena v barviti prostor z
različnimi conami za aktivnosti. Učencem in učiteljem sedaj prostor
prispeva dobro počutje. Sosednja kavarna je postala tiha in udobna
oaza. Naši učenci jo imajo zelo radi – naši učitelji pa so navdušeni
nad možnostmi za kreativne namene. PU Design/Color je resnično
srečno odkritje za našo šolo.«
Renate Erdt, Namestnica ravnatelja, IGS Aurich

Prostor

Dvorana za odmor in kavarna

Stara talna
obloga

Linolej

Površina

1800 m2

Izdelek

PU Design Color
RAL 2008 Light red orange,
RAL 9003 Signal white and
RAL 6037 Pure green

PREJ

POTEM

BERLINSKA
KNJIŽNICA
»PU Design/Color od Dr. Schutz izpolnjuje naša prizadevanja za
indivizualizem in raznolikost. Naše stranke so bile vesele, da je bil
prostor v celoti obnovljen čez vikend in vrnjen v uporabo v ponedeljek. Stroški vzdrževanja in rednega čiščenja so sedaj občutno
nižji.«
Ralf Fleckenstein, Arhitekt

Prostor

Čitalnica

Stara talna
obloga

PVC

Površina

1100 m2

Izdelek

PU Design Color
RAL 5008 Gray blue,
RAL 3017 Pink and
RAL 6019 White green

PREJ

POTEM

PU DESIGN JE NA VOLJO LE POOBLAŠČENIM
IN IZKUŠENIM PONUDNIKOM STORITEV:
Strokovno svetovanje in ogled talne obloge.
Optimalne rešitve, prilagojene vašim željam in trenutnemu stanju talne obloge.
Visoka kakovost izvedbe s strani izkušenih in usposobljenih izvajalcev.

TUDI VI IMATE LAHKO KORIST OD DEKORATIVNE OBNOVE TALNIH OBLOG, VRHUNSKIH STORITEV
IN LEPIH TALNH OBLOGE Z NIZKIMI STROŠKI VZDRŽEVANJA!
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