Edukacja
ROZWIĄZANIA

Projektowanie
szkół
przyszłości

SPIS TREŚCI
TWORZENIE INSPIRUJĄCEGO OTOCZENIA
WYKORZYSTANIE KOLORÓW DO WSPOMAGANIA
ZDOLNOŚCI UCZENIA SIĘ

6

OGRANICZANIE HAŁASU W CELU UŁATWIENIA
SKUPIENIA

8

ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ UCZNIÓW

10

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE
I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
DBANIE O JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIACH
I DOBRE SAMOPOCZUCIE
12
PROMOWANIE DOSTĘPNOŚCI I INTEGRACJI

14

PROJEKTOWANIE ZRÓWNOWAŻONE

16

TWORZENIE EKONOMICZNEGO BUDYNKU
OPTYMALIZACJA PRAC KONSERWACYJNYCH

18

ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA
STREFY DO NAUKI:
SALE LEKCYJNE

22

SALE WYKŁADOWE I BIBLIOTEKI

24

STREFY WSPÓLNE:
WEJŚCIE

26

KORYTARZE

28

STOŁÓWKA

30

KLATKI SCHODOWE

32

STREFY SPORTOWE:
SALA GIMNASTYCZNA

34

SZATNIE, PRYSZNICE I TOALETY

36

DANE TECHNICZNE

38

OBIEKTY REFERENCYJNE

42

2

EDUKACJA – ROZWIĄZANIA

EDUKACJA – ROZWIĄZANIA

3

PROJEKTOWANIE
SZKÓŁ PRZYSZŁOŚCI

Środowisko sprzyjające
integracji odpowiada
na potrzeby wszystkich,
niezależnie od ich
pochodzenia czy sprawności
fizycznej.
Elastyczność i wsparcie
są potrzebne uczniom
i studentom do nauki,
a nauczycielom do
nauczania.
Kultura wzajemnego
szacunku sprzyja
rozwojowi osobistemu
i intelektualnemu.
Zdrowe, bezpieczne
i zgodne z zasadami
zrównoważonego rozwoju
budynki zapewniają dobre
samopoczucie i prawidłowy
rozwój dzieci i młodzieży.

Poglądy na temat tego, jak najlepiej uczyć dzieci i wspierać
je w rozwoju znacznie ewoluowały na przestrzeni ostatnich
lat. Obecnie edukacja jest postrzegana nie tylko przez
pryzmat osiągnięć w nauce. Społeczne oczekiwania wobec
szkół i uczelni wyższych obejmują teraz również takie
kwestie jak poczucie osobistego spełnienia uczniów
i wprowadzanie ich w dorosłe życie.
Projektowanie dla edukacji odgrywa tutaj istotną rolę. Dostępne budynki,
w których chętnie się przebywa, poprawiają jakość życia uczniów
i pracowników, a także mogą wpływać na zdolność uczenia się.
Większa świadomość w kwestiach zdrowia i dobrego samopoczucia
uczniów – szczególnie tych najmłodszych – sprawiły, że materiały
budowlane i parametry środowiskowe szkół znalazły się pod lupą opinii
publicznej. Architekci i projektanci poświęcają więcej uwagi
wykorzystaniu światła naturalnego i odnawialnych źródeł energii oraz
wyborowi zdrowszych i bardziej ekologicznych materiałów budowlanych.
Jednocześnie muszą zmieścić się w budżecie, który zwykle jest
ograniczony.

BADANIA POKAZUJĄ, ŻE ŚRODOWISKO
EDUKACYJNE WPŁYWA NA OSIĄGNIĘCIA
W NAUCE.*
• Dobre, naturalne oświetlenie (w razie potrzeby uzupełnione
światłem sztucznym) zwiększa komfort fizyczny
i psychiczny, zmniejszając zmęczenie oczu.
• Lepsza jakość powietrza w pomieszczeniach może
zapobiegać astmie i alergiom oraz poprawić frekwencję.
• Możliwość wyraźnego słyszenia dzięki ograniczeniu hałasu
poprawia efektywność komunikacji, pracy i uczenia się.
• Kolor można wykorzystać do osiągnięcia korzyści
funkcjonalnych, takich jak pomaganie w odnajdywaniu drogi
poprzez kontrast i oznakowanie, poprawę koncentracji
i zmniejszanie zmęczenia oczu.
• Czystość pozytywnie wpływa na zachowanie uczniów,
wzbudza szacunek i poczucie dumy z placówki edukacyjnej,
a także ogranicza rotację personelu.
Są to niektóre z czynników, które tworzą optymalne
środowisko edukacyjne, sprzyjające rozwojowi
intelektualnemu i osobistemu uczniów oraz zmniejszające
rotację personelu.

* Źródło: Uniwersytet w Salford, Manchester – Inteligentne sale lekcyjne / CIRI
(Cleaning Industry Research Institute) Wpływ zdrowego środowiska edukacyjnego na
lepsze wyniki w nauce.

„Liczne badania wykazały,
że kolory wywołują
różne mierzalne reakcje,
szczególnie jeśli chodzi
o ciśnienie tętnicze, akcję
serca, funkcjonowanie
układu oddechowego
i trawiennego, temperaturę
ciała i aktywność mózgu”.
Dr Lennie Scott-Webber
dyrektor INSYNC: Education Research + Design oraz
była dyrektor i założycielka Education Environments
for Steelcase Education, USA

PALETA BARW DLA KAŻDEJ GRUPY WIEKOWEJ
Poza swoimi walorami dekoracyjnymi kolory oddziałują bezpośrednio na emocje, zachowanie i samopoczucie.
Wykorzystanie tych możliwości ma duże znaczenie w projektowaniu wnętrz.
Aby lepiej zrozumieć rolę kolorów i materiałów w środowisku edukacyjnym, firma Tarkett przeprowadziła
badania z udziałem uczniów, studentów, międzynarodowych ekspertów edukacyjnych, projektantów wnętrz
oraz architektów. Badania te wzbogaciły naszą wiedzę w zakresie emocjonalnego oddziaływania kolorów i ich
wpływu na ludzi, wykraczającego poza indywidualne upodobania.
Możemy zaproponować palety barw odpowiednie dla każdej grupy wiekowej i przestrzeni edukacyjnej. Nasze
propozycje kolorystyczne powinny być traktowane jako punkt wyjścia i dostosowane do potrzeb konkretnego
projektu. Pełne Studium kolorów przedstawia poparte argumentami alternatywy i wariacje na temat tych
podstawowych palet – skontaktuj się z nami, jeśli chcesz otrzymać egzemplarz.

0-12 lat

12-18 lat

18+ lat

18+ lat

18+ lat

Żłobek, przedszkole
i szkoła podstawowa

Szkoła
średnia

Szkoła wyższa
Inżynieria i nauki
ścisłe

Szkoła wyższa
Sztuki wyzwolone
Nauki humanistyczne

Szkoła wyższa
Sztuki wizualne
i architektura
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1. TWORZENIE INSPIRUJĄCEGO OTOCZENIA

WYKORZYSTANIE KOLORÓW DO
WSPOMAGANIA ZDOLNOŚCI UCZENIA SIĘ
Projekt budynku szkoły lub innej placówki edukacyjnej powinien mieć na celu zachęcenie
uczniów do nauki i stworzenie przyjaznego środowiska. Kolory to coś więcej niż element
wystroju – wpływają bezpośrednio na nasze samopoczucie i zachowanie, szczególnie
we wczesnych latach życia, a największy wpływ na osiągane wyniki mają kolory, które
najbardziej lubimy. Wybór kolorów do pomieszczeń szkolnych i akademickich powinien brać
pod uwagę wiek uczniów lub studentów, ponieważ reakcja na kolory zmienia się wraz
z wiekiem.

U dzieci otoczonych ulubionymi kolorami pamięć poprawia się
o

55-78%.

*

DOPASOWANIE
KOLORU
DO WIEKU
Placówki szkolne i akademickie znacznie się różnią,
jednak ogólnie można powiedzieć, że kolory pełnią
różne funkcje w zależności od wieku użytkownika.
Wybór kolorów powinien zatem uwzględniać główne
grupy wiekowe uczniów i studentów uczących się
w budynku.

WYKORZYSTANIE KOLORU
DO KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA
Kolory, wzory i materiały mogą pomóc w zdefiniowaniu przestrzeni i wspomagać jej funkcje, na przykład
poprzez stymulację lub zachęcanie do uczenia się.

NASZE ZALECENIA

NASZE ZALECENIA

• W wieku od 0 do 6 lat kolory mogą stanowić bodziec wzrokowy i emocjonalny lub sygnał. Kolory
podstawowe i kontrast ciemny/jasny wspomagają
rozwój motoryczny i sensoryczny, zachęcając
dzieci do odkrywania otoczenia. Postrzeganie
kolorów zmienia się z wiekiem.

• Wykorzystaj wpływ kolorów na emocje do
wspierania funkcji przestrzeni (np. poprzez
zachęcanie do kontaktów międzyludzkich,
dodawanie pewności siebie, uspokajanie lub
pomaganie w skupieniu się).

• W wieku od 6 do 12 lat kształtuje się osobowość
i poczucie tożsamości u dzieci. Ich gust i osobowość (introwertyczna lub ekstrawertyczna) wymagają szerszej palety kolorów i geometrycznych
wzorów.

• W dużych obiektach kolor może ułatwić orientację
przestrzenną, poprawiać funkcjonalność
i stworzyć przyjazną atmosferę.

• W wieku od 12 do 18 lat podejście do kolorów
dojrzewa. Młodzież w tym wieku zdaje sobie sprawę, że kontrastowe połączenia barw mają właściwości pobudzające, a harmonijne – relaksujące.
• Po ukończeniu 18 lat stosunek do kolorów i materiałów często pozostaje pod wpływem dyscypliny
akademickiej – studenci kierunków ścisłych mają
odmienne upodobania od osób studiujących np.
nauki humanistyczne.

• Użyj koloru do wydzielenia obszarów aktywności
od stref uczenia się lub innych przestrzeni.
• Dostosuj nasycenie kolorów do intensywności
światła, aby zapobiec nadmiernemu odbijaniu
światła i zmęczeniu oczu.

* Źródło: I.M. Cockerill i B.P. Miller: „Preferencje dzieci dotyczące kolorów i wpływ środowiska kolorystycznego na zdolności
motoryczne” (1983)
6
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Żłobek, przedszkole
Stymulacja, odkrywanie i komunikacja

Szkoła średnia
Budowanie tożsamości

Szkoła podstawowa
Edukacja i rozwój osobowości

Szkoła wyższa
Ewolucja i specjalizacja

KOMBINACJE KOLORÓW, MATERIAŁÓW I WZORÓW MOGĄ STYMULOWAĆ
POSTRZEGANIE I EMOCJE ODPOWIEDNIO DO WIEKU
Powyższe tablice inspiracji ilustrują, jak można zaprojektować połączenia kolorów, wzorów i materiałów
odpowiadające na zmieniające się potrzeby i upodobania dzieci na różnych etapach rozwoju.

„Zróżnicowanie kolorów i ich nasycenia oraz intensywności światła pomoże wszystkim
dzieciom poczuć się komfortowo w danym miejscu. Kolory mają ogromne znaczenie.
W jakim otoczeniu dzieci lubią przebywać? Warto dać im możliwość wyboru – to
zachęci je do poznawania własnych upodobań i rozwijania indywidualnego gustu”.
Prof. Daniel Oberfeld-Twistel, Wydział Psychologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, Niemcy
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1. TWORZENIE INSPIRUJĄCEGO OTOCZENIA

OGRANICZANIE HAŁASU
W CELU UŁATWIENIA SKUPIENIA
Badania wykazują, ze hałas ma znacznie większy wpływ na dzieci niż na dorosłych podczas
wykonywania zadań związanych z rozpoznawaniem mowy i rozumieniem ze słuchu. Zmniejszenie
hałasu w środowisku edukacyjnym ma zatem duże znaczenie dla umożliwienia efektywnej nauki.
Oczywiście źródłem hałasu są sami uczniowie, ale dochodzi on również z piętra znajdującego się
powyżej (odgłosy kroków, przesuwanie krzeseł) oraz z przestrzeni wspólnych. Ograniczanie hałasu
w pomieszczeniach do nauki, takich jak sale lekcyjne i wykładowe oraz biblioteki ma kluczowe
znaczenie dla koncentracji, a wyciszone korytarze i stołówki tworzą relaksującą atmosferę.

Zachowująca się cicho 30-osobowa grupa uczniów wytwarza
hałas na poziomie 50 dB, dlatego nauczyciel musi mówić
donośnie - na poziomie 65 dB, aby być słyszanym.*
W głośnym otoczeniu rozumienie mowy spada nawet o 70%,
co sprawia, że znacznie trudniej skupić się na nauce.**
ZMNIEJSZENIE
HAŁASU
W POMIESZCZENIU
Szuranie nogami, przesuwanie krzeseł i spadające
przedmioty to tylko niektóre ze źródeł hałasu utrudniającego efektywne uczenie się.

ZMNIEJSZENIE HAŁASU
W SĄSIEDNICH
POMIESZCZENIACH
Ruch na korytarzu czy zajęcia w sąsiednich salach
zwiększają poziom dźwięku w otoczeniu.
W niektórych krajach obowiązują przepisy ograniczające poziom dźwięków uderzeniowych dochodzących z wyższej kondygnacji do 60 dB (PN-EN
ISO 717/2).

NASZE ZALECENIA

NASZE ZALECENIA

Pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe mogą
pochłaniać dźwięki z otoczenia, ułatwiając
stworzenie spokojniejszego otoczenia
wspomagającego koncentrację.

• Wykładzina akustyczna znacznie zmniejsza
przenoszenie hałasu.

• Wybierz wykładzinę elastyczną zamiast płytek.
Płytki ceramiczne odbijają dźwięki,
przyczyniając się do wzrostu poziomu hałasu,
zaś wykładzina elastyczna pochłania je,
pomagając tym samym zmniejszyć hałas.

• Do sal lekcyjnych wybierz pokrycie podłogowe
o dobrej odporności na wgniecenia
i właściwościach akustycznych, aby
zmniejszyć poziom dźwięków uderzeniowych
i uszkodzenia powodowane przez nogi krzeseł.

• W najgłośniejszych miejscach zastosuj
wykładzinę winylową lub linoleum Klasy
A<65dB (NFS31-074).
• W dużych pomieszczeniach, takich jak aula
lub biblioteka, zdecyduj się na wykładzinę
dywanową o wysokim współczynniku
pochłaniania dźwięku (ISO 354).

* Źródło: Badanie przeprowadzone w 2005 r. przez dr. Paula McCarty’ego i Jacka Rollowa z Los Angeles Unified School District (LAUSD)
** Źródło: AFT = Związek Nauczycieli w USA
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W JAKI SPOSÓB WYKŁADZINY PODŁOGOWE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO POPRAWY
KOMFORTU AKUSTYCZNEGO
Grubość płyty betonowej (jastrychu zespolonego) znajdującej się pod wykładziną ma wpływ na właściwości
akustyczne. Poniższy wykres pokazuje, jak obliczyć wymagany poziom tłumienia dźwięków w zależności od grubości
płyty. Przyjmujemy, że dopuszczalny poziom hałasu w budynkach użyteczności publicznej wynosi 60 dB.*
60
62

18 dB

17 dB

14 dB

10 dB

9 dB

8 dB

7 dB

64
66
68
70
72
74

Poziom dźwięków
uderzeniowych L’nTw

69 dB

22 cm

23 cm

67 dB

74 dB

76
78

70 dB

68 dB

LΔnT, w = 60 dB
poziom
wymagany
dla budynków
użyteczności
publicznej

78 dB

14 cm

77 dB

15 cm

18 cm

Efektywność akustyczna płyty cementowej (L’nTw)

24 cm

25 cm

Grubość płyty
betonowej

Poziom izolacyjności wykładziny podłogowej

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ TŁUMIENIA ODGŁOSU KROKÓW NA PODŁODZE
ROZWIĄZANIA TARKETT

TŁUMIENIE DŹWIĘKÓW (NFS31-074)

Wykładzina winylowa na spodzie
piankowym

Tapiflex / iQ Acoustic

Klasa A <65 dB

Linoleum na spodzie piankowym

Linoleum Silencio xf²

Klasa A <65 dB

Kompaktowe linoleum

Linoleum xf

Klasa B <75 dB

Kompaktowa wykładzina winylowa

Acczent / iQ

Klasa C <85 dB

-

Klasa D ≥85 dB

Płytki ceramiczne

2

* Punkt odniesienia: Nie dotyczy jastrychów pływających na warstwie akustycznej.
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1. TWORZENIE INSPIRUJĄCEGO OTOCZENIA

ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI
FIZYCZNEJ UCZNIÓW
Sale gimnastyczne i sport zyskują na znaczeniu jako ważne elementy środowiska
edukacyjnego. Poza wpływem na stan zdrowia i dobre samopoczucie, grupowe zajęcia ruchowe
budują więzi międzyludzkie. W sytuacji gdy coraz więcej szkół i uczelni dysponuje obiektami
sportowymi, wybór nawierzchni sportowej ma jeszcze większe znaczenie. Należy przede
wszystkim wziąć pod uwagę, do czego nawierzchnia będzie wykorzystywana i przez kogo.
Właściwa nawierzchnia zapewni komfort użytkowników, zwiększając przyjemność płynącą ze
sportu i poprawiając wyniki, a kolory pomogą w podkreśleniu edukacyjnego charakteru.

Prawie

80% europejskich uczniów uprawia sport jedyniew szkole.

WYBIERZ NAWIERZCHNIĘ
W ZALEŻNOŚCI OD
WYKORZYSTANIA SALI
GIMNASTYCZNEJ
Chociaż sale gimnastyczne są przeznaczone do
uprawiania sportu, czasami odbywają się w nich takie wydarzenia jak egzaminy czy akademie. Wykorzystanie to podstawowy czynnik mający wpływ na
wyposażenie sali gimnastycznej.
Innym ważnym czynnikiem jest profil typowego
użytkownika, np. sportowcy o większej masie ciała
wymagają większego tłumienia uderzeń.

TWORZENIE
ŚRODOWISKA
KORZYSTNIEJSZEGO
DLA ZDROWIA
Podczas aktywności fizycznej oddech jest od 8 do
10 razy szybszy niż w stanie spoczynku, co zwiększa
narażenie na zanieczyszczenia. Uprawianie sportu
w pomieszczeniach zapewniających dobrą jakość
powietrza i niski poziom zanieczyszczeń jest szczególnie ważne w przypadku dzieci.

NASZE ZALECENIA

NASZE ZALECENIA

• Sportowa

• Ogranicz ryzyko chorób układu oddechowego,
wybierając nawierzchnię o wyjątkowo niskiej
emisji LZO.

Zapewnia amortyzację uderzeń oraz
odpowiedni poziom odkształcenia pionowego
i tarcia zmniejszające ryzyko bólu mięśni
i stawów. Masa ciała użytkowników również
pomaga w wyborze najbardziej odpowiedniej
nawierzchni sportowej.

• Postaw na pokrycia podłogowe, do montażu
których wykorzystuje się mniej kleju, aby
chronić środowisko.

• Wielofunkcyjna
Należy wziąć pod uwagę odporność na zużycie,
wgniecenia i obciążenie toczne.
Wszystkie te czynniki są uwzględnione przez
normę UE: PN-EN 14904.

* Źródło: Parlament Europejski – raport 2016 – Wychowanie fizyczne w szkołach w UE
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DLACZEGO KONTAKT Z ZANIECZYSZCZONYM POWIETRZEM PODCZAS
UPRAWIANIA SPORTU MA WIĘKSZY WPŁYW NA DZIECI?
Jakość powietrza w pomieszczeniach ma ogromny wpływ na zdrowie sportowców, w szczególności dzieci,
których młode płuca są w większym stopniu narażone na negatywne działanie zanieczyszczeń.
Ryzyko dla zdrowia wynikające z zanieczyszczenia w pomieszczeniu

BEZ

aktywności ruchowej

SPORTOWCY

podczas aktywności ruchowej

DZIECI

podczas aktywności ruchowej
EDUKACJA – ROZWIĄZANIA 11

2. BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

DBANIE O JAKOŚĆ POWIETRZA
W POMIESZCZENIACH
I DOBRE SAMOPOCZUCIE
Dzieci spędzają w szkole pięć dni w tygodniu, w tym większość czasu w pomieszczeniach. Badania
wykazały, że powietrze wewnątrz budynków może być nawet pięciokrotnie bardziej zanieczyszczone
niż na zewnątrz. Wynika to w dużym stopniu z wysokiego stężenia lotnych związków organicznych
(LZO), kurzu i alergenów. Kontakt z alergenami w pomieszczeniach jest jednym z najważniejszych
czynników przyczyniających się do rozwoju astmy, szczególnie u niemowląt. Dlatego właśnie jakość
powietrza w pomieszczeniach jest tak ważna dla dobrego samopoczucia młodego pokolenia.

14%

 stma dotyka
A
dzieci na świecie i jest jedną z głównych
przyczyn nieobecności w szkole.*
WEŹ POD UWAGĘ
JAKOŚĆ POWIETRZA
W POMIESZCZENIACH
LZO to lotne związki chemiczne, parujące
w temperaturze pokojowej. Mogą pochodzić
z wielu źródeł: wykładzin podłogowych
i ściennych, farb, środków czyszczących lub
odświeżaczy powietrza. Związki te mogą
wywoływać choroby układu krążenia i uszkadzać
układ oddechowy dziecka.

TWORZENIE LEPSZEGO
ŚRODOWISKA
WEWNĘTRZNEGO
Częstym zanieczyszczaniem powietrza wewnętrznego są ftalany. Badania sugerują, że ftalany mogą
mieć niekorzystny wpływ na ludzkie zdrowie, dlatego
ustawodawcy nakładają coraz większe ograniczenia
na ich wykorzystanie. Stwórz lepsze środowisko wewnętrzne, wybierając wykładziny podłogowe, które
ograniczają kontakt z potencjalnymi czynnikami ryzyka rozwoju astmy i alergii.

NASZE ZALECENIA

NASZE ZALECENIA

• Wybierz pokrycia ścienne i podłogowe
gwarantujące najniższy poziom emisji LZO,
najlepiej od 10 do 100 razy niższy niż zalecają
normy europejskie (<1000μg/m³ po 28 dniach).

• Postaw na produkty opracowane
jako alternatywa dla wykładzin
zawierających ftalany, w 100%
bez zawartości ftalanów.

• Wybierz pnj qxbhd oncљ
nf nv d mającd mniejsze
wymagania w zakresie konserwacji (bez
czyszczenia gruntownego i polerowania), co
pozwoli uczniom i pracownikom uniknąć
kontaktu ze szkodliwymi chemikaliami.

• Wybierz pokrycia podłogowe wykonane
z materiałów przebadanych pod kątem wpływu
na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie,
szczególnie jeśli chodzi o właściwości
uczulające. Świadectwa przyznawane przez
instytucje zewnętrzne, takie jak Material Health
Statement (MHS) lub znak jakości Allergy UK to
miarodajne źródła informacji.

w 100 %

bez zawartości
ftalanów

• Wybieraj pokrycia podłogowe producentów,
którzy udostępniają informacje na temat
wykorzystywanych surowców i metod produkcji.

* Źródło: Forum of International Respiratory Societies (FIRS)
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UKŁAD ODDECHOWY DZIECI: NA CZYM POLEGA RÓŻNICA
Dlaczego młode płuca są inne? Układ oddechowy dziecka nie jest po prostu miniaturową wersją dorosłego.
W płucach noworodka znajduje się około 50 milionów pęcherzyków płucnych, a w płucach osoby dorosłej –
300 milionów.
Dlatego jakość powietrza i poziom emisji substancji szkodliwych są tak ważne w przypadku małych dzieci.
Średnia liczba wdechów na minutę (w spoczynku)
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Noworodek
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2. BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

PROMOWANIE DOSTĘPNOŚCI
I INTEGRACJI
Obecnie z budynków szkół i uczelni korzystają ludzie należący do wielu różnych grup, od
uczniów i studentów w każdym wieku, po kadrę dydaktyczną, pracowników administracji
i personel techniczny. Co więcej, działania na rzecz dostępności edukacji oznaczają
dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, np. słabowidzących
lub o ograniczonej mobilności. Trudności z odnalezieniem drogi często prowadzą do utraty
pewności siebie i stanowią przykre doświadczenie, szczególnie dla małych dzieci lub osób
słabowidzących. Również ze względu na dużą liczbę użytkowników ważne jest, aby można
było łatwo orientować się w przestrzeni dzięki wykorzystaniu kolorów i światła dziennego
do zwiększania płynności ruchu i kierowania ludzi we właściwą stronę.

Około 19

milionów dzieci ma problemy ze wzrokiem.

POPRAWA WIDOCZNOŚCI
W CELU LEPSZEGO
ODNAJDYWANIA DROGI
W przypadku osób słabowidzących kontrasty kolorystyczne mają kluczowe znaczenie w dostrzeganiu
drzwi, mebli lub różnicy poziomów podłogi, umożliwiając im lepsze widzenie otoczenia. Dzięki przemyślanemu połączeniu światła i kolorów ci użytkownicy
mogą się pewnie poruszać po całym budynku.

*

ZAPEWNIANIE
PŁYNNEGO
RUCHU
Zapewnienie płynnego ruchu może stanowić wyzwanie w dużych budynkach, po których jednocześnie
porusza się wielu użytkowników, np. w szkole podczas przerwy. Należy również brać pod uwagę ryzyko upadku w miejscach narażonych na rozlanie
wody lub lepkich substancji.

NASZE ZALECENIA

NASZE ZALECENIA

• Zalecamy zapewnienie co najmniej
30-punktowej różnicy we współczynniku
odbicia światła (LRV) pomiędzy kolorami
pokrycia podłogowego i ściennego.

• Wykorzystaj kolory podłogi do oznaczenia
i wyróżnienia najważniejszych przestrzeni.

• Zagrożenia takie jak pierwszy i ostatni stopień
schodów i elementy informacji wizualnej
powinny być wyróżnione różnicą
współczynnika LRV na poziomie co najmniej
60 punktów.
• Użyj płytek ostrzegawczych do oznaczenia
różnicy poziomów oraz pasów prowadzących,
aby ułatwić osobom słabowidzącym trafienie
do wejścia i poruszanie się po korytarzach.

* Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia
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• Efektywna informacja wizualna powinna być
czytelna, zwięzła i wyraźnie widoczna dla
każdego. Można do tego celu wykorzystać
projekt podłóg i ścian.
• Przy wyborze podłogi należy kierować się
prawdopodobieństwem rozlania płynów.

KONTRASTY KOLORYSTYCZNE POMAGAJĄ OSOBOM SŁABOWIDZĄCYM
Poniższe ilustracje pokazują, jak dziecko słabowidzące postrzega otoczenie w porównaniu z dzieckiem
o dobrym wzroku. 30-punktowa różnica we współczynniku LRV umożliwia rozróżnienie podłogi, ścian tablicy
i mebli, dzięki czemu dochodzi do mniejszej liczby urazów przy poruszaniu się.

UŻYJ LRV (współczynnika odbicia światła) DO ZWIĘKSZENIA KONTRASTU
Współczynnik odbicia światła LRV określa, ile światła odbija dany kolor. Im większa różnica LRV pomiędzy
kolorami, tym większy kontrast.
LRV mierzy się w skali od 0% (głęboka czerń pochłaniająca całe promieniowanie słoneczne) do 100% (czysta
biel odbijająca całe promieniowanie słoneczne).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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2. BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

PROJEKTOWANIE ZGODNE Z ZASADAMI
ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA
Przyszłość naszych dzieci jest związana z przyszłością naszej planety. Projektowanie
zgodne z zasadami zrównoważonego budownictwa i podejście uwzględniające cykl życia
budynku mają kluczowe znaczenie dla jego wpływu na środowisko. Mają również wpływ na
dobre samopoczucie i zdrowie uczniów hpracowników. Jak już wspomniano, wykorzystanie
naturalnego oświetlenia, materiałów budowlanych bezpieczniejszych dla zdrowia
i udoskonalonych sposobów konserwacji zyskują na znaczeniu w projektowaniu dla edukacji.
Coraz więcej rodziców domaga się budynków o dobrych parametrach środowiskowych, które
stanowią przykład dla innych inwestycji i centralny punkt lokalnej społeczności.

Jednym z celów Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie
zrównoważonego rozwoju jest „poprawa edukacji i zwiększenie świadomości
dotyczącej przeciwdziałania zmianom klimatu, dostosowania się do nich
i wczesnego ostrzegania na poziomie jednostkowym i instytucjonalnym”.
Czy może być lepsze miejsce do nauki o zrównoważonym rozwoju niż
środowisko szkolne o wysokim stopniu świadomości ekologicznej?

PROJEKTOWANIE
DLA ŻYCIA
W oświacie i szkolnictwie ważne jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju otoczenie wpływające pozytywnie na zdrowie oraz dobre samopoczucie
uczniów i studentów, jak również wydajność pracowników. Zdrowsze, bezpieczniejsze i bardziej przyjazne
wnętrza z wysokiej jakości ekologicznych materiałów
mogą również przyciągnąć lepszych nauczycieli.

GOSPODARKA
O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
Programy recyklingu umożliwiające bardziej efektywne
zarządzanie odpadami podłogowymi i bardziej zrównoważone podejście do procesu produkcji to dwa sposoby
na ochronę surowców naturalnych i środowiska.

NASZE ZOBOWIĄZANIE

NASZE ZOBOWIĄZANIE

• Staramy się nieustannie ulepszać parametry zdrowotne
i środowiskowe naszych produktów, wykorzystując
materiały, które mogą zostać odzyskane, poddane
powtórnemu przetworzeniu i użyte ponownie.

• Nasz Program odbioru zużytych materiałów ReStart®
obejmuje resztki z montażu, a w niektórych
przypadkach również stare wykładziny, które
przetwarzamy na nowe produkty wysokiej jakości.

• Postanowiliśmy na przykład zrezygnować ze
stosowania biocydów w naszych produktach. Oznacza
to, że nie przyczyniamy się do wzrostu odporności
bakterii na antybiotyki.
• Od 2010 r. firma Tarkett aktywnie uczestniczy
w poszukiwaniu alternatyw dla ftalanów, inwestując
znaczne kwoty w prace badawcze i rozwojowe. Obecnie
nasze produkty winylowe wytwarzane w regionie EMEA
są w 100% bez zawartości ftalanów.

• Oferujemy produkty z certyfikatem Cradle to Cradle™,
wieloatrybutowym znakiem zgodności z zasadami
zrównoważonego rozwoju, świadczącym
o zaangażowaniu producenta w ekologiczne
projektowanie produktów lepszych dla zdrowia ludzi
i środowiska oraz dążeniu do wprowadzenia
gospodarki o obiegu zamkniętym.
• Obecnie 98% wykorzystywanych przez nas surowców
podlega ocenie przez zewnętrzne instytucje pod kątem
wpływu na ludzkie zdrowie oraz na środowisko na
podstawie kryteriów Cradle to Cradle®.
• 67% wytwarzanych przez nas odpadów przemysłowych
podlega recyklingowi. Do 2020 roku planujemy
całkowicie wyeliminować nieprzetwarzane odpady.

* Źródło: https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change-2/
16 EDUKACJA – ROZWIĄZANIA

WŁAŚCIWY WYBÓR POKRYCIA PODŁOGOWEGO MOŻE POMÓC W OSIĄGNIĘCIU
NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA
Certyfikaty dla zielonego budownictwa (takie jak BREEAM, DGNB, LEED, WELL i inne) wyznaczają standardy
w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach, zużycia wody i energii oraz gospodarki odpadami. W tabeli
poniżej przedstawiamy przykłady, w jaki sposób pokrycia podłogowe mogą pomóc spełnić 8 wymogów
i uzyskać 15 punktów BREEAM.
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) – główny wymóg

PUNKTY
BREEAM

Kolekcje
iQ

KOLEKCJE
EXCELLENCE
I PLATINIUM

KOLEKCJE
OMNISPORT
ZGODNE
Z NORMĄ
PN-EN 14904

LINOLEUM
2.5 xf²

iD
INSPIRATION
70

AIR MASTER
NA PODKŁADZIE
ECOBASE

1

✔

✔

✔

✔

✔

✔

MAKS. 4

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1

✔

✔

✔

✔

✔

✔

MAKS. 3

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Materiały
Mat05 – projektowanie zapewniające
trwałość i wytrzymałość

1

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Materiały
Mat06 – efektywne wykorzystanie
materiałów

1

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Odpady
Wst01 – gospodarka odpadami
budowlanymi

3

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Odpady
Wst06 – elastyczność funkcjonalna

1

✔

✔

✔

✔

✔

✔

CEL

Zdrowie i dobre samopoczucie
Hea02 – jakość powietrza
w pomieszczeniach
Zdrowie i dobre samopoczucie
Hea05 – właściwości akustyczne
Materiały
Mat02 – wpływ na cykl życia /
konkretna EPD
Materiały
Mat03 – odpowiedzialne
pozyskiwanie środków na budowę

Powiedz nam, jakie cele chcesz osiągnąć i jaki certyfikat uzyskać, a nasz zespół doradzi Ci, jakie pokrycia
podłogowe najlepiej wybrać.
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3. TWORZENIE EKONOMICZNEGO BUDYNKU

OPTYMALIZACJA
PRAC KONSERWACYJNYCH
Czyste, dobrze utrzymane budynki tworzą pozytywny wizerunek instytucji edukacyjnej, a co
ważniejsze, chronią zdrowie i dobre samopoczucie przebywających w nich osób. Procedury
czyszczenia i konserwacji odgrywają ważną rolę, zwłaszcza w przypadku podłóg narażonych
na duże natężenie ruchu i nacisk powodowany przez nogi krzeseł lub ruchome meble.
Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na trwałość użytych materiałów i łatwość
czyszczenia. Kluczowe znaczenie przy wyborze pokrycia podłogowego ma okres
użytkowania produktu, wymagania dotyczące konserwacji oraz jego koszt.

Materiały i montaż to niecałe

10% całkowitych kosztów.

90% całkowitych kosztów to sprzątanie i konserwacja.

€

ANALIZA KOSZTÓW
CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

Konserwacja pochłania większość kosztów użytkowania podłogi. Analiza kosztów cyklu życia ujawnia,
że sprzątanie i konserwacja odpowiadają za 90%
całkowitych kosztów. Koszt zakupu i montażu to
niecałe 10%.

ŁATWIEJSZE I ZDROWSZE
SPRZĄTANIE
Procedury czyszczenia to ciężka praca,
niejednokrotnie wymagająca użycia chemikaliów.
Mogą one mieć negatywny wpływ na konserwację
oraz zdrowie personelu.

NASZE ZALECENIA

NASZE ZALECENIA

• Wybierz produkty, które będą trwałe,
zachowają swoje parametry na długo,
zapewnią łatwą instalację oraz niski koszt
cyklu życia.

 ybierz wykładziny podłogowe niewymagające
W
woskowania lub gruntownego czyszczenia przy
użyciu chemikaliów.

• Wybierz pokrycia podłogowe, które są szybkie
i łatwe w czyszczeniu i konserwacji. Eliminacja
konieczności pastowania lub gruntownego
czyszczenia pozwoli również zaoszczędzić
koszty i czas.
• W obszarach narażonych na rozlanie wody,
płynów lub żywności należy zastosować
winylową wykładzinę spawaną na gorąco, aby
stworzyć wodoodporne nawierzchnie
łatwiejsze w czyszczeniu.
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• Takie wykładziny będą łatwiejsze i szybsze
w utrzymaniu, zmniejszając wpływ na
środowisko poprzez ograniczenie zużycia
substancji chemicznych, wody i energii.
• Ponadto zminimalizują narażenie
pracowników na działanie chemikaliów.

JAK OSZACOWAĆ OSZCZĘDNOŚCI PRZY UŻYCIU PROGRAMU LCC
Firma Tarkett oferuje oprogramowanie LCC, umożliwiające klientom obliczenie szacunkowego kosztu
czyszczenia i konserwacji naszych pokryć podłogowych.
1. Podaj nam szczegóły projektu (liczba sal lekcyjnych, całkowita powierzchnia itp.)
2. Wymogi dotyczące sprzątania (sprzęt sprzątający, codzienne prace itp.)
3. Wybierz jedno lub kilka pokryć podłogowych do porównania
3000 K€

50%
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y mnie 20%
d
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zużyc h mniejsze
30% /
yc
tów o chemiczn
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2000 K€
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iQ

/

Średni zwrot
inwestycji
1,5 roku
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10

Lata

Podłogi wymagające dodatkowego zabezpieczenia powierzchni

Aby poznać szacunkowy całkowity koszt użytkowania któregoś z naszych pokryć podłogowych, skontaktuj się
z lokalnym przedstawicielem.
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ROZWIĄZANIE
DO KAŻDEGO
POMIESZCZENIA
STREFY DO NAUKI:

2

1

1 SALE LEKCYJNE

22

2 SALE WYKŁADOWE
I BIBLIOTEKI

24

STREFY WSPÓLNE:
3 WEJŚCIE

26

4 KORYTARZE

28

5 STOŁÓWKA

30

6. KLATKI SCHODOWE

32

STREFY SPORTOWE:
7 SALA GIMNASTYCZNA

34

8 SZATNIE, PRYSZNICE
I TOALETY

36
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ROZWIĄZANIE

LINOLEUM VENETO SILENCIO xf²™

CEL: ZDROWSZE ŚRODOWISKO EDUKACYJNE DZIĘKI REDUKCJI EMISJI
ZANIECZYSZCZEŃ
Określ pokrycia podłogowe, które pomagają poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach. Uczniowie
i nauczyciele spędzają w klasie średnio 40% dnia. Dobra jakość powietrza nie tylko wpływa na
samopoczucie oraz wyniki w nauce, ale również zmniejsza ryzyko wystąpienia astmy i alergii.
Zgodnie z międzynarodową normą ISO 16000-6 maksymalny dopuszczalny poziom emisji LZO wynosi
<1000μg/m3 po 28 dniach. Jednak wskazany jest wybór rozwiązania o jak najniższym poziomie emisji
LZO.

Poziom LZO (po 28 dniach)

Bez zawartości ftalanów
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LINOLEUM SILENCIO xf²™

TAPIFLEX EXCELLENCE 80

TAPIFLEX PLATINIUM 100

iQ GRANIT ACOUSTIC

<10 µg/m3

<10 µg/m3

<10 µg/m3

<10 µg/m3

Z natury bez
zawartości ftalanów

W 100% bez ftalanów

W 100% bez ftalanów

W 100% bez ftalanów

Aby uczyć się efektywnie, uczniowie muszą być skoncentrowani przez długi czas.
Środowisko edukacyjne może pomóc im w skupieniu uwagi, zapewniając naturalne światło
i ograniczając hałas dochodzący z sąsiednich pomieszczeń. Kolory i wzory mogą wpływać
na chłonność umysłu oraz kierować uwagę na pracę wykonywaną w ławkach oraz na tablicy
lub ekranie poprzez tworzenie kontrastu z podłogą i ścianami wokół nich.

Komfort
akustyczny

Odporność
na wgniecenia
i ścieranie

Estetyka

Łatwe
czyszczenie

Jakość powietrza
w pomieszczeniach

Wykorzystanie kolorów i oświetlenia
Kolory w salach powinny być tak dobrane, aby uspokajały i pomagały w koncentracji, tworząc
harmonijne i przyjazne dla uczniów środowisko. Ze względu na coraz częstsze korzystanie z tablic
interaktywnych wybór koloru ściany powinien pomóc uczniom skupić się, nie wywołując zmęczenia
oczu.

ZALECANE ROZWIĄZANIE FIRMY TARKETT – PODŁOGI
> TWOJA POTRZEBA: ODPOWIEDNIE POŁĄCZENIE
WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH I ODPORNOŚCI
NA WGNIECENIA

>T
 WOJA POTRZEBA: NATURALNE, TRWAŁE
MATERIAŁY

Tapiflex Platinium 100

Linoleum akustyczne

Heterogeniczna wykładzina winylowa

LINOLEUM Silencio xf²™
ͽ Wykonane z naturalnych materiałów

ͽ Dobre właściwości akustyczne: redukcja dźwięków
na poziomie 17 dB, klasa A<65dB

ͽ Z natury bez zawartości ftalanów, ma właściwości
antybakteryjne

ͽ Wysoka odporność na zarysowania i zużycie dzięki
wielowarstwowej konstrukcji (nieprzejrzysta warstwa
użytkowa o grubości 1 mm), odporność na
wgniecenia 0,07 mm (najlepszy wynik pomiaru)

ͽͽWytrzymała wykładzina, powłoka xf² zwiększa
odporność, dodatkowo wydłużając trwałość

ͽͽŁatwe czyszczenie dzięki powłoce TopClean XP PUR

ͽͽPoprawa jakości powietrza w pomieszczeniach dzięki
bardzo niskiemu poziomowi emisji LZO (<10 μg/m3 po
28 dniach)

ͽͽPoprawa jakości powietrza w pomieszczeniach:
w 100% wolny od ftalanów, bardzo niski poziom
emisji LZO (<10 μg/m3 po 28 dniach)

ͽͽCertyfikat Cradle to Cradle Silver™

ͽͽOcenione, przebadane i zatwierdzone przez Allergy UK
ͽͽpowłoka xf² oznacza łatwą konserwację (bez
woskowania i pastowania) i bardzo korzystny koszt
cyklu życia produktu

ͽ Dobre właściwości akustyczne: redukcja dźwięków
na poziomie 18 dB, klasa A<65dB

INNE POLECANE KOLEKCJE: iQ Acoustic, Tapiflex Excellence 80

Dane techniczne znajdują się na stronach 38-41
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ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA

STREFY DO NAUKI:
SALE LEKCYJNE

ROZWIĄZANIE

LINOLEUM VENETO SILENCIO xf²™

CEL: ZWIĘKSZENIE POCHŁANIANIA DŹWIĘKU
Pokrycia podłogowe w środowisku edukacyjnym powinny mieć właściwości dźwiękochłonne, aby
uczniowie lub studenci mogli się skupić. Ma to jeszcze większe znaczenie w pomieszczeniach,
z których korzysta jednocześnie wielu uczestników, takich jak sale wykładowe czy biblioteki.
Najlepiej pochłaniają dźwięk pokrycia strukturalne, szczególnie wykładziny dywanowe.
Pochłanianie dźwięku αw

αw
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Płytki ceramiczne
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Wykładziny elastyczne

AirMaster na
spodzie Ecobase

AirMaster na spodzie
Ecobase z podkładem
Soundmaster

Podobnie jak sale lekcyjne, sale wykładowe wymagają od studentów ciągłego skupienia.
Ponieważ na wykłady może uczęszczać nawet ponad 100 osób, poziom hałasu również
wzrasta, wpływając na to, czy wykładowca jest słyszalny. Biblioteka to kolejny obszar do
nauki, z którego korzysta wielu uczestników jednocześnie. Przeciwdziałanie hałasowi ma
podstawowe znaczenie, ponieważ użytkownicy oczekują atmosfery skupienia, która pozwoli
im skoncentrować się na nauce.

Komfort
akustyczny

Odporność na duże
natężenie ruchu

Łatwe
czyszczenie

Jakość powietrza
w pomieszczeniach

Wykorzystanie kolorów i oświetlenia
Sale wykładowe to często duże pomieszczenia, które nie prezentują się interesująco, jednak zbyt
wiele kolorów mogłoby rozpraszać studentów. Wykorzystanie kolorów jest wskazane, ale należy
zachować umiar. W pomieszczeniach, do których dochodzi niewiele naturalnego światła, sztuczne
oświetlenie może sprawiać wrażenie ostrego lub zbyt jaskrawego. Odpowiednio dobrane kolory
łagodzą odbijanie światła, korzystnie wpływając na zmęczenie wzroku.

ZALECANE ROZWIĄZANIE FIRMY TARKETT – PODŁOGI
> TWOJA POTRZEBA: NAJWYŻSZY POZIOM
KOMFORTU

> TWOJA POTRZEBA: NATURALNE, TRWAŁE
MATERIAŁY

AirMaster na spodzie Ecobase

LINOLEUM Silencio xf²™

ͽͽBardzo dobre właściwości akustyczne: Poziom
dźwięku niższy o co najmniej 23 dB w zależności od
wybranego wzoru, współczynnik pochłaniania dźwięku
0,15 αw

ͽ Wykonane z naturalnych materiałów

Płytki dywanowe

ͽ Poziom redukcji dźwięków można zwiększyć do
31 dB / 0,30 αw w połączeniu z podkładem
SoundMaster
ͽͽZmniejszenie stężenia drobnego pyłu w powietrzu
ͽͽPoprawa jakości powietrza w pomieszczeniach (emisja
LZO <100 μg/m3)
ͽͽCertyfikat Cradle to Cradle Silver™

Linoleum akustyczne

ͽ Z natury bez zawartości ftalanów, ma właściwości
antybakteryjne
ͽͽWytrzymała wykładzina, powłoka xf² zwiększa
odporność, dodatkowo wydłużając trwałość
ͽͽCertyfikat Cradle to Cradle Silver™
ͽͽPoprawa jakości powietrza w pomieszczeniach dzięki
bardzo niskiemu poziomowi emisji LZO (<10 μg/m3 po
28 dniach)
ͽͽOcenione, przebadane i zatwierdzone przez Allergy UK
ͽͽpowłoka xf² oznacza łatwą konserwację (bez
woskowania i pastowania) i bardzo korzystny koszt
cyklu życia produktu

ͽ Dobre właściwości akustyczne: redukcja dźwięków na
poziomie 18 dB, klasa A<65dB

INNE POLECANE KOLEKCJE: iQ Acoustic, Tapiflex Platinium 100, Tapiflex Excellence 80

Dane techniczne znajdują się na stronach 38-41
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ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA

STREFY DO NAUKI:
SALE WYKŁADOWE I BIBLIOTEKI

ROZWIĄZANIE

LINOLEUM ETRUSCO xf²™

CEL: SKORZYSTAJ Z NASZEJ USŁUGI FLOORCRAFT, ABY STWORZYĆ GOŚCINNE
WNĘTRZE O NIEPOWTARZALNYM CHARAKTERZE
Nadaj atrakcyjny, niepowtarzalny charakter strefie wejściowej, wydzielając obszary przy użyciu kolorów
i wzorów. Nasza usługa Floorcraft może podkreślić indywidualny charakter budynku lub pomóc
w stworzeniu magicznego świata dla przedszkolaków.

Doświadczony zespół Floorcraft zadba o to, aby Twoja wstępna koncepcja przełożyła się na jak najlepszy
efekt w rzeczywistości.
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Wejście główne odpowiada za pierwsze wrażenie. Może mieć wpływ na decyzję rodziców
o zapisaniu dziecka do przedszkola lub wprawiać uczniów w dobry nastrój po wejściu do
szkoły. W kampusie uniwersyteckim wejście powinno być zachęcające i wywoływać poczucie
dumy w studentach i wykładowcach.

Odporność na
duże natężenie ruchu

Łatwe
czyszczenie

Estetyka

Wykorzystanie kolorów i oświetlenia
Wykorzystaj kolory, kontrasty i wzory do stworzenia otwartej, dodającej pewności siebie
atmosfery. Wejście może również stwarzać wrażenie porządku, pomagając w odnalezieniu drogi,
lub komunikować wartości reprezentowane przez uczelnię.

ZALECANE ROZWIĄZANIE FIRMY TARKETT – PODŁOGI
> TWOJA POTRZEBA: POŁĄCZENIE
MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWYCH I DOBRYCH
WŁAŚCIWOŚCI

> TWOJA POTRZEBA: NATURALNE, TRWAŁE
MATERIAŁY

Acczent Excellence 80

Linoleum

Kompaktowa heterogeniczna wykładzina winylowa
ͽͽImponująca gama 127 wzorów i kolorów

Linoleum xf²™ 2,5 mm
ͽͽWykonane z naturalnych materiałów

ͽͽMatowe wykończenie zapobiegające odblaskom

ͽͽZ natury bez zawartości ftalanów, ma
właściwości antybakteryjne

ͽͽPasujące do siebie pokrycia podłogowe, ścienne
i schodów

ͽͽWytrzymała wykładzina, powłoka xf² zwiększa
odporność, dodatkowo wydłużając trwałość

ͽͽPowłoka TopClean XP zapewniająca odporność
na duże natężenie ruchu i łatwość czyszczenia

ͽͽCertyfikat Cradle to Cradle Silver™

ͽͽPoprawa jakości powietrza w pomieszczeniach:
w 100% bez ftalanów, bardzo niski poziom emisji
LZO (<10 μg/m3 po 28 dniach)

ͽͽPoprawa jakości powietrza w pomieszczeniach
dzięki bardzo niskiemu poziomowi emisji LZO
(<10 μg/m3 po 28 dniach)
ͽͽOcenione, przebadane i zatwierdzone przez
Allergy UK

ͽ powłoka xf² oznacza łatwą konserwację
(bez woskowania i pastowania ) i bardzo
korzystny koszt cyklu życia produktu

INNE POLECANE KOLEKCJE: kolekcje iQ, iD Inspiration 70, iD Click Ultimate

MATY WEJŚCIOWE
Dobrze zaprojektowana strefa wejścia z odpowiednimi matami znacznie obniża koszty czyszczenia i konserwacji,
przedłużając trwałość pokrycia podłogowego i sprawiając, że będzie wyglądało dobrze przez dłuższy czas.

Dane techniczne znajdują się na stronach 38-41
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ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA

STREFY WSPÓLNE:
WEJŚCIE

ROZWIĄZANIE

LINOLEUM ETRUSCO SILENCIO xf²™

CEL: UMOŻLIWIENIE ŁATWEJ I SKUTECZNEJ
KONSERWACJI BEZ PASTOWANIA I WOSKOWANIA
Pokrycia podłogowe z linoleum są cenione ze względu na ich
naturalne piękno, komfort, trwałość i wszechstronne zastosowania
w większości wnętrz. Powłoka w technologii xf2™ zwiększa
wytrzymałość i upraszcza konserwację, co znacznie obniża koszty
czyszczenia i pielęgnacji.
• Wzmocniona, utwardzana promieniami UV powłoka poliuretanowa
zabezpiecza powierzchnię, dzięki czemu jest ona bardziej odporna
na zużycie.
• Nie wymaga pastowania, czyszczenia gruntownego i woskowania
przez cały czas trwania cyklu życia produktu pod warunkiem
prawidłowego rozmieszczenia wycieraczek wejściowych,
regularnej konserwacji (odkurzanie i mycie raz dziennie),
stosowania podkładek pod nogi mebli i codziennej kontroli.
• Znakomita odporność na ścieranie, plamy i substancje chemiczne.
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STUDIUM PRZYPADKU
Porównanie linoleum zabezpieczonego
tradycyjnymi metodami i linoleum
z powłoką xf² na przykładzie szkoły
o powierzchni 1200 m² (800 m² sal
lekcyjnych i 400 m² korytarzy).
Przez 20 lat cyklu życia produktu przy
przestrzeganiu zaleceń dotyczących
czyszczenia i konserwacji: maty
wejściowe, regularne czyszczenie,
zabezpieczenie nóg mebli i codzienna
kontrola.
Oszczędność:
3%
wody

20%
7% energii
detergentów elektrycznej

Jeśli spojrzeć na budynek jak na żywy organizm, korytarze to jego układ krwionośny. Uczniowie
i nauczyciele wykorzystują go do krążenia pomiędzy salami i innymi strefami. Korytarze powinny
ułatwiać odnalezienie drogi, jednocześnie zapewniając odporność na zużycie i łatwość czyszczenia.

Odporność na duże
natężenie ruchu

Łatwe
czyszczenie

Estetyka

Ochrona
ścian

Wykorzystanie kolorów i oświetlenia
Podstawowym celem jest wykorzystanie kolorów do ułatwienia uczniom odnalezienia drogi.
Należy również pamiętać, że korytarze bywają ciemne, więc światło odbite i odpowiednio dobrane
kolory mogą sprawić, że będą się wydawały jaśniejsze i przyjemniejsze.

ZALECANE ROZWIĄZANIE FIRMY TARKETT
PODŁOGI
> TWOJA POTRZEBA: POŁĄCZENIE MOŻLIWOŚCI
> TWOJA POTRZEBA: NATURALNE, TRWAŁE
PROJEKTOWYCH I WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH MATERIAŁY

Tapiflex Excellence 80

LINOLEUM Silencio xf²™

ͽ Dobre właściwości akustyczne: redukcja dźwięków
na poziomie 19 dB, klasa A<65dB

ͽͽWykonane z naturalnych materiałów

Heterogeniczna wykładzina winylowa

ͽ Imponująca gama 127 wzorów i kolorów
ͽ Matowe wykończenie zapobiegające odblaskom
ͽ Pasujące do siebie pokrycia podłogowe, ścienne
i schodów
ͽ Powłoka TopClean XP zapewniająca odporność na
duże natężenie ruchu i łatwość czyszczenia

Akustyczne linoleum

ͽͽZ natury bez zawartości ftalanów, ma właściwości
antybakteryjne
ͽͽWytrzymała wykładzina, powłoka xf² zwiększa
odporność, dodatkowo wydłużając trwałość
ͽͽCertyfikat Cradle to Cradle Silver™
ͽͽPoprawa jakości powietrza w pomieszczeniach dzięki
bardzo niskiemu poziomowi emisji LZO (<10 μg/m3 po
28 dniach)

ͽ Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach:
w 100% bez ftalanów, bardzo niski poziom emisji LZO ͽͽOcenione, przebadane i zatwierdzone przez Allergy UK
(<10 μg/m3 po 28 dniach)
ͽͽpowłoka xf² oznacza łatwą konserwację
(bez woskowania i pastowania) i bardzo korzystny
koszt cyklu życia produktu
ͽ Dobre właściwości akustyczne: redukcja dźwięków na
poziomie 18 dB, klasa A<65dB

INNE POLECANE KOLEKCJE: iQ Acoustic, Tapiflex Platinium 100

OCHRONA ŚCIAN
ProtectWall 1.5

ͽͽWysoki poziom ochrony ścian przed plamami,
zarysowaniami i uderzeniami
ͽͽPowłoka TopClean XP ułatwia czyszczenie
i konserwację

Dane techniczne znajdują się na stronach 38-41

LINOWALL

ͽ Powłoka xf² zapewnia znakomitą odporność i łatwą
konserwację
ͽ Naturalne właściwości bakteriobójcze
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ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA

STREFY WSPÓLNE:
KORYTARZE

ROZWIĄZANIE

ACCZENT PLATINIUM 100

CEL: RÓWNOWAGA POMIĘDZY WŁAŚCIWOŚCIAMI
AKUSTYCZNYMI I ODPORNOŚCIĄ NA WGNIECENIA
0,08 mm

20 dB
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w orn
gł o
ęb ś
ia ć
ni
e

0,07 mm

19 dB

17 dB

0,03 mm
fort w
Komwnikó
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u

0,01 mm
3 dB

Acczent Acczent
Tapiflex
Tapiflex
Excellence Platinium Platinium Excellence
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Wgniecenie (mm)

10 dB

Tłumienie dźwięków (dB)

Mniejsza wartość wgniecenia resztkowego
oznacza większą odporność wykładziny na
wgniecenia powstające od nóg krzeseł
i stołów. Równowaga pomiędzy
odpornością na wgniecenia i tłumieniem
hałasu zapewnia komfort akustyczny
i dobry wygląd podłogi.

W porze posiłku uczniowie i studenci mogą na chwilę zapomnieć o nauce i zrelaksować się
w towarzystwie kolegów. Stołówkę wypełniają odgłosy rozmów, śmiechu i szurania
krzesłami, dlatego może w niej być głośno. Strefa przygotowywania posiłków jest narażona
na plamy i rozlane płyny, dlatego pokrycie podłogowe powinno zapewniać uczniom lub
studentom i pracownikom przyjemne i higieniczne otoczenie.

Odporność na duże
natężenie ruchu

Łatwe
czyszczenie

Komfort
akustyczny

Estetyka

Ochrona
ścian

Wykorzystanie kolorów i oświetlenia
Kolor wybrany do stołówki może poprawiać apetyt lub tworzyć spokojną atmosferę.
Używając kolorów, pomieszczenia można podzielić na strefy o różnym przeznaczeniu. Dzięki
temu duża stołówka zyskuje bardziej uporządkowany układ i pełną energii atmosferę.

ZALECANE ROZWIĄZANIE FIRMY TARKETT
PODŁOGI
> TWOJA POTRZEBA: RÓWNOWAGA POMIĘDZY
WŁAŚCIWOŚCIAMI AKUSTYCZNYMI
I ODPORNOŚCIĄ NA WGNIECENIA

> TWOJA POTRZEBA: POŁĄCZENIE
MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWYCH I DOBRYCH
WŁAŚCIWOŚCI

Acczent Platinium 100

Acczent Excellence 80

ͽͽWysoka odporność na zarysowania i zużycie
dzięki wielowarstwowej konstrukcji
(nieprzejrzysta warstwa użytkowa o grubości
1 mm), odporność na wgniecenia 0,04 mm
ͽ Redukcja dźwięku na poziomie 9 dB
ͽ Powłoka TopClean XP zapewniająca odporność
na duże natężenie ruchu i łatwość czyszczenia
ͽ Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach:
w 100% bez ftalanów, bardzo niski poziom emisji
LZO (<10 μg/m3 po 28 dniach)
ͽͽWykładzina w rolce do spawania na gorąco
tworzy wodoszczelną powierzchnię, z której łatwo
usunąć plamy

ͽͽImponująca gama 127 wzorów i kolorów
ͽͽMatowe wykończenie zapobiegające odblaskom
ͽͽPowłoka TopClean XP zapewniająca odporność
na duże natężenie ruchu i łatwość czyszczenia
ͽͽPoprawa jakości powietrza w pomieszczeniach:
W 100% bez ftalanów, bardzo niski poziom emisji
LZO (<10 μg/m3 po 28 dniach)
ͽͽWykładzina w rolce do spawania na gorąco
tworzy wodoszczelną powierzchnię, z której łatwo
usunąć plamy

Kompaktowa heterogeniczna wykładzina winylowa

Kompaktowa heterogeniczna wykładzina winylowa

INNE POLECANE KOLEKCJE: kolekcje iQ

OCHRONA ŚCIAN
ProtectWall 1.5
ͽͽWysoki poziom ochrony ścian przed plamami,
zarysowaniami i uderzeniami
ͽͽPowłoka TopClean XP ułatwia czyszczenie
i konserwację
Dane techniczne znajdują się na stronach 38-41

ͽͽPasujące do siebie pokrycia podłogowe i ścienne
ͽͽPoprawa jakości powietrza w pomieszczeniach:
w 100% bez ftalanów, bardzo niski poziom emisji
LZO (<10 μg/m3 po 28 dniach)
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ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA

STREFY WSPÓLNE:
STOŁÓWKA

ROZWIĄZANIE

TAPIFLEX STAIRS

CEL: ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA NA SCHODACH
Ponieważ na schodach często dochodzi do upadków, należy im poświęcić szczególną uwagę.
Poręcze, wypukłe elementy ostrzegawcze i sygnały wzrokowe pomogą w zwiększeniu widoczności.
Wykorzystaj kontrast zgodnie z zasadami określonymi w standardzie ISO 21542: co najmniej 30-punktowa
różnica we współczynniku LRV pomiędzy dużymi powierzchniami (ściany/podłogi/drzwi) oraz elementami
(poręcze, przełączniki, wypukłe powierzchnie) i ponad 60-punktowa różnica w przypadku zagrożeń
i tabliczek informacyjnych.
Firma Tarkett oferuje szeroki wybór akcesoriów spełniających powyższe kryteria. Nasza kolekcja Tapiflex
Stairs została zaprojektowana pod kątem optymalnego kontrastu pomiędzy stopniem i profilem schodowym,
który w większości przypadków wynosi 70%.
Informacja wizualna:
Usługa Floorcraft firmy
Tarkett obejmuje szeroki
wybór oznakowania
wind, podnośników i dróg
ewakuacyjnych. Jego
kontrastowe kolory zwiększają
czytelność.

Można również zastosować
płytki ostrzegawcze do
oznakowania potencjalnych
zagrożeń i różnicy
poziomów.

Ryflowane profile schodowe
w kontrastowych kolorach
chronią przed poślizgnięciem
i upadkiem.

Pasy prowadzące wykorzystują
fakturę, rezonans lub kształt
do wskazywania drogi. Można
je łatwo odnaleźć, używając
stopy lub laski.
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Pierwszy i ostatni stopień
powinny być wyróżnione
kontrastem
co najmniej 60 punktów
LRV, aby podkreślić różnicę
poziomów.

Rozkład zajęć w szkołach i na uczelniach często wymaga szybkiego przemieszczania się
z sali do sali. Prowadzi to do intensywnego korzystania ze schodów, co znacznie zwiększa
ryzyko upadku. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest wyraźne oznakowanie różnic
poziomów za pomocą wypukłości i kontrastowych kolorów.

Estetyka

Antypoślizgowość

Łatwe czyszczenie

Wykorzystanie kolorów i oświetlenia
Użyj kolorów do ostrzegania przed potencjalnymi zagrożeniami, zarówno poprzez kontrast, jak
i elementy informacji wizualnej. Współczynnik odbicia światła (LRV) jest tu szczególnie przydatny
do sygnalizowania różnicy poziomów.

ZALECANE ROZWIĄZANIE FIRMY TARKETT
PODŁOGI
> TWOJA POTRZEBA: TŁUMIENIE HAŁASU
I KONTRASTOWE PROFILE SCHODOWE

Tapiflex Stairs

Akustyczna heterogeniczna wykładzina winylowa
ͽ Pasujące do siebie pokrycia podłogowe, ścienne
i schodów

> TWOJA POTRZEBA: SZYBKI I ŁATWY
MONTAŻ UMOŻLIWIAJĄCY
NATYCHMIASTOWE KORZYSTANIE

Tapiflex Stairs samoprzylepny

Akustyczna heterogeniczna wykładzina winylowa
ͽ 10 wzorów i kolorów

ͽ Ponad 20 wzorów i kolorów

ͽ Klasyfikacja Cfl-S1

ͽ Zintegrowane kontrastowe profile schodowe

ͽ Jedyny taki produkt na rynku – właściwości
porównywalne do wersji klejonej

ͽ 5 wyjątkowych fluorescencyjnych profili
schodowych
ͽ Redukcja dźwięków na poziomie 18 dB

ͽͽCzas montażu krótszy o 30%

ͽ Powłoka TopClean XP zapewniająca odporność
na duże natężenie ruchu i łatwość czyszczenia

ͽͽBezpieczny suchy klej

ͽͽMożna korzystać od razu po zamontowaniu

ͽ Bez zawartości ftalanów

INNE POLECANE KOLEKCJE: kolekcja iQ

ROZWIĄZANIA ZWIĘKSZAJĄCE DOSTĘPNOŚĆ
Płytki ostrzegawcze
Klejone na całej powierzchni lub na taśmę
klejącą
ͽͽInformują o zmianie poziomów
ͽͽKolor kontrastujący z pokryciem podłogowym
ͽͽZgodne z wymogami w zakresie dostępności
i bezpieczeństwa
Dane techniczne znajdują się na stronach 38-41

Wypustki 3D
ͽͽGotowe do użycia
wypustki do montażu
na pokryciu podłogowym.
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ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA

STREFY WSPÓLNE:
KLATKI SCHODOWE

ROZWIĄZANIE

OMNISPORTS EXCEL 8.3

CEL: WYBÓR ODPOWIEDNIEJ NAWIERZCHNI SPORTOWEJ
O wyborze decydują przeznaczenie oraz profil użytkowników.

Przeznaczenie

Wiele
dyscyplin
Wiele
funkcji

✔

✔

✔

Z dodatkową ochroną
podłogi

✔✔

Mała/Średnia

Średnia/Duża

Średnia/Duża

Mała/Średnia/Duża

Poziom podstawowy
i średniozaawansowany

Poziom zaawansowany

Poziom
zaawansowany

Poziom zaawansowany

Z dodatkową
ochroną
podłogi

Masa ciała użytkowników

Wyniki sportowe

✔

Jednowarstwowa
wykładzina PVC
Komfort

Omnisports
Active
Rozwiązanie Tarkett

Omnisports
Excel
Omnisports
PurePlay
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Omnisports
Reference
Multi-use

Drewniana warstwa
wierzchnia
Elastyczna
nawierzchnia

Reflex M Evolution
Multiflex M
Flexlock
Proflex M

Linoleum lub
kompaktowa
warstwa wierzchnia
z PVC
Wielofunkcyjna
nawierzchnia

Lumaflex Duo
Linosport xf²
Lumaflex Duo
Omnisports Compact

✔
Z dodatkową
ochroną
podłogi

✔

Warstwa wierzchnia
Omnisports
na spodzie piankowym
Komfort
i wielofunkcyjna
nawierzchnia
Lumaflex
Duo
Omnisports Lumaflex Duo
Speed
Omnisports
Reference
Lumaflex
multi-use
Duo
Omnisports
Training

Sale gimnastyczne i siłownie powinny być wszechstronne, ponieważ często korzystają z nich
jednocześnie dzieci w wieku wczesnoszkolnym i studenci. Wymagania dotyczące nawierzchni
sportowej są inne w przypadku 11-latka o masie ciała 35 kg i prawie 100-kilowego 25-latka. Poza
funkcjami sportowymi, sale gimnastyczne wykorzystywane są również do przeprowadzania
egzaminów i organizacji imprez okolicznościowych, dlatego podłoga musi być wielofunkcyjna.

Jakość powietrza
w pomieszczeniach

Komfort gry

Łatwe czyszczenie

Wykorzystanie kolorów i oświetlenia
W wielofunkcyjnej hali sportowej należy wyraźnie wydzielić obszary służące do uprawiania
różnych sportów. Można do tego celu użyć jaskrawych, kontrastowych kolorów.

ZALECANE ROZWIĄZANIE FIRMY TARKETT
PODŁOGI
> TWOJA POTRZEBA: WIELE
DYSCYPLIN SPORTOWYCH
I WIELE ZASTOSOWAŃ

Omnisports Reference
Multi-Use

Punktowo elastyczna
heterogeniczna sportowa
wykładzina winylowa
ͽ Dobry kompromis pomiędzy
osiągami sportowymi
i wszechstronnym
wykorzystaniem przez
użytkowników o małej, średniej
i dużej masie ciała
ͽͽPoprawa jakości powietrza
w pomieszczeniach: w 100%
bez ftalanów, bardzo niski
poziom emisji LZO (<10 μg/m3
po 28 dniach)
ͽͽŁatwa konserwacja dzięki
powłoce TopClean XP PUR
ͽͽMetoda montażu GreenLay
w 98% bez kleju – krótszy czas
wyłączenia obszaru
z eksploatacji (o 20%
w porównaniu do klejenia na
całej powierzchni)

> TWOJA POTRZEBA: SZYBKI
I ŁATWY W MONTAŻU
DREWNIANY SYSTEM
SPORTOWY DO RÓŻNYCH
DYSCYPLIN SPORTOWYCH

Flexlock

Powierzchniowo elastyczny
drewniany system sportowy
ͽ Idealne rozwiązanie do wielu
dyscyplin sportowych dla
użytkowników o średniej
i dużej masie ciała
ͽͽOptymalny komfort
i parametry sportowe na
stałym poziomie
ͽͽNaturalne ciepło podłogi
drewnianej
ͽͽLakier sportowy ułatwiający
czyszczenie
ͽͽIdealna nawierzchnia dla
sportowców poruszających
się na wózkach inwalidzkich
dzięki szorstkiej powierzchni
i wyjątkowo niskiemu oporowi
toczenia.

Dane techniczne znajdują się na stronach 38-41

> TWOJA POTRZEBA:
NAWIERZCHNIA DO RÓŻNYCH
DYSCYPLIN O ZNAKOMITYCH
PARAMETRACH SPORTOWYCH

Lumaflex Duo
Linosport xf2

Powierzchniowo elastyczny
system sportowy
ͽ Idealna nawierzchnia dla
wszystkich typów użytkowników;
wyjątkowo niski opór toczenia do
sportów na wózkach
ͽͽOptymalne rozwiązanie do wielu
dyscyplin i wszechstronnego
wykorzystania
ͽͽNiezwykle odporna na zużycie,
wgniecenia i obciążenia
statyczne / toczone
ͽͽPowłoka xf² zapewniająca
zwiększoną odporność i łatwiejszą
konserwację
ͽͽPoprawa jakości powietrza
w pomieszczeniach Linosport xf²
<10µg/m3
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ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA

STREFY SPORTOWE:
SALA GIMNASTYCZNA

ROZWIĄZANIE

GRANIT SAFE.T

CEL: ZAPOBIEGANIE POŚLIZGNIĘCIOM W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
Wybór poziomu antypoślizgowości podłogi zależy od:
• Tego, czy użytkownicy noszą obuwie, czy też nie oraz odpowiednich norm (dla stref bez obuwia lub
w obuwiu)
• Rodzaju rozlewanych płynów: woda i/lub lepkie substancje (olej, tłuszcze...)

Pomieszczenia, w których przebywa
się w butach

Pomieszczenia, w których przebywa
się boso
Prysznice i szatnie
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ROZWIĄZANIA TARKETT

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Rozwiązania Safetred

R10 / > 36° / > 20µm / Esf

Safetred universal Plus

R11 / > 45° / ≥ 35µm / Esf

Granit Safe.T

R10 / Esf

Optima Multisafe

Klasa B

Granit Safe.T

Klasa B / Esb

Granit Multisafe

Klasa C

W tych strefach najważniejszym czynnikiem jest rozlana woda, a bose stopy zwiększają
ryzyko poślizgnięcia i upadku. Pokrycie podłogowe przystosowane do wilgoci zmniejszy
ryzyko upadku i zranienia. Liczy się również łatwość czyszczenia, która zapobiegnie
rozwojowi grzybów w wilgotnym środowisku.

Antypoślizgowość

Wodoszczelna konstrukcja

Łatwe czyszczenie

Wykorzystanie kolorów i oświetlenia
Kolory w szatniach i łazienkach powinny kojarzyć się z jasnością, świeżością i czystością.
Dzięki kreatywnemu wykorzystaniu żywych barw młodzi ludzie będą czuć się pewniej i bardziej
komfortowo.

ZALECANE ROZWIĄZANIE FIRMY TARKETT
PODŁOGI
> TWOJA POTRZEBA: TRWAŁE WŁAŚCIWOŚCI
ANTYPOŚLIZGOWE

> TWOJA POTRZEBA: BEZPIECZEŃSTWO
UŻYTKOWNIKÓW W OBUWIU I BEZ

Safetred

Granit Safe.T

ͽ Antypoślizgowość R10
ͽ Stały poziom ochrony antypoślizgowej przez cały
cykl życia produktu
ͽ Wzmocniona powłoka Safety Clean XP PUR
zapewniająca łatwą konserwację

ͽͽWypustki na powierzchni zapewniają ochronę
antypoślizgową użytkownikom bez obuwia
(Klasa B / Esb – R10 / Esf)
ͽͽCałkowicie wodoszczelny system z ograniczoną
liczbą spawanych na gorąco łączeń z pokryciem
ściennym Aquarelle Wall HFS
ͽ Elastyczność ułatwiająca wywijanie
ͽ Powłoka Safety Clean XP zapewniająca łatwą
konserwację

Kompaktowa heterogeniczna wykładzina winylowa

Homogeniczna wykładzina winylowa

INNE POLECANE KOLEKCJE: Granit Multisafe, Optima Multisafe

ŚCIANY
Aquarelle HFS

AKCESORIA

ͽͽOdpływy
ͽͽAkcesoria do wywijania cokołów
ͽͽWodoszczelne rozwiązanie ze spoinami spawanymi
ͽͽProfil ścienny
na gorąco, zwiększającymi poziom higieny
ͽͽKratki
ͽͽŁatwe czyszczenie i konserwacja dzięki mniejszej
liczbie spawów, w których mogłaby się
ͽͽWodoszczelne kołnierze do rur
gromadzić wilgoć
ͽͽ32 wyraziste wzory i wiele możliwości harmonijnych
połączeń z wykładzinami podłogowymi z naszych
kolekcji
ͽͽKlasyfikacja ogniowa Bs2-d0

Dane techniczne znajdują się na stronach 38-41
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ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA

STREFY SPORTOWE:
SZATNIE, PRYSZNICE I TOALETY

DANE TECHNICZNE
Kompaktowa
homogeniczna
wykładzina
winylowa

Akustyczna
homogeniczna
wykładzina
winylowa

Kompaktowa heterogeniczna wykładzina
winylowa

Kolekcje iQ

Kolekcje iQ
ACOUSTIC

KOLEKCJE
ACCZENT

iQ Granit /Optima /
Natural / Megalit /
Eminent /

iQ Granit /
Optima acoustic

WEJŚCIE /
STOŁÓWKA /
SCHODY

SALE LEKCYJNE /
SALE WYKŁADOWE
/
BIBLIOTEKA /
KORYTARZE

34

Acczent Excellence
80

Tapiflex
Platinium
100

STOŁÓWKA

WEJŚCIE /
STOŁÓWKA

SALE LEKCYJNE
/ SALE
WYKŁADOWE /
BIBLIOTEKA /
KORYTARZE

33/34

34

34

34

2 mm

4 mm/3,70 mm

2,45 mm

2 mm

3,10 mm

2 mm

2 mm

1 mm

0,80 mm

1 mm

≤0,10 mm
Najlepszy wynik
pomiaru: 0,02 mm

≤0,20 mm

0,04 mm

0,03 mm

0,09 mm

-

-

-

-

-

-

Acczent Platinium
100

Klasa użytkowa
PN-EN ISO 10874 (Wykładziny
elastyczne)
EN 1307 (Wykładziny dywanowe)

Całkowita grubość ISO 24346
Całkowita grubość ISO 1766
Grubość warstwy użytkowej
EN ISO 24340 (EN 429)

Wgniecenie resztkowe
EN ISO 24343-1

Trwałość i odporność
Odporność na uderzenia
PN-EN 259-2

Odporność na zarysowania

-

-

Ok. 0,01 m² K/W

Ok. 0,01 m² K/W

Odpowiednia –
Maks. 27°C

Odpowiednia –
Maks. 27°C

0,02 m² K/W

0,02 m² K/W

0,02 m² K/W

Odpowiednia

Odpowiednia

Odpowiednia

iQ™

iQ™

TopClean XP™

TopClean XP™

TopClean XP™

-

15 dB/17 dB

9 dB

3 dB

17 dB

-

Klasa A

Klasa C

Klasa C

Klasa A

-

-

-

-

-

R9

R9

R9

R9 / R10 (Drewno)

R9

<10 µg/m3

<10 µg/m3

<10 µg/m3

<10 µg/m3

<10 µg/m3

Bez zawartości ftalanów

100%

100%

100%

100%

100%

Podlega recyklingowi

100%

100%

100%

100%

100%

Surowce pochodzące z recyklingu

26%

26% / 29%

29%

33%

21%

Bfl-s1

Bfl-s1 klejona do
powierzchni A2fl
lub A1fl
Cfl-s1 klejona
do powierzchni
drewnopochodnej

Opór cieplny
Ogrzewanie podłogowe
Łatwe czyszczenie

Powłoka/zabezp. powierzchni
Redukcja dźwięków
uderzeniowych

PN-EN ISO 717/2

Komfort akustyczny

Poprawa akustyki

NF S31-074

Pomiar tłumienia dźwięków
ISO 354

Antypoślizgowość

DIN51130

Łączna emisja LZO
ISO 16000

Jakość powietrza
w pomieszczeniach
i środowisko

Reakcja na ogień

-

PN-EN 13501-1

* w zależności od kolekcji
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Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Akustyczna
heterogeniczna
wykładzina
winylowa

Kompaktowe
linoleum

KOLEKCJE
TAPIFLEX

Tapiflex
Excellence
80

Akustyczne
linoleum

LINOLEUM xf² LINOLEUM
2,5 MM
SILENCIO xf²
Tapiflex Stairs
(klejona na całej
powierzchni lub na
taśmę klejącą)

Luksusowe płytki winylowe

Heterogeniczna
wykładzina
winylowa

Płytki dywanowe

LPW
KLEJONE

LPW
UKŁADANE
LUŹNO

OCHRONA
ŚCIAN

AIRMASTER*

Veneto/Etrusco/
Style Emme/
Style Elle

Veneto/Etrusco/
Style Emme/
Style Elle

iD Inspiration 70

iD Click Ultimate

ProtectWALL 1.5

Airmaster na
spodzie Ecobase

WEJŚCIE

WEJŚCIE

KORYTARZE /
STOŁÓWKA

SALE WYKŁADOWE /
BIBLIOTEKA

34

34

-

SALE LEKCYJNE
/ SALE
WYKŁADOWE /
BIBLIOTEKA /
KORYTARZE

SCHODY

WEJŚCIE

SALE LEKCYJNE /
KORYTARZE / SALE
WYKŁADOWE /
BIBLIOTEKA

34

34

34

33

33
≤ 2,4 mm
(Nominalna grubość
włókna – ISO 1766)

3,25 mm

3,50 mm

2,5 mm

3,8 mm

2,5 mm

6,5 mm

1,50 mm

0,80 mm

1 mm

2,5 mm

2,5 mm

0,70 mm

0,70 mm

0,35 mm

0,10 mm

≤0,20 mm
Najlepszy wynik
pomiaru: 0,10 mm

0,08 mm

≤0,30 mm
Najlepszy wynik
pomiaru 0,20 mm

0,05 mm

0,05 mm

-

-

-

-

-

-

-

Brak widocznego
rozdarcia lub
pęknięcia

-

-

Wynik badania
sklerometrycznego:
Znakomity
Brak zadrapań
widocznych gołym
okiem

-

0,02 m² K/W

≥ 0,040 m² K/W

-

-

-

-

-

-

0,04 m² K/W

0,04 m² K/W

0,015 m² K/W

0,040 m² K/W

0,02 m² K/W

0,05 m² K/W

Odpowiednia

Odpowiednia

Odpowiednia

Odpowiednia

Odpowiednia

Odpowiednia

TopClean XP™

TopClean XP™

xf²

xf²

TopClean XP™

PUR Ultimate

TopClean XP™

-

19 dB

18 dB

6 dB

18 dB

2 dB

19 dB

-

≥ 23 dB

Klasa A

Klasa A

Klasa C

Klasa A

Klasa C

Klasa C

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,15 αw

R9 / R10
(Drewno)

R10

R9

R9

R9/R10
(w zależności od
faktury)

R9

-

-

<10 µg/m3

<10 µg/m3

<10 µg/m3

<10 µg/m3

<10 µg/m3

<100 µg/m3

<10 µg/m3

<100 µg/m3

100%

100%

Z natury

Z natury

Technologia bez
zawartości ftalanów

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

21%

25%

-

40%

32%

-

11%

-

Bfl-s1

Bs2-d0
(klejona do
powierzchni
niemetalicznej klasy
A2-s1 d0)

Bfl-s1

Klejona: Bfl-S1
Bfl-s1 klejona do
klejona do
powierzchni A2fl
powierzchni A2fl
lub A1fl
lub A1fl
Cfl-s1 klejona
Na taśmę: Cfl-s1
do powierzchni
do powierzchni A2fl
drewnopochodnej
lub A1fl

Cfl-S1

Cfl-S1

Bfl-s1
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DANE TECHNICZNE
Homogeniczna

Heterogeniczna

ROZWIĄZANIA DLA
BEZPIECZEŃSTWA

Granit Multisafe

Aquarelle Wall HFS

SZATNIE, PRYSZNICE
I TOALETY

SZATNIE I TOALETY

SZATNIE, PRYSZNICE
I TOALETY

SZATNIE, PRYSZNICE
I TOALETY

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

34

31

-

2,00 mm

2,00 mm

2,00 mm

0,92 mm

2,00 mm

-

2,00 mm

0,12 mm

0,02 mm
(najlepszy wynik
pomiaru)

<0,10 mm

≤ 0,10 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,01 m² K/W
Odpowiednia – Maks.
27°C

0,01 m² K/W
Odpowiednia – Maks.
27°C

Ok. 0,01 m² K/W
Odpowiednia – Maks.
27°C

-

Safety Clean™

Safety Clean™

iQ PUR

-

-

6 dB (Spectrum)
4 dB (Ion, Design,
Universal)

-

-

-

Klasa C

-

-

DIN51130

R10

R10

R10

-

DIN51097

Klasa B

-

Klasa C

-

<10 µg/m3

<100 µg/m3

<10 µg/m3

<10 µg/m3

Bez zawartości ftalanów

100%

Technologia bez
zawartości ftalanów

100%

100%

Podlega recyklingowi

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

Bfl-s1

Bfl-s1 (do cementu)

Bfl-s1

Bs2-d0 (do płyty
gipsowej i do
powierzchni klasy A1
i A2)

Pionowe odbicie piłki EN12235
Klasa obiektowa
PN-EN ISO 10874 / 1307

Całkowita grubość
Grubość warstwy użytkowej
EN ISO 24340 (EN 429)

Wgniecenie resztkowe

EN ISO 24343-1
EN1516 (sport)

Odporność na zużywanie
ISO 5470-1

Odporność na obciążenie toczne
PN-EN 1569

Opór cieplny / ogrzewanie
podłogowe
PN-EN ISO 10456

Powłoka/zabezp. powierzchni
Redukcja dźwięków uderzeniowych

Komfort akustyczny

KONCEPCJA DO POMIESZCZEŃ
MOKRYCH

Safetred Design / Ion /
Universal / Spectrum

Komfort i bezpieczeństwo Odkształcenie pionowe EN14809
(PN-EN 14904 –
Nawierzchnie terenów
Antypoślizgowość
sportowych)

Łatwe czyszczenie

Heterogeniczna

Granit Safe.T

Tłumienie uderzeń EN 14808

Trwałość i odporność

Homogeniczna

PN-EN ISO 717/2

Poprawa akustyki
NF S31-074

Antypoślizgowość

Łączna emisja LZO
PN-EN ISO 16000-9

Jakość powietrza
w pomieszczeniach
i środowisko

Surowce pochodzące z recyklingu

Reakcja na ogień

PN-EN 13501-1
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Heterogeniczna podłogowa wykładzina winylowa – rozwiązanie punktowo elastyczne

System podłogi drewnianej – rozwiązanie
powierzchniowo elastyczne

Lumaflex – rozwiązanie
powierzchniowo
elastyczne

KOLEKCJA OMNISPORTS

KOLEKCJA S’MATCH-IT

KOLEKCJA
LUMAFLEX

Omnisports
Reference Multi-use
SALA
GIMNASTYCZNA

Omnisports Active

Omnisports Excel

Omnisports PurePlay

Multiflex M

Flexlock

Lumaflex Duo
Linosport xf²

SALA GIMNASTYCZNA SALA GIMNASTYCZNA SALA GIMNASTYCZNA SALA GIMNASTYCZNA SALA GIMNASTYCZNA SALA GIMNASTYCZNA

P1
≥ 25% <35%

P1
≥ 25% <35%

P1
≥ 25% <35%

P2
≥35% <45%

A4
≥55% <75%

A3
≥40% <55%

A3
≥40% <55%

P1
≤ 2 mm

P1
≤ 2 mm

P1
≤ 2 mm

P2
≤ 3 mm

A4
≥ 2,3 mm < 5 mm

A3
≥1,8 mm < 3,5 mm

A3
≥1,8 mm < 3,5 mm

80 – 110

80 – 110

80 – 110

80 – 110

80 – 110

80 – 110

80 – 110

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

-

-

-

-

-

-

-

6,1 mm

7,1 mm

8,3 mm

9,4 mm

38 mm

64 mm

36 mm

≤ 0,10 mm
(najlepszy wynik
pomiaru)

≤ 0,15 mm
(najlepszy wynik
pomiaru)

≤ 0,15 mm
(najlepszy wynik
pomiaru)

< 0,50 mm

< 0,50 mm

< 0,50 mm

< 0,50 mm

≤1g

≤1g

≤1g

≤1g

≤ 0,8 g

≤ 0,08 g

≤1g

≤ 0,50 mm

≤ 0,50 mm

≤ 0,50 mm

≤ 0,50 mm

≤ 0,50 mm

≤ 0,50 mm

≤ 0,50 mm

-

-

-

-

-

-

-

TopClean XP™

TopClean XP™

TopClean XP™

TopClean XP™

Sport Lacquer

Sport Lacquer

xf²

-

-

-

-

-

-

-

Klasa A

Klasa A

Klasa A

Klasa A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<10 µg/m3

<10 µg/m3

<10 µg/m3

<10 µg/m3

<100 µg/m3

<100 µg/m3

<10 µg/m3 (Linosport)

100%

100%

100%

100%

Z natury

Z natury

Z natury

100%

100%

100%

100%

14%

17%

23%

5%

-

-

39% (Linosport)

Cfl-s1

Cfl-s1

Cfl-s1

Cfl-s1

Cfl-s1

Cfl-s1

Cfl-s1

100% (Linosport)
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OBIEKTY REFERENCYJNE

Crechappy-Euratechnologies
Lille, Francja
Projekt: Credo Architecture

Szkoła wyższa
Ordu, Turcja
Projekt: Şafak Şahin

Basisschool de Kameleon,
Terneuzen, Holandia
Projekt: V+G Architecten

Gimnazjum im. Nelsona Mandeli,
Bordeaux, Francja
Projekt: François Guibert
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Biblioteka Drill Hall,
Chatham Maritime,
Wielka Brytania

Tarih College
Stambuł,
Turcja

Politechnika w Stambule
Stambuł, Turcja
Projekt: Kıvanç Gürtaş

TARKETT, FIRMA
PRAWDZIWIE GLOBALNA

sprzedaż netto na poziomie

2,8 miliardów euro

21

przejęć
podczas ostatnich 10 lat
Karel De Grote Hogeschool
Antwerpia, Belgia
Projekt: TV RAU-Stramien

36 zakładów produkcyjnych

Gimnazjum Nyköpings högstadium
Nyköping, Szwecja
Projekt: Carlstedt Arkitekte

obecność

w

100 krajach

1,3

miliona m²
podłóg sprzedawane
każdego dnia
Szkoła Podstawowa im. Milana Rakica
Mionica, Serbia
Projekt: Model Art, Novi Sad

Szkoła wyższa
Delft, Holandia
Projekt: Gispen
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Projekty i fotografie wykorzystane w niniejszej broszurze służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Nie mają one charakteru wiążącego i nie stanowią rekomendacji konkretnego produktu.
Projekt: Agence Gecko / Zdjęcia: Getty Image

https://obiektowe.tarkett.pl
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