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Radíme    

Vďačí za to priaznivej cene, 
rýchlej montáži a ľahkej 
údržbe. Dôvod jeho úspe-
chu je aj nekonečná paleta 

vzorov, medzi ktorými dominujú dekory 
rôznych drevín. Aj keď na začiatku svo-
jej kariéry pôsobil v úlohe dreva umelým 
dojmom, dnes ho stvárňuje dokonalo. 

Tohto chameleóna nájdete v širokej 
škále farebných odtieňov a povrchových 
štruktúr. Z farieb je trendy sivá, v dizaj-
ne najviac boduje rustikálna zastaraná 
úprava. Ak však hľadáte niečo originálne, 
stvorené sú pre vás limitované kolekcie 

s nekonvenčnými motívmi od známych 
dizajnérov.

Detaily pod lupou
Dokonalá podlaha vyžaduje dokonalé de-

taily. Soklové či prechodové lišty a manžety 
okolo rúr sa dodávajú v povrchovej úpra-
ve ladiacej s podlahou. Navyše sú na výber 
v rozmanitých tvaroch a výškach. Počítajte 
však s vyššou cenou ako pri štandardných 
produktoch. Ak vám žiadny sokel nie je pod-
ľa gusta, siahnite po pretierateľnom variante, 
ktorý umožňuje aj úpravu tvaru podľa váš-
ho vkusu. Rovnako schodové profily, pokiaľ 

Laminátománia
Laminát už roky vedie hitparádu obľúbenosti 

medzi podLahami. 

Ak máte nábytok s kolieskami, 
mali by ste si všímať 
vhodnosť laminátu pre kolesá 
kancelárskych stoličiek. Haro

Na vzorovaných podlahách menej vidieť 
nečistoty ako na príliš bledých či tmavých. Haro
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Tip pekného bývania
Niektoré predajne poskytujú dovoz 
podlahy zdarma, v opačnom prípade 
si k cene podlahy prirátajte aj položku 
za dopravu. Spýtajte sa aj na to, či 
zoberú naspäť nerozbalené balíky. 

Ak ste si náhodou zle zamerali miestnosť, 
doobjednanie materiálu už nemusí byť 
z rovnakej šarže, čo sa môže prejaviť v mierne 
odlišnom odtieni, Quick-Step, ponúka Everel
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schody prekrýva laminát, vyberajte v jednot-
nom štýle s podlahou.

Dobrá kúpa
Cena laminátu sa začína od päť eur za me-

ter štvorcový, čo ocenia hlavne tí, ktorý svoj 
domov často prerábajú. Na takúto priaznivú 
cenu natrafíte v akcii či vo výpredaji sklado-
vých zásob. Avšak dávajte pozor, niektoré 
lacnejšie výrobky sú nižšej kvality. Preto rad-
šej stavte na osvedčené značky. Nižšia kvali-
ta sa totiž prejaví hneď pri montáži. Väčšinou 
ide o produkty s nefunkčným zámkom, lebo 
do nekvalitného jadra dosky sa nedá vyfré-
zovať kvalitný zámok. Jednotlivé diely pre-
to nezapadajú do seba, a podlaha sa rozí-
de. Ďalším problém môže byť málo odolná 
povrchová úprava, ktorá sa ľahko poškriabe. 
Nekvalitné dielce spôsobujú i výškové ne-
rovnosti podlahy.

Odborník radí

Ing. Tibor PÁSZTOR
vrchný cechmajster 
Cechu podlahárov 
slovenska

Na čo si dávať pozor pri kúpe laminá-
tovej podlahy?

dôležitá je záťažová trieda. pre naj-
vyššiu bytovú záťaž odporúčam triedu 
23/31. Čo sa týka hrúbky laminátovej 
podlahy, štandardom je 7 mm. ak sa 
však v miestnosti používajú koliesko-
vé stoličky, je pre zmiernenie poškode-
nia tlakom vhodnejšia 8 mm hrúbka. 
Farbu podlahy zlaďte s ostatnými časťami 
interiéru. myslite však na to, že na bledej 
podlahe sú viditeľné nečistoty, na tmavej 
zase usadený prach. ideálne sú dekory 
stredných odtieňov. na údržbu je najprak-
tickejší polomatný povrch. Lesklý povrch 
navodzuje subjektívny dojem studenej 
podlahy.

Je laminát v kúpeľni dobré riešenie?
i keď sú vďaka impregnácii nosnej hdF 

dosky niektoré laminátové parkety určené 
do vlhkých priestorov, treba si uvedomiť, 
že laminátová podlaha sa kladie pláva-
júco, teda voda sa môže dostať pod ňu. 
tu vzniká možnosť tvorby plesne. najmä 
na podlahách, na ktorých sa nepoužíva 
podlahové vykurovanie. podľa môjho ná-
zoru sú do mokrých priestorov vhodnej-
šie celoplošne lepené plastové podlahové 
krytiny, ktoré sa dodávajú tiež v prepraco-
vanej imitácii dreveného povrchu.

Zvýšili sa vám lamely? Nevyhoďte ich. Môžu 
sa vám zísť pri prípadnej oprave. No skladovať 

ich treba na suchom mieste. Tarkett

Výsledok spolupráce výrobcov laminátových 
podláh a svetoznámych osobností dizajnu sú 

neprehliadnuteľné kolekcie, Parador, 
predáva Koratex
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Ak plánujete podlahové vykurovanie, 
vyberajte laminátovú podlahu ešte 

v projektovej fáze. Projektant potrebuje pri 
jeho návrhu poznať tepelný odpor nášľapnej 

vrstvy. U predajcu sa vopred uistite, či 
sú zvolená podlaha a podložka vhodné 

na podlahové vykurovanie. 
Parador, ponúka Koratex

ak nie ste si istý s výberom dekoru 
podlahy, využite službu architekta. 
alebo vyskúšajte plánovacie nástroje 
na webových stránkach výrobcov, ako sú: 

Floor advisor na www.quick-step.sk,  
room designer na bytove.tarkett.sk,  
designér místností na www.parador. cz. 

z mobilných aplikácií, prinášame tip 
na bezplatnú verziu vds onLine/vds 
app dostupnú na www.egger.com/
CZ_cs/vds-online.htm.

užitoČné stránky

Do prémiovej kvality sa oplatí investovať 
v miestnostiach s vyššími nárokmi na tech-
nické vlastnosti krytiny. Určite tak urobte, 
ak sa rozhodnete pre laminát do predsiene, 
kuchyne či kúpeľne. Ak budete mať rovna-
ký druh podlahy v celej otvorenej zóne, pri 
výbere úžitkových parametrov vychádzajte 
z vhodnosti do kuchyne. 

Viacročná istota
Doklad o kúpe laminátu si starostlivo 

uschovajte, lebo niektorí výrobcovia posky-
tujú predĺženú záruku aj nad rámec záko-
nom stanovenej doby: nezriedka desať ro-
kov a viac. Ide hlavne o renomované značky 
s dlhoročnou tradíciou na trhu. Určite nene-
chajte výšku garancie bez povšimnutia, tá 
totiž svedčí o kvalite produktu.

Ešte pred položením parkiet si pozorne 
prečítajte záručné podmienky. Predídete 

tak sklamaniu pri prípadnej reklamá-
cii. Predlženú záruku napríklad môžete 
strácať vtedy, ak nepoužijete originálne 
doplnky akými sú podložky, soklové či 
prechodové profily, ktoré boli špeciálne 
navrhnuté a testované na použitie s da-
nou podlahou. Záruka sa nevzťahuje ani 
na škody vzniknuté nesprávnym zaob-
chádzaním.

Náplasť na nedostatky
Nevýhoda laminátovej podlahy je, že 

sa jej povrch nedá opraviť. Nie je to však 
celkom pravda. Na drobné poškodenia 
existuje riešenie. Malé škrabance sa dajú 
opraviť s opravnou súpravou. Nájdete 
ju v ponuke všetkých solídnych značiek. 
Zakúpiť sa dá aj odstraňovač škvŕn, naprí-
klad od fixiek. 

Zlatica VARGOVÁ, Foto: archív firiem

Kreativitu vašich detí zahľadí užitočná 
pomôcka v podobe „zmizíka na podlahy“, 
Quick-Step

Laminátovú podlahu neobjednávajte len 
na základe katalógu, ktorého farebnosť sa 
častokrát nezhoduje s realitou. V kamennom 
obchode uvidíte nielen reálnu farbu podlahy, 
ale si ohmatáte aj jej povrch. Tarkett


