
Díky více než 35 letům zkušeností a odborných znalostí Vám můžeme nabídnout produkt,  

který splní Vaše vysoké nároky na standardy kvality „Made in Sweden“. Výběrem dlaždice  

Mosolut Hestra si volíte produkt, který Vás zaujme nejen svou obrovskou všestranností, uni-

kátním vzorem, ale především odolností materiálu i jednoduchým a pevným zámkovým systé-

mem. Dlažba je vyrobena z ekologického polypropylenu, díky tomu je veškerá údržba omezena 

na příležitostné čištění vysavačem nebo otření jednoduchým čisticím prostředkem. Nelimitujte 

svou fantazii zdmi a použijte dlaždice v interiéru i exteriéru, v suchém i vlhkém prostředí. 
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

BAREVNÉ PROVEDENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP ZÁMKU

DEZÉNW 

12 mm                   300 x 300 mm                   Efl                   0,248 kg / ks                  1m2 = 11 ks                   Polypropylen

Snow White

Glacier Grey

Elegance

Iron Ore

Emerald Green

Racing Red

Hestra

skrytý

nájezd nájezd s rohem

šrouby

Mosolut Hestra

Unikátní vzor designových dlaždic z řady Hestra byl navržen v 80. letech a dodnes definuje naši 
základní kolekci. I v případech teplotních odchylek v rozmezí od -30 do +70 stupňů Celsia je zaru-
čeno, že dlaždice jsou odolné, aniž by došlo k deformacím, a to ani ve větších instalacích. Dlaždice  
v této produktové řadě jsou vhodné pro nespočet aplikací, protože jsou odolné vůči UV záření  
a zároveň nehořlavé. K dispozici nabízíme rohové a okrajové lišty pro plynulý přechod do místnosti.

* Nájezdy a rohy nabízíme ve stejné barevné škále  
jako dlaždice z příslušné kategorie.



kabelová lišta  značkovací lišta

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

BAREVNÉ PROVEDENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DEZÉN

TYP ZÁMKU

12 mm                   300 x 300 mm                   Efl                   0,248 kg / ks                  1m2 = 11 ks                   Polypropylen

Snow 
White

Glacier 
Grey

Elegance

Iron Ore

Emerald 
Green

Eco Black

Peacock 
Blue

Eco Dark 
Grey

Universa

skrytý

Mosolut 
Hestra Universa
Volba dlažby v produktové řadě Universa je vhodná  
pro všechny situace, kdy dochází k neustálému intenzivnímu pou-
žívání podlahoviny. Robustní a odolné provedení umožňuje použití 
podlah v teplotní rozmezí od -30 do +70 stupňů Celsia, aniž by do-
šlo k deformacím, a to ani ve větších instalacích. Díky zámkovému 
systému provedete kompletní instalaci podlahy rychle a snadno na 
téměř jakýkoliv původní rovný a tvrdý povrch. K dispozici nabízíme 
rohové a okrajové lišty pro plynulý přechod do místnosti.

nájezd            nájezd s rohem

šrouby

* Nájezdy a rohy nabízíme ve stejné barevné škále jako dlaždice z příslušné kategorie.



• Terasy  

• Balkony  
a lodžie  

• Pergoly  

• Wellness  

• Dílna a garáž 
pro lehká auta  

• Kolem bazénu  

• Do karavanu  
i stanu  

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

BAREVNÉ PROVEDENÍ DEZÉN

TYP ZÁMKU

POUŽITÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dark Oak

Elegance Black

Iron Ore

Mahogany

Antique WoodLook

skrytý

nájezd nájezd  
s rohem

Mosolut 
Hestra WoodLook
Zámková dlaždice Mosolut Hestra v kolekci WoodLook se nesna-
ží nahradit dřevěné podlahy, ale spíše představuje alternativu bez 
opotřebení a náročné péče, která zaujme svými nízkými nároky  
na údržbu, snadnou instalaci a pohodlím měkkého dezénu. Ne-
chte svou fantazii volně plynout a vytvořte si vlastní oblíbený vzor. 
Dlaždice mohou být instalovány uvnitř i venku v teplotním rozmezí  
od -30 do +70 stupňů Celsia a jsou plně odolné vůči UV záření.

* Nájezdy a rohy nabízíme ve stejné barevné 
škále jako dlaždice z příslušné kategorie.

12 mm                   300 x 300 mm                   Efl                   0,210 kg / ks                  1m2 = 11 ks                   Polypropylen



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

8 mm                   385 x 385 mm                   Efl                   0,545 kg / ks                  1m2 = 7 ks                   Polypropylen

Mosolut Hestra Stone

• Terasy  

• Balkony a lodžie  

• Pergoly  

• Dílna a garáž pro lehká auta  

• Wellness  

• Kolem bazénu  

• Do karavanu i stanu  

Black

Dark Grey

Light Grey

Beige

Red

Stone

skrytý

nájezd s rohem

POUŽITÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ

DEZÉN

TYP ZÁMKU

PŘÍSLUŠENSTVÍ

nájezd



Mosolut s.r.o.
Fučíkova 920/21, 628 00 Brno

Česká republika
info@mosolut.cz

+420 602 789 113

www.mosolut.cz
www.odolnepodlahy.cz
www.hestra-plattan.cz


