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AKTUALITY - NOVINKY

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2016 Podložky pod koberce Proﬂooring
Jako každý rok jsme pro vás s velkým úsilím celého
týmu Supellexu vydali k datu 14. 3. 2016 nový maloobchodní ceník pro rok 2016. Níže uvádíme přehled zásadních novinek v tomto ceníku.

6. Fatra – NOVINKA – RS – Click – vinylová
plovoucí podlaha na HDF desce
7. Dřevěné třívrstvé podlahy Parador – změna
některých dekorů
8. Terasové plastové desky Rehau – NOVINKA
– terasové systémy RELAZZO
9. Přírodní linoleum Forbo – Marmoleum
Modular – NOVINKA
10. Koberce – NOVINKA – rozšíření o podložky
pod koberce a doplňky Proﬂooring

1. Vinylové podlahy – wineo
- kolekce – DESIGNline 600 + DESIGNline 600 XL
– NOVINKA
- kolekce – Ambra Click - NOVINKA
2. Vinylové podlahy – Parador
- Kolekce Basic 4.3 (čistý vinyl) – NOVINKA
- tato kolekce nahrazuje původní kolekci Basic
Plus 50, jsou zde dekory nové a některé přešli
z původní kolekce.
Tloušťka materiálu je 4,3 mm!!!
- Kolekce Classic 2050 (čistý vinyl) – změna
některých dekorů
- Kolekce Basic Plus 30 (vinyl na HDF desce)
– změna některých dekorů
- Kolekce Classic 2030 (vinyl na HDF desce)
– nová kolekce
3. Vinylové podlahy – Vinylcomfort
- Kolekce HYDROCORK – rozšíření kolekce
o tři dekory, převážná část dekorů již držena
skladem v ČR

11. Podlahářská chemie – CHEMOS – NOVINKY!!!
- Chemos Premium A5 – samonivelační sádrová
vyrovnávací hmota
- Chemos Express 24H – rychleschnoucí samonivelační cementová hmota – na trhu 05/2016
- Chemos Express 3H – rychleschnoucí samonivelační cementová hmota – na trhu 05/2016
- PER 390 – rychlá univerzální penetrace
- Proﬁlep 660 – pro lepení vinylových dílců
a kaučukových podlahových krytin
- Odměrná + míchací nádoba
- Písek (jemná a hrubá frakce)

12. Podlahářská chemie – DEN BRAVEN - rozšířeno
o další produkty

4. Termoplastický polyuretan Design+ (výrobce
Egger) - NOVINKA -tato kolekce bude dostupná
v průběhu roku 2016.

13. Brusné stroje a příslušenství – NOVINKA
– bruska BONA BELT HD 250x750, 1 fáz., 2,2 kW

5. Ostatní PVC podlahy – Beauﬂor – NOVINKA
kolekce Vinyltex, IVC – NOVINKA kolekce
Classic Limestone a Stonemark

14. Podkladové materiály a doplňky – NOVINKA
– tvarovky k originální liště EGGER – digitální
tisk, NOVINKA – lišty CUBU ﬂex life 40 a 60 mm
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Anglie, Irsko, Skotsko, ale i Francie či země Beneluxu, všude tam se pravidelně setkáme s podložkami pod
koberce. U nás se s tímto „pochozím komfortem“ setkáváme jen zřídkakdy. Pojďme se na tento chybějící
dílek podlahářské práce podívat pod lupou a odpovědět si na několik nejčastějších dotazů:
Jaké jsou přednosti podložek pod koberec?
 EXTRA pochozí komfort (chůze jako po mechu)
koberec instalovaný na tvrdém podkladu neobstojí
 EXTRA odhlučnění (snižuje se hluk dupání, snižuje se hluk od sousedů)
 EXTRA zateplení podlahy (snižuje se prostupování chladu od nohou. V případě instalace v patře
RD se snižuje unikání tepla skrze strop)
 Prodloužení životnosti koberce. Jelikož podložka
funguje jako absorbent nárazů, nedochází k zašlapávání koberce do podkladu.
 Ochraňuje páteř při chůzi
 V případě napínání -> bezproblémová reinstalace
 Hrubý podklad není nutné stěrkovat, jelikož jej
podložka vyrovnává
Z čeho jsou podložky pod koberce vyráběné?
PU podložky jsou vyráběné z recyklovaných izolací, matrací atp. Toto se rozdrtí na malé kousky, projde očistnou lázní a za vysoké teploty se zformují do
velikého válce příslušné hustoty. Z toho se pak řeže
podložka požadované tloušťky, která se laminuje patřičnou fólií. Některé mají navíc integrovanou nylonovou mřížku pro vyšší odolnost. (Floorwise Lift,
Floorwise Tread)
Drcená guma je vyráběna z recyklovaných pneumatik. Tato očištěná drť je následně za pomoci pojiva
zformována do požadované tloušťky a opatřena nášlapnou vrstvou pro extra odolnost. Nové provedení má mřížku kombinovanou z jutových vláken a PP
pásků. (Endura)
Pod jaký koberec se podložky dají použít?
Podložky se dají použít pod všechny typy koberců,
pouze pod koberce na slabém, většinou bílém ﬁlcu,
je potřeba instalovat podložky s vyšší hustotou (FW
Lift, FW Tread, FW Supreme, Endura, Pinnacle). Jelikož slabý ﬁlc není dostatečnou oporou pro kobercové vlákno a v případě instalace na podložku s nižší hustotou by mohlo hrozit nějakým problémem
s promačkáváním.
Na jaký podklad se podložky můžou položit?
Na všechny. V tom není omezení.

Jak se udržuje koberec, který je instalovaný na
podložce – mokrou nebo suchou cestou?
Nejlépe samozřejmě suchou cestou. Nejšetrnější
metoda jak pro samotný koberec, tak pro podložku.
Když už mokrou cestou, tak opravdu kvalitním extraktorem, čistit jen vlákno a nepromáčet skrz.

Jaká je životnost podložky – levnější a kvalitnější?
Všechny podložky mají stanovenou životnost po celou
dobu životnosti instalovaného koberce. Jinak koberec
na mřížce je podstatnou výhodou, která prodlužuje
životnost podložky.
Pokládka podložky na schody, hlavní výhody.
Při metodě napínání je zamezeno zbytečnému znehodnocení nového koberce a podkladní vrstvy použitým lepidlem. Koberce lze z napínacích lišt v případě
potřeby jednoduše sejmout a reinstalovat. Namísto
trvalého lepení k podkladu a znehodnocení zakoupené podlahové krytiny. Zákazník tak získá oblíbený koberec na schodech a úžasně měkce příjemné, bezpečné kroky, místo tvrdého a kluzkého schodiště. Protože je instalován stejnou metodou napnutím na lišty
a podpořen podložkou, zaručuje bezproblémové sejmutí v případě potřeby. Napínací metoda také vyniká
několikrát rychlejší pokládkou, než metoda lepením.
Více informací a instruktážní videa o různých druzích podložek a napínání koberců naleznete na
www.videopodlahy.cz. Miroslav Mooz – Supellex

www.supellex.cz
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Představujeme Vám inovativní terasový systém
RELAZZO, určený pro venkovní použítí, z moderního materiálu RAUWOOD, který nově zařazuje
ﬁrma Supellex do své nabídky.

RELAZZO coro&calmo – silné jádro a silný povrch. Obzvlášť odolná prkna z masivu pro větší stabilitu a dlouhou životnost o šířce 140 mm a délce
4000 mm nebo 6000 mm.

Vlastní terasa je místem pro příjemné posezení
u grilu, veselé dětské narozeninové oslavy nebo prostě jen pro pohodové chvíle na lehátku. Buďte proto
nároční, až budete vybírat vhodný materiál pro Váš
venkovní „obývací“ pokoj.
Žádné trhliny v materiálu, žádné třísky, protiskluzová úprava, nenáročná údržba a velmi dlouhá životnost, bezpečný pohyb Vašich dětí, protiskluzová
úprava funkční i za mokra - rozhodující kriteria pro
výběr terasového systému RELAZZO.

Terasa z prken

RELAZZO

se stane Vaším venkovním obývacím pokojem
Pomocí našich terasových proﬁlů RELAZZO puro,
RELAZZO ﬁnello&naturo, RELAZZO coro&calmo
s různými úpravami povrchů, atraktivními barvami,
jako i vzájemně kombinovatelnými šířkami nenaleznete žádné překážky a omezení při sestavování Vašich prostor pomocí RELAZZO – nezávisle na velikosti a tvaru. Široká škála proﬁlů terasových prken
z WPC Vám nabízí díky inovativnímu montážnímu
systému jednoduchou pokládku bez dalších komplikací.

Jak jednoduše naplánovat a položit
Promyšlený systém umožní snadnou a rychlou pokládku zahradní terasy z prken RELAZZO. Podporou Vám je rozsáhlý servis, kde Vám nabízíme mimo
jiné detailní informace k vlastnostem materiálu,
online-konﬁgurátor, pomocí kterého vypočítáte při
plánování, potřebné množství materiálu a můžete
provést i objednávku. Zároveň Vám vytvoří náhled
na novou terasu a k dispozici je i názorné montážní video.
Terasová prkna RELAZZO, nejmodernější řešení
pro Vaši terasu s atraktivním designem a snadnou
údržbou.
Více informací naleznete na www.rehau-terasy.cz

RELAZZO puro – náš bestseller - stabilní dutý proﬁl nabízí díky inovativnímu montážnímu systému
jednoduchou pokládku, obzvlášť vhodný pro velké
plochy. Rozměry prken 195 a 140 mm, délky 4000,
5000 a 6000 mm.
RELAZZO ﬁnello&naturo - nabízí atraktivní povrchy v optice dřeva. Můžete poptávat v šířce 169 mm
a délkách 4.000 mm nebo 6.000 mm. Ideální pro renovace, díky své nízké konstrukční výšce.

www.supellex.cz
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DESIGNline 600
Nová kolekce německého výrobce DESIGNline 600 obsahuje 14 jedinečných dekorů dřeva a 4 dekory kamene.
Tato kolekce se vyznačuje zátěžovou třídou 23/32/41 díky tloušťce nášlapné vrstvy 0,4 mm. Vyrábí se v provedení celoplošně lepeného vinylu, i v plovoucím provedení.
Zároveň jsme pro vás naskladnili 10 dekorů z kolekce DESIGNline 600 wood v provedení click. Vždy ale prosíme o prověření poptávaného množství na pobočkách Supellex.
Technické informace:
DESIGNline 600
(celoplošně lepená)

DESIGNline 600
(zámkový vinyl)

595,- Kč/m² (bez DPH)

995,- Kč/m² (bez DPH)

Celková tloušťka:

2,0 mm

5,0 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy:

0,4 mm

0,4 mm

Rozměry:

120 x 18 cm (dekory dřeva)
60,96 x 30,48 cm (dekory kamene)

121,2 x 18,7 cm (dekory dřeva)
60 x 31,7 cm (dekory kamene)

Zaoblené hrany:

NE

NE

Povrchová úprava:

PUR

PUR

Množství v balení
pro rozměr:

3,89 m2 (dekory dřeva)
3,34 m2 (dekory kamene)

1,81 m2 (dekory dřeva)
1,9 m2 (dekory kamene)

Oblast použití:

23/32/41

23/32/41

Záruka:

20 let pro domácnost

20 let pro domácnost

Venero Oak Brown

Venero Oak Beige

Polaris

Aurelia Grey

Aurelia Provence

Chateau Grey

Patchwork

Calm Oak Cream

Calm Oak Nature

Chateau Brown

Chateau White

Silver Slate

Toscany Pine Grey

Toscany Pine

Aurelia Cream

Polar Travertine

Lava Black

Lava Grey

DESIGNline 600, 600 XL
4
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Victoria Oak White Victoria Oak Native Victoria Oak Grey

Woodstock Honey

Brooklyn Night

Aumera Oak Grey

Aumera Oak Native Aumera Oak Dark

Navajo Grey

Navajo Cream

Scandic White

Scandic Grey

Brooklyn Day

Woodstock Cream

Jako marketingovou podporu této
kolekce jsme připravili:

DESIGNline 600 XL
Nová kolekce německého výrobce DESIGNline 600 XL obsahuje 10 atraktivních dekorů dřeva ve velikosti
XL prken a 4 dekory kamene ve velkém formátu. Tato kolekce se vyznačuje zátěžovou třídou 23/32/41 díky
tloušťce nášlapné vrstvy 0,4 mm. Tato kolekce se vyrábí v provedení celoplošně lepeného vinylu, i v plovoucím provedení.
DESIGNline 600 XL
(celoplošně lepená)

DESIGNline 600 XL
(zámkový vinyl)

685,- Kč/m² (bez DPH)

1079,- Kč/m² (bez DPH)

Celková tloušťka:

2,0 mm

5,0 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy:

0,4 mm

0,4 mm

Rozměry:

150,5 x 23,5 cm (dekory dřeva)
90 x 45 cm (dekory kamene)

150,5 x 23,7 cm (dekory dřeva)
91,40 x 48,0 cm (dekory kamene)

Zaoblené hrany:

NE

NE

• Katalog v českém jazyce
• Ruční vzorkovníky
• Stojany

Povrchová úprava:

PUR

PUR

Zároveň jsme pro vás naskladnili 10 dekorů z kolekce DESIGNline 600 wood v provedení click. Jedná se o tyto dekory:
• Aurelia Cream
• Aurelia Grey
• Aurelia Provence
• Calma Oak Cream
• Calma Oak Nature
• Chateau Brown
• Chateau Grey
• Chateau White
• Venero Oak Beige
• Venero Oak Brown

Množství v balení
pro rozměr:

4,24 m2 (dekory dřeva)
4,86 m2 (dekory kamene)

2,14 m2 (dekory dřeva)
2,63 m2 (dekory kamene)

Vždy ale prosíme o prověření poptávaného množství na pobočkách Supellex.

Oblast použití:

23/32/41

23/32/41

Záruka:

20 let pro domácnost

20 let pro domácnost

www.supellex.cz

V elektronické podobě najdete kompletní informace na
stránkách www.supellex.cz nebo www.design-line.cz.
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Technik radí
Firma Chemos uvedla novou samonivelační
hmotu s názvem Chemos A5 Premium. Podlahářům jsme jí prakticky předvedli na několika
regionálních školeních a v březnu na semináři
v Plzni a Brně. Součástí novinek od ﬁrmy Chemos je nová penetrace, kterou po aplikaci na
anhydrid můžeme bez obav zalít sádrovou samonivelační hmotou Chemos Premium A5 po
60 minutách.
Máme za sebou již pár měsíců, kdy jsme se poprvé
setkali se sádrovou samonivelační hmotou A5, můžu
se tedy s vámi podělit o první zkušenosti. Zprvu jsem
měl kolem A5-ky spoustu šťouravých otázek. Kdo mě
trochu zná, tak ví, že co si sám nevyzkouším, tak nenabízím a neprodávám, dokud se nepřesvědčím, že
to funguje a podlahářům to něco přinese. Takže jsem
si testoval, hrál jsem si s poměrem vody, s rozlivem,
měřil schnutí a v rámci svých možností zkoušel tvrdost. Prostě žádné laboratorní zkoušky, které dopadly na výbornou, výsledky byly fantastické. Dělal jsem
to tak, jako vy podlaháři, když dostanete nový produkt a zkoušíte, pozorujete.

to nachystaný podklad jsme vylili sádrovou samonivelační hmotu Chemos Premium A5.Na celé zakázce se mimo mě a Vlada Ďuriše podílelo několik podlahářů a obchodní zástupci ﬁrmy Supellex, aby viděli v praxi jak se A5-ka rozlévá. Z celé zakázky se
udělalo krátké video, které můžete shlédnout na
www.videopodlahy.cz Co nás na sádrové nivelaci velice mile překvapilo, byla dlouhá otevřená doba pro
zpracování. Hlavně proto, že to je sádra a my jsme
v ní mohli šlapat a ježkovat pohodlně 35 minut
a stále se slévala. Vynikající byl rozliv na velkých plochách a napojování. Shodli jsme se všichni, co jsme
u toho byli, že A5-ka je opravdu vynikající samonivelační hmota. Vylévali jsme ve vrstvě 3-4mm a když
jsem se tam došel podívat za 4hodiny, protože mi to
zvědavost nedala, tak jsem už po ní chodil. Na druhý den jsem jí brousil. Hodně mě překvapila. Takže
musím uznat, že nová samonivelační stěrka Chemos
Premium A5 je špičková a doporučuji.
Ještě pár poznámek k nové penetraci Chemos PER
390:
Po uschnutí má A5-ka tvrdý sametový povrch a po
vyzrání má více jak 30 MPa. To znamená, že na ní
A teď trochu k nějakým technickým datům.
Barva: Slonová kost
Balení: 25 kg papírové pytle
Doba zpracovatelnosti: cca 40min *
Spotřeba: 1,5 kg/m2/1mm tloušťky
Čas pochůznosti: cca 3-4hod *
Pevnost v tlaku
30 MPs
po 28 dnech:
Pevnost v ohybu
7 MPa
po 28 dnech:

A jak jsem tedy vlastně dopadl a co vám mohu
o Chemos Premium A5 říci? Je opravdu fantastická
a velice mě překvapila. Hlavně pro to, že jsem veřejný nepřítel anhydritových podlah a tím pádem i všeho sádrového, samozřejmě sádroví trpaslíci do toho
patří také. Z malých testů nivelace A5 jsem přešel
rovnou na 250m2 nivelace na anhydrid. Tím pádem
se nabízelo vylévat sádrovou nivelací. Nejprve došlo
k odbroušení sintru na plnivo a vysátí podlah. K penetraci byla použita nové penetrace Chemos PE 390,
kterou jsme naředili 1:1 a nechali uschnout. Na tak-
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Teplota při zpracování: ninimálně +5 °C
Doba spotřeby: 6 měsíců
Suchá pro pokládku:

24 hod/ 3 mm, každý
další 1 mm = 24hod

* Platí při 20°C, 55%RH vzduchu a tloušťce
vrstvy do 3mm, vhodné pod kolečkové židle
od 2mm
Vhodné na podlahy s podlahovým topením

kládkou podlahových krytin je cca 24 hodin (platí při
20 °C, 55% rel. Vlhkosti vzduchu a tloušťka vrstvy do
3 mm). Při tloušťce vrstvy nad 3mm každý další milimetr schne cca 24 hodin.
Z PRAXE: poměr vody pro 3-4 mm vrstvy samonivelace dávejte 5,8 l vody na 25 kg pytel, pokud máte
míchací stanici na 3 pytle najednou, dávkujte vodu
na 75 kg A5 - 19,3 l vody při 3-5 mm
SPOTŘEBA penetrace Chemos PER 390

můžete pokládat veškeré podlahy a to i celoplošně
lepit. Díky obrovským pevnostem, které má samonivelační hmota Chemos Premium A5, můžete bez
obav lepit i masivní dřevěné podlahy. Barva nivelace
po uschnutí - slonová kost.
Pod nivelace A5 používejte disperzní penetraci Chemos PER 390 - jde o rychlou univerzální disperzní penetraci se zvýšenou přilnavostí k podkladům.
Umožňuje vám nivelovat na savé podklady již po 30
minutách a na nesavé po 90 minutách.
Je vhodná na všechny cementové a anhydritové podklady, OSB a Durelis desky, nebojí se ani na potěry
z litého asfaltu, keramické dlažby, přírodní a umělý
kámen a terasso.
Zpracování:
Do čisté nádoby nalít 5,5 - 6 litrů čisté studené vody.
Obsah pytle (25 kg) vsypat za stálého míchání do
vody. Míchat nízkootáčkovým míchadlem (500 až
700 ot./min.) minimálně 3 minuty tak, aby se netvořily hrudky. Pak nechat chvíli odstát a nakonec ještě krátce promíchat. Zamíchanou homogenní hmotu vylít na napenetrovaný podklad a do požadované tloušťky rozetřít kovovým hladítkem nebo velkoplošnou stěrkou. Požadovanou tloušťku nanést
v jedné pracovní operaci. Ihned po vylití provzdušnit
hmotu jehličkovým válečkem, který napomáhá nivelizaci, odvzdušnění hmoty a dobrému spojování jednotlivých dávek. Případnou další vrstvu nanášet až
po řádném vyschnutí, přebroušení a napenetrování předešlé vrstvy. Při vícevrstvém stěrkování třeba
dbát na to, aby každá další vrstva nebyla tlustší než
předchozí. Doba zpracování je cca 40 minut, pochozí po přibližně 3-4 hodinách, doba schnutí před po-

Savé betonové a cementové podklady

1:1,5 až 1:2 jeden nátěr
nebo 1:3 pro dva nátěry

Nesavé podklady

Neředěná spotřeba
100-150 g/m2

Anhydrit pro
nivelaci sádrou

1:1 spotřeba 150-200 g/m2
-75 - 100g PER 390

Anhydrit pro nivelaci
cementem

1:1 spotřeba 150-200 g/m2
- 75 - 100g PER 390

Pokud máte prašný podklad a nebo
lepidlo vyžaduje penetraci je ředění penetrace
PER 390 následující:
Prašné podklady
a anhydritové potěry

1:4 až 1:6
- PER390 : vody

DŮLEŽITÉ
Nezpracovávat při teplotě podkladu a vzduchu
pod +5 °C a relativní vlhkosti vzduchu nad 75%.
Čerstvě vystěrkované plochy chránit před účinky
slunce, tepla a průvanu. Při tloušťkách nad 5 mm
použít dilatační okrajové pěnové pásky. Vysoké
teploty prášku, vzduchu a vody výrazně ovlivňují rychlost hydratace, čímž se zkracuje doba zpracovatelnosti, proto používejte výhradně co nejstudenější vodu. Podlahové topení musí být min.
24 hodin před vyléváním zcela vypnuto. Zapnout
se může až po řádném vyschnutí nivelační hmoty a to postupně, zvyšováním teploty vody v oběhu o max. 5°C/24 hod. Nejlépe zpracovatelný při
teplotě vzduchu 18 - 25 °C , teplotě podlahy nad
15°C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65%. Nízké
teploty, vysoká vlhkost vzduchu a velké tloušťky
vrstvy prodlužují schnutí, vysoké teploty a nízká
vlhkost vzduchu naopak schnutí zkracuje.

www.supellex.cz
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Školení v Rehau

Rozšíření týmu Supellex

První dubnovou středu se skupinka Supellexu vydala
do Neulengbachu v Rakousku, kde absolvovala
nejen prohlídku závodu WPC terasových prken
REHAU, ale mohla si v praxi vyzkoušet pokládku
teras, jak v systému WPC hranolů, tak i na hliníkové
klipy. Nejvíce zřejmě celou skupinu pod vedením
Pavla Kašpara zaujala výroba samotných terasových
prken uvnitř fabriky. K překvapení všech není dřevoplastový granulát spojován s polypropylenem
ještě před výrobou samotného prkna, ale přímo při
tvorbě tzv. "nekonečného" prkna, na kterém ještě
před samotným přeříznutím probíhá řada dalších
operací - kartáčování, tisk struktury dřeva, nátisk
čísel šarží a směrů pokládky nebo také postupné
chlazení a ﬁnální tvarování materiálu. Za zmínku

Vážený zákazníku, dovolujeme si vám představit nové tváře týmu Supellex na pobočkách Brno a Plzeň.

Brno
Eliška Vítová
Produktový konzultant

Daniel Forro
Produktový konzultant

Kontakt:
+420 702 187 772
vitova@supellex.cz

Kontakt:
+420 702 198 344
forro@supellex.cz

Jitka Doudová
Marketing

Václav Krobát
Obchodně – technický
poradce
změna pozice k 11. 4. 2016

Kontakt:
+420 725 842 625
doudova@supellex.cz

také stojí kontrola a preciznosti pracovníků Rehau,
zejména v technickém úseku, kde je materiál
testován, aby opravdu plnil to, co všem svým
zákazníkům slibuje a garantuje.

Videoprezentace
Supellex

Certiﬁkát Wineo
Firma Wineo vydala oﬁciální doporučení pro používání lepidla CHEMOS S
Proﬁlep 300 pro českou
a Slovenskou republiku.
Jedná se tedy o oﬁciální
doporučení tohoto lepidla pro lepení vinylových
dílců od ﬁrmy Wineo.
Certiﬁkát je k dispozici
u obchodních zástupců a také na stránkách
www.supellex.cz.

www.supellex.cz

Doporučení pro podlahová

Základní poučení:

Lepidla pro nalepení LVT

podlah ve formátu dlažeb

Kontakt
www.chemos.sk

Plzeň
Jan Moravec
Vedoucí střediska

Josef Volín
Produktový konzultant

Kontakt:
+420 777 339 953
moravec@supellex.cz

Kontakt:
+420 727 866 853
vzorkovnaplzen@supellex.cz

lepidla

 Přípravu podkladu je
nutno provést dle ČSN 744505
(Česká republika), anebo
národních norem daného
státu, kde je lepidlo použito
 DESIGNline pokládat
do polomokrého lože lepidla
 Nanášet takové množství
lepidla, které je možno zpracovat
doporučeným výrobcem
způsobem
 Nanášení lepidla je prováděno
množství lepidla udávaného zpravidla špachtlí s ozubením, které odpovídá
výrobcem. Doporučené množství
ﬁrmou Windmöller se může
lepidla výrobcem
lišit od množství doporučený
m výrobcem lepidla.
 V případě použití ﬁxačních
lepidel výrobce ﬁrma Windmöller
zamezení rozměrových
nemůže zaručit
změn podlahových krytin
(např. smršťování díky změnám
teploty)
 Po položení podlahové
krytiny do lepidlového lože
je nutno tuto zaválet válcem
minimálně 50kg těžkým
 Používat výhradně lepidla,
která:
Mají nízký obsah emisních
látek
Jsou bez rozpouštědel
 V ojedinělých případech
je nutno použít kontaktního
způsobu lepení, nebo použít
PU lepidla, a nebo jiného
pryskyřičného lepidla. (vysoká
záření, vysoké teploty).
V těchto případech kontaktujte zátěž, silné slunečné
naše technické oddělení.
 Doporučujeme použití
systému pro zpracování
podkladu od jednoho výrobce
(penetrační nátěr, stěrkové
hmoty, lepidla, atd.)
 Dbejte údajů a doporučení
pro zpracování pomocných
lepidel a stěrkových hmot
materiálů od výrobců

Výrobce
Chemos ﬂoormix, s.r.o.

Na odkazu www.supellex.cz/o-nas se můžete podívat na náš nově zpracovaný proﬁl
společnosti.

Kontakt:
+420 724 828 372
krobat@supellex.cz

a desek

Produkt
PROFILEP 300

Bezpodmínečně před začátkem
lepení vyzkoušet, zda je
pro předpokládané zatížení
lepidlo vhodné
podlahy a oblast použití
Při dotazech na použití
podlahové krytiny.
lepidel se obraťte na techniky
příslušného výrobce lepidla.
Toto doporučení platí výhradně
pro Čechy a Slovensko.

Naskladnění
kolekce
Počátkem měsíce února 2016 jsme pro vás naskladnili ve Velké Bíteši 50.000 m2 naší privátní kolekce rolového PVC DesignTime. Tímto krokem se snažíme
rychleji a operativněji vykrýt všechny vaše zakázky.
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za přítomnosti většiny našich dodavatelů a zákazníků.
Západočeská – plzeňská pobočka ﬁrmy Supellex
centrum s.r.o. přesídlila začátkem roku 2016 do nových a hlavně větších prostor CTParku (u Makra)
v ulici Obchodní 1. Zcela nový a moderní showroom nabízí stejně jako ostatní pobočky kompletní
sortiment podlahových krytin včetně doplňkových
materiálů. Výstavní plocha
o rozloze 160 m2 je rozložena do dvou pater a navíc je propojena se skladovým prostorem o rozloze
400 m2, čímž je umožněno držet více poptávaných produktů skladem.
Nově je také zařazen řezový program na privátní

Ples
2016

kolekce rolového PVC
DesignTime a DesignTex, které jsou kompletně drženy skladem, a tím je jejich dostupnost téměř okamžitá. V nové
vzorkovně, která byla
slavnostně otevřena
25. 2. 2016 za přítomnosti většiny našich dodavatelů a zákazníků, jsou k vidění
nejžádanější podlahoviny podle současných trendů.
Více informací a otevírací dobu nové pobočky včetně kontaktů najdete na stránkách www.supellex.cz.

Vážení obch
odní přátelé,
zveme Vás tímt
o na

podlahářsk
ou arénu,

která se koná
ve čtvrtek 17.
v prostorách
března od
hotel
GPS souřadnice u Atlantis, Brána 177,8,00 hodin
: 49°14΄51.4
61˝ N, 16°31 Rozdrojovice 664 34
΄4.678˝ E

Celý den bude
zaměřen na
ukázky
zentovány našimi
dodavateli na z praxe a představení novine
veletrhu Domo
k, které byly
tex v Hanno
preNa setkání s
veru.
vámi se těší
kolektiv pořáda
dodavatelský
jící firmy SUPEL
ch společností
LEX CENTRUM
WINEO, CHEM
FESTOOL, PROFI
OS, AU-ME
a zástupci
L TEAM, AKTO,
a další.
DÖLLKEN, EGGER X, REHAU, FORBO,
JANSER,
, BONA, DEMA
DEKOR, LIKOR

Hlavní vysto

upení v aréně

dne 17.

PROFIL TEAM
3. 2016 (8,00
– představení
-15,15 hodin
novinek a kolekcí
)
interiérových
AU-MEX - OSMO
profilů.
– přírodní oleje
Výrobky pro
a vosky
ošetření podlah
, schodů, dveří
Aplikace na
různé typy dřevin
a jejich komple
xní údržba a
a různě opraco
v souvislosti
renovace.
s přijímáním
olejových nátěrů. vané povrchy. Rozdílnosti
do hloubky
dřevin
dřeva a jak docílit
Čím a jak zpracov
konečné optiky.
ávat pigmen
a profesionální
ty a oleje
zpracovatel
Individualita
musí znát možno
zákazníků stále
roste
sti jak přání
CHEMOS –
zákazníka naplnit
všeobecné problém
.
Představení
novinek: anhydr y na stavbách, práce s termok
itová samon
amerou.
ivelační hmota,
WINEO – předsta
rychleschnouc
vení nové kolekce
í stěrka.
kladení vinylov
DESIGNline
ých dílců.
600 a 600 XL,
praktická ukázka
REHAU – prezen
tace nových
terasových prken
sortiment v
roce 2016. Inovati
RELAZZO, které
vní
je vyráběn z
rozšíří náš
materiálu RAU-W terasový systém RELAZ
ZO na bázi
OOD, vyvinut
Wood-Polyme
WPC
ý firmou REHAU
r-Composite
= dřevo + plast
.
high-tech materiá
- spojeno v
l, ve kterém
jednu hmotu
se pojí přiroze
polymerů.
. Ekolog
nost dřeva s
výhodami modern ický
ích

V případě zájmu
e-mail: kroupa@ o účast na odborném seminář
supellex.cz
i kontaktujte
M. Kroupu

na tel: 602 524

002 nebo

Každý účastník
semináře obdrží
maloobchodní
nový
ceník 2016.
Počet míst je
omezen z důvodu
náročnosti pro
technické
praktické ukázky!

podlahá

Na podláhářské aréně v Brně
ně
m
a v Plzni byl největší zájem
my
o novinku na trhu od ﬁrmy
pEgger Wood-Polymer-Compposite.
h
Tento ekologický high-tech
materiál bude letos revoluč-u
ní podlahovinou dle názoru
účastníků podlahářské arény.
Celková účast byla přes
200 podlahářů z celé ČR.

řská aré
na 2016

Slavnostní otevření pobočky Podlahářská aréna 2016
Supellex centrum Plzeň

výtěžek 47 000 Kč byl předán konkrétní zdravotně
postižené osobě v Plzni.
Vydražitel ani příjemce si nepřáli být jmenováni.
Příští 14. ročník plesu připravujeme tentokrát
v Brně dne 22. 1. 2017.

V lednu jako již
tradičně proběhl již 13. podlahářský ples „V
saku i bez“.
Děkujeme všem
sponzorům a účastníkům za vytvoření přátelské
a neformální atmosféry.
V rámci programu večera proběhla i tichá dražba
předmětů, které věnovala ﬁrma Supellex. Celkový

VELKÁ BÍTEŠ
Košíkov 84
595 01 Velká Bíteš
tel: 566 532 655-6
supellex@supellex.cz

8

BRNO
Kaštanová 125a
620 00 Brno
tel: 547 212 590
brno@supellex.cz

PLZEŇ
Obchodní 1 (uMAKRA)
301 00 Plzeň
tel: 377 321 473
plzen@supellex.cz

PRAHA
Sokolovská 98/96
186 00 Praha
tel: 724 768 260
farkas@supellex.cz

OSTRAVA
Brandlova 1685/9
702 00 Ostrava
tel: 724 757 487
horky@supellex.cz

www.supellex.cz

