Systém průmyslových podlah pro oblast OBP
Požadavky na průmyslové podlahy jsou stejně rozmanité jako oblasti, kde se tyto podlahy
pokládají. Využijte dlouholetých mezinárodních zkušeností specialistů na ochranné podlahové
systémy. Profitujte z moderních systémových řešení, speciálně ušitých na míru požadavkům
v oblasti obchodů, bank a pojišťoven.

Informace

Požadujeme poslat - poštou, faxem nebo e-mailem!

Ano, chtěl bych…

Firma:

...aby jste mi zavolali!

Jméno:

... přesvědčit se o kvalitách MC-podlahových
systémů přímo při aplikaci! Domluvte se
mnou vhodný termín.

Adresa:

Telefon:
E-mail:

MC-Bauchemie • Skandinávská 990 • 267 53 Žebrák
Telefon: +420 311 545 155 • Fax: +420 311 537 118
Pro Slovensko: Telefon: +421 244 442 195 • Fax: +421 244 441 348
protection-technologies@mc-bauchemie.cz • www.mc-bauchemie.cz

Koncept průmyslových podlah pro

Obchody, banky,
pojišťovny

V oblasti obchodů, bank a pojišťoven je nejdůležitější vztah a komunikace se zákazníkem. Prvotřídní zboží a služby vyžadují
bezproblémové procesy. Vysoce kvalitní produkty disponují vyspělou technikou. Zboží a služby je nutné prezentovat v reprezentativním prostředí. Velké množství dat včetně citlivých osobních dat klientů je potřeba elektronicky zpracovávat a uchovávat.
Bezpečnost má zde absolutní prioritu. Proto nedělejte ani při navrhování Vašich průmyslových podlah žádné kompromisy stran
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čistoty a funkčnosti - a to i ve vysoce citlivých zvláštních oblastech, kde je např. vyžadováno antistatické provedení. MC-podlahový koncept Vám nabízí bezpečné a estetické řešení!

Ochrana, zušlechtění a udržení parametrů Vašich průmyslových podlah
MC-Durofloor
Ochranný podlahový systé m p r o
obchody, banky a pojišťo v n y
oveřená bezpečnost

Výhody systému

mechanická a chemická zatížitelnost

variabilní stupeň lesku

fyziologická nezávadnost

vysoká variabilita barev

těžce hořlavý

možnost antistatického provedení

možnost protiskluzného provedení

bez obsahu rozpouštědel

lehké čištění a dezinfekce

vodotěsnost
bezesparé, rovné plochy bez pórů

Speciální požadavky vyžadují zvláštní řešení!
Pro Vaše podlahy, které jsou vystaveny zvlášť vysokému mechanickému zatížení (sklady, expedice), využijte náš mimořádně odolný speciální podlahový systém. Vyžadujete navíc vodivost a vybíjecí schopnost? Žádný problém s robustním
a zároveň vodivým MC-podlahovým systémem.

Příklady barev:

