Design Line Connect

Návod k pokládce

ZNOVU ROZEBÍRATELNÁ
Stěhujete se?
Vezměte svou podlahu jednoduše s sebou.
TICHÁ
Příjemná prostorová akustika
díky elastickému povrchu.

Krok 1: První řada

Krok 2: Druhá řada

Krok 3: Spustit dolů

Spojení čelních stran

1. Nástroje

VHODNÁ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
Perfektní podlahová krytina
pro koupelnu nebo kuchyň
VYSOKÉ POHODLÍ PŘI CHŮZI
A PŘÍJEMNÉ TEPLO OD NOHOU
Vysoký komfort díky měkkému povrchu
SNADNÁ ÚDRŽBA
Snadné čištění a údržba
VYSOKÁ ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ
Díky strukturovanému povrchu
vhodná také pro majitele psů a koček
4. Pokládka
Pro následující oblasti použití doporučujeme použít naši podložku ComfortTEC:
• Optimalizace míry kročejového a prostorového hluku
• Přemostění malých spár, například u keramických dlaždic
• Při pokládce dílčích ploch ke snížení pohybu plochy (Drift)
Na místě pokládky pracujte vždy zleva doprava. Strana lamely s perem při tom
bude směřovat ke stěně. Postarejte se s pomocí vhodných rozpěrek o to, aby
kolem dokola byla stálá dilatační spára o minimální šíři 3 mm. Udržujte konzistentní pokládku v úhlu 90° k místnosti. U kónického tvaru zdi musíte případně
lamely, které přiléhají na stěnu, odpovídajícím způsobem přizpůsobit. První lamelu položte tak, aby strana s perem ukazovala ke stěně, a k ní přiložte druhou
a všechny další lamely. Pokládejte čelní spoje tak, aby pera a drážky přesně přiléhaly a uzamkněte je tlakem palce. Pro nasazení dalších řad jednoduše nasaďte
lamely do podélné drážky již položené předchozí řady v úhlu cca 30° a spusťte
je dolů. Po jejich položení dojde k uzamknutí čelní strany.

K pokládce krytiny DESIGNline Connect budete potřebovat následující nástroje:
• podlahářský nůž rovný
• tužku / příložník (děrovaný kotouč)
• Gumové kladívko
• skládací metr / měřicí pásmo
• nůžky na lišty
• rozpěrky (klínky)
• popř. řezačku dílců
• vrtačku / Forstnerův vrták pro otvory na trubky
• úhelník / úhelník s pohyblivým ramenem
• popř. nářadí pro přípravu podkladu

Vezměte následující lamelu, zasuňte ji v úhlu delší stranou do lamely poslední
dokončené řady, která už je položená na zemi, a při tom ji veďte tak těsně
k čelní straně již položené lamely, jak jen to je možné, a uzamkněte ji. Stačí
krátké stlačení palcem nebo lehké poklepání gumovým kladívkem na příčnou
zkosenou hranu čelní strany a už slyšíte jak nová lamela s kliknutím zaskočila
- hotovo. Tuto techniku použijte při pokládce všech zbývajících řad a zbývajících ploch. Dbejte na to, aby překrytí spár bylo minimálně 30 cm. Pro položení
poslední řady nejprve změřte vzdálenost mezi stěnou a položenou řadou a přeneste ji na lamelu. Poslední položená řada by měla pokud možno odpovídat
poloviční šířce lamely. Nezapomeňte při řezání na 3 mm širokou dilatační spáru
mezi lamelami a stěnou.

2. Základní informace

Abyste schovali hranu lamel, můžete eventuálně podříznout dveřní rám, podlahovou lištu nebo lištu skříně. Pokud použijete při pokládce tuto metodu podříznutí, musíte za podříznutím zohlednit přiměřenou dilatační spáru.

Před zpracováním dodaného zboží se přesvědčte o jeho dokonalé kvalitě.
Přiříznuté nebo již položené zboží nemůže být později reklamováno.
Stejnobarevnost lze zaručit jen u dodávky z jedné výrobní série (šarže).
Pokládce krytiny DESIGNline Connect zpravidla předchází 24-hodinová aklimatizace v místnosti plánované pokládky, paralelně s hlavním zdrojem světla v místnosti. V dlouhých, úzkých místnostech pokládejte podélně. To výrazně zlepší
vlastní stabilitu.
Při pokládce ve vícero místnostech prosím oddělte plochy v místě dveří popř.
průchodů pomocí proﬁlů, které jsou k tomu určené. Mezi hranami a ostatními
pevnými předměty, průchodkami trubek a zdmi je třeba dodržovat vzdálenost
minimálně 3 mm. Tato bezpodmínečně nutná dilatační spára nesmí být překryta
ani osazena elektrickým kabelem apod.
Stávající dřevěné dveřní zárubně je možno zkrátit. Také pod zárubní dveří
dbejte na zachováni dostatečné dilatační spáry, min. 3 mm. Pokud by lamela
nešla vsadit pod požadovaným úhlem zámku, potom spojte naplocho ležící
lamely. Nebudete-li zkracovat dveřní zárubně, musíte mezi krytinou DESIGNline
Connect a zárubní počítat s dilatační spárou alespoň 3 mm.

3. Příprava podkladu
Připravte podklad dle normy DIN 18365. Podklad musí být rovný (DIN 18202
tolerance rovinnosti, tzn. výškový rozdíl maximálně 1 mm/m). Vyrovnejte popř.
povrch pomocí vhodné stěrkové hmoty.
V zásadě se doporučuje odstranit staré podlahové krytiny. Individuální řešení
jen po poradě s níže uvedenou infolinkou pro pokládku.

3a. Klimatické podmínky v místnosti
Krytinu DESIGNline Connect lze pokládat bez problémů při pokojové teplotě
mezi 18°C a 35°C.

5. Zvláštnosti
Abyste zajistili možnost opětovné pokládky a předešli poškození spojů systému
DESIGNline Connect, postupujte při demontáži podlahy bezpodmínečně následovně: Nejprve vyjměte naposled položenou lamelu z čelního spoje a poté
z podélného spoje. Nyní můžete plochu demontovat lamelu po lamele a nebo
až k lamele, kterou je třeba vyměnit.

5a. Dilatační spáry
U ploch o velikosti od 100 m2 nebo od 10 m x 10 m musí být instalován vhodný
proﬁl pro dilatační spáry.

6. Dokončovací práce
• Odstraňte všechny rozpěrky
• Při instalaci podlahových lišt a ukončovacích proﬁlů dbejte na to, abyste lišty
nebo proﬁly nikdy nepřipevňovali k podlahové krytině.
• Dilatační spáry před trubkami atd. musí být opatřeny krycími rozetami
• Zbytky lamel prosím předejte k řádné likvidaci

7. Čištění & péče
Krytina DESIGNline Connect by měla být čištěna v pravidelných intervalech pomocí dvoustupňového vytírání, přičemž druh čistění a vynaložené úsilí se řídí
podle oblasti použití a míry zatížení. Nasazením účinných čistících zón a čistících
rohoží podstatně snížíte množství přinesených nečistot. Dbejte prosím na to,
abyste pohyblivý nábytek opatřili ﬁlcovými podložkami. Vybavte prosím kancelářské židle a jiné pojízdné předměty kolečky typu (W).
Po dokončení pokládky je třeba provést závěrečné čištění. K běžnému čištění
můžete použít smeták, vysavač nebo vlhký hadr. Při silném znečištění použijte
PU čistící prostředek. Všechny agresivní látky a látky, které tvoří skvrny, musí být
z povrchu podlahy okamžitě odstraněny.
Přečtěte si k tomuto tématu také naše aktuální doporučení týkající se čištění
a čistících prostředků.
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FLEXIBILNÍ
• Rychlá a snadná pokládka
• Použitelná ihned po pokládce
• Perfektní podlaha pro komerční plochy

