


 -30%

29,90 € 
42,70 € s DPH

s DPH

cena bez DPH 24,92 €

1

60
 m

m

Originálne lišty
v dekoroch 
podlahy

ORECH KATROVANÝ 45-3 INFORMÁCIE
Celková hrúbka (s podložkou) ISO24337 6,5 mm
Šírka ISO24337 9”          226 mm
Dĺžka ISO24337 48”       1220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón) 8 kusov
m2 v balení (na kartón) 2,206 m2

Hustota ≥ 1950 kg/m3

Ľahko skosené hrany -4V
Inštalácia plávajúci systém click
Dekoračný film vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY
Vrchná vrstva UV stabilný-polyuretanový povlak 0,55 mm
LVT vrchná vrstva 100% Virgin materiál 1,5 mm
Pevná vinylová  
stredná vrstva

Vápencový kompozit: 
min. 55% kameň, 0% drevo

+2,5 mm

LVT vyrovnávacia vrstva 100% Virgin materiál 1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA 1,5 mm
Nosná konštrukcia: kremičité jadro ktoré odoláva 

vysokým teplotám až 60 °C
Typ pokládky Plávajúci systém bez lepenia
Podlahové kúrenie Vhodné (teplota max 29 °C)

ZÁRUKA

Trieda záťaže     ISO10582            33

                                    EN14041             DoP FF001

Záruka                    Rezidenčné  využitie  10 rokov
                                    Komerčné  využitie  5 rokov 

Cena lišty 
9 € s DPH / 2,4 bm



 -30%

29,90 € 
42,70 € s DPH

s DPH

cena bez DPH 24,92 €

2

60
 m

m

Originálne lišty
v dekoroch 
podlahy

DUB NORDSKÝ 190L-02 INFORMÁCIE
Celková hrúbka (s podložkou) ISO24337 6,5 mm
Šírka ISO24337 9”          226 mm
Dĺžka ISO24337 48”       1220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón) 8 kusov
m2 v balení (na kartón) 2,206 m2

Hustota ≥ 1950 kg/m3

Ľahko skosené hrany -4V
Inštalácia plávajúci systém click
Dekoračný film vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY
Vrchná vrstva UV stabilný-polyuretanový povlak 0,55 mm
LVT vrchná vrstva 100% Virgin materiál 1,5 mm
Pevná vinylová  
stredná vrstva

Vápencový kompozit: 
min. 55% kameň, 0% drevo

+2,5 mm

LVT vyrovnávacia vrstva 100% Virgin materiál 1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA 1,5 mm
Nosná konštrukcia: kremičité jadro ktoré odoláva 

vysokým teplotám až 60 °C
Typ pokládky Plávajúci systém bez lepenia
Podlahové kúrenie Vhodné (teplota max 29 °C)

ZÁRUKA

Trieda záťaže     ISO10582            33

                                    EN14041             DoP FF001

Záruka                    Rezidenčné  využitie  10 rokov
                                    Komerčné  využitie  5 rokov 

Cena lišty 
9 € s DPH / 2,4 bm



 -30%

29,90 € 
42,70 € s DPH

s DPH

cena bez DPH 24,92 €

3

60
 m

m

Originálne lišty
v dekoroch 
podlahy

DUB MORENÝ 190L-04 INFORMÁCIE
Celková hrúbka (s podložkou) ISO24337 6,5 mm
Šírka ISO24337 9”          226 mm
Dĺžka ISO24337 48”       1220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón) 8 kusov
m2 v balení (na kartón) 2,206 m2

Hustota ≥ 1950 kg/m3

Ľahko skosené hrany -4V
Inštalácia plávajúci systém click
Dekoračný film vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY
Vrchná vrstva UV stabilný-polyuretanový povlak 0,55 mm
LVT vrchná vrstva 100% Virgin materiál 1,5 mm
Pevná vinylová  
stredná vrstva

Vápencový kompozit: 
min. 55% kameň, 0% drevo

+2,5 mm

LVT vyrovnávacia vrstva 100% Virgin materiál 1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA 1,5 mm
Nosná konštrukcia: kremičité jadro ktoré odoláva 

vysokým teplotám až 60 °C
Typ pokládky Plávajúci systém bez lepenia
Podlahové kúrenie Vhodné (teplota max 29 °C)

ZÁRUKA

Trieda záťaže     ISO10582            33

                                    EN14041             DoP FF001

Záruka                    Rezidenčné  využitie  10 rokov
                                    Komerčné  využitie  5 rokov 

Cena lišty 
9 € s DPH / 2,4 bm



 -30%

29,90 € 
42,70 € s DPH

s DPH

cena bez DPH 24,92 €

4

60
 m

m

Originálne lišty
v dekoroch 
podlahy

DUB ŠEDÝ 301-07 INFORMÁCIE
Celková hrúbka (s podložkou) ISO24337 6,5 mm
Šírka ISO24337 9”          226 mm
Dĺžka ISO24337 48”       1220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón) 8 kusov
m2 v balení (na kartón) 2,206 m2

Hustota ≥ 1950 kg/m3

Ľahko skosené hrany -4V
Inštalácia plávajúci systém click
Dekoračný film vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY
Vrchná vrstva UV stabilný-polyuretanový povlak 0,55 mm
LVT vrchná vrstva 100% Virgin materiál 1,5 mm
Pevná vinylová  
stredná vrstva

Vápencový kompozit: 
min. 55% kameň, 0% drevo

+2,5 mm

LVT vyrovnávacia vrstva 100% Virgin materiál 1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA 1,5 mm
Nosná konštrukcia: kremičité jadro ktoré odoláva 

vysokým teplotám až 60 °C
Typ pokládky Plávajúci systém bez lepenia
Podlahové kúrenie Vhodné (teplota max 29 °C)

ZÁRUKA

Trieda záťaže     ISO10582            33

                                    EN14041             DoP FF001

Záruka                    Rezidenčné  využitie  10 rokov
                                    Komerčné  využitie  5 rokov 

Cena lišty 
9 € s DPH / 2,4 bm



 -30%

29,90 € 
42,70 € s DPH

s DPH

cena bez DPH 24,92 €

5

60
 m

m

Originálne lišty
v dekoroch 
podlahy

DUB NAUTIC 305L-1 INFORMÁCIE
Celková hrúbka (s podložkou) ISO24337 6,5 mm
Šírka ISO24337 9”          226 mm
Dĺžka ISO24337 48”       1220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón) 8 kusov
m2 v balení (na kartón) 2,206 m2

Hustota ≥ 1950 kg/m3

Ľahko skosené hrany -4V
Inštalácia plávajúci systém click
Dekoračný film vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY
Vrchná vrstva UV stabilný-polyuretanový povlak 0,55 mm
LVT vrchná vrstva 100% Virgin materiál 1,5 mm
Pevná vinylová  
stredná vrstva

Vápencový kompozit: 
min. 55% kameň, 0% drevo

+2,5 mm

LVT vyrovnávacia vrstva 100% Virgin materiál 1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA 1,5 mm
Nosná konštrukcia: kremičité jadro ktoré odoláva 

vysokým teplotám až 60 °C
Typ pokládky Plávajúci systém bez lepenia
Podlahové kúrenie Vhodné (teplota max 29 °C)

ZÁRUKA

Trieda záťaže     ISO10582            33

                                    EN14041             DoP FF001

Záruka                    Rezidenčné  využitie  10 rokov
                                    Komerčné  využitie  5 rokov 

Cena lišty 
9 € s DPH / 2,4 bm



 -30%

29,90 € 
42,70 € s DPH

s DPH

cena bez DPH 24,92 €

6

60
 m

m

Originálne lišty
v dekoroch 
podlahy

DUB HUSKY 407-12 INFORMÁCIE
Celková hrúbka (s podložkou) ISO24337 6,5 mm
Šírka ISO24337 9”          226 mm
Dĺžka ISO24337 48”       1220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón) 8 kusov
m2 v balení (na kartón) 2,206 m2

Hustota ≥ 1950 kg/m3

Ľahko skosené hrany -4V
Inštalácia plávajúci systém click
Dekoračný film vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY
Vrchná vrstva UV stabilný-polyuretanový povlak 0,55 mm
LVT vrchná vrstva 100% Virgin materiál 1,5 mm
Pevná vinylová  
stredná vrstva

Vápencový kompozit: 
min. 55% kameň, 0% drevo

+2,5 mm

LVT vyrovnávacia vrstva 100% Virgin materiál 1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA 1,5 mm
Nosná konštrukcia: kremičité jadro ktoré odoláva 

vysokým teplotám až 60 °C
Typ pokládky Plávajúci systém bez lepenia
Podlahové kúrenie Vhodné (teplota max 29 °C)

ZÁRUKA

Trieda záťaže     ISO10582            33

                                    EN14041             DoP FF001

Záruka                    Rezidenčné  využitie  10 rokov
                                    Komerčné  využitie  5 rokov 

Cena lišty 
9 € s DPH / 2,4 bm



 -30%

29,90 € 
42,70 € s DPH

s DPH

cena bez DPH 24,92 €

7

60
 m

m

Originálne lišty
v dekoroch 
podlahy

DUB NATUR 470-08 INFORMÁCIE
Celková hrúbka (s podložkou) ISO24337 6,5 mm
Šírka ISO24337 9”          226 mm
Dĺžka ISO24337 48”       1220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón) 8 kusov
m2 v balení (na kartón) 2,206 m2

Hustota ≥ 1950 kg/m3

Ľahko skosené hrany -4V
Inštalácia plávajúci systém click
Dekoračný film vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY
Vrchná vrstva UV stabilný-polyuretanový povlak 0,55 mm
LVT vrchná vrstva 100% Virgin materiál 1,5 mm
Pevná vinylová  
stredná vrstva

Vápencový kompozit: 
min. 55% kameň, 0% drevo

+2,5 mm

LVT vyrovnávacia vrstva 100% Virgin materiál 1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA 1,5 mm
Nosná konštrukcia: kremičité jadro ktoré odoláva 

vysokým teplotám až 60 °C
Typ pokládky Plávajúci systém bez lepenia
Podlahové kúrenie Vhodné (teplota max 29 °C)

ZÁRUKA

Trieda záťaže     ISO10582            33

                                    EN14041             DoP FF001

Záruka                    Rezidenčné  využitie  10 rokov
                                    Komerčné  využitie  5 rokov 

Cena lišty 
9 € s DPH / 2,4 bm



 -30%

29,90 € 
42,70 € s DPH

s DPH

cena bez DPH 24,92 €

8

60
 m

m

Originálne lišty
v dekoroch 
podlahy

DUB MEDOVÝ 6039-4 INFORMÁCIE
Celková hrúbka (s podložkou) ISO24337 6,5 mm
Šírka ISO24337 9”          226 mm
Dĺžka ISO24337 48”       1220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón) 8 kusov
m2 v balení (na kartón) 2,206 m2

Hustota ≥ 1950 kg/m3

Ľahko skosené hrany -4V
Inštalácia plávajúci systém click
Dekoračný film vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY
Vrchná vrstva UV stabilný-polyuretanový povlak 0,55 mm
LVT vrchná vrstva 100% Virgin materiál 1,5 mm
Pevná vinylová  
stredná vrstva

Vápencový kompozit: 
min. 55% kameň, 0% drevo

+2,5 mm

LVT vyrovnávacia vrstva 100% Virgin materiál 1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA 1,5 mm
Nosná konštrukcia: kremičité jadro ktoré odoláva 

vysokým teplotám až 60 °C
Typ pokládky Plávajúci systém bez lepenia
Podlahové kúrenie Vhodné (teplota max 29 °C)

ZÁRUKA

Trieda záťaže     ISO10582            33

                                    EN14041             DoP FF001

Záruka                    Rezidenčné  využitie  10 rokov
                                    Komerčné  využitie  5 rokov 

Cena lišty 
9 € s DPH / 2,4 bm



 -30%

29,90 € 
42,70 € s DPH

s DPH

cena bez DPH 24,92 €

9

60
 m

m

Originálne lišty
v dekoroch 
podlahy

DUB SEVERSKÝ 6039-10B INFORMÁCIE
Celková hrúbka (s podložkou) ISO24337 6,5 mm
Šírka ISO24337 9”          226 mm
Dĺžka ISO24337 48”       1220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón) 8 kusov
m2 v balení (na kartón) 2,206 m2

Hustota ≥ 1950 kg/m3

Ľahko skosené hrany -4V
Inštalácia plávajúci systém click
Dekoračný film vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY
Vrchná vrstva UV stabilný-polyuretanový povlak 0,55 mm
LVT vrchná vrstva 100% Virgin materiál 1,5 mm
Pevná vinylová  
stredná vrstva

Vápencový kompozit: 
min. 55% kameň, 0% drevo

+2,5 mm

LVT vyrovnávacia vrstva 100% Virgin materiál 1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA 1,5 mm
Nosná konštrukcia: kremičité jadro ktoré odoláva 

vysokým teplotám až 60 °C
Typ pokládky Plávajúci systém bez lepenia
Podlahové kúrenie Vhodné (teplota max 29 °C)

ZÁRUKA

Trieda záťaže     ISO10582            33

                                    EN14041             DoP FF001

Záruka                    Rezidenčné  využitie  10 rokov
                                    Komerčné  využitie  5 rokov 

Cena lišty 
9 € s DPH / 2,4 bm



 -30%

29,90 € 
42,70 € s DPH

s DPH

cena bez DPH 24,92 €

10

60
 m

m

Originálne lišty
v dekoroch 
podlahy

DUB RUSTIC 6087-1 INFORMÁCIE
Celková hrúbka (s podložkou) ISO24337 6,5 mm
Šírka ISO24337 9”          226 mm
Dĺžka ISO24337 48”       1220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón) 8 kusov
m2 v balení (na kartón) 2,206 m2

Hustota ≥ 1950 kg/m3

Ľahko skosené hrany -4V
Inštalácia plávajúci systém click
Dekoračný film vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY
Vrchná vrstva UV stabilný-polyuretanový povlak 0,55 mm
LVT vrchná vrstva 100% Virgin materiál 1,5 mm
Pevná vinylová  
stredná vrstva

Vápencový kompozit: 
min. 55% kameň, 0% drevo

+2,5 mm

LVT vyrovnávacia vrstva 100% Virgin materiál 1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA 1,5 mm
Nosná konštrukcia: kremičité jadro ktoré odoláva 

vysokým teplotám až 60 °C
Typ pokládky Plávajúci systém bez lepenia
Podlahové kúrenie Vhodné (teplota max 29 °C)

ZÁRUKA

Trieda záťaže     ISO10582            33

                                    EN14041             DoP FF001

Záruka                    Rezidenčné  využitie  10 rokov
                                    Komerčné  využitie  5 rokov 

Cena lišty 
9 € s DPH / 2,4 bm



 -20%

32,00 € 
40,00 € s DPH

s DPH

cena bez DPH 26,67 €

11

60
 m

m

Originálne lišty
v dekoroch 
podlahy

STONE NERO 222-5   5,5 MM INFORMÁCIE
Celková hrúbka ISO24337 5,5 mm
Šírka ISO24337 9”          226 mm
Dĺžka ISO24337 48”       1220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón) 8 kusov
m2 v balení (na kartón) 2,206 m2

Hustota ≥ 1950 kg/m3

Ľahko skosené hrany -4V
Inštalácia plávajúci systém click
Dekoračný film vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY
Vrchná vrstva UV stabilný-polyuretanový povlak 0,55 mm
LVT vrchná vrstva 100% Virgin materiál 1,5 mm
Pevná vinylová  
stredná vrstva

Vápencový kompozit: 
min. 55% kameň, 0% drevo

+2,5 mm

LVT vyrovnávacia vrstva 100% Virgin materiál 1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA 1,5 mm
Nosná konštrukcia: kremičité jadro ktoré odoláva 

vysokým teplotám až 60 °C
Typ pokládky Plávajúci systém bez lepenia
Podlahové kúrenie Vhodné (teplota max 29 °C)

ZÁRUKA

Trieda záťaže     ISO10582            33

                                    EN14041             DoP FF001

Záruka                    Rezidenčné  využitie  10 rokov
                                    Komerčné  využitie  5 rokov 

Cena lišty 
9 € s DPH / 2,4 bm



 -20%

32,00 € 
40,00 € s DPH

s DPH

cena bez DPH 26,67 €

12

60
 m

m

Originálne lišty
v dekoroch 
podlahy

STONE FARGO 213-03   5,5 MM INFORMÁCIE
Celková hrúbka ISO24337 5,5 mm
Šírka ISO24337 9”          226 mm
Dĺžka ISO24337 48”       1220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón) 8 kusov
m2 v balení (na kartón) 2,206 m2

Hustota ≥ 1950 kg/m3

Ľahko skosené hrany -4V
Inštalácia plávajúci systém click
Dekoračný film vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY
Vrchná vrstva UV stabilný-polyuretanový povlak 0,55 mm
LVT vrchná vrstva 100% Virgin materiál 1,5 mm
Pevná vinylová  
stredná vrstva

Vápencový kompozit: 
min. 55% kameň, 0% drevo

+2,5 mm

LVT vyrovnávacia vrstva 100% Virgin materiál 1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA 1,5 mm
Nosná konštrukcia: kremičité jadro ktoré odoláva 

vysokým teplotám až 60 °C
Typ pokládky Plávajúci systém bez lepenia
Podlahové kúrenie Vhodné (teplota max 29 °C)

ZÁRUKA

Trieda záťaže     ISO10582            33

                                    EN14041             DoP FF001

Záruka                    Rezidenčné  využitie  10 rokov
                                    Komerčné  využitie  5 rokov 

Cena lišty 
9 € s DPH / 2,4 bm
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Nie je podlaha ako podlaha a preto si treba pozorne porovnať parametre podláh. 
Pri výbere podlahy treba dbať na:

Zdravotná nezávadnosť

Každý seriózny predajca, by vám mal dať na vyžiadanie všetky dokumenty preukazujúce zdravotnú nezávadnosť 
použitých materiálov. Jedná sa o reporty od certifikačných úradov, alebo testovacích úradov.

Materiál základnej dosky

Každý materiál má svoje výhody a nevýhody. Všeobecne sa doporučuje vyberať materiály s vyššou 
hustotou, nakoľko materiály s nižšou hustotou majú problém s odolnosťou voči vlhkosti a majú aj vyššie 
nároky na kvalitu podkladu. V súčasnosti sa za najlepšiu voľbu považujú tzv. vynovené vinylové podlahy 
s rigidným / kompozitným jadrom, ktoré postupne nahradzujú klasické celovinylové podlahy. 

Takáto podlaha je jedinečná svojím zložením. Sú v nej nakombinované prírodné látky a výhody vinylových 
podláh, ktoré sú nárazu odolné, vode odolné, vytvárajú zdravšie prostredie, sú šetrnejšie voči životnému 
prostrediu, odolnejšie voči kolísaniu teplôt a popri tomto všetkom zostávajú nenáročné na údržbu. SPC / PSP 
jadro - stone plastic composite / plastic stone plastic – jedná sa  o zmes plastu (najčastejšie polypropylénu) 
a minerálneho plniva – vápencový kompozit s podielom kameňa minimálne 55% a 0% dreva. 

Toto pevné jadro zamedzuje rozťahovaniu a sťahovaniu vplyvom kolísania teplôt. Povrch sa nedeformuje 
a nevznikajú nežiadúce špáry. Tvarová stabilita je udávaná percentom rozťažnosti podlahy a podľa normy EN 
ISO 23999 by mala byť nižšia ako 0,25 %. SPC / PSP jadro je zdravšie a hygienickejšie, vyrába sa bez použitia 
ftalátov. Patrí do skupiny top zdravotne nezávadných materiálov. Výborne vedie teplo a udržiava veľmi nízky 
tepelný odpor, ktorý je často menší ako 0,02 m2 K/W. Vďaka tomuto pevnému jadru je podlaha mierne ťažšia 
a SPC / PSP jadro zabezpečí možnosť pokládky podlahy aj na nerovnejší povrch a ani po dlhšom čase nebude 
podlaha kopírovať nerovnosti povrchu. SPC / PSP jadro udrží podlahu rovnú, ako hneď po jej pokládke.

Typ zaklikávacieho systému

Na trhu máme k dispozícii rôzne typy zaklikávacích systémov. Momentálne najrozšírenejším je patentovaný 
systém od belgickej spoločnosti Unilin, známy pod názvom Uniclic. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že ak 
hľadáte kvalitnú podlahu treba hľadať iba pantované systémy. Výrobcovia podláh musia vlastníkovi patentu 
zaklikávacieho systému platiť určitú čiastku za každý predaný m2 a nekvalitnú podlahu sponzáte podľa toho, 
že zaklikávací systém nedrží pevne a dá sa ľahko odlomiť. 

Štruktúra povrchu

Povrch by nemal byť úplne hladký a ani veľmi vrúbkovaný. Nevýhodou hladkého povrchu je ťažšia údržba, 
nakoľko pri umývaní môžu byť šmuhy viditeľné viac , ako pri podlahách s jemnou povrchovou štruktúrou.

Na aké parametre si treba dať pozor pri výbere podlahy?
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Vhodnosť na podlahové kúrenie

Ak plánujete pokládku podlahy na podlahové kúrenie, treba zistiť od výrobcu, či je daná podlaha na to 
určená. Nie všetky materiály sú vhodné na pokládku v kombinácii s podlahovým kúrením, ale na trhu sa 
objavujú vynovené vinylové podlahy s rigidným / kompozitným jadrom, ktorým práve toto pevné jadro 
dodáva pevnosť a odolnosť voči teplotným výkyvom a preto sú vhodné aj na podlahové kúrenie.

Celková hrúbka podlahy

Všeobecne platí, že čím je podlaha tenšia, tým je väčšia pravdepodobnosť, že spoje budú časom čoraz 
viac viditeľné, nakoľko tenká podlaha kopíruje aj menšiu nerovnosť podkladu. Hrúbka podlahy od 5 mm 
sa považuje za vyhovujúcu. Niektorí predajcovia do celkovej hrúbky podlahy započítavajú aj integrovanú 
akustickú podložku a na to si treba dať pozor.

Hrúbka nášľapnej vrstvy

Tu platí pravidlo, že čím hrubšia nášľapná vrstva, tým je podlaha odolnejšia. Jedná sa o ochranný film, ktorý 
je nanesený na povrchu a chráni tak natlačený dekor proti zničeniu. O odolnosti vinylovej podlahoviny 
rozhoduje práve hodnota jej vrchnej nášľapnej vrstvy. Je to vrstva podlahy po ktorej chodíme. Podľa miesta 
využitia musí spĺňať požiadavky na odolnosť voči opotrebeniu, protišmykovosti, šíreniu ohňa, alebo prestupu 
tepla, pri podlahách určených do exteriéru je to aj mrazuvzdornosť. Hrúbka nášľapnej vrstvy podlahy určenej 
do domácnosti sa pohybuje medzi 0,15-0,35 mm a podlahy na komerčné účely medzi 0,4-0,8 mm. Nášlapná 
vrstva patrí medzi dôležité parametre pri výbere podlahy, nakoľko je jej úlohou, chrániť dekor pred zničením. 
Materiál nášlapnej vrstvy má veľký vplyv na subjektívne vnímanie. Vďaka dobre zvolenej nášľapovej vrstve 
sa dá docieliť požadované pohodlie a bezpečie. Podľa nášlapnej vrstvy rozlišujeme 3 základné skupiny pre 
využitie podláh a to bytová, komerčná a priemyselná záťaž. Do domácnosti postačí podlaha so záťažovou 
triedou 21-23, do komerčných priestorov so záťažovou triedou minimálne 31 a viac a extrémnu odolnosť, 
ktorá sa vyžaduje v priemyselných priestoroch zabezpečí iba záťažová trieda 41-43. To znamená, že čím 
hrubšia je nášľapná vrstva, tým vyššia je záťažová trieda a podlaha je odolnejšia.

Dekor

Výber dekoru je čisto estetická záležitosť a ja iba otázkou vkusu. Základnou zásadou pri výbere dekoru je, 
že do menších a tmavších priestorov je vhodné vybrať bledší odtieň a tým sa priestor opticky zväčší. Do 
väčších priestorov môžete kľudne zvoliť aj tmavší odtieň podlahy. Taktiež je vhodné zladiť farbu interiéru 
(dvere, okna, alebo nábytok) s dekorom podlahy a nemali by sa objavovať viac ako 3 farby v zariaďovanom 
interiéri.



VÁŠ PREDAJCA

Chyby a omyly v texte a vo vyobrazení sú vyhradené. 
Ceny uvedené v katalógu sú orientačné. 

Aktuálne ceny získate v predajni.


