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Vážení přátelé, milí zákazníci,
Rok 2021 se nám nezadržitelně blíží ke svému konci. Celý rok nás 
kromě veselých dnů provázely i nelehké situace, které jsme byli nuceni 
řešit. Nicméně jsme rádi, že jsme společně s Vámi Svět podlah udrželi 
ve výborné obchodní kondici. Během roku 2021 se ve Světě podlah 
objevila spousta novinek, jako například spuštění nového webu 
Supellex, u kterého doufáme, že Vám usnadní orientaci ve Světě 
podlah a pomůže splnit veškeré Vaše požadavky. 

Důležitou součástí tohoto vydání magazínu je nejen slovo Pepy 
Voborníka nebo Vlada Ďuriše, ale hlavně velmi osobní a příjemné 
interview s jednatelem společnosti Ardex pro Českou republiku, 
Ivanem Hálou. Pan Hála popisuje historii společnosti Ardex, také její 
současný stav a budoucí ambice. Věřím, že se Vám tento rozhovor 
bude líbit a vřele doporučuji jeho přečtení. 

A co nás čeká v roce 2022? Podlahářské arény, nové produkty, 
semináře, ples, různé akce a samozřejmě spousta dalších novinek  
ve Světě podlah.

Rád bych Vám všem jménem naší společnosti Supellex poděkoval 
za to, že jste byli součástí Světa podlah v roce 2021 a doufám, že jimi 

budete i nadále.

David Veselý 
jednatel společnosti supellex 
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novinky

Novinky ze 
Světa podlah

PR článek
Ve spolupráci s námi vznikl člá-
nek v příloze s názvem Stavba, 
který je součástí hospodář-
ských novin a časopisu Respekt 
a Ekonom.

Kromě PR článku obsahovaly oba 
časopisy námi realizovanou in-
zerci, abychom svým zákazníkům 
připomněli naši společnost. 

Školení  
ve východních 
Čechách
Vzdělávalo se i ve východních 
Čechách, kde rozsáhlé téma 
o podkladech a nářadí rozebírali 
Jan Duben společně s Pepou  
Voborníkem.

Jelikož východní Čechy jsou regi-
onem, kde koberce jsou tradicí, 
školení se účastnil i pan Strnad 
z Lišova, který měl přednášku 
o vlastnostech a výrobě koberců. 

Sportovní den 
na střelnici  
ve Vlašimi
Na konci září proběhlo za slun-
ného počasí setkání našich zá-
kazníků společně s obchodním 
a technickým poradcem Duša-
nem Farkašem na střelnici ve 
Vlašimi.

Pod dohledem odborného in-
struktora si zákazníci vyzkoušeli 
na 8 stanovištích střelbu z bro-
kovnice na letící terče. Celé se-
tkání na střelnici bylo podpořeno 
i nachystanou soutěží, jež probí-
hala v podobě střelby na soutěžní 
terče z různých stanovišť. Akce 
byla navíc spojena s prezentací 
velké podzimní akce určené pro 
naše obchodní partnery.

Akce ve 
spolupráci  
s firmou Ardex
V říjnu 2021 se v Supellex v Brně 
pod vedením obchodního a tech-
nického zástupce Václava Krobá-
ta konalo dvoudenní školení ve 
spolupráci se společností Ardex.

Nejednalo se však o obyčejné 
školení, ale především i o setkání 
a posezení u výborného občerst-
vení, které zajišťoval Miloš Kudrna 
v podobě burgerů a steaků.

Obdobná akce se následně konala 
o pár týdnů později i u plzeňského 
showroomu Supellex. Úspěch 
této akce zajistil, že její pokračo-
vání se budou moci naši zákazníci 
opět dočkat v teplejších dnech.

Proč si vybrat 
Supellex?
Společnost 
s mnohaletou 
zkušeností
Jsme ryze česká společnost zalo-
žená v roce 2004 zakládající  
si na vzájemné důvěře, respektu 
a budování zdravých vztahů. 
Naše mnohaletá zkušenost 
zahrnuje statisíce prodaných 
a položených metrů čtverečních 
a tím pádem i tisíce spokojených 
zákazníků nejen po celé České 
republice, ale i zahraničí.

Profesionální přístup na showro-
omech 
  • 
Hledáte svoji vysněnou podlahu? 
Tak to jste na správném místě. 
Navštivte jeden z našich showro-
omů, případně si vyberte z webo-
vé nabídky. Při osobní návštěvě 
v Praze, Plzni nebo Brně jsou Vám 
plně k dispozici naši produktoví 
konzultanti, jenž jsou profesioná-
lové v oboru a dokáží zákazníkovi 
poradit na základě jeho preferen-
cí a možností.

Jedinečné podlahy 
 • 
Nabídka společnosti Supellex 
nezahrnuje pouze podlahy, které 
najdete i v jiných designových 
centrech a obchodech zaměřující 
se na domov. Pokud je vaším 
cílem najít jedinečnou podlahu, 
pak máme právě speciálně pro 
vás výběr z našich privátních 
kolekcí, které nikde jinde nena-
jdete. Tyto podlahy byly navrženy 
a sestaveny tak, aby splňovaly 
pro nás důležité vlastnosti jako je 

jedinečnost, spolehlivost a nad-
časovost.

Zajištění pokládky od expertů 
v oboru 
 • 
Jsme schopni pro vás zajistit po-
kládku vaší podlahy. Navíc díky 
našim expertům, kteří jsou k dis-
pozici v terénu a dohlížejí na práci 
podlahářů, můžeme zaručit, že 
pokládka vaší podlahy proběhne 
hladce a k vaší naprosté spo-

kojenosti. Uvědomujeme si, že 
podlaha je totiž základem vašeho 
domova, a proto je potřeba mys-
let i na její kvalitní a profesionální 
realizaci. 

Stále přemýšlíte, proč si vybrat 
Supellex? 

•  Podívejte se na jednu z realiza-
cí, kde figuruje podlaha od nás ze 
Světa podlah. 

•  Boen — Chaletino Oak Epoca

proč supellex?
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Rádi byste 
přenesli 
kousek přírody 
do Vašeho 
domova? 
Hledáte podlahu z přírodních ma-
teriálů, která je udržitelná a záro-
veň šetrná k životnímu prostředí? 
Pokud ano, právě pro vás máme 
v nabídce podlahu od kvalitního 
výrobce Egger z kolekce Comfort, 
která bude jistě tou pravou vol-
bou pro vaši domácnost.

Pozitivní vlastnosti podlah Egger 
Comfort 
  • 
Podlahy Egger Comfort nabízí 
řadu mimořádných vlastností, 
které zajišťují příjemnou chůzi. 
Těmi nejdůležitějšími je měkkost, 
pružnost a teplo. Ty neprospívají 
pouze pohodlnosti, ale i Vašemu 
zdraví, a to především Vašim 
kloubům. Tvrdé podlahy namá-
hají naše svaly i šlachy, a naopak 
příliš měkké podlahy nám mohou 
způsobit vyšší únavu. Podlahy 
Egger Comfort nabízí optimál-
ní rovnováhu ke spokojenosti 
a pohodlí. Rozdíl oproti jiným 
podlahám není pouze v rámci 

pohodlnosti, ale i v podobě hluku 
v místnosti. Díky hlukové izolaci, 
kterou zajišťuje zejména korková 
podložka na spodní straně, nabízí 
podlahy i menší kročejový hluk, 
který přinese do vaší domácnosti 
ticho a klid. Pro srovnání, oproti 
laminátovým podlahám snižují 
podlahy Comfort hluk v místnosti 
až o 43 %. V neposlední řadě je 
velký benefitem i možnost kom-
binace s podlahovým vytápěním, 
které není v rozporu s izolačním 
účinkem horní korkové vrstvy. 

Podlaha Egger Comfort výše 
uvedené vlastnosti převzala 
především díky dvěma korkovým 

Každým krokem blíž 
k přírodě

egger comfortegger comfort

vrstvám společně v kombinaci 
s materiály ze dřeva. Kromě 
příznivých vlastností je podlaha 
Comfort navíc šetrná k životnímu 
prostředí neboť 87 % ní tvoří ob-
novitelné suroviny z certifikova-
ného hospodářství a součástí nich 
není PVC ani změkčovadla.

V hlavní roli korek 
  • 
Jak již bylo částečně zmíněno, 
hlavní roli zde hraje korek a dřevo 
z regionálních certifikovaných 
lesů. Korek se v dnešní době 
vrací opět na výsluní, a proto ho 
můžeme nalézt nejen u podlah, 

ale i v celé řadě odvětví. Jedná se 
o čistě přírodní materiál, získáván 
z oloupané kůry korkového dubu, 
to znamená, že při jeho sklizni 
nejsou poškozeny ani káceny žád-
né stromy. Oloupání korkového 
dubu navíc přispívá životnímu 
prostředí, neboť korkový dub zba-
vený kůry váže více CO2 než strom 
s kůrou. Životnost těchto stromů 
může být až 200 let, korek se 
sklízí prvních 25 let a následně 
každých devět let, kdy pravidel-
ně sám dorůstá. Z uvedeného 
tedy vyplývá, že se jedná o rychle 
samoobnovitelný a udržitelný 
materiál.

Podlaha jako vhodný tepelný 
izolant 
  • 
Každý z nás jak už při rekonstruk-
ci domu či bytu, pří stavbě nového 
domu nechceme nic podcenit 
a chceme mít vše perfektní, aby 
náš dům byl v budoucnu co nej-
méně nákladný, co se finanční 
stránky týče. Jedna z těchto věcí 
je izolace, kterou chceme zame-
zit únik tepla z našeho domova. 
Věděli jste, že jedním z izolantu 
může být také podlahová kry-
tina? Ano, čtete správně, je to 
tak. Z tohoto důvodu je dobré 
promyslet vhodný výběr podlahy •  Dub Waltham přírodní 

•  Dub Clermont hnědý



www.supellex.cz

98

do vašeho domu nebo bytu, pro-
tože podlahou dokáže uniknout 
až 10 % tepla z vašeho domu. 
Nejlepší volbou je právě zmiňova-
ný korek, díky kterému podlaha 
udržuje teplo a snižuje kročejový 
hluk.

Udržitelnost 
  • 
Udržitelnost se netýká pouze 
korku, ale i podlahy samotné. Ta 
navíc splňuje nejvyšší nároky  
na přirozenost a ochranu zdrojů, 
a to i včetně vyhovění nejpřísněj-

ším emisním normám. Její kvalitu 
také podtrhují i ocenění Blue An-
gel, A+ nebo M1. Podlahy Egger 
Comfort jsou také díky moderním 
technologiím stálobarevné, tedy 
neblednou ani nemění barvy 
v průběhu let. Navíc se jednodu-
še udržují, jsou antibakteriální 
a odolné vůči UV záření i skvrnám. 

Jistě vás také potěší výběr z mno-
ha dekorů, které perfektně sla-
díte s vaším interiérem. Vyberte 
si z moderních a autentických 
dekorů, které se hodí pro každý 

domov. Vybírat můžete navíc ze 
třech formátů, konkrétně Classic, 
Large a Kingsize, díky kterým se 
podlahy hodí pro všechny typy 
místností. V malých místnostech 
můžete využít krátké a úzké 
podlahové desky, jenž vizuálně 
zajistí prostornost pokoje. U větší 
místností je vhodná naopak volba 
dlouhých a širokých desek, které 
místnosti dodají ten správný ná-
dech.

Podlaha EGGER Comfort přesvědčí svou přirozeností a komfortem bydlení. Se dvěmi 
pohodlnými vrstvami korku poskytuje klid, komfort a teplo. Současně splňuje nejvyšší 
standardy přirozenosti a ochrany přírodních zdrojů. Vyhovuje mezinárodním emisním 
normám a podporuje zdravé vnitřní klima - přináší tak uklidňující pocit nejen z toho, 
že děláte něco dobrého pro sebe, ale také pro životní prostředí.

Přiveďte přírodu do svého domova: www.supellex.cz

egger comfort

•  Dub Aritao přírodní
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rozhovor

„Změna je 
pravidlo života“
Kdo zastupuje společnost  
Ardex, specializující se na vývoj 
a výrobu produktů stavební 
chemie? Pro podzimní číslo ma-
gazínu jsme pro vás vyzpovídali 
přímo ředitele a jednatele spo-
lečnosti Ardex pana Ivana Hálu. 

Jaká je historie společnosti? Jak 
dlouho je na trhu a jak jste v Ar-
dex začínal? 
  • 
Vznik Ardexu jako takového se 
datuje od roku 1949 v německém 
Wittenu. Tehdy to byla rodinná 
společnost zabývající se výrobou 
okenního tmelu a vosku. Od roku 
1950, kdy se datují první pokusy 
o nivelační hmoty na světě se 
začal orientovat na stavební 
průmysl. Mj. Ardit Z8 byla vůbec 
první nivelační hmota na světě.

Založení zastoupení Ardexu pro 
Českou a Slovenskou republiku  
se sídlem v Brně bylo v roce  
2001. Slavíme tedy 20leté výročí 
na trhu. 

Tehdy jsme začínali ve třech 
v malé kanceláři v rodinném 
domě. Dá se říct, že poměrně 
pozdě, protože většina zastoupe-
ní známých značek z naší branže 
zde již působila. 

Zvolili jsme tehdy cestu prak-
tických prezentací a školení pro 
realizátory. Méně slov a hodně 
praxe. Museli jsme ukázat a hlav-
ně dokazovat v čem se odlišuje-
me od jiných výrobců. A ne pouze 
silnými slovy, ale praktickou 
ukázkou, důkazem. 

Povězte nám prosím něco o va-
šich produktech. Jaké nabízíte 
a které jsou mezi vašimi zákaz-
níky oblíbené? 
  • 

Naše pole působnosti je poměr-
ně široké. Dodáváme stavební 
chemii pro obkladače, podlaháře 
sádrokartonáře, dekorativní stěr-
ky, systémy pro balkóny apod.

Pokud se budeme ale bavit o pro-
duktech pro podlaháře, je to ur-
čitě systém výrobků pro přípravu 
podkladu, kdy díky unikátnímu 
Ardurapid efektu (pozn. již od 
roku 1979) si mohou dovolit pod-
laháři pokračovat po vyspravení 
podkladů již po jedné hodině 
např. s lepením nebo jiným pra-
covním krokem. A samozřejmě 
lepidla typu Ardex AF155, do 
kterého můžete pokládat a lepit 
krytinu v kterémkoliv momentu 
a s možností lepení elastických 
krytin na stěnu.

Co se týká produktů doslechli 
jsme se, že rozšiřujete portfolio 
o nový produkt, řeknete nám 
o něm něco víc? 
  • 
Pokud se ptáte na novinku, 
určitě bych rád zmínil nový jed-
nosložkový produkt na bázi MS 
polymerů, které spíše známe 
z oblasti lepení dřevěných pod-
lah, Ardex AF 181W.

Tento výrobek je speciální v tom, 
že je v podstatě na všechny typy 
elastických a textilních podlaho-
vin, jak pro interiér , tak i exteri-
ér, kde nahrazuje dvousložkové 
polyuretany. Nic nemícháte, nic 
neodvažujete, otevřete a apli-
kujete válečkem nebo zubovou 
stěrkou.

Označení W má proto, protože 
je určen i pro lepení na stěny. To 
sice hravě zvládneme naším zná-
mým produktem Ardex AF 155, 
tenhle produkt je ale přímo určen 
tam, kde se elastické krytiny 
aplikují v trvale vhkých prosto-
rách, tedy koupelny, sprchy, kde 
tyto krytiny nahrazují klasické 
obklady. Máme zpracovaný celý 
ucelený systém od vyrovnání 
podkladu jako například známy 
Ardex Fix na který můžete lepit 
již po třiceti minutách!

Jaký produkt považujete za nej-
lepší Vy nebo ve kterém vidíte 
budoucnost? 
  • 
Není jednoduché na tuto otázku 
odpovědět jednoznačně. Je to 
podobně složité jako když se 
zeptáte rodičů, kteří mají více 
dětí, které z nich je lepší. Každý 
výrobek se něčím odlišuje a záro-
veň se vzájemně doplňují. Každý 
produkt se narodil v určité době 
a neustále se vyvíjí a zdokona-
luje. Pokud se budeme bavit 
o produktech není ani tak důle-
žité který produkt já nebo moji 
kolegové považují za nejlepší, ale 
který produkt vnímají naši zákaz-
níci jako nejlepší. 

Trend jde jednoznačně cestou 
používání lepidel bez emisí. Není 
to tak dávno co podlaháři zastá-
vali názor, co „nesmrdí“ nelepí. 
Technologie se neustále zdoko-
nalují a veliký důraz je kladen na 
udržitelnost produktů i samotné 
výroby. Všechny produkty mají 
i osvědčení a deklaraci pro tzv. 
„zelené budovy“ a splňují nejpřís-
nější emisní kritéria.

V čem je Ardex jedinečný nebo 
unikátní oproti konkurenci? 
  • 
Filozofie Ardexu byla vždy vyvíjet 
a vyrábět produkty, které jsou 
svým zpracováním přátelské 
zákazníkům a jednoduché na 
aplikaci. Dodáváme na český trh 
a slovenský trh naprosto iden-
tickou kvalitu jakou si zákazník 
může pořídit kdekoliv v Evropě. 
Neexistuje produkt, který by byl 
vyroben speciálně pro český trh, 
jen aby se přizpůsobil cenově.

Pouze jedna kvalita pro celou 
Evropu. Ardex je autorem spous-
ty inovativních technologií jako 
je např. již zmíněný Ardurapid 
efekt, kdy již od roku 1979 vyrábí 
materiál Ardex A35, který do-
dnes jako jeden z mála garantuje 
při pokládce potěru v libovolné 
tloušťce proschnutí a následnou 
pokládku do 24 hodin! Nebo  
nivelační hmota Ardex A55,  
na kterou lze po jedné hodině 
možné lepit elastické nebo dře-
věné krytiny.

Na co jste nejvíce pyšný za va-
šeho působení ve společnosti 
Ardex? 
  • 
Je toho více za uplynulých 20 let. 
Po stránce fungování společnosti 
určitě na tým. Bez kvalitních lidí, 
navzájem spolupracujících může-
te mít sebelepší produkt, výsle-
dek se však stěží dostaví.

Z hlediska obchodního určitě  
na čistou a transparentní linii, 
kdy jsme nebyli za celou dobu 

Rozhovor
— Ivan Hála

•  Ukázka propagace z 50. let

rozhovor

•  Rádi se setkáváme s našimi zákazníky na 
pravidelném tenisovém turnaji s mezinárodní 
účastí Ardex CUP
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rozhovor

svojí historie nuceni investovat 
jedinou korupční korunu. A také 
to, že za celou historii našeho 
působení na českém trhu ne-
máme zákazníka, který by nám 
zůstal něco dlužen. To považuji 
opravdu za unikátní. Patříme ke 
značkám, které se nikdy neprosa-
zovaly cenou, ale kvalitou.

A těší mě, když někdo řekne „Ar-
dex? Ten je drahý. Ale je kvalitní 
a je na něj spoleh“.

Jaký je podíl společnosti na čes-
kém a evropském trhu? 
  • 
Ardex si klade na evropském trhu 
za úkol být jedničkou v segmen-
tu prémiových profesionálních 
produktů. Stejný nemalý cíl si 
klademe i pro Českou republiku. 
V mateřské zemi v Německu se 
tento cíl blíží realitě. V Česku si 
troufám tvrdit, že patříme mezi 
prvních pět respektovaných kva-
litních značek pro profesionály.

Jaká je vaše momentální moti-
vace a kam se společností smě-
řujete? 
  • 
Naše motivace je být kvalitním 
partnerem našim obchodním 
a realizačním partnerům. Rea-

govat včas, chovat se upřímně 
a umět říct ne, pokud něco nejde 
nebo to my neumíme.

Nechceme soupeřit s názory 
praktiků, chceme se s nimi podě-
lit o bohaté zkušenosti výrobce, 
které Ardex posbíral v Evropě po 
dobu své existence.

Jak vypadá váš obvyklý pracovní 
den? 
  • 
Úsměv. Obvyklý pracovní den 
jsem už dlouho neměl. Jak se 
říká člověk míní, situace mění. 
A to mě na tom asi nejvíce baví. 
Být flexibilní, správně a rychle 
se umět rozhodnout. Bohužel je 
na mé pozici spousta rutinních 
kancelářských prací, které moc 
nemusím. Naopak co mám rád 
a co favorizuji, je přímý kontakt se 
zákazníkem.

Mám ale pár ranních rituálů jako 
je např. dechové cvičení, které mě 
dokáží nakopnout.

Co děláte ve svém volném čase? 
Máte nějaké koníčky? 
  • 
Oblast volného času a koníčků po-
važuji osobně za velmi důležitou 
část vyváženého života každého 

jedince. Říkám to i mým kolegům. 
V tomhle tom ohledu musíte být 
malinko sobečtí a vyčlenit si kus 
času speciálně a jenom pro sebe. 
Ale pokud máte s partnerem, 
partnerkou stejné koníčky, máte 
štěstí. Celoročně je to určitě te-
nis. 

V létě pak horská cyklistika. Když 
šlapete v terénu na kole 10km 
dlouhé stoupání, nemyslíte na nic 
jiného, než jak to udýchat a z hla-
vy se Vám rázem odpaří všechny 
pracovní problémy. Plus si dát 
jednou až dvakrát za rok nějakou 
divočejší vodu. 

Mám rád i motorky a občas si to 
užijeme s kamarády na uzavře-
ných okruzích. V zimě určitě lyže, 
jak sjezdové, tak i běžky. Jsem 
vášnivý cestovatel a rád navště-
vuji místa, která nejsou tak pre-
ferovaná ale nesmírně zajímavá.

Na závěr se Vás chci zeptat, zdali 
máte nějaké oblíbené motto, ci-
tát nebo radu do života? 
  • 
Nemám radu, mám jen doporuče-
ní: Buďte upřímní. Buďte upřímní 
k partnerům, kolegům, zákazní-
kům, ale i k sobě. A možná ještě 
jedno: Pokud nemáš na dnešní 
den cíl, nevstávej.

Můj oblíbený citát: 
„Změna je pravidlo života. Ti, 
kteří se dívají pouze na minulost 
a přítomnost, s jistotou minou 
budoucnost.“ 
35. prezident Spojených států 
John Fitzgerald Kennedy

Seznamte se!

Nové posily týmu Supellex

Petr 
Kříž 
Energický kolega s mladou krví 
připravený dělat marketing tak, 
aby Svět podlah byl tím nejlepším 
místem pro výběr podlahy do do-
movů našich zákazníků. Mimo to 
se ve firmě věnuje i zahraničnímu 
obchodu.

Ondřej  
Maslonka 
Posílení u obchodních a technic-
kých poradců se týká i východu 
České republiky. 

Ondřej Maslonka a jeho mnohale-
té zkušenosti jak z velkoobchodu, 
ale také i samotných realizací mu 
jistě přinesou mnoho obchodních 
úspěchů ve Světě podlah.

Veronika  
Černá 
Kromě Petra Kříže přibyla do 
marketingového týmu v Brně 
i ženská posila. 

Veronika Černá – cílevědomá 
slečna s velkým pracovním nasa-
zením a chutí tvořit marketing, 
jaký Svět podlah ještě neviděl.

Tomáš  
Vančura 
Svět podlah v Praze má svého 
nového obchodního zástupce 
s výbornými obchodními zkuše-
nostmi, přístupu k lidem a k práci. 
Je jím Tomáš Vančura, kterého 
u nás vítáme a přejeme mnoho 
obchodních úspěchů.

seznamte se
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Když se řekne 
renovace 
podlahy

Pro někoho ta představa zna-
mená všechno vystěhovat, 
obrousit až na dřevo, spousta 
prachu všude a pak vytmelit 
spáry, nalakovat nebo naole-
jovat. Ale víte, že renovovat se 
dá více druhů podlah a mnoha 
způsoby?

Podlahový den všem přeji. Prý by 
bylo fajn, napsat něco o renovaci 
dřevěných podlah. To je tako-
vé jednoduché téma, podlahu 
přebrousíme a dáme olej nebo 
lak a hotovo. Ale co když se na 
ty renovace podíváme z širšího 
úhlu? To pak najednou už tak 
jednoduché být nemusí, a to jsme 
se ještě na tu podlahu co se má 
renovovat nepodívali. Takže můj 
dnešní příspěvek nebude návod, 
jak na renovace dřevěných pod-
lah, ale spíše takové nakopnutí, 
rozšíření možností a pro někoho 
třeba i vědomostí. 

Když se řekne renovace dřevěné 
podlahy. Pro někoho ta představa 
znamená všechno vystěhovat, 
obrousit až na dřevo, spousta 
prachu všude a pak vytmelit spá-
ry, nalakovat nebo naolejovat. Ale 
víte, že renovovat se dá více dru-
hů podlah a mnoha způsoby? 

Tak, než se pustíme do toho dře-
va, tak si řekneme, že renovovat 

se dá přírodní linoleum, nebo 
vybrané korkové podlahy, teraco, 
dlažby, terasové dřevo a kompo-
zity, ale také PVC, CV podlahy, 
epoxidové a polyuretanové pod-
lahy a mnoho dalších podlah s PE 
i PU povrchovou úpravou. Mož-
ností povrchové úpravy se nabízí 
hned několik, co se do chemické 
odolnosti, trvanlivosti a optiky 
týče. Barevné odstíny nejsou 
u některých podlah nemožné. 
Dalo by se říct, že renovace pod-
lahy by vystačila na samostatnou 
knihu a specializovaný obor. Je 
také pravda, že renovace podlah 
nedělá každý podlahář. Jednak  
na některé druhy nemá dostateč-
né vybavení a na jiné dostatečné 
zkušenosti. 
 
Ze všech těch renovací se podí-
váme blíže na renovaci dřevěných 
podlah. Dřevěné podlahy mají 
velice dlouhou tradici a to stov-
ky let. Byli doby, kdy si je mohli 
dovolit v různých podobách jen 
ta nejbohatší šlechta na svých 

zámcích, hradech a sídlech. Ale 
byla i léta, kdy se dřevěné podlahy 
pokládali do městských domů 
a bytů. Dokonce a nemusíme 
chodit daleko, kdy se dřevěné 
podlahy pokládaly do běžných 
nájemních panelových bytů. 
Dřevěné podlahy tu s námi jsou 
opravdu dlouho a také tu dlouho 
budou. Zatímco spousta druhů 
podlah, jsou tak trochu trendové 
záležitosti, tak dřevo je klasika 
a neokouká se nikdy. Možná bych 
mohl říct, že je to podobné s ko-
berci. Ty tu také byly před stovky 
lety a jsou tu dodnes. Takže o jaké 
podlaze se tu bavíme? O dřevěné 
luxusní, drahé nebo o standardní, 
dostupné podlaze? To posouzení 
nechám na každém z vás, já jen 
řeknu jedno, bavíme se o podlaze, 
která je 100% přírodní, voňavá 
a jedinečná. Proč? Protože každý 
kousek dřeva, ať už je malý nebo 
velký, je jedinečný, originální. 
Dokonce znám dřevěné podlahy 
s příběhem. Kdy se ví, z jakého 
jsou stromu, kolik let strom rostl, 
kdy a proč byl nebo musel být 
uříznut.

Nabízí se otázka, podlahář správ-
ně zhotoví dřevěnou podlahu, 
jaká je její životnost? Kdo na to 
umí odpovědět? A co všechno 
ovlivňuje životnost dřevěné 
podlahy? Zkuste si na to odpo-
vědět každý sám a na základě 
odpovědí se zeptejte sami sebe, 
jestli právě takovou podlahu 
chcete. Já jsem si napočítal 43 
odpovědí a když si to sesumíruji, 
tak dřevěná podlaha, ať počítám 
jak počítám, je pro mě ta nejlev-

nější podlaha se všemi výhodami 
a bonusy po celou její životnost. 
Nebudu zde vypisovat všech 43 
odpovědí, neboť by se ten článek 
pěkně protáhl a ruku na srdce, 
kdo z vás dnes rád čte a navíc to, 
co si myslí, že zná, umí a dělá.

Kdy je ten správný čas na renova-
ci dřevěné podlahy? 

Přiznám se, že i zde, neexistuje 
jednoznačný pohled. Někomu ne-
vadí kdejaký šrám, který dřevěná 
podlaha má. Někdo je na infarkt, 
když vidí na dřevěné podlaze rýhu 
nebo defekt, když malé dítě něco 
upustí na zem. Já osobně mezi 
takové lidi nepatřím. Není nad to, 
když podlaha dostane patinu, ve 
které se píšou příběhy života lidí, 
kteří na ní žijí. Ale když už má 
k renovaci dojít, položte si opět 
otázku, jak takovou renovaci co 
nejšetrněji provést s ohledem 
na požadavky a potřeby majitele. 
Budeme se zde zabývat renovací 
v interiéru, a to podlah dřevě-
ných, vrstvených a masivních. 

vo(d)borník radí
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Pokud jdete na renovaci podlahy, 
která je lakovaná, není zde o čem, 
vše jde dolu až na čisté dřevo. 
Pokud se chystáte na renovaci 
dřevěné podlahy ošetřené ole-

jem, zvažte, zda je potřeba vše 
odbrousit anebo zda by stačil 
refresh. To se udělá taková olejo-
vá lázeň z čistícího a impregnač-
ního oleje. Podlaha se v jednom 

kroku vyčistí a zároveň doolejuje. 
Za mě je tohle super volba a še-
trná k podlaze. Nic se nebrousí 
a prodlouží se ochrana a život-
nost podlahy. 

Pokud uznáte za potřebné, 
a hlavně vhodné přistoupit 
k renovaci podlahy celoplošným 
přebroušením, nabízí se vám 
hned několik možností. Dle stavu 
dřevěné podlahy a požadavků 
na povrchovou úpravu, zvolíte 
správné brousící stroje, nářadí 
a nástroje. Buďte pečliví, pokud 
uděláte chybu, můžete investoro-
vi na jeho podlaze výrazně zkrátit 
životnost anebo v některých pří-
padech jí zcela znehodnotit. 

Vybroušení dřevěné podlahy 
v interiéru může být dle poža-
davku do hladka nebo lze použít 
kartáčování, hoblování, frézování. 
Dále jsou i speciální techniky 
opalování, drásání, louhování. 
Povrchových úprav se nabízí hned 
několik. Olejování, lakování, vos-
kování. Co se laku týče, je oprav-
du velké množství zátěží, kvalit, 
odolností, odlesku, složení včetně 
protiskluzové úpravy. A když řek-
nu, že je velké množství laků, tak 
v olejích si to několikrát znásobte 
ty možnosti. Oleje si můžete 
rozdělit ještě na čisté oleje pří-
rodní, probarvené oleje a oleje 
s voskem. Ale můžete mít dnes 
podlahu, která je naolejovaná 
a zároveň nalakovaná. To jsou 
takové nejčastější a základní po-
vrchové úpravy, které jsou u nás 
používány. 

K renovacím se používají různé 
druhy strojů jako asi nejznámější 

je velká pásová bruska, krajová 
bruska a jednokotoučová bruska. 
Speciální příslušenství jako je 
TRIVO-disk, na který jde nasadit 
velké množství příslušenství. 
Díky tomu lze práci zefektivnit. 
Používám tento nástroj rád, a to 
z jednoho důvodu. Prostě ho 
unesu sám. Ty doby, kdy jsme 
ve dvou nosili velkou pásovou 
brusku, nebo když jsem byl sám 
a musel jsem si jí rozložit na díly, 
abych jí vynesl a pak složil, než 
mohu začít brousit, jsou pro mě 
pryč. Jednoduše si vynesu jedno-
kotoučový stroj Columbus SH155, 
pak kufr s TRIVO-diskem, který 
na brusku nasadím za 30 vteřin 
a mám plnohodnotnou brou-
sící potvoru o výkonu 2000 W, 
která si poradí téměř s každým 
kouskem dřeva. Najednou mám 
víceúčelový stroj, na který si dle 
potřeby nasadím takové nástroje, 
které podlaha a technologický 
postup vyžaduje. Tak třeba brou-
sící diamanty na tvrdý epoxidový 
lak. Výhodou je, že při broušení 
se lak na diamanty nelepí, jako 
tomu je u smirkového papíru. 

Takže diamanty strhnu starý lak, 
jakýkoliv, tím se i trochu porovná 

dřevo a pak jdu smirky na čisté 
dřevo. Řeknu vám, že tyhle reno-
vace, to je velká paráda, a ještě 
když se s investorem dohodne-
me, že nebude podlaha nuda, to 
znamená, že jí nebudeme brousit 
jen do hladka, ale že jí vykartá-
čujeme a pak na ní dáme olej 
s voskem, tak ta optika dřevěné 
podlahy po uschnutí, to je pecka, 
prostě kdo má rád dřevo, tak to-
hle prostě chcete.

Váš Pepa Voborník 
na podlahy vodborník 

vo(d)borník radívo(d)borník radí

•  Columbus SH155 s TRIVO-diskem •  Columbus SH155 s TRIVO-diskem
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tématéma

Téma: 
Lepidla
Lepidla na pod-
lahové krytiny 
v portfoliu Su-
pellex
Výběr podlah je v dnešní době 
velmi rozmanitý, a to samé se 
týká i lepidel k nim určeným. 
Způsoby a technologie lepení 
včetně výběru vhodného lepidla 
se s každým druhem podlahy 
liší. Společnost Supellex-svět 
podlah distribuuje a prodává 
lepidla na lepení různých druhů 
podlahovin. 

PVC 
  • 
PVC lepíme disperzními lepidly 
a technologii do polomokrého, 
anebo odeschlého lože. Lepidla 
nanášíme buďto zubovou špa-
chtlí, anebo pomocí válečku. Je 
možné, za určitých okolností 
zkombinovat tyto dvě technolo-
gie nanášení lepidla a to tak, že 
naneseme potřebné množství 
lepidla zubovou špachtlí a ná-
sledně jej, ještě za mokra, rozvá-
lečkujeme válečkem. 

Proč? V případě, že lepíme PVC 
v unibarvě a v místnosti jsou 
velká okna, HS portál, anebo tzv. 
francouzské dveře a nechceme, 
aby se časem ukázaly stopy 
po zubové špachtli, naneseme 
lepidlo špachtlí a následně jej 
ještě jako mokré rozválečkujeme. 
V případě, že vám nevyhovuje 
tato technologie, je možné vybí-
rat z lepidel, které se dají naná-
šet přímo válečkem.

Pokud se jedná o nesavý pod-
klad, nanášení lepidla provádějte 
zubovou špachtlí o velikosti zubu 
A4.

Dále potom můžete provést po-
kládku PVC zafixováním tohoto, 
tzv. fixačním lepidlem. Toto se 
nanáší válečkováním, anebo i zu-
bovou špachtlí obvykle velikosti 
A4. 
Doporučené produkty: Chemos 
DL 155, DL 250T, DL 250, DL 
295T, DL 295, FIX Ardex, AF 
2224, AF 148, AF 155, AF 800 

Luxusní vinylové dílce 
  • 
LVT lepíme disperzními lepidly, 
a to buďto technologii lepení 
do suchého lože, polomokrého, 
anebo do mokrého lože, anebo 
lepidly na bázi MS polymerů, 
technologii do mokrého lože. 
Všeobecné doporučení výrobců 
LVT je, aby se jejich výrobky lepili 
do mokrého lože. U MS polymer-
ních lepidel se na chvilku, a to 
díky technologii lepení zastavím. 
Námi užívané MS polymerní 
lepidla jsou vždy jednosložkové. 
Z našich školení víte, že jed-
nosložkové MS polymerní lepidlo 
vyzrává na základě přítomnosti 
vlhkosti. Tuto vlhkost si všeobec-
ně MS polymerní lepidlo stahuje 
za první z podkladu, a za druhé 
z lepeného materiálu, anebo za 
třetí ze vzduchu. V prvních dvou 
případech se materiál lepí hned 
do mokrého lože, jelikož máme 
zabezpečený přístup vlhkosti 
a teda lepidlo nám tzv. „zabere” 
a začne vyzrávat. V případě, že 
jsme odkázaní na zrání lepidla 
vlhkostí ze vzduchu, například 

když lepíme přímo na PU pene-
traci a máme klasické LVT, anebo 
LVT typu Premier Aqua, kde 
spodní vrstva podlahoviny je z vi-
nylu, teda nesavá a prosta vlh-
kosti, musíme zabezpečit dosta-
tečnou vlhkost okolního vzduchu 
například zvlhčovačem a vlhkost 
okolí musí být minimálně 50 % 
RV a víc. V tomto případě se 
musí citlivě odhadnout doba, po 
kterou necháme lepidlo vyzrávat 
vlhkostí a to tak, aby se nesta-
lo, že by se nám lepidlo díky 
dlouhé době otevření uzavřelo 
a mi jsme nemohli LVT přilepit 
k podkladu. Tato metoda se zdá 
být dosti komplikovaná a mnoho 
lidí nepředpokládá, že by ji užilo. 
Nicméně pokládám popis této 
technologie za velmi důležitý 
a to hlavně z toho důvodu, aby 
jste byli připraveni na různé 
druhy pokládky… Pozor. Vždy se 
musí nalepená plocha převálco-
vat válcem na to určeným (50 kg, 
80 kg). Toto platí u každého le-
pení podlahové krytiny… 
Doporučené produkty: Chemos 
DL 300, DL 295, Ardex AF 148, 
AF 155, AF 180 

Linoleum 
 • 
Linoleum lepíme disperzními 
lepidly se speciální technologii 
lepení, a to do mokrého lože.  
Doporučené produkty: Chemos 
DL 202, Ardex AF 785

Koberce a kobercové čtverce 
  • 
Koberce ve formě pásů můžeme 
lepit jak do mokrého lože, tak 
i do polo, anebo suchého lože. 
Kobercové čtverce se lepí fixač-

ním lepidlem a to přibližně  
10 minut po jeho nanesení vá-
lečkem.  
Doporučené produkty: Chemos 
DL 155, DL 250, DL 295, Ardex 
AF 2224, AF 155 

Korek 
  • 
ve smyslu čisté korkové masivní, 
anebo sendvičové podlahy lepíme 
lepidly disperzními (kontaktně), 
kontaktními rozpuštědlovými, 
anebo MS polymerními lepidly. 
Dále se můžeme setkat s podla-
hou hybridní, to znamená v kom-
binaci korek-LVT, korek-HDF, 
LVT-korek-LVT, anebo korek kom-
pozitní. V tomto případě se vždy 
bere na zřetel, jaký je materiál na 
rubové straně podlahoviny. V pří-

padě, že tam je korek, volíme 
vždy MS polymerní lepidlo (SMP 
lepidlo) v odpovídajícím množství 
lepidla dle tloušťky pokládaného 
materiálu. Jestliže je na spodní 
straně podlahoviny LVT, volíme 
lepidlo buďto disperzní k tomu 
určené, anebo MS polymerní le-
pidlo.  
Doporučené produkty: Likor LMS 
100, MS 260, DL 300 Ardex, AF 
480, AF 180 

Janser Glukon Premium wmf 
tímto lepidlem lepíme všechny 
druhy podlahovin, vyjma PVC 
a dřevěné podlahy. Technologie 
lepení je kontaktní a nanášení 
lepidla je nástřikem na obě lepe-
né plochy, tedy na podklad a na 
lepenou podlahovinu.

Dřevěné podlahy 
  • 
Tyto podlahoviny se lepí speciál-
ními lepidly a to rozpuštědlovými 
(již jsou na ústupu), PU dvouslož-
kovými, PU jednosložkovými, MS 
polymerními, anebo s SMP tech-
nologii. PU jedno a dvousložková 
lepidla jsou tzv tvrdá lepidla, ane-
bo velmi tvrdě elastická lepidla.
MS polymerní lepidla jsou buďto 
elastická, anebo tvrdě elastická. 
Tady bych se zastavil s jednou 
poznámkou. Na lepení dřevěných 
podlah s „pérkem a drážkou” jed-
noduchou, ne tedy zámkový spoj, 
prosím užívejte tvrdě elastická 
lepidla, anebo velmi tvrdě elastic-
ká lepidla. Jestliže užijete elastic-
ká lepidla, nedocílíte dlouhodobé 
pevnosti ve spoji dvou parket, 
anebo lamel a může se časem 
a užíváním stát, kdy se podlaho-
vina přizpůsobuje klimatu, a tedy 
zvětšuje či zmenšuje svůj objem, 
že obyčejná „pérko-drážka” ne-
udrží tyto lamely u sebe. A to 
i díky elastickému lepidlu a jeho 
elasticitě. Naopak tvrdě, anebo 
velmi tvrdě elastické lepidlo tyto 
změny do velké míry neguje. To 
se týká i tvrdých lepidel. V přípa-
dě, že ukládáte podlahovinu se 
zámkovým spojem, můžete po-
užít prakticky jakýkoliv druh PU 
lepidla (MS, SMP, elastické, tvrdě 
a velmi tvrdě elastické, 1K, 2K). 
Doporučené produkty: Chemos 
SPU 60, SPU 64, PU 45, Ardex 
AF 455, AF 460, AF 480, AF 415

Pryž, Guma 
  • 
V tomto případě použijeme lepi-
dla k tomu určena a doporučena 
výrobci podlahoviny. Všeobecně 
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se používají PU 2K lepidla. Opět 
jedna poznámka. V případě, že 
lepíme takový druh podlahoviny, 
musíme si uvědomit, že při zrání 
PU lepidla toto produkuje látku, 
která je schopna podlahovinu po 
nalepení tlakem mírně nadzved-
nout a v případě, že by jsme ji 
v průběhu cca 2-4 hodin opět ne-
zaválcovali, lepidlo pod ní během 
cca 12 hodin vytvrdne a již nebu-
deme schopni podlahovinu do 
lepidla otisknout a to ani válcová-
ním. Bývá to dost častý problém, 
a proto je potřeba s válcováním 
podlahoviny termínově počítat. 
Doporučené produkty: Chemos 
TR 21, Ardex AF 495

Elektrostaticky vodivé podlaho-
viny  
  • 
Tady se opět jedná o specifickou 
skupinu lepidel, obsahující uhlíko-
vé vlákna, anebo rozdrcený uhlík, 
který slouží k odvedení náboje. 
Některá lepidla jsou zkonstruová-
na tak, že před aplikací takového 
lepidla musíme provést penetro-
vání podkladu speciální uhlíkovou 

penetrací a některá lepidla tuto 
penetraci nepotřebují. Penetrace 
je důležitá hlavně z důvodu zlep-
šení odvodu elektrického náboje 
i po mnoha letech, kdy lepidlo již 
pozbývá svých stoprocentních 
vlastností. Navíc tato penetrace 
perfektně proniká do podkladu 
a váže prach. Ještě jedna poznám-
ka. Pozor na odvětrání lepidla. 
Tyto lepidla, jak jsem se již zmínil 
obsahují uhlík. Uhlík napomáhá 
rychlejšímu odvětrání lepidla (zba-
vuje ho vody) a proto je důležité, 
aby jste počítali s rychlejší práci 
a aby jste nenechávali lepidlo 
příliš dlouho odvětrat (5-15 minut 
v závislosti na podmínkách), jeli-
kož toto povrchově okorá a v tom 
případě podlahovinu “nesmočíte” 
a můžou tak vzniknout místa, 
která budou vykazovat příliš velký 
odpor a zkoušející nedoporučí 
podlahovinu užívat a většinou je 
z toho mega prů***… Když nad 
tím přemýšlím, je to jeden z dů-
vodů, proč bych použil penetraci. 
Tato nám mimo jiné zabezpečí 
o malinko delší otevřenou dobu 
pro použití lepidla.

V případě, že jsem něco opo-
mněl, anebo nedej Bůh zapomněl 
- omlouvám se, ale jsem vám 
k dispozici a připraven odpovědět, 
anebo zjistit a potom odpovědět 
na jakýkoliv dotaz v oblasti lepidel 
a vůbec všeho, co se podlahařiny 
týká!

Děkuji, že jste se dočetli až sem 
a Zdravím Vás…

Vlado Ďuriš

téma

Podlahy  
z kolekce Merit
Podlahy SPC 
a HDF z kolekce 
Merit mají hod-
ně společné,  
ale přitom jsou  
odlišné
Pojďme se tedy podívat na je-
jich hlavní přednosti.

Merit SPC 
  • 
Podlaha Merit SPC se skládá ze 
směsi polymeru a vápence a její 
součástí je i integrovaná korková 
podložka. Podlahy Merit SPC 

najdou využití ve všech vnitřních 
prostorech, a to jak domácích, 
tak i komerčních mimo vlhké 
místnosti a sauny. Mezi vhodné 
prostory pro pokládku se řadí 
i koupelny nebo kuchyně. Tedy 
místnosti, kde častěji dochází ke 
kontaktu vody s podlahou. V ta-
kových případech totiž podlaha 
Merit SPC nenabobtná. Důle-
žité je však myslet na správné 
provedení pokládky, aby voda 
nepronikala dovnitř a nevznikala 
možnost k vytváření plísní, tím 
pádem musí být dilatační spáry 
překryté silikonem nebo polyure-
tanovým tmelem. 

Podlahy Merit SPC lze instalovat 
na většinu existujících pevných 
povrchů, jako jsou pružné pod-

lahy a keramické dlaždice, které 
jsou dostatečně připevněné 
k podkladu, kompletně rovné 
a bez volných částí. Měkké pod-
klady jako jsou koberce a podob-
ně musí být odstraněny. Staré 
pružné podklady (jako pvc, lino-
leum, korek…) musí být přilepeny 
pevně v celé ploše. 

Pro pokládku podlah Merit SPC 
není třeba podložka ani PE fólie.

Merit HDF 
  • 
V případě Merit HDF se podlaha 
skládá zejména z masivní vinylo-
vé vrstvy na nosné HDF desce se 
zámkem Corkloc. Jako Merit SPC 
obsahuje i HDF integrovanou 
korkovou podložku, která pod-

•  Merit SPC — Future Oak

podlahy z kolekce merit
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laze přináší pozitivní vlastnosti. 
Jsou vhodné pro pokládku ve 
vnitřních domácích i komerčních 
prostorech mimo sauny a vlhké 
místnosti.

Věděli jste, že? Obrovskou výho-
dou obou materiálu je korková 
podložka, díky které lze oba 
druhy podlah celoplošně lepit. 
Ta navíc díky akustickým vlast-
nostem snižuje kročejový hluk 
podlahy.

Instalace v kostce 
  •  
Podlahy Merit HDF lze instalovat 
na většinu existujících pevných 
povrchů, jako jsou pružné podla-
hy, dřevěné podlahy a keramické 
dlaždice, které jsou dostatečně 
připevněné k podkladu, kom-
pletně rovné a bez volných částí. 
Měkké podklady jako jsou koberce 
a podobně musí být odstraněny. 
Nerovnost takovéhoto podkladu 
nesmí být větší než 3 mm na 2 m 
délky. Všechny podklady musí být 
před pokládkou zcela suché. Ni-
kdy neinstalujte plovoucí podlahy 
Merit HDF bez použití PE bariéry 
proti vlhkosti s minimální tloušť-
kou 0,2 mm.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi SPC 
a HDF podlahami?  
  • 
V prvé řadě se oba druhy podlah 
mezi sebou liší v konstrukční 
výšce. Dalším rozdílem je vlhkost 
v místnosti, ve které je podlaha 
položena. Zatímco Merit SPC 
nemá problém s dlouhodobým 
působením vlhkosti, Merit HDF 
může být v takovém prostředí ná-
chylnější a zvětšovat svůj objem.

Hlavní výhody Merit SPC a HDF 
  • 
SPC 
Díky své skladbě se jedná o roz-
měrově stabilnější materiál oproti 
populárním vinylovým podlahám. 
Ideální využití najde tento druh 
podlahy v dnešních novostavbách, 
především pokud je zamýšleno 
v rámci stavby zakomponovat 
i podlahové topení nebo fran-
couzská okna. V rámci podlaho-
vého topení nabízí totiž výbornou 
propustnost tepla, nejlépe však 
v kombinaci s celoplošným le-
pením. Struktura podlahy navíc 
umožňuje vhodnost umístění do 
kuchyní i koupelen.

HDF 
Merit HDF je odlišný v konstrukční 
výšce, tím pádem se jedná o tvrdý 
a robustní materiál s pevnými 
zámky. Ideální využití má v do-
mech či bytech při rekonstrukci, 

kde je plánováno strhnutí staré 
podlahy. Stejně jako SPC jsou tiš-
ší, neboť korková vložka, která je 
součástí snižuje kročejový hluk.

Jak o podlahu pečovat? Výrobce 
doporučuje: 
  • 
Podlahy Merit SPC a HDF mohou 
být udržovány běžným vytíráním, 
přípravky pro péči nebo hloubko-
vým čištěním. Ideální a doporuče-
né jsou produkty od společnosti 
Loba jako například Loba Cleaner, 
Loba ParkettCare nebo Loba Ca-
reRemover a další. 

Vánoční  
a novoroční 
otevírací doba 
 Praha, Brno, Plzeň, Velká Bíteš:

Čtvrtek 23. 12. 2021, otevřeno do 
12.00 hodin. Od pátku 24. 12. 2021 
do 2. 1. 2022 budou naše provo-
zovny zavřeny.

Vánoční a novoroční otevírací 
doba se týká skladů i showroo-
mů. Od 3. 1. 2022 se na Vás  
budeme opět těšit.

Ples Supellex 
Plesová sezóna v lednu nemine 
ani Supellex. 

Těšit se můžete na večer plný 
zábavy s bohatým programem 
a skvělou atmosférou. 

Ples se bude konat v sobotu  
22. 1. 2022 v kulturním centru 
Semilasso v Brně.

Podlahářská 
aréna 2022
Jako každým rokem Vás i příští 
rok srdečně zveme na podla-
hářské arény, kde představíme 
veškeré naše novinky a těšit se 
můžete i na praktické ukázky.

Nezapomeňte si poznačit do Va-
šich kalendářů tyto termíny:

Plzeň 31. 3. 2022 
Praha 5. 4. 2022 
Brno 7. 4. 2022

O místě konání a časovém har-
monogramu celé akce Vás bude-
me včas informovat.

Budeme se po dlouhé době těšit 
opět na Vaši účast.

Janser akce
Na konci podzimních dnů pro 
vás chystáme prezentační dny, 
týkající se profesionálního nářa-
dí od společnosti Janser.

V programu akce nebudou chybět 
praktické ukázky, jak s nářadím 
pracovat.  
 
Nezapomeňte, že při nákupu ná-
řadí ve dnech 29. 11.—3. 12. 2021 
můžete získat slevu až 10 %.

V uvedených dnech se můžete 
těšit na přítomnost pana Vlada 
Ďuriše, který je jedničkou v oboru 
světa podlah. 

Brno 29. 11.—30. 11. 2021 
Praha 1. 12. 2021  
Plzeň 2. 12. 2021 

•  Merit HDF — Honey Oak

podlahy z kolekce merit

Na závěr

na závěr



Klidné a pohodové zimní dny  
Vám přeje Svět podlah


