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ClassIC 32 tl. 8 mm
Formát: 1292 x 193 x 8,0 mm
Balení: 8 ks = 1,99 m2 / 60 bal. na pal. / 119,69 m2, garance 20 let, třída zátěže 32

označení Dekor Provedení Povrch kč/m2

ePl038 Dub křídový selské prkno O 420,00

ePl039 Ashcroft Wood selské prkno O 420,00

ePl091 Ořech La Paz selské prkno N 420,00

ePl095 Dub Brooklyn bílý selské prkno O 420,00

ePl134 Dub Ilmen selské prkno D 420,00

ePl140 Dub Narva selské prkno D 420,00

ePl156 Dub Asgil medový selské prkno N 420,00

ePl187 Dub Cardiff  hnědý selské prkno D 420,00

ePl190 Dub Melba přírodní selské prkno D 420,00

ePl198 Dub Predaia přírodní selské prkno D 420,00

ClassIC 31 tl. 8 mm
Formát: 1292 x 193 x 8,0 mm
Balení: 8 ks = 1,99 m2 / 60 bal. na pal. / 119,69 m2, garance 15 let, třída zátěže 31

označení Dekor Provedení Povrch kč/m2

ePl035 Dub Bardolino selské prkno D 360,00

ePl089 Dub Grove selské prkno D 360,00

ePl092 Dub Zermatt pískově béžový selské prkno D 360,00

ePl109 Ořech Mansonia selské prkno D 360,00

ePl137 Dub Elton bílý selské prkno O 360,00

ePl138 Dub Murom šedý selské prkno O 360,00

ePl139 Dub Murom selské prkno D 360,00

ePl174 Dub Agira hnědý selské prkno O 360,00

PRIMe 32 tl. 7 mm
Formát: 1292 x 193 x 7,0 mm
Balení: 10 ks = 2,49 m2 / 52 bal. na pal. / 129,67 m2, garance 20 let, třída zátěže 32

označení Dekor Provedení Povrch kč/m2

ePl036 Dub Bardolino šedý selské prkno D 303,00

ePl051 Dub Corton bílý selské prkno O 303,00

ePl078 Dub Brynford hnědý selské prkno D 303,00

ePl182 Dub divoký přírodní selské prkno D 303,00

ePl208 Dub Nord přírodní selské prkno D 303,00

ToP
PRICe
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49Uvedené ceny jsou bez DPH.

lamiNátové PoDlaHy

ClassIC 32 tl. 8 mm
Formát: 1292 x 193 x 8,0 mm    
Balení: 8 ks = 1,99 m2 / 60 bal. na pal. / 119,69 m2, garance Life time, třída zátěže 32

označení Dekor Provedení Povrch kč/m2

ePl015 Dub Valley kouřový selské prkno N 555,00

ePl045 Dub Newbury bílý selské prkno O 555,00

ePl046 Dub Newbury světlý selské prkno O 555,00

ePl067 Ořech Langley tmavý selské prkno O 555,00

ePl143 Dub Cesena bílý selské prkno N 555,00

ePl159 Dub Valley přírodní selské prkno N 555,00

ePl180 Dub Soria šedý selské prkno N 555,00

laRGe 32 tl. 8 mm
Formát: 1292 x 246 x 8,0 mm    
Balení: 8 ks = 2,54 m2 / 45 bal. na pal. / 114,42 m2, garance Life time, třída zátěže 32

označení Dekor Provedení Povrch kč/m2

ePl184 Dub Sherman Cognac hnědý selské prkno N 610,00

ePl185 Dub Sherman šedý selské prkno N 610,00

laRGe 32 tl. 8 mm
Formát: 1292 x 246 x 8,0 mm
Balení: 8 ks = 2,54 m2 / 45 bal. na pal. / 114,42 m2, garance 20 let, třída zátěže 32

označení Dekor Provedení Povrch kč/m2

ePl122 Dub Waltham přírodní selské prkno O 480,00

ePl123 Dub Waltham bílý selské prkno O 480,00

ePl197 Dub Galway béžový selské prkno D 480,00

ePl204 Dub Sherman světlehnědý selské prkno N 480,00

ClassIC 32 tl. 8 mm
Formát: 1292 x 193 x 8,0 mm
Balení: 8 ks = 1,99 m2 / 60 bal. na pal. / 119,69 m2, garance 20 let, třída zátěže 32

označení Dekor Provedení Povrch kč/m2

ePl019 Dub Parketa tmavý selské prkno O 455,00

ePl035/v4 Dub Bardolino selské prkno N 455,00

ePl036/v4 Dub Bardolino šedý selské prkno N 455,00

ePl074 Dub Dunnington světlý selské prkno O 455,00

ePl075 Dub Dunnington tmavý selské prkno O 455,00

ePl090 Akácie pestrá selské prkno N 455,00

ePl096 Dub Grayson přírodní selské prkno N 455,00

ePl147 Dub Olchon tmavý selské prkno N 455,00

ePl154 Dub Asgil světlý selské prkno N 455,00

ePl177 Dub Soria bílý selské prkno N 455,00
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50 Uvedené ceny jsou bez DPH.

SUPelleX | SVĚT PODLAH

Pokládka laminátové podlahy
doporučení výrobce eGGeR:

Zásadně platí, že všichni dodavatelé pokládky se musí v rámci své odpovědnosti před pokládáním přesvědčit, 
že má podklad potřebnou kvalitu. Při posuzování kvality podkladu pro laminátové podlahy eGGer je nutné vzít 
v úvahu následující body.

koNTRola VlhkosTI Podkladu
kontrola se provádí pomoci přístroje Cm, přičemž se nesmí překročit následující mezní hodnoty:
� u cementových potěrů 2 Cm %, pro vytápěné potěry 1,8 Cm
� u anhydritových/ anhydritových tekutých potěrů (potěr se síranem vápenatým) 0,5 Cm %, pro vytápěné 

potěry 0,3 Cm %
� tyto hodnoty jsou požadovány pro podlahové potěry bez přísad. Při použití přísad a v případě rychle 

tvrdnoucích potěrů, budou měření a specifi kace limitů požadována po příslušném výrobci.
� vzorek pro test musí být odebrán ze spodní třetiny podlahového potěru. Během tohoto procesu musí být 

prováděno měření a dokumentace tloušťky podlahového betonu.

ČSN 744505 z května 2012, čl. 5.3.6. Pokud výrobce materiálu nášlapné vrstvy požaduje jiné hodnoty nejvyšší 
dovolené vlhkosti podkladu, platí požadavek výrobce.

koNTRola RoVINNosTI Podkladu
kontrola rovinnosti se řídí podle běžných standardů. Při vzdálenosti měřicích bodů 200 cm smí odchylka činit 
maximálně 2 mm. rovinnost musí být měřena 2 m latí, za použití měřícího klínku.

koNTRola klIMaTICkÝCh PodMÍNek
Před, během a po pokládání by měly byt splněny následující podmínky:
� teplota vzduchu v místnosti minimálně 18 °C
� teplota povrchu podlahy minimálně 15 °C
� relativní vlhkost vzduchu mezi 40 % a 70 %

klIMaTIZoVáNÍ PaNelŮ
Před začátkem pokládaní se musí laminátové podlahové panely uložit/ klimatizovat v místnosti, ve které se mají 
pokládat, příp. v prostoru s rovnocenným klimatem. klimatizování se provádí za následujících podmínek:
� v zabaleném stavu
� po dobu minimálně 48 hodin
� položené naplocho v minimální vzdálenosti od všech stěn 50 cm
� při teplotě vzduchu v místnosti minimálně 18 °C
� při teplotě povrchu podlahy minimálně 15 °C
� při relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 % a 70 %

PláNoVáNÍ dIlaTaČNÍCh PRoFIlŮ
Na základě materiálově specifi ckých dilatací laminátové podlahy je nutné při velikosti ploch / v následujících 
úsecích zabudovat dilatační profi ly:
� dveřní přechody
� průchody
� nepravidelné půdorysy místností
� délka jedné místnosti a/nebo šířka jedné místnosti je větší než 10 m

kompletní návod na pokládku laminátových podlah eGGeR, naleznete na www.supellex.cz
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51Uvedené ceny jsou bez DPH.

lamiNátové PoDlaHy

ClassIC 33 tl. 12 mm
Formát: 1292 x 193 x 12,0 mm
Balení: 6 ks = 1,50 m2 / 52 bal.na pal. / 77,80 m2, garance 25 let, třída zátěže 33

Vysvětlivky:

O - OMNIPORE elegantní přírodní dřevní pór

N - NATURAL PORE autentická struktura dřeva

D - DEEPSKIN výrazná hluboká struktura

M - MINERAL nepravidelná, hrubá struktura

S - SMOOTHTOUCH přírodní a sametový povrch

Podélná v-spára hran podtrhuje venkovský charakter prkenné podlahy

V-spára na krátkých i dlouhých stranách lamel přináší 
perfektní vzhled podlahy ze všech úhlů

Nekonečný vzhled - navazující vzhled jednotlivých lamel 
na krátké straně přidává podlaze na dokonalosti

R10 - protiskluzové vlastnosti

AQUA +  -  Díky speciálně vyvinuté nosné desce jsou tyto podlahy 
vhodné také do vlhkých prostorů a pro komerční použití.

označení Dekor Provedení Povrch kč/m2

ePl142 Dub Olchon pískově béžový selské prkno N 630,00

ePl146 Dub Olchon kouřový selské prkno N 630,00

ePl150 Dub Cesena šedý selské prkno N 630,00

ePl188 Dub Asgil Vintage selské prkno N 630,00

4

4

* Doplňky a příslušenství k laminátovým podlahám egger najdete na straně 167

kINGsIZe 32 tl. 8 mm
Formát: 1292 x 327 x 8,0 mm
Balení: 6 ks = 2,53 m2 / 40 bal. na pal. / 101,40 m2, garance Life time, třída zátěže 32

označení Dekor Provedení Povrch kč/m2

ePl166 Beton Chicago světle šedý dlažba S 610,00

ePl168 Chromix bílý dlažba S 610,00

kINGsIZe 32 tl. 8 mm
Formát: 1292 x 327 x 8,0 mm
Balení: 6 ks = 2,53 m2 / 40 bal. na pal. / 101,40 m2, garance 20 let, třída zátěže 32

označení Dekor Provedení Povrch kč/m2

ePl016 Dub Valley kávový selské prkno N 510,00

ePl033 Dub Verdon bílý selské prkno M 510,00

ePl103 Dub Hamilton selské prkno M 510,00

ePl107 Dub Hamilton krémový selské prkno M 510,00
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