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SUPREME PLUS
bytové a komerční PVC



2 Ilustrační foto
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Typ podlahy: vinylová podlaha
 EN 653

Třída zátěže: EN 685

Uvedené údaje mohou být nepřesné a může docházet ke změně technického charakteru. V-PODLAHY, s.r.o. si vyhrazují právo kdykoliv změnit své technické specifikace, barvy a materiály a to bez předchozího upozornění.

15 let
bytové prostory

5 let
komerční prostory

43

hmotnost: 
2,9 kg/m2

odolnost vůči bodovému 
zatížení: ≤ 0,1 mm

kolečkové židle: 
ano

skupina oděru: 
T

protiskluznost: DIN 51130     R10
 EN 13893 ≥ 0,3

tepelný odpor pro podlahové 
vytápění: 0,02 m2/kW

recyklovatelný: 
ano

chemická odolnost: 
ano

požární klasifikace: EN 13501-1
 RA11-0204

statická elektrická náchylnost: 
≤ 2 kV

krokový útlum: 
13 dB

stálost rozměru: 
≤ 0,10 %

barevná stálost: 
≥ 6

délka role: 24 m
šířka role: 4, 3 a 2 m

tloušťka nášlapné vrstvy: 
0,7 mm

celková tloušťka: 
2,5 mm

34PRŮŘEZ MATERIÁLEM

PVC podklad

Odolnost proti otlakům a trhání 
Pevná (celistvá) homogenní 
kalandrovaná vrstva (pás) 
vyrobená z recyklovaného vinylu

Vynikající rozměrová stabilita 
(≤ 0,10%), vyztužení 
netkaným skelným vláknem

Tisk ve vysokém rozlišení

Odolnost proti oděru, nášlapná vrstva 
z průhledného PVC v tloušťce 0,7 mm 

TopClean PUR zesílená úprava povrchu

SUPREME PLUS

EN 14041:2004
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favorit
Ilustrační foto
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šíře 2 m - 5626048
 4 m - 5624048

šíře 2 m - 5626045
 4 m - 5624045

šíře 2 m - 5626046
 4 m - 5624046

šíře 2 m - 5626047
 4 m - 5624047

šíře 2 m - 5626049
 4 m - 5624049
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elegant
SUPREME PLUS
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šíře 2 m - 5626001
4 m - 5624001

šíře 2 m - 5626006
4 m - 5624006

šíře 2 m - 5626027
4 m - 5624027

šíře 2 m - 5626028
4 m - 5624028

šíře 2 m - 5626029
4 m - 5624029

šíře 2 m - 5626005
4 m - 5624005
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durable
SUPREME PLUS
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šíře 2 m - 5626030
4 m - 5624030

šíře 2 m - 5626031
4 m - 5624031

šíře 2 m - 5626032
4 m - 5624032

šíře 2 m - 5626038
4 m - 5624038

šíře 2 m - 5626040
4 m - 5624040
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quality
SUPREME PLUS
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šíře 2 m - 5626015
4 m - 5624015

šíře 2 m - 5626017
4 m - 5624017

šíře 2 m - 5626016
4 m - 5624016

šíře 2 m - 5626018
4 m - 5624018

šíře 2 m - 5626019
4 m - 5624019

šíře 2 m - 5626021
4 m - 5624021

šíře 2 m - 5626022
4 m - 5624022

šíře 2 m - 5626023
4 m - 5624023

šíře 2 m - 5626024
4 m - 5624024

šíře 2 m - 5626035
4 m - 5624035

šíře 2 m - 5626036
4 m - 5624036
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PODKLAD
Podklad musí být vodorovný, čistý, bez značek (od popisovačů, fixů všeho druhu, 
kuličkových per, barev, atd., které by mohly způsobit barevné změny v důsledku 
migrace), vyzrálý, suchý, pevný, tvrdý, hladký (savost musí být kontrolována) 
a nesmí být vystaven vlhkosti. Příprava/vyschlost podkladu a instalační postupy by 
měly být v souladu s příslušnou aktuální normou v zemi použití. Vyschlost pevného 
podkladu by měla být nižší než maximální přípustná úroveň vlhkosti při testování 
v souladu s touto normou. Např. ve Velké Británii musí být relativní vlhkost 
betonových povrchů nižší než 75% a méně než 2% při aplikaci metody CCM. 
V České republice se postupuje buď podle DIN 18 356, která uznává měření 
vlhkosti pomocí CM přístroje (v % CM), nebo dle ČSN 74 4505, která doporučuje 
měření vlhkosti gravimetrickou (vážkovou) metodou v % hmotnostních. 
Před výběrem samonivelační stěrky si ověřte, k jakému typu zátěže bude 
podlahová krytina po položení vystavena. Latexové vyrovnávací směsi nejsou 
vhodné pro místa, která budou vystavena silnému zátěžovému provozu, především 
těžkých, úzkých kolových kusů nábytků (viz. EN 12529 kolečka a kola u nábytku ). 
Zkontrolujte kompatibilitu vyrovnávací směsi a postupujte podle pokynů výrobce 
vyrovnávací směsi.

PODMÍNKY POŽADOVANÉ PRO POKLÁDKU
Je důležité, aby pásy byly uloženy nejméně 24 hodin před pokládkou při minimální 
pokojové teplotě 15° C. Tato teplota by měla být udržována po celou dobu pokládky.
Minimální teplota podkladu by měla být 10° C pro vinylové podlahové krytiny. 
Doporučená relativní vlhkost vzduchu v místnosti je 50 - 60%. Části podlahové 
krytiny musí být nařezány na požadovanou délku plus přídavek několika centimetrů 
a uloženy v místnosti, kde se mají pokládat.

DŮLEŽITÉ!
Ujistěte se, že veškeré specifikace a pokyny výrobce jsou pečlivě dodržovány.
•	 Pokud si nejste jisti kteroukoliv částí instalace, obraťte se na zástupce společnosti Tarkett.
•	 Tyto informace se mohou měnit v důsledku jejich neustálého zlepšování.
•	 Pro souvislou plochu použijte vždy stejné číslo výrobní šarže (je-li použit materiál z několika
 krabic,měly by mít stejné výrobní sériové číslo a měly by být použity v postupném pořadí).
•	 Krabice uchovávejte v malých úhledných sloupcích (max. 5 krabic na sobě).
•	 Podlahový materiál nechejte před pokládkou po nějakou dobu aklimatizovat.
•	 Podklad musí být rovný, vodorovný, čistý, bez ušpinění (žádné znečištění od popisovačů, fixů, atd.), vyzrálý, suchý, 

pevný, tvrdý, hladký a nevystavený vlhkosti. Savost musí být kontrolována.
•	 Používejte pouze lepidla doporučená společností Tarkett. Vždy dodržujte pokyny výrobce lepidla.
•	 Po provedení práce, zkontrolujte, zda nově položená podlahovina není ušpiněna lepidlem.

NÁVOD NA POKLÁDKU

Poznámka: 
Vyloučení odpovědnosti (lepidla, vyrovnávací směsi, apod.). Přestože společnost Tarkett může uvádět výběr výrobců lepidel, 
samonivelačních stěrek a povrchových fólií odolných proti vlhkosti a jejich typy, nedáváme záruku pro uvedené výrobky. 
Není zaručeno, že seznam výrobků a výrobců je úplný nebo aktuální.
Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za to, že některý z těchto výrobků selže ve spojitosti s některým z jeho výrobků.
Je na odpovědnosti výrobců lepidel, samonivelačních směsí a povrchových fólií odolných proti vlhkosti a dodavatelů podlah, 
aby zajistili, že používané výrobky jsou vhodné pro toto použití, a že jsou používány v souladu s doporučeními výrobců.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Je nezbytné, aby podlahové topné systémy byly nainstalovány předem, a aby byla 
ověřena jejich správná funkce před pokládkou podlahové krytiny. Ujistěte se, že 
podlahový topný systém je vypnut 48 hodin před zahájením pokládky podlahové 
krytiny, a že zůstane vypnutý po dobu nejméně 48 hodin po dokončení pokládky. 
Zatímco podlahové vytápění je vypnuto, měl by být zajištěn, pokud je to žádoucí, 
alternativní zdroj vytápění, aby na místě pokládky byla zajištěna konstantní teplota 
18 -27 °C . Postupně během několika dní zvyšujte teplotu jen o několik stupňů 
za den, dokud není v místnosti dosažena požadovaná teplota. Teplota by nikdy 
neměla překročit maximální výrobní přijatelnou teplotu pro pokládání podlahových 
krytin 27° C na spodní straně podlahové krytiny (lepicí linka). Tam, kde se používá 
podlahové vytápění, doporučujeme, aby vinylové čtverce byly svařeny za tepla.

SMĚR POKLÁDKY
Naplánujte směr kladení pásů v místnosti tak, aby bylo zajištěno – kdykoliv to 
bude možné – aby spoje nezasahovaly do dveří, hlavních zátěžových provozů, 
vpustí a pisoárů. Je-li místnost přiměřeně čtvercová, měly by být pásy pokládány 
souběžně se směrem přicházejícího světla. V dlouhých, úzkých místnostech 
je nejlepší pokládat pásy po délce místnosti. Řežte pásy na délku. Pokud je 
nezbytné vytahování do soklu na fabion (olištování), měly by nařezané pásy být 
delší než je délka místnosti. Všechny po sobě jdoucí pásy by měly být pokládány 
v opačném směru vzhledem k předchozímu položenému pásu, s výjimkou 
dřevěných vzorů a krytiny Acczent Excellence Focus, ty pokládejte ve stejném 
směru. Spojte natěsno k sobě v případech, kdy jsou hrany rovné nebo překryjte 
hrany 3 cm přes sebe a seřízněte oba pásy najednou.

LEPENÍ
Lepte pomocí akrylové emulze doporučené společností Tarkett. Naneste od 220 do 
250 g/m2 použitím jemně zoubkovaného hřebene (A1). NEPOUŽÍVEJTE LEPIDLA 
NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL! Po tom, co ponecháte lepidlo odvětrat, ručně krytinu 
přitlačte pomocí kusu desky (se zaoblenou hranou).

VYTAŽENÍ DO SOKLU NA FABION1

V některých místech se doporučuje vytáhnout materiál přes fabion do soklu 
na stěnu. 

SVAŘOVÁNÍ
Horkovzdušné svařování s použitím svařovací šňůry se doporučuje jak pro role, 
tak také pro čtverce.

DŮLEŽITÉ!
Nesvařujte, dokud ještě lepidlo není úplně vytvrdlé (vyčkejte 24 - 48 hodin).
Před svařováním udělejte na spojích drážky – do 2/3 tloušťky materiálu, pomocí ručního drážkovacího
nástroje nebo strojové frézky.
Svařujte horkým vzduchem s použitím svařovací trysky Tarkett Speed nebo ekvivalentem.
V bytové zátěži je možné použít také svařování za studena. Pásy přeložte a seřízněte najednou.

PO POKLÁDCE

DŮLEŽITÉ!
Vyčkejte 48 až 72 hodin, než bude podlahovina vystavena zátěži nebo než se bude stěhovat nábytek. 

OCHRANA POKLÁDKY
Jestliže jsou po pokládce prováděny stavební práce, podlaha by měla být vždy 
chráněna tím, že na ni položíte lisovanou dřevovláknitou desku nebo desku 
z překližky. Krycí fólie se nesmí přilepit přímo na podlahu. Nevystavujte nově 
nainstalovanou podlahovou krytinu těžkému provozu zařízení či nábytku 
na kolečkách brzy po pokládce, protože tímto může dojít k vytlačení lepidla zpod 
podlahové krytiny. Plné zatížení nově položené podlahoviny nábytkem či jiným 
zařízením je ze stejných důvodů možné až po vyschnutí lepidla.

POčÁTEčNÍ čIšTĚNÍ
Vyčistění místa se vždy doporučuje před provedením pokládky nové podlahové 
krytiny. Zbytkové lepidlo by se mělo odstranit denaturovaným lihem a čistým 
hadříkem. Lehce zašpiněné podlahy: vysajte, zameťte nebo vytřete vlhkým 
mopem a odstraňte uvolněné nečistoty a stavební prach. Pro velké plochy je velmi 
efektivní kombinovaný stroj (kombinovaný čistící stroj s válcovými kartáči pro 
bezpečnostní podlahovou krytinu).
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SCHÉMA POKLÁDKY
2 3

4 5 6

1
Rozvinutí PVC role

Po celoplošném nalepení PVC použijte 
válec pro zaválcování plochy. 

Umístění PVC dílců
Definice vertikální a horizontální osy 
podle tvaru místností a rozměru. 

Lepení PVC pásu

Lepení
V polovině ohněte listy a naneste lepidlo 
(akrylátové lepidlo) za pomocí špachtle.

Lepení PVC dílců
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NÁVOD NA ÚDRŽBU

Povrchová úprava

•	 Čistěte podlahovou krytinu pravidelně, protože to je efektivnější a hygieničtější než občasné důkladné čištění.
•	 Vždy pečlivě respektujte doporučené dávkování.
•	 Vždy ihned setřete mastnotu nebo rozlitý olej, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
•	 Rozpouštědla poškozují pružné podlahoviny.
•	 Kolečka nebo ochrana nábytku z černé gumy mohou odbarvit podlahovou krytinu.
 Všechny židle a stoly musejí mít kvalitní nožky. V komerčních prostorách se nedoporučují plstěné ochrany. Tvrdý plast je vhodnější.
•	 Mějte na paměti, že světlé barvy vyžadují častější čištění.

Vstupní čistící rohože
Zhruba 80 % nečistot, které je třeba čištěním z povrchu odstranit, je vneseno zvenčí. A 90 % těchto nečistot je možné předejít efektivním systémem 
čistících rohoží o správných rozměrech ve vstupních prostorech. Čím méně je nečistot, které se dostanou dovnitř, tím méně nákladná je údržba.

PREVENTIVNÍ PÉčE

Moderní způsoby každodenního úklidu směřují ke snížení mokrého čištění, které je nahrazeno suššími úklidovými technikami. Například preimpregnované mopy a speciální stroje.
Díky těmto technikám je práce efektivnější, jednodušší a minimalizuje dopad na životní prostředí. Není potřeba při údržbě podlahovin používat velké množství chemických látek a vody.

OBECNÁ DOPORUčENÍ
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NÁVOD NA ÚDRŽBU

Suché vytírání mopem
Odstraňte prach a nečistotu suchým nebo mírně navlhčeným mopem z příze či mikrovlákna, 
nebo mopem na jedno použití. Je možné použít i vhodný smeták s měkkými vlákny.

čištění vysavačem
Aby se odstranil prach a volné nečistoty. Doporučuje se pro velké plochy a úvodní čištění 
podlahy.

Vlhké vytírání mopem
Použijte mop mírně navlhčený vodou nebo roztokem detergentu. Je důležité, aby voda 
nezůstávala na povrchu a nevytvářela na něm film. Podlaha musí být opět suchá po 15-20 
vteřinách.

Kombinovaný kartáčovací stroj
Průmyslové strojní čištění (velké plochy). Použijte zředěný neutrální detergent. Možnost 
přizpůsobit rychlost (z nízké 150-250 ot./min. na vyšší). Často se také používá béžový/
červený pad.

Sprejové čistění
Smíchejte vodu a neutrální detergent v nádržce stroje. Doporučená rychlost je 300-
500/1000 ot./min.

Odstranění fleků a skvrn
Při vzniku fleků a skvrn jednejte okamžitě. Ručně skvrnu vyčistěte bílou nebo červenou 
poduškou s neutrálním detergentem (nesmí se používat rozpouštědla). Pracujte z okraje 
fleku do jeho středu. Potom opláchněte čistou vodou a vytřete.

PRAKTICKÁ ÚDRŽBA

Lehké znečištění

Sprejové čištění a leštění
K oživení povrchu použijte sprej s neutrálním detergentem a přeleštěte červeným padem.

Pokud je potřeba

Suché kartáčování
Pokud je potřeba, překartáčujte povrch za sucha, aby se obnovil jeho lesk. Bílý nebo béžový 
pad (poduška). Doporučená rychlost je 500-1000 ot./min. 

DENNÍ A PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Silné znečištění

Strojové čištění + mokré vysávání
Aplikujte čistíčí roztok (poměrně silný, pH 10-11, po zředění) na podlahy a nechte působit 
5-10 min. Přečistěte strojem s červeným padem. Okamžitě vodu vysajte. Setřete čistou 
vodou a nechte podlahovinu uschnout.
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PŘEHLED DEKORŮ
šíře 2 m - 5626048
 4 m - 5624048

šíře 2 m - 5626045
 4 m - 5624045

šíře 2 m - 5626046
 4 m - 5624046

šíře 2 m - 5626047
 4 m - 5624047

šíře 2 m - 5626049
 4 m - 5624049

šíře 2 m - 5626001
4 m - 5624001

šíře 2 m - 5626005
4 m - 5624005

šíře 2 m - 5626006
4 m - 5624006

šíře 2 m - 5626027
4 m - 5624027

šíře 2 m - 5626028
4 m - 5624028

šíře 2 m - 5626029
4 m - 5624029

šíře 2 m - 5626030
4 m - 5624030

šíře 2 m - 5626031
4 m - 5624031

šíře 2 m - 5626032
4 m - 5624032

šíře 2 m - 5626038
4 m - 5624038

šíře 2 m - 5626040
4 m - 5624040
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šíře 2 m - 5626015
4 m - 5624015

šíře 2 m - 5626016
4 m - 5624016

šíře 2 m - 5626017
4 m - 5624017

šíře 2 m - 5626018
4 m - 5624018

šíře 2 m - 5626019
4 m - 5624019

šíře 2 m - 5626021
4 m - 5624021

šíře 2 m - 5626022
4 m - 5624022

šíře 2 m - 5626023
4 m - 5624023

šíře 2 m - 5626024
4 m - 5624024

šíře 2 m - 5626035
4 m - 5624035

šíře 2 m - 5626036
4 m - 5624036

PŘEHLED DEKORŮ

favorit - oblíbená podlaha
elegant - elegantní design 
durable - odolný vůči oděrům 
quality - kvalitní provedení 
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PRODEJNÍ MÍSTA
V-PODLAHY, s.r.o.

PARDUBICE
Na Spravedlnosti 1533
530 02 Pardubice
tel.: +420 466 304 520
tel. vzorkovna: +420 460 002 991
GSM: +420 606 648 871
e-mail: vpodlahypb@vpodlahy.cz

BRNO
Masná 104
602 00 Brno
tel.: +420 545 221 086 / +420 545 221 088
GSM: +420 602 521 849
e-mail: vpodlahybm@vpodlahy.cz

OSTRAVA
Teslova 2
702 00 Ostrava
tel.: +420 596 133 654 / +420 596 134 245
GSM: +420 721 223 953
e-mail: vpodlahyov@vpodlahy.cz

VSETÍN
Jiráskova 701
755 01 Vsetín
tel.: +420 575 759 251
GSM: +420 602 541 436
e-mail: vpodlahyvs@vpodlahy.cz

OLOMOUC
Logistický sklad Olomouc
Areál P3 Logistic Parks - hala C
Dolní Novosadská
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 312 578
GSM: +420 728 466 418
e-mail: vpodlahyol@vpodlahy.cz

PRAHA
Logistický sklad Horní Počernice
Areál P3 Logistic Parks - hala D1
Do Čertous
193 00 Praha 9
tel.: +420 242 441 978 / +420 242 408 322
GSM: +420 724 678 059 / +420 721 328 152
e-mail: vpodlahyph@vpodlahy.cz

ÚSTÍ NAD LABEM
U Podjezdu 523/2
400 07 Ústí nad Labem
tel.: +420 471 120 098
GSM: +420 724 335 936
e-mail: vpodlahyul@vpodlahy.cz

PLZEŇ
Hřbitovní 1463/31b
312 00 Plzeň - Doubravka, areál Elfetexu
tel.: +420 371 151 690
GSM: +420 606 724 121 
e-mail: vpodlahypz@vpodlahy.cz
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Váš prodejce:

PLZEŇ

PRAHA

BRNO

PARDUBICE

ÚSTÍ NAD LABEM

OSTRAVA

OLOMOUC

VSETÍN
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www.vpodlahy.cz


