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Nové katalogy
Máme pro vás k dispozici nové katalogy dřevěných 

podlah ESCO a vinylových podlah DESIGNline Con-

nect. Katalogy jsou dostupné na všech pobočkách 

Supellex.

Tarkett 
heterogenní PVC 
v rolích OPAL
Brzy uvedeme na trh novou kolekci heterogenního 

PVC – OPAL. V nabídce budou dekory imitující jak 

dřevo, tak chipsové dekory. Šíře role 2 m. O spouš-

tění kolekce budeme smluvní partnery informovat 

mailem, ale také v aktualitách na webových strán-

kách www.supellex.cz.

AKTUALITY

www.supellex.cz

www.design-line.cz
Vinylové podlahy DESIGNline patří mezi „trendo-

vý“ produkt, který si zaslouží vlastní webové stránky 

v češtině. Proto jsme se rozhodli je zrealizovat a tak od 

dubna 2012 jsou již v provozu.



3

Už jste viděli novou nabídku 
z bonusového programu S-MAX?

Pokud ne, neváhejte si vyžádat brožuru na pobočkách Supellexu, případně si ji můžete stáhnout na webových 

stránkách www.supellex.cz   Platnost S-MAXU 2012 je od 2. 1. – 31. 12. 2012.

AKTUALITY

www.supellex.cz

Ceník 2012
Od 1. 3. 2012 vyšel v platnost nový maloobchodní ceník 

2012. V krátkých bodech bychom vás chtěli seznámit 

s nejžhavějšími novinkami, se kterými se v něm set káte.

Vinylové podlah DESIGNline Connect Bacana stars 

a Laguna stars

Této nové kolekci vinylových podlah je věnované hlav-

ní téma tohoto čísla. Čtěte na straně 4 a 5.

Vinylové podlah Camaro

Vybrali jsme pro vás 6 atraktivních dekorů vinylových 

podlah Camaro od anglic kého výrobce Polyfl or. Tyto 

vinylové podlahy jsou dostupné za skvělou cenu 

a všech šest dekorů držíme skladem.

Dřevěné podlahy ESCO - ŠUMAVA

Hitem mezi dřevěnými třívrstvými podlahami bude 

určitě právě kolekce ŠUMAVA. Jedná se o třívrstvou 

dubovou podlahu, ručně tmelenou a strukturovanou. 

Povrchová úprava je za použití tvrdého voskového ole-

je OSMO. K dostání ve třech odstínech. Tyto podlahy 

jsou skladem s termínem dodání do 1 týdne. (strana 

ceníku 45).

Spoustu novinek také přináší jednotliví výrobci sta-

vební chemie (Chemos, Bona, Mapei). S novinkami 

jste měli příležitost se seznámit na seminářích v Plzni 

a v Brně, které proběhly v březnu.
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Vinylové podlahy od německého výrobce Windmöller 

již není třeba představovat. Na českém  trhu se tyto 

vinylové podlahy představily v roce 2009 a každým 

rokem u nich roste obliba.

Velký zájem každoročně stoupá především o viny-

lové podlahy na zámkový spoj. Jedná se o celovi-

nylové podlahy bez použití HDF desky a celková 

tloušťka je 5 mm. Tyto podlahy jsou mezi výrobky 

DESIGNline označeny jako CONNECT.

Dvě řady v kolekci CONNECT a to Laguna a Bacana 

poskytují ideální řešení podlahy jak v soukromém, tak 

v komerčním použití. Doposud obě řady nabízely 24 

dřevěných dekorů. 

Nyní Windmöller jako první představuje 16 úžasných, 

kamenných provedení v technologii CONNECT (zám-

kový spoj) pod označením STARS. Obě dvě kolekce 

mají hrany upraveny tzv. U spárou, která dodá auten-

tický vzhled keramické spáry.

V krátkosti si představme kompletní nabídku celoma-

sivních vinylových podlah DESIGNline Connect.

LAGUNA

je určena pro soukromé využití, jeli-

kož tyto podlahy mají nášlapnou vrst-

vu 0,3 mm. V nabídce naleznete dvě 

kolekce a to Laguna wood (12 dře-

věných dekorů, které byly představeny již v loňském 

roce) a Laguna stars NOVINKA, která nabízí 6 ex-

kluzivních kamenných dekorů (Silver slate, Dark slate, 

Alaska Slate, Polar Travertine, Navajo Mocca a atrak-

tivní Desert Travertine). Maximální autentičnost těchto 

kamenných dekorů zajistí tzv. U spára, která napodo-

buje spáru jako je u keramických podlah. Formát lamel 

Laguny stars je 600 x 312 mm.  

BACANA

s nášlapnou vrstvou 0,55 mm je vhod-

ná pro použití v komerčních prosto-

rách. Taktéž zde máme dvě kolekce 

Bacana wood (12 stávajících dřevě-

NOVINKY

Hvězdná kolekce vinylových podlah

DESIGNline Connect
www.design-line.cz

www.supellex.cz
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NOVINKY

ných dekorů) a Bacana stars NOVINKA, která rozši-

řuje nabídku těchto skvělých podlah o 10 kamenných 

a atraktivních dekorů ve velkoformátovém provedení 

914 x 473 mm. Pod kolekcí Bacana stars najdete 

módní bílé provedení jako je Antarctica, písečný od-

stín Calma Sand, moderní betonové a šedé odstíny 

Calma Ferrum, Navajo Rock, Art concrete a vrcho-

lem kolekce je design kovu a to Heavy Metal, Silver 

Fiber a Manhattan. Nabídka je zakončena noblesním 

desig nem dřeva ve formátu dlaždic a to dekorem Ha-

vanna a Iceland.

Silver FiberNavajo RockManhattan

Silver Slate

Iceland

Polar Travertine

Heavy Metall

Navajo Mocca

HavannaCalma SandCalma Ferrum

Desert Travertine

Art Concrete

Dark Slate

Antarctica

Alaska Slate

www.supellex.cz

Marketingová podpora
STOJAN

RUČNÍ 

VZORKOVNÍK

KOLEKCE 

STARS

 

KATALOG
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Technik radí

Podklad je anhydrid(AFE), ve kterém je nainstalováno 

podlahové topení. K prvnímu kontaktu došlo asi tak 

3-4 měsíce od vylití AFE. Podklad jsem přebrousil, 

na otázku čím, zní odpověď: 

„smirkem zrnitosti P24. Po-

vedlo se mi to super, žádný 

problém. Dobře, někde zů-

staly malé ostrůvky sintru, ale 

znáš to, to už nejde vybrousit. 

Napenetroval jsem to přesně 

tak, jak mi radíš, PE 204K, 

poměr ředění  1:1(1:2). Po 

té jsem provedl druhý nátěr, 

opět PE 204K 1:1. Po vy-

schnutí jsem vylil stěrku, tu 

jsem nechal vyschnout a ona 

mi po třech týdnech začala praskat a na některých 

místech se zvedla“. 

Rozeberme si tedy situaci.

První otázka, která by měla padnout mezi investo-

rem a podlahářem je, zda-li má provedenou tepelnou 

zkoušku (náběhový diagram, tepelný náběh) podlaho-

vého topení. Tato zkouška se musí provést u každého 

topení, které je instalované do AFE potěru a to dle in-

strukcí výrobce AFE, které najdete v technickém listu 

na jeho stránkách. Nejjednodušší je požádat investora 

o kontakt na osobu, která zodpovídá za stavbu, anebo 

na osobu která tento AFE potěr instalovala. Tato osoba 

by s Vámi měla bez problémů komunikovat a dokonce 

by neměl mít problém vydat podepsaný papír o prove-

dení této zkoušky.

Někdy se stává, že mi podlahář na dotaz kolem zkouš-

ky podlahového topení odpoví: „No ale jak mohla být 

provedena zkouška, když není nainstalovaný kotel“. 

Na tuto situaci mám jenom jednu odpověď: ČEKAT 

do momentu nainstalování kotle a provedení náběhu. 

Není jiná cesta - pardon-jedna je: do pekla. A pokud se 

Vám v této situaci ještě nic nestalo, tak to máte z pekla 

štěstí.

Broušení je další, velmi, velmi důležitá část postupu pří-

pravy podkladu. Někdy nám opravdu stačí  prolítnout 

AFE kačenou s brusným papírem zrnitosti P24. Ruku 

na srdce, kdy se vám povede takový meisterstück? 

Mně se to ještě nestalo. Doporučuji použít diamanto-

vou brusku (BS 250-půjčovna v „Supíku“ v Brně, RGP 

150, RGP 130) a tento potěr zbavit šlemu (sintru) a to 

až do plniva - kamínků. 

Tato metoda je maxi-

málně účinná a hlavně 

super produktivní. Znáte 

to - čas jsou peníze.

Nutností je provedení 

měření vlhkosti pod-

kladu. Nejdříve provést 

orientační měření a poté 

měření CM přístrojem. 

Samozřejmě mapu pod-

lahového topení ukáže 

investor, anebo osoba 

investora zastupující. Ano, ano, ano já vás slyším. 

A který investor tu mapu vlastní? Jeden z tisíce - sluš-

ný poměr. Co s tím? Buďto se spolehnete na orientační 

měření, anebo dle mého doporučení za přítomnosti in-

vestora provedete v rohu místnosti (tam se předpoklá-

dá absence trubek podlahového topení) sondu a vlh-

kost AFE změříte. Přítomnost investora, anebo jeho 

zástupce je nutná, protože potřebujete podpis této 

osoby, že byl přítomen u této zkoušky. Jo, a málem 

bych zapomněl. Vlhkost AFE vytápěného musí být do 

0,3CM a u nevytápěného do 0,5CM.

Penetrování - jak na to? Jednoduše. Penetrací PE 

204K poměr 1:1(1:2) a nechat vyschnout 12 - 24 ho-

din. Poté můžete provést nanesení druhé vrstvy pene-

trace PE 204K 1:1. K tomu začátku článku. Mnohdy 

se stává, že kluk počká 1-2 hodiny po nanešení první 

vrstvy a nanáší druhou. Veliká chyba. Tou druhou vrst-

vou penetrace zakryjete první vrstvu, ještě né řádně 

vyschlou a začínáte si zadělávat na průser. Ona ta prv-

ní vrstva ještě dostatečně nevyschla a v případě zle 

zbroušeného povrchu v kombinaci s vlhkostí zespodu, 

se může celý systém odtrhnout. Je to dost pravděpo-

dobný a častý jev.

Do této doby máme zpuštěné podlahové topení. 24 

hodin před vyléváním stěrky je nutné podlahové topení 

vypnout! V tomto momentě si vzpomente na S list č.1 

a na článek od Pepíka Voborníka, ve kterém upozor-

Znovu se ke mně dostala reklamace, která 

začala tím známým:  „Vlado, praskla Ti stěr-

ka“.  Můj dotaz na volajícího (reklamujícího) 

zní: „Popiš mi, prosím, postup prací, okol-

nosti, prostředí, klimatické podmínky a hlav-

ně podklad a vše co s ním souvisí“. Odpověď 

je vždy až velmi podezřele podobná. Vše pro-

bíhalo absolutně v pořádku, vše je v normálu. 

Přesto chci po něm, aby mi popsal všechny 

okolnosti. Ok - začínáme.

TECHNIK RADÍ

www.supellex.cz

tel.: 602 663 858
duris24@seznam.cz
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ňuje na dodržení teploty na podkladu (minimálně 

15 °C). Zabezpečte si tuto teplotu buďto teplo-

vzdušnými  ventilátory, olejovými radiátory, anebo 

něčím jiným, nicméně nespoléhejte se na investora 

a na jeho slib, že on bude topit v krbu. Bude, ale je-

nom po dobu kdy bude na místě. Poté krb vyhasne 

a v zimním období , hlavně v noci, nastává to pra-

vé peklo. Ráno tam bude 2-3 °C, obrovská vlhkost 

a stěrka bude minimálně zvráštělá a to budete mít 

obrovské štěstí.

Další krok, na který chci upozornit je větrání. V den 

vylití nevětrejte. Maximálně nechejte otevřené dve-

ře - ne okno. Druhý den ráno otevřete jedno okno 

a pomalu větrejte. Pozor na průvan! V kombinaci 

s teplem umí rozpraskat stěrku. Úplně nejlepší va-

rianta je použití odvlhčovače. Super je Romus - ten 

bílý. Výborný výkon a je i spolehlivý.

Nechejte prosím řádně vyschnout a vyzrát stěr-

ku. Samozřejmě, vysychání závisí na tloušťce 

(množství) stěrky, nicméně na AFE se z 99% vy-

lívá max.4-5 mm stěrky a tady stačí 2-3 dny. Poté 

v spolupráci s investorem zapněte podlahové to-

pení na minimální hodnotu a nechejte ho jeden 

den topit. Druhý den investor přidá 1-2 stupně, 

třetí den další stupeň. Je to stejné jako u nábě-

hové zkoušky. Potřebujete se zbavit i vlhkosti ze 

stěrky. Já doporučuji topit dva- tři dny a poté pod-

lahovku vypnout před dalším lepením podlahovin. 

Pokud víte, že budete následné práce provádět až 

za týden, měsíc, dva, anebo půl roku, zapenetrujte 

stěrku PE 204K v poměru 1:3-4 v množství 80-100 

gramů/m2. Zabráníte praskání stěrky.

Před penetrováním brousit nemusíte. Podklad 

obrousíte až před samotným začátkem lepení.

Že to takto děláte pokaždé? Klobouk dolů a berte 

tento článek jenom jako zopakování podle pořeka-

dla: „Opakování-matka podlahářské moudrosti.“

 Vlado Ďuriš

PRODEJNÍ AKCE

www.supellex.cz

PRODEJNÍ AKCE

UVEDENÉ AKČNÍ CENY JSOU KONEČNÉ A JIŽ SE NA NĚ NEVZTAHUJÍ DALŠÍ RABATY.

Šíře role: 2 m
Výška vlasu: 40 mm
Celková hmotnost:  2 300 g/m2

UV stabilita: 7 – 8 let

Termín platnosti akce: od 2. 4. – 31. 5. 2012

Tl 3 mm, šíře 1,1 m
V balení: 33 m2

Termín platnosti akce: od 2. 4. – 31. 5. 2012

421 Kč/m2
 (bez DPH) 

39 Kč/m2
 (bez DPH) 

UMĚLÁ TRÁVA GUPOS
Ideální řešení jak si zútulnit terasy, balkóny nebo re-

staurace zahrádky. Kvalitní, hustá umělá tráva nyní za 

super cenu.

TUPLEX
Tuplex patří mezi novou generaci izolačních podložek pod dřevěné podlahy. 

Vrstva Tuplexu snadno vyrovná malé podlahové  nerovnosti, splňuje svým kom-

pozičním charakterem účinné proudění vzduchu mezi základní podlahou a vrchní 

krytinou. Tuplex splňuje požadavky na odhlučnění dřevěných podlah. Tuplex 

má nízký tepelný odpor a proto je vhodný pro podlahy s podlahovým topením. 

Tuplex se klade v pásech vedle sebe a spoj se přelepuje izolepou.



8

 VIDEO
Pravidelně pro vás připravujeme videa 

z praxe, a nebo praktické ukázky strojů 

a nářadí. Většinu našich zpracovaných 

videí naleznete na našich webových 

stránkách www.supellex.cz v profi  zóně. 

Mrkněte na ně! Pokud byste měli námět 

na další téma, co by vás zajímalo, ne-

váhejte a kontaktuje Pepu Voborníka: 

vobornik@supellex.cz

Semináře 2012 
Děkujeme všem zákazníkům, kteří se zú-

častnili odborných seminářů, které jsme 

pro vás připravili v březnu 2012 a to v Plzni 

a Brně. Celkem se zúčastnilo 250 zákazní-

ků. Věříme, že informace, které jste získali 

na seminářích, zužitkujete také v praxi. 

Na webových stránkách www.supellex.cz 

v aktualitách máte možnost shlédnout také 

video ze semináře z Brna.

Ohlédnutí za podlahářským plesem 
Podlahářský ples je již dávno minulostí, ale i přesto bychom vám chtěli v tomto 

S-LISTu ukázat pár fotografi í, jak to tam probíhalo. 

VELKÁ BÍTEŠ | Košíkov 84, 595 01 Velká Bíteš | tel: 566 532 655-6 | e-mail: supellex@supellex.cz

BRNO | Vídeňská 110, 619 00 Brno | tel: 547 212 590 | e-mail: brno@supellex.cz

PLZEŇ | Domažlická 106, 318 00 Plzeň | tel: 377 321 473 | e-mail: plzen@supellex.cz

www.supellex.cz

ZPRÁVIČKY

seminář Plzeň


