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V OLVW

AKTUALITY

DEN profesionálů
Dne 10. října 2013 se konal ve Velké Bíteši Den
profesionálů. Na tento seminář se mohl přihlásit
jakýkoliv obchodní
partner ﬁrmy Supellex do 1. 10. 2013.
Program semináře
byl zaměřen na problematiku anhydritových podkladů od A
do Z, které prezentovl pan doc. Ing.
Jiří Dohnálek, CSc.
autorizovaný inženýr a soudní znalec.
Dále následovala
před náška týkající
se právní ochrany realizačních ﬁrem při realizaci
subdodávek pro stavební ﬁrmy, ochrana proti neoprávněným reklamacím a předcházení a minimalizace nezaplacených pohledávek, kterou prezentoval pan Mgr. Filip Směja - advokátní kancelář
Praha.
Po tomto školení následovala diskuse ze zástupcem ČOI (české obchodní inspekce), panem Karlem Havlíčkem a seminář byl zakončen přednáškou
úskalí montáže dřevěných podlah Ing. Markem
Poláškem, Ph.D.
Tyto semináře pořádá Supellex pravidelně 1x ročně. Místa jsou omezená, proto pokud byste si
nechtěli příště tento zajímavý odborný seminář
nechat ujít, sledujte naše aktuality a přehledy seminářů, které pravidelně zveřejňujeme také v časopise DOMO.

2

VIP karty do vzorkovny BRNO
24 hodin, 7 dní v týdnu
Abychom brněnskou vzorkovnu dotáhli do naprosté dokonalosti, tak
jsme Vás již v minulosti informovali, že pro naše významné partnery
máme k dispozici VIP karty, které jim zajistí vstup do naší brněnské
vzorkovny prakticky kdykoliv, kdy to budou potřebovat. Tímto získávají
možnost si se zákazníky zde domluvit schůzku i přes víkend. Věříme,
že tato služba (možnost) přinese našim zákazníkům patřičný komfort.
Občerstvení nápoji či kávou, je samozřejmě stále k dispozici.

www.kastanova.cz
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VÍCEVRSTVÉ DUBOVÉ PODLAHY ESCO
Dřevěné dubové podlahy ESCO
není již moc třeba připomínat.
Z nabídky tohoto výrobce si vybere každý, kdo se zajímá o dřevěné
podlahy.
V široké nabídce dřevěných podlah
ESCO, kde jste měli doposud možnost vybírat mezi hladkým povrchem (Chateau), kartáčovaným povrchem (Kolonial) a postaršeným povrchem (Pelgrim),
nyní přichází ESCO s nejnovější řadou HARFA.
Tato podlaha osloví zejména ty z vás, kteří touží po
něčem, co se odlišuje od ostatních klasických povrchů podlah. Podlaha se vyznačuje tzv. “příčným
katrováním“, které dodává podlaze opravdu velmi
neobvyklý, ale zároveň zajímavý vzhled. Podlaha je
následně upravená tvrdým voskovým olejem OSMO.
Vybrat si můžete ze široké škály šířek a konstrukčních
provedení – dubové podlahy vícevrstvé ( dvouvrstvé
nebo třívrstvé). Vybírat si můžete z kvalit Elegance(A+), Superb(A), Classic(BA), Original (ABC).

Katrování dává dřevěné podlaze jinou dimenzi a skutečně se jedná o designovou záležitost. Lze ji si pořídit jak do domácností, tak je vhodná i do restaurací
a jiných veřejných prostor.
Tyto podlahy se udržují standardně, na sucho – vysátím a následně setřením vlhkým hadrem.
Barvy OSMO olejů:
Naturel
Bílá
Lehce kouřová
Kouřová bílá
Hluboce kouřová
Šedá 2009
Kouřový tabák
Šedá 2012
Cena od
1.440,-/m2 bez DPH

1.742,Kč/m2 s DPH

www.supellex.cz
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AKTUALITY

Nové webové stránky
OCENĚNÍ PRO
BRNĚNSKOU POBOČKU

k prezentaci vinylových podlah
Pro vinylové podlahy DESIGNline a DesignArt jsme vytvořili nové webové stránky,
aby zájemci o vinylové podlahy měli jednodušší, přehlednější i zábavnější možnost
výběru těchto podlah. Podívejte se a zhodnoťte sami – JAK SE VÁM LÍBÍ .
Chcete být „IN“ a vědět vše co se šustne o vinylových podlahách?
Najděte si nás také na Facebooku www.facebook.com/vinylovapodlaha

Moderní centrum podlah, které Supellex otevřel v lednu 2013 v Brně
na Kaštanové ulici 125a, získalo
ocenění časopisu DOMO, jako prodejní centrum roku 2013. Ocenění
přebral 3.10. spolumajitel Ing. Vladimír Brož v Praze.

3D vizualizace brněnské vzorkovny
Centrum podlah je k dispozici všem
zájemcům o podlahy, pondělí až
pátek od 7.00 do 16.30 hodin. S výběrem podlah Vám pomůže náš
odborný produktový konzultant.
Z široké škály produktů, si zajisté
vybere i náročný zákazník.

www.supellex.cz

Pokud jste ještě neměli příležitost navštívit naši brněnskou vzorkovnu, nyní
si ji můžete prohlédnout z pohodlí svého domova, díky 3D vizualizaci, kterou
najdete na hlavní stránce našich stránek
www.supellex.cz.
Samozřejmě, že vždy je lepší vidět vše
na vlastní oči, proto Vás kdykoliv rádi
uvidíme osobně a to v době od pondělí
do pátku od 7.00 do 16.30 hodin.
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NOVINKY

V OLVW
To že vinylové podlahy patří mezi aktuální trend
v oblasti podlahovin, nemá cenu připomínat.
Na trhu je spousta značek a kolekcí a tak i Supellex
se zaměřil na vyhodnocení TOP vinylových podlah,
které nabízí. Při vyhodnocování jsme brali v úvahu atraktivnost, jedinečnost a také zájem ze strany
konečných uživatelů.
Nejnižší zájem ze stran konečných uživatelů je o vinylové podlahy na HDF desce. Zákazník volí tuto variantu
pouze v případě, že potřebuje dodržet patřičnou výšku
(například kvůli zárubním apod.) a podlahu mění za laminátovou. Vzhledem k tomu, že část konečných uživatelů požadují vinylové podlahy na podlahové topení,
tak právě vinylová podlaha na HDF desce a s korkovou spodní vrstvou zrovna nejsou ideálním řešením
pro podlahové topení.
Dále jsme zaznamenali rapidní zájem o plovoucí celovinylové podlahy na zámek. Zde je konstrukční výška
max. 5 mm a díky naší nové kolekci DesignArt zákazníkům můžeme nabídnout toto provedení podlahy za
příjemnou cenu (ceny od 720,-/m2 bez DPH).

TOP KOLEKCE
VE VINYLOVÝCH
PODLAHÁCH
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Co nás ale maximálně překvapilo, bylo vyhodnocení
vinylových podlah DESIGNline. Zde jsme také zaznamenali zvýšený zájem o plovoucí varianty vinylových
podlah. Zákazníci, kteří volí vinylové podlahy DESIGNline dávají především přednost unikátním provedením
těchto podlah. Důkazem je kolekce Laguna King Size,
kterou jsme na začátku roku 2013 představili jako novinku. Tyto vinylové podlahy jsou v tzv. velkoplošném
XXL formátu (rozměr lamely: 1505 x 235 mm) a i přes
vyšší cenu (995,-/m2 bez DPH) je stále o ní čím dál
větší zájem. Důvodem jsou jedinečné dekory, které
jsou maximálně identické s dřevěnými podlahami. Větší rozměr lamel pak dává do místností dominantnost
a luxusnost „dřevěné podlahy“ – imitace je skutečně
věrohodná.

www.supellex.cz
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NOVINKY

Abychom Vám více přiblížili výherce našeho vyhodnocení - vinylové podlahy DESIGNline connect Laguna
KING SIZE, tak jsme v průběhu měsíce září vytvořili
speciální katalog, který se skládá z fotograﬁí každého
dekoru. Nejedná se o pouhé náhledy dekorů, ale fotky s inspiracemi, jak jednotlivé dekory vypadají v ploše. Tento katalog je k dispozici ke stáhnutí na našich
webových stránkách www.supellex.cz pod vinylovými
podlahami DESIGNline, Laguna KING SIZE, nebo Vám
jej můžeme na vyžádání zaslat elektronickou poštou.
V tištěné podobě jsou katalogy k dispozici na našich
pobočkách.
Co nás dále potěšilo, byla zpětná vazba podlahářských
ﬁrem, které si maximálně chválí snadnou a bezproblémovou pokládku vinylových podlah DESGINline jak
v provedení na zámkový spoj, tak i lepenou variantu.

www.supellex.cz

V případě zájmu o vyvzorování těchto unikátních vinylových podlah, je k dispozici stojan na kolečkách.
Podmínky pro získání tohoto stojanu získáte u našich
obchodně-technických poradců.

Marketingová
podpora

Info o ceně na pobočkách Supellex.
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TECHNIK RADÍ

Technik radí
Dobrý den,
mé jméno je David Novák, jsem technik ﬁrmy Bona
a dnes bych Vám chtěl představit čistící stroj Bona
Power Scrubber. Jedná se o čistící stroj pro všechny druhy povrchů, které si dokážete představit a se
kterými se v běžné praxi setkáváte.
Proč ﬁrma Bona uvedla tento stroj na trh, je velice
snadné vysvětlit. Je spousta dodavatelů podlahovin, známe řadu kvalitních ﬁrem, které tyto podlahy
odborně dokážou instalovat, ale v té poslední fázi,
jak se o podlahy starat, vidíme na trhu stále nedostatek informací a výrobků. Pro běžnou údržbu
známe řešení, je to Bona
Spray mop a nebo další
výrobky určené na konkrétní podlahoviny. Ale jak
správně a odborně s dobrým výsledkem například
vyčistit olejovanou podlahu v restauraci?
Do dnešních dnů byla běžná praxe, že podlahář vzal
talířovou brusku, bílý pad
a čistič, a už se čistilo. VšuDavid Novák
de spousta vody a pak nátechnický poradce BONA
sledovalo vysávání tekutiny
z podlahy. Bruska stále dokola roztahovala špinavou
tekutinu, tudíž čistící efekt nebyl stoprocentní.
Pokusím se Vám vysvětlit, jak Bona Power scrubber
pracuje a na které druhy podlah by se dal použít. Stroj
pracuje s dvěma čistícími kartáči, které jsou umístěny
na začátku a na konci čistícího stroje. Pokud stroj zapnu, automaticky se mi kartáče roztočí. Aby kartáče
neponičily podlahu, je nutné dávkovat čistící tekutinu.
Stroj není automat, záleží pouze na obsluze, kolik čistící tekutiny na podlahu naneseme. To je důležité z toho
důvodu, že každý druh podlahy vydrží jiné množství
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tekutiny. To znamená, že dlažbu bez problému zásobuji spoustou čistící kapaliny, ale například dýhovanou
podlahu namáčím jen zlehka.
Aby čistící výsledek byl uspokojivý, je taky důležité,
správně zvolit typ čistícího kartáče. Například bílé čistící kartáče jsou vhodné do interiéru na lakované a olejované podlahy. Oranžové kartáče na venkovní deckingové podlahy a dlažbu. Černé, hodně tvrdé kartáče
například na kamenné povrchy.
Podle druhu povrchové úpravy zvolím poměr čističe
Bona Deep clean solution a vody. V případě, že se
chystám čistit lakovanou podlahu, je poměr 1 : 10,
u olejované podlahy je poměr čističe a vody 1 : 20.
Tento poměr naleji do horní části čistící nádoby, ze
které dávkuji čistící kapalinu na kartáče a podlahu. Po
vyčištění podlahy, zapneme vysavač a špinavá voda

putuje do spodní části čistící nádoby. To znamená, že
tekutinu na podlaze neroztíráme jako u talířové brusky,
ale špinavou vodu vždy odsajeme a další čistící krok
už děláme s čistou vodou. Sací lišty vysavače jsou
usazeny u obou čistících kartáčů, to znamená, že většina čistící kapaliny je bez problému z povrchu podlahy odsáta.

www.supellex.cz
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V některých případech, kdy je podlaha silně znečištěna, je nutné čištění opakovat. Nebo je možné před
začátkem práce nastavit stroj na vyšší přítlak, aby stroj
a kartáče na podlahu více působily.
Nyní máme podlahu krásně čistou, póry podlahy jsou
otevřeny a je důležité podlahu ošetřit. Jestli podlahu
pouze vyčistíte, zašpinění do původní podoby bude
velice rychlé. Je nutné u lakovaných povrchů ošetřit
lak například leštěnkou Bona Freshen Up, u olejovaných povrchů použít například Bona Care Oil.
Další možné použití je u venkovních deckingových
podlah. Zde nepoužíváme Bona Deep clean solution, ten je na použití v interiéru. Pro decking použijeme Bona Reviver, takzvaný odšeďovač. Postup je
následující. Např. vapkou a nebo kartáčem odstraním
suché nečistoty na povrchu podlahy. Na část vlhké podlahy nastříkám čistič, nechám ho působit, ne
však zaschnout. Poté vezmu čistící stroj a začnu podlahu čistit. V čistící nádobě mám pouze čistou vodu.
Stroj zapnu a za pomocí oranžových kartáčů podlahu
čistím a stále doplňuju vodu na podlahu. Po chvilce
čištění uvidíte na podlaze jemnou kašičku ze zbytků
olejů, čističe a nečistot. Buď tuto nečistotu odstraním
vapkou nebo ji vysaji do stroje. Doporučuji odstranit
vapkou, zbytečně si nešpinit stroj. Poté necháme terasová prkna uschnout. Opět bude barva šedivá, aby
podlaha získala původní vzhled, je nutné
dřevinu ošetřit venkovním olejem
např. Bona Deck oil.
Tento stroj si můžete zapůjčit
u ﬁrmy Supellex, kde Vám zaškolení prodejci poradí s technickými otázkami. V případě
potřeby, je možnost se domluvit na osobní asistenci
s některým zástupcem ﬁrmy
Bona.
Hezký den
David Novák, technik Bona CR

www.supellex.cz

EGGER INOVATIVNÍ
– silný partnerský program
pro profesionální podlaháře
Rozhovor s panem
Milanem Bomberou,
vedoucím prodeje
EGGER pro ČR
Pane Bombero, od října
tohoto roku, se naši zákazníci (podlahářské ﬁrmy) mají možnost registrovat v rámci programu
EGGER INOVATIVNÍ,
mohl byste nám tento
program více přiblížit?
Abychom posílili značku Egger na českém trhu,
rozhodli jsme se vytvořit zajímavý balíček výhod
pro profesionální podlaháře. S partnerským programem EGGER INOVATIVNÍ nabízíme aktivní prodejní
podporu s nejnovějšími marketingovými nástroji až
po exkluzivní pozvánky na plánované akce.
Co konkrétnějšího podlaháři mohou od Vás
získat?
Jedná se o to, že díky programu INOVATIVNÍ budou zaregistrovaní partneři dostávat průběžné informace o vývoji a trendech v sortimentu podlah
EGGER. Budeme pořádat inovační dny EGGER
a právě registrovaní partneři na ně budou zváni.
Každý registrovaný partner dále bude veden i na
našich webových stránkách, jako náš partner –

prodejce, a tak jej
zákazníci najdou
snáz. Dále budeme
pořádat individuálníí
produktová školení vedená odborníky.
Jak se mohou podlahářské ﬁrmy jednoduše
zaregistrovat?
Právě prostřednictvím vaší ﬁrmy Supellex, mají
možnost vyplnit jednoduchý registrační formulář, a o ostatní se už postaráme my – EGGER.
Jako bonus dostanou také triko EGGER (pouze
prvních 400 registrací, proto se neváhejte včas zaregistrovat pozn. redakce).
Pane Bombero, děkujeme Vám, že jste nám
i našim partnerům přiblížil Váš partnerský program EGGER INOVATIVNÍ, přejeme Vám, aby
značka Egger byla stále silnou značkou nejenom v podlahářském oboru, ale také v jiných
oblastech, ve kterých působí.
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Víkend ve Vinařství u Kapličky
Třetí říjnový víkend jsme měli možnost
strávit v krásném prostředí na jihu Moravy,
ve Vinařství u Kapličky. Pro vybrané zákazníky zde byl připraven nejen program
týkající se ochutnávky vín, ale také wellness relaxace včetně masáží. Jsme rádi,

že nám vyšlo krásné počasí a mohli jsme
obdivovat okolí také z rozhledny Dalibor.
Další aktivitou byla střelba na asfaltové
holuby. Mezi nejlepší střelce patřily především ženy, takže si na ně jejich druhé
polovičky od soboty musí dávat pozor :).

Nový katalog vinylových podlah
DESIGNline connect
LAGUNA – KING SIZE
Od září 2013 je k dispozici katalog luxusních vinylových
podlah DESIGNline connect – Laguna KING SIZE. Tuto
jedinečnou kolekci jsme se rozhodli vypíchnout do speciálního katalogu, kde je celá kolekce odprezentována
fotkami z interiérů. Katalog je také v elektronické podobě
možno stáhnout z našich stránek www.supellex.cz pod vinylovými podlahami DESIGNline Laguna KING SIZE.

VELKÁ BÍTEŠ | Košíkov 84, 595 01 Velká Bíteš | tel: 566 532 655-6 | e-mail: supellex@supellex.cz
BRNO
| Kaštanová 125a, 620 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
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