
  

 

tivoli mist havana town 
z tivoli purlpe sky & antigua steel

pętelkowe płytki i panele podłogowe
TIVOLI MIST



tivoli mist
jest dostępne w płytkach i w panelach

PŁYTKA
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Typ wykładziny:  Płytki i panele pętelkowe
Skład runa:   100% nylon barwiony na wskroś 
Waga runa:   600g/m2

Waga całkowita:  4050g/m2

Całkowita grubość:  6.5mm
Klasa użytkowa:  BS EN 1307 Heavy Commercial Klasa 33

tivoli mist turtle bay 
z tivoli dominica dawn & guyana moss



Obiektowe płytki dywanowe 
tivoli mist to elastyczna 
kolekcja, zaprojektowana tak, by 
zapewnić  kreatywność, kolor oraz 
indywidualność instalacji. 

Dzięki tworzącym pary kolorom, 
które łączą się płynnie razem,  
tivoli mist  pozwala na możliwość 
wykreowania przejścia z jednej 
strefy do drugiej, bez użycia 
twardych lini.

Wyprodukowany w 100% 
z włókna barwionego na wskroś 
i posiadajacy klasę użytkową 33, 
produkt posiada wytrzymałość 
kolekcji tivoli, poszerzoną 
o mnogość opcji instalacji 
i projektowania.

Produkt dostępny jest także 
w formie paneli 25cm x 100cm.

tivoli mist polar drift & south beach 
z tivoli tiki yellow & dominica dawn

tivoli mist baffin island & havana town 
z tivoli antigua steel & st lucia night 



Panele dywanowe tivoli mist 
występują w tej  samej palecie   
12 kolorów, co płytki dywanowe 
tivoli mist. Zostały stworzone, żeby 
instalować je razem z płytkami, lub też 
oddzielnie. 

Wszystkie korespondujące kolory 
z płytek tivoli standard, są także 
dostępnie w wersji panelowej, 
umożliwiając kreatywne przechodzenie 
kolorów jednego w drugi, jak również 
tworzenie stref oraz szukanie dróg we 
wnętrzach obiektowych

Spełniające te same techniczne 
standarty, co kolekcja tivoli mist w 
płytkach i wyprodukowane w 100% z 
włókna barwionego na wskroś, panele 
tivoli mist oferują porównywalną  
i wytrzymałą alternatywę do płytek.

tivoli mist bora bora 
tivoli mist turtle bay 

z tivoli dominica dawn & guyana moss
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tivoli mist - icelandic isle
32710 32910

LRV: Y 13.21 - L 45.01

tivoli mist - havana town
32704 32904

LRV: Y 8.80 - L 36.93

tivoli mist - nordic fjord
32711 32911

LRV: Y 7.47 - L 33.95

tivoli mist - bergen city
32708 32908

LRV: Y 4.69 - L 24.36

tivoli mist - bora bora
32706 32906

LRV: Y 14.24 - L 43.03

tivoli mist - polar drift
32712 32912

LRV: Y 9.99 - L 37.50

tivoli mist - baffin island
32707 32907

LRV: Y 7.06 - L 31.17

tivoli mist - galapagos bay
32713 32913

LRV: Y 5.75 - L 27.32

tivoli mist - ocean drive
32703 32903

LRV: Y 13.11 - L 41.16

tivoli mist - turtle bay
32705 32905

LRV: Y 10.17 - L 37.42

tivoli mist - south beach
32701 32901

LRV: Y 14.27 - L 44.89

tivoli mist - palm springs
32702 32902

LRV: Y 8.81 - L 35.77

specyfikacja techniczna
Nazwa produktu:
Opis produktu:
Rodzaj włókna:
Rozmiar płytki:
Ciężar włókna:
Ciężar całkowity:
Wysokość runa:
Grubość całkowita:
Gęstość rzędów; rozstaw igieł:
Gęstość pętelkowania:
Rodzaj podkładu:
Klasa użytkowa:
Klasa komfortowa:
Klasa ogniowa:
Ogrzewanie podłogowe:
Test krzesła na kółkach:
Test retencji:
Odporność na deformacje statyczne:
Odporność na deformacje dynamiczne:
Napięcie elektrostatczne:
Odporność na płowienie:
Odporność na szamponowanie:
Pochłanianie dźwięku:
Tłumienie krokowe średnie:
Tłumienie krokowe przy 1000Hz:
Odporność termiczna:
Stabilność wymiarowa:
Liczba płytek w opakowaniu:

Tivoli Mist
Płytka pętelkowa
100% nylon barwiony na wskroś (Polyamid-PA)
50 cm x 50 cm
600g/m2 +/-10%
4050g/m2 +/-10%
4.0mm +/-10%
6.5mm +/-10%
1/10; 50
196,500/m2 +/-10%
Bitum-Accummen™, w 75% z recyklingu
BS EN 1307 Heavy Commercial Use, Klasa 33
LC2
Euroclass Bfl-s1
Dopuszczone do 27°C
BS EN 985 Pass - do użytku ciągłego
BS ISO 10361: Method B:2000 3 do 4
BS 4939:1987 (2003) Recovery >80%
BS ISO 2094:1999 (2005) Loss <20%
BS ISO 6356:2000 <2kV
BS EN ISO 105 – B02 Minimum 6
BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4-5
BS EN 354:2003
BS EN ISO 10140-3:2010 23dB
BS EN ISO 10140-3:2010 35.6dB
Tog Rating 0.39; ISO 8302: 0.04 m2K/W
≤ 0,2 %
20 (5m2)
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Zalecany styl układania płytek*

Monolithic

Quarter Turn

Brick

Half-drop

Half-drop

Herringbone

Random-dropMonolithic

Zalecany styl układania paneli*

*wszystkie płytki i panele są unikatowe 
i wzrór linii różni się  nieznacznie 

pomiędzy indywidulanymi płykami 



kolekcje płytek dywanowych i wykładzin burmatex® mają szereg 
certyfikacji środowiskowych i są wśród najlepszych opcji wykończenia podłogi 
pod kątem ogólnego wpływu na środowisko.
Ponieważ potrzeba uznanych standardów środowiskowych jest coraz ważniejsza, 
produkty burmatex® są certyfikowane względem najbardziej wpływowych standardów 
przemysłowych.

ENVIRONMENT
FRIENDLY
CARPETS

made in the UK

Andersia Business Centre
Plac Andersa 7
61-894 Poznań, Poland

tel:  +48 61 668 3883
tel kom:  +48 603 548 074
tel kom:  +48 696 057 065

więcej informacji:

www.burmatex.pl
email: biuro@burmatex.pl

@burmatex /company/burmatex-limited @burmatex /burmatex

tivoli mist baffin island 
 z tivoli antigua steel & st lucia night


