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materiály

I doma se můžeme procházet 
po posečené alpské louce

Život s high-tech a s přírodou. Žijeme v dřevostavbách a ve srubech 
a obklopujeme se přírodními materiály, bez moderních technologií 
si ale život neumíme představit. To je současný životní styl, na 
který zcela logicky reaguje i trh svojí nabídkou. A tak už dnes není 
nemožné procházet se třeba doma v obývacím pokoji po posečené 
alpské louce.
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Švýcarská společnost Li&Co, výrobce 
podlah, představila na letošním veletr
hu DOMOTEX v Hannoveru novinku, 
kterou vyvinula společně z Rakouskou 
firmou Organoid. Jedná se o podlahu 
Lico Pur, jejíž povrch tvoří vrstva lisova
ného sena z alpských luk. Výrobcem 
a dodavatelem tohoto dekoračního 
materiálu s názvem Wildspitze je právě 
společnost Organoid, sídlící v Tyrolsku.
Wildspitze je 100% přírodní materiál, 
k jehož výrobě se používá ručně sklíze
né seno na svazích stejnojmenné hory 
v nadmořské výšce 1700 m n.m. Lisuje 
se za použití biologických pojiv, která 
jsou bez biocidů, plastifikátorů a rozpou
štědel, do cca 1–2 mm tlusté vrstvy. Pro 
zvýšení dekorativního efektu se k senu 
při lisování přidávají další rostlinné slož
ky, jako např. květy kopretin, levandule, 
okvětní lístky Alpské růže a řady dalších. 
Wildspitze se nejčastěji používá na ob
klady, zástěny, akustické obrazy a další 
dekorační prvky v interiéru, a nyní nově 
i na podlahy.
Základ parketových podlahových dílců 
Lico Pur tvoří 6,8 mm silná HDF odolná 
proti vlhkosti. Na její spodní straně je 
nalepena 1,2 mm silná protitahová vrs
tva korku a na horní straně 2mm vrstva 
korkového kompozitu o hustotě větší 
než 600 kg/m3. Horní dekorační vrstvu 
tvoří 1 mm silný Wildspitze, dokonče

Podlaha s dekorační vrstvou z alpského sena nabízí nevšední vzhled bez viditelných 
spojů

Montáž podlahových dílců Lico Pur 
usnadňuje zámkový Click-System
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ný transparentním lakem technologií Hot Coating1. Celková 
tloušťka podlahového dílce je cca 11 mm a plošné rozměry 
1235 x 305 mm. Parkety jsou určeny pro suchou montáž 
a při pokládce se spojuji na zámkový ClickSystem.

1 Hot Coating je metoda povrchové úpravy, při které se na předehřátý dílec 
jako základní vrstva nanáší navalováním tavný PUR tmel. Tato „vyrovnáva
cí“ vrstva se nanáší při aplikační (tavné) teplotě 100–140 °C v množství 
15–100 g/m2 (podle zvoleného druhu a technologie PÚ, dokončovaného 
materiálu aj.). Na dílci vytvoří povrch s vysokou odolností (mechanickou, 
chemickou i vůči UV záření) a s dobrou přilnavostí. Následuje UV základ, 
přebroušení a nakonec nános vrchního UV laku.

Vysoce odolný lak

1mm Wildspitze

2mm korkový kompozit o hustotě > 600 kg/m3

6,8mm HDF

1,2mm korek
Skladba podlahového dílce Lico Pur
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Point K2 TOP – vŕtacie a frézovacie centrum s paten

tovaným posuvom dielca a šírkou opracovania až 1200 mm. 
Vo svojom vybavení ponúka aj 4 miestny zásobník 
frézovacích nástrojov elektrovretena s automatickou výmenou

-

Point 2 – inovatívny elektronický vŕtací a frézovací stroj

s revolučným priechodným posuvom dielcov
a možnosťou drážkovania

Point K2 – vŕtacie a frézovacie centrum s patentovanou 

technológiou dvojitého dynamického transportu umožňujúcou
aj tie najnáročnejšie operácie frézovania pri jednom prechode 
dielca

Blitz – multifunkčný CNC kolíkovací stroj, vykonávajúci 

operácie vŕtania, vstrekovania lepidla a narážania kolíkov 
v jednom technologickom uzle
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