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1. PŘÍPRAVA

1  
Ponechte prkna aklimatizovat 48 hodin v neotevřených obalech při normální pokojové teplotě, uprostřed místnosti, kde budete podlahu 
instalovat. Ideální podmínky jsou 15-22 °C při relativní vlhkosti 30-75 %. Pokud budou klimatické podmínky mimo uvedený rozsah 30-
75 %, důrazně doporučujeme materiál nechat aklimatizovat 1 týden s otevřenými obaly.

2  
Nejprve odstraňte porézní podlahovou krytinu otevřenou pro vlhkost (například koberec, vpichovaná plst atd.). Pevné podlahové 
krytiny odolné proti vlhkosti (PVC, linoleum, VCT atd.) není třeba odstraňovat. Vždy používejte podložku. Doporučujeme používat 
podložku Quick-Step.

3
DŘEVĚNÝ PODKLAD: Nejprve odstraňte stávající podlahovou krytinu. Nesmí být přítomny jakékoli známky napadení plísní ani 
hmyzem. Ujistěte se, že podklad je rovný. Všechny uvolněné součásti přibijte hřebíky. Je-li dřevěný podklad rovný (žádná nerovnost 
není větší než 2 mm na délce 1 metr): můžete nainstalovat podložku QS. Pokud dřevěný podklad není rovný a má nerovnost > 2 mm 
a < 4 mm (v důsledku prohnutí dřevěných prken podkladu: můžete nainstalovat podložku QS Thermolevel. Pokud dřevěný podklad 
není rovný a má nerovnost > 4 mm: musíte nainstalovat nivelační stěrku s výztužnými vlákny nebo vyrovnávací podložku + překližku / 
vyrovnání podlahy OSB. 
Nainstalujte novou podlahu pod úhlem 90 stupňů k tomuto podkladu. Prostor pod prkennou podlahou musí být dostatečně odvětrán. 
Odstraňte veškeré překážky a zajistěte dostatečné odvětrání (minimálně 4 cm² (1/2”) větracích otvorů na 1 m² (40”) podlahy). Vlhkost 
dřeva nesmí přesahovat 10 %.

4
Další pokyny platí v případě, že používáte podlahové vytápění nebo chlazení. Prodejce nebo instalační technik podlahového vytápění 
musí zaručit, aby teplota povrchu podlahy nikdy nepřekročila 28 °C. Další informace naleznete na webových stránkách www.quick-
step.com.

5
Nová betonová podlaha musí schnout alespoň 1 týden na 1 cm (3/8”) tloušťky a to až do tloušťky 4 cm (1-1/2”). Tloušťky větší než 4 
cm (1-1/2”) vyžadují dvojnásobek času schnutí. Například betonový podklad o tloušťce 6 cm (2-1/2”) musí schnout alespoň 8 týdnů. 
Obsah vlhkosti musí být nižší než 2,5% pro cementový vyrovnávací potěr (metoda CM) a 0,5% pro anhydritový vyrovnávací potěr. 
Protože časy schnutí skutečně závisí na klimatických podmínkách a větrání v budově, tyto časy jsou pouze indikativní. 

6
Ujistěte se, že podklad je rovný. Nerovnosti větší než 2 mm na délku 1 metru je třeba vyrovnat. Totéž platí pro všechny nerovnosti větší 
než 1 mm na délce 20 cm. 
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POKYNY K INSTALACI LAMINÁTOVÉ PODLAHY QUICK-STEP.
CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY.
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7
Ujistěte se, že poklad podlahy je rovný, čistý, pevný a suchý. 

8
Chcete-li nainstalovat laminátovou podlahu, potřebujete následující standardní nástroje: kladivo, pilu (přímočarou pilu, ruční 
kotoučovou pilu, ruční pilu nebo pilu pro příčný řez), tužku, svinovací metr, ochranné brýle a rukavice. 

9  
Kromě toho budete také potřebovat následující příslušenství: instalační soupravu (dorážedlo, distanční klínky a příklepový blok vhodné 
pro systém Uniclic®), podkladový systém (použijte podložku, která pro podlahu poskytuje stabilní základy, například podložku Quick-
Step Unisound) a vhodné produkty pro údržbu. Použití jiného příslušenství než Quick-Step může způsobit poškození podlahy Quick-
Step. Na takové případy se nevztahuje záruka poskytovaná společností Quick-Step. Z toho důvodu doporučujeme používat pouze 
příslušenství Quick-Step, které bylo specificky navrženo a testováno pro použití při instalaci podlahových panelů Quick-Step.

10
Během instalace a po ní zkontrolujte všechny dílce. Vadné dílce nepoužívejte.

11
Zkontrolujte, zda jsou odstraněny staré soklové lišty. Můžete nechat na místě podlahové lišty u zdi a dokončit podlahu s pomocí profilů 
Quick-Step, nebo můžete zakrýt stávající podlahové lišty krycími podlahovými lištami Quick-Step.

12
Po nainstalování podlahy a podložky zkontrolujte, zda je možné i nadále otevírat a zavírat dveře.

13
Kuchyňské varné ostrůvky a další velmi těžké předměty by měly být nainstalovány jako první a neměly by být instalovány na laminát.  
Laminátová podlaha musí mít možnost se pohybovat okolo těžkých předmětů, aby nevznikaly otevřené spoje a nedocházelo k 
oddělování prken.
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2. INSTALACE

Podlahy s technologií Hydroseal jsou po nainstalování odolné proti vodě. Budete-li postupovat pečlivě podle uvedených pokynů, 
podlaha bude vhodná pro použití v koupelnách, kuchyních, prádelnách a vstupních prostorách. Panely nejsou vhodné pro použití na 
vlhkých místech, jako jsou prostory bazénů, sauny, či místnosti s vestavěnými kanalizačními odpady, například sprchy. Zde uvedené 
dodatečné pokyny pro zajištění ochrany proti vodě se nezabývají národními předpisy platnými pro ochranu proti vodě ve vlhkých 
místnostech.

S podlahovými dílci Uniclic® si můžete vybrat, kde chcete začít. Přemýšlejte, jaký způsob instalace podlahy bude nejjednodušší. 
Ukázka instalace je pro praváky, postup probíhá zleva doprava. Můžete však pracovat libovolným směrem.

Panely Uniclic® jsou jedinečné v tom, že můžete prkna nainstalovat dvěma různými způsoby. Metoda A: Umístěte instalovaný dílec pod 
úhlem 20 až 30° vzhledem k již nainstalovanému dílce. Dílec přesuňte opatrným pohybem nahoru a dolů a zároveň působte mírně 
tlakem dopředu. Dílce automaticky zacvaknou na místě díky zámku. Můžete vložit pero do drážky nebo naopak drážku nasunout na 
pero. Metoda pera a drážky je nejběžnějším a také nejsnazším způsobem spojení. Metoda B: Dílec Uniclic® můžete také sklepnout k 
sobě bez jejich zvedání. Pro tento způsob instalace musíte použít speciální příklepový blok Uniclic®. Prkna by neměla být spojována 
jedním klepnutím. Aby nedocházelo k poškození panelů, musíte je sklepnout k sobě postupně.

1
 

 
Ujistěte se, že panely jsou dostatečně promíchány, když je instalujete, abyste neměli příliš mnoho shodných, světlých nebo tmavých 
panelů vedle sebe. Pro dosažení nejlepšího vizuálního efektu je vhodné podlahová prkna pokládat ve směru nejdelší stěny a paralelně 
s dopadajícím světlem.

 
2  

Před započetím opatrně změřte délku a šířku místnosti a naplánujte si přesné uspořádání tak, abyste dosáhli vyváženého vzhledu 
podlahy. To je velmi důležité při instalaci typických dlaždicových vzorů. Tím zajistíte, aby poslední položená řada nebyla příliš 
úzká. Pokud bude poslední řada užší než 40 mm, instalace bude snazší, pokud po délce zaříznete prkna první řady.

3
Nejprve postupně nainstalujte podložku podle šířky. Je důležité používat podložky k vyhlazení všech nerovností na základně podlahy. 
Specificky navržené podložky Quick-Step jsou odolné proti vlhkosti a mají izolační, protihlukovou a vyrovnávací funkci. Hladký horní 
povrch usnadňuje instalaci laminátových dílců a zajišťuje později dostatečný prostor pro rozpínání. Další informace o podložkách  
Quick-Step a jejich použití naleznete na obalu podložek nebo u prodejce.

4
První řadu začněte celým prknem. Nejprve odřízněte pero na krátké i dlouhé straně.

5

Prkno položte oříznutými stranami směrem ke zdi. Vložte distanční klínky z instalační soupravy mezi prkna a zeď. Tím zajistíte, aby 
dilatační spára byla dostatečně široká: 8 až 10 mm (5/16” až 3/8”).

6 
Samozřejmě, že budete dílce také muset zaříznout. Chcete-li dosáhnout čistého řezu, musíte při řezání přímočarou pilou, ocaskou nebo 
kotoučovou pilou položit horní povrch dolů a naopak, horní povrch směrem nahoru, pokud používáte ruční pilu nebo zkracovací pilu. 
Ujistěte se, že koncové spoje jednotlivých dílců ve dvou sousedních řadách nejsou nikdy vedle sebe. Vždy zajistěte, aby byly od sebe 
vzdáleny minimálně 30 cm / 12 palců.

1. PŘÍPRAVA 2. INSTALACE 3. DOKONČENÍ 4. ÚDRŽBA
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7
Umístěte instalovaný dílec pod úhlem 20 až 30° vzhledem k již nainstalovanému panelu. Dílec přesuňte opatrným pohybem nahoru 
a dolů a zároveň působte mírně tlakem dopředu. Dílce se automaticky zacvaknou na místě díky zámku.

8

Dílce Uniclic® můžete také sklepnout k sobě bez jejich zvedání. Pro tento způsob instalace musíte použít speciální příklepový blok 
Uniclic®. Prkna by neměla být spojována jedním klepnutím. Aby nedocházelo k poškození dílců, musíte je sklepnout k sobě postupně.                                   

9

Na místech, kde se prkna Uniclic® s příklepovým blokem instalují obtížně (například u zdi), sklepněte je k sobě pomocí dorážedla a 
kladiva.

10

Jakmile je nainstalován dostatečný počet řad, můžete snadno pokračovat v instalaci následujícím způsobem: položte neotevřené balení 
dílců na již instalované řady. Změňte svou polohu a zacvakněte krátkou stranu dílců do předchozího dílce.

11

Nyní položte OBĚ ruce blízko spoje, jak je znázorněno na obrázku, a přitáhněte dlouhou stranu prkna k sobě. Dílce se nyní do sebe 
zamknou.

1. PŘÍPRAVA 2. INSTALACE 3. DOKONČENÍ 4. ÚDRŽBA
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12

Pokračujte podobným způsobem až na konec místnosti. 

13

V případě délky a šířky větší než 13 m byste měli použít dilatační spoj. Rozpínání (vypouklá místa) a smršťování je lineární, takže čím 
větší je povrch, tím větší musí být vůle na hraně.

14

Protože vlhkost v místnosti se může měnit, například v jednotlivých ročních obdobích, je důležité, aby se podlaha mohla rozpínat 
a smršťovat. Z tohoto důvodu se ujistěte, že ponecháte dilatační spáru minimálně 8 až 10 mm (5/16” až 3/8”) na všech stranách 
podlahy, okolo trubek, prahů a pod dveřmi. Dilatační spáry mohou být dokončeny pomocí soklových lišt, které jsou upevněny k 
podkladu. Je proto nutné vytvořit dilatační spáru mezi jednotlivými místnostmi (například pod dveřmi).

15

Odstraňte všechny distanční klínky.

1. PŘÍPRAVA 2. INSTALACE 3. DOKONČENÍ 4. ÚDRŽBA
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3. DOKONČENÍ 

1
Nainstalujte sokl ke zdi.  
Nikdy nemontujte sokl k podlaze. Tento způsob instalace umožní, aby se podlaha pod soklem rozpínala a smršťovala. V místech, kam 
nelze umístit profily ani soklové lišty, vyplňte dilatační spáry elastickým tmelem (Quick-Step® Kit).

2
Když odřezáváte dílce, zajistěte, aby dilatační spára pod dveřmi měla rozměr alespoň 10 mm. Pokud dílec nemůžete zvednout, 
použijte přizpůsobený příklepový blok nebo dorážedlo a kladivo ke sklepnutí dílců k sobě, když prkna leží naplocho na podlaze.

3
V místech, kde se nacházejí trubky, dbejte na to, aby tyto trubky byly přesně v linii s krátkou stranou dvou dílců. Použijte vrták stejného 
průměru, jaký má trubka, plus 20 mm (3/4”). Sklepněte dílce k sobě na krátké straně a vyvrtejte otvor vystředěný ve spoji mezi dvěma 
dílci. Nyní můžete dílce nainstalovat do podlahy.

4
V řadách, kde je dvojitá trubka, postupujte následujícím způsobem: 1. Změřte, kde bude trubka procházet prknem. Nezapomeňte na 
přídavek na dilatační spáru. 2. Použijte vrták mající rozměr o průměru trubky plus 20 mm pro rozpínání. Vyvrtejte otvor v dílci v místě, 
kde bude trubka procházet. 3. Protáhněte otvor k okraji panelu. 4. Položte panel okolo trubky. 5. Vezměte další dílec a odřízněte kus, 
který je přesně ve tvaru zbývající části otvoru a tento kus přilepte pomocí lepidla na dřevo.

5
Pro dokonalé dokončení okolo trubek použijte radiátorové rozety Quick-Step® nebo elastický tmel (Quick-Step® Kit).

6
Na místech, kde se prkna s příklepovým blokem instalují příliš obtížně (například pod radiátory), sklepněte je k sobě pomocí dorážedla 
a kladiva.
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4. ÚDRŽBA

Po laminátové podlaze Quick-Step můžete chodit ihned po instalaci.

1
Po podlaze můžete chodit během instalace nebo ihned po ní. Zajistěte, aby vlhkost v místnosti byla vždy alespoň 50 %. V případě 
potřeby použijte zvlhčovač.

2
Pro údržbu za sucha doporučujeme používat mop Quick-Step nebo vysavač. Ujistěte se, že vysavač je vybaven měkkými koly a 
používejte speciální kartáčovou hubici na dřevěné podlahy, abyste podlahu nepoškrábali. 

3
Je povolena údržba mírně navlhčenými prostředky. Údržba „na mokro“ je přísně zakázána. Rovněž doporučujeme nepoužívat parní 
čističe.

4
Veškerou vodu ihned odstraňte. 

 
5  

Opatřete nohy nábytku a židlí vhodnou ochranou, abyste předešli poškrábání povrchu podlahy. Zabraňte vnášení nečistot, vody a 
písku do vnitřních prostor umístěním vhodné čistící zóny na podlahu před vstupními dveřmi. Používejte (kancelářské) židle a křesla 
s měkkými kolečky vhodnými pro laminátové podlahy anebo používejte vhodnou podložku.

 
6  

Předměty a nábytek nikdy netahejte po podlaze, ale vždy je zvedněte. 

7
Hladký povrch laminátu znamená, že nikdy neabsorbuje nečistoty nebo prach. Ulpělé nečistoty opatrně odstraňte pomocí acetonu 
nebo odlakovače laku na nehty. Nikdy nepoužívejte abrazivní produkty! Nikdy na podlahu nepoužívejte vosk ani fermežové laky. 

<15 min
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