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Posláním systému Permaneo je pomoci 
majitelům a provozovatelům průmyslových 
budov ušetřit čas a peníze prostřednictvím 

kvalitní údržby podlah.

Systém Permaneo vychází z dlouholetých 
zkušeností společnosti RCR Industrial 

Flooring, tím reaguje na zvýšený tržní nárok 
na opravy a údržbu průmyslových podlah. 

Systém Permaneo je produktem divize RCR 
pro podlahové povrchy, která zajišťuje návrh 
a poradenství v oblasti podlahových krytin a 
zahrnuje společnost Monofloor, uznávanou 

mezinárodní společnost pro návrh a 
technický dohled při realizaci podlah.

Systém Permaneo má vlastní mezinárodní 
tým odborných pracovníků, kteří mají 
zkušenosti s diagnostikou a řešením 
problémů v oblasti průmyslových a 

skladových podlah.

Tým také úzce spolupracuje s kolegy z 
RCR, aby využili své odborné znalosti a 

poskytovali poradenství v otázkách oprav a 
údržby podlah.

Systém Permaneo používá ve svých 
opravách velmi respektované značky RCR 

podlahových výrobků, včetně pryskyřic 
RINOL, povrchových tvrdidel Rocland a 

kovaných dilatací Permaban.

www.permaneorcr.com



Opravy  

Mezi naše služby patří:

u Opravy podlahových dilatací. Provádíme   

 trvalé profesionální opravy pomocí systému   

 Permaban Signature AR, který chrání proti   

 zpětným rázům pro kolečka VZV. Systém je   

 vhodný především v hlavních komunikačních  

 trasách

u Opravy povrchových trhlin. Používáme   
 pryskyřice značky RINOL , kterou vyspravíme   
 degradovaná místa podlahy, tak aby byl povrch  
 hladký.Dále diagnostikujeme a řešíme    
 závažnější defekty podlahy.

u Poruchy způsobené nárazem. Provádíme   
 lokální opravy poškození nárazem pomocí malt  
 a pryskyřic značky RINOL.

Údržba

Údržba povrchu podlahy chrání investice 
společnosti. Pravidelná údržba rychle 
identifikuje problémy, zabraňuje problémům 
a snižuje náklady na sanaci.

Nabízíme audity, roční plány údržby a 
rychlou údržbu, které obvykle zahrnují: 

u Tmelení dilatačních spár  

u Oprava prasklic  

u Podlahová úprava (například odstranění  
 skvrn, uzavírací postřik)

u Aplikace vosku.

Renovace 
Mezi naše služby patří:

u Odstranění stávajícího a aplikace   
 nového povrchu. Levnější, méně invazivní a  
 ekologičtější než nová betonová podlaha.

u Cementové nátěry. Řada řešení pro zlepšení  
 rovinnosti, zvýšení trvanlivosti a zlepšení  
 estetiky pomocí značkových výrobků RCR,  
 jako jsou Rocland, Indurit a Suelastic.

u Pryskyřičné povrchy. Ať už se jedná o   
 značící čáry nebo o kompletní rekonstrukci  
 podlahy, značka RINOL nabízí celou řady  
 architektonických a průmyslových povrchů.

u Leštění podlah. Používáme systémy DRT k  
 obnově a zachování povrchu lesku.

Před Před

Poškozená smršťovací spára Po vyleštění Po vyleštěníOprava provedena systémem
Permaban Signature AR

Představujeme 
Permaneo
Průmyslové a skladové podlahy jsou 
velmi namáhanou konstrukcí, což se často 
projevuje v jejich opotřebení a poškození.

Při nárazu kola (především VZV) může dojít 
k poškození kované nebo řezané dilatační 
spáry. Při posunech břemene po podlaze 
často dochází k poškození povrchu podlahy. 
Těžké stroje mohou způsobit rýhy a trhliny. 

Poškození průmyslových podlah je 
nevzhledné. Závažnějším faktem je, že 
poškozená podlaha zvyšuje náklady na servis 
manipulační techniky a snižuje efektivitu 
pohybu na pracovišti. Systém Permaneo 
nabízí opravy průmyslových podlah, 
renovace a údržbu, které pomáhají majitelům 
budov a provozovatelům ušetřit peníze a 
zvyšovat efektivitu.


