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UPOZORNĚNÍ

Nejdříve si prosím přečtěte celý návod na pokládku!
Dodržujte přesně tyto pokyny, zachováte si tak záruční nároky v plné výši.

POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM POKLÁDKY

KONTROLA LAMEL
Před zahájením pokládky zkontrolujte panely za dobrých světelných podmínek, zda nevykazují vady.
U zpracovaných panelů již nemůžete uplatnit reklamační nároky.

USKLADNĚNÍ
Balíky uskladněte po dobu 48 hodin před pokládkou v klimatických podmínkách, které odpovídají podmínkám
při pokládce.

POŽADAVKY NA PODKLAD
Podklad musí být rovný, suchý, čistý a musí mít dostatečnou nosnost. Případné nerovnosti musí být vyrovnány
dle platné normy ČSN 744505 podlahy.
Podklad nesmí před pokládkou překročit tuto zbytkovou vlhkost: 
          cementová stěrka; s podlahovým topením < 1,8% CM; bez podlahového topení < 2,0% CM
          anhydritová stěrka; s podlahovým topením < 0,3% CM; bez podlahového topení < 0,5% CM

CO SE DÁ PŘED POKLÁDKOU UDĚLAT PRO NEJLEPŠÍ VZHLED PODLAHY?
Doporučujeme lamely před pokládkou roztřídit podle požadovaného průběhu vzoru a příp. podle barevných odstínů.

NEŽ ZAČNETE

TIP:
Nezapomeňte na dilatační spáry okolo kuchyňských linek, jídelních ostrůvků a podobných objektů v místnosti!
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CO JE DOBRÉ VĚDĚT, NEŽ ZAČNETE? LAMELY CLICK ELIT RIGID WIDE JSOU OPATŘENY DVĚMA PATENTOVANÝMI TYPY ZÁMKŮ

Click4U je patentovaný zámkový 3L TripleLock je patentovaný
systém využitý na dlouhé straně zámkový systém využitý
lamel. na krátké straně lamel.
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PŘÍPRAVA PODKLADU
Click Elit Rigid WIDE má integrovanou podložku. Stačí připravit distanční klíny
ve správné tloušťce pro vymezení dilatačních spár.

POLOŽENÍ PRVNÍ LAMELY
Je velmi důležité, aby byla první řada položena rovně. Abychom toho dosáhli,
pokládáme střídavě mezi řadami jedna a dvě  - to pla� pouze pro první dvě řády.
Začněte krátkou poloviční lamelou (1) a umístěte ji do blízkos� zdi.

POLOŽENÍ DRUHÉ LAMELY
Nyní vyberte dlouhou lamelu (2). Dle pravidel systému Click4U nakloňte dlouhou
stranu lamely 2 na dlouhou stranu lamely 1. Přitlačte lamelu 2 a položte ji.
Po položení lamely 2 se ujistěte, že se mezi lamelami nevytvořila mezera.

SPOJENÍ TŘETÍ LAMELY S FORMACÍ DLOUHOU STRANOU
Vezměte další dlouhou lamelu (3) a opakujte předchozí krok. Vložte lamelu 3
dlouhou stranou na dlouhou stranu lamely 2. Poté lamelu 3 posouvejte doleva,
dokud se její krátká strana nedotkne krátké strany lamely 1. 

POSTUP ZALOŽENÍ PRVNÍ A DRUHÉ ŘADY
Lamely by měly být položeny po vzoru cihel (viz obrázek).
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SPOJENÍ TŘETÍ LAMELY S FORMACÍ KRÁTKOU STRANOU  - 1.ČÁST
Krátká strana lamel je opatřena zámkem 3L TripleLock. Spusťte krátkou stranu
lamely 3 na krátkou stranu lamely 1.
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SPOJENÍ TŘETÍ LAMELY S FORMACÍ KRÁTKOU STRANOU  - 2.ČÁST
Pomocí podlahářské gumové palice připojte lamelu třemi lehkými příklepy spoje
v pravidelných rozestupech na krátké straně. Tímto je zámkový spoj zajištěn 3x. 

POKLÁDKA OD ČTVRTÉHO PRKNA DÁLE
Pokládejte lamelu za lamelou a řadu za řadou tak, že začnete s nakláněním
dlouhé strany každé další lamely, dokud se krátké strany nedotknou.
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ZAJIŠTĚNÍ LAMEL
Nezapomeňte na krátké strany použít k zajištění zámku vždy podlahářskou
gumovou palici.

DOKONČENÍ PODLAHY
Máte hotovo? Vyjměte distanční klíny a na mezery použijte podlahové lišty.

3X   3X   
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ROZEBRÁNÍ LAMEL PO KRÁTKÉ STRANĚ
Pokud máte řadu lamel vyjmutou, lamely po krátké straně rozpojíte jednoduchým

ROZEBRÁNÍ LAMEL PO DLOUHÉ STRANĚ
Něco se nepovedlo a je potřeba lamely rozebrat? Zvedněte celou řadu ve stejném
úhlu, v jakém byly lamely spojovány, a jednoduše ji odsuňte. vodorovným posunu�m. Rozpojení pod úhlem či násilím vede ke zničení zámku.

11

9

12

4

Návod k pokládceRIGID
TOP SELECTION WIDE



Běžná údržba

• Podlahu čistěte navlhčeným mopem nebo vysavačem (s vhodnou hubicí na tvrdé podlahy) na denní bázi. Nikdy
   nepoužívejte vysavač s čisticí lištou na koberce.
• Použijte jakýkoli vinylový čistící prostředek dobré kvality na údržbu vinylových podlah (např. Dr. Schutz), který má
   neutrální pH, nebo biologicky odbouratelný prostředek, který nezanechává zbytky, zákal a nevyžaduje opláchnutí
• Okamžitě odstraňte veškerou stojatou vodu, moč a jiné tekutiny.

Preventivní údržba

• Ve všech vchodech používejte čisticí rohože, POZOR: gumové podložky a rohožky umístěné přímo na vinylové
   podlaze mohou způsobit vyblednutí resp. zabarvení podlahy.
• Používejte ploché podlahové chrániče (nylon, filc nebo plsť) na všech nábytkových nohách; chrániče čistěte
   periodicky,abyste odstranili nečistoty, které mohou způsobit poškrábání. Při instalaci kuchyňských linek, jídelních
   ostrůvků a pod. dbejte na zachování dilatací.
• Nepoužívejte parní čistič jakéhokoli druhu.
• Nepoužívejte žádné abrazivní čističe, ocet, olejová mýdla, drsné čisticí prostředky, výrobky "mop & shine" nebo
   vosk (může změnit barvu podlahy.)
• Stříhejte mazlíčkům drápky. Zvířata s neupravenými drápy mohou poškrábat podlahu.
• Vyhněte se dlouhodobému vystavení podlahy přímému slunečnímu záření. Použijte stínící prostředky nebo tónování
   skel v oknech.
• Pro kancelářské židle s kolečky doporučujeme použít vhodné podložky (nerezavé), nepoškozující a doporučené,
   které ochrání podlahu. U nábytku s kolečky používejte pojezdová kolečka určená pro tvrdé podlahy.

Důležité připomenutí:
1. Zachovejte si doklad o prodeji nebo informace o online objednávce.
2. Uchovávejte záznamy o stylu a číslo šarže podlahy, které je uvedeno na obalu lamel u čárového kódu.
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