
Objednajte naše podlahy 
a ukončíte opakované 
opravy. 

BEZ OBMEDZENIA VÝROBY
OPRAVY PODLÁH

IDEÁLNE RIEŠENIE

PODLAHY PRE 
VÝROBNÉ PRIESTORY

PODLAHY PRE 
SKLADOVÉ PRIESTORY

PODLAHY PRE 
ŤAŽKÉ PREVÁDZKY

Ponúkame vám možnosť dojednania 

individuálnych výhod a podmienok

Rozoberateľné priemyselné podlahy

cena 12,10 € / ks / 0,44 m2  

10 € kód panelu P09Z, hr. 22 m
m

kód panelu P10Z, hr. 22 m
m

Uvedené ceny sú bez DPH.

Inštalovali sme, alebo dodávali podlahy 
do cca osemsto objektov, z nich mnohé mali 
tie najprísnejšie kritériá z hľadiska plošného 
a pohyblivého zaťaženia, chemického 
zaťaženia a požiarnej bezpečnosti.

VOLAJTE IHNEĎ 

VYUŽITE AKCIU
VOLAJTE IHNEĎ 

VYUŽITE AKCIU 



Nerobte si starosti so správnym výberom 
typu panelov.  Aj v prípade, že pri návšteve 
niektorého nášho zákazníka neuvidíte to, 
čo by spĺňalo Vaše požiadavky, nenechajte 
sa odradiť – pretože čo vyhovuje inému, 
nemusí vyhovovať Vám.

S voľbou optimálneho typu panelov pre 
Vašu prevádzku Vám radi pomôžeme.  
Na základe Vašich predstáv, požiadaviek 
a plánov Vám dáme návrh na individuálne 
riešenie Vašich podlahových plôch. 
Využite naše skúsenosti.

Naším cieľom je poskytnúť 
Vám služby k Vašej úplnej 

spokojnosti.

PRÍPRAVA PODKLADU
Podklad určený pre položenie podlahových panelov z PVC často nevyžaduje žiadnu 
prípravu, alebo iba menšie miestne úpravy, ktoré sa dotýkajú skôr väčších nerovností. Toto 
sa robí pre lepší konečný efekt, alebo pre dosiahnutie väčšej životnosti panelov. Lepším 
vyrovnaním podkladu dosiahneme toho, že panely majú dlhšiu životnosť. 

Dokonalejšie vyrovnanie podkla-
du súvisí s menším zaťažovaním 
panelov v priebehu ich používa-
nia. Mastnota, praskliny, vlhkosť 
či rôznorodý podklad nebránia 
inštalácii našich podláh. V týchto 
zložitých podmienkach sú pre 
Vás naše panely IDEÁLNYM 
RIEŠENÍM.

V niektorých prípadoch sú podlahové plochy veľmi nerovné a celkovo v zlom 
stave. Aj v takýchto prípadoch máme pre Vás IDEÁLNE a pritom EKONOMICKÉ 
RIEŠENIE. Poradíme Vám, či je možné podklad vôbec neopravovať a položiť naň 
masívny typ panelov z PVC pre extrémne podmienky a záťaž, alebo bude lepšie 
podklad trocha opraviť pre položenie bežného typu panelov. Máte tiež možnosť 
nechať všetky Vaše starosti na nás a požiadať našu firmu o kompletnú realizáciu.

VÝHODY  
PVC PANELOV
• vyriešenie opakovaných opráv 

podláh
•  výhodná cena
• vhodné i do extrémnych podmienok
• dokonalá chemická odolnosť 
•  možno použiť na rôzne povrchy  

(aj v zlom stave)
•  na vyštrbené, popraskané, mastné  

a aj inak poškodené povrchy
•  panely majú po obvode spojovacie 

zámky
•  rozoberateľné v prípade potreby, 

poškodený kus je ľahko vymeniteľný
•  panely vydržia zaťaženie až 6 ton/

dm2

•  sú málo (ťažko) zápalné (trieda 
reakcie na oheň je Dfl – s2)

•  vhodné aj pre stolárne a zvarovne
•  bežná údržba

Možnosť farebnej povrchovej úpravy 
za príplatok

V obrobniach

Robíme tiež vyznačovanie trás a ciest

1000 m2 aj s prípravou podkladu sme zvládli urobiť za víkend. 
Napriek tomu, že v tomto prípade bola potrebná príprava 
podkladu, ktorú vidíte na vedľajšom obrázku, tak celá akcia bola 
urobená bez obmedzenia prevádzky.

Opravy podkladu pred položením panelov sa robia iba 
v nutných prípadoch

Aj pre stolárne a zvarovne

V automobilovom priemysle



POSTUP PRI MONTÁŽI

Ukážky upratovacej techniky

Pokiaľ ste sa rozhodli pre zakúpenie podlahových panelov 
a chcete si ich položiť vlastnými silami, pomôžeme 
Vám pri správnom vypočte potrebného počtu kusov. 
Nepočítajte plochu na štvorcové metre, ale na skutočné 
kusy. Dôležitý je počet radov a počet jednotlivých kusov 
v každom rade. 
Pre jednoduchší výpočet počtu kusov, ktoré objednáva-
te, môžete použiť jednoduchú schému uvedenú nižšie. 
Náčrt zobrazuje ideálny postup pri začiatku pokladania. 
Najdôležitější je správny začiatok, ďaľší postup už netre-
ba ukazovať. 
Môžete nám tiež poslať náčrt Vašej plochy aj s detailami 
výklenkov a brán. My pre Vás radi navrhneme, na ktorom 
mieste bude optimálne so začatím položenia a urobíme 
za Vás výpočet kusov, ktoré budete naozaj potrebovať. 

nájazdy nad

nájazdy pod

Ceny najpredávanejších panelov

Rozmery sú uvedené vrátane zámkov. 

S upratovaním naši zákazníci, ktorí používajú 
PVC panely, nemajú problémy. Ako sami hovoria 
„upratujeme tak, ako sme boli zvyknutí a snáď 
i pohodlnejšie.“ Ak budete chcieť doplniť  Vaše 
vybavenie o profesionálnu upratovaciu techniku 
a nemáte svojho zvyčajného dodávateľa, radi Vám 
dáme spojenie na špecializovaného predajcu. 
Žiadajte ZADARMO predvedenie strojov priamo 
v prevádzkových podmienkach u Vás.

kód panel rozmer v mm €

P09Z „IDEAL“ pre extra záťaž – do 6 ton/dm2    620 × 800 × 22 12,10     10

P10Z „DESIGN“ záťažový – do 4 ton/dm2 620 × 800 × 22 12,10     10

Panely hrúbky 22 a 43 mm majú na obvode spojovacie zámky.
Hrúbky 12 mm sú bez zámkov. 

rez a detail
zámku
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presah min. 1/3 dĺžky panela

Základné body postupu pri montáži:
1) Položenie panelov začíname od miesta s najväčšou frekvenciou pre-

vádzky (vjazd, brána a pod.).
2) Najprv je potrebné položiť nájazdy s dolným zámkom tzv. nájazdy „pod“ 

(kód č. NP 51). Nájazdy musia byť v mieste, kde nebudú prekážať napr. 
pri zatváraní brány.

3) Jednotlivé panely položíme tak, aby smerom k nám bol dolný zámok  
panela.

4) Prvý rad zakončíme položením panela, ktorý skrátime (zúžime) na po-
trebnú šírku a so zvyškom panela začneme ďalší rad. 

5) Rezanie panelov robíme elektrickou kotúčovou pílou. Niektoré detaily 
(vyrezávky) robíme priamobežnou pílou.

6) Každý nový rad zakladáme tak, aby preloženie oproti panelom v pred-
chádzajúcom rade bolo aspoň 1/3 šírky.

dĺžka nájazdu: 
40 cm 

hrúbka podlahových panelov
12 – 43 mm

800 (1 200)

62
0 
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Neváhajte a zavolajte nám, alebo pošlite fax či e-mail 
a žiadajte o bezplatné zaslanie vzoriek. 

Masívne podlahové panely sa dobre uplatňujú v mnohých výrobných 
a skladovacích prevádzkach. Využívajú sa vo všetkých odvetviach priemyslu 
vrátane potravinárskeho. 
Dajú sa položiť na vyštrbené, popraskané, mastné a aj inak poškodené 
povrchy. Väčšina typov podlahových PVC panelov má po celom obvode 
spojovacie zámky. Na podklad sa teda panely nelepia a navzájom sa spojujú 
týmito zámkami.
Veľkou výhodou týchto podláh je rýchla montáž, ktorá neobmedzuje pre-
vádzku. 
PVC panely sú chemicky a mechanicky veľmi odolné. Podľa testov, ktoré 
sa robili v uznávanej nemeckej skúšobni je bezpečnosť proti sklzu oproti 
materiálu guma a umelá hmota za sucha aj za mokra hodnotená výsledkom 
„VEĽMI BEZPEČNÉ“. Pri dotyku s materiálom koža za sucha aj za mokra je 
tento hodnotený výsledkom „BEZPEČNÝ“.

ROBÍME MONTÁŽE PO CELEJ SR
Pre prípad, že chcete naše priemyselné podlahové panely 

iba kúpiť a montáž si urobíte sami, sprostredkujeme Vám 
dopravu zaplateného materiálu. 

ROBÍME MONTÁŽE PO CELEJ SR
Pre prípad, že chcete naše priemyselné podlahové panely 

iba kúpiť a montáž si urobíte sami, sprostredkujeme Vám 
dopravu zaplateného materiálu. 

PRIEMYSELNÉ PODLAHY A - Z, s. r. o.
Boldocká 218, 903 01 SENEC
tel./fax: 02/4525 8397
mob.: 0907 216 171, 0918 883 911
e-mail: info@podlahyaz.sk

www.podlahyaz.sk

30-dňová záruka 
vrátenia peňazí

.

.

OPRAVA PODLÁH ĽAHŠIE
Výrobné a skladové priestory

Spevnenie plôch a prístupových ciest
S veľkým úspechom sú 
panely využívané napr. tiež 
na výstaviskách, na rýchle 
zakrytie výstavných plôch 
alebo na spevnenie prístu-
pových ciest. Výhodou 
týchto panelov je ľahká 
montáž, demontáž a nená-
ročné skladovanie.

Zakrytie plochy výstaviska 
vo Švajčiarsku

Maximálne zaťaženie panelov je možné do 2 – 6 ton/dm2 
podľa typu. Napr. nákladné auto s predpokladanou plochou 
dotyku 4 × 2 dm2 by mohlo vážiť až 48 ton. 

Aj bez vylúčenia prevádzky a obmedzenia 
výroby sa dá inštalácia panelov urobiť 

Už viac ako dvanásť rokov 
vykonávame odbornú montáž

Aj vo zvarovniach a zlievarniach

Podlahy v prevádzkach na kovoobrábanie 
a zváraniePanel „IDEAL“ pre univerzálne použitie

Pre všetky manipulačné stroje


