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LAMINÁTOVÉ PODLAHY  

EUROWOOD
ŽIVOT MŮŽE BÝT TAK PESTRÝ!

DESKY .  DÝHY .  ŘEZIVO .  STAVEBNÍ PRVKY



LAMINÁTOVÉ PODLAHY

EUROWOOD STAR

VÝHODY ROZMĚRY A BALENÍ
délka  1380 mm
šířka  193 mm
tloušťka 8 mm
množství 8 ks v balíku - 2,131 m2

    56 balíků na paletě 119,32 m2

třída zátěže 32
třída oděru AC4
spoj  Click

12 ATRAKTIVNÍCH DEKORŮ

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

Plovoucí laminátové podlahy Eurowood Vám nabízí
12 atraktivních dekorů jak do obytných místností 
tak i do komerčních prostor. Podlahy s třídou zátěže 
32 se skládají z nejméně čtyř stabilních vrstev.
To je zárukou velké odolnosti a jedinečné kvality.

. rychlá a čistá montáž bez použití lepidla

. vysoká kvalita spojení lamel

. velmi hygienická (nedrží prach a špínu)

. vhodná pro alergiky

. dlouhá životnost

. vhodná pro instalaci na podlahové teplovodní topení

SOKLOVÁ LIŠTA 
K PODLAHÁM

délka   2,5 m
rozměr   40 x 20 mm
balení   po 10 ks

V-SPÁRA V4

V4Po obvodu lamely V-spára

4169 DUB ALPSKÝ

2774 BOROVICE NATUR

3070 OŘECH BARCELONA

STRUKTURY POVRCHŮ
PR pórovitá struktura dřeva

MX rustikální povrch-vzhled kartáčovaného dřeva

WG rustikální povrch

ER synchropór-věrný vzhled masivního dřeva

MO matný povrch- vzhled olejované podlahy



JAVOR 654 PR (MÜRITZ AHORN) BUK 1404 PR (KONSTANZ BUCHE)

DUB 1210 WG (RUPPINER EICHE)

3066 DUB NORDIC MO (NORDIC OAK)

JAVOR CARELIA 437 WG (CARELIA AHORN)

3070 OŘECH BARCELONA ER V4 (NUSSBAUM BARCELONA)2774 BOROVICE NATUR MX V4 (TAUERN KIEFER)

4163 BOROVICE RUSTIK MX (STEINKIEFER)

ŠVESTKA 2791 MO (ZWETSCHGE ASTORIA)4172 OŘECH KANADSKÝ MO (KANADISCHE WALNUSS)

OŘECH 2457 WG (NUSSBAUM)4169 DUB ALPSKÝ MO V4 (ÖTZTALER EICHE) 
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TECHNICKÉ INFORMACE

PODKLAD
Podklady musí být suché, rovné, pevné a čisté. Drobné nerovnosti vyrovnej -
te podložkou, nerovnosti větší než 2 mm/m musí být zbroušeny popř. vyplněny. 
Nechte si od realizační firmy vystavit protokol o vlhkosti. Mokré, vlhké místnosti 
a sauny, kobercové podlahy a xylolitová mazanina nejsou pro laminátovou pod -
lahu vhodné.

PODLAHOVÉ TOPENÍ
Minerální podklady před pokládkou vytopte. Nechte si od realizační firmy vystavit 
protokol o topné zkoušce. Ujistěte se, že teplota povrchu podlahy při pokládce 
je min. 15°C. Pro izolaci jako parozábranu položte vždy PET-folii (0,2 mm). Jako 
kročejová izolace slouží podložka z extrudovaného polystyrenu XPS, nebo lami -
nátová podlaha s kročejovou izolací „Sound design“. Při každé nové topné sezóně 
zvyšujte teplotu podlahového topení po 5°C za den až do maximální teploty. Tep -
lota povrchu podlahy nesmí překročit 26°C.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA  
Podlahu jednoduše zameťte nebo vysajte. Šlápoty a odolnější nečistoty setřete 
navlhčeným hadříkem v podélném směru panelu. Pro větší nečistoty použijte 
čistič podlah. V místech, kde se přechází ze špinavého prostředí (vstupní dveře, 
předsíň), umístěte rohožku. V průmyslových objektech zřiďte čistící zónu. Drobná 
poškození podlahy lze odstranit opravným tmelem. Větší poškození konzultujte 
s odborníkem.

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.


