
Značky

PU NEO
UPRAVÍ POVRCH VAŠÍ
PODLAHY NAPOŘÁD

VÍTĚZ V KATEGORII
„MATERIÁLY A POVRCHY“



Proč je dobré nechat upravit povrch u silně 

zatěžovaných podlah:

Aby byly zatěžované podlahy dlouhodobě 

chráněny proti opotřebení, doporučuje se pos-

ledních více než 10 let aplikovat na povrch per-

manentní On-Top PU lak. Od roku 2018 nasazu-

jeme zcela nové, speciální a obzvláště šetrné 

laky pro ekologické stavby. Laky mají mnoho 

výhod pro životní prostředí. Pět z nich bychom 

vám rádi blíže představili v této brožuře.

Z historie Dr. Schutz

Jsme rodinná firma s více než 60ti letou tra-

dicí. Ochrana životního prostředí na naší 

planetě, úspora zdrojů a zdraví člověka nám 

vždy leželo na srdci. Proto: Přemýšlíme a ob-

chodujeme dlouhodobě a odpovědně. Inova-

ce a tradice jsou základem pro přesvědčivá, 

nadčasová a úspěšná řešení.

PU NEO - INOVACE  
OD DR. SCHUTZ PRO  
EKOLOGICKÉ PODLAHY
Ekologické podlahy, zdravé klima, čistý vzduch

Značka Dr. Schutz dbá na nejvyšší kvalitu, in-

ovaci a udržitelnost. Jako světovému lídru na 

trhu povrchových úprav podlahovin nám svěřují 

tisíce klientů několik milionů metrů čtverečních 

podlahovin každý rok do naší péče.

Nové milníky od roku 2018

Díky vývoji 2-komponentních PU Siegel laků, 

které jsou zcela bez obsahu rozpouštědel a 

bez izokyanátů, nastavujeme nová ekologická 

měřítka, ze kterých může profitovat také váš 

objekt a jeho uživatelé. Za tuto inovaci jsme 

obdrželi, jako jeden z 88 přihlášených první 

cenu v soutěži German Innovation Award v 

kategorii materiály a povrchy.

PU NEO – rozhodnutí pro budoucnost!



PU NEO
Zelená, jedinečná světová novinka v 
oblasti povrchových úprav podlahovin. 
Byla vyvinuta speciálně na základě 
požadavků na zdraví, udržitelnost, 
ochranu životního prostředí a úsporu 
nákladů v plném rozsahu.



PRO OCHRANU 
ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ
S rozhodnutím pro PU NEO přispějete významně 
k ochraně našeho životního prostředí.

PU NEO je jedinečnou světovou novinkou, 

která neobsahuje žádná rozpouštědla a žád-

né izokyanáty.

Dr. Schutz vyrábí díky PU NEO celosvětově 

nejšetrnější ochranný systém a chrání tak 

naši planetu.

Proto má PU NEO nejen několik certifikátů 

o ochraně životního prostředí od renomo-

vaných zkušebních ústavů, ale obdržel také 

první cenu za nejlepší inovaci roku 2018 v 

soutěži German Innovation Award v kategorii 

materiály a povrchy.

PU NEO byl vyvinut speciálně pro ekologi-

cké stavby a také pro prostory, ve kterých je 

nutné dodržet přísné požadavky a směrnice – 

například zdravotnictví a společenské prostory.

Přirozená ochrana – 100% výkon a odolnost

PU NEO chrání a udržuje nové podlahy. Staré 

povrchy je možné díky PU NEO zcela obno-

vit a prodloužit jejich životnost a ochranu o 

mnoho let.
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PRO ZDRAVÍ 
NÁS VŠECH
Při použití PU NEO chráníte zdraví realizačních pracovníků.

Použitím PU NEO je dosaženo příjemného 

klimatu v prostorách bez jakéhokoliv pa-

chového zatížení. To  umožňuje používání 

ošetřených prostor v nejkratší možné době 

po zaschnutí a vytvrzení nátěrů. 

To je mimořádně zajímavé pro provozovatele 

domů pro seniory, nemocnice, ale také pro 

školy a mateřské školky.

PU NEO je zcela neškodný pro aplikační pra-

covníky a osoby, které se během aplikace 

nacházejí v bezprostřední blízkosti. Ochran-

né oblečení, které se používá při manipulaci 

s izokyanáty a rozpouštědly, není nutné.

PU NEO je ze 100% bezpečný při použití a z 

pohledu zdraví zcela neškodný.

„Zelené“ On-Top lakování elastických podlah 

je především ve zdravotnických prostorách 

vysoce důležité: Podlahy v těchto prosto-

rách jsou mimořádně zatěžovány agresivními 

dezinfekčními prostředky. Hygienické, doko-

nalé čištění je zde zcela nutné. 

Aby bylo možné udržet dlouhodobě kvalitu 

a hodnotu podlahoviny, doporučuje se velmi 

významně použití našeho On-Top laku PU NEO:

Vaše podlaha bude mít poté zvýšenou odol-

nost proti dezinfekčním prostředkům a me-

chanickému zatížení. Bude chráněna před 

poškrábáním a jiným poškozením, navíc bude 

její denní čištění velmi usnadněno. Přidanou 

hodnotou při nasazení „zeleného“ On-Top 

laku je nulové zatížení pracovního prostoru 

jakýmkoliv pachem.

PU NEO – Rozhodnutí pro budoucnost!
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Do budoucna lze vycházet ze skutečnosti, že 

ochrana životního prostředí a péče o zdra-

ví bude mít stále větší význam. Předpisy a 

směrnice se zcela jistě zpřísní. S rozhodnu-

tím pro inovativní produkt PU NEO budete 

již dnes připraveni na budoucí požadavky 

a získáte náskok v bodu životní prostředí a 

ochrana zdraví. Díky PU NEO splníte mno-

hé nároky směrnic, které hovoří o zdravotní 

nezávadnosti surovin a o produktech, které 

šetří životní prostředí. 

Děti jsou naše budoucnost

Zdraví dětí nám velmi leží na srdci. Používej-

te proto především ve školách a mateřských 

školkách „zelené“ produkty! Používejte 

PU NEO. S produktem PU NEO můžete bez 

problémů pracovat během běžné výuky ve 

školách nebo při provozu v mateřské škole. 

Tento lak jako jediný na světě neobsahu-

je žádná rozpouštědla a žádné izokyanáty. 

Obzvláště v prostorách s velkým pohybem 

dětí je kvalitní On-Top lakování podlahovin 

velmi důležité.

Zaručuje totiž dokonalou ochranu povrchu 

proti dětskému bláznění, hrám, pohybům 

židliček apod. Povrch je chráněn proti poškrá-

bání, poškození a navíc bude běžné čištění 

velmi snadné a rychlé. V kombinaci s protis-

kluznou přísadou R10 Antislip Add docílíte na-

víc optimální vysoké protiskluznosti povrchu. 

Předcházejte úrazům, které vzniknou uklouz-

nutím, právě u hrajících si dětí.

PU NEO – Rozhodnutí pro budoucnost!

PRO  
BUDOUCNOST
Díky PU NEO účinně přispějete ke zdraví a budoucnosti našich dětí.
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PRO UDRŽENÍ 
TRVALÉ HODNOTY
Podlahoviny, které jsou ošetřeny lakem PU NEO, mají mnohem delší životnost a stálou 
kvalitu než podlahy bez ošetření nebo opatřené běžnými ošetřovacími produkty.

PU NEO je zárukou dlouhodobé ochrany a pre-

vence. „Zelený“ On-Top lak se postará o to, 

že je podlahovina dlouhodobě chráněna před 

poškrábáním, bílému zlomu a nečistotami 

všech druhů a typů. Ochranný film zacho-

vá barvu a strukturu povrchu, stupeň lesku 

může být zvolen individuálně, dle osobního 

přání. On-Top lakování se doporučuje provést 

především ve veřejných a extrémně frekven-

tovaných prostorách.

Díky PU NEO zůstanou podlahoviny delší 

dobu krásné a jejich hodnota bude trvale 

chráněna. PU NEO je zárukou trvalé kvality.

PU NEO – Rozhodnutí pro budoucnost!
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PRO VYVÁŽENÝ 
ROZPOČET A 
HOSPODÁRNOST
Pokud se jedná o vaše perfektní podlahoviny, je nutné mimo udržení kvality, ochrany 
životního prostředí a zdraví člověka dbát také na vyvážený rozpočet a téma hospodárnost.

Podlahoviny, které jsou chráněny la-

kem PU NEO, jsou až o 60% úspornější 

při dalším běžném denním čištění a 

ošetřování. Lakované povrchy se lépe, 

snadněji a rychleji čistí a spotřebují 

ve srovnání s neošetřenými povrchy 

mnohem méně vody a chemikálií.

Hodnota a kvalita podlahoviny zůstane 

prokazatelně mnohem déle zachována 

než stejná podlahovina bez ošetření. 

Tím lze dosáhnout velké úspory ve 

srovnání s náročnou renovací nebo 

pořízením nové podlahoviny.
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TAKTO 
TO FUNGUJE
PU NEO je aplikován jako mimořádně odolný a k životnímu prostředí ohleduplný ochranný 
lak na povrch všech podlahovin z PVC, na kaučuk nebo linoleum s hladkým nebo mírně 
strukturovaným povrchem. Je vhodný také pro lité epoxidové nebo polyuretanové podlahy. 
Spáry budou díky PU NEO hermeticky uzavřeny.

Ochrana proti částicím nečistot

Ochrana proti mechanickému 
zatížení

Ochrana před chemikáliemi

Ochrana před vysokým 
namáháním

Ochrana před bakteriemi

Extra ochrana proti nebezpečí  
uklouznutí (s Antislip přísadami)
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VŠECHNY 
VÝHODY V RYCHLÉM 
PŘEHLEDU

 Inovativní, ekologický produkt

 100% bez rozpouštědel

 Bez izokyanátů

 Dva stupně lesku:
 extramat a polomat

 Protiskluzná třída R9

 Volně kombinovatelný se všemi
 Dr. Schutz PU Siegel přísadami
 (např. R10 a R11 Antislip Add)

 Vhodný pro všechny elastické
 podlahoviny

 Doporučen významnými
 výrobci podlahovin

 Hospodárnost

 Trvalá kvalita

 Ohleduplnost k životnímu prostředí

 Ohleduplnost ke zdraví

 Vynikající rozliv a přilnavost

 Dlouhodobá ochrana proti
 opotřebení a otěru

 Dlouhodobá ochrana proti
 nečistotám, bakteriím a chemikáliím

 Prokazatelně delší doba životnosti

 Snadnější běžné denní čištění
 & omezení opětného znečišťování

 Významně krásnější optický vzhled
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NAŠE 
REFERENCE
Kvalita, péče a udržitelnost jsou nejvyšší 

principy naší práce. 60 let na čele v oblasti 

udržení hodnoty a kvality podlahovin, tisíce 

spokojených zákazníků a více než 45 milionů 

metrů čtverečních nalakovaných povrchů to 

celé podtrhují. Značka Dr. Schutz je především 

v nemocničním a komunálním prostředí velmi 

respektována, Dr. Schutz produkty jsou kon-

trolovány na kvalitu a certifikovány od reno-

movaných zkušebních institutů.

PU NEO získal značku Modrý anděl, EMICODE 

EC 1 plus a LEED.

Navíc byl lak PU NEO vyhlášen jako vítěz v 

kategorii materiály a povrchy na soutěži Ger-

man Innovation Award 2018. Založena jako 

nadace a z iniciativy německého Bundestagu 

je tato cena udělována německým značkám.

Oceněny jsou inovace, které dosahují velké-

ho účinku. První místo mezi 88 uchazeči nás 

zaplňuje hrdostí a utvrzuje nás v přesvědčení, 

že jsme díky produktu PU NEO vyvinuli 

skutečnou inovaci v oboru udržitelného sta-

vebnictví.

Naše reference jsou celosvětové a zahrnu-

jí školy, mateřské školky, univerzity, kni-

hovny, veřejné správy, lékařské praxe, ne-

mocnice, domovy důchodců a mnohé další 

stavby. Navštivte naše webové stránky, 

prohlédněte si fotky nebo videa z realizací, 

obrázky  PŘED/PO z různých objektů nebo 

nás požádejte o referenční listinu telefoni-

cky nebo e-mailem.



Chceme i nadále pokračovat v našich 

nárocích a cílech, přinášet stále nové 

technologie a řešení povrchových 

úprav podlahovin pro každý objekt, pro 

každý požadavek. PU NEO je kombino-

vatelný s mnoha dalšími systémovými 

produkty ze sortimentu Dr. Schutz: 

například s barevným renovačním la-

kem PU Color pro obnovu, barevnou 

renovaci a sanaci povrchu podlahovin 

dle přání zákazníka, která může být 

oživena bohatými kreativními techni-

kami, jako např. mramorování, špacht-

lování nebo čipsování, bordurami a 

kraji v různých barevných kombina-

cích, až po tiskové motivy v individu-

álním designu. Vše pro vaše podlahy, 

které pak budou finálně dlouhodobě 

chráněny lakem PU NEO. Kreativní 

možnosti a individuální tvorba povrchu 

podlahovin dle přání zákazníka jsou u 

nás neomezeny.
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