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Tentokrát rigidní podlahy.
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Vážení přátelé, milí zákazníci,

10 | Interview

„svět se točí, podlahy se pokládají!“ píše ve svém článku, který je
součástí aktuálního vydání Supellex Magazínu, náš podlahový expert
Pepa Voborník. A já s ním plně souhlasím. O tom, že se děje obojí
současně, svědčí kupříkladu i to, že jsme těsně před kolaudací nové
haly v Brně na Kaštanové nebo že pražská pobočka v Letňanech hlásí
nárůsty prodeje a příliv nových zákazníků. A to nehovořím o přípravě
nového webu naší společnosti, který má mimo jiné výrazně napomoci
k orientaci v našem portfoliu.

S Filipem Veselým o nových
výzvách.

Ani výrobci podlahovin nezahálejí. Stále něco vylepšují. Svědčí
o tom i nové kolekce rigidních podlah německého výrobce WINEO
a francouzského Gerfloru. Firma Gerflor stojí i za privátní kolekcí
zátěžového PVC DesignTex Plus. Milan Bombera (rozhovor s ním
najdete uvnitř čísla) se zevrubně rozhovořil o designových podlahách
značky Egger — GreenTec.
Dovolte, abych vám na tomto místě poděkoval za vaši přízeň
v roce 2020 a popřál vám zdraví, lásku, pracovní úspěchy a spoustu
společných chvil se svými nejbližšími.
I v příštím roce budeme usilovat, abyste byli s naším SVĚTEM PODLAH
SPOKOJENI.
David Veselý
jednatel společnosti supellex

www.podlahy-designart.cz
úvodní slovo / obsah
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Nová hala Brno

Vzorkovna Zlín

Pro společnost Supellex je nová
hala na Kaštanové v Brně z kapacitních důvodů velmi důležitá.

Ve městě obuvi jsme v dubnu letošního roku společně
s firmou Sapeli otevřeli nový
showroom.

Velkou investicí pro rok 2020 bylo
započetí výstavby nové haly na
Kaštanové v Brně. Stavba odstartovala na konci léta a kolaudace
je naplánovaná na leden 2021.

Jeho součástí je prezentace podlah, dveří a zárubní v unikátním
bývalém areálu Svit Zlín.

Díky této nové hale se navýší
současná skladová kapacita
o 70 % a zároveň vám budeme
moci nabídnout i řezný program,
díky němuž budeme flexibilnější.
O oficiálním zahájením provozu
vás budeme informovat.

www.supellex.cz

od podlahy…

Ostravské
stěhování
Před prázdninami došlo ke
stěhování ostravské vzorkovny
Supellexu. Nově nás najdete
v Ostravě-Hrabové, opět ve
společných prostorách s firmou
Keraservis.

6
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Nové rigidní
podlahy Wineo
DESIGNline 600
Nová kolekce rigidních podlah
DESIGNline 600.

Proč se DESIGNline 600 rigid nazývá také „renovační podlaha“? Je
to proto, že podlahu lze pokládat
rychle a čistě, je pohodlná, stabilní a stylová — ideální k renovaci,
prostě vás ohromí.
Skladba rigidní podlahy
DESIGNline 600:
•
1. Nepropustná povrchová úprava — chrání výrobek a usnadňuje
péči a čištění

6. Nosná vrstva produktu —
extrémně stabilní jádro produktu
s funkcí Tele-Stop zabraňuje prokreslení nerovností podkladu
7. Zámkový spoj — zámkový
systém Connect byl speciálně
vyvinutý pro elastické designové
podlahy a umožňuje snadné zacvaknutí prken

2. Struktura povrchu —
nejrůznější vzory povrchu podlahy umožňují autentický omak
i vzhled

…tentokrát
rigidní
Evoluce je neúprosná a nevyhýbá se ani světu podlah a podlahových krytin.

To je i případ nové kolekce rigidních podlah DESIGNline 600
německého výrobce WINEO
a kolekce Traffic Rigid od francouzského výrobce Gerflor.

5 výhod rigidní podlahy
•
1) Tvrdá, ale elastická
2) Odolná a stabilní
3) Nízká celková výška
4) Voděodolná
5) Stabilita zámkových spojů

V průběhu roku 2020 přišel německý výrobce vinylových podlah
s novou kolekcí rigidních podlah
DESIGNline 600. Jedná se o 18
dekorů dřeva a 10 dekorů kamene v zámkové variantě. Rychlá
montáž, nášlapná vrstva 0,4 mm,
to vše je výhodou jak pro bytové
prostory tak i menší objekty.
Každého určitě nadchnou velkorozměrové formáty (XL) i módní
vzory těchto podlah inspirované
styly světových měst jako New
York, Londýn nebo Sydney.

3. Nášlapná vrstva — je zárukou
vysoké odolnosti a základem pro
zařazení do odpovídající zátěžové
třídy
4. Design — tenká vrstva dekoru
umožňuje použití pestrého výběru dekorů

8. Elastická podkladová vrstva
– zajišťuje, aby produkt zůstal
i přes tuhou nosnou vrstvu flexibilní a pružný

5. Elastická povrchová vrstva
— zajišťuje, aby produkt zůstal
i přes tuhou nosnou vrstvu flexibilní a pružný

9. Izolační podložka — je k dispozici samostatně. Podložka silent
RIGID stabilizuje zámkové spoje
a navíc pohlcuje hluk.

Je již dlouhodobou konstantou,
že trhu s podlahovinami vévodí
vinylové podlahy. I proto se dalo
očekávat, že výrobci přijdou s novou generací vinylových podlah.
A oni skutečně přišli s takzvanými rigidními podlahami. Ty
přinášejí nové možnosti: okamžitou podkládku, tvarovou stálost
a bezkonkurenční odolnost.

www.supellex.cz
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Nepropustná povrchová úprava

2

Struktura povrchu

3

Nášlapná vrstva

4

Design
Elastická povrchová vrstva

6
7

Nosná vrstva produktu

8

Elastická podkladová vrstva

9

Izolační podložka

Zámkový spoj
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Od podlahy…
Rigidní podlahy
DESIGNART
Traffic Rigid
Kolekce Traffic Rigid.
Tato kolekce byla vyvinuta především s ohledem na maxiální odolnost proti opotřebení při použití

v domácnostech i komerčních
prostorách. Nabízí vysokou odolnost a samozřejmě i atraktivní
dekory. Celá kolekce vychází z designu stávajících, a vám možná
dobře známých, vinylových dílců
značky DESIGNART. Díky tomu
můžete kombinovat různé způsoby pokládky v jednom dekorativním provedení. V nabídce
rigidních dílců najdete běžné i XL

9

formáty lamel s jemnou povrchovou strukturou s přiznanými
spárami.
Technická fakta
•
Kolekce Traffic Rigid má celkovou
tloušťku 6 mm, z jehož samostatná podlahová krytina tvoří
5 mm, další 1 mm je věnovaný
integrované akustické podložce.
Díky ní dosáhnete zvukové izolace 18 Db. Nášlapná vrstva 0,55
mm předurčuje podlahu nejen
do bytových, ale i do komerčních
prostor.
Ekologické a jiné aspekty
•
Rigidní podlaha Traffic Rigid je
ekologicky šetrná podlahová krytina s integrovanou podloužkou
s povrchovou úpravou pur+ matt
a unikátním zámkovým spojem
pro rychlou podkládku. Součástí
tohoto materiálu je i integrovaná
podložka.

…tentokrát PVC
Francouzský výrobce Gerflor se
připomíná v této rubrice ještě
jednou, tentokrát v souvislosti
se svou privátní kolekcí zátěžového PVC DesignTex Plus.

pokládkou krytiny.
Tato technologie si dokáže hravě
poradit s drobnými nerovnostmi
v podkladu, snižuje hluk a velmi
dobře akumuluje teplo. To, co
dělá tuto podlahu jedinečnou, je
konstrukce.
— Sanosol
Tak se jmenuje nátěr, kterým je
ošetřena povrchová vrstva podlahy a zabraňuje účinně šíření plísní
a bakterií. Značná odolnost, kterou je potřeba třikrát podtrhnout,

je dána také 0,50 mm silnou
nášlapnou vrstvou.
— Dekorativní pěna
určuje vzhled podlahy. Pod ní se
nachází jedinečná a tvarově stálá
vrstva skelného vlákna, která dodává unikátní rovinatost povrchu
podlahové krytiny i v případech,
kdy není položena na dokonale
hladkém povrchu. Podkladová
pěna pak dodává krytině její
měkkost. Pro úplnost dodejme,
že na spodní straně podlahy je
textilní voděvzdorná protiplísňová vrstva.
— Celkem 10 luxusních dekorů
s užitnou třídou 41 zahrnuje tato
kolekce. Všechny jsou navrženy
dle nejmodernějších designových
trendů.

— Kolekce DesignTex Plus
Jestli se něčím tato kolekce
vyznačuje, pak je to unikátní
technologie, která umožňuje dramaticky snížit náklady spojené
s přípravou podkladu a následnou

!
V rámci řezných programů poboček společnosti Supellex je tento
materiál skladem.

Povrchová úprava pur/hqr

Vnitřní vrstva ze skelných vláken
Transparentní nášlapná vrstva pur+ matt

Dekorativní pěna

4d design
Protiplísňová membrána
Zámek lock
Plně rigidní jádro (vysoká stabilita)
Plně akustická izolace

www.supellex.cz

Polyesterová textilní podložka,
přes 95 % recyklovatelných vláken

od podlahy…
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Interview
— Filip Veselý
Veselý rozhovor
o nových
výzvách
Supellexu

Ostatně, s velmi obtížným úkolem, vývojem nového webu společnosti Supellex, se Filip pere
již takřka rok. A zdá se, že tato
mise je prozatím úspěšná.
Filipe, asi je zbytečné zastírat,
že shoda jmen se zakladatelem
společnosti Supellex Davidem
Veselým, je všechno, jen ne ryze
náhodná, že?
•
:-) Jsem rád, že mi táta dává tuhle šanci. Je to pro mě obrovská
výzva a životní příležitost. Chci
naplnit jeho očekávání a splnit
si cíle, které jsem si předsevzal.
Vím, že to je a bude složité, protože táta je hodně náročný, ale
dokáže ocenit dobrou a kvalitní
práci. A tu snad zatím odvádím.
Dokážeš najít v pracovním vztahu otec-syn nějaká jasná pozitiva? Zvlášť když si uvědomíme,

Mladým lidem s potenciálem
se říká různě: mladá naděje,
nová krev nebo čerstvý vítr. Tím
vším, zejména pro Supellex,
je Filip Veselý, od března roku
2020 nová posila marketingu
společnosti. Na střední škole
vystudoval IT, na vysoké škole
finišuje magisterský stupeň
Managementu lidských zdrojů.
Tento fakt, jeho entuziasmus
a znalost zázemí společnosti,
jej předurčuje k tomu, aby věci
posunul o kus dál.

www.supellex.cz
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že vztahy otců a jejich potomků
bývají komplikované i v běžném
životě…
•
My máme spolu velice dobrý
vztah už od dětství, takový otevřený. On mě ty zásady naučil
dávno před nástupem do Supellexu. Takže připomínkování
termínů u mě fakt nehrozí. Tátova obchodní filozofie, přístup
k obchodním partnerům, to mi
vyhovuje a sám se to snažím
aplikovat do svého pracovního
života.

stávající web již nestíhá dnešním
nárokům, a to ve smyslu uživatelské přívětivosti. Zákazník si
musí umět na webu najít co nejrychleji to, co potřebuje, a musí
být co nejvíce intuitivní a rychlý.
Takže, pokud mohu doplnit, nový
web přinese zákazníkům rychlou
orientaci v produktové skladbě
a velmi potřebné dopňující informace.

změna, která může být v určitém
slova smyslu diskutabilní?
•
Je dobře, že tuto kontroverzi
zmiňujete. Je potřeba hned na
úvod říct ,že standardy firmy se
nemění. Nový e-shop nemá za
cíl podrývat výhody, které plynou
odběratelům z dlouhodobých
obchodních vztahů. To v žádném
případě. Máme jasné podmínky,

Poslední měsíce to jasně ukázaly.
•
Právě. Nyní se ukazuje, jak se
mění mentalita lidí. Můžeme to
vidět například v Německu, kde je
samozřejmostí, že má každá firma e-shop. Přichází to už i k nám
do České republiky. Také proto
jsem vznik e-shopu podpořil.
V jaké fázi rozpracování je web
teď, v listopadu 2020?
•
Na webu pracuji od března letošního roku. Samozřejmě jsem
nejdříve provedl analýzu koncových uživatelů a hodně jsem se
zaměřil na potřeby realizačích
firem. Podle toho jsem koncipoval i design webu. V tuto chvíli
máme hotovou základní grafiku a pracujeme na složitějších
funkcích webu. Je fajn mít vše
vyladěné po grafické stránce,
ale náročnější je to mít funkční.
Samozřejmě vznikne nejen desktopová, ale i mobilní verze webu.
Ta je čím dál zásadnější a proto
bude, věřím pevně, i přívětivá
a přehledná.

Vašim prvním, a nutno říct i velmi komplikovaným úkolem je
poměrně dost revoluční update
webu supellex.cz. Čeho se tato
změna týká?
•
Tento typ projektu pro mě není
úplně prvním, nějaké zkušenosti
už jsem nasbíral. Každopádně,

To jsou kupříkladu jaké?
•
Technické a bezpečnostní listy,
třeba. Navíc se snažíme o to, aby
web byl vždy aktualizovaný.
Obrovskou změnou bude i to, že
web bude mít zakomponovaný
e-shop. Přitom Supellex se tomu
vždy bránil. Proč taková zásadní

interview

na základě kterých bude náš
e-shop fungovat. Budeme ctít
maloobchodní ceny a dohody
s našimi obchodními partnery.
Strategie firmy je stále stejná.
Naší hlavní činností je a bude
podpora realizačních firem
a servis směrem k nim. Nicméně, trh se mění a s tím i nákupní
zvyklosti lidí.

Kdy to bude „venku“?
•
Až vyladíme funkcionalitu a naplníme web všemi variantami
produktů, bude už pomalu konec
roku. Odhaduji, že ostrý provoz
začne v lednu 2021. Chápu, že to
pro některé zákazníky a partnery
bude změna, ale věřím, že s odstupem času ji uvítají.
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Podlahové
bomby
Podlahové
bomby
Milana
Bombery
Pro pozorné čtenáře Supellex
Magazinu a lidi, kteří jsou ve
Světě podlah jako doma, není
jméno Milan Bombera novým
a neznámým. Je totiž bytostně
spojeno se společností Egger,
která se zabývá výrobou laminátových, korkových a designových podlah. Právě u této rodinné firmy, založené v roce 1961
v rakouském Tyrolsku, Milan
Bombera léta působí jako area
sales manager. Také se proto
téma našeho rozhovoru točila
zejména okolo designových
podlah GreenTec této firmy, která je dnes zastoupena 19 výrobními závody v Evropě a v současné době má 24 prodejních
kanceláří po celém světě.

Kolekce
startuje
v lednu 2021

Egger nabízí v oblasti podlah
tři druhy podlahovin. Přestože
věhlas si získal svými laminátovými podlahami, rádi bychom
se v tomto interview zaměřili na
podlahy designové. Tedy GreenTec. Pojďte, prosím, našim čtenářům tyto podlahy přiblížit.
Tahle kolekce nabízí našim
zákazníkům vynikající řešení
pro drtivou většinu privátních
i komerčních prostor. Jak je
u Eggeru zvykem, základem je
samozřejmě dřevo, tedy speciální
receptura HDF jádra. Díky té je
možno instalovat tuto podlahu
i do vlhkých prostor, při zachování všech dalších výhod tohoto
materiálu. Dekorovou vrstvu
pak tvoří termoplastická folie,
díky níž je podlaha příjemná na
dotek, a vzhledem k elasticitě
je i příjemně tichá. To jsme podpořili ještě navíc integrovanou
korkovou podložkou. Podlaha má
tedy kompletně novou skladbu
o celkové tloušťce 7,5 mm a kromě toho i nový zámkový spoj

způsobem nebo celoplošným lepením. Jak je komu libo.
Zkusme se společně se čtenáři přesunout do prostor koupelny. Doporučil byste zde tuto variantu?
•
Koupelna není pro podlahu GreenTec žádný problém, stejně jako
například vstupní místnosti. Pro
tyto prostory může být efektivním
řešením rychlá a suchá instalace.
Certifikace NALFA potvrzuje, že
při běžné zátěži vodou v těch
prostorech nedojde k žádnému
poškození podlahy.

clic it! pro snadnou a bezpečnou
pokládku. Díky jeho těsnosti jsme
držiteli požadavku třídy protiskluzu NALFA 72 hodin, což potvrzuje vhodnost do vlhkých prostor
a vzhledem ke splnění požadavku
třídy protiskluzu R10 je vhodná
i do komerčních prostor.
V kolika dekorech a v jakých imitacích GreenTec nabízíte?
•
Nová kolekce obsahuje 20 dekorů ve dvou formátech Classic
a Large. Zákazníci si mohou vybrat jak z dřevodekorů, tak z reprodukcí kamene.
Ačkoliv vinylové podlahy zažívají stále boom, je i početná skupina zákazníků, kteří za ně hledají

www.supellex.cz

GreenTec

alternativy. Jaký je rozdíl mezi
GreenTecem a vinyly?
•
Tato kolekce podlah je, dle mého
názoru, šetrnější k životnímu prostředí, díky použití obnovitelných
surovin dřeva a korku. GreenTec
neobsahuje žádné PVC, a s tím
i další potenciálně nebezpečné
látky.
A z funkčního hlediska?
•
Díky skladbě tuto podlahu můžete
instalovat na rovné povrchy (+/2 mm) bez nutnosti použití samonivelační stěrky. Pro naši podlahu
není problém teplo od krbových
kamen nebo od slunce přes velké
prosklené plochy. Můžete si tak
zvolit způsob pokládky plovoucím

podlahové bomby
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návod. Pokud zákazníci nechtějí
dilatační spáry mezi místnostmi,
pak je právě lepení vhodným řešením.
Vraťme se na začátek rozhovoru.
V něm jste zmínil ekologičnost
podlahy GreenTec. Můžete nám
k tomu říct víc?
•
Základní surovinou pro všechny
výroby EGGER je dřevo jako obnovitelný zdroj. Pro korkovou podložku platí totéž. Šetrný přístup
k surovinám je pro nás důležitý.
A je čím dál tím důležitější i pro
zákazníky.

Podlaháře jistě zajímá, jak složitá či jednoduchá bude instalace
této podlahy.
•
Výjimečně jednoduchá, a to díky
zámku. Jeho hlavní výhodou je
zejména vynikající pevnost jak
vertikálně, tak horizontálně…
a těsnost, s ohledem na použití
ve vlhkých prostorách. Bude
to trumf každého podlaháře.
A jak je to v případě GreenTecu
s celoplošným lepením?
•
Každý zákazník si může zvolit
způsob pokládky, který mu vyhovuje. Tedy za předpokladu, že pro
daný způsob dodrží předepsaný

Karel Šíp se v pořadu Všechnopárty ptá na závěr svého hosta, co jej čeká v budoucnu.
Co čeká vás?
•
S ohledem na práci, aktuálně
připravujeme online prezentaci
celé PRO kolekce 2021+. Takže
již se díky tomuto virtuálnímu
nástroji brzy potkáme a pokusíme
se zodpovědět ke kolekci všechny
otázky. Přeji všem pevné zdraví
a zejména nervy.
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Téma:
Stavební chemie

GreenTec
Připravujeme
novou kolekci
laminátových
podlah PRO
Laminát 2021+

Na tyto dekory se můžete těšit.
Třída zátěže 33, Celková tloušťka 7,5 mm

Dub Arnstein

Dub Preston hnědý

Ořech Bedollo kreativní

Dub Berdal přírodní

Dub Sereda

Ořech Bedollo střední

Dub Preston bílý

Dub Waltham bílý

Ořech Colden

Dub Preston hnědý

Dub Waltham přírodní

Břidlice Jura antracitová

Dub Preston tmavě hnědý

Po třech letech se naplnily dny
stávající kolekce laminátových
podlah. Svělo světa ve Světě
podlah tak spatří zbrusu nová
kolekce.

„Stěrky musí
mít delší dobu
zpracovatelnosti, aby se to
chlapům dobře
rozlívalo!“
S takovým cílem jsme společně
s rakouským výrobcem stavební chemie, společností Ardex
vyvinuli stěrky S-DEX (sádrová
samonivelační hmota) a C-DEX
(cementová samonivelační
hmota).
Nyní tyto nové samonivelační
vyrovnácí hmoty najde i v nabídce společnosti Supellex.
Pojďme se na ně podívat zblízka zhlediska jejich užití a parametrů.

Chromix stříbrný

S-DEX
•
Tato sádrová samonivelační hmota pro tloušťku 2-25 mm je jako
stvořená na vyrovnání nosných
podkladů před pokládkou podlahových krytin. Je vhodná i pro
prolití ve více vrstvách.
Praxe ukázala, že stěrka S-DEX
vytvrzuje bez pnutí a je pochůzná
již po třech hodinách a pokládku
podlahovin lze provést po cca 2-3
dnech při vrstvě 15 mm.
Raději připomeneme, že je potřeba provést kontrolní měření
vlhkosti před pokládkou.
Maloobchodní cena 17 Kč/kg bez
DPH. Stěrku si odvezete v 25kg
balení

C-DEX
•
Cementová samonivelační vyrovnávací hmota pro tloušťku 1,5–20
mm je vhodná i pro prolití ve více
vrstvách. Je možné použít tuto
stěrku jako vrstvu pod samonivelační hmotu s vyšší pevností
v tlaku (35 N/mm2).

Dub Almington béžový

Maloobchodní cena 19 Kč/kg bez
DPH. K dispozici ve 25kg balení.
A bude se opravdu na co těšit!
Egger má opět trendové dekory,
hezky sladěné a přesto individuální. Novou kolekci můžete očekávat v průběhu měsíce března 2021.
Dub Almington přírodní

www.supellex.cz

Dub Almington světlý

Keramika Tessina krémová

Mramor Parrini šedý

Břidlice Jura antracitová

podlahové bomby

téma

Nové stěrky na vás čekají
ve skladech Supellexu.
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Téma:
Lepidla a lepení…
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Lepidla a lepení
podle Vlada
Ďuriše
O lepení vinylových dílců se už
popsaly tuny papíru a řekly kilometry slov, přesto bych následující řádky aktuálního Supellex
Magazinu využil k několika důležitým poznatkům, které jsem
získal při své každodenní praxi.

Dovolím si uvést jeden příklad
•
Je září, říjen, možná začátek listopadu. Venkovní teplota přes den
a v noci uvnitř nového RD je velmi
rozdílná.

Do mokrého nebo odeschlého
lože?
•
Pojďme si to malinko rozebrat
a podívat se na výhody a nevýhody obou metod lepení.
Mokré lože
•
Zde se jedná se o metodu, kdy se
dílce ukládají do čerstvě nataženého lepidlového lože. Tuto metodu považují výrobci vinylových
dílců za nejlepší a doporučují tuto
technologii užívat. Při této metodě dochází k perfektnímu otisku
lepidla na dílec. Když potřebujete
zjistit, jestli se tak opravdu stalo,
jednoduše dílec po uložení znovu
zvednete a na jeho rubové straně
vidíte lepidlo a to na celé ploše
beze zbytku. Lepidlo ale musí
zůstat i na podkladu (na nivelační
stěrce, MDF systému a nebo Durelis desce).
Lepidlo DL 300 od Chemosu
•
Pro lepení do mokrého lože užíváme většinou speciálně vytvořené lepidla. Typickým zástupcem
takového lepidla je DL 300 od

www.supellex.cz

Chemosu. Mnozí podlaháři namítají, že při tomto lepení vytéká
lepidlo spárami lamel. Ano. Je to
tak. Jestliže užijete velké množství lepidla, například velikost
zubové stěrky A1, anebo A2, tak
vám určitě lepidlo vyteče přes
spáry. Když ale použijete zubovou
stěrku velikosti A4 určitě lepidlo
nevyteče a cca po deseti minutách lepidlo začne „přitahovat“
dílec k sobě. S tím je spojena
i druhá námitka na to, že při této
metodě dílce „kloužou“.

Odeschlé lože
•
Jedná se o metodu, kdy se dílce
ukládají do již polomokrého, anebo skoro suchého lože. Výhodou
pro mnoho podlahářů je, že při
této metodě si můžete plochu
20-30 m2 přednatřít a po zavadnutí lepidla můžete začít lepit
a v podstatě na to máte cca dvě
hodiny. Každou lamelu by jste
měli zaklepávat gumovou paličkou z důvodu aktivace lepící síly
lepidla. Čím větší tlak vytvoříte,
tím větší přídržná síla lepidla je.

Nový RD — potěr ideálně anhydritový a tento obsahuje podlahové topení a je v podstatě jedno
jaké. Potěr je přebroušen, vysán,
napenetrován a znivelován. Jde
se na lepení vinylových dílců. Přes
den je teplota v RD někde kolem
15-20 °C. Svítí sluníčko. Topení je
vypnuté — musí být! Sálavé teplo
škodí lepidlu. Investor nám bohužel nemůže nabídnout alternativní zdroj tepla a taky proč. Vždyť
je uvnitř 15-20 °C. Podlahář pou-

DL 295
Typickým reprezentantem lepidla
pro metodu „odeschlé lože“ je
DL 295. Jeho spotřeba je dána
velikostí zubové stěrky A2 na
nivelační stěrce a A4 na nesavých
podkladech typu MDF systém
anebo Durelis deska. Válec je
samozřejmostí.

téma

žívá DL 295 a lepení na začátku
do polomokrého lože a místnost
dolepuje do odeschlého lože. Vše
je OK. Lepidlo je na tento způsob
lepení vyrobeno. Nalepí jednu,
druhou, třetí místnost, mrkne
na hodiny a hele 16.00 hodin.
Končíme.Zítra se bude pokračovat. Stejně to má takto naplánované. Venkovní teplota každou
hodinou klesá. No ona nebyla
nijak vysoká ani přes den, ale dovnitř RD svítilo sluníčko, teplota
byla v pohodě. RD ale není tak
dobře prohřát — neměl na to zatím čas. A tak se západem sluníčka velmi výrazně klesá i teplota
uvnitř RD. Co se děje s vinylovými
dílci? Zmenšují svůj rozměr. Ne
nijak dramaticky, ale zmenšují.
A je to vidět. Proč? Protože tento
typ lepidla zraje 72 hodin. Do té
doby udrží rozměrovou nestálost
vinylových dílců, ale jenom částečně. Ráno po příchodu podlaháře tento zjistí, že mezi lamelami
jsou spáry. Ty jsou ještě zřetelnější v případě lepení světlých dílců.
Co teď? Telefon. „Vlado, můžeš
přijet? Mezi dílci jsou spáry.“ Po
příjezdu zjistím situaci, teplotu

vzduchu, teplotu podkladu (ta je
vždy menší, než teplota vzduchu)
a použité lepidlo. Poradím mu, co
s tím má dělat a provedeme nějaké opravy, tmelení, rozebereme
situaci a seženeme nějaké teplomety na udržení teploty v průběhu celé zakázky. Pobavíme se
o lepidle a způsobu lepení a já
mu nabídnu na zbytek lepení jiný
druh lepidla. DL 300. Proč? Za
prvé. Protože toto lepidlo zraje
24 hodin. A ještě důležitější je to,
že po třech hodinách od nalepení
má toto lepidlo cca 80% pevnosti
a to jak smykových, tak odtrhových. Smykové jsou důležitější
a to proto, aby lepidlo udrželo
vinylový dílec „na uzdě“. Mimo
jiné je 80% smykové pevnosti
DL 300 cca trojnásobek konečné
smykové pevnosti lepidla konstruovaného na lepení do polo,
anebo odeschlého lože. Za druhé.
Vzhledem ke spotřebě lepidla
vede DL 300, takže jakási koruna
doma. Za třetí. Stopa lepidla pod
dílcem prostě není. U technologicky jinak zkonstruovaných lepidel tato stopa je. Víte o čem mluvím… jedná se o tzv. zuby, které
vylézají až po čase a v místech
většího provozu a nevypadá to
opravdu dobře. Za čtvrté. Jeden
podlahář — můj „Guru“ říká, že
s třístovkou je pokládka rychlejší,
protože v momentě kdy se začne,
už nejde zastavit (to nevím, ale
ok, je to můj Guru). Nicméně kluci
nemají prostor na kouření, protože se nečeká na zaschnutí lepidla,
a tím se mění čas na kouření,
na čas na pokládku. Takže zkusíte
uhodnout, kterou metodu mám
radši?
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Vo(d)borník radí
spadl z měsíce a vím, že máme
za sebou, a zřejmě i před sebou,
trochu složitější časy.

Zdravím
všechny
fandy podlah
a podlaháře
zvlášť!
Ptát se vás, jak se máte, je přiznávám — trošku dráždění hada
bosou nohou, protože jsem ne-

To ale nemění nic na tom, že
stejně jako se země nepřestala
otáčet, podlahy se nepřestaly
pokládat. A proto, ruce z kapes,
zastavme se u nejčastějších otázek, které mi vy - moji kolegové
podlaháři, nejčastěji pokládáte.
Na drtivou většinu z nich jsme
společně s kolegy odpověděli
na školeních, které probíhaly na
pobočkách společnosti Supellex.
Nicméně, není na škodu si je ještě jednou shrnout.
Jak zákazníkovi vysvětlit postup
své práce?
Například: Proč, jak a čím musí
penetrovat podklad, na který se
chystá lepit podlahu, nebo proč
se musí anhydrit přebrousit před
nivelováním?
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Chlapi, nezlobte mě. Nelze přece
připustit odbornou debatu s laikem, zákazníkem. Nemůžete
dopustit, aby vám zákazník radil
s prací. Profík je schopen zákazníkovi vysvětlit vše, bez kompromisu. Copak se vy montujete doktorovi nebo automechanikovi do
práce? Miluna z kanceláře ani google fakt neví víc než vy. A pokud
ano, pověste vercajk na hřebík.
Jak komunikovat se zákazníky
ve fázi poptávky a cenové nabídky?
Michodem, je taky dobré umět
rozeznat, jaké emailové nabídky
vzít jako relevantní, a jaké hodit
rovnou do koše.
Jak si převzít stanoviště?
To je absolutní gró, a vy mějte oči
na šťopkách. Je důležité na nic nezapomenout, prošmejdit všechny
možné pasti, vyptávat se zákazníka, i kdyby to mělo být otravné,
a nemít problém jej už ze startu
upozornit na možné problémy
a překážky.
Jaký je rozdíl mezi dilatacemi
pracovními, smršťovacími, konstrukčními a akustickými?
Ze školení jsem pochopil, že jste
některé důležité informace slyšeli
poprvé. Tak tedy, doporučuji si
o tom něco přečíst, popřípadě —
až to bude opět možné — navštívit
naše školení. Toto je velmi důležité, protože chybně zpracovaná
dilatace v podkladu může nadělat
brutální paseku.
Jak provést správné zaměření
a změření podkladu, diagnostiku?

www.supellex.cz

S tím souvisí další otázky: jaké
úplně ty nejzákladnější měřicí
přístroje máte mít s sebou na
zaměření, jaké měřáky je dobré
mít, a bez kterých se neobjede
správný podlahář, nikoliv pokladač, v tom je setsakramentský
rozdíl. Podlahář, jak známo, musí
mít u sebe platnou normu ČSN
744505 (podklad pro krytinu)
a ČSN 492120 (dřevěné podlahy).
Malá poznámka: norma na dřevěné podlahy prochází změnou a je
doplněna o nové informace.
Jak se říká, kdo se ptá, ten vede,
a tak se pojďme mrknout na další
nejčastější otázky:

vo(d)borník radí

Jak komunikovat se zákazníkem
při výběru správné a vhodné
podlahy?
Jojo, s tím souvisí další otazníky:
jak navrhnout funkční podlahový
systém v návaznosti na zatížení
a užívání, a samozřejmě se vtírá
jedno velmi opomíjené téma,
týkající se údržby krytin. Věděli
jste, že jste ze zákona povinni
zákazníkovi předat návod
na údržbu krytin?
Jaké nářadí má mít k dispozici
profi podlahář?
Je toho ohromné množství. Až
by se kolegové z jiných fochů
divili! Zkusím vypíchnout to nářadí, které návštěvníky našich

školení nejvíce zaujalo. V prvé
řadě měřáky: Orientační měřák
na vlhkost podkladu Gann Hydrometter-Compact B. Dále pak
měřák, co měří vzdušnou vlhkost,
teplotu podkladu, rosný bod,
teplotu vzduchu - Janser LVT-15
IR. Dále byste měli mít v arzenalu
nivelační boty s hřbety 21 mm,
nákoleníky FENTO a TRIVO-DISK
s příslušenstvím na broušení
a kartáčování podlah. Po pravé
ruce byste měli mít ještě CM měřící přístroj v kufru, po levé pak
frézu Colibri na beton, anhydrit,
asfalt, staré lepidlo apod. Doporučit rovněž můžu jednokotoučovou brusku Columbus 155SH
2000W. Nezapomínám ani

Seznamte se!
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na drobné nářadí, jako jsou různé
kleště na kliky, speciální špachtle
na podlahy nebo digitální dávkovač vody pro nivelování.

Jak správně předat dílo?
Zde je potřeba umět vytvořit
bezchybný předávací protokol se
všemi náležitostmi.

Otázky další…

Co obnáší stát se členem Cechu
podlahářů ČR?
Na to bych měl coby předseda
Cechu dobře odpovědět, takže
vězte, že tak složité to není.
Odvádějte dobrou práci, mějte
minimálně reklamací a plaťte
včas dodavatelům. Zkrátka se
podílejte na dobrém jménu naší
profese. Více se dozvíte na webu
Cechu podlahářů ČR. Ostatně,
společnost Supellex je hlavním
partnerem Cechu.

Jaké jsou fígle u dilatace před
nivelováním?
Jak vyřešit situaci — bez obchoďáka — když musíte pracovat
s dílcem podlahy z PVC, který
má špatnou šarži?
Jak se zorientovat v nabídce
různých druhů funkčních dilatačních profilů a eliminovat
používání 30mm přechodové
samolepicí lišty?
Jak pracovat s raznicí na soklové
lišty a jak s raznicí udělat jakýkoliv úhel, který potřebuji?

Nyní mám otázku já na vás.
Víte, jak se pozná rozdíl mezi
podlahářem a pokladačem?
Že si právě poradí v kritické chvíli,
a dokáže improvizovat. Umí si

pohrát s deatilem a vyřešit každou situaci jinak než silikonem
a akrylem.

Naše nové Stars — v Brně
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— v Praze

Platí jedno: žádný učený z nebe
nespadl, a proto je dobré si odpovědi na všechny otázky dohledat
v článcích a videích na webu
videopodlahy.cz. Právě tady se
dozvíte i to, na co by se vás nenapadlo zeptat.
Nechci do tak ryze odborného
článku míchat city, ale rád bych
vám všem popřál, aby vám kromě
vašich podlah drželo i vaše zdraví.
A to nejen vaše, ale i vašich blízkých.
Váš Pepa Voborník
na podlahy vodborník

Tomáš
Vondrášek

Ondra
Večeřa

Honza
Wolf

Vůdčí osobností moravského
týmu se stal Tomáš Vondrášek.
Ten se chopil žezla v pozici vedoucího střediska.

V brněnském týmu jsme také přivítali Ondřeje Večeřu. Ten se bude
starat o produktové poradenství.

Vlčí instinkt v pražské pobočce
ukáže bezpochyby Jan Wolf, který
posílil oblast prodeje a logistiky.

— v Plzni
Nové posily, ať už kdekoli, jsou
zde pro vás.

Petr Kupilík

Katka Hůrková

Ani v Západních Čechách není klid. Do pozice produktového konzultantu
nastoupil Petr Kupilík a jako asistentka prodeje pak Kateřina Hůrková.

www.supellex.cz

vo(d)borník radí

seznamte se

Na závěr
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Skvělé české
elektrokolo
APACHE

Podlahářská
aréna a ceník
2021

Podzimní akce — poděkování
zákazníkům.

Doufáme, že situace nám to dovolí, a vy budete moci přijmout
naše pozvání na podlahářské
arény 2021. Zde vám představíme novinky a nebudou chybět
ani praktické ukázky.

O místech konání, programu
a časovém harmonogramu podlahářských arén budete včas
informovaní.

Nezapomeňte si poznačit do
vašich kalendářů tyto termíny:

www.supellex.cz

Pokud jste se s námi zapojili
do podzimní akce, obdrželi jste
v listopadu vámi vybrané dárky,
kterými bychom rádi poděkovali
za vzájemnou spolupráci.

Podlahářské arény 2021:
• Plzeň 31. 3. 2021
• Praha 7. 4. 2021
• Brno 8. 4. 2021

Otevírací doba
— vánoční
provoz

Těšíme se na vás :-)

Maloobchodní ceník 2021:
Termín vydání 1. 4. 2021

Skvělé české

elektrokolo APACHE
a spousta dalších dárků…
Vážíme si vaší spolupráce a děkujeme za ni.
Nakupujte zboží od firmy Supellex — svět podlah s.r.o.
v akčním období od 7. 9. do 16. 10. 2020 a úžasné dárky vás neminou!

vyberte si dárky
při odběru nad

při odběru zboží
nad … bez dph
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300.000 Kč
bez dph

iPhone SE
64 GB, černý

při odběru nad

300.000 Kč
bez dph

Televize
LG 55“
55UM7050PLC

při odběru nad

200.000 Kč
bez dph

AirPods
PRO

při odběru nad

200.000 Kč
bez dph

Robotický
vysavač
Concept
VR2010

při odběru nad

200.000 Kč
bez dph

Hoverboard
– Cool zábava
pro vaše děti

při odběru nad

100.000 Kč
bez dph

Aku šroubovák
CXS 2,6-Plus

www.supellex.cz/podzimplnydarku

www.supellex.cz

při odběru nad

100.000 Kč
bez dph

Remoska
Prima 4l
s okénkem

při odběru nad

100.000 Kč
bez dph

Kávovar
Nespresso
Pixie
XN304T10

při odběru nad

50.000 Kč
bez dph

Jack Daniel‘s
Gentleman Jack
40%

O letošní hlavní cenu — elektrokolo APACHE se losovalo dne 11. 11.
2020 za účasti notáře a výherci
bylo kolo předáno osobně do
20. 11. 2020.

Praha, Brno, Velká Bíteš, Plzeň:
Středa 23. 12. 2020
otevřeno do 12.00 hodin.

Gratulujeme!
Od čtvrtka 24. 12. 2020
do úterý 5. 1. 2021 zavřeno.

Video z losování najdete na:
supellex.cz/podzimplnydarku

na závěr

Klid a pohodu
do vašich domovů…

