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طبقة تحتية

Underlays
The specially developed Gerbür EVA
Underlay is designed specifically to
ensure a sound base for Click Luxury
Vinyl Tile installations. Designed to be
used on top of most relatively smooth,
dry and level subfloors such as ceramic
tiles or concrete, the EVA underlay has
rubber as its core to help reduce
sound reduction by up to 18db and
ensure your new LVT floor is even
quieter and more comfortable.

لقد صممت الطبقات ايفا العازلة املتطورة لتضمن أقل
 حيث.مستوي لصوت االرضيات الفينيل الفاخرة
صممت لتستخدم عيل أغلب األرضيات الجافة و
 اذ.املستوية مثل السرياميك و األرضيات االسمنتية
تحتوي طبقة ايفا العازلة عيل املطاط الذي يساعد
 ديسيبل و18 بدورة عيل تقليل مستوي الصوت ايل
.يضمن هدوء و راحة ارضية الفينيل الفاخرة

Long lasting and rigorously tested, you
can be assured that although their are
many types of underlay available,
Gerbür EVA underlay is designed
specifically for LVT floors. Available in
roll format for easy transport and
installation.

حيث تم اختبار فاعليته و استمراريته ليضمن لك انه
,بالرغم من وجود العديد من أنواع الطبقات العازلة
فأن الطبقة العازلة من جريبر هي األنسب ألرضية
.الفينيل لديك
.متاحة للبيع يف شكل الرول لسهولة النقل و الرتكيب


االكسسوارات

Accessories

Once your floor has been fitted you can really see the impact a new LVT
flooring has on your living spaces. However, without the addition of door
bars or beading, it can still look unfinished. You really can get more out of
your floor with Gerbür accessories – not only do they add that final flourish
to the look of your floor, they also add extra protection against accidental
damage. At Gerbür we offer all the accessories you need to get the perfect
flooring finish. From adhesives which secure your floor to the sub-floor, to
decorative door bars and stair nose, you'll find them in store and online.
For more information on flooring accessories visit our friendly advisers
in our local stores.
Investing in flooring accessories will:

 ستالحظ بوضوح التأثري الجديد ألرضية,مبجرد االنتهاء من تركيب األرضية الخاصة بك
 فأنه بدون وجود األكسسوارات املناسبة, و بالرغم من ذلك.الفينيل يف مكان سكنك
 حيث ميكن الحصول عيل املظهر األفضل بأستخدام.ستشعر أن العمل مل يكتمل بعد
 فأن االكسسوارات ال تضيف فقط املظهر الخالب لألرضيات لكنها.أكسسوارات جريبر
 فنحن يف جريبر نعطي كل.ايضا تعطي الحامية ضد أي تلف ميكن ان يحدث
 من مواد اللصق التي.األكسسوارات املطلوبة لتحصل عيل أرضية متكاملة و رائعة الشكل
 حيث,تثبت األرضية مع االرضية أسفلها ايل االكسسوارات أسفل األبواب و حواف الدرج
 و للمزيد من املعلومات عن منتجاتنا.ستجدهم يف معارضنا أو عيل املوقع األلكرتوين
.يرجي زيارة أحد فروعنا
:االستثامر يف اكسسوارات األرضيات سوف
.تضيف اللمسات االخريه ايل غرفتك

• add the finishing touches to your rooms

.حيث تساعدك عيل الحفاظ عيل االرضيات الخاصة بك أمنه و بشكل رائع

• help to keep your flooring secure and looking great
• bridge gaps between rooms and flooring types for a seamless transition

.تسد الفجوات بني الغرف و أنواع االرضيات املختلفة االخري لالنتقال السلس
.توفر حامية اضافية لالرضية الخاصة بك

• provide extra protection for your floor
Gerbür stock a range of flooring accessories for vinyl, laminate and luxury
vinyl tiles. Getting the right accessories for your floor will ensure you get
the perfect finish every time. It is easy to get confused, so make sure you
get the right accessory for your needs.
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 فمع الحصول,تعطيك جريبر تنوع يف االكسسوارات املتاحة الرضيات الخشب و الفينيل
 سوف تضمن الحصول عيل الشكل,عيل االكسسوارات املتاحة لالرضيات الخاصة بك
 لذلك تاكد من الحصول عيل االكسسوارات املناسبة, فمن السهل اللغط يف اختيارك.الكامل
.الحتياجاتك

