
    

  ZDRAVÍME VÁS

Držíte v rukách Katalóg parkety od Skupiny Jola. Naša obchodná sieť je hrdá na to, 
že aj v tomto segmente Vám ponúkame najbohatší výber. Hľadáte na najlepšom 
mieste ak staviate dom alebo len obnovujete lebo u nás určite nájdete to 
najoptimálnejšie riešenie.

Na stránkach prospektu Vám predstavíme jednotlivé možnosti, ktoré aké výhody 
majú oproti ostatným, vysvetlíme Vám najdôležitejšie informácie, zaujímavosti a 
pridáme aj niekoľko rád k zakúpeniu, pretože podlahy a parkety sú vždy rozhodnutia 
na dlhšiu obu, vyberáme a volíme ich na desaťročia trvania. Poukážeme aj na 
jednotlivé doplnky, ktoré si môžete zakúpiť v našich predajniach, všetko na jednom 
mieste. Dúfame, že na základe tohto prospektu ľahšie nájdete riešenie na 
Váš problém!

P A R K E T Y

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU

Lebo u nás 
dostanete všetko 

na jednom mieste! 

 Prečo si vybrať práve nás?

WWW.JOLASLOVAKIA.SK

Kontakt na odborníka, 
ktorý je k Vám najbližšie:

WWW.JOLASLOVAKIA.SK

41
obchodov v 3 krajinách

2 

www. .skdvereoknabratislava

www. .skinterierdverebratislava

www. .skparketbratislava

www. .skgarazovabranabratislava

www. .skzatepleniebratislava

výrobné prevádzky
16

rokov skúseností

JOLA SLOVAKIA 
na sociálnych 
sieťach!

Skupina JOLA: 

943 01 Štúrovo Slovakia,
Bocskaiho rad 1169/1

Telefón: +421 948 320 510

Email: sturovo@jolaslovakia.sk

040 18 Košice,
Ukrajinská 58.

Telefón: +421 910 722 011

Email: kosice@jolaslovakia.sk

WWW.JOLASLOVAKIA.SK

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU!

LAMINOVANÁ PODLAHA | PLÁVAJÚCA PODLAHA | BAMBUSOVÉ PARKETY 
KORKOVÁ PODLAHA | LAMELOVÉ PARKETY | ŠVÉDSKA PODLAHA 

VINYLOVÉ PODLAHY | WPC  OBKLADY | DOPLNKY



Medzi trvanlivosťou a hrúbkou 7 a 8 mm laminátovej
podlahy môže byť značný rozdiel, 10 mm oproti 
8 mm už nedá toľko navyše. No 6 mm hrúbku radšej 
zabudnite!

Oplatí sa farbu podlahy prispôsobiť k nábytku a 
dverám a nie naopak lebo takto máme väčší výber. 
Nie je jedno aký efekt chceme dosiahnuť v miestnosti. 
Svetlé farby opticky rozširujú, tmavšie farby zužujú 
priestor, predsa však tieto majú elegantnejší vzhľad.

Pri výpočte množstva podlahy kvôli odrezkom je 
potrebné pripočítať 10% k celkovému rozmeru izby. 
Nezabudnime ani to, že zakúpiť sa dajú len 
kompletné balíky.

V prípade designového vzoru podlahy je potreba 
20-25 kusov dekoračných panelov aby na väčšej 
ploche bola vzorka dekoratívna.

Laminátovú podlahu je potrebné najmenej 48 
hodín pred uložením skladovať v tej miestnosti, 
kde ju použijeme, aby nabrala tam charakteristickú 
vlhkosť a teplotu. Izba má mať najmenej 18 
stupňov, a vlhkosť vzduchu 40-60%.

 

Trvanlivosť laminátovej podlahy určuje nie len 
kvalitná podlaha, kvalitné a presné uloženie, je 
dôležité aj to, akým prostriedkom ju ošetrujeme pri 
použití. Oplatí sa už pri zakúpení podlahy obstarať si 
vhodné - vyslovene na laminátovú podlahu vyvinuté 
- prípravky 

 

Vodu z podlahy je potrebné čo najskôr utrieť lebo v 
opačnom prípade HDF vrstva pri prepojeniach ju 
nasaje a môže zničiť podlahu. Tomuto môžeme 
predísť, ak pri ukladaní použijeme vodovzdorný 
tesniaci materiál.

Dobré rady k nákupu a 

použitiu laminátovej podlahy 

Caká Vás u nás najväcší výber podlahovín a parkiet!

Do ktorej miestnosti resp. podla nárokov co 
ponúkame?

ˇ’

VÝHODNÉ CENY

VYSOKÁ KVALITA

ŠIROKÝ SORTIMENT

PROFESIONÁLNA LOGISTIKA

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI

VYSOKÉ ODBORNÉ ZNALOSTI

NÁROČNÉ PREDAJNE

ZÁRUKA

ODBORNÉ PREVEDENIE, POKLÁDKA

Preco si vybrat JOLA 

podlahu, parkety?

’ˇ

ˇ ˇ

Podlahy a ich doplnky 
Na inštaláciu poláh sú potrebné z dôvodu odborného aj estetického rôzne 
doplnky. Tie tiež nájdete u nás na jednom mieste! Pokiaľ nie sú laminátové 
podlahy inštalované podľa predpisov výrobcu, strácate záruku, ktorá môže 
byť aj 5-30 rokov!

Doporučený doplnkový sortiment
 Ochrana proti vode a navlhnutiu: Clickguard impregnačný tesniaci materiál 

Doplnky k rohovým lištám: rohy, nadpájacie elementy, kotviace klipy 
osadeniu líšt na stenu, lepidlá, tmely
Kovové lišty a profily: prechodové, ukončovacie,  dilatačné lišty
Starostlivosť o podlahy: čistiace a ošetrovacie prostriedky 

LAMINÁTOVÉ PODLAHY ZÁRUČNÝ SYSTÉM

Vždy dodržujte predpisy výrobcu, týmto predĺžite 
životnosť podlahy a zabezpečíte si záruku výrobcu! 
Príručku pokládky nájdete na obale podlahoviny.

Do vlhkých, vodných miestností (kúpeľňa, toalety, kuchyňa): vinylová podlaha

Pre ochranu kĺbov a do detskej izby: korková podlaha

Do exkluzívnych interiérových priestorov (obývacia izba) a pre dlhodobú životnosť: 
drevené parkety

Na základe cenových relácií: laminovaná podlaha

Odolnosť voči počasiu, na exteriérové priestory: WPC podlaha

Pre milovníkov jedinečnosti, egzotické riešenie: bambusové parkety

Pre milovníkov klasickej a tradíčnej podlahy: lamelové parkety

V Západnej-Európe pohľadávka na vinylovú podlahu dosahuje rozmery laminátovej podlahy, pretože v 
sebe zahrňuje jej všetky popredné vlastnosti a doplňuje  s vodovzdornosťou.

WPC podlahy sú obľúbené hlavne na kúpaliskách a v okolí domácich bazénov, pretože v plnej miere 
odolávajú vplyvom počasia a nepotrebujú ani udržiavanie. 

Pod podlahu uložená vrstva odoláva prachu, vode a pare dostať sa na povrch, resp. má aj teplovzdornú a 
hlukotesnú funkciu.

V prípade podlahového kúrenia sa odporúčajú len 14 mm tenšie parkety alebo podlahy. Bukové a 
javorové drevo nie, ale dubové je vhodné na tieto účely.

Svetová výroba korkovej podlahy v 90% pochádza z Portugalska.

Bambus je trstnatá trávová rastlina, ktorá dosahuje výšku až 3-10 m, je to stálozelená rastlina v Ázii a 
Austrálii.

Vodovzdornosť laminátovej podlahy je možné značne zlepšiť Clickguard impregnujúcou  tlmiacou 
hmotou, ktorú si môžete zakúpiť v našich predajniach.

Výhodné ceny, najväčší výber farieb, dlhodobá záruka, ľahko sa ukladá, je odolná 
proti oderu, hygienická, vhodná aj pre podlahové kúrenie, vhodná na všetky 
riešenia

PLÁVAJÚCA PODLAHA
 

BAMBUSOVÉ PARKETY

Elegantný výzor, 100% prírodný drevený materiál, možnosť obnovy, dlhotrvajúca 
životnosť, vysoká odolnosť proti oderu, odolné proti drevokazom a hubám

KORKOVÁ PODLAHA

Výborná zvuková-a tepelná izolácia, dodáva pocit teploty, kĺby chrániaca flexibilita, 
ľahko uložiteľná, obnoviteľná, ekologická, odolná plesni-, baktériám-a rozkladu

LAMELOVÉ PARKETY

Klasické riešenie, 100% vodovzdorné, obnoviteľné, dlhodobá životnosť

ŠVÉDSKA PODLAHA

V plnej miere vyhotovená z pravého masívneho dreva, klasické riešenie, 
obnoviteľnosť, dlhodobá životnosť

VINYLOVÁ PODLAHA

Moderná, nová technológia, 100% vodovzdorná, ľahko udržiavateľná, odolná 
proti oderu, presná podoba drevenej parkety alebo dlažby

WPC PODLAHA 
Wood Olastic Composite (drevo-plast zloženie) kombinácia drevovláknitého a 
polymérneho materiálu zjednocuje krásu dreva so silou plastu, nehnije, netrieskuje sa, 
odolná voči škodcom, ekologická lebo sa vyrába zo znovupoužitých materiálov

POZNATKY
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Parkety vyrobené z dreveného materiálu sú teplé 
podlahoviny. Takými je plávajúca podlaha, lamelové 
parkety alebo bambusové parkety. Tieto sú 
dlhotrvajúcej životnosti, viackrát ich možno obrúsiť, sú 
obnoviteľné, preto je ich životnosť dlhšia, patria však do 
drahšej cenovej kategórie. 

Viete, ž
e...?

Materiál laminovanej podlahy je 90% ekologická 
drevotrieska, z ktorej sa vyrába tzv. HDF (High Density 
Fibreboard= drevolepenka s vysokou hustotou) nosná 
platňa. Na toto sa dáva UV odolná farebná dekoračná vrstva, ktorá dodáva charakter podlahy. Povrchová vrstva je 
obzvlášť tvrdá melamino-vosková ochranná vrstva, ktorá dodáva laminátovej podlahe odolnosť proti oderu. 
Z toho vyplýva, že laminovanú podlahu nie je možné obnoviť brúsením, jej životnosť je kratšia. 

 

Hrúbka laminátovej podlahy je 6-12 mm. Lepšia kvalita sa začína od 8 mm, ale aj 7 mm hrúbka môže byť kvalita 
prémiovej kategórie, ak je HDF hustota nosnej platne vyššia.

Použiteľnosť laminátovej podlahy sa kategorizuje (21-33) a hodnota odolnosti proti oderu (AC1-AC5) sa 
nepochybne spáajjú: AC3/31, AC4/32, AC5/33. Do domácich priestorov a menej používaných miestností 
(napr. Spálňa) stačí aj trieda AC3/31, do viac používaných miestností ako je napr. predsieň, chodba, obývacia 
izba, detská izba na podlahu si zvolme radšej triedu AC4/32.

 

Hodnota odolnosti proti oderu u laminátovej podlahy (IC1-IC3) nás informuje o tom, aká je odolnosť voči 
spadnutým predmetom. Čím je vyššia táto hodnota, tým lepšie. Zvolme aspoň IC2 hodnotu.

Čím je hmotnosť laminátovej podlahy vyššia, tým je kvalitnejšia. Prijateľná je už hodnota 850kg/m3.3  

Povrchová štruktúra laminátovej podlahy je vtedy pekná, ak je dekorovanie  a žilkovanie v súlade a týmto dodáva 
pocit pravého dreva. U vysoko leštenej podlahy to nenájdeme, tam je dôležitý práve úplne zrkadlovitý hladký 
povrch.

Čísla panelov nám ukážu, koľko rôznych druhov vzoriek sa strieda v balíku nachádzajúcich sa kusoch podlahy. 
Na veľkej ploche totiž len nad 20 ukáže dobre. 

Okraj laminátovej podlahy vzniká fózovaním t.j. na 2-4 stranách s hĺbkou 1 mm, a 2-3 mm širokým v 45°uhlovým
obrúsením. Toto nazývajú aj ako V- fuga. Vďaka tomu na uloženej podlahe sa tieto vzory vyrysujú, sú aj okom 
dobre viditeľné hranice medzi jednotlivými podlahovými panelmi a zvýši sa estetická hodnota podlahy.

Ozdobné lišty slúžia na estetické uzavretie podlahy pri stenách, resp. pri kombinovaní iných, vertikálnych 
plochách. Zakrývajú dylatačné nezrovnalosti, za niektorými sa môžu viesť aj káble a iné vodiče. 

 Brúsenie, obnovenie je možné len v prípade drevených parkiet, samozrejme záleží na použití, ale tak po 20-25 
 rokoch je to potrebné vykonať. Podľa hrúbky a kvality dreva sa to môže urobiť hoci aj trikrát, takto nám vychádza 
 100 ročná životnosť.

Použitie podlahového kúrenia záleží aj od hrúbky parkety, od kvality dreva, obsahu vlhkosti, od druhu dreva a 
dokonca aj od smeru vlákien.

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

Prach-a parotesná fólia
Podkladová vrstva

Laminátová podlaha

Exkluzívny výzor, klasický a moderný štýl, 100% prírodný drevený materiál, 
možnosť obrúsenia, leštenia, obnovy, životnosť aj do 100 rokov

ŠTRUKTÚRA LAMINÁTOVEJ PODLAHY
Vrstva syntetickej živice 
odolnej proti oderu

HDF nosná vrstva

UV-vzdorná, farebnosť 
udržiaca dekorová vrstva

Melaminová výplň

Podkla
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