
ANKARA PLUS –THẢM LÓT PHÒNG TẮM-

◆Để hạn chế sự trơn trượt trong phòng tắm.
◆Để giảm khả năng chấn thương trên sàn cứng/gạch.
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Nhà ở độc lập

Chung cư

Trạm y tế

Lắp đặt phổ biến ở nhiều địa điểm

Khu vui chơi trẻ em
Nhà ở tập thể

Bệnh viện

Trường mẫu giáo

Phòng tắm
Nhà vệ sinh

Không gian nhà trẻ
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Thông tin sản phẩm

◆Nguyên liệu và thành phần

◆Màu

◆Kích cỡ Rộng 1800㎜ × dài 10ｍ（roll） × Độ dày 4㎜

White Ivory Gray

Mút xốp PVC mềm
Lớp in

Mềm PVC（Trong suốt）Rãnh

Bề mặt nhám, dập nổi hoa văn

Unit［㎜］
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Đặc điểm

1. Mềm mại – Giảm va đập, Thoải mái 
Nguyên liệu chính là nhựa mút xốp mềm.
Vật liệu mềm sẽ giảm khả năng bị chấn thương.
Thoải mái khi đi lại hay đứng trên thảm.
Không gây đau khi quỳ trên thảm.
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Đặc điểm

2. Chống trơn trượt
Các khe rãnh và dập nổi được thể hiện trên bề mặt.
Thiết kế này giúp giảm sự nguy hiểm khi bị trượt té trong môi trường 
sàn ướt hay xà phòng.

✓ ×
Bề mặt nhám, 
dập nổi hoa văn

Khe/rãnh
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Đặc điểm

Kết quả thử nghiệm vật liệu lát sàn này đáp ứng các tiêu chí của Viện Kiến trúc Nhật Bản.
C.S.R・B là Hệ số chống trượt giả sử đi Chân trần trên sàn phòng tắm ẩm ướt.
Chỉ số khuyến khích là 0.7 hoặc hơn.
Chỉ số của ANKARA PLUS là 1.1 hoặc hơn.

■Kiểm tra khả năng chống trượt bằng chân trần
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Đặc điểm

3. Vật liệu cách nhiệt
Lớp mút xốp sẽ ngăn cách với nhiệt độ thấp dưới sàn.
Sẽ không có cảm giác bị lạnh bàn chân.
＊Đặc biệt là ở những vùng khí hậu lạnh

Trái
Giữa
Phải

ANKARAGạch sứTrước khi kiểm tra

Gạch sứ và Ankara được giữ ở nhiệt độ 5℃ 
và độ ẩm 20% trong 1 thời gian nhất định.
Hình ảnh nhiệt độ của lòng bàn chân được 
chụp sau khi tiếp xúc với bề mặt của mẫu 
trong khoảng thời gian 10 giây.

■Kiểm tra nhiệt học
: Hình ảnh nhiệt của lòng bàn chân trước khi kiểm tra
: Hình ảnh sau khi tiếp xúc với gạch sứ
: Hình ảnh sau khi tiếp xúc với ANKARA PLUS

Lớp mút xốp
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Đặc điểm

4. Nhanh khô
Thiết kế rãnh cho phép nước chảy qua dễ dàng.
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Đặc điểm 

5. Thiết kế

7. Dễ dàng lắp đặt

Hoa văn giống đá hoa cương cao cấp.

Có thể cắt với máy cắt hộp
Dễ dàng kết dính với sàn nhờ keo dán.

6. Sửa chữa 
Có thể lắp đặt trên nền gạch bẩn và nứt.
Sửa chữa nhanh chóng và dễ dàng.

https://youtu.be/k8Ol5rsN-tI
https://youtu.be/OO9mHObxUdE
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Ví dụ

◆Nhà độc lập（Nhật Bản）

Chống trơn trượt, chồng lạnh và làm mới sàn nhà.
Trắng

Mục đích
Màu

Nền sàn Gạch
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Ví dụ
◆Chung cư（Nhật Bản）

Chống trơn trượt, làm mới sàn từ sàn bị mờ và bẩn
Ivory

FRP
Mục đích

Màu

Nền sàn
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Ví dụ

◆Trung tâm y tế（Thái Lan）

Ngăn chặn chấn thương khi ngã, xảy ra rất phổ biến 
trong nhà vệ sinh đặc biệt là bệnh viện hay trung tâm y tế.
Gray

Gạch 
Mục đích

Màu

Nền sàn
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TrắngMàu

Ví dụ ※It is an image, not an actual installation

Gạch Nền sàn

◆Hotel（Vietnam）
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