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nový design technologický náskok 7 certifikováno v EU

anti-rayuresécologiqueanti-glisseindéchirableentretien facileconfort thermique

confort acoustiquetrafic élevépose sans collepose directepose directepose directe

garantie 15 ansgarantie 20 ansgarantie 12 ansgarantie 10 ansgarantie 8 ansgarantie 5 ans

zdravotně
nezávadný
výrobek

NECHTE VSTOUPIT VINYL...



n°2  v evropě 
n°3  ve světě

SpolečnoSt gerflor
klíč k úSpěChu

Mezinárodní zázemí

Pevná a rozšířená značka

gerflor má široké mezinárodní zastoupení 
nejen v rovině produkce a distribuce 
doplňků, ale také v rovině obchodu 
a prodeje.

Značka gerflor je dobře známá mezi 
spotřebiteli a zároveň univerzálně 
uznávaná jako přední výrobce v oblasti 
podlahových krytin. 

gerflor je francouzská společnost 
s kvalifikací v několika oborech: 
stavebnictví, sport, doprava a bydlení.

technická odbornost zastoupení GerFLor ve světě:

prodejní místa

výrobní a logistická centra

23  dceřiných společností 
a široká síť partnerů

12  výrobních závodů 
a logistických center

�



nový image značky pro lepší vyjádření našich cílů: 
                                        Jednoduchost, síla, styl. 

Podporujeme váš úspěch:
 -  Vývoj produktů, výroba a marketingová řešení jsou koncipovány tak, aby byly maximálně inovativní, kon-

kurenceschopné, dekorativní a přátelské k životnímu prostředí. přinášíme nádherné podlahy do Vašich 
domovů, abychom Vám ulehčili každodenní život.

 -  předvídáme a uspokojujeme Vaše specifické požadavky jako partner, kterému záleží, aby všechny Vaše 
projekty byly konkurenceschopné a úspěšné.

bohatý výběr dekorů, unikátní kolekce: 
  gerflor nabízí řešení, která uspokojí požadavky každého zákazníka po technické i estetické stránce. 

Široká nabídka inovativních a realistických dekorů je sladěna do pěti atraktivních produktových řad.

Stálé inovace: 
  gerflor investuje do výzkumu s cílem poskytnout zákazníkům vysoce kvalitní podlahy založené na 

nejnovějších poznatcích.
 naše strategie je zaměřena na neustálé zlepšování provedení našich výrobků:
   – jednodušší pokládka i použití
   – optimální komfort
   – inovativní a působivé dekory
   – mimořádná odolnost proti poškození
   – respekt k životnímu prostředí

gerflor
pŘeDStaVení Značky

5 dObrýCH důVOdů
PrOč zVOLIT VINYLOVÉ dÍLCE
dO každÉHO bYTU
vzhled
technologický a estetický pokrok v designu, tisku a povrchových úpravách předurčuje vinylové 
dílce jako přirozenou volbu pro použití v domácnostech.

Univerzální řešení
podlaha je vhodná prakticky do každé místnosti, včetně kuchyně, koupelny a prádelny.

Snadná údržba
Vinylové dílce gerFlor jsou již ve výrobě opatřeny speciální povrchovou úpravou pur pro 
zajištění trvanlivosti, omezení možnosti oděru či poškrábání a snížení množství vody a čistících 
prostředků potřebných k údržbě po dobu životnosti podlahy.

extrémně odolná
Díky svému složení vyniká ve vysoké odolnosti.

zvuková izolace
Vinylové dílce gerFlor významně redukují hluk ve srovnání s tvrdým povrchem keramických 
dlaždic, parket, laminátů atd. 

�

anti-rayuresécologiqueanti-glisseindéchirableentretien facileconfort thermique

confort acoustiquetrafic élevépose sans collepose directepose directepose directe

garantie 15 ansgarantie 20 ansgarantie 12 ansgarantie 10 ansgarantie 8 ansgarantie 5 ans

vinylové dílce se zámkovým 
spojem – přímá instalace bez 

použití lepidel
100% recyklovatelné



Výrobky gerflor a životní prostředí

ZDrAVÁ A teStoVAnÁ 
poDlAHoVÁ KrYtInA:
vinyl je materiál, který se ve velké míře používá při balení 
potravin, ve stavebnictví a zdravotnictví. 
Firma Gerflor používá pro výrobu podlahových krytin stejné 
vysoce kvalitní materiály.

Průměrné složení vinylové podlahy Gerflor:
 l vinylová pryskyřice: méně než 50% 
 l  změkčovadla: přibližně �5% (používaná ke změkčení podlahy 

a usnadnění pokládky)
	 l Plnidlo: přibližně �5% (dává podlaze pevnost) 
 l Jiné: méně než 5% (stabilizátor, matrice, inkousty, leštidla atd.)

�



vinyl je jeden z mála stavebních materiálů, který 
je 100% recyklovatelný.

zcela neškodné suroviny   

l neobsahují těžké kovy (stabilizátory, barviva a inkousty) 
l Žádné ze změkčovadel nevykazuje reprodukční toxicitu 
l inkousty k potisku nejsou na bázi rozpouštědel 
l použité materiály jsou zdravotně nezávadné 
l neuvolňují formaldehyd

Podlahové krytiny s nízkými emisemi
emise z vinylových podlahových krytin gerflor jsou hluboko pod normou:
emise tVoC* za � a �8 dní: <10 000 a 1000 μg/m�

emise za �8 dní: 1000 ug/m�

neuvolňují karcinogenní látky nebo formaldehyd

*tVoC: Celkové množství těkavých organických látek

recyklované výrobky

l podrážky bot

l Surovina

l Květináče

v našich továrnách je odpad recyklován
továrny gerflor mohou být považovány za recyklační centra.
V souladu s technickými specifikacemi a předpisy je téměř 100% 
odpadu z naší výroby  recyklováno a použito k výrobě mezivrstev 
a výztuh.
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rozměr kód
100 x 17,6 cm 0�58

rozměr kód
100 x 17,6 cm 0�60

rozměr kód
100 x 17,6 cm 0�6�

rozměr kód
100 x 17,6 cm 0�7�

rozměr kód
100 x 17,6 cm 0�65
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Creation 
Clic System

0359 Wild oak

muir oak

elm

Classic oak

Walnut

Sorb



rozměr kód
100 x 17,6 cm 0��5

rozměr kód
100 x 17,6 cm 0�58

rozměr kód
100 x 17,6 cm 0�59

rozměr kód
100 x 17,6 cm 0��7

rozměr kód
100 x 17,6 cm 0�56

rozměr kód
100 x 17,6 cm 0�57

rozměr kód
100 x 17,6 cm 0�60
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  technické údaje
rozměr en 427 cm 100 x 17,6

Celková tloušťka en 428 mm 6

tloušťka nášlapné vrstvy en 429 mm 0,7

povrchová úprava - - pUr+

Hmotnost en 430 g/m2 9 895

Hořlavost en 13501-1 třída Bfl-s1 (B1)

Bodové zatížení en 433 mm 0,1

Stálobarevnost en ISo 20 105-B02 - ≥ 6

Skupina otěruvzdornosti en 649 skupina t

Balení - - 8 lamel = 1,4 m2

Ce MArKIng

7 en 14041 R Le 
použití: komerční zátěž

HK
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Sycamore

Victoria oak

Denim Wood

portobello

moon island

Wild oak

Deep Forest

Cr
ea

tio
n 

Cl
ic

 S
ys

te
m



Senso Clic

neW

rozměr kód
100 x 17,6 cm 0�86

Backgammon

neW

rozměr kód
100 x 17,6 cm 0�5�

awale

neW

rozměr kód
100 x 17,6 cm 0511

mikado

neW

0385 - puzzle

Clic & play !

pokládka  
pomocí gumové 
palice

vinylové dílce se zámkovým spojem



A new generation noUVeLLe gÉnÉration
Die neUe generation nieUwste generatie ny
generation UUden ajan nUoVa generazione Di lAme

nUeVa generación De lAmAs vinílicAs lAminADAs AutoportAntes

OPEN HERE TO SEE PRODUCT
OUVRIR ICI POUR VOIR
HIER ÖFFNEN, UM DEN INHALT ZU SEHEN
OPEN HIER OM TE KIJKEN
ÖPPNA HÄR FÖR ATT SE VARAN
AVAA JA KATSO 
APRIRE QUI PER VEDERE
ABRIR AQUÍ PARA VER

EASY

Water-resistant 

QUiCK = 10 m2/h

siLent = - 12 dB

GUarantee 15

rozměr kód
100 x 17,6 cm 0�8�

Domino

neW

rozměr kód
100 x 17,6 cm 0�85

puzzle

neW

rozměr kód
100 x 17,6 cm 0��7

Chess

neW

rychlá pokládka: 10m2/h
Patentovaný vertikální zámek

V spára po celém obvodu lamely
Vhodné na pevný podklad např. dlažbu

Se
ns

o 
Cl

ic
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  technické údaje
rozměr en 427 cm 100 x 17,6

Celková tloušťka en 428 mm 5

tloušťka nášlapné vrstvy en 429 mm 0,5

povrchová úprava - - pUr

Hmotnost en 430 g/m2 8 560

Hořlavost en 13501-1 třída Bfl-s1 (B1)

Bodové zatížení en 433 mm 0,05

Stálobarevnost en ISo 20 105-B02 - ≥ 6

Skupina otěruvzdornosti en 649 skupina t

Balení - - 10 lamel = 1,8 m2

Ce MArKIng

7 en 649 R Le 
použití: bytová i komerční zátěž

GJ

anti-rayuresécologiqueanti-glisseindéchirableentretien facileconfort thermique

confort acoustiquetrafic élevépose sans collepose directepose directepose directe

garantie 15 ansgarantie 20 ansgarantie 12 ansgarantie 10 ansgarantie 8 ansgarantie 5 ans

zdraví
l Bez formaldehydu
l neobsahuje těžké kovy
l Bez rozpouštědel
l neobsahuje škodlivá změkčovadla
l nízké VoC emise
l pokládka bez lepení

Životní ProStředí
l 100% recyklovatelné
l ISo 14001
l  čištění za pomocí 

mýdlové vody



rozměr kód
9� x 15 cm 0�9�

Vegas

neW

rozměr kód
9� x 15 cm 0511

aces

neW

rozměr kód
9� x 15 cm 0�55

Queen
neW

Senso lock

neW
0511 - Aces

Vyztuženo speciálním vláknem

Snadná pokládka i výměna lamely

Extra pevný zámkový spoj

vinylové dílce se zámkovým spojem



rozměr kód
9� x 15 cm 0�98

Baccarat

neW

rozměr kód
9� x 15 cm 0�80

rummy

neW

rozměr kód
9� x 15 cm 0�1�

Bridge

neW

rozměr kód
9� x 15 cm 0�79

poker

neW

rozměr kód
9� x 15 cm 0��7

Blackjack

neW

Se
ns

o 
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  technické údaje
rozměr en 427 cm 94 x 15

Celková tloušťka en 428 mm 4

tloušťka nášlapné vrstvy en 429 mm 0,3

povrchová úprava - - pUr

Hmotnost en 430 g/m2 7 700

Hořlavost en 13501-1 třída Bfl-s1 (B1)

Bodové zatížení en 433 mm 0,05

Stálobarevnost en ISo 20 105-B02 - ≥ 6

Skupina otěruvzdornosti en 649 skupina t

Balení - - 14 lamel = 1,97 m2

Ce MArKIng

7 en 649 R Le 

E A S Y
8m2/h

LAMES VINYLE STRATIFIÉES À POSE FLOTTANTE • VINYL-LAMINAT-DIELEN ZUR SCHWIMMENDEN 
VERLEGUNG • LOOSELAY VINYL LAMINATE PLANKS • LISTELLI STRATIFICATI  IN VINILE A POSA 
FLOTTANTE • LAMAS DE VINILO ESTRATIFICADAS CON INSTALACIÓN FLOTANTE • VINYL 
PARKETSTROKEN VOOR ZWEVENDE INSTALLATIE • LÂMINAS VINILO ESTRATIFICADAS PARA 
APLICAÇÃO FLUTUANTE • ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΠΛΩΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ • 
VINYLPLATTOR I FLERA LAGER MED FLYTANDE LÄGGNING

σύμφωνα με τις οδηγίες 
τοποθέτησης που εσωκλείονται στη συσκευασία

anti-rayuresécologiqueanti-glisseindéchirableentretien facileconfort thermique

confort acoustiquetrafic élevépose sans collepose directepose directepose directe

garantie 15 ansgarantie 20 ansgarantie 12 ansgarantie 10 ansgarantie 8 ansgarantie 5 ans

zdraví
l Bez formaldehydu
l neobsahuje těžké kovy
l Bez rozpouštědel
l neobsahuje škodlivá změkčovadla
l nízké VoC emise
l pokládka bez lepení

Životní ProStředí
l 100% recyklovatelné
l ISo 14001
l  čištění za pomocí 

mýdlové vody

DE
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použití: bytová zátěž



Insight 2,5 / 0,55
V Style

0448 - Malua Bay

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0��6

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0��7

amadorlorenzo
rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�58

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0��8

malua Bay aspen



Š 15,2 x d 91,4

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�56

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�60

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�6�

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0��1

honey oakeastern oak milordranch

in
si

gh
t

1�

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0��5

rustic oak
0456 - ranch



1�

Š 15,2 x d 91,4

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0��0

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0���

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0���

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�51

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�5�

natural Bamboo 
rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0��9

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�50

light Cherry
rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�5�

asian Bamboo natural Cherrytuscany Walnut medium oakmilington oakeuropean oak
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rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�65

Cambridge
rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0���

olive maple
rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�6�

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�6�

picadilly
rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�59

BrownieFudge
0444 - olive Mapple

in
si

gh
t
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Š 18,4 x d 122

rozměr 1�� x 18,� cm
 kód 0��6

rozměr 1�� x 18,� cm
 kód 0���

impalaVintage oak
rozměr 1�� x 18,� cm
 kód 0��8

rozměr 1�� x 18,� cm
 kód 0��9

rozměr 1�� x 18,� cm
 kód 0��7

rozměr 1�� x 18,� cm
 kód 0��5

Britany oakStanmer park rookery parkhalvergate
rozměr 1�� x 18,� cm
 kód 0���

Canyon
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0452 - techno Spirit

in
si

gh
t

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�57

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�61

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�55

long Board michiganBuffalo
rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�5�

techno Spirit



Cortona
rozměr kód
�0,5 x �0,5 cm 0�76
�5,7 x �5,7 cm 0�76

Fargas
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0�8�

alto
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0�81

Verone
rozměr kód
�0,5 x �0,5 cm 0�75
�5,7 x �5,7 0�75

kensington Beige
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0��0

irish Slate
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0��9

garden Stone
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0�8�

montrose
rozměr kód
61 x �0,5 cm 0�85

konya
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0���

Ventosa
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0�8�

limestone
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0��5

marble Beige
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0���

18

romeira
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0�80

granito
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0���

marble White
rozměr kód
�0,5 x �0,5 cm 0�77

Š 61 x d 61Š 45,7 x d 45,7
Š 30,5  

x d 30,5Š 30,5 x d 61
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kensington grey
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0��1

norvegian Slate
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0��8

Factory
rozměr kód
61 x �0,5 cm 0�87

parker Station
rozměr kód
61 x 61 cm 0�7�

marble Black
rozměr kód
�0,5 x �0,5 cm 0�78

Sweet Cloud
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0��7

riverside
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0��6

Silver city
rozměr kód
61 x 61 cm 0�7�

galatina
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0�86

GJ

  technické údaje

in
si

gh
t 2

.5
 / 

0.
55 rozměr en 427 cm

45,7 x 45,7 / 30,5 x 61 / 
30,5 x 30,5 / 61 x 61 / 

18,4 x 122 / 15,2 x 91,4
Celková tloušťka en 428 mm 2,5

tloušťka nášlapné vrstvy en 429 mm 0,55

Hmotnost en 430 g/m2 4 410

Hořlavost en 13501-1 třída Bfl-s1 (B1)

Bodové zatížení en 433 mm ≤ 0,1

Stálobarevnost en ISo 20 105-B02 - ≥ 6

Skupina otěruvzdornosti en 649 skupina t

Balení 30,5 x 30,5 - - 36 dílů = 3,34 m2

Balení 45,7 x 45,7 - - 16 dílů = 3,34 m2

Balení 61 x 61 - - 9 dílů = 3,34 m2

Balení 30,5 x 61 - - 18 dílů = 3,34 m2

Balení 18,4 x 122 - - 15 lamel = 3,37 m2

Balení 15,2 x 91,4 - - 24 lamel = 3,34 m2

Ce MArKIng

7 en 14041 R Le 
použití: bytová i komerční zátěž

anti-rayuresécologiqueanti-glisseindéchirableentretien facileconfort thermique

confort acoustiquetrafic élevépose sans collepose directepose directepose directe

garantie 15 ansgarantie 20 ansgarantie 12 ansgarantie 10 ansgarantie 8 ansgarantie 5 ans

zdraví
l Bez formaldehydu
l neobsahuje těžké kovy
l Bez rozpouštědel
l  neobsahuje škodlivá změkčovadla
l nízké VoC emise

Životní ProStředí
l 100% recyklovatelné
l ISo 14001
l  čištění za pomocí 

mýdlové vody

in
si
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t
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Artline 2.0 / 0.3
V Style

neW

rozměr 91,� x 10,1 cm
 kód 0�65

morris
rozměr 91,� x 10,1 cm
 kód 0��8

Samba
rozměr 91,� x 10,1 cm
 kód 0��9

mazurka
rozměr 91,� x 10,1 cm
 kód 0�6�

tempo
rozměr 91,� x 10,1 cm
 kód 0��7

Ballerina

0493 - flamenco

Š 10,1 x d 91,4



rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�91

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 050�

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�9�

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�9�

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�98

tangoFlamencoCountry twistmadison

ar
tli

ne

�1

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�9�

Bamba
0492 - Bamba

Š 15,2 x d 91,4



rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�96

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�89

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�95

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�97

Jazz troikaCalypso Swing

��

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 050�

rumba
0489 - Calypso



rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�99

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�88

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0�90

Boogie Folkpavane
0490 - Boogie

ar
tli

ne

��

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 050�

rozměr 91,� x 15,� cm
 kód 0501

CharlestonQuartet

Š 91,4 x d 15,2



Chorist
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0�66

arpeggio
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0�68

moderato
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0�70

Fuoco
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0�69

Vibrato
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0�71

Walz
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0�67

maestro
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0�7�

Brio
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0�77

Bolero
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0�75

Crescendo
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0�78

Staccato
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0�76

rondo
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0�7�

45.7 x 45.7

��

melody
rozměr kód
�5,7 x �5,7 cm 0�7�

Š 30,5 x d 61

Š 30,5  
x d 30,5

Š 45,7 x d 45,7
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rozměr en 427 cm
45,7 x 45,7 / 30,5 x 61 / 

30,5 x 30,5 / 
10,1 x 91,4 / 15,2 x 91,4

Celková tloušťka en 428 mm 2

tloušťka nášlapné vrstvy en 429 mm 0,3

Hmotnost en 430 g/m2 3 460

Hořlavost en 13501-1 třída Bfl-s1 (B1)

Bodové zatížení en 433 mm ≤ 0,1

Stálobarevnost en ISo 20 105-B02 - ≥ 6

Skupina otěruvzdornosti en 649 skupina t

Balení 30,5 x 30,5 - - 36 dílů = 3,34 m2

Balení 45,7 x 45,7 - - 16 dílů = 3,34 m2

Balení 30,5 x 61 - - 18 dílů = 3,34 m2

Balení 10,1 x 91,4 - - 36 lamel = 3,34 m2

Balení 15,2 x 91,4 - - 24 lamel = 3,34 m2

Ce MArKIng

7 en 14041 R Le 

DE
použití: bytová zátěž

30.5 x 30.5

Volupto
rozměr kód
�0,5 x �0,5 cm 0��6

tenor
rozměr kód
�0,5 x �0,5 cm 0�0�

harmony
rozměr kód
�0,5 x �0,5 cm 0���

allegro
rozměr kód
�0,5 x �0,5 cm 0��5

opera
rozměr kód
�0,5 x 61 cm 0���

Soprano
rozměr kód
�0,5 x 61 cm 0�1�

30.5 x 61

anti-rayuresécologiqueanti-glisseindéchirableentretien facileconfort thermique

confort acoustiquetrafic élevépose sans collepose directepose directepose directe

garantie 15 ansgarantie 20 ansgarantie 12 ansgarantie 10 ansgarantie 8 ansgarantie 5 ans

zdraví
l Bez formaldehydu
l neobsahuje těžké kovy
l Bez rozpouštědel
l  neobsahuje škodlivá změkčovadla
l nízké VoC emise

Životní ProStředí
l 100% recyklovatelné
l ISo 14001
l  čištění za pomocí 

mýdlové vody

ar
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poKlÁDKA

2  Začněte v rohu místnosti, 
lamelu mějte otočenou vidi-
telnou drážkou k sobě.

4  pro fixaci lamel používejte 
gumovou palici. po naříznu-
tí nášlapné vrstvy lze dílce 
lámat.

5  při pokládce posuňte kaž-
dou další řadu o třetinu délky 
lamely.

6  Minimální šíře krajní lamely 
by neměla být menší než 8 
cm podélně a 25 cm na krátké 
straně. Mezi stěnou a podla-
hou ponechte dilatační spáru 
5 mm.

2  Začněte pokládat v levém rohu místnosti, lamelu 
mějte otočenou viditelnou drážkou k sobě.

3  odřízněte jazýček směřující ke stěně .
  Drážka musí být vždy viditelná .

4  při sestavování lamel v dalších řadách, nakloňte vždy 
vkládanou lamelu tak, abyste mohli jazýček volně 
vsunout do drážky v předešlé řadě. 

5  Další lamely sestavujte nejprve krátkou stranou 
a poté dlouhou stranou, pro správnou funkci lock 
zámku je třeba při sestavování držet lamely nakloně-
né tak, aby jazýček plně zapadl do drážky.

6  Minimální šíře krajní lamely nesmí být menší než 8 
cm podélně a 15 cm na krátké straně. Mezi stěnou 
a podlahou ponechte dilatační spáru  4/5 mm.

Senso Lock

radY k PokLádCe
lamely mohou být položeny na většině povrchů. povrch 
pro kvalitní pokládku musí být čistý, rovný, tvrdý, hladký 
a suchý. Je-li podlaha nerovná, použijte vhodnou 
vyrovnávací stěrku.

l		použijte profesionální podlahářský nůž k řezání 
lamel.

l		používejte vhodné akrylové emulzní lepidlo 
nanášené pomocí stěrky s jemným vroubkováním.

l		postupujte podle pokynů dodavatele lepidla 
a respektujte doby trvání usychání lepidel.

l		Správnou fixaci lamel zajistěte pomocí klínku nebo 
přítlačného válečku.

PÉČe a ÚdrŽba
l	24 hodin po pokládce nevstupujte na podlahu.
l		plná zátěž včetně instalace nábytku je možná 

po 48 hodinách.
l		nepoužívejte gumové chrániče na nábytkových 

nožičkách.

doMáCnoSti
l		pro suchou údržbu používejte smeták nebo vysavač.
l		při mokrém čištění myjte jednou nebo vícekrát 

týdně podlahu vodou s běžným saponátem, pomocí 
hadru na podlahu nebo mopu.

koMerČní ProStorY (obchody, kanceláře apod.)
ruční čištění
l		Suché nečistoty odstraňte pomocí smetáku nebo 

vlhkého mopu.
l	omyjte podlahu pomocí dobře vyždímaného mopu.
l		na odstranění šmouh od obuvi použijte speciální 

čistič vhodný na podlahy s pU povrchovou úpravou.
Strojní čištění
podle možností čistěte pomocí rotačního čisticího 
stroje nebo multifunkční čističky, doporučeno každé 
3 měsíce v závislosti na míře znečištění, po čištění 
vždy pomocí vysavače odstaňte vodu.
l	používejte neutrální nebo alkalické čisticí prostředky.
l	Do strojů používejte červený pad.

1  používejte vždy lamely stejné 
šarže, 24 hodin před instalací 
ponechejte v místě pokládky 
jednotlivá balení podlahových 
dílců v originálním obalu roz-
ložené vodorovně vedle sebe 
(doporučená pokojová teplota 
je 20 °C).

3  Jednotlivé dílce obsahují na 
krátké i dlouhé straně zám-
kový spoj. lamely do sebe 
dokonale zapadají.

1  používejte vždy lamely stejné šarže, 24 hodin před 
instalací ponechejte v místě pokládky jednotlivá 
balení podlahových dílců v originálním obalu roz-
ložené vodorovně vedle sebe (doporučená pokojová 
teplota je 20 °C).

insight, artlineCreation Clic, Senso Clic



SoUHrnnÁ teCHnICKÁ DAtA
artlineSenso Lock insightCreation Clic Senso Clic

PoPiS
Celková tloušťka en ��8 mm 6 5 � �,5 �
tloušťka nášlapné vrstvy en ��9 mm 0,7 0,5 0,� 0,55 0,�
hmotnost en ��0 g/m² 9 895 8 560 7 700 � �10 � �60

rozměry en ��7 cm 100 x 17,6 100 x 17,6 9� x 15

91,� x 15,�
1�� x 18,�*
�5,7 x �5,7
�0,5 x �0,5
�0,5 x 61
61 x 61

91,� x 15,�**
91,� x 10,1**
�5,7 x �5,7
�0,5 x 61

�0,5 x �0,5

povrchová úprava – – pur+ pur pur pur pur
kLaSiFikaCe
Specifikace produktu – – en 6�9 en 6�9 en 6�9 en 6�9 en 6�9
evropská klasifikace en 685 třída ��–�� ��–�� ��–�1 ��-�� ��-�1
hořlavost en 1�501–1 třída Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1
elektrostatický náboj en 1815 kV < � < � < � < � < �
Skluznost za mokra Din 51 1�0 třída r9 r9 r9 r9 r9
Provedení
odolnost proti opotřebení en 660.� mm³ ≤ � – – ≤ � ≤ �
Skupina otěruvzdornosti en 6�9 – t t t t t
rozměrová stabilita en ��� % ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15** / ≤ 0,�5
tepelná vodivost en 1� 5�� W/(m.k) 0,�5 0,�5 0,�5 0,�5 0,�5
odolnost vůči bodovému zatížení en ��� mm 0,1 0,5 0,5 ≤ 0,1 ≤ 0,1
Stálobarevnost en �0 105–B0� stupeň ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6
odolnost vůči chemikáliím en ��� – ok ok ok ok ok
baLení
počet lamel/dílců v balení – ks 8 10 1� ��/15/16/�6/18/9 ��/�6/16/18/�6
obsah balíku – m² 1,� 1,8 1,97 �,�7*/�,�� �,��
zárUka 15 15 1� 15/5 1�
Ce MarkinG

7
en 1�0�1 en 6�9 en 6�9 en 1�0�1 en 1�0�1

R Le
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GErfLOr V mObILU

výrobce:
gerflor residential Flooring 
Zi du Bois des lots
F �61�0 Saint-paul-trois-Châteaux
France

dovozce:
Step Style, spol. s r. o.
lazecká �7�/70a
77� 00 olomouc
česká republika

zákaznická podpora:
+��0 7�5 06� 6�7
zapletal@gerflor-pvc.cz
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