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www.supellex.cz

Areál Kaštanová, Brno
O nových prostorech brněnského stře-

diska jsme již psali v prosincovém vy-

dání S-LISTu. Nyní bychom Vás chtěli 

informovat o novinkách, které vám toto 

středisko nabízí. 

Moderní showroom je zaměřen na 

trendové podlahové krytiny. Pro VIP 

zákazníky jsou připravené VIP karty, 

které jim umožňují vstup 24 hodin den-

ně, 7 dní v týdnu. Ve vzorkové prodejně 

je k dispozici také kávovar a občerst-

vení pro vaše zákazníky. Díky větším 

skladovým prostorům jsme také lépe 

předzásobeni a tak můžeme pružněji 

reagovat na vaše požadavky.

Naše středisko Brno bude součástí 

CENTRA MODERNÍHO DESIGNU, 

tzv. areálu Kaštanová. Toto centrum se 

postupně připravuje a již brzy vás bu-

deme informovat o komplexní nabídce 

tohoto centra designu.

Úvodní slovo

Je tomu rok, co jsme začali vydávat 

S-list a dle vašich pozitivních reakcí 

je jasné, že tento magazín má ve va-

šem fi remním profesionálním životě 

své místo. Děkujeme a budeme se 

i nadále snažit zvyšovat jeho úroveň.

Děkujeme zejména paní Kroupové, 

která má na vydávání S-listu největší 

zásluhu.

Pokud by kdokoli z vás chtěl přispět 

odbornou radou nebo informací, tak 

můžete kontaktovat právě paní Krou-

povou na: kroupova@supellex.cz.

Letošní rok jsme zase o krok lépe při-

praveni, abychom vás podpořili při 

získávání nových zakázek a nových 

stálých zákazníků. Připravujeme na 

tento rok rozšíření nabízených pro-

duktů, zvýšili jsme dostupnost zboží 

navýšením skladových zásob a in-

vestovali do odborného vzdělání na-

šich kolegů. Jsme připraveni ocenit 

zejména loajální obchodní partnery, 

kteří s námi již dlouhodobě spolupra-

cují nebo se kterými obchodní vztah 

teprve navážeme.

Po obchodní stránce očekáváme, 

že se náš vzájemný obchodní vztah 

a společný úspěch v podnikání bude 

řídit podle známého rčení: „Štěstí 

přeje připraveným“

Úspěšný rok 2013 za celý kolektiv fi rmy Supellex centrum, s.r.o.

 přeje Vladimír Brož a David Veselý

Vážení obchodní přátelé,

přejeme vám hlavně zdraví, 

štěstí  a úspěšný rok 2013 

jak v osobním, tak i  pracov-

ním životě.
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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 je od 2. 1. – 31. 12. 2013.

Ceník 2013

Od 1. 3. 2013 je v plat-

nosti no vý maloobchod-

ní ceník 2013. 

V krátkých bodech by-

chom vás chtěli sezná-

mit s novinkami, které 

v něm naleznete.

Vinylové podlah DesignART

Největší novinkou letošního roku jsou belgické 

vinylové podlahy DesignART. Rozsáhlou nabídku 

vinylových podlahovin, jak v dílcích pro celoplošné 

lepení, tak na zámkový spoj naleznete pod kolek-

cemi HOME a TRAFFIC.

Vinylové podlah DESIGNline Connect Laguna 

KINGSIZE

Velkoplošné vinylové podlahy na zámkový spoj 

najdete právě pod touto zmíněnou kolekcí. 12 roz-

manitých dekorů Vás rozhodně osloví.

Laminátové podlahy Egger EMOTION BASIC

Vzhledem k ukončení výroby laminátových podlah 

SPIRIT jsme pro Vás připravili náhradu - kolekci  

E motion Basic. Kolekce Basic nabízí pět nejpro-

dávanějších dekorů. 

Výroba schodiště a MDF lišt z vinylu

Samostatnou stránku jsme také věnovali ceníku, 

který je zaměřený na výrobu schodiště a MDF lišt 

z vinylu. Čím dál častěji se setkáváme s požadavky 

o tuto komoditu a tak nyní můžete tuto speciální 

záležitost nabídnout svým zákazníkům.

Další novinky přináší také jednotliví výrobci sta-

vební chemie  (Chemos, Dr. Schutz, aj.). 

S novinkami jste měli příležitost se také seznámit 

na seminářích v Plzni a v Brně, které proběhly za-

čátkem měsíce března.

�  suché 
�  jednoduché 
�  rychlé
�  efektivní

 všech
koberců

Důkladné
čištění

Obsah setu:
� 1x Magic Roller 

 včetně teleskopické tyče 

� 1 kg sáček CC-Carpetlife 

 – prášek (pro plošné čištění)

� 1x 500 ml láhev 

 CC-Fresh Up2v1 (předčištění,   

 čištění skvrn a absorbce 

 zápachu)

Textilní kartáč pro zapracování 

a vmasírování čistícího granulátu 

(např. CC-Carpetlife – prášku 

s předstřikem CC-Fresh Up2v1). 

Zaváděcí cena 

do 31. 5. 2013  1.560,-

bez DPH1.390,-

VÍCE  



4

NOVINKY

www.supellex.cz

VINYLOVÉ PODLAHY
 PU ochrana

 Nášlapná vrstva

 Dekor

 Vrstva tisku

 Skelné vlákno

 Středová vrstva

 Skelné vlákno

 Spodní vrstva

S radostí Vám představujeme novou kolekci vinylo-

vých podlah . Tyto vinylové podlahoviny se 

vyrábí v Belgii a Supellex centrum, s.r.o. je jejich pří-

mým dovozcem.

Vinylové dílce DesignART patří pod výrobu LVT podla-

hovin výrobce IVC group.

V první polovině roku 2012 byla v Belgii uvedena do 

provozu nejmodernější výrobní linka na vinylové pod-

lahoviny (LVT) na světě. Díky této nejnovější technologii 

se vyrábí jedinečný produkt, co se jeho vlastností týče.

Výrobek je konstruován ze dvou vrstev stabilizačních 

mřížek (skelného vlákna) což snižuje rozměrovou ne-

stálost výrobku na 0,05 % délky lamely, oproti 0,25% 

délky konkurenčních materiálů.















5

Při výrobě je použitý HD tisk, kterým se dosáhne nád-

herné detailní vykreslení jednotlivých dekorů.

  

Bytová kolekce o tloušťce 2 mm a nášlapné vrst-

vě 0,30 mm. Tato kolekce obsahuje 12 dekorů dřeva 

a 8 dekorů dlažby. Veškeré dřevěné dekory jsou vy-

baveny „V drážkou“ na dlouhé i krátké straně. Dekory 

kamene Flint stone jsou bez drážky. Tato kolekce je 

určena pro celoplošné lepení.

 

Kolekce určená pro bytové účely o tloušťce 4,5 mm 

a nášlapné vrstvě 0,30 mm. Kolekce obsahuje identic-

ké vzorky jako verze na lepení. V této variantě je vše 

dostupné s „V drážkou“. Kolekce je na zámkový spoj.

Kolekce určená do bytových i komerčních pro-

stor, o celkové tloušťce 2,5 mm a tl. nášlapné vrstvy 

0,55 mm. Veškeré dekory u této kolekce jsou s „V dráž-

kou“. Kolekce je určena pro celoplošné lepení.

 

Designově identická kolekce jako TRAFFIC. Celko-

vá tloušťka je 4,5 mm, tl. nášlapné vrstvy 0,55 mm. 

Všechny dekory jsou s „V drážkou“. Kolekce je na 

zámkový spoj.

Důležité upozornění

Jelikož některé dekory mají stejné názvy a rozli-

šují se pouze číslem, je důležité při výběru těch-

to podlah si vždy pohlídat, aby při objednávání 

podlahovin DesignART bylo u názvu uvedené 

také číslo dekoru.

NOVINKY

www.supellex.cz

Marketingová podpora

Katalogy a ruční 

vzorkovníky jsou 

v přípravě.P r o d e j  b u d e  z a h á j e n  v  k v ě t n u  2 0 1 3 .
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Výprodej laminátových podlah EGGER SPIRIT
Vzhledem k ukončení výroby laminátových podlahovin SPIRIT dochází 

k výprodeji skladových zásob. Akční ceny jsou bez DPH a konečné, ceny jsou 

platné pouze pro smluvní partnery. Akce platí do vyprodání skladových zásob.

P o k u d  m á t e  z á j e m  o  t o t o  a k č n í  z b o ž í ,  p r o s í m ,  o v ě ř t e  s i  v ž d y  d o s t u p n o s t  n a  k t e r é k o l i v  p o b o č c e  f i r m y  S u p e l l e x .

Vinylová podlaha 
Camaro

Tl. 2 mm, tl. nášlapné vrstvy: 0,3 mm

Akční cena

  220 Kč/m2

bez DPH

Spirit

HARMONY  Spirit

 MODERN140 Kč/m2
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Technik radí

Anotace:
Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, pro-
vádění a zkoušení podlah ve vnitřním i vnějším prostře-
dí staveb. Norma rozlišuje dva druhy podlah: podlahy 
v bytové a občanské výstavbě a průmyslové podlahy. 
Rozdělení podlah je podle jejich zatížení. Norma se 
nevztahuje na nemovité kulturní památky a na objekty 
pro ustájení zvířat. Norma nezohledňuje specifi cké po-
žadavky sportovních činností na podlahy. V porovnání 
s normou z roku 2008, jsou v textu některá ustanovení 
aktualizována s ohledem na nové poznatky a zkušenos-
ti z užívání normy v praxi.

Předmět normy
Tato norma platí pro montáž a posuzování dřevěných 
nášlapných vrstev podlah (dále jen podlah) do interiérů 
z následujících podlahovin:
1. Parketové vlysy s perem a drážkou 
2. Mozaikové parkety 
3.  Vícevrstvé parketové dílce
4.  Dýhované podlahoviny
5.  Podlahové palubky z jehličnatého dřeva
6.  Podlahové palubky z listnatého dřeva
7.  Průmyslová mozaika
8.  Laminátové podlahové krytiny

V normě jsou defi nice:
1. Nášlapná vrstva
2. Dřevěná podlahovina
3. Montáž podlahy
4. Průmyslová mozaika
5. Plocha přilepení
6. Textura, kresba dřeva

Dozvíte se kdo a za jakých podmínek může vykonávat 
odborné podlahářské práce. Jak na dilatace u podlaho-
vin, správné vlhkosti a teploty montované podlahoviny. 
Norma se zabývá také přípravou pokládky podlahovin 
na podlahové topení.
Podmínky pro montáž dřevěné podlahy 24 hodin před 
započetím pokládky, dále po celou dobu montáže a až 
do předání montáže. Za vytvoření a udržování podmí-
nek zodpovídá investor.

Velice jasně norma řeší vlhkosti.
V ČSN 74 4505 je uveden požadavek na nejvyšší do-
volenou vlhkost vrstev pod dřevěné podlahy, parkety 
a laminátové podlahoviny v hmotnostních % v době 
pokládky nášlapné vrstvy:
- cementový potěr 2,5 %,
- potěr na bázi síranu vápenatého 0,5 %.
ČSN 74 4505 stanoví, že v případě, že je součástí podla-
hy systém podlahového vytápění, musí být požadavek na 
nejvyšší dovolenou vlhkost u cementového potěru snížen 
o 0,5 %, u potěru na bázi síranu vápenatého o 0,2 %

Rovinnost podkladu.
Podklad musí vykazovat
rovinnost stanovenou od-
 lišně pro různé druhy pod-
lahoviny a způsoby mon-
táže.
Požadavky na rovinnost 
hrubých podlah musí ko-
respondovat s požadavky na rovinnost nášlapné vrstvy 
hotové podlahy. Ta je stanovena v ČSN 74 4505 v 4.4.1 
pro podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (byty, 
kanceláře, nemocniční pokoje, kulturní zařízeni, obcho-
dy, komunikace uvnitř objektu apod.) na 2 mm / 2 m, 
v ostatních místnostech na 3 mm / 2 m.

Povrchová úprava dřevěných podlah
- Defi nuje, jak má být provedeno tmelení, broušení, la-

kování, voskování a olejování.

Spáry
- mezi vlysy s perem a dráž-

kou a mezi palubkami z jeh-
ličnatého a listnatého dřeva 
norma povoluje tvoření spár 
o různých hodnotách ke 
vztahu šířce a druhu dřeva.

Výškové přesahy 
- vícevrstvé dřevěné podlahy 0,2 mm
- laminátové a dýhované podlahy 0,15 mm
V případě využívání podlahového vytápění se mohou 
vyskytovat větší spáry. Jejich výskyt je ovlivněn nejen 
parametry vzduchu, ale také tepelným tokem přes pod-
lahovinu, působením rozdílných teplot povrchů a prou-
děním vzduchu a mikroklimatem těsně nad podlahou. 
Pro spáry dřevěných podlahovin nad podlahovým vy-
tápěním nejsou stanoveny maximální přípustné spáry 
a odchylky tvaru a rozměrů. Základním požadavkem je, 
že nesmí dojít k delaminaci (rozlepení) vrstev vícevrst-
vých a laminátových podlahovin.

Nedílnou součástí normy jsou přílohy A, B
Příloha A – Předávací a přejímací protokol staveniště
Příloha B – Předávací a přejímací protokol dokončené 

podlahy
Těmto protokolům by podlahář měl věnovat zvýšenou 
pozornost, namnožit si jejich výtisk a naučit se je použí-
vat. Protokoly jsou něco jako stavební deník, kde jedno-
duše vyplníte zjištěný stav na zakázce a zapíšete namě-
řené hodnoty. Jsou tam zapsány teploty, vlhkosti, druh 
podkladu, podlahové topení, rovinnost podkladu apod.

Kde se dá zakoupit kompletní norma?
Jednoduchý návod a podmínky registrace najdete na 
www.videopodlahy.cz v menu PODLAHY. 
Dá se zakoupit za 279,-Kč, což si myslím, že je dobrá 
cena a investice se vyplatí. 

Mějte normu stále u sebe, ať vás nic nepřekvapí.

Každý podlahář by ji měl mít a znát, o co jde ? 

Nová norma na podlahy. Při pokládce podlah by měl 

každý podlahář ctít základní technologické postupy, 

které mu ukládá jednak technický list používaného 

výrobku a normy ČSN pro podlahy. Jedna taková 

norma byla nedávno novelizovaná a prošla změnou. 

Na vypracování normy se hlavně podílel Ing. Josef 

Mikšátko, CSc., ve spolupráci s Mendelo vou univer-

zitou v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrob-

ků a Cech podlahářů České republiky o.s. 

Čeho se norma týká a jaké změny v ní jsou, vám 

krátce napíšu.

Jak to vypadá, když se 
normy nedodržují.

Jak to vypadá, když se 
normy nedodržují.
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Semináře 2013
Děkujeme všem zákazníkům, kteří se zúčastnili odborných seminářů, které jsme 
pro vás připravili na začátku měsíce březnu 2013 a to v Plzni a Brně. Věříme, že 
informace, které jste získali na seminářích, byly pro vás přínosné a většinu těchto 
informací zužitkujete v praxi. 

Exkurze do Paradoru
V polovině února 2013 měli příležitost vy-

braní obchodní partneři navštívit výrobní 

závod fi rmy PARADOR. Dvoudenní pro-

gram byl zaměřen na prohlídku výroby tří-

vrstvých dřevěných podlah. Větší očekávání 

však byla z výroby vinylových podlahovin, 

které jsou nyní největším trendem v našem 

oboru. Firmě Parador děkujeme za pozvání 

a bezvadné zorganizování celé exkurze.

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

Ohlédnutí za podlahářským plesem
Podlahářskému plesu již dávno od-
zvonilo, ale nám to nedá, abychom se 
s Vámi nepodělili o zážitky, obzvláště, 
když nás na plese navštívil ZADAR se 
svými chlapci .
Při soutěži v hodu mincí do krabice 
vzdálené 10 m, se vybralo 2 500,- Kč. 
Supellex tuto částku zdvojnásobil a cel-
kovou částku 5 000 Kč věnoval na 
Městskou charitu Plzeň.


