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SPOLEČNOST FLOOVER 
Historie firmy Floover se začala psát v roce 
2006. Vzešla ze spolupráce Andrea Prati a Joan 
Ferrer, přátel a spoluvlastníků s rozsáhlými  
zkušenostmi v oblasti výroby a podnikání  
s podlahovinami. Na základě potřeb a poža- 
davků svých zákazníků vyvinuli zcela nový  
produkt, Floover, vícevrstvou podlahu s pevnou 
konstrukcí s využitím vinylu nejvyšší kvality  
a zámkového spoje UNICLIC. Později vyvinuli 
ještě 100% voděodolné provedení podlahy a 
uvedli je do života s pozoruhodným úspěchem.

Cílem firmy Floover je neustálé hledání nových 
a progresivních produktů v nejnovějších  
designech a podle současné módy, jejichž  
úkolem je zlepšování kvality života. Inovace a 
fantazie byly vždy základem značky Floover a 
jsou klíčem k její vybudované pověsti na trhu. 
Zapojením architektů a designerů se firmě 
Floover podařilo získat pro svoje produkty  
přidanou hodnotu a dosáhnout mezinárodního 
věhlasu. PRODUKTY

Hlavní výroba Floover se nachází v Müstairu,                
ve Švýcarsku, kde celý výrobní proces probíhá 
v souladu se švýcarskými zákony, s evropskými 
normami a standardy a navíc pod velmi přísnou 
kontrolou kvality. 

Firma Floover nabízí produkty jak pro obytné, 
tak i komerční prostory a s využitím nových               
technologií vytváří řešení, která vyžaduje trh, 
od systému pro celoplošné lepení přes podlahy 
s click systémem až po řešení pro venkovní 
použití. Všechny podlahy Floover se snadno 
instalují a jsou speciálně navrženy pro vysokou 
odolnost a dlouhou životnost.

Z rozsáhlé kolekce dekorů vinylových podlah 
Floover je možné vybrat vhodný design pro 
jakékoliv prostory včetně vlhkých, jako jsou 
např. koupelny nebo terasy. Podlahy Floover 
jsou tak dokonalým řešením pro váš projekt.    
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Floover Splash2O Design představuje novou, inovativní generaci vinylových podlahovin, 
které spojují trendový design s jedinečnými technickými vlastnostmi. Jedná se o dílce 
s vícevrstvou konstrukcí na pevné nosné desce, která zajišťuje vysokou odolnost  
a extrémní stabilitu výsledného produktu.

• SWISSMADE

• Perfektní stabilita a odolnost proti nárazu.

• Vysoká odolnost vůči změnám teploty, nedochází k deformacím.

• 100% voděodolnápodlaha, nevadí vyšší vlhkost vzduchu ani voda stříkající na podlahu.

• Příjemně teplá na dotek.

• Komfortní na došlap díky extra vrstvě vinylu na nosné pevné desce navíc .

• Rychlá a jednoduchá instalace díky zámkovému spoji UNICLIC.

• Dostatečná je menší příprava podkladu, instalace podlahy je možná na starou dlažbu, beton nebo 

původní dřevěnou krytinu.

• Krytinu lze instalovat vcelku bez přechodu až do velikosti místnosti 120 m2 (12 m dl. x 10 m š.).

• Výborné akustické izolační vlastnosti díky integrované podložce, redukce kročejového hluku  

až o 18 dB.

• Nízká konstrukční výška vhodná pro renovace a rekonstrukce

VÝHODY

KONSTRUKCE

FLOOVER

SPLASH
2
0 DESIGN

NOVINKA!

1. Vysoce odolná ochranná vrstva PU

2. Vinylová nášlapná vrstva 0,3 / 0,55 mm  

+ dekorová vrstva 0,1 mm

3. Vrstva elastického vinylu 0,5 mm

4. Voděodolná rigidní nosná deska 3,2 mm

5. Voděodolná akustická podložka 1,4 mm





FLOOVER

SPLASH
2
0 DESIGN 0,3

Zátěžová třída 23/32
Celková tloušťka 5,5 mm, nášlapná vrstva 0,3 mm
Dřevodekory: 
rozměry dílců 1235 x 230 mm, 7 ks v balení (1,99 m2)

SKLADOVÁ KOLEKCE

SD30-1908
DUB ŠEDÝ

SD30-1903
DUB SLUNEČNÍ

SD30-1911
DUB PŘÍRODNÍ

SD30-1906
DUB HNĚDÝ

SD30-1912
ROSEWOOD







SD55-2904
DUB EVROPSKÝ

SD55-2916
DUB VÁPNĚNÝ

SD55-2921
CEMENT STŘÍBRNÝ

SD55-2905
DUB EVROPSKÝ SVĚTLÝ

SD55-2906
DUB KLASICKÝ

SD55-2918
DUB ANGLICKÝ

SD55-2922
CEMENT TMAVÝ

SD55-2901
DUB ŠEDÝ STARÝ

SD55-2908
DUB MODERNÍ

SD55-2920
CEMENT BÍLÝ

FLOOVER

SPLASH
2
0 DESIGN 0,5

Zátěžová třída 23/33
Celková tloušťka 5,7 mm, nášlapná vrstva 0,55 mm
Dřevodekory: rozměry dílců 1235 x 230 mm, 7 ks v balení (1,99 m2)
Dekory dlažby: rozměry dílců 620 x 450 mm, 7 ks v balení (1,96 m2)

SKLADOVÁ KOLEKCE
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Floover Woven je exkluzivní, příjemná a unikátní podlahovina z tkaného vinylu, 
která kombinuje tradici řemeslného zpracování a kreativitu minulosti s možnostmi 
nejmodernějších technologií. Pocit textilie je u krytiny Floover Woven nezaměnitelný, 
zároveň krytině zůstávají všechny výhody vinylu: vysoká odolnost, snadná manipulace ve 
srovnání s textilními krytinami a jednoduchá pokládka. 

Floover Woven Jacquard je inspirativní řada moderních žakárových vzorů, které jsou jako 
jediné na trhu dostupné v provedení dílců se zámkovým spojem určených pro plovoucí 
pokládku. Jedinečný vzhled, komfort elastické krytiny se skvělými akustickými izolačními 
vlastnostmi a 100% voděodolnost předurčují produkt Floover Woven Jacquard pro použití 
jak v bytové, tak i komerční sféře.

• SWISSMADE  

• Jediný tkaný vinyl se zámkovým spojem na trhu.

• Jedinečné designy a textury s nerozeznatelnými spoji mezi dílci.

• Perfektní stabilita a 100% voděodolnost.

• Rychlá a jednoduchá instalace díky zámkovému spoji UNICLIC.

• Dostatečná je menší příprava podkladu, instalace podlahy je možná na starou dlažbu, beton nebo 

původní dřevěnou krytinu.

• Krytinu lze instalovat vcelku bez přechodu až do velikosti místnosti 150 m2 (15 m dl. x 10 m š.).

• Výborné akustické izolační vlastnosti díky vrstvě tkaného vinylu, vrstvě elastického vinylu  

a integrované podložce, redukce kročejového hluku až o 19 dB.

• Nízká konstrukční výška vhodná pro renovace a rekonstrukce.

VÝHODY

KONSTRUKCE

FLOOVER

WOOVEN JACQUARD 
SPLASH

2
0 DESIGN

NOVINKA!
NA OBJEDNÁVKU

1. Vrstva tkaného vinylu 0,6 mm

2. Vrstva elastického vinylu 0,4 mm

3. Voděodolná rigidní nosná deska 3,8 mm

4. Voděodolná akustická podložka 1,4 mm







JACQUARD 
WJ0010

JACQUARD 
WJ0013

JACQUARD 
WJ0023

JACQUARD 
WJ0028

JACQUARD 
WJ0029

JACQUARD
WJ0005

FLOOVER

WOOVEN JACQUARD 

Zátěžová třída 23/33
Celková tloušťka 6,2 mm
Rozměry dílců: 1235 x 305 mm, 6 ks v balení (2,26 m2)

KOLEKCE NA OBJEDNÁVKU

SPLASH
2
0 DESIGN
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Spojením vinylové vrstvy s nosnou deskou HDF a korkové podložky získáme velmi tichou 
podlahu s teplým a odolným povrchem, která je příjemná a komfortní na chůzi. Podlaha je 
v odpovídající zátěži vhodná pro instalaci do všech prostor jak obytných, tak i komerčních, 
s výjimkou vlhkých prostor. 

• SWISSMADE  

• Příjemně teplá na dotek.

• Komfortní na došlap díky vinylové vrstvě a integrované korkové podložce.

• Antistatická a rezistentní proti prachu.

• Rychlá a jednoduchá instalace díky zámkovému spoji UNICLIC.

• Dostatečná je menší příprava podkladu.

• Výborné akustické a tepelné izolační vlastnosti díky integrované korkové podložce.

VÝHODY

KONSTRUKCE

FLOOVER

HDF

1. Vysoce odolná ochranná vrstva PU

2. PVC transparentní vrstva 0,3 mm

3. Dekorativní vrstva

4. Vynilová vrstva

5. Nosná deska HDF

6. Korková podložka





NT1201
DUB BÍLÝ VYMÝVANÝ

NT1202
DUB ŠEDÝ

FLOOVER HDF

ORIGINAL

Zátěžová třída 23/32
Celková tloušťka dílců 9,6 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,3 mm
Rozměry dílců: 1235 x 230 mm, 6 ks v balení (1,704 m2)

SKLADOVÁ KOLEKCE

Original NATURAL – řada dřevodekorů v elegantním a čistém 
provedení přírodního dubu. Reprodukce dekorů mají dvojnásobný 
počet vzorů a tedy méně opakování v ploše a poskytují tak ještě 
mnohem přirozenější dojem z podlahy jako celku.

NATURAL

NT1205
DUB PŘÍRODNÍ







CT1703
DUB KLASIK BĚLENÝ

CT1702
DUB KLASIK

CT1707
DUB RUSTIK PŘÍRODNÍ

FLOOVER HDF

Zátěžová třída 23/32
Celková tloušťka dílců 9,8 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,3 mm
Rozměry dílců: 915 x 305 mm, 6 ks v balení (1,674 m2)

SKLADOVÁ KOLEKCE

Original COUNTRY – řada dřevodekorů v oblíbeném živém  
a rustikálním designu, který vyzařuje teplo a pohostinnost a vytváří 
přirozený pocit z přítomnosti v interiéru starých venkovských 
domů a chalup.  

ORIGINAL
COUNTRY



FLOOVER HDF

EXTRA
Produktové řady EXTRA zahrnují výběr nejoblíbenějších dřevodekorů 
odpovídajících aktuálním trendům a vhodně doplňujících koncepci 
celé kolekce vinylových podlahovin Floover. Z dekorů v řadách EXTRA 
si vyberou jak milovníci elegantního designu, tak i rustikálního stylu.

EL5001
DUB PŘÍRODNÍ

EL5002
DUB BĚLENÝ

EL5003
DUB HNĚDÝ

EL5012
JAKARTA

EL5010
SHANGHAI

EL5008
DELHI

Zátěžová třída 23/32
Celková tloušťka 9,5 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,3 mm
Rozměry dílců: 915 x 305 mm, 6 ks v balení (1,674 m2)

Zátěžová třída 23/32
Celková tloušťka 9,6 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,3 mm
Rozměry dílců: 1235 x 230 mm, 6 ks v balení (1,704 m2)







FLOOVER HDF

EXTRA

EC7001
EVROPA

EC7002
AFRIKA

EC7003
AUSTRÁLIE

EC7005
ASIE

EC7004
AMERIKA

Zátěžová třída 23/32
Celková tloušťka 8,2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,3 mm
Rozměry dílců: 1235 x 230 mm, 7 ks v balení (1,99 m2)



VÁŠ PRODEJCE 

www.asko-as.cz facebook.com/vase.asko


