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NÁRODNÍ SMĚRNICE
Podmínky v místě instalace musí vždy splňovat 
příslušné vnitrostátní právní předpisy a normy. 
ČSN 74 4505.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA
Kartony musí být skladovány a přepravovány na 
rovném povrchu v úhledných baleních a nikdy 
nesmí být ve svislé poloze. Kartony neskladujte 
na velmi studených (méně než 2C°) nebo velmi 
teplých (více než 40°C) nebo vlhkých místech. 

VIZUÁLNÍ KONTROLA 
Zboží před instalací prosím zkontrolujte. 
Zkontrolujte, zda barvy odpovídají těm, které 
jste objednali, zda je množství správné a zda 
na krabicích není žádné viditelné poškození. 
Během instalace zkontrolujte, zda na vinylových 
prknech nebo dlaždicích nejsou viditelné defekty. 
Neinstalujte žádná prkna ani dlaždice, na kterých 
jsou viditelné nedokonalosti.

VHODNOST
• Vinylové podlahy Design Floors Click lze 

pokládat na betonové, cementové potěry, 
anhydritové (síran vápenatý), dřevěné a 
keramické dlaždice, které byly vhodně 
připraveny (viz Příprava podkladu).

• Vinylové podlahy  Design Floors Click lze použít 
s tradičními systémy podlahového vytápění 
a chlazení na bázi vody.  Použití elektrických 
topných systémů konzultujte s dodavatelem 
Vaší podlahoviny.

• Vinylové podlahy  Design Floors  Click jsou 
vhodné pouze k vnitřní instalaci.

SLOŽENÍ, KONSTRUKCE A 
KVALITA PODKLADU
Znalost složení a konstrukce poskytuje 
užitečné informace, které vám umožní správně 
zkontrolovat přijatelnou vlhkost, pevnost v tlaku 
a tahové napětí podkladu. Kromě toho zjistíte 
informace o typu přípravy podkladu a podlahové 
vyrovnávací vrstvě, případné zábraně proti 
vniknutí vlhkosti, které můžete během procesu 
instalace potřebovat. 

Existují-li nějaké nejasnosti nebo máte-li 
pochybnosti o kvalitě nebo složení podkladu 
podlahy, kontaktujte dodavatele lepidla a nebo 
podlahové vyrovnávací vrstvy.

Zvláštní poznámka o 
zimních zahradách:
Vinylové podlahy 
Design Floors Click 
nejsou vhodné do 
míst, která mohou 
být vystavena 
nadměrnému 
přímému teplu, 
např. do prosklených 
zimních zahrad. 

Instalace
Instalace designových podlah Design Floors Click 
je jednoduchá a řídí se stejnými zásadami, které se 
vztahují na všechny kvalitní pružné podlahy. 



3

OBECNÉ ZÁSADY DESIGN FLOORS CLICK

Důležité:
Instalace podlahy nesmí být zahájena, 
dokud kladečská firma nezhodnotí a 
neschválí podklad podlahy nebo podmínky.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Dobrá příprava je nezbytná pro bezproblémovou 
instalaci a je důležitá pro vynikající vzhled 
podlahy. Konečný vzhled podlahy Design Floors 
Click bude tak dobrý, jako kvalita podkladu, na 
který je nainstalovaná. Jakékoliv nepravidelnosti 
na podkladu se projeví na dokončené podlaze a 
musí být opraveny ještě před instalací.

Podklad musí být tvrdý, hladký, čistý, suchý, 
bez závad a vhodný k danému účelu. V případě 
potřeby seškrabte a odstraňte stará lepidla 
a odstraňte podlahovou vyrovnávací vrstvu. 
Zkontrolujte, zda je podklad podlahy rovný a bez 
chemických látek a maziv. 

Vhodná podlahová vyrovnávací vrstva musí 
být použita tak, aby se zajistilo, že se na 
povrchu dokončené podlahy nezobrazí žádné 
nepravidelnosti. Nicméně, výběr vhodných 
materiálů, včetně vyhlazovací a stěrkovací hmoty 
a jakýchkoliv doplňkových produktů závisí na 
konečném použití dokončené podlahy a musí být 
odsouhlasen dodavatelem materiálů pro přípravu 
a dodavatelem podlahy. 

Veškeré  materiály použité k přípravě podlahy 
musí být použity v souladu s doporučenými a 
pokyny výrobce. V každém případě musí být 
podklad dostatečně suchý. 
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OBSAH VLHKOSTI V PODKLADU
• Nevytápěné cementové podkladní vrstvy 

méně než 2.0CM.

• Podlahové vytápěné cementové podkladní 
vrstvy méně než 1.0CM.

• Nevytápěné anhydritové (síran vápenatý) 
podkladní vrstvy méně než 0.5CM. 

• Podlahové vytápěné anhydritové (síran 
vápenatý) podkladní vrstvy méně než 0.3CM.

Měření je nutno provádět certifikovaným CM 
přístrojem.

Podklad musí vždy splňovat výše uvedené 
parametry. V případě, že tomu bude jinak 
konzultujte potřebná opatření s dodavateli 
podkladních vrstev nebo dodavatelem podlahy.

TEPLOTNÍ PODMÍNKY PŘED, 
BĚHEM A PO INSTALACI
Podlahy Design Floors Click se nejlépe instalují 
při pokojové teplotě 18°C až 27°C a teplotě  nad 
15°C. Instalace v oblastech, které jsou chladnější, 
než je doporučeno, ovlivní instalační  vlastnosti 
podlah Design Floors Click. 

Lamely  mohou být  hůře flexibilní a řezání může 
být v případě malých kousků obtížné. Čím nižší 
teplota, tím obtížnější manipulace.

Při instalaci v oblastech s vyšší teplotou než jaká 
je doporučena, radíme, abyste se obrátili na 
instalační společnost a domluvili se, jak dosáhnout 
podmínek vhodných pro instalaci.

24 hodin před, během a 72 hodin po instalaci 
musí být udržována konstantní teplota v místě 
instalace.

AKLIMATIZACE
Podlahy Design Floors  Click se musí aklimatizovat 
v místě instalace nebo obdobné oblasti, 
minimálně 24 hodin před instalací, nebo tak 
dlouho, dokud produkt nedosáhne okolní teploty. 
Opět platí, že se jedná o minimální teplotu 18°C a 
maximální teplotu 27°C.

• Narovnejte lamely do rovných komínků, mimo 
dosah vytápění, chlazení nebo oken s přímým 
intenzivním slunečním světlem. Maximálně 
6 balení na sebe.Tak se dosáhne postupné 
aklimatizace.

• Podlahy Design Floors Click rozbalte a 
na denním světle zkontrolujte, zda jsou 
všechny lamely bez možných defektů nebo 
nesrovnalostí v barvě. 

PODLAHOVÉ V Y TÁPĚNÍ
Pro vytápění podlahy Design Floors Click lze 
použít podlahového vytápění na vodní bázi, za 
předpokladu, že 24 hodin před instalací, během 
instalace 72 hodin po instalaci je dodržena stálá 
pokojová teplota 18°C a podlahové topení je 
vypnuto.

Podlahové vytápění musí být postupně 
zvyšováno, v krocích po 5°C, dokud nedosáhne 
standardní provozní teploty, nebo maximální 
teploty 27°C na povrchu podlahoviny. Vhodnost 
elektrického topného systému konzultujte s 
dodavatelem podlahoviny.

PODLAHOVÉ  CHLAZENÍ
Podlahy Design Floors Click lze rovněž 
nainstalovat na chladicí systémy. Nicméně, teplota 
chladící vody nesmí klesnout pod rosný bod. 
Teploty pod tímto bodem způsobí kondenzaci 
a v důsledku toho mohou způsobit poškození 
podlahy. Termostaty v místnosti nesmí být nikdy 
nastaveny na teplotu, která je oproti pokojové 
teplotě nižší více než 5°C. 
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DOPORUČENÁ IZOLAČNÍ PODLOŽKA: 
Abyste maximalizovali akustickou izolaci a pohodlí 
podlahy Design Floors Click, je nutné použít 
izolační podložku Xtrafloor. Vyhlazení  podkladu 
lze dosáhnout použitím podložky Xtrafloor 
neboť tato podložka byla speciálně navržena 
tak, aby vyhladila malé nepravidelnosti a zlepšila 
akustickou absorbenci, s přetrvávající zárukou na 
funkčnost spojů podlahy Design Floors Click. 

Izolační podložku Xtrafloor lze použít na stávající 
podlahovou krytinu, např. keramické dlaždice, 
linoleum, nejsou-li nepravidelnosti širší než 5 
mm a hlubší ne více než 2 mm. Izolační podložku 
Xtrafloor lze rovněž nainstalovat na podlahy s 
topením nebo klimatizací na bázi vody. Izolační 
podložku Xtrafloor lze snadno oříznout nožem na 
koberce. 

Podložku položte spoji k sobě tak, aby směřovaly 
v úhlu  90° vůči nové podlaze. Podložku není 
třeba připevňovat. Z podložky odstraňte PET 
fólii a můžete začít s pokládkou podlahy podle 
pokynů k montáži. Na izolační podložku Xtrafloor 
nepoužívejte penetrační nátěr. 

INSTALACE Z JEDNÉ ŠARŽE
Doporučujeme, abyste vždy používali materiály 
z jedné výrobní šarže, neboť nemůžeme zaručit 
shodu odlišných šarží. 

SNADNÉ ŘEZÁNÍ
Lamely Design Floors Click se snadno řezají 
pomocí vhodného nože s ostrým ostřím. 
Několikrát prořízněte horní vrstu a podél vzniklé 
linie rozlomte. 

KONTAK T S VODOU 
Zabraňte tomu, aby podlaha přišla do kontaktu 
s velkým množstvím vody nebo byla ponořena, 
neboť spoje nejsou vodotěsné.Důležité:

Reklamace vad materiálu při 
použití jiných typů podložek 
nebudou akceptovány.
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POŽADOVANÁ DILATAČNÍ SPÁRA
1. Design Floors Click je “plovoucí” podlaha. Lamely nesmí být přilepeny ani připevněny k povrchu pod 

nimi.

2. Podlahy Design Floors Click lze instalovat od stěny ke stěně, nicméně po obvodu pokoje a kolem 
konstrukčních prvků  musí být vytvořena 5 mm dilatační spára.

3. U ploch větších než 200 m2 se doporučuje vytvořit dilatační spáru 10 mm po obvodu pokoje a kolem 
stavebních prvků.

4. V případě, že je jedna samostatná stěna delší než 20 lineárních metrů, potom musí být použita 
prostorová dilatační spára 5 mm.

5. Je nutno vytvořit dilatační spáru v podlahovině mezi dveřními vchody, zejména na místě kde jsou 
teplotní rozdíly mezi společnými prostory.

NÁVOD K MONTÁŽI - KROK ZA KROKEM
1. Systém lamel Design Floors Click lze spojit dvěma různými způsoby, buď drážka do  pera , nebo pero 

do drážky. Nejjednodušší způsob je nicméně postup drážka do  pera, zleva doprava. 

2. Výhodou systému Design Floors Click je, že vám umožní vybrat si vlastní počáteční pozici. Můžete 
začít uprostřed místnosti/oblasti a pracovat po obou stranách, nebo začít u jedné stěny a končit u 
druhé. 

3. Určete směr instalace podlahy Design Floors Click. Místnost pečlivě změřte, abyste zjistili, zda je třeba 
vyrovnat první řadu lamel . V případě zahájení instalace u stěny odřízněte spodní část profilu zámku. K 
přesnému odříznutí použijte řezací nůž. 

4. Začněte kladením první řady v rohu místnosti po levé straně. Vždy pracujte zleva doprava tak, aby 
pero  směřoval k vám.

5. První řadu položte rovně a zacvakněte. Krátkou stranu profilu vložte do konce předchozí  lamely  a 
zatlačte. Ke spojení   konců se doporučuje použít ruční válec, aby spoje bezpečně zapadly. 

6. K vyplnění mezer u stěn použijte distanční podložky, aby se s panely nedalo pohybovat, a  byly  100% 
nainstalované.

7. U posledního kusu změřte poslední lamelu tak, aby se vešla do zbývající mezery. Poslední řada lamel 
musí být větší nebo rovna rozměru šířky lamely.Lamelu  nepokládejte přímo ke stěně. Odřízněte 
označenou část a koncovou lamelu upevněte stejně jako ty předchozí. Při řezání lamel  nožem 
zkontrolujte, zda jste prořízli celou horní vrstvu, ještě než se pokusíte odlomit odřezávanou část.

8. Pro atraktivní a přírodní vzhled vám doporučujeme použít zbývající kus poslední lamely v řadě jako 
první kus řady následující, pokud je minimálně 30 cm dlouhý.

9. U druhé/další řady vezměte novou lamelu  a rozhodněte se, jak velký bude první kus (nebo použijte 
ten, který zbyl z předchozích řad). Minimální délka kusu v nové řadě musí být 30 cm. 

10. Druhou řadu nasaďte stejně jako první: začněte na levé straně a posuňte drážku panelu pod úhlem 
25 stupňů pod pero  předchozí řady, drážku zacvakněte do pera  položením lamely  a současným 
přidržováním první řady. Podél dlouhé hrany se doporučuje použít gumové kladivo, dorážecí špalík 
nebo kus jiné lamely, abyste zajistili, že je mechanismus pevně zamknutý.

11. Druhá a další lamela v druhé a další řadě se podsune drážkou pod pero pod úhlem 25° a posune 
se nad konec předchozí lamely v řadě a zatlačí se pomocí ručního válce či kladívka do mechanismu 
zámku. Opakujte dokud nepostoupíte na konec řady.

12. Zopakujte kroky 9-11 dokud řady nedokončíte a nebude třeba položit pouze poslední řadu.
13. Chcete-li upevnit poslední řadu, musíte ji zpravidla zúžit. Udělejte to následovně: položte lamelu  

na horní část předchozí tak, aby drážka směřovala ke stěně, další lamelu  položte vzhůru nohama a 
označte lamelu  pod ní. Tuto lamelu ořízněte na potřebnou velikost a vložte do poslední řady.

14. Individuálně lze upravit  trubky topení a zárubně. Nejprve ořízněte lamelu  na správnou délku, potom 
lamelu  umístěte před požadovaný předmět. Následně  lamelu upravte  na požadovaný tvar, vhodnou 
velikost. Zárubně lze oříznout na velikost tak, aby pod ně bylo možné umístit podlahu.

15. Dilatační mezery nesmí být utěsněny silikonem, ale musí být ponechány otevřené, a je třeba je zakrýt 
lištami nebo profily. Poznámka: 

Stejné standardy, směrnice a 
odkazy se vztahují na běžnou 
instalaci bez izolační podložky 
Xtrafloor. 

Doporučené nástroje:
• Měřící pásmo 
• Tužka 
• Rýsovací trojúhelník
• Nůž
• Ruční  váleček 
• Gumové kladivo
• Dorážecí špalík 
• Distanční vložky pro  
 nastavení řád vůči    
 nerovnoměrné stěně
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VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Vhodná kontrola  vnějších podmínek může pomoci 
podlahu ochránit, což chrání čas a náklady na čištění 
a údržbu a rovněž prodlouží životnost. Většina 
znečištění pochází z vnějších zdrojů a je přenesena 
na obuvi. Pokud se nečistota uchytí pod pohyblivým 
nábytkem, podlaha bude nejen znečištěná, ale 
rovněž bude poškozená ve formě škrábanců. 

ROHOŽE
Důrazně doporučujeme řádnou čistící zónu. To sníží 
znečištění podlahy až o 70%. Rohože při vstupu, 
jsou-li správně udržovány, mohou účinně odstranit 
veškeré abrazivní a cizí materiály a snížit množství 
vstřebané vody. Design Floors doporučuje použít 
při vstupu rohož dlouhou minimálně „dva kroky“. 
Kdekoliv je to možné, předejděte vniknutí nečistoty 
na podlahu. Vhodný systém rohoží pomůže bránit 
znečištění a vniknutí abrazivních látek do budovy. 

Tuto zónu pravidelně čistěte, aby mohla optimálně 
fungovat. Předejděte uvolnění vláken z rohože a 
jejich spojení s nečistotou. Je-li to možné, odstraňte 
písek a přilnavé nečistoty, např. žvýkačku, pomocí 
stříkacího nebo gumového odstraňovače nečistot. 
Abyste zajistili optimální fungování zóny pro 
zachytávání nečistot, rohož pravidelně vyměňujte.

Vyhněte se použití rohoží podložených gumou nebo 
latexem, neboť zanechávají skvrny. 

Důležité:
• Okamžitě vytřete jakoukoli 

kapalinu rozlitou na podlahu, 
abyste minimalizovali nebezpečí 
vzniku trvalého zabarvení.

• Vinylové podlahy mohou být 
kluzké, jsou-li mokré.

• Je-li použití neutrálního čistícího 
přípravku nezbytné, potom 
dodržte pravidla a mísící poměry 
stanovené výrobcem.

• Po čištění je třeba podlahu 
nechat schnout 1-2 minuty, 
aby na podlaze nezůstala 
žádná zbytková voda s čistícím 
přípravkem a zbytky nečistot.

Čištění  
a údržba
Vhodná údržba pomůže ochránit vzhled a prodlouží životnost 
podlahy Design Floors Click. Frekvence údržby závisí na míře 
a typu zatížení, úrovni znečištění a barvě a typu podlahy. 
Odolná nášlapná vrtsva Design Floors je chráněná ochranným 
nátěrem Protectonite-PU. Tento nátěr chrání před znečištěním 
a údržbu celkově usnadňuje. Při použití Protectonite je  ošetření 
dodatečným ochranným nátěrem  zbytečné. 
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Důležitý výňatek ze všeobecných záručních podmínek: 
• U téměř všech podlah dochází v průběhu času ke změně barvy v důsledku působení UV světla. Zabraňte tomu použitím závěsů 

nebo rolet pokud je slunce příliš jasné.

• Vyhněte se použití rohoží podložených gumou nebo latexem, neboť zanechávají skvrny. Rovněž nemohou být použita gumová 
nebo latexová kolečka (doporučujeme kolečka typu “W” v souladu s EN 12529) nebo ochranné podložky pod nábytek.

• Chraňte před poškrabáním nábytkem, pomocí širokých volně pohybujících koleček, kluznic, válečků nebo plstěných podložek. Pod 
těžký nábytek použijte podložky, aby se zabránilo otlačení. 

• V případě volné instalace není poškození způsobené těžkým nákladem nebo posunováním náklad kryto zárukou.

• Nedovolte, aby cigarety, zápalky a ostatní velmi horké předměty nepřišly do kontaktu s podlahou, neboť to způsobí trvalé 
poškození. 

	 Důležité:	Čištění nebo údržbu lze provést, pouze pokud jsou podlahy Design Floors správně nainstalované a nejsou na nich vidět 
žádné nedokonalosti.

Ohledně úplných podmínek záruky kontaktujte zástupce/prodejce Design Floors.

OCHRANA NÁBY TKU PŘI 
PŘESUNU
Dobré ochranné kryty mají dostatečně velký 
nosný povrch, případně je přilepte, abyste zajistili 
přímý kontakt mezi nábytkem a podlahou, a jsou 
vyrobené z neabsorbujícího materiálu, aby se 
předešlo pronikání vlhkosti a nečistot. 

ČISTIČ XTRAFLOOR
Naše řada čistících produktů byla speciálně 
navržena pro produkty Design Floors. Náš 
koncentrovaný čistič je vhodný pro denní a 
každodenní čištění a lze ho použít při všech 
způsobech čištění, např. při stíráním vlhkým nebo 
suchým mopem, kombinovaným strojem, čištění 
nástřikem a stírání. 

ODSTRAŇOVAČ SKVRN 
XTRAFLOOR
Čisticí přípravek připravený k použití pro 
odstranění skvrn a ostatních nánosů. Xtrafloor 
nabízí řadu produktů údržby, které jsou 
doporučeny k čištění produktů Design Floors. 
Produkty obsahující mýdlo nebo nevhodné čistící 
přípravky, mohou zanechat těžce odstranitelný  
povlak nebo nánosy na povrchu. Mohou změnit 
vlastnost podlahy a ty se mohou stát  kluzké. 
Produkty na údržbu Xtrafloor jsou pečlivě 
vyrobené tak, aby bylo při jejich použití dosaženo 
maximální účinnosti v  souladu s pokyny na obalu.

PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ
Odstranění	každodenních	nečistot
• Zametání
• Stírání suchým mopem
• Vysávání
Odstranění	skvrn		
• Vlhký hadřík
• Houbička 
Vytírání	mokrým	mopem
• Stírání mokrým mopem z mikrovlákna
• Běžný mop (co nejsušší)

PŘÍLEŽITOSTNÉ ČIŠTĚNÍ
Stírání	mopem
• Stírání mokrým mopem
• Běžný mop (co nejsušší)
Kombinovaný	přístroj
• Červená čistící podložka
• Neutrální čistící přípravek
• Malé množství vody!

ÚDRŽBA
Čištění	postřikem
• Vysoká rychlost (450 ot. /min.)  

– jednokotoučový čistící stroj

• Červená čistící podložka (pad)
• Láhev s neutrálním čistícím přípravkem
Kamufláž	menších	škrábanců
• Vysoká rychlost (450 ot. /min.)  

– jednokotoučový čistící stroj

• PU obnovení
• Červená čistící podložka (pad)
• Bavlněné hadříky


