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Změny u kolekcí 
vinylových podlah 
wineo.de
Německý výrobce vinylových podlah wineo® chystá v prů-
běhu letošního roku několik změn, které bychom vám rádi 
představili.

Kolekce Prestige + Prestige Original – kolekce ukončena 
ke konci roku 2014 – do vyprodání zásob
Kolekce Ambra Round Edge – kolekce ukončena ke kon-
ci roku 2014 – do vyprodání zásob
Kolekce Laguna Wood + Laguna Stone – kolekce ukon-
čena k 30/6 2015 – do vyprodání zásob
Kolekce Bacana Wood + Bacana Stars – kolekce bude 
ukončena k 31/12 2015 – do vyprodání zásob

Náhradou za tuto kolekci bude wineo 600, které uvede-
me pod názvem DesignLine 600 a DesignLine XL 600. 
Bude se jednat o celkem 32 dekorů dřeva, kamene a for-
mátů XL. Tato kolekce bude mít tloušťku nášlapné vrstvy 
0,4 mm a bude ve variantě lepené i plovoucí. O začátku 
uvedení této kolekce vás budeme s dostatečným předsti-
hem informovat.

Jako každoročně s velkým úsilím celého 
týmu Supellexu byl k 1. 3. 2015 vydaný nový 
maloobchodní ceník. Níže uvádíme přehled 
zásadních novinek v tomto ceníku.

1. Vinylové podlahy – DesignArt - IVC
- Kolekce Home – lepená – nově tloušťka materiálu 

2,25 mm – v průběhu následujících měsíců
- Kolekce Home i Traffi c – Click – v průběhu 
 následujících měsíců dojde ke změně zámků, které 

budou pevnější na krátké straně, budou kompatibilní 
se stávajícími zámky

2. Vinylové podlahy – Vinylcomfort
- nová kolekce Hydro Cork – 6 mm materiál se skladbou 

vinyl-korek-vinyl, bez HDF desky
3. PVC podlahy – DesignTime – zátěžové PVC v rolích, 

DesignTex – PVC s textilní podložkou – exkluzivní 
 kolekce od společnosti Tarkett. VŠE SKLADEM.
4. Ostatní PVC podlahy – Rhinofl oor – všechny kolekce 

ukončeny, Forbo – Novilon Nova – novinka
5. Thermofi x – nová kolekce
6. Laminátové podlahy Egger – nová kolekce 2015 – 2017
7. Laminátové podlahy Quick Step – Impressive 8 mm 

a Impressive 12 mm - novinka
8. Dřevěné podlahy – ESCO
 Novinka – kolekce: Harfa Vintage, Trendline – Originál, 

Masivní francouzská borovice, nová sekce - lišty
9. Dřevěné podlahy FEEL WOOD – NOVINKA
 Masivní dřevěné podlahy s perem, drážkou 
 i mikrofázkou po všech čtyřech stranách.
10. Dřevěné podlahy – Terasové desky – rozšířeno 
 o kompletní nabídku terasových vrutů
11. Koberce – rozšířeno o Tkané koberce a Kobercové 

čtverce, které jsou skladem
12. Brusné stroje a příslušenství – nový model 
 jednokotoučové brusky, lepší technické specifi kace
13. Výroba schodů a soklových lišt z vinylu – doplněno 

o přechodové lišty

Tyto novinky a změny vám byly zároveň odprezentovány na 
pravidelných podlahářských školeních, které se uskutečnily 
3. 3. 2015 v plzeňském hotelu Parkhotel a v Brně ve dnech 
5 – 6.3. 2015 formou druhého ročníku podlahářské arény 
v hotelu Kozák.

I naši obchodní partneři připravili nové katalogy a ceníky 

na rok 2015. Zde je ukázka některých z nich.

Ceník 2015Nové katalogy partnerů

Vypečená 
letní zábava
Již sedmým rokem jste měli mož-

nost zúčastnit se velké bonusové 

akce pod názvem Vypečená letní 

zábava. Díky odběrům zboží v naší 

společnosti jste mohli získat vel-

mi zajímavé a hodnotné dárky jako 

např. inteligentní hodinky Samsung 

Gear nebo dárkový koš se specia-

litami z farmářských obchůdků, či 

velmi oblíbenou 2-litrovou láhev 

whisky Chivas Regal 12.
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– kolekce heterogenního PVC 
s textilní podložkou
Chybělo vám v naší nabídce PVC s textilní

podložkou, které bude mít hezké dekory,

bude za dostupnou cenu a bude skladem?

Kolekce heterogenního PVC s textilní pod-

ložkou DesignTex splňuje všechny tyto 

podmínky.

Jedná se o PVC pro bytové zátěže s textilní 

podložkou, díky které je podlahovina odolná

proti opotřebení, roztržení ale také protlačení.

Je to ověřený produkt s textilní podložkou, 

přiměřených vlastností a odpovídající kvality

za nejlepší možnou cenu. Díky povrchové 

úpravě Supreme Protection – MAT Effect 

není zapotřebí žádných speciálních přípravků

na údržbu podlahy. Celková tloušťka tohoto

materiálu je 2,20 mm s nášlapnou vrstvou 

0,25 mm.

Tato kolekce zahrnuje celkem 11 moderních 

dekorů dřeva a 3 dekory kamene.

Marketingová podpora

I tentokrát jsme se snažili prodej podpo-

řit marketingově. Připravili jsme speciální

stránky www.podlahy-designtex.cz, na 

kterých se můžete dozvědět veškeré in-

formace k tomuto materiálu. Dále jsou 

k dispozici ruční vzor-

kovníky, letáky a na po-

bočkách Supellex také 

stojany. 

Technické parametry:

Třída zátěže: Bytové 23

  Komerce 31

Celková tloušťka: 2,20 mm

Tl. nášlapné vrstvy: 0,25 mm

Celková hmotnost: 2590 g/m2

Povrch: Supreme Protection 

 – MAT Effect

Rozměr: role 25 bm, šíře 2,3,4 m
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DERBY/Light Grey DERBY/White

DERBY/Warm Beige FRENCH OAK/Light

DERBY/Brown IDIA/Brown

ARDINA/Grey ARDINA/Yellow Beige

SWAN/Medium Grege DERBY/Grege

FRENCH OAK/Light Natural

CUBA/Light Natural

CHERRY/Beige

KIRUMA/Dark Brown
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FEEL WOOD 
masivní podlahy

Masivní podlahy FEEL WOOD jsou vyráběny 

z masivního kusu dřeva pocházejícího z ob-

novitelného lesního hospodářství. Masivní 

podlahy FEEL WOOD jsou opatřeny perem 

a drážkou po celém obvodu a umožňují tak 

nekonečnou pokládku šetřící čas i peníze. 

Mikrofázka na všech stranách podtrhuje ty-

pický vzhled palubek. Odlehčovací drážky 

zabraňují nadměrné zkřivení, vyfrézování na 

spodní straně zvyšuje přesnost při poklád-

ce. Povrch těchto podlahovin je uzavřený 

a jemně broušený. Výrobce nabízí rozsáhlý 

program pro vysoce kvalitní, odolnou a eko-

logickou povrchovou úpravu.

Abyste se z Vaší masivní podlahy FEEL WOOD 

mohli co nejdéle těšit, měli byste dodržovat 

následující zásady:

• Podklad musí být suchý (zbytková vlhkost 

anhydritové stěrky max. 0,5 %, cemento-

vé stěrky max. 2%), rovný a pevný.

• U stěn a jiných pevných stavebních čás-

tí musí být ponechána dilatační spára min. 

15 mm, aby masivní palubky mohly „pra-

covat“

• V místnostech by mělo být zachováno 

zdravé klima. Při relativní vlhkosti vzduchu 

50-65% a teplotě kolem 20 °C nedochází 

k výraznému bobtnání a sesychání podlahy.

Celodřevěné podlahy propůjčují každému 

prostoru zcela zvláštní útulnou atmosféru. 

Díky velkému výběru individuálního barevné-

ho provedení s různou povrchovou úpravou 

lze podlahu FEEL WOOD zcela přizpůsobit 

vašim požadavkům a vašim představám.

Možnosti povrchové úpravy:

Přírodní povrch – kromě upravených po-

vrchů můžete dostat masivní podlahu také 

s hrubým povrchem. Od jemně broušených 

až po kartáčované, řezané či ručně hoblova-

né. Přírodní povrch je vhodný bez další úpra-

vy pro lakování či ošetření olejem.

Olejovaný povrch – podlahy ošetřené tímto 

způsobem se vyznačují především schop-

ností dýchat a příjemnými povrchovými 

vlastnostmi. Přírodní olej dřevo impregnuje, 

povrch zůstává přirozený, je příjemný na do-

tek a velmi snadno se dá renovovat. Povrchy 

FEEL WOOD jsou již dvakrát natřené olejem.

Lakovaný povrch – velmi odolný povrch, 

a to i proti znečištění. Lakovaný povrch 

FEEL WOOD se skládá ze 6 vrstev. Tento vy-

soce kvalitní povrch okouzlí sametovým les-

kem, ale také ušlechtilým vzhledem. V rám-

ci standardního programu si můžete vybrat 

z možností jako je matný nebo lesklý a pří-

rodní nebo barevný povrch.

Borovice

Dub medový

Dub pepř

Dub select 
částečně kouřený

Jasan natur

Modřín bílý

Modřín mocca

Dub bílý

Dub mocca

Dub přírodní

Dub select

Jasan select

Modřín capuccino

Modřín pepř

Dub cappuccino

Dub natural částečně
kouřový_lakovaný

Dub rustikal 
pařený

Dub skořice

Termo jasan 
natur bílý

Modřín honey

Modřín skořice

Dub chilli

Dub natural
kouřově bílý

Dub rustikal

37-jasan-rustikal

Termo Jasan

Modřín chilli

Smrk

Další novinkou v letošním roce jsou masivní dřevěné podlahy od rakouského výrobce SECA. 

Masivní podlaha je špičkový produkt mezi dřevěnými podlahami. Řada drobných detailů 

ve výrobní technologii dělá z masivních podlah partnera pro celé generace.



Mozaika trend

Jabloň divoká 
světlá

Ořech rustikal

Tis horský

Weave

Mramor

Jasan Brick

Ořech vlašský

Tis červený

Wenge

Ořech bělený

Jasan tmavý

Stripe

Travertin klasik

Zebrano

Ořech natural

Kaštan

Teak stříbrný

Vrba tmavá

Dub caramel

Břidlice combi 
béžová

Břidlice combi 
tmavá

Dub přírodní

Farmářské dřevo

Dub chocolade

Cedr světlý

Břidlice combi 
modrá

Dub selský

Habr bílý

Dub hnědý

Cedr tmavý

Břidlice 
standard bílá

Dub tmavý

Hruška

Dub kouřový

Dub bělený

Břidlice 
standard černá

Dub

Jabloň divoká

Borovice bílá 
rustikal

Borovice 
sibiřská

Buk rustikal

Borovice 
history

Borovice
červena

Břidlice stříbrná

Borovice 
mediterian

Borovice

Břidlice kov

Borovice milk

Buk kouřový

Břidlice combi rez
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S touto podlahovinou se běžně setkáváme 

v komerčních prostorách prodejních center,

ve vstupních halách, v prostorách hotelů

i restaurací. Vzhledem ke své odolnosti je 

možné Thermofi x použít i v halách s leh-

kou výrobou. Svou cestu si však našel i do 

obytných prostor a domácností. Thermofi x 

je možné aplikovat do místností s podlaho-

vým vytápěním. 

Kombinací různých dekorů lze vytvářet vzory, 

které příjemně dotvoří charakter a harmonii 

celého interiéru.

Thermofi x je složen z několika vrstev s vlo-

ženým skelným rounem. Užitná nášlapná 

transparentní vrstva je opatřena mechanic-

kým dezénem. Navíc je povrch opatřen po-

lyuretanovou vrstvou, která zvyšuje odol-

nost a usnadňuje údržbu.

Český výrobce Fatra Napajedla přinesl na jaře letošního roku rozšířenou kolekci lepe-

ných vinylových podlah Thermofi x. Nejúspěšnější vzory let minulých byly obohaceny 

o 21 zbrusu nových a k výběru je tedy celkem 52 dekorů, které věrně imitují dřevo, ká-

men a nově i koberec.

Nová kolekce vinylových podlah Thermofi x

Formáty vinylových podlah Thermofi x:

900 x 150 mm (imitace dřevo)

900 x 300 mm nebo 450 x 450 mm 

(imitace kamene a textilu)

Tloušťky vinylových podlah Thermofi x:

Celková tloušťka 2,5 mm 

s nášlapnou vrstvou 0,8 mm

Celková tloušťka 2,0 mm 

s nášlapnou vrstvou 0,4 mm

Přednosti vinylových dílců Thermofi x:

• Odolné ve vlhkém prostředí

• Vysoká odolnost proti opotřebení

• Vynikající rozměrová stálost

• Vhodnost pro podlahové topení

• Velmi nízká úroveň hluku

• Vzájemná kombinovatelnost dezénů

• Dobrý teplotní vjem a snadná údržba

• Garance 10 let
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Kolekce Novilon®Nova je ceněna pro svůj 

unikátní, nazaměnitelný design. Přináší

dřevěné dekory, které jsou propracované 

do všech detailů včetně letokruhů a suků, 

ovšem vždy se všemi výhodami vinylu. 

Tato vinylová podlaha se vám nikdy ne-

zkroutí, nebude skřípat nebo se rozesy-

chat. Můžete ji jednoduše vytírat vodou 

a přitom si všichni okolo budou lámat hla-

vu, kde jste koupili tak úžasnou dřevěnou 

podlahu. Matný vzhled, přirozené dekory 

i široká a extra dlouhá prkna – to je Novi-

lon®Nova.

Novilon® Nova je navržen pro tu nejvyšší zá-

těž v bytovém segmentu. Kuchyň, jídelna, 

obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, chod-

ba, pracovna nebo koupelna, tam všude na-

jde tato krytina svoje uplatnění.

Luxusní podlaha s nádechem 
elegance – Novilon®Nova

5112 castello

5163 Macon

5182 larice

5188 selmore

5190 mocastle

5126 dashwood

5186 durmast

5183 sommerset

5187 limousin

5189 mocastle

5184 dashwood

5171 Texas

5185 selmore

5153 Palermo

5191 fossil

Technické parametry:

Celková tloušťka: 3,20 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,35 mm

Třída zátěže: 23/32

Šířka role: 2, 3 a 4 metry

Délka role: 25 m

Celková hmotnost: cca. 2400 g/m2

Protiskluznost: R10

Trendline - original – tato kolekce je specifi cká svojí tloušťkou 12 mm, tudíž je možné její 

použití na podlahové topení. Povrchová úprava je možná broušená nebo kartáčovaná, třída 

třídění je možná pouze ABC. Tato kolekce se vyrábí pouze v třívrstvém provedení.

I český výrobce dřevěných podlah uvedl na trh 
v letošním roce nové kolekce. 

Dřevěné podlahy Esco 
– novinky 2015

Basecoat
kartáčovaný

Ořech
kartáčovaný

Tabák
kartáčovaný

Naturel
kartáčovaný

Šedá 2012
kartáčovaný

Antik
kartáčovaný

Tabák
hladký

Antik
hladký

Ořech
hladký

Basecoat
hladký

Gotik
kartáčovaný

Třešeň
hladký

Naturel
hladký

Šedá 2012
hladký

Šedá 2009
hladký

Černá
hladký

Koňak
hladký

Přírodní bílá
hladký
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Mohu říci, že podlaha, kde 

došlo ke spojení vinylu 

a korku, dostala do svých 

genetických proporcí mimo jiné i nové vlast-

nosti, které budeme jen stěží hledat u jakéko-

liv jiné podlahy. O něco podobného se již jed-

nou Amorim pokusil a nemělo to dlouhého tr-

vání, ale prvovýrobní "dětské" nemoci se pro-

jevily naštěstí včas a mohlo se začít s léčbou. 

Všechno to ale nakonec bylo jinak. Amorim 

přišel s úplně novou technologií a nápady. 

Místo HDF jádra, na kterém je nalepený vinyl, 

udělali tak pevné a hutné korkové jádro, do 

kterého vyfrézovali zámek pro snadnou po-

kládku podlahy. A protože podlaze absolutně 

nevadí žádná vlhkost, vlastně ani voda, po-

jmenovali produkt Hydrocork. Podlaha byla 

testovaná více jak 2 roky, než byla uvedena 

na spotřebitelský trh. Testovalo se od Aljašky 

až po Austrálii a sledovalo se, jak se podla-

ha chová v různých klimatických podmínkách 

a zatěžovaných provozech. Hydrocork je po-

ložen na více jak čtyři tisíc metrů čtverečních 

a protože obstál na výbornou, máte možnost 

i Vy si tento jedinečný produkt užít. 

Co je Hydrocork?

Hydrocork je první voděodolná podlaha 

s Corktech technologií se zámkem. Její cel-

ková tloušťka je 6mm, což je ideální pro veš-

keré renovace, nebo spíše výměny lamináto-

vých podlah tam, kde jsou osazeny zárubně 

a nebo Vám stavební výšky nedovolí z jakých-

koliv důvodů jít nad tuto výšku podlahy. Další

technické informace o dekorech, struktuře, zá-

těži, propagačních materiálech jako i ukázko-

vé desky, termínech dodání, atd. si vyžádejte

u svého dodavatele. Instruktážní video najdete 

na webu www.videopodlahy.cz

A teď k praxi.

Měl jsem možnost být u pokládky podlahy 

Hydrocorku. Šlo o výměnu laminátové podla-

hy. Zákazník si koupil byt a chtěl starou lami-

nátovou vyměnit za něco teplejšího a tiššího. 

Hydrocork ho natolik zaujal svými vlastnost-

mi, že neváhal a podlahu objednal. Stávají-

cí podklad pod podlahou byl anhydrit, rovný, 

přebroušený, zkrátka vše v pořádku. Na vý-

běr designu podlahy přišla přítelkyně, která 

si podlahu chtěla zkusit položit. Tak jsem ří-

kal, proč ne, ale chci u toho být s kamerou 

a dáme to na Videopodlahy, jak ženy poklá-

dají Hydrocork. Slečna souhlasila a vícemé-

ně celou zakázku zrealizovala za přispění pár 

drobných rad. Samotná pokládka Hydrocor-

ku, pokud máte připravený rovný podklad, 

je snadná, pokládá se z vrchu, jedna lame-

la vedle druhé na vazbu. Lamely do sebe po 

překonání zámku Pressfi t výborně zapadnou 

a drží. Stačí zaklepat gumovou paličkou. A na 

závěr malá rada, pokud se Vám nechce vše 

klepat, a nebo nechcete rušit lidi o patro níže, 

přichyťte podlahu na pár místech v zámku 

a pak už lze použít přítlačný válec. Ten svým 

tlakem na zámek podlahu Hydrocork výbor-

ně zapasuje do sebe. Po položení a převálco-

vání jsem nenašel na položené podlaze žád-

né výškové rozdíly. 

Když se prošel zákazník po nové podlaze 

s technologií Corktech, sám uznal, že s volbou 

podlahy udělal velice dobře. Podlaha je pří-

jemná, a on měl pocit, že chodí po měkčené 

teplé podlaze. Já jsem mu mohl pouze pogra-

tulovat k šikovné přítelkyni, která zvládla polo-

žit celou plochu podlahy bez větších problému 

téměř úplně sama.

Příprava podkladu pod Hydrocork.

Platí stejná pravidla jako pro jakoukoliv ji-

nou podlahu dle normy ČSN 74 4505, kterou 

podlaháři jistě znají a mají v tištěné podobě. 

Pokud ne, tak si ji objednejte, stojí necelých 

400,-Kč! Přečtěte si ji, je tam dost změn. 

Podlaze abso lutně nevadí vlhkost, přežije to, 

ale pozor na plísně pod podlahou. Voda by 

se tedy neměla dostat pod ní. Když bude-

te Hydrocork pokládat do koupelny, udělejte 

kolem zdí 3-4mm spáru a tu vyplňte siliko-

nem. Pak můžete i zalištovat. Nebudete-li si 

při přípravě podkladu vědět rady, obraťte se 

na odborníky. Ne každý má doma tak manu-

ál ně zručnou ženskou, jakou můžete při po-

kládce Hydrocorku vidět na videu . 

Na závěr mohu předeslat, že nová podlaha 

Hydrocork nám asi v budoucnu dost zamíchá 

kartami, protože je opravdu, co se užitných 

vlastností týče, naprosto skvělá. Díky nabíze-

ným kvalitám a přednostem podlahy, je před-

určená do vyšší cenové kategorie. Neočeká-

vám nějakou masivní drtivou porážku jiných 

podlah, ale svého zákazníka tato podlaha ur-

čitě už má. Možná i proto, že má svých 5 vý-

hod. Dokážete je najít?

Všem přeji pohodový den a hodně možností 

práce s tímto novým materiálem.

 Josef Voborník

Hydrocork – plovoucí vinyl-korková pod -

laha, nová technologie nosné desky, je-

dinečný zámek, jednoduchá a rych lá

pokládka. Asi tak bychom ve zkratce

defi novali novinku, kterou nám fi rma 

Amorim z Portugalska dovezla letos 

ukázat na veletrh v Německu a také se 

dostala na náš trh s podlahami. O in-

formace a zkušenosti 

s tímto materiálem se 

s námi podělil náš Pepa 

Voborník.

Technik radíHarfa Vintage – tato kolekce je starší tváří 

kolekce Harfa. Prkna mají specifi cký vzhled 

a katrování je zde úmyslně vytvářeno nepra-

videlně a místy může i zcela chybět. Povrch 

může mít prvky jak hladké tak i kartáčované

dřevěné podlahy. Vintage zbarvení je docí-

leno kombinací mořidel a tvrdého voskové-

ho oleje. Harfa Vintage v masivu má katro-

vání více nepravidelné než ve vícevrstvém 

provedení.

Antracit Břidlicová

Cappuccino Čokoládová

Krémová Medová

Písková Uhelná

Josef Voborník
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ZPRÁVIČKY

Změna provozní doby 

na showroomu v Brně

Již tradiční podlahářský ples „ V saku i bez“ 

se opět konal v plzeňské tělocvičně TJ Start 

na konci měsíce ledna 2015. Účast byla 

hojná, zábava podařená a tančilo se až do 

brzkých ranních hodin. 

Všem zúčastněným a účinkujícím bychom 

rádi touto cestou poděkovali za bezvadnou atmosféru, všem sponzorům a organizáto-

rům akce za pomoc. Už teď se těšíme na další ročník, který proběhne 23. 1. 2016.

Krátké video můžete vidět na http://www.videopodlahy.cz/default.asp?AID=817

Vážení zákazníci, 

rádi bychom vás informovali ohledně 

změny provozní doby na showroomu 

Brno – Kaštanová 125a. 

Od 1. 5. 2015 máme otevřeno

Po-Pá 7.00 – 18.00 hod.

So 9.00 – 13.00 hod. 

telefonický kontakt: +420 720 626 089

email: vzorkovnabrno@supellex.cz

Ples 2015
Od 1. 8. 2015 dochází ke změně kolekce 

Designart. Kromě nových dekorů u kolekcí 

Home a Traffi c se můžete také těšit na no-

vou objektovou kolekci Traffi c Plus, která se 

bude vyznačovat výraznou embosovanou 

strukturou dřeva. O kompletním převzorová-

ní a marketingové podpoře budete včas in-

formováni od svých obchodně-technických 

zástupců a na stránkách www.supellex.cz.

Změna kolekce

TEXTURE
NATURAL

V březnu letošního roku jsme vám přestavili novinky v oblasti podlahovin na 

každoročních seminářích, které se konali v Plzni a v Brně. Vzhledem k tomu, 

že se podle vašich ohlasů osvědčila forma interaktivní Podlahářské arény, 

i v letošním roce jsme zvolili tuto formu prezentace novinek. A co jste mohli vidět 

a slyšet? Informace k nové kolekci laminátových podlah EGGER, představení 

vlastních kolekcí CV krytin DesignTime a DesignTex, prezentaci novinek a kolekcí 

interiérových lišt Profi l Team, ukázku pokládky a prezentaci nových vinylových 

dílců pro rok 2015 od společnosti wineo a další.

Doufáme, že se vám opět tyto odborné semináře líbily a přinesly důležité informace 

k vaší práci.

Podlahářská aréna 2015


