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Poctivé dřevěné podlahy
www.floorforever.cz

Dub Vintage

s
i
p

Vysvětlivky:
Běžně skladem
Informujte se, zda je skladem
Na objednávku

T

Uvedené ceny platí na objednávky zaslané od 12. 4. 2021 do konce roku 2021.
Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m²/bm/l bez DPH.
Dřevo je přírodní produkt a může měnit barvu a strukturu.
Podlahy v přírodních olejích je nutné po pokládce vždy přeolejovat.
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• Autenticita přírody
• Prkenné a parketové vzory
• Masivní i vrstvené
• Malé i velké formáty lamel
• Renovovatelný materiál
• Ekologie
• Nadčasový design
• Třídění sukaté i bez suků
• Lepený i plovoucí způsob pokládky
• Kvalita a spolehlivost
• Variabilita dřevin od dubu po exotiku
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Nadčasová klasika
prověřená
generacemi!
Dřevěná podlaha je dosud nepřekonaný,
ekologický materiál, ze kterého sálá
energie. Nezáleží přitom, zda se jedná
o masivní či vrstvenou podlahu
s dlouhými nebo krátkými prkny, vždy je
řeč o kusu poctivého dřeva, které se dá
několikrát za jeho životnost zrenovovat,
případně změnit barvu třeba
z tmavé na světlou.
Dát vám možnost vybrat si kvalitní
dřevěnou podlahu, která bude přesně
podle vašeho gusta a za níž si budete stát
i za desítky let – to je to, co si
ve FLOOR FOREVER klademe za prioritu.
V našem sortimentu proto naleznete
široké spektrum dřevin, povrchových
úprav, třídění, rozměrů a barev od
renomovaných výrobců, s nimiž nás pojí
dlouholetá spolupráce. Dbáme přitom
na to, aby naše produkty splňovaly
nejpřísnější normy, včetně
ekologické pečetě PEFC.
Tento katalog představuje jen zlomek
toho, co vám můžeme v rámci naší
obchodní sítě nabídnout. Věříme však, že
se pro vás stane inspirací a vodítkem
v cestě za vaší vysněnou
dřevěnou podlahou.

5

Nejprodávanější
Souhvězdí akčních cen v

Bestseller v nabídce
FLOOR FOREVER
Dub Variante French L
Třívrstvá dřevěná podlaha

1 260

Kč

Tloušťka: 14,5 mm
Rozměr: 190 × 1820 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: tuff loc 5G
Povrch: extrémně matný UV olej, kartáčovaný
Původní cena: 1 560 Kč
(strana 21)

Dokonalé velké formáty

1 490

Kč

Dub Variante French XXL
Třívrstvá dřevěná podlaha

Tloušťka: 14,5 mm
Rozměr: 240 × 2450 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: tuff loc 5G
Povrch: extrémně matný UV olej, kartáčovaný
Původní cena: 1 800 Kč
(strana 21)

TO
akční
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Ideální pro rekonstrukce
tl. jen 10,8 mm
Dub Legend (Rustik)
Třívrstvá dřevěná podlaha

Barevné,
sukaté
a krásné

Tloušťka: 10,8 mm
Rozměr: 165 × 1182 mm
Nášlapná vrstva: 2,5 mm
V-spára: mikro 2V
Spojení: click
Povrch: jemně kartáčovaný, UV olej
(strana 19)

1 160
6

Kč

dřevěné podlahy
obchodní síti FLOOR FOREVER
Pořádný kus masivu
Dub Rustik

Masivní dřevěná podlaha

1 390

Tloušťka: 20 mm
Rozměr: 140 × 500–2000 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: pero–drážka
Povrch: bez povrchové úpravy
Původní cena: 1 650 Kč
(strana 39)

Kč

Pro ty, kteří ocení
opravdu rustikální podlahu

OP
ceny

Dub Rustik LIFE

Třívrstvá dřevěná podlaha
Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 190 × 1860/1900 mm
Nášlapná vrstva: 3 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: click
Povrch: jemně kartáčovaný,
finální přírodní olej
Původní cena: 1 360 Kč
(strana 9)
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1 260

Kč

Klasika ve stylu parket
Dub Hamburg (Natur)
Třívrstvá dřevěná podlaha

1 390

Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 207 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
Spojení: click
Povrch: speciální lak
Původní cena: 980 Kč
(strana 17)

Kč

Dub Provence (Rustik)
Třívrstvá dřevěná podlaha

826

Kč

Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 190 × 1830/1900/2190/2200 mm
Nášlapná vrstva: 3 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: click
Povrch: jemně kartáčovaný, finální přírodní olej
Původní cena: 1 580 Kč
(strana 9)
7

Dub Rustik LIFE

Třívrstvé dřevěné podlahy Inspiration Wood

Inspiration Wood
Osobité dřevěné podlahy
v přírodních i barevných odstínech
Tyto třívrstvé dřevěné podlahy se jednoduše nedají přehlédnout. Ani
v showroomu mezi mnoha dalšími krásnými podlahami, ani v interiéru,
kde jsou zvyklé přitahovat pozornost svým osobitým vzhledem.
V nabídce najdete jak sukatější varianty, které si oblíbili například majitelé
chalup, tak i varianty téměř bez suků, které naopak perfektně ladí
s moderními prvky. Různé barevné povrchové úpravy pak dávají ještě
více možností, jak z podlahy udělat výjimečný klenot interiéru.
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Inspiration Wood | Třívrstvé dřevěné podlahy | Prkenné vzory

Prkenné vzory

Dub Rustik LIFE
V INTERIÉRU

Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 190 × 1860/1900 mm
Nášlapná vrstva: 3 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: click

T

Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

jemně kartáčovaný, finální
přírodní olej nebo
bez povrchové úpravy

1 360 Kč

1 260 Kč

Barevné povrchové úpravy na straně 10–11

Pozn.

s

TOP CENA!

Dub Provence (Rustik)
Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 190 × 1830/1900/2190/2200 mm
Nášlapná vrstva: 3 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: click

T

Povrchová úprava

Cena/m²

jemně kartáčovaný, finální
1 580 Kč
přírodní olej nebo bez
povrchové úpravy

Akční
cena/m²

Pozn.

1 390 Kč s

Barevné povrchové úpravy na straně 10–11

TOP CENA!

Dub Natural (Natur/Rustik)
Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 190 × 1900/2200 mm
Nášlapná vrstva: 3 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: click
Povrchová úprava

Cena/m²

jemně kartáčovaný, finální
1 790 Kč
přírodní olej nebo bez
povrchové úpravy

T
Akční
cena/m²

Pozn.

1 699 Kč p

Barevné povrchové úpravy na straně 10–11

Dub Exklusiv (Eleganz)
Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 190 × 1900/2200 mm
Nášlapná vrstva: 3 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: click
Povrchová úprava

Cena/m²

jemně kartáčovaný, finální
1 880 Kč
přírodní olej nebo bez
povrchové úpravy

T
Akční
cena/m²

Pozn.

1 860 Kč p

Barevné povrchové úpravy na straně 10–11

Pozn.: Uvedené délky prken závisí na aktuální skladové nabídce dodavatele.

Inspiration Wood | Třívrstvé dřevěné podlahy | Prkenné vzory
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Barevné povrchové úpravy Colour
(určené pro Dub Rustik LIFE, Dub Provence, Dub Natural, Dub Exklusiv)

Dub Rustik LIFE Colour
Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 190 × 1860/1900 mm
Nášlapná vrstva: 3 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: click

T

Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

povrchová úprava Colour

1 560 Kč

1 460 Kč p

Pozn.

Dub Provence Colour (Rustik)
Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 190 × 1830/1900/2190/2200 mm
Nášlapná vrstva: 3 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: click

Hrubě kartáčovaný,
barevný olej Montagne
(nelze na Dub Rustik LIFE)

Hrubě kartáčovaný,
barevný olej Deserto
(nelze na Dub Rustik LIFE)

Jemně kartáčovaný,
lehce zakouřený,
extra bílý olej 22 %

Hrubě kartáčovaný,
barevný Olej Artide
(nelze na Dub Rustik LIFE)

Jemně kartáčovaný,
lehce zakouřený, bílý olej 5 %

Jemně kartáčovaný,
olej Neutral

T

Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

povrchová úprava Colour

1 720 Kč

1 690 Kč p

Pozn.

Dub Natural Colour (Natur/Rustik)
Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 190 × 1900/2200 mm
Nášlapná vrstva: 3 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: click

T

Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

povrchová úprava Colour

1 900 Kč

1 820 Kč p

Pozn.

Dub Exklusiv Colour (Eleganz)
Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 190 × 1900/2200 mm
Nášlapná vrstva: 3 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: click

T

Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

povrchová úprava Colour

1 950 Kč

1 890 Kč p

Pozn.

Pozn.: Uvedené délky prken závisí na aktuální skladové nabídce dodavatele.
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Inspiration Wood | Třívrstvé dřevěné podlahy | Barevné povrchové úpravy

Hrubě kartáčovaný,
barevný olej Sole
(nelze na Dub Rustik LIFE)

Jemně kartáčovaný, hoblovaný,
přírodní olej Rubio

Jemně kartáčovaný,
olej Rubio Charcoal #R305

Jemně kartáčovaný,
olej Rubio Chocolate #R306

Jemně kartáčovaný,
olej Rubio White 5 % #R331a

Jemně kartáčovaný,
olej Rubio Smoke 5 % #R326a

Jemně kartáčovaný,
olej Rubio White #R331

Jemně kartáčovaný,
olej Rubio Crudo2 #P920 + R920

WOCA Refresher 2,5 l
Chcete-li, aby vaše podlaha zůstala jako nová po mnoho
let, používejte originální prostředek od firmy WOCA.
Použití:
Přírodní olej: do 5 l vlažné vody přidejte 250 ml přípravku WOCA Refresher a podlahu vytřete
po létech dřeva.
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Dub Antique (Rustik)

Třívrstvé dřevěné podlahy Pure Wood

Pure Wood
Příroda u vás doma
Široká nabídka atraktivních odstínů s odrazem skutečné přírody
v kombinaci s kvalitním provedením a příznivou cenou. To jsou indicie,
které vás jednoznačně zavedou ke kolekci Pure Wood, která v sortimentu
třívrstvých dřevěných podlah patří již dlouho k těm nejoblíbenějším.
Třeba právě vás osloví nejnovější dekory v nabídce Dub Neutral (Natur)
s efektem surového dřeva či Dub Country (Rustik) s rustikálním tříděním
se zřejmými letokruhy. Anebo si vyberete mezi našimi stálicemi v rámci
prkenných a parketových vzorů.
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Pure Wood | Třívrstvé dřevěné podlahy | Prkenné vzory

Prkenné vzory

Dub Antique (Rustik)
V INTERIÉRU

Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 180 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: 2,5 mm
V-spára: 4V
Spojení: click

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

jemně kartáčovaný,
finální přírodní olej

1 380 Kč

1 260 Kč s

Pozn.

TOP CENA!

Dub Neutral (Natur)
Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 155 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: 2,5 mm
V-spára: 4V
Spojení: click

T
Povrchová úprava

Akční
Cena/m²
cena/m²

jemně kartáčovaný,
finální neutrální olej

1 480 Kč

Pozn.

1 360 Kč

i

Dub Country (Rustik)
Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 14 × 180 × 1800 mm
Nášlapná vrstva: 2,5 mm
V-spára: 4V
Spojení: click

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

speciální lak

1 320 Kč

1 260 Kč i

Pozn.

TOP CENA!

Pure Wood | Třívrstvé dřevěné podlahy | Prkenné vzory
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Jasan White Cream (Natur)
Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 180 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: 2,5 mm
V-spára: –
Spojení: click

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

matný bílý lak

1 660 Kč

1 480 Kč i

Pozn.

Dub Varnished (Natur)
Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 180 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: 2,5 mm
V-spára: 4V
Spojení: click

T
Povrchová úprava

Akční
Cena/m²
cena/m²

jemně kartáčovaný,
matný lak

1 680 Kč

1 560 Kč

Pozn.

i

Dub Exclusive (Natur/Rustik)
Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 180 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: 2,5 mm
Spojení: click
V-spára: 4V

T

14

Pure Wood | Třívrstvé dřevěné podlahy | Prkenné vzory

Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

UV olej

1 680 Kč

1 560 Kč i

Pozn.

Prkenné vzory

Dub Vintage (Natur)
Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 130 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: 2,5 mm
V-spára: 4V
Spojení: click

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

jemně kartáčovaný,
UV olej

1 460 Kč

1 360 Kč s

Pozn.

Dub Moonlight (Natur)
Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 130 × 1092 mm
Nášlapná vrstva: 2,5 mm
V-spára: 4V
Spojení: click

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

jemně kartáčovaný,
finální bílý olej

1 380 Kč

1 260 Kč s

Pozn.

Dub White Snow (Natur)
Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 180 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: 2,5 mm
V-spára: 4V
Spojení: click

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

jemně kartáčovaný,
finální bílý olej

1 560 Kč

1 460 Kč i

Pozn.

Pure Wood | Třívrstvé dřevěné podlahy | Prkenné vzory
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Dub Hamburg (Natur)

Pure Wood
16
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Parketové vzory

Dub Hamburg (Natur)
V INTERIÉRU

Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 207 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
V-spára: –
Spojení: click

T
Povrchová úprava

Cena/m²

speciální lak

980 Kč

Akční
cena/m²

Pozn.

826

s

Kč

TOP CENA!

Jasan Stockholm (Natur)
Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 207 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
V-spára: –
Spojení: click

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

Pozn.

speciální lak

980 Kč

826 Kč

i

Buk Salzburg (Natur)
Tloušťka: 14 mm
Rozměr: 207 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
V-spára: –
Spojení: click

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

Pozn.

speciální lak

890 Kč

799 Kč

i

Pure Wood | Třívrstvé dřevěné podlahy | Parketové vzory
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Dub Legend (Rustik)

Třívrstvé dřevěné podlahy Woodlinque

Woodlinque
Ideální volba, když zvažujete rekonstrukci podlahy
Máte před očima svou vysněnou dřevěnou podlahu, ale výška podkladu
vám nedovoluje vybrat takovou se standardní tloušťkou prkna? Na tento
aspekt můžete často narazit, pokud zrovna rekonstruujete. Byla by ovšem
škoda vzdát se svého snu. Máme pro vás jednoduché, a přitom krásné
řešení v podobě třívrstvé dřevěné podlahy z kolekce Woodlinque na HDF
nosiči s dubovou nášlapnou vrstvou 2,5 mm, tloušťkou prkna pouhých
10,8 mm a 13,2 mm a UV olejem pro vysokou odolnost podlahy. Navíc jak
v třídění Rustik, tak Natur. Díky své tloušťce mají tyto podlahy i tu výhodu,
že jsou vhodné i na podlahové topení.
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Prkenné vzory – HDF nosič s dýhou 2,5 mm

V INTERIÉRU

Dub Legend (Rustik)
(Krátké formáty)
Tloušťka: 10,8 mm
Rozměr: 165 × 1182 mm
Nášlapná vrstva: 2,5 mm
V-spára: mikro 2V
Spojení: click

T

Povrchová úprava

Akční
cena/m²

jemně kartáčovaný, UV olej

1 160 Kč

Pozn.

s

TOP CENA!

Dub Legend (Natur)
(Krátké formáty)
Tloušťka: 10,8 mm
Rozměr: 165 × 1182 mm
Nášlapná vrstva: 2,5 mm
V-spára: mikro 2V
Spojení: click
Povrchová úprava

Cena/m²

jemně kartáčovaný, UV olej

1 299 Kč

Pozn.

i

Dub Legend (Rustik)
(Dlouhé formáty)
Tloušťka: 13,2 mm
Rozměr: 164 × 1980 mm
Nášlapná vrstva: 2,5 mm
V-spára: mikro 2V
Spojení: click
Povrchová úprava

Cena/m²

jemně kartáčovaný, UV olej

1 299 Kč

Pozn.

i

Dub Legend (Natur)
(Dlouhé formáty)
Tloušťka: 13,2 mm
Rozměr: 164 × 1980 mm
Nášlapná vrstva: 2,5 mm
V-spára: mikro 2V
Spojení: click
Povrchová úprava

Cena/m²

jemně kartáčovaný, UV olej

1 399 Kč

Pozn.

i

Woodlinque | Třívrstvé dřevěné podlahy | Prkenné vzory
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Dub Variante French L

Třívrstvé dřevěné podlahy Timber Top

Bestseller Dub Variante French – Krásná a kvalitní
dřevěná podlaha
Kolekce Wild Beauty značky Timber Top je skutečným klenotem mezi třívrstvými
dřevěnými podlahami. Mezi nimi nejvíce září Dub Variante French, který hrdě
reprezentuje kvalitní a krásnou přírodní podlahu za velmi příznivou cenu.
K oblíbeným velkým formátům Dub Variante French XL a Dub Variante French XXL
přibyla letos navíc novinka Dub Variante French L, který se od svých „sourozenců“
liší pouze svými rozměry. Prkna všech tří variant mají kartáčovaný povrch ošetřený
extrémně matným UV olejem. Opatřeny jsou zámkem tuff loc 5G, díky němuž
se podlaha dobře pokládá a zároveň spolehlivě funguje. Mnozí navíc jistě uvítají,
že tato podlaha je vhodná i na podlahové vytápění. Široká a úzká prkna lze mezi
sebou kombinovat, což ještě více umocňuje krásu přírodní podlahy.
20

Timber Top | Třívrstvé dřevěné podlahy | Wild Beauty

Wild Beauty – L, XL, XXL formáty

Dub Variante French L

Novinka

V INTERIÉRU
Tloušťka: 14,5 mm
Rozměr: 190 × 1820 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: tuff loc 5G

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

extrémně matný UV olej,
kartáčovaný

1 560 Kč

1 260 Kč s

Pozn.

TOP CENA!

Dub Variante French XL
Tloušťka: 14,5 mm
Rozměr: 190 × 2450 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: tuff loc 5G

T
Povrchová úprava

Akční
Cena/m²
cena/m²

extrémně matný UV olej,
kartáčovaný

1 600 Kč

Pozn.

1 390 Kč s
TOP CENA!

Dub Variante French XXL
Tloušťka: 14,5 mm
Rozměr: 240 × 2450 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: tuff loc 5G

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

extrémně matný UV olej,
kartáčovaný

1 800 Kč

1 490 Kč

Pozn.

s

TOP CENA!

XL

2450 mm
190 mm

Dub Variante French

L

190 mm

Dub Variante French

1820 mm

Dub Variante French

XXL

240 mm

2450 mm

Timber Top | Třívrstvé dřevěné podlahy | Wild Beauty
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Dub Marianna XXL

Formáty XXL na několik barevných způsobů
Tmavší odstíny v kolekci Wild Beauty zastupují Dub Zakouřený Variante French XXL
a Dub Kouřový Variante French XXL s rozměry prken 14,5 × 240 × 2450 mm,
které opticky zvětšují i menší interiéry. Stejnými rozměry disponují i dekory
Dub Marianna XXL a Dub Sparta XXL. Těm byla dána do vínku jedinečná barevnost,
které lze docílit pouze prostřednictvím reaktivní barvy, jež reaguje s taninem
(tříslovinou) obsaženým v dubu. Výsledkem jsou unikátní odstíny, které působí
přirozeným, lehce kouřovým dojmem a zvýrazňují jedinečnou kresbu dřeva.
Charakteristická je pro ně barevná stálost, dub nežloutne a vyvolává chladivý dojem
oceňovaný i mezi architekty. Mezi velké formáty se řadí i dekor Dub Neutrino XXL.
Ten svými parametry v podstatě odpovídá výše uvedeným dekorům, nicméně liší se
z hlediska povrchové úpravy, kterou je matný lak.
22
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Wild Beauty – XXL formáty

Dub Marianna XXL
V INTERIÉRU

Tloušťka: 14,5 mm
Rozměr: 240 × 2450 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: tuff loc 5G

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

extrémně matný UV olej,
kartáčovaný

1 860 Kč

1 680 Kč s

Pozn.

Dub Kouřový
Variante French XXL
Tloušťka: 14,5 mm
Rozměr: 240 × 2450 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: tuff loc 5G

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

extrémně matný UV olej,
zakouřený,
kartáčovaný

2 120 Kč

1 760 Kč

Pozn.

s

Dub Zakouřený
Variante French XXL
Tloušťka: 14,5 mm
Rozměr: 240 × 2450 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: tuff loc 5G

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

extrémně matný UV olej,
pískovaná kartáčovaná
struktura

1 960 Kč

1 620 Kč s

Pozn.

Timber Top | Třívrstvé dřevěné podlahy | Wild Beauty
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Dub Neutrino XXL
24
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Wild Beauty – XXL formáty

Dub Neutrino XXL
V INTERIÉRU
Tloušťka: 14,5 mm
Rozměr: 240 × 2130 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: tuff loc 5G

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

matný lak, kartáčovaný

2 180 Kč

1 860 Kč s

Pozn.

Dub Sparta XXL
Tloušťka: 14,5 mm
Rozměr: 240 × 2450 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: tuff loc 5G

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

extrémně matný UV olej,
kartáčovaný

1 860 Kč

1 680 Kč s

Pozn.

WOCA Refresher 2,5 l
Chcete-li, aby vaše podlaha zůstala jako nová po mnoho let,
používejte originální prostředek od firmy WOCA.
Použití:
Přírodní olej: do 5 l vlažné vody přidejte 250 ml přípravku WOCA Refresher a podlahu vytřete po létech dřeva.

Timber Top | Třívrstvé dřevěné podlahy | Wild Beauty
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Velkoformátové,
řemeslné, krásné!

Dub Castle Castelvecchio

FLOOR FOREVER
DOPORUČUJE

Extra velké formáty s odkazem poctivého řemesla
Velkoformátové třívrstvé dřevěné podlahy Dub Castle Balmoral, Dub Castle
Castelvecchio a Dub Castle Windsor, tři stálice v nabídce FLOOR FOREVER, se stále
těší velké oblibě mezi zákazníky. A není to náhoda. Do vínku jim totiž byla dána
dubová nášlapná vrstva 3,2 mm a kvalitní povrchová úprava v podobě extrémně
matného UV oleje a pískované struktury, která krásně vyniká na velkých prknech
o rozměrech 14,5 × 290 × 2130 mm s ručně opracovanými hranami. Zároveň je díky
této povrchové úpravě podlaha dokonale chráněna před mechanickým poškozením.
Všechny tyto dekory, které prošly ručním zpracováním, mají nahodilé falešné V-spáry
a také truhlářský „motýlek“, který odkazuje k poctivému řemeslu dávných mistrů.
26

Timber Top | Třívrstvé dřevěné podlahy | Wild Beauty

Dub Castle Castelvecchio*
V INTERIÉRU

Tloušťka: 14,5 mm
Rozměr: 290 × 2130 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: tuff loc 5G

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

extrémně matný bílý
UV olej, pískovaná
kartáčovaná struktura

2 500 Kč

2 220 Kč

Pozn.

s

Dub Castle Windsor*

* Nahodilé falešné V-spáry (v 1/3 nebo v 1/2 lamely), truhlářský „motýlek“ cca 1 ks na 1 m².
Dub Castle Windsor je k dostání i bez truhlářského „motýlku“.

Wild Beauty – Extra velké formáty

Tloušťka: 14,5 mm
Rozměr: 290 × 2130 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: tuff loc 5G

T
Povrchová úprava

Akční
Cena/m²
cena/m²

extrémně matný UV olej,
pískovaná kartáčovaná
struktura

2 234 Kč

2 080 Kč

Pozn.

s

Dub Castle Balmoral*
Tloušťka: 14,5 mm
Rozměr: 290 × 2130 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: tuff loc 5G

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

extrémně matný UV olej,
zakouřený,
pískovaná kartáčovaná
struktura

2 500 Kč

2 220 Kč

Pozn.

s
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Dub Ruaha

Reaktivní barva či katrovaný,
ručně hoblovaný povrch
Také mezi klasickými formáty lze vybrat šperk pro svůj interiér. Řeč je například
o třívrstvé dřevěné podlaze Dub Ruaha (Produkt roku 2018 časopisu DOMO),
které byla dána do vínku jedinečná barevnost. Podíl na tom má reaktivní barva,
která reaguje s taninem obsaženým v dubu. Výsledkem je unikátní odstín, který
působí velice přirozeným dojmem, zvýrazňuje jedinečnou kresbu dřeva a dub
ani po letech nežloutne. Přednostmi Dubu Karakoram a Dubu Ural je hrubě
kartáčovaný, katrovaný povrch odkazující ke starým řemeslným technikám.
Dub Ural se navíc může pochlubit i ručně hoblovaným povrchem.
28
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Wild Beauty – Klasické formáty

Dub Ruaha
V INTERIÉRU

Tloušťka: 14,5 mm
Rozměr: 190 × 1820 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: tuff loc 5G

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

extrémně matný UV olej,
kartáčovaný

1 960 Kč

1 680 Kč s

Pozn.

Dub Karakoram
Tloušťka: 14,5 mm
Rozměr: 190 × 1820 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: tuff loc 5G

T
Povrchová úprava

Akční
Cena/m²
cena/m²

extrémně matný UV olej,
hrubě kartáčovaný,
jemně katrovaný

2 100 Kč

Pozn.

1 986 Kč s

Dub Ural
Tloušťka: 14,5 mm
Rozměr: 190 × 1820 mm
Nášlapná vrstva: 3,2 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: tuff loc 5G

T
Povrchová úprava

Akční
Cena/m²
cena/m²

extrémně matný UV olej,
hrubě kartáčovaný,
2 050 Kč
katrovaný, ručně hoblovaný

Pozn.

1 860 Kč s
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Multiplex, Dub Markant, Monte Titano – Roble Folla

Vrstvené dřevěné podlahy Multiplex

Multiplex
Nejlepší volba, když chcete skloubit
dřevěnou podlahu s podlahovým topením
Vrstvené podlahy Multiplex jsou atraktivní samy o sobě, pro mnohé mají
však ještě další výhodu. Díky stabilní nosné desce, kterou tvoří překližka
z břízy, jsou tyto podlahy extrémně stabilní, a lze je proto položit i na
podlahové topení. Horní vrstvu tvoří dubová nášlapná vrstva, která
vytváří dostatečný prostor pro případné zbroušení. Na výběr přitom máte
mnoho povrchových úprav.

30
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Multiplex – Barevné odstíny Monte Titano

Dub Markant
(Rustikal)

V INTERIÉRU

Tloušťka: 15 mm
Rozměr: 190 × 600–2400 mm
Nášlapná vrstva: 4 mm
V-spára: 4V
Spojení: pero-drážka

T
Povrchová
úprava

Popis

Roble Folla =
Karla

jemně
kartáčovaný,
přírodní olej
s voskem
(2 vrstvy)

p

Gris = Benno

jemně
kartáčovaný,
finální tmavě
šedý olej
s voskem
(2 vrstvy)

p

Corvinus
= Veronika

jemně
kartáčovaný,
extra bílý +
přírodní olej
s voskem

Oliv
= Anna

hladký, finální
tmavě šedý
olej (2 vrstvy)

p

Skala = Julia

hladký, světle
šedý + finální
přírodní olej

p

Roble Folla = Karla

Cena/m²

Akční
cena/m²

Pozn.

1 960 Kč
p

Gris = Benno

Corvinus = Veronika

Skala = Julia

Oliv = Anna
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Multiplex – Barevné odstíny Monte Titano

Dub Markant
(Rustikal)
Tloušťka: 15 mm
Rozměr: 190 × 600–2400 mm
Nášlapná vrstva: 4 mm
V-spára: 4V
Spojení: pero-drážka

Povrchová Popis
úprava

32

Down

hladký, šedý +
UV olej

Luar
= Emma

hladký, bílý +
finální přírodní olej

Fanila

jemně
kartáčovaný,
vanilkový odstín +
UV olej

Ren Dark

jemně
kartáčovaný,
zakouřený, vzhled
přírodního dubu
bez povrch. úpravy
+ přírodní olej
s voskem (2 vrstvy)

Fum Neve

hladký, zakouřený,
bílý + UV olej

Toris
= Gerda

hladký, extra bílý +
finální přírodní olej

Max

hladký, UV olej
(2 vrstvy)

Mirro

hladký, UV lak

Roble
= Maria,
Lisa

hladký,
finální přírodní olej
(2 vrstvy)

Down

Cena/m²

Max

Pozn.

Mirro

1 960 Kč
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p
Luar = Emma

Roble = Maria, Lisa

Fanila

Ren Dark

Fum Neve

Toris = Gerda

Multiplex – Luxusní povrchové úpravy Imperium

Dub Markant
(Rustikal)
Tloušťka: 15 mm
Rozměr: 220 × 600–2400 mm
Nášlapná vrstva: 4 mm
V-spára: 4V
Spojení: pero-drážka

Roble Prima

Lavandel

Povrchová
úprava

Popis

Partagas

hrubě kartáčovaný,
kouřový, přírodní
olej s voskem

Lavandel

hrubě kartáčovaný,
zakouřený, barevný
+ přírodní olej
s voskem

Fleuris

kartáčovaný,
zakouřený, bílý +
přírodní olej
s voskem

El Ray

hladký, katrovaný,
zakouřený, barevný
+ přírodní olej
s voskem

Pozn.

Partagas

El Ray

hrubě kartáčovaný,
vzhled přírodního
Roble Prima dubu bez povrch.
úpravy, přírodní olej
s voskem

Fleuris

Cena/m²

Inferum

Inferum

kartáčovaný,
reaktivní barva +
přírodní olej
s voskem

2 240 Kč

p

2 260 Kč

p

2 280 Kč

p

2 480 Kč

p

Dub Markant
(Rustikal)
Tloušťka: 15 mm
Rozměr: 190 × 600–2400 mm
Nášlapná vrstva: 4 mm
V-spára: 4V
Spojení: pero-drážka

Povrchová Popis
úprava

Paedor

Cena/m²

Pozn.

Paedor

hrubě kartáčovaný,
reaktivní barva +
přírodní olej s voskem

2 320 Kč

p

Ombra

kartáčovaný,
zakouřený, bílý +
přírodní olej s voskem

2 180 Kč

p

Ombra

Multiplex | Vrstvené dřevěné podlahy | Barevné odstíny
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Multiplex – Luxusní povrchové úpravy Imperium
Multiplex Barrique

Dub Markant
(Rustikal)
Tloušťka: 16 mm
Rozměr: 220 × 600–2400 mm
Nášlapná vrstva: 5,5 mm
V-spára: 4V
Spojení: pero-drážka

Povrchová Popis
úprava

Cena/m²

hrubě kartáčovaný,
Pan Blanco barevný + přírodní
olej s voskem

2 960 Kč

p

hrubě kartáčovaný,
reaktivní barva +
přírodní olej
s voskem

3 100 Kč

p

Arena

Pozn.

Pan Blanco

Arena

Multiplex Chevron

Dub Chevron Original
(Markant) – 45°
Tloušťka: 15 mm
Rozměr: 120 × 600/700/800 mm
Nášlapná vrstva: 4 mm
V-spára: 4V
Spojení: pero-drážka na dlouhé straně

Povrchová Popis
úprava
Kincsem

hladký,
zakouřený,
přírodní olej
s voskem

Cena/m²

Pozn.

V INTERIÉRU

2 480 Kč

p

Kincsem

Multiplex Fischgrät

Dub Fischgrät Original
(Markant) – 90°
Tloušťka: 15 mm
Rozměr: 140 × 600/700/800 mm
Nášlapná vrstva: 4 mm
V-spára: 4V
Spojení: pero-drážka na všech 4 stranách

Povrchová Popis
úprava
Krúdy

hladký, přírodní
olej s voskem

Cena/m²

2 370 Kč

Pozn.

p
Krúdy

34
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Multiplex, Dub Markant, Imperium – Kincsem

Dub Natur

Dvouvrstvé dřevěné parkety

Duo parkety
Prověřená klasika, která nikdy neomrzí
Dvouvrstvé dřevěné parkety byly, stále jsou a lze předpokládat, že
i nadále budou v hledáčku těch, kteří vyznávají precizní zpracování
materiálu. Zároveň tyto podlahy vnáší do každého interiéru cosi
vznešeného s prvky elegance a jedinečnosti. Spojení pero-drážka je
předurčuje k lepenému způsobu pokládky, na rozdíl od plovoucích
systémů je tím podlaha výrazně tišší. Duo parkety lze pokládat jak do
stromečku, tak na řemen. Díky tenké tloušťce jsou vhodné i na podlahové
topení. Vybírat můžete ze dvou typů třídění a také ze dvou povrchových
úprav, matný lak nebo olej s voskem.

36
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Duo parkety – Malé a velké formáty

V INTERIÉRU

Dub Natur
(Malé formáty)
Tloušťka: 10 mm
Rozměr: 70 × 490 mm
Nášlapná vrstva: 3 mm
Spojení: pero-drážka

T

Povrchová úprava

Cena/m²

matný lak

1 250 Kč

olej s voskem

1 209 Kč

Akční
cena/m²

Pozn.

1 060 Kč p
1 120 Kč p

Dub Standard (Rustik)
(Malé formáty)
Tloušťka: 10 mm
Rozměr: 70 × 490 mm
Nášlapná vrstva: 3 mm
Spojení: pero-drážka

T

Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

Pozn.

matný lak

1 060 Kč

980 Kč

p

olej s voskem

1 090 Kč

999

s

Kč

TOP CENA!

Dub Standard (Rustik)
(Velké formáty)
Tloušťka: 11 mm
Rozměr: 100 × 500 mm
Nášlapná vrstva: 4 mm
Spojení: pero-drážka
Povrchová úprava

Cena/m²

matný lak

1 100 Kč p
1 220 Kč p

olej s voskem

Pozn.

Dub Standard (Rustik)
(Velké formáty)
Tloušťka: 11 mm
Rozměr: 100 × 1000 mm
Nášlapná vrstva: 4 mm
Spojení: pero-drážka
Povrchová úprava

Cena/m²

matný lak

1 190 Kč p
1 360 Kč p

olej s voskem

Pozn.

Dvouvrstvé dřevěné podlahy | Duo parkety
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Dub Eleganz (Selekt/Natur) + Dub Kouřový Natur/Rustik

Masivní dřevěné podlahy Simply Wood

Simply Wood
Masivní dřevěné podlahy, které oceníte vy
i další generace
Mezi dřevěnými podlahami mají ty masivní velkou výhodu především
v tom, že je lze téměř „donekonečna“ brousit a renovovat. Díky tomu si
v průběhu svého života můžete dopřát změnu například v podobě jiného
barevného provedení. Přičemž základ bude stále ta vaše dřevěná
podlaha, do které jste před léty zainvestovali. Masivní podlahy
Simply Wood můžete pořídit jak bez povrchové úpravy, s přírodním
olejem, tak i v mnoha barevných odstínech. Jejich výhodou také je, že se
celoplošně lepí a podlaha je díky tomu stabilnější.
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Masivní dřevěné podlahy – Selské prkno

Dub Rustik
Tloušťka: 20 mm
Rozměr: 140 × 500–2000 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: pero-drážka
Povrchová úprava

Cena/m²

bez povrch. úpravy

1 390 Kč

p

přírodní olej Rubio

1 570 Kč

p

Tloušťka: 20 mm
Rozměr: 200 × 500–2000 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: pero-drážka

Pozn.

TOP CENY!

Povrchová úprava

Cena/m²

bez povrch. úpravy

1 590 Kč
1 820 Kč

p

1 830 Kč

p

jemně kartáčovaný,
přírodní olej Rubio
jemně kartáčovaný,
extra bílý olej 22 %

Pozn.

p

Dub Natur
Tloušťka: 20 mm
Rozměr: 160 × 500–2000 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: pero-drážka
Povrchová úprava

Cena/m²

bez povrch. úpravy

1 680 Kč
1 860 Kč

přírodní olej Rubio

Pozn.

p
p

Dub Eleganz (Selekt/Natur)
V INTERIÉRU

Tloušťka: 20 mm
Rozměr: 160 × 500–2000 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: pero-drážka

Povrchová úprava

Cena/m²

bez povrch. úpravy

2 100 Kč
2 320 Kč

UV lak

Pozn.

p
p

Pozn.: Příplatek za barevné oleje označené
190 Kč/m2, za barevné oleje
Rubio 230 Kč/m2, za jemné kartáčování 50 Kč/m2 (strana 10–11).
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Dub Kouřový Natur/Rustik
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Masivní dřevěné podlahy – Selské prkno

Dub Kouřový Natur/Rustik
V INTERIÉRU

Tloušťka: 20 mm
Rozměr: 160 × 500–2000 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: pero-drážka

Povrchová úprava

Cena/m²

bez povrch. úpravy

2 100 Kč
2 330 Kč

jemně kartáčovaný,
přírodní olej Rubio

Pozn.

p
p

Dub Zakouřený Natur/Rustik
Tloušťka: 20 mm
Rozměr: 160 × 500–2000 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: pero-drážka

Povrchová úprava

Cena/m²

bez povrch. úpravy

1 660 Kč
1 890 Kč

jemně kartáčovaný,
přírodní olej Rubio

Pozn.

p
p

Dub Zakouřený Natur/Rustik
Tloušťka: 20 mm
Rozměr: 160 × 500–2000 mm
V-spára: mikro 4V
Spojení: pero-drážka

Povrchová úprava

Cena/m²

bez povrch. úpravy

1 660 Kč
1 900 Kč

jemně kartáčovaný,
extra bílý olej 22 %

Pozn.

p
p

Pozn.: Příplatek za barevné oleje označené
190 Kč/m2, za barevné oleje
Rubio 230 Kč/m2, za jemné kartáčování 50 Kč/m2 (strana 10–11).
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WOCA Olej Diamond, bílý

Masivní parkety Simply Wood

Simply Wood
Parketové vlysy
Parketové vlysy Simply Wood jsou připomínkou starých dob, kdy parkety
jako špička mezi podlahovinami hrály prim v řadě domácností a byly
symbolem luxusu. Také v současných interiérech dokážou parketové
vlysy vykouzlit jedinečnou atmosféru a díky výborné kvalitě a preciznosti
zpracování se na ně můžete také spolehnout. Dodávají se v provedení
pravá a levá, proto si můžete vybrat, zda je budete pokládat klasicky
v řadě nebo do tzv. stromečku. Díky masivnímu dubovému složení je
můžete i několikrát zrenovovat.
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Parketové vlysy

Dub Rustik III
Tloušťka: 22 mm
Rozměr: 70 × 400/500 mm
V-spára: –
Spojení: pero-drážka

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

bez povrchové úpravy

1 060 Kč

980

Kč

Pozn.

s

TOP CENA!

Dub Natur II
Tloušťka: 22 mm
Rozměr: 70 × 400/500 mm
V-spára: –
Spojení: pero-drážka

T
Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

bez povrchové úpravy

1 460 Kč

1 380 Kč

Povrchová úprava

Cena/m²

Akční
cena/m²

bez povrchové úpravy

1 520 Kč

1 490 Kč

Pozn.

p

Dub Selekt I
Tloušťka: 22 mm
Rozměr: 70 × 400/500 mm
V-spára: –
Spojení: pero-drážka

T
Pozn.

p

Simply Wood | Masivní parkety | Parketové vlysy
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Woca Exteriérový olej – teak

Terasy

Masivní terasy
ERIÉRU
XT

V
44

Terasy

JA
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YZK
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Masivní dřevěné terasy Outdoor Massive z vybraných dřevin jsou
příjemné a teplé na dotek. Mají široké uplatnění a dají se položit na
střechy, garáže, balkony nebo i kolem bazénů. Protože jsou tyto terasy
stále oblíbenější, máte nyní možnost vybrat si z většího množství jak
exotických, tak i měkkých dřevin.

KO DO

Masivní dřevěné terasy – Outdoor Massive
Exotické dřeviny

Massaranduba
Rozměr: 145 × 2450–6100 mm (délky na poptání)
Tloušťka

Profil (Montáž)

21 mm
25 mm

Povrch

Cena/m²

Pozn.

Classic reeded (vrut) jemná drážka/hladký

na poptání

Classic reeded (vrut) jemná drážka/hladký

na poptání

p
p

Cena/m²

Pozn.

Garapa
Rozměr: 145 × 2400–6100 mm (délky na poptání)
Tloušťka

Profil (Montáž)

Povrch

21 mm

Classic reeded (vrut) jemná drážka/hladký

na poptání

25 mm

Classic reeded (vrut) jemná drážka/hladký

na poptání

p
p

Bangkirai
Rozměr: 145 × 2150–5190 mm (délky na poptání)
Tloušťka

Profil (Montáž)

Cena/m²

Pozn.

21 mm

Classic reeded (vrut) jemná drážka/hladký

na poptání

p

25 mm

jemná drážka/jemná
drážka

na poptání

p

Cezar (vrut)

Povrch

IPE
Rozměr: 20 × 100 × 1830–3360 mm (délky na poptání)

Měkké dřeviny

Tloušťka

Profil (Montáž)

Povrch

Cena/m²

Pozn.

20 mm

Viveiro
(drážka na klip)

hladký

na poptání

p

Modřín sibiřský A/B
Rozměr: 140 × 3000/4000/5000 mm (délky na poptání)
Tloušťka

Profil

Povrch

Cena/m²

Pozn.

27 mm

–

jemná drážka/hladký

na poptání

p

Exteriérové oleje WOCA
3 litry za cenu 2,5 litru

původní cena
akční cena

1 708,- Kč/3 l*

1 553,-

Kč/3 l*

zdarma

0,5 l máte

Teak

Přírodní

Bangkirai

*Akce na Exteriérové oleje WOCA platí pro objednávky zaslané od 15. 3. 2021 do konce roku 2021 nebo do vyprodání zásob.
Jedná se o doporučené maloobchodní akční ceny v Kč/3 l bez DPH.

Terasy
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Perwood – terasa WPC

Terasy

Terasy WPC
ERIÉRU
XT

V
46

Terasy

JA

A

ENO

OUŠ
YZK

M

VE

Terasy WPC spojují nejlepší vlastnosti dřeva a PVC – přírodní vzhled,
vysokou trvanlivost a minimální nároky na údržbu. Jsou odolné vůči
vodě, hnilobě, parazitům a slunci, a proto jsou ideální do všech
exteriérových realizací. Díky své 100% recyklovatelnosti jsou šetrné
k životnímu prostředí.

KO DO

Terasy WPC – Perwood
Profil

Odstín

Rozměr

Cena/m²

Pozn.

Komorový profil HOME – broušený, jemná drážka

eben, tmavý kaštan, světlý dub,
šedý kámen, třešeň, cihla,
slonová kost

28 × 147 × 4000 mm

1 245 Kč

p

Plný profil NATURAL MASSIVE – broušený, drážka

eben, třešeň, šedý kámen, cihla,
slonová kost, tmavý kaštan,
světlý dub

21 × 161 × 4000 mm

1 920 Kč

p

Plný profil GRAND MASSIVE – embosovaný

tmavý kaštan, světlý dub, eben,
třešeň, šedý kámen, cihla,
slonová kost

21 × 161 × 4000 mm

1 896 Kč

p

Co-extrudovaný plný profil
PERWOOD TOP – embosovaný

calcite, graphite, merbau,
silica, wenge

21 × 161 × 4000 mm

1 896 Kč

p

Novinka

Slonová kost

Světlý dub

Šedý kámen

Tmavý kaštan

Třešeň

Eben

Cihla

Silica

Wenge

Graphite

Calcite

Merbau
Terasy
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Obvodové lišty KGM

Dřevěná podlaha vybrána?
V tom případě zbývá už jen zvolit obvodovou lištu, která dokonale podtrhne krásu vašeho interiéru a umocní dojem z dřevěné podlahy.
Naše obchodní síť nabízí široké spektrum lišt KGM, mezi nimiž najdete tu pravou.
Nechte se inspirovat našimi nejprodávanějšími lištami!

R

R

R
R

R
R

Smrkové jádro
s dřevěnou dýhou
nebo bílou fólií
Rozměr:
16 × 40 × 2500 mm

R

MDF jádro
s bílou fólií
Rozměr:
16 × 40 × 2500 mm

R

Jádro z borovice
+ bílý lak
Rozměr:
16 × 40 × 2400 mm

R

DECKLEISTE 35
R
R
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MODERN 58

Dub,
bez povrchové úpravy
Rozměr:
6 × 35 × 2400 mm

R

R

R

Smrkové jádro
s dřevěnou dýhou
nebo bílou fólií
Rozměr:
16 × 58 × 2500 mm

MDF jádro
s bílou fólií
Rozměr:
16 × 58 × 2500 mm

Jádro z borovice
+ bílý lak
Rozměr:
16 × 58 × 2400 mm

Celou nabídku obvodových lišt KGM najdete na www.floorforever.cz

MODERN 40

Péče a údržba WOCA
o dřevěné podlahy

Jak lehce pečovat o vaši podlahu?
Základem je použití správného čisticího prostředku.
Pokud jste se rozhodli pro dřevěnou olejovanou podlahu, věřte, že když se o ni budete správně starat, budete s jejím vzhledem
a funkčností velice spokojeni. Pravidelnou údržbou prodloužíte životnost a přirozený vzhled dominanty vašeho interiéru.
Podlahy čistěte mopem, smetákem, vysavačem nebo vyždímaným hadrem za pomoci speciálního mýdla/vhodného přípravku dle
povrch. úpravy. Vždy si vyžádejte od realizační firmy. Na kartáčované povrchy nepoužívejte hadr, ale pouze mop. Na podlahy nikdy
nepoužívejte příliš mokrý hadr nebo příliš mnoho vody. Parní čističe ani tzv. utěrky z mikrovlákna nejsou vhodné na čištění dřevěných
podlah. Jako ochranu proti poškrábání používejte filcové podložky na nohy stolů a židlí a rohožky ve vstupních zónách. Pod kancelářské
židle doporučujeme použít podložku, nebo si pořiďte židli se silikonovými kolečky. Plastová kolečka nejsou vhodná.

Co by vám doma nemělo chybět:

WOCA Pečující gel

WOCA Mýdlo na dřevěné olejované podlahy

Je vhodný na dřevěné podlahy ošetřené přírodními oleji, UV oleji a oleji
s voskem. WOCA Pečující gel obnoví dřevěný povrch a opravíte s ním
i drobné škrábance.
Použití: dřevěný povrch nejprve vyčistěte WOCA Intenzivním čističem
a nechte 8 hodin schnout. Poté povrch ošetřete WOCA Pečujícím gelem
dle doporučeného postupu, který najdete na www.floorforever.cz.

WOCA Master Cleaner
(Mýdlo na lakované, laminátové
a vinylové podlahy)
Je vhodné na pravidelnou údržbu dřevěných lakovaných podlah.
Použití: do 5 l vlažné vody přidejte 125 ml mýdla, podlahu vytřete
a nechte uschnout.

WOCA Odstraňovač skvrn
Je vhodný na dřevěné podlahy ošetřené přírodními oleji, UV oleji a oleji
s voskem. Z dřevěných povrchů účinně odstraňuje skvrny od mastnoty,
kávy nebo červeného vína.
Použití: přípravek nastříkejte přímo na skvrnu a nechte působit
10–20 minut. Pomocí kartáče skvrnu vyčistěte a poté znovu ošetřete
vhodným olejem nebo olejem s voskem.

Oleje WOCA jsou extrémně odolné a lokálně opravitelné. Používáním doporučených produktů docílíte prvotřídních vlastností a krásného vzhledu vaší dřevěné podlahy.
Díky tomu bude podlaha stále jako nová a budete se z ní těšit po mnoho let.

WOCA | Údržba podlah

Více informací najdete na www.floorforever.cz

Je vhodné na čištění veškerých olejovaných dřevěných podlah. Pokud
máte podlahu s bílým pigmentem, použijte bílé mýdlo.
Použití: do 5 l vlažné vody přidejte 125 ml mýdla, podlahu vytřete
a nechte uschnout.
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Pokládka dřevěných podlah
Třídění

Dub Natur

Dub Rustik

Výběrové třídění, drobné suky a očka zarostlých
suků, přírodní struktura a barevnost, bez běle
a tmavých záběhů. Zkrátka pro ty, kteří chtějí
výběrové a čisté třídění.

Velmi rustikální třídění, velké suky bez omezení, lehké
nebo zatmelené trhliny v suku nebo na povrchu. Hodně
barevné dřevo s drobnými záběhy běle. Zkrátka krásné
dřevěné podlahy se vším, co k dřevu patří.

Barevné rozdíly
Dřevo je přírodní produkt a může měnit barvu a strukturu. Ne všechny vlastnosti dřeva lze ukázat na obrázku nebo vzorku. Vyobrazení
představuje pouze určité vodítko. Dřevěné podlahy jsou přírodním produktem a nelze je poměřovat se stejnoměrností výrobků z umělých materiálů. I přes přísnou kontrolu se u jednotlivých prken mohou objevit místa, která byla při třídění přehlédnuta nebo považována
za bezvýznamná, jako například lehké výsušné trhliny, rozštípnuté nebo vypadlé suky, nepravidelnosti v barvě a struktuře atd.Tyto „chyby“ přírody nelze u dřevěných podlah nikdy úplně vyloučit. Mnozí si myslí, že by úplně vyloučeny ani být neměly, protože jsou dobré
k tomu, aby odlišily podlahy z pravého dřeva od jejich umělých imitací.

Příprava podkladu
Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku a trvale suchý. V závislosti na druhu podkladu vždy dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost. Parametry vlhkostí jednotlivých podkladů jsou stanoveny dle ČSN 74 4505 Podlahy,
společná ustanovení:

PODLAHOVÉ TOPENÍ:

BEZ PODLAHOVÉHO TOPENÍ:

R beton
R anhydrit

R beton
R anhydrit

≥ 1,8 % CM
≥ 0,3 % CM

≥ 2 % CM
≥ 0,5 % CM

Aklimatizace
Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 48 hodin před pokládkou podlahové krytiny.
Jednotlivá balení rozmístěte po místnosti. Podlahové vytápění vypněte 48 hodin před pokládkou a zapněte 48 hodin po pokládce.
Aklimatizace musí probíhat při pokojové teplotě 18–23 °C a relativní prostorové vlhkosti vzduchu 45–65 %.
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Pokládka
Je nutné zajistit, aby byly zachované konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky (teplota v místnosti 18–23 °C, vlhkost vzduchu 45–65 %). Pro dosažení uceleného vzhledu doporučujeme otevřít současně více balení a lamely setřídit podle barvy a struktury.
Lamely zkontrolujte, zda nejsou poškozené, protože položené části již nelze reklamovat. Je nutné barevnost dřeva rozvrhnout tak, aby se
barevné odstíny mezi sebou promíchaly a nenavazovaly na sebe např. dvě stejně barevná prkna. Nesprávné položení dle barevných
odstínů dřeva nelze reklamovat. U pokládky „přecházející“ do sousední místnosti je nutná dilatační spára. Dilatační spáry musí být všude
po obvodech místností a pod obložkami dveří. Obložky tedy nesmí být natěsno na podlaze a musí být min. 2 mm nad podlahovou krytinou tak, aby krytina mohla dilatovat. V případě nedodržení správné montáže dveřních obložek nebude uznána reklamace podlahy.
Vrstvené dřevěné podlahy Inspiration Wood, Woodlinque, Multiplex a Timber Top je možné pokládat plovoucím způsobem, nebo celo-

plošně přilepit. Vzhledem k přirozené vlastnosti dřeva, tedy změně objemu vlivem absorbování a uvolňování vlhkosti, doporučujeme
dřevěné podlahy vždy lepit.
Při plovoucím stylu pokládky hrozí vlivem pnutí vrzání, houpání a pohyb podlahy při došlapu. Je nezbytné dodržovat dilatace mezi jednotlivými místnostmi. Tedy oddilatovat podlahu tak, aby byly bez dilatací pouze jednoduché tvary čtverce, nebo obdélníku. Dále je nutné oddilatovat těžké předměty např. vestavěné skříně či kuchyňské linky, které svou vahou zatěžují plovoucí podlahu a brání jejímu
pohybu. Tento pohyb je pro plovoucí podlahu důležitý, jelikož se pohybem “vyrovnává” se změnami klimatických podmínek. V případě
zátěže je tento pohyb znemožněn a dochází k nepředvídatelné (co se místa v ploše týká) destrukci podlahy (vrzání, poškození zámků,
korýtkování atd.). U plovoucí podlahy nesmí maximální délka, případně šířka pokládané podlahy překročit 10 m. Při pokládce v místnosti
delší, případně širší než 10 m musí být namontovány dilatační profily. Mezi každými dveřmi musí být zachována dilatace např. přechodovou lištou, nebo korkovým profilem.
Masivní dřevěné podlahy Simply Wood nelze pokládat na podlahové topení a je nutné je celoplošně přilepit.
Dvouvrstvé dřevěné podlahy jsou vhodné na podlahové topení a je nutné je celoplošně přilepit.

Doporučené lepidlo
VRSTVENÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY:

Doporučené lepidlo
MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY:

Thomsit P 665 Elastické lepidlo na parkety

Thomsit P 685 Elastické univerzální lepidlo na parkety (PCI PAR 365)
Thomsit P 695 Elast Strong

(PCI PAR 360)

16 kg

16 kg

16 kg

Pokládka dřevěných podlah na podlahovém topení
Dřevěné vrstvené podlahy je možné bez problémů pokládat na podlahové teplovodní topení. Podlahové topení musí být zabudované
v betonové či anhydritové vrstvě min. 5 cm. Na podlahové topení doporučujeme pouze vrstvené dřevěné podlahy, masivní dřevěné
podlahy nejsou na podlahové topení vhodné. U elektrického podlahové topení musí být omezovač teploty (60 W/m²), tzn. maximální
teplota na povrchu betonu či anhydritu může být max. 28 °C. Dřevěnou podlahu doporučujeme celoplošně přilepit.
Podlahové topení musí být před pokládkou a po pokládce vypnuté min. 48 hodin. U podlahových systémů musí být vždy provedena
kontrolní nátopná křivka. Před započetím pokládky si vždy vyžádejte její potvrzení. Podlahový systém bez provedení této nátopné křivky
nemusí správně fungovat a může to narušit, nebo poškodit položenou podlahovou krytinu. Pro zpětnou kontrolu systémů použijte kontrolní plombu, která se dá nalepit do dilatace pod lištu a zkontroluje vám jakékoliv selhání podlahového systému.

Všeobecné podmínky
Pro zachování správné funkčnosti podlah a také pro zdravé klima pro lidský organismus je nutné dodržet relativní vlhkost vzduchu cca 45-65 %.
V případě, že není možné ve zvláštních případech vlhkost dodržet, doporučujeme použít zvlhčovač vzduchu, aby nedocházelo k extrémnímu
vysychání dřevěné podlahy. Při nedosažení doporučených vlhkostních parametrů je třeba počítat s nepatrnými spárami, které se zpravidla po
skončení topné sezóny uzavřou. Dlouhodobě suchý vzduch může vést k trvalému poškození podlahy.
Eventuální nároky ze záruky nemohou být uplatněny, pokud poškození vznikne neodbornou montáží, nevhodným používáním,
neodpovídajícími klimatickými podmínkami v místnosti nebo neodborným čistěním a údržbou, která nebude odpovídat návodům od výrobce.
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