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DŘEVĚNÁ 
TŘÍVRSTVÁ PODLAHA

PŘÍRODNÍ KRÁSA DŘEVA

DESKY .  DÝHY .  ŘEZIVO .  STAVEBNÍ PRVKY



VÝHODY ROZMĚRY A BALENÍ

ROZMĚR
BALENÍ

TŘÍDA ZÁTĚŽE
DESIGN

14 x 2200 x 192 mm
35 balíků v paletě = 88,55 m2

6 ks v balíku = 2,53 m2

31 
3-lamelové

PROFIL Pan Loc

SLOŽENÍ

DŘEVĚNÁ 
TŘÍVRSTVÁ PODLAHA  
3-LAMELA

JAF HOLZ spol. s r. o. DESKY . DÝHY . ŘEZIVO . STAVEBNÍ PRVKY

Třívrstvé parkety EUROWOOD jsou složené ze tří vrstev. Spodní - protitahová vrstva, prostřední laťovka a horní dře-
věná vrstva jsou spojeny použitím speciálních lepidel a lisováním při vysokých teplotách. Nášlapná dýha má sílu  
3,3 mm, což umožňuje její několikanásobnou renovaci. Ta je navíc chráněna sedmi vrstvami laku tvrzeného  
UV-lampami. Poslední vrstva laku navíc obsahuje složku SCRATCH BLOCKER zajišťující její flexibilitu. 
Pevnost a tvrdost laku umožňuje použití podlah EUROWOOD nejen ve všech domácích, ale dokonce i komerčních 
prostorách. 
Kvalita parket EUROWOOD splňuje všechna kriteria evropské normy a jejich výroba je certifikovaná podle ISO 9002. 

Systém „Pan Loc“ těchto samofixačních parket je vybaven mechanickým zámkem, takže při po-
kládce není nutné používat lepidlo. Úprava odolává normálním požadavkům, aniž by se jednotlivé 
díly parket posouvaly. Pokládka je velmi jednoduchá: parkety se kladou jedna k druhé neomeze-
ně v jedné přímé linii. Perfektní zalícování je bez dodatečných oprav plně funkční po celou dobu 
životnosti Vašich parket. Velkou výhodou je zejména to, že parkety lze bez poškození demontovat 
a znovu nově položit.

 . přírodní materiál
 . nášlapná dýha 3,3 mm
 . bezproblémová údržba
 . rychlá a jednoduchá montáž
 . snižuje prašnost prostředí
 . vhodné pro alergiky a astmatiky
 . dlouhá životnost
 . dodané parkety jsou již povrchově nalakovány
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Dub přírodní bílý, lakovaný Jasan přírodní, lakovaný

Dub přírodní, lakovaný Buk pařený, lakovaný

Dub markant, lakovaný Javor kanadský přírodní, lakovaný

Ořech americký, lakovaný Akát pařený, olejovaný

Jatoba přírodní, lakovaná Ořech americký, olejovaný
Barvy dřevin nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.
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Vaše hotová podlaha je již nalakovaná, proto není po jejím položení dodatečné 
lakování nutné. Pravidelně podlahu vytírejte nebo jednoduše vysávejte. Pokud 
se nečistoty nahromadí, mohou narušit povrchovou vrstvu dřeva nebo ji případ -
ně poškodit. Skvrny včas odstraňte měkkým hadrem a doporučeným čistícím 
přípravkem. Vyvarujte se vytírání podlahy za mokra, podlahu nikdy „nezaplavte“ 
vodou nebo jinými kapalinami. Lehce navlhčený hadr s šetrným čistícím pří -
pravkem plně postačí. Měli byste se, pokud možno, vyhnout čištění za pomocí 
chemikálií všeho druhu. Při obnovování laku doporučujeme starou vrstvu laku 
odstranit jemnozrnným brusným papírem (zrnitost P120–P150) přebroušením 
v podélném směru. Prach z povrchu důkladně odstraňte, teprve potom můžete 
parketovou podlahu znovu nalakovat. Lak nanášejte ve více vrstvách, přičemž 
před nanášením jednotlivých vrstev vždy povrch brusným papírem jemně zdrs -
něte. Před lakováním celé plochy proveďte na nějakém nenápadném místě zku -
šební test. Otestujete si tak přídržnost a zabarvení nového laku, včetně nové 
kvality povrchu. V práci byste měli pokračovat až poté, kdy zkušební test splní 
všechny Vaše požadavky. Před lakováním se obraťte na odborníka v tomto oboru 
a vyžádejte si odpovídající informace. Dodržíte-li pokyny k údržbě a budete-li 
svědomitě a pravidelně používat obchodně dostupné čistící přípravky na dřevěné 
podlahy, budete mít ze své parketové podlahy velmi dlouho radost. Pravidelnou 
údržbou můžete oddálit částečné přelakování nebo celkovou obnovu laku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Prosím, nezapomínejte!
Dřevo i v opracovaném stavu je stále živý materiál, který reaguje na extrém -
ní klimatické vlivy podobně jako člověk, totiž citlivě. K dobré pohodě člověka i 
parket patří tedy také vhodné klima prostoru. Ideální vzdušná vlhkost v každém 
prostoru by měla být při 20°C mezi 44 a 55 %. Pokud relativní vzdušná vlhkost 
trvale nebo velmi často vlivem topných period klesá pod výše uvedené hodnoty, 
mohou parkety obzvláště silně vysychat a mezi prkny nebo v nich samotných se 
mohou objevovat trhliny. To je ovšem přirozený jev. Pokud je topení kontinuálně 
v provozu, může relativní vzdušná vlhkost klesnout natolik, že parkety vyschnou 
nadmíru. Chcete-li se tomuto vyhnout, zvažte investice do odpařovače, který po -
zvedne Vaši pohodu …… a také pohodu Vašich parket.

Důležité!
Tato podlaha je vyrobena ze dřeva, proto se na ní zobrazuje charakteristická 
vícebarevnost a rozmanitost struktury přírodního dřeva, a to dokonce i v rámci 
stejné kvalitativní třídy. Vzorek podlahy, představený v tomto prospektu je pouze 
informativní.


