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Fortemix - Fortelock 

Členění Název Využítí Barva
Cena 

(Kč/m²) 

Fortelock 
Industry

2010 diamant vysoká zátěž pro průmyslové využití graphite, black 886,00

2010 diamant vysoká zátěž pro průmyslové využití grey 975,00

2010 diamant vysoká zátěž pro průmyslové využití yellow, blue, green, rosso red 1 127,00

2010 diamant vysoká zátěž pro průmyslové využití orange, red, electric blue, light 
green, purple * 1 212,00

2010 diamant vysoká zátěž pro komerční/občanské využití ECO black 599,00

2010 diamant vysoká zátěž pro komerční/občanské využití ECO grey 709,00

2020 kůže vysoká zátěž pro průmyslové využití graphite, black 886,00

2020 kůže vysoká zátěž pro průmyslové využití grey 975,00

2020 kůže vysoká zátěž pro průmyslové využití yellow, blue, green, rosso red 1 127,00

2020 kůže vysoká zátěž pro průmyslové využití orange, red, electric blue, light 
green, purple * 1 212,00

2020 kůže vysoká zátěž pro komerční/občanské využití ECO black 599,00

2020 kůže vysoká zátěž pro komerční/občanské využití ECO grey 709,00

2040 penízky vysoká zátěž pro průmyslové využití graphite, black 886,00

2040 penízky vysoká zátěž pro průmyslové využití grey 975,00

2040 penízky vysoká zátěž pro průmyslové využití yellow, blue, green, rosso red 1 127,00

2040 penízky vysoká zátěž pro průmyslové využití orange, red, electric blue, light 
green, purple * 1 212,00

2040 penízky vysoká zátěž pro komerční/občanské využití ECO black 599,00

2040 penízky vysoká zátěž pro komerční/občanské využití ECO grey 709,00

Fortelock 
Invisible

2030 hadí kůže vysoká zátěž pro průmyslové využití graphite, black 886,00

2030 hadí kůže vysoká zátěž pro průmyslové využití grey 975,00

2030 hadí kůže vysoká zátěž pro průmyslové využití yellow, blue, green, rosso red 1 127,00

2030 hadí kůže vysoká zátěž pro komerční/občanské využití ECO black 599,00

2030 hadí kůže vysoká zátěž pro komerční/občanské využití ECO grey 709,00

Fortelock
Light

2050 diamant střední zátěž pro komerční/občanské využití graphite, black 781,00

2050 diamant střední zátěž pro komerční/občanské využití grey 832,00

2050 diamant střední zátěž pro komerční/občanské využití yellow, blue, green, rosso red 922,00

2050 diamant střední zátěž pro komerční/občanské využití orange, red, electric blue, light 
green, purple * 1 020,00

2060 kůže střední zátěž pro komerční/občanské využití graphite, black 781,00

2060 kůže střední zátěž pro komerční/občanské využití grey 832,00

2060 kůže střední zátěž pro komerční/občanské využití yellow, blue, green, rosso red 922,00

2060 kůže střední zátěž pro komerční/občanské využití orange, red, electric blue, light 
green, purple * 1 020,00

2080 penízky střední zátěž pro komerční/občanské využití graphite, black 781,00

2080 penízky střední zátěž pro komerční/občanské využití grey 832,00

2080 penízky střední zátěž pro komerční/občanské využití yellow, blue, green, rosso red 922,00

2080 penízky střední zátěž pro komerční/občanské využití orange, red, electric blue, light 
green, purple * 1 020,00

Fortelock 
Doplňky

Nájezd grey, graphite, black 129,00

Nájezd coloured 153,00

Roh grey, graphite, black 129,00

Roh coloured 153,00

Fortelock 
DECOR

2110 Home DECOR bytové, obytné prostory s běžným používáním tř.22 medium wood 1 143,00

2120 Business DECOR komerční prostory - vysoká zátěž tř.34, lehký průmysl - 
vysoká zátěž tř.43 stone beige 1 325,00

2130 Solid DECOR komerční prostory - vysoká zátěž tř.34, lehký průmysl - 
vysoká zátěž tř.43 light grey 1 438,00

Nájezd 276,00

Roh 276,00

* prémiové barvy jsou zpoplatněny jednotným příplatkem 14.000,-Kč bez DPH při odběru jakéhokoliv množství dlaždic

         Uvedené ceny jsou bez DPH.                     VINYLOVÉ PODLAHY  



WWW.FORTELOCK.CZ

jednoduchá a rychlá instalace  
i snadná údržba

vyberte si z širokého spektra barev

nepotřebujete žádné speciální  
čistící prostředky

žádné komplikované návody  
ani postupy na sestavení

materiál, na který se  
můžete spolehnout

podlaha na věky

Podlaha, která vás
bude bavit

Podlahové systémy Fortelock jsou 
speciální PVC krytiny, které jsou vhodné 
do bytových, komerčních i průmyslových 

prostor. Díky promyšlenému designu 
zámkového provedení dlažbu oceníte 

zejména pro vysokou zátěžovou  
i chemickou odolnost, snadnou údržbu 

a rychlou jednoduchou pokládku.

Zámková dlažba Fortelock je  
opatřena mezinárodně uznávanými 
certifikáty příslušných certifikačních 
autorit. Abychom vám zpříjemnili 
užívání nové podlahy co nejdéle, 
připravili jsme pro vás garanci  
na podlahu až na 12 let.
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Fortelock 
Industry
Spolehlivá vysoce kvalitní PVC dlažba. Oceníte ji zejména  
v prostorech s  vysokou zátěží a neustálým provozem.  
Je to podlaha vhodná do průmyslu, výroby, skladů, ale i spor-
tovních a komerčních prostor.

1m2 = 4 ks 510 mm 7 mm
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Yellow

Blue

Light 
Green

Purple

Green

Red

GreyRosso 
Red

GraphiteOrange Black

Tento typ dlažby se parádně hodí do místností, jako jsou 
sklepy, technické prostory v domě, či garáže. Podlaha není tak 
houževnatá, ale přitom je stále vysoce odolná.

Fortelock 
Light

1m2 = 4 ks 510 mm 7 mm

Unikátní designová řada systému Fortelock. Pečlivě  
navržena, aby pasovala nejen do každé domácnosti, ale  
i hotelů, kanceláří a škol.

Yellow Green GraphiteRosso 
Red

Graphite Black

Tento typ dlažby se parádně hodí do místností, jako jsou 
sklepy, technické prostory v domě, či garáže. Podlaha není tak 
houževnatá, ale přitom je stále vysoce odolná.

Fortelock 
Decor

Fortelock 
Invisible

1m2 = 5 ks 472 mm 6,5 mm

1m2 = 5 ks 468 mm 6,7 mm

Light 
Grey

Wood 
Medium

Stone 
Beige

Blue

Graphite

Graphite

Graphite




