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INFO

WORKCAMP PARQUET 
SE PŘEDSTAVÍ NA VELETRHU DOMOTEX
Projekt WORKCAMP PARQUET a jeho 
zástupci byli pozváni ke spolupráci s letošním 
mezinárodním veletrhem DOMOTEX v 
Hannoveru. V hale 13, v rámci prostoru 
Treffpunkt Handwerk (Místo setkání řemeslo) 
budou ve dnech 10. až 12. 1. 2020 společně 
s 15 parketáři z několika zemí vytvářet 
jedinečný vzor parketové podlahy. „Myslíme, 
že je to nejlepší způsob, jak představit 

tradiční řemeslo – parketářství,“ říká za 
WORKCAMP PARQUET Michaela Reichlová. 
„Vytvořená parketová podlaha bude použita 
k charitativním účelům. Více se dozvíte na 
stránkách našeho projektu, nebo když nás na 
výstavě navštívíte. Pro účastníky předchozích 
ročníků WORKCAMP PARQUET je návštěva 
veletrhu zdarma, stačí nás kontaktovat.“

www.workcamp-parquet.cz

CECH PODLAHÁŘŮ ČR NA KONFERENCI DŘEVOSTAVBY 2019 
Cech podlahářů ČR poskytl již tradičně záštitu konferenci Dřevostavby 
2019, která se konala v hotelu Jezerka na Seči 28.–29. listopadu. 
Na konferenci byl předseda Josef Voborník, který měl přednášku 
zaměřenou na komunikaci mezi realizačními firmami, architekty 
a projektanty s názvem Tudy cesta nevede, to jsme se nepochopili. 
Jejím cílem bylo vnést světlo do problematiky podlah a ukázat 
prostřednictvím fotek vady způsobené tím, že chyba je na samém 
začátku, a to již při projektu samotném. 
Šlo hlavně o zvolený typ podkladu, řezání, rozdělení a označení 
dilatačních spár, uložení podlahového vytápění – hlavně zahuštění před 
francouzskými okny, prosklenými dveřmi. Což není pro každou krytinu 
vhodné a v některých případech je to likvidační jak pro podlahu, tak pro 
podlaháře, pokud se nenajde někdo, kdo problematice rozumí a chybu 
odhalí. To, že projektanti toto zahuštění kreslí a topenáři ho podle 
projektu instalují, aniž by měli dostatečné informace o krytině, která 
tam bude, je naprosté diletantství. Bylo by dobré, než někdo v projektu 
rozhodne, aby kontaktoval podlaháře, který problematiku zná a načerpal 
potřebné informace. Někteří podlaháři již mají termokamery a v případě 
poškozené podlahy špatnou instalací podlahového topení na místě 

zamítnou reklamaci a přehodí to na topenáře, který údajně postupoval 
podle projektu. Takže to do budoucna vypadá, že pokud projektanti 
nezmění svůj přístup a nedoplní si vědomosti, budou mít nemalé trable 
a vícenáklady. Jen upozorním na všeobecně známou věc, která se píše 
v každém technickém listě krytiny, a to jsou mezní teploty nášlapné 
vrstvy. Doporučuji se jimi řídit. 
Dalším tématem bylo zvolení vhodné krytiny, ošetření, instalace 
čisticích zón a kluzáků na nábytek, jak v domácnostech, tak ve školním 
a veřejném sektoru.
Na přednášku a popsání konkrétních případů bylo málo času, ale i tak 
vyvolala mnoho otázek, na základě kterých bylo vyhodnoceno, že se 
opravdu neví, co jaký podklad nebo podlaha potřebuje a jaké jsou její 
vlastnosti. Na tom by se mělo něco změnit, aby věc byla ku prospěchu 
všech, a proto než něco dáte do projektu, komunikujte. Zaplaťte si 
kvalitního řemeslníka, aby vám podal informace dřív, než to bude stát 
mnohem více peněz. 

Josef Voborník, předseda Cechu podlahářů ČR
www.cech-podlaharu.cz

FLOOR FOREVER
AKCE – LIŠTA MODERN 40 ZA 1 KČ 
Už jen do 21. 2. máte možnost využít akci obchodní sítě FLOOR 
FOREVER, která ke všem dřevěným, vinylovým a laminátovým 
podlahovinám ze svého portfolia nabízí kvalitní lištu MODERN 
40 za pouhou 1 Kč/ks místo původních 130 Kč/ks. Lišta s rozměry 

16 x 40 x 2500 mm je vyrobena z MDF jádra a potažena bílou fólií. Zároveň disponuje drážkou 
pro Express Clip 2 a 3. Jednoduše ideální zakončení pro jakýkoliv interiér. 
Akce platí na objednávky zaslané od 4. 11. 2019 do 21. 2. 2020 a vztahuje se na odpovídající 
množství lišt k zakoupené podlahovině. Jedná se o doporučenou maloobchodní a akční cenu 
v Kč/ks bez DPH. www.floorforever.cz

KOBERCE 
S VLASTNÍM DESIGNEM

Koberce jsou běžně dostupné v určitých 
barvách, vzorech a rozměrech. Pokud 
však pro svůj prostor či projekt potřebuje 
zákazník koberec s individuálním 
vzorem, vlastní barvou anebo rozměrem, 
společnost All podlahy s.r.o. mu na základě 
jeho představ a požadavků připraví 
podklady pro „vlastní“ originální koberec, 
který bude dokonalou součástí vybraného 
interiéru. To umožňuje vypracovat firemní/
individuální design či vzor a dokonale 
jej přizpůsobit prostorám a rozměrům 
jakéhokoliv objektu.

www.allpodlahy.cz

AKCE
ke všem dřevěným, vinylovým 

a laminátovým podlahám 

FLOOR FOREVER lišta

MODERN 40

za

130,–

Kč/ks*

Specifikace:

– Bílá fólie na MDF jádru
– 16 × 40 × 2500 mm
– 10 ks/balení
– Obj. č. 2001860

MODERN 

40

Hvězda mezi lištami

Váš odborný prodejce podlah FLOOR FOREVER

Pozn.: 

*Akce platí na objednávky zaslané od 4. 11. 2019 do 21. 2. 2020, odebrání do 28. 2. 2020. 
Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m²/bm/ks bez DPH.

Akce se vztahuje na odpovídající množství lišt k zakoupené podlaze.

Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky. Pokud stejná šarže není 
skladem, balík nelze vrátit.

Dřevo je přírodní produkt a může měnit barvu a strukturu.

1 Kč
/ks*


