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Vážení přátelé, milí zákaznící,

máme za sebou první čtvrtletí roku 2022 včetně velmi 
úspěšných podlahářských arén, o které jste projevili 
obrovský zájem a já Vám za tento zájem mnohokrát děkuji. 
Věřím, že pro Vás obsah arén byl přínosným a přinesl kýžené 
informace a novinky, které jsme pro Vás s celým týmem 
Supellex velmi pečlivě připravovali. 

První letošní vydání našeho magazínu přináší především 
ohlédnutí za podlahářskými arénami 2022, představení 
nových privátních kolekcí                       od výrobce ESCO, 
              od výrobce Amorim a                              od výrobce 
Gerflor a samozřejmě i úžasný rozhovor, tentokrát  
s Dušanem Uhlířem jakožto prokuristou naší partnerské 
společnosti ESCO. V magazínu najdete i představení naší 
proslulé podzimní akce, která se nám nezadržitelně blíží 
a spoustu dalších zajímavých témat a informací z celého 
Světa podlah. 

Závěrem mi ještě jednou dovolte Vám poděkovat za Vaši 
přízeň a za to, že jste společně s námi nedílnou součástí 
Světa podlah. 

Přeji klidné a pohodové dny.

David Veselý
jednatel společnosti
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Světa podlah
Nový web 
Svět podlah

Řadu měsíců jsme pracovali na 
novém webu, který se věnuje 
všem privátním kolekcím spo-
lečnosti Supellex a jsme rádi, že 
Vám ho nyní můžeme představit. 
Na webu najdete kromě našich 
privátních kolekcí i plno inspirace 
a interiérových fotografií. 

www.svetpodlah.cz

Nový systém ceníku

Velkou novinkou roku 2022 je náš ceník, který již ceníkem 
nenazýváme. 

Aktuálně se jedná o katalog produktů ve kterém naleznete přehled 
vybraných produktů, ale nově bez cen. K zobrazení cen slouží QR kódy, 
které odkazují na produkty s cenami. Katalog produktů disponujetřemi 
druhy QR kódů. Prvního si můžete všimnout hned na první straně, který 
odkazuje na celý ceník. Druhá strana v katalogu produktů je věnována 
QR kódům odkazujících na samotné kapitoly online ceníku. Třetí druh 
QR kódů naleznete po celém katalogu produktů, který odkazuje na 
jednotlivé značky a výrobce. Věříme, že tento systém nám pomůže, 
abychom udrželi krok s dnešní dobou plnou zdražování a Vám mohli vždy 
poskytnout aktuální ceny. 

Vzhůru Brno,
Vzhůru Kometa!
Na vědomost se dává, že se naše 
firma Supellex stala partnerem 
hokejového týmu Kometa Brna. 

Již začátkem letošního roku jsme si omotali kolem krku modré šály 
a šli jsme podpořit tým Komety v DRFG aréně, která se již plnila 
zapálenými fanoušky a atmosféra byla neuvěřitelná. 

V březnu nám pak bylo velkým potěšením zúčastnit se rozloučení hráčů 
se sezónou. Připraveno bylo několik her, kvízů a vystoupení. U stolu 
jsme seděli s mladým, usměvavým a především talentovaným hráčem 
Andrejem Kollárem, který nám přiblížil celý proces přípravy na další 
sezónu. Tento usměvavý mladík ze Slovenska má za sebou zámořskou 
zkušenost a nyní jej můžeme vidět hrát za Slovenskou reprezentaci v 
Euro Hockey Challenge, kde nastoupil dokonce v zápasu proti Česku. 

Nová sezóna
•
Nyní se již hráči připravují na novou sezónu. Přípravu začínají atletickými 
a posilovacími tréninky pod taktovkou Martina Iterského. 

• Petr Kříž, David Veselý, Filip Veselý (všichni Supellex), Andrej Kollár (HC KOMETA BRNO)

Kometa a Supellex
• 
My jsme moc rádi, že do této 
sezóny vstupuje firma Supellex 
jako jeden z hlavních partnerů  
hokejového družstva Komety. 
Těší nás, že se v příští sezóně 
seznámíme s novými posilami, 
které vítáme a přejeme jim 
mnoho sil a především zdraví. 
Jsme rádi, že čím dál více 
dostávají možnost hrát i mladší 
hráči. Podle nás je velmi důležité 
podporovat mladé hráče a 
vzbuzovat v dětech zájem o 
sport. Stejně tak ale přejeme 
vše dobré našim “komeťáckým 
stálicím” a vedení. 

Hoši, bojovat! 

SPOLUPRÁCENOVINKY

Prohlédněte si náš nový web        
a inspirujte se při výběru podlahy.



www.supellex.cz SUPELLEX magazín

6 7Podlahářské arény

Společná setkání 
k nezaplacení

Jednou z největších radostí nám 
v uplynulých měsících dělaly 
Podlahářské arény, které se po 
menší pauzičce znovu konaly. 

Plzeň, Praha a Brno, to jsou 
města, do kterých jsme se 
vydali společně s našimi 

Jsme moc rádi, že jsme po dlouhé 
době mohli společně s Vámi 
opět pořádat podlahářské arény. 
Celkem jsme se za všechny 
arény sešly v počtu 505 
účastníků. Věříme, že 
letošní podlahářské arény byly 
vstupenkou do naši společné 
a úspěšné sezóny 2022, která 
nám právě odstartovala. Zda 
bude tato sezóna úspěšná, ještě 
nevíme, ale díky Vám dozajista 
úspěšná bude.

váš Supellex

skvělými obchodními zástupci a 
specialisty. Účast byla naprosto 
fantastická a nálada ještě lepší. 
Úvodní slovo si vzal David 
Veselý, který představil členy 
týmu Supellex. Zhodnotil krátce 
loňský rok a představil vizi pro 
rok příští. Své nové dekory z 
privátní kolekce DesignTime 
nám představil Gerflor. Firma 
Ardex nám uvedla novinky 
v oblasti nivelačních stěrek, 

lepidel a tmelů. Po kratší pauze 
nám představil privátní kolekce 
Supellex MERIT SPC a HDF a 
MERIT Plus SPC Vlado Ďuriš. 
Esco prezentovalo zcela novou 
privátní kolekci dřevěných podlah 
the family. Woodplastic odhalil 
privátní kolekci dřevoplastových 
terasových desek GARDENDECK. 
A Au-mex uvedl novinky OSMO 
2K Olej na dřevo.
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naší rodiny
To nejlepší z našich lesů v exkluzivní 
kolekci the family.
Pro naše zákazníky chceme to nejlepší. Při tvorbě našich privátních 
kolekcí proto raději než na masovou výrobu, vsázíme na kvalitu, 
tradice a dlouhodobou udržitelnost. Krásný přírodní design už je 
pak pouze pomyslnou třešničkou na dortu. Poznejte příběh našich 
dubových podlah i vy. 

Zkušenost nenahradíš
•
Kvalitní podlaha je základem domova. A proto, když jsme v roce 2004 
začínali ve Velké Bíteši, nechtěli jsme, aby byl Supellex vnímán jen jako 
pouhý prodejce podlah. Naopak! Svoji činnost jsme od začátku budovali 
na principech vzájemné důvěry, respektu a úcty k našim zákazníkům i 

obchodním partnerům.
Jen díky tomu, že jsme všem 
trpělivě naslouchali, sbírali 
zkušenosti a pracovali na našem 
know-how, dnes víme, že není 
podlaha jako podlaha a že ke 
každému z nás se hodí trochu 
jiná. Taková, která vystihuje 
náš styl a osobnost. A přesně 
v tomto duchu jsme navrhli i naši 
kolekci ekologických dubových 
podlah the family. 

Vyrobena s láskou k přírodě
i řemeslu
•
Říkáte si, čím se může lišit od 
ostatních dřevěných podlah? 
Odpověď je jednoduchá – přístu-
pem, kterým vzniká a precizním 
zpracováním z rukou českých

řemeslníků, kteří dělají svoji práci 
s láskou. Výsledkem jsou velmi 
osobité dekory s překrásnou 
kresbou dubového dřeva a nad-
standardní zárukou 20 let.
Každý kousek podlahy navíc 
pochází z českých a slovenských 
lesů s garancí udržitelného hos-
podářství PEFC. Zamýšlet se už 
při výrobě nebo nákupu právě nad 
udržitelností, je totiž skvělým 
způsobem, jak svým dílem při-
spět k lepšímu světu – například 
díky pravidelné výsadbě nových 
stromů v těchto lesích.

THE FAMILY.THE FAMILY.

the family.

• 05 Filip

• 04 Anna • 01 Adam

• 06 Iveta
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THE FAMILY.

 the family.
 Adam

 01
Lucie

 02
 David

 03

Anna

 04
Filip

 05
 Iveta

 06
 Petr

 07

To správné číslo právě pro vás

Stylová, osobitá a přitom dokonale funkční
•
Podlahy z kolekce The Family. jsou složeny ze tří vrstev, včetně odolné 
vrchní vrstvy o tloušťce 3 mm. Odměnou je maximální stabilita, odolnost 
a pohodlí při užívání. Dubové podlahy sami o sobě patří k těm, které 
v interiéru působí komfortně a hřejivě. Jistě ale potěší také možnost 
využití podlahového vytápění, které jen doladí dokonalý komfort 
vaší nové dřevěné podlahy. 
Podlahy stačí jednoduše udržovat mopem nebo vysavačem, protože jsou 
již z výroby ošetřeny tvrdým voskovým olejem. Pro větší čištění vám pak 
rádi poradíme, jaké přípravky jsou pro ně ty nejlepší.  
Těšit se můžete na výběr ze 7 osobitých dekorů. Každé desce v naší 
kolekci totiž dáváme nejen číslo, ale i jméno, aby si mohl každý z vás 
vytvořit osobní spojení svého stylu s charakterem podlahy a svou domácností. 

Kolekce The family. nabízí 
podlahy s výraznou i jemnou 
přírodní strukturou dřeva 
nebo ekologickým kouřovým 
provedením, které dodává 
dřevěné podlaze více svérázného 
charakteru a neobyčejného 
vzhledu. Zkrátka, co kus, to 
originál!
Objevte výhody těchto podlah 
a staňte se součásti naší rodiny 
i Vy. 

THE FAMILY.

the family.

• 02 Lucie

• 07 Petr
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- Dušan Uhlíř

 Jaká je historie společnosti? Jak 
dlouho je na trhu a jak jste ve 
společnosti ESCO začínal?
•
Firma vznikla začátkem nového 
milénia, tedy v roce 2000 pod 
názvem ESCO CZ PRODUCTION. 
V roce 2007 vznikla firma ESCO 
PODLAHY, která se „oddělila„ 
od mateřské firmy ESCO CZ 
PRODUCTION a stará se výhradně 
o český a slovenský trh. Firmu 
ESCO PODLAHY  jsme utvořili 
hlavně z toho důvodu, že 
jsme poměrně výrazně začali 
„expandovat na našem trhu“, 
firma výrazně rostla v prodejích 
a tímto krokem jsme se chtěli 
českému trhu věnovat opravdu 
do detailu a vybudovat síť našich 
partnerů, kteří nabízí naše 
produkty. V současné době má 
naše firma tyto společnosti – 
ESCO CZ PRODUCTION vyrábí a 
obchoduje se zahraničím, ESCO 
PODLAHY obchoduje s Českou 
republikou a Slovenskem a ESCO 

OAK SAWMILL má na starosti 
naši pilu ve Velké nad Veličkou. Já 
pracuji ve firmě od roku 2003.
 
Povězte nám prosím něco o 
vašich produktech. Jaké nabízíte 
a které jsou mezi vašimi zákaz-
níky oblíbené?
•
Jak jistě většina z vás ví, 
vyrábíme dubové podlahy a jsme 
možná trochu výjimeční tím, 
že naše podlahy nabízíme jak 
na masivní, tak i na dvouvrstvé 
nebo třívrstvé konstrukci různých 
tlouštěk, šířek, délek i kvalit, 
takže ta variabilita je opravdu 
velká a každý zákazník si může 
utvořit podlahu „podle svého“. 
Již dlouhodobě je největší zájem 
o kartáčovanou řadu KOLONIAL, 
ale v nabídce máme i jiné řady 
od hladkých až po katrované 
povrchy. Poslední dobou 
registrujeme zvýšený zájem o 
velkoplošné stromečky.

Jaký je podíl společnosti na čes-
kém a evropském trhu?
•
Přesný podíl vám nedokážu 
říct, ale naše produkce je cca. 
450 000 m² podlah a zhruba 
25 % produkce zůstává v naší 
republice. Jinak momentálně 
vyvážíme podlahy asi do 40 států 
celého světa.

V březnu tohoto roku jsme ve 
spolupráci s Vámi vytvořili no-
vou kolekci the family., můžete 
našim čtenářům objasnit v čem 
je tato kolekce unikátní nebo 
výjimečná? 
•
Řada the family. je vnímána jako 
další výrazný krok kupředu ve 
spolupráci firem SUPELLEX – 
ESCO, která je dle mého názoru 
na velmi dobré úrovni. Hlavní 
předností kolekce the family. 
jsou v možnosti odebrání této 
podlahy prakticky ihned – všech 7 
dekorů má totiž firma SUPELLEX 

ROZHOVOR

skladem a my se snažíme o 
pravidelné dozásobování tak, aby 
všechny odstíny byly neustále 
k dispozici. Prkna mají fixní délku, 
rozměry jsou tedy 14 x 190 x 1720 
mm. V nabídce je 7 odstínů, které 
byly velmi pečlivě vybrány tak, 
aby obsahovaly široké barevné 

spektrum od světlých až po 
tmavé barvy a zároveň se jedná o 
jedny z nejprodávanějších odstínů 
v rámci celé Evropy. Prkna jsou 
dodávány ve velmi oblíbené 
středně rustikální kvalitě a jsou 
olejovány tvrdým voskovým 
olejem.

Odkud pochází dřevo, ze kterých 
je vyráběna zmíněná privátní 
kolekce the family.?
•
Toto je další velká přednost 
této kolekce, dřevo pochází 
výhradně z lokalit v České 
republice v zastoupení cca. 

ROZHOVOR
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ROZHOVOR

70 – 80%, zbytek je dřevo 
pocházející ze Slovenska. Takže 
lze říct, že se jedná opravdu 
o „domácí“ suroviny. Na toto 
klademe opravdu velký důraz 
a kromě těchto dvou lokalit 
nenakupujeme dubovou kulatinu 
již nikde jinde. Proto také 
v dnešní opravdu „mimořádně 
jiné době“ zapříčiněnou nejprve 
covidem a teď válečným 
konfliktem na Ukrajině nemáme 
problém s nedostatkem dubové 
kulatiny a momentálně máme 
nakoupené dřevo do konce roku 
2022 a tím i pokrytou plánovanou 
kapacitu, takže i řada the 
family. není nikterak ohrožená 
nedostatkem suroviny.

ROZHOVOR

Na co jste nejvíce pyšný za 
vašeho působení ve společnosti 
ESCO?
•
Na co jsem nevíce pyšný? Tak 
hlavně na to, že jsme v naší 
firmě dokázali opravdu dát 
dohromady velmi dobrý kolektiv 
zaměstnanců s minimální 
fluktuací a také na to, že jsme 
si dokázali podle mého názoru 
vybudovat velmi dobrou pozici 
na českém trhu včetně rozsáhlé 
sítě našich prodejců, za co jim 
také děkuji – bez nich bychom to 
nedokázali.

Kam aktuálně směřuje společ-
nost ESCO?
•
Těch cílů a směřování máme více. 
Od interních cílů, jako je zvýšení 
produktivity práce 
(optimalizace výroby, výstavba 
nových hal, nákup moderního 
strojního vybavení) až po ty 

prodejní. Chceme, aby značka 
ESCO byla mezi zákazníky 
pozitivně vnímána jako kvalitní 
český výrobce na našem 
domácím trhu, tak i na trhu 
v zahraničí. Jak již možná někteří 
z vás ví, do naší společnosti 
vstoupil před 2 lety strategický 
partner firma DECOSPAN, která 
nám momentálně velmi výrazně 
pomáhá svými dlouhodobými 
zkušenostmi naplnit cíle , které 
jsme si stanovili.

Možná se k Vám dostala infor-
mace, že Supellex začal spolu-
pracovat s hokejovým klubem 
Kometa. Slyšeli jsme, že jste 
rivalem. Je tomu tak?
•
Ano, je to tak, již jsme na toto 
téma hovořili jak s Davidem 
Veselým tak i s Radimem Sučem. 
Od mala jsem věrným fanouškem 
Sparty jak v hokeji tak i ve 
fotbale. Zatímco v hokeji to po 

dlouhé době podle mého názoru 
směřuje správným směrem ve 
fotbale je to ….. jiné. Jak pravil 
klasik – „není jednoduché být 
fotbalovým fanouškem Sparty“. 
Ale doufám, že to nebude mít 
vliv na rozvoji spolupráce s firmou 
SUPELLEX ☺.

Na závěr se Vás chci zeptat, zdali 
máte nějaké oblíbené motto 
nebo radu do života?
•
Tak to jste mě zaskočila… Nevím.. 
Možná – užívejte si života, žijete 
ho jenom jednou a chovejte 
se tak, aby na vás jednou 
mohli vzpomínat pouze v tom 
dobrém. Práce a úspěch jsou pro 
někoho také velmi důležité, ale 
k dobrému životu potřebujeme 
hlavně pohodu a dobré rodinné 
zázemí – to já mám a věřím, že i 
vy ostatní také.
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Domácnost nebo komerce?
•
Podlahová krytina kolekce DesignTime od společnosti Gerflor je vysoce 
zátěžové PVC určené pro použití v jakémkoliv prostoru, kde je podlaha 
zatěžována. Skvěle vám poslouží v chodbě nebo předsíni, ale také 
v kanceláři, provozovně nebo obchodu. Své využití najde dokonce i ve 
školách a nemocnicích, jenž se vyznačují náročností a není pro ně vhodná 
ledajaká podlaha. 

Představme si nové dekory kolekce Designtime
•
I přesto, že jsou podlahy odolné a určené do prostor s větší zátěží, není 
zde opomíjený vzhled podlah, který se nese v duchu posledních trendů. 
Vybrat si může opravdu každý. Kolekce nabízí celkem 21 dekorů, z toho 
15 dekorů v imitaci dřeva a 5 betonových vzorů, které zapadnou přesně 
tam, kde potřebujete. Realistický vzhled a krása vzoru plně vynikne 
v celé šíři i v tom nejmenším detailu, a tím vytvoří dokonalý interiér.

DESIGNTIME

Privátní kolekce 
DESIGNTIME

Vhodné na
podlahové topení

33 - 42

DESIGNTIME

Nová nášlapná vrstva
•
Supellex v tomto roce představil 
kromě nových dekorů i novinku 
v podobě nášlapné vrstvy 
0,55 mm, která je k dostání u 
15 z celkových 21 dekorů této 

• Průřez materiálem

kolekce. Povrchová úprava PUR+ 
s nášlapnou vrstvou 0,55 mm 
a 0,70 mm udává vynikající 
odolnost proti otěru. V nášlapné 
vrstvě 0,55 mm se pyšní třídou 
zátěže 33 – 42, v nášlapné vrstvě 
0,77 mm je pak třída zátěže vyšší 

a to 34 – 43.  Vyrábí se v šířce 2 m 
a 4 m.  Díky vyztužení skelnými 
vlákny má vynikající rozměrovou 
stabilitu. Celistvý povrch bez spár 
zajišťuje jednoduché odstranění 
všech nečistot prachu.

nášlapná vrstva

dekorační vrstva

vnitřní vrstva ze skelných vláken

povrchová úprava pur+

spodní vrstva

• Leone světlý

• Sherwood bílý• Parametry nové nášlapné vrstvy 0,55 mm
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DESIGNTIME

Vlastnosti podlah kolekce 
DesignTime
•
Zátěžové PVC DesignTime je 
tiché a teplé, tlumí kročejový hluk 
a její tepelně izolační vlastnosti 
vás také mile překvapí. Dbejte na 
správný výběr třídy zátěže, který 
určuje zda je daná podlahová 

krytina vhodná pro pokládku 
do dané místnosti či prostoru. 
Zpravidla platí, že čím nižší třída 
zátěže, tím je podlaha méně 
vhodná do zátěžových prostor. 
O její životnosti rozhoduje 
především způsob jejího užívání, 
síla nášlapné vrstvy a také 
rovinnost podkladu.

Právě dokonale rovný a hladký 
povrch při pokládce je pak 
základním předpokladem, aby 
podlaha mohla dobře sloužit i 
déle než jen pár let. Ani vyšší 
tloušťka zátěžového PVC si totiž 
neporadí se špatně vyrovnaným a 
nepřipraveným podkladem.

DESIGNTIME

Údržba je hračka
•
Jejich údržba je snadná, avšak 
dlouhá životnost závisí také na 
používání správných čistících 
prostředků na elastické 
podlahoviny. Mohou být 
čištěny denně, nebo i v delších 
intervalech, záleží na intenzitě 
zašpinění. Doporučeným 
prostředkem je například PU – 
čistič od Dr. Schutz. 

• Timber

• Sherwood hnědý

• Sherwood béžový

• Toronto
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Jednoduchá 
otázka na 
každého 
podlaháře. 
Bez čeho se 
podlahář 
neobejde? 

Taky vám připadá otázka 
jednoduchá, hned vás napadne 
minimálně pět věcí, které 

VO(D)BORNÍK RADÍ

potřebujete ke své práci, bez 
čeho se dnes neobejdete? Metr, 
tužka, blok, úhelník, vodováha, 
telefon, počítač.  

A teď si je zkuste vyjmenovat 
vy. Máte? Kolik jste napočítali? 
A když se nad tou otázkou 
zdánlivě jednoduchou zamyslíte, 
zjistíte, že je záludná. Není totiž 
vůbec jednoduchá. Nelze snadno 
odpovědět. Ti, co to děláte už 
déle, zamysleli jste se někdy 
nad tím, kolik jste měli nářadí 

k dispozici, když jste začínali? Tak 
třeba mě se to vešlo v roce 1994 
do osobního auta Škoda 110 a 
ještě se tam vešly 2 role Novoflor 
Standard, role papírové podložky 
a dva balíky soklovek. Také se 
tam vešel veškerý potřebný 
vercajk. To ale byla úplně jiná 
pohádka než dnes. 
Dnes je to nemyslitelné, a to 

VO(D)BORNÍK RADÍ

z mnoha důvodů. První je jasný, 
nemůžeme se ohánět s tím, že 
takhle to děláme dvacet let. To 
by znamenalo, že jsme se za 
dvacet let nikam neposunuli, a 
to jak v myšlení, tak v zručnosti, 
to je špatně. Takže když vám 
někdo řekne, že takhle to dělá 
dvacet let, hned víte, koho 
máte před sebou. Z toho si 

příklad neberte. Když vyjíždím 
na zakázku, příprava nářadí a 
nakládání zabere minimálně 
hodinu. Při příjezdu na zakázku 
další půlhodinu, než se vše 
vynosí a postaví. Po skončení 
práce, zase nářadí hodinu čistit 
a balit, nakládat, aby se doma 
za půlhodiny zase naskládalo do 
skladu. 
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VO(D)BORNÍK RADÍ

Takže to jsme ještě nic neudělali 
a tři hodiny denně zabere 
manipulace nářadí. Počítáte s tím 
v naceňování? Nechávat naložené 
nářadí v autě nehodlám z mnoha 
důvodů, a to parkuji u baráku na 
dvoře pod kamery. Jak to máte 
vy? Dává vám to nářadí také 
zabrat? Toho nářadí přibývá, co 
si budeme povídat. Pokud chcete 
dělat svou práci dobře, tak se bez 

toho nářadí neobejdete. Navíc jak 
to bývá, s přibývající zručností, 
zkušeností, děláme složitější 
zakázky pro náročnější zákazníky 
s dražšími materiály a tam bez 
nářadí není šance uspět. K tomu, 
abychom mohli dělat podlahy, 
potřebujeme hlavně ……., a to 
si nechám na konec. Dále auto, 
které to všechno uveze. Pokud 
také patříte mezi podlaháře, kteří 

si připravují veškeré podklady 
pod podlahy a pokládají všechny 
druhy podlah, tak toho nářadí 
potřebujete stejné množství jako 
zkušeností. 
Asi by bylo na místě udělat 
seznam nářadí, jaké podlahář 
potřebuje. U mě by se to dalo 
rozdělit na základní, důležité, 
velmi důležité, bez toho 
nevyjedu, tohle musím mít, 
tohle chci a toho se může hodit. 
Jo, a ještě tohle nemám, to si 
koupím. Z toho pak následně 
vzniká seznam, s tímhle už 
nedělám, to se neosvědčilo, to je 
do sbírky a tohle mám pětkrát. 
To mě napadá, zkuste si spočítat, 
kolik máte kusů nářadí? Pak si 
nářadí rozdělte na tři hromady, 
tohle potřebuji nutně, tohle 
využívám zřídka ale potřebuji, 
tohle nepotřebuji. Možná budete 
překvapeni, kolik nářadí vám jen 
tak zabírá místo, a naopak že 
potřebujete něco koupit nové. 
Nebo přijdete na to, že je potřeba 
něco poslat do servisu a něco 
poslat do světa. V mém případě 
do sbírky.
Já tu teď nebudu vypisovat celý 
seznam nářadí, není to o tom, 

VO(D)BORNÍK RADÍ

že by se to sem nevešlo, zase 
tolik toho nemám, si myslím, ale 
nechám ten prostor spíše pro více 
fotek. Dám sem takové nářadí, 
které mě baví, nebo mám ho 
stále při ruce, které řeší nějaké 
detaily. Jde o malé ruční nářadí, 
až po větší stroje, které používám 
téměř na každé zakázce. Takže se 
bude jednat o základní vybavení. 
Uvidíme, jestli se to vše vejde.
Ještě jsem vám slíbil na konec 
odpověď na otázku. Bez čeho 
se podlahář neobejde? Je to 
ZDRAVÍ. Na to nezapomínejme, 
podlahařina je opravdu krásné 
řemeslo, ale také těžké. Nějakou 

tu tunu vytaháme, nějaký ten 
prach spolykáme, většinu času 
své práce jsme na kolenou. 
Prach, hluk, výpary z používaných 
materiálů, to vše ovlivňuje naše 
zdraví. Proto je dobré na to 
myslet a občas si naordinujme 
wellness, rehabilitaci, abychom 
to řemeslo mohli dělat tak 
dlouho, jak nás bude bavit a živit.

Podlahový den Pepa Voborník  
www.videopodlahy.cz
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MERIT PLUS SPC

Firma Supellex-svět podlah rozšířila v roce 2022 portfolio 
podlahových krytin o další členy rodiny. Jedná se o velmi žádané SPC 
podlahoviny.

V dnešní době, kdy se na vytápění rodinných domů, ale i bytových 
jednotek využívá podlahové topení je důležité mít k dispozici 
podlahoviny, které jsou schopny překonat překážky v podobě vysoké 
teploty a to jak zespodu, tak z vrchu (stabilita rozměru). Zároveň tyto 
podlahoviny musí ustát velké zatížení v podobě kuchyňských linek, 
vestavěných skříní, anebo knižnic. 
SPC podlahoviny se vyznačují vysokou stabilitou nosného jádra, což je 
tolik žádaná vlastnost podlahoviny tohoto typu. Vyplývá to z použitých 
produktů na výrobu takového jádra. Jedná se o směs polymerů a 

MERIT PLUS SPC

MERIT PLUS SPC 

drceného kamene.
Podlahovina je 8 mm tlustá a jak 
již bylo naznačeno, je vyrobena 
z velmi hustého a stabilního 
jádra a k tomu je integrována 
korková podložka. Tato slouží 
samozřejmě jako zvuková izolace 
a zabezpečuje také to, aby měl 
člověk teplo pod nohama, resp. 
nebylo mu odebíráno teplo 
od nohou. V neposlední řadě 
slouží korková integrovaná 
podložka i na to, aby v případě 
nutnosti mohla být podlahovina 
celoplošně nalepena. Proč? 

No například proto, aby byla 
jistota, že se podlahovina 
zastabilizuje ještě víc a to 
například v prostoru pod HS 
portály, kde hrozí vysoká teplota, 
anebo aby mohl zákazník uložit 
na podlahovinu kuchyňskou 
linku, anebo vestavěné skříně. 
A nebo, když zákazník požaduje 
pokládku v celé ploše bez dilatací 
ve dveřích...

5G systém zámku
•
Podlahovina dostala do vínku 
tzv. 5G systém zámku. Znamená 
to, že dlouhá strana lamely je 
na klasický systém zámku a 

MERIT PLUS SPC

krátká strana se zaklapává z 
vrchu.  Výhoda tohoto zámku 
je, že v případě, že budeme tuto 
podlahovinu celoplošně lepit, tak 
se tzv. nesetkáme s lepidlem.   
Merit Plus SPC má nadstandardní 
velikost lamely, což ještě 
víc podtrhává krásu této 
podlahoviny. Dále se vyznačuje 
synchronním ztvárněním vzoru, 
což znamená že to co vidíte 
na povrchu i cítíte na dotyk….
Pocit, že má zákazník doma 
dřevěnou podlahu, posiluje i to, 
že jednotlivé lamely jsou různě 
odstínované a vyvolávají tak 
pocit, že se opravdu jedná o 
přírodní materiál. 

MERIT SPC
•
Já vím. Tento článek je o Merit 
SPC PLUS, ale nedá mi se dvěma 
větami nezmínit i o menším 
bráchovi této podlahoviny Merit 
SPC.  
Jedná se také o podlahovinu s 
SPC jádrem, které je velmi husté 
a pevné i díky drcenému kamenu 
v polymeru. Je 5 mm tlustá a 
vyniká vynikající vlastností v 
podobě vysoké stability.

• Prodigy Pearl Oak

• Smooth Solid Oak
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300 000 Kč

200 000 Kč

100 000 Kč

50 000 Kč

Zámek typu 2G
•
Chci ale mluvit o systému zámku. 
V tomto případě se jedná o 
zámek typu 2G. Obě strany, 
tedy krátká i dlouhá je opatřena 
stejným typem zámku Wellingen, 
tedy klasický zamykací systém 
zámku. V prvním momentě vás 
možná překvapí malinká složitost 
zavírání těchto zámků (po pár 
metrech si na něj zvyknete), ale 
jedná se jenom o to, že se tyto 
zavírají pod větším úhlem a pérko 
se tzv. zakousává do drážky. 
No a o to líp drží a přispívá tak 
k vysoké stabilitě celé podlahy. 
Také obsahuje korkovou 
podložku, která je integrovaná 
ve spodní části lamely. To 
znamená, že již neinstalujete 
žádnou jinou podložku. A co 
víc, nedáváte ani parozábranu 

a to z jednoduchého důvodu. 
Tato podlahovina je 100% 
voděodolná a to jak z vrchu, 
tak ze spodu a i z boku. Proto ji 
doporučuji do vlhkých prostor. 
V koupelnách ji doporučuji 
lepit (přítomnost korku) a v 
stále vlhkých prostorech, kde je 
minimum izolace ji doporučuji 
pokládat plovoucím způsobem 
na vyrovnaný podklad (pačok OT 
101 a VD 12). Dále ji doporučuji 
celoplošně lepit i v prostorech 
s požadavkem na těžký 
nábytek, který bude stát na 
této podlahovině, anebo chce-
li zákazník tuto podlahovinu 
uložit bez dilatací ve dveřích…..a 
výsledkem bude nádherná, 
stabilní podlaha, která bude těšit 
vás a i vaše zákazníky….

Vlado Ďuriš 

MERIT PLUS SPC

Co nás čeká na 
podzim?

Již teď se s námi můžete těšit na naši speciální podzimní akci, 
kterou pro Vás s týmem Supellex již tradičně chystáme.
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• Future Oak Nature

• Light Oak




