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AKTUALITY

Ceník 2014
Jistě pro vás
není novinkou,
že od 1. 3. 2014
vyšel v platnost
nový maloobchodní ceník.
V krátkých bodech
vás seznámíme
s největšími
novinkami, které
obsahuje.

Vinylové podlahy
– DESIGNline
Nové kolekce AMBRA WOOD
a AMBRA STONE od společnosti wineo® vás jistě osloví,
nově bude i k dostání na HDF
desce pod názvem MULTILAYER se zámkovým systémem Loc-Tec. Velkoplošné formáty KINGSIZE nově i v lepené
variantě.
Této nové kolekci je věnované
hlavní téma tohoto čísla. Čtěte
na straně 4.
Vinylové podlahy – PARADOR
Ve spolupráci s německým
PARADOREM jsme připravili
dvě nové kolekce pod názvem
Concept Collection a Home
Collection. Tyto kolekce obsa-
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hují celkem 9 dřevěných dekorů na HDF desce. Supellex je
výhradním dovozcem těchto
dvou kolekcí do ČR.
Dřevěné podlahy
– ESCO – třívrstvé
Český výrobce dřevěných podlah přichází v letošním roce
s novými kolekcemi pod názvem HARFA a SOFT-TONE.
Kolekce HARFA se vyznačuje tzv. „příčným katrováním“,
které dodává podlaze opravdu
velmi neobvyklý, ale zároveň
zajímavý vzhled.
SOFT-TONE – to je něco úplně
jiného… Soft Tone jsou emoce.
Kolekce nabízí barvy, které jsou
kombinací ručního moření a tvrdého voskového oleje včetně
ochranné vrstvy Top-coatingu.

Nové katalogy
Máme pro vás k dispozici nové katalogy dřevěných třívrstvých podlah Parador, vinylových
podlah DESIGNline od společnosti wineo®
(tento nový katalog zahrnuje kolekce lepené,
zámkové a vinylu na HDF desce), kompletní
portfolio korkových podlah od společnosti LIKOR a katalogy interiérových proﬁlů od společnosti BOLTA a proﬁl team.
Katalogy jsou dostupné na všech pobočkách
Supellex nebo u vašich technicko-obchodních zástupců.
p

Přírodní linoleum
Nově jsme zařadili i kolekci
Marmoleum Home od holandské společnosti Forbo.
Stavební chemie
V oblasti stavební chemie jsme
zařadili nového dodavatele olejů a vosků – společnost CIRANOVA.
Novinek v roce 2014 je mnoho,
proto jste měli opět příležitost
seznámit se s nimi na našich
seminářích, které proběhly začátkem měsíce března v Plzni
a v Brně.

www.supellex.cz
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V březnu letošního roku se konaly tradiční
odborné semináře v Plzni a v Brně pod
názvem „Podlahářská aréna“. Tyto semináře dávají prostor k představení novinek od jednotlivých dodavatelů. V letošním roce jsme chtěli přijít s něčím novým
a nečekaným, proto jsme tyto semináře
připravili ve spolupráci s dodavateli v novém interaktivním pojetí. Čeští i zahraniční dodavatelé prezentovali svoje novinky
přímo v praxi a podělili se s vámi o své
zkušenosti.
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Tímto si dovolujeme poděkovat za vaši účast
a doufáme, že vám nejen novinky letošního
roku, ale také praktické ukázky od techniků
z tuzemska i zahraničí budou přínosem ve vaší
práci.

www.supellex.cz
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NOVINKY

V OLVW
V roce 2013 došlo k fúzi společností Windmöller (výrobce
vinylových podlah) a Witex (výrobce laminátových podlah).
Tímto sloučením vznikla společnost wineo, pod jejíž hlavičkou se vyrábí kompletní sortiment těchto společností. I proto
najdete na našich internetových stránkách a v marketingové
podpoře nové označení těchto vinylových podlah.

Zároveň přišlo několik významných změn v kolekcích DESIGNline, které vám níže představíme.
Kolekce AMBRA
Vinylové dílce německé společnosti wineo® v zátěžové třídě 31,
jsou určené pro celoplošné lepení ve středně namáhaných
bytových prostorách. Tato zcela nová kolekce je vyvinuta
dle nejnovějších požadavků konečných zákazníků a bytových architektů s přihlédnutím k vývoji trendů celosvětového
bytového designu. Kolekce AMBRA wood se skládá ze
16 designů dřeva, AMBRA stone se skládá ze 6 autentických
dekorů kamene a AMBRA round edge obsahuje 8 moderních
trendových dekorů dřeva s technologií zaoblené hrany.

Vinylové podlahy
DESIGNline
O kvalitních vinylových podlahách společnosti wineo®
(dříve Windmöeller) jsme se zmiňovali již v několika číslech našeho S-listu.
Na letošní výstavě Domotex v německém Hannoveru nám
bylo představeno několik zásadních změn, které bychom
rádi touto cestou představili i vám, našim zákazníkům.
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Velkou novinkou je kolekce vinylových dílců AMBRA wood
a AMBRA stone v provedení MULTILAYER, která je určena
pro pokládku plovoucím způsobem. Jedná se o vinyl na HDF
dese o tloušťce 9,0 mm. Nosná HDF deska je ošetřena impregnací AquaProtect®.
Kolekce KINGSIZE
Z důvodu atraktivity a jedinečnosti dekorů vinylových dílců
tzv. velkoplošného XXL formátu kolekce Laguna Kingsize, se
společnost wineo® rozhodla vyrábět tyto dekory nově i v lepeném provedení.
Tato kolekce je dostupná v lepeném provedení v třídě zátěže 31
(Ambra KINGSIZE) a v třídě zátěže 42 (Select KINGSIZE)
určené pro objektové použití. Zároveň tuto kolekci společnost wineo® vyrábí i v plovoucím provedení, opět v třídě zátěže 31 (Laguna KINGSIZE) a 42 (Bacana KINGSIZE).
Kolekce SELECT
Pár změn zaznamenala i kolekce SELECT wood (dříve SELECT) a SELECT stone (dříve NOBILE), kde proběhla změna
u části dekorů.

www.supellex.cz

AMBRA stone

Arizona Oak Grey

Long Island

Lohas Greige

Arizona Oak Lightgrey

Boston Pine Grey

Highlands Light

Golden Canadian Oak

Wild Apple

Boston Pine Cream

Grey Canadian Oak

Natural Apple

Indian Oak

Highlands Dark

Boston Pine Brown

Bretagne Oak

Sienna

Monza

Berlin Night

Alba Oak Snow

Alba Oak Siena

Alba Oak Cream

Alba Oak Cottage

Boston Cherry

Everglade Oak

Dark Oak

Antarctica

Italian Travertine

Art Concrete

Calma Carbon

SELECT wood

Lohas Light

AMBRA round edge

NOVINKY

SELECT stone

AMBRA wood

V OLVW

Iceland

Washed Pine

Country Pine

Alba Oak Snow

Dark Pine

Alba Oak Cream

Diamond

Alba Oak Siena

Alba Oak Cottage

Calma Titan

Natural Concrete

Scandinavian Pine

Gunstock Oak

Golden Apple

Exotic Peach

Modern Concrete

Heavy Metal

Calma Ferrum

Cherry Select

Classic Walnut

Dark Pine

Havanna

Silver Fiber

Silver Slate

Dark Slate

Dark Oak

Everglade Oak

V návaznosti na tyto změny jsme pro vás od června připravili nový katalog, ve kterém
najdete kompletní kolekce, způsoby instalace, technické informace i fotky s inspiracemi.
Tento katalog je k dispozici ke stáhnutí na našich webových stránkách www.supellex.cz.
V tištěné podobě jsou katalogy k dispozici na našich pobočkách.
Harlem

www.supellex.cz

Berlin Day

Dakar
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NOVINKY - PRODEJNÍ AKCE

Kolekce heterogenního PVC
od Tarkett pod značkou

Výprodej skladových zásob
LIŠT LM 55 a TVAROVEK K LIŠTÁM LM 55 OD FIRMY ARBITON

Velkou novinkou, kterou jsme pro vás připravili
v polovině letošního roku je nová exkluzivní kolekce heterogenního PVC od společnosti Tarkett,
kterou nabízíme pod názvem DesignTime.
Tato kolekce je určena pro všechny komerční a bytové prostory, s vynikající odolností proti oděru
a opotřebení.

ODOLNÁ PODLAHOVÁ

KRYTINA

urþená pro všechny

HETEROGENNÍ PVC

komerþní a bytové

prostory

barvách
minerální vzory v jemných
a imitace dĜeva
proti odČru
vynikající odolnost
nášlapné vrstvy)
a opotĜebení (0,7 mm tloušĢka
PUR povrchová úprava

www.podlahy-designtim

e.cz

GREY OAK

Technické
T
parametry:
Třída
T
zátěže:
34/43
Celková tloušťka:
2,5 mm
Nášlapná vrstva:
0,7 mm
Šíře:
2ma4m
Jedná se o velmi trendové dekory, kolekce zahrnuje 10 dekorů
dřeva a 4 minerální vzory v jemných barvách.
Všechny dekory a šíře budou
vedeny skladem a v jedné šarži.

Maloobchodní cena: 309,-Kč/bm bez DPH
Jako marketingovou podporu jsme pro vás připravili
ruční vzorkovníky DesignTime a internetové stránky

www.podlahy-designtime.cz
Podmínky pro získání ručních vzorkovníků získáte
u našich obchodně-technických zástupců.
Pevně věříme, že se vám DesignTime bude líbit
a rozšíří nabídku kvalitního heterogenního PVC vašim zákazníkům.
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LIŠTA LM 55

10

Kč/bm
bez DPH

TVAROVKY K LIŠTĚ LM 55

5

Kč/kus
bez DPH

UVEDENÉ AKČNÍ CENY JSOU KONEČNÉ A JIŽ SE NA NĚ NEVZATHUJÍ DALŠÍ RABATY.

Pokud máte zájem o toto akční zboží, prosím ověřte si vždy dostupnost
na kterékoliv pobočce Supellex.

www.supellex.cz

V OLVW

Technik radí
Opět jsem po čase dostal příležitost podělit se
o pár zkušeností. V první řadě bych chtěl poděkovat kolegům podlahářům,
kteří berou vážně moje
rady, a proto dochází
méně často k telefonickým rozhovorům tohoto
typu: „A opravdu musím
nový beton brousit a penetrovat?“ Je to úsměvné, ale stávalo se to.
Každopádně, stalo se pár
věcí, o kterých bych se
tel.: 602 663 858
duris24@seznam.cz
velmi rád rozepsal.

V první řadě bych rád poděkoval zaměstnancům společnosti Chemos Slovakia. Neustále se snaží něco
vylepšovat na stěrkovacích hmotách a penetracích
a opravdu se jim to daří. Minimalizovaly se problémy,
které trápí jak podlaháře, tak i výrobce stavební chemie a tím je vznik jemných vlásečnicových prasklin.

V první řadě bych rád poděkoval
zaměstnancům společnosti
Chemos Slovakia.
Potvrdil jsem si to na několika zakázkách, které jsem
sledoval od začátku až do konce a byl jsem spokojený
se zpracováním, aplikací i schnutím stěrky. Po závěrečném vyschnutí je na stěrce minimum šlemu a svádí
to k nebroušení stěrky. Prostě paráda!

www.supellex.cz

TECHNIK RADÍ

Další důležitou průlomovou událostí je novinka
v oblasti lepení vinylových
dílců PROFILEP 300. Jak
jsem již prezentoval na
školeních, jedná se o významný krok v omezení
reklamací na spáry u lepených vinylových dílců.
Toto lepidlo připomíná svými vlastnostmi PU lepidla.
Po 3 hodinách od aplikace nabírá 80% pevnost. Toto
je velmi důležitá hodnota, protože změna klimatu je to,
z čeho mívám největší obavy. Konečná pevnost tohoto lepidla ve smyku je minimálně o jednu třetinu větší

Další důležitou průlomovou
událostí je novinka v oblasti lepení
vinylových dílců PROFILEP 300.
než je hodnota klasického lepidla na vinylové dílce. Již
po 24 hodinách se může zapnout podlahové topení,
ovšem je důležité pomalé spouštění. Tento produkt
můžu dle vlastních zkušeností jenom doporučit.
Poslední důležitou novinkou je to, že jsem si pořídil termokameru. Musím říct, že je to super věc. Byl jsem už
na mnoha zakázkách, kde jsem byl schopen upozornit
zákazníka na kritická místa, která by mohla zapříčinit
trvalé poškození podlahy. Několikrát jsem navrhl změnu technologického postupu zpracování podkladu a to

v momentě, kdy jsem byl na zakázce (byl to starší dům)
identiﬁkoval průnik stálé vlhkosti. I na reklamacích se
ve většině případů povedlo vyřešit pro nás nepříznivý
stav a objasnit důvod poškození podlahy. Toto se nám
ne vždy dařilo. Věděl jsem, že příčinou destrukce pod-

kladu je vlhkost a uměl jsem to i dokázat (měřícími přístroji), ale pro koncového zákazníka to nebylo dostatečně průkazné. Pomocí termokamery se tato situace
mění a zákazník vidí problém na obrazovce – naživo.

Poslední důležitou novinkou je
to, že jsem si pořídil termokameru.
Musím říct, že je to super věc.
Takže, pokud budete mít problém, anebo se budete
chtít dopředu dozvědět o kritických místech na stavbě
– neváhejte a zavolejte. Zkusíme to vyřešit.
Děkuji za další příležitost o podělení se s novými zkušenostmi.
Ať se vám dílo daří!!!
Vlado Ďuriš
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V OLVW

ZPRÁVIČKY

Ples 2014
Zima už je naštěstí dávno za námi, ale
to není důvod, proč si nepřipomenout
náš zimní zážitek z podlahářského plesu v Plzni. Opět naplnil očekávání
ání všech
účastníků a doufáme, že se všichchni dobře bavili, a příští rok opět
ět
přijedou za dobrou zábavou..
Připomínkou je pár fotograﬁí.

Léto se Samsungem
a J. Walkerem
I v letošním roce máte možnost zúčastnit se další velké bonusové akce pod názvem Léto se Samsungem
a J. Walkerem. Díky odběrům zboží v naší společnosti
můžete získat velmi zajímavé a hodnotné dárky. Více
informací získáte na www.supellex.cz, nebo u našich
obchodně-technických zástupců. Přejeme vám krásné
zdokumentované léto.

SX na EX
Vranov 2014
Krásné počasí, výlety, skvělé
občerstvení, dobrá zábava.
Takto se v letošním roce vyvedlo společné víkendové
setkání našich zaměstnanců.
Moc děkujeme celému organizačnímu teamu, bylo to super, už se těšíme na příští SX
na EX 2015.

VELKÁ BÍTEŠ | Košíkov 84, 595 01 Velká Bíteš | tel: 566 532 655-6 | e-mail: supellex@supellex.cz
BRNO
| Kaštanová 125a, 620 00 Brno | tel: 547 212 590 | e-mail: brno@supellex.cz
PLZEŇ
| Domažlická 106, 318 00 Plzeň | tel: 377 321 473 | e-mail: plzen@supellex.cz
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