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aktuálně
 8 | Zprávy

produkty
17 | Novinky v oblasti podlahovin a stavební chemie

objekt
34 | Hotel Ještěd, Liberec 
  Harmonický Opus pro ještědský interiér – 
  tvrzený vinyl s metalickým dekorem

téma
37 | Venkovní terasy 
  ze dřeva a kompozitních materiálů

38 | Století plastů (4)
  Dřevoplasty pro podlahoviny

Materiály pro terasy, údržbu a čištění
40 | Podlahy Šesták, s.r.o.
41 | Karsis s.r.o.
42 | Parket Atelier s.r.o.
43 | Asko, a.s.
44 | Dr. Schutz® a Finalit®

46 | Likor s.r.o.
47 | Bona CR, spol. s r.o.

obsah

40 |

41 |

34 |

Ultra robustní: Podlahy EGGER Design+ Flooring vypadají díky jedinečné 
povrchové úpravě TPU s efektem SelfRepair každý den jako nové: Otisky a 
deformace na povrchu u této nové designové podlahy samy zmizí. Díky pevné 
nosné desce s dřevěným základem UWF snese i velká zatížení. Od července 
2016 u vašeho obchodního partnera EGGER.

Často hýbete nábytkem?
Nevadí. Na naší podlaze 
to nebude znát.

www.egger.com/designplus
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60 |

materiály & technologie
Praxe

48 | Provádění potěrů
  v letním období

50 | Vliv vysokých teplot
  na realizaci podkladů

52 | Padesát bodů pro podlaháře

Nářadí, nástroje, přístroje

54 | Bona CR, spol. s r.o.
55 | FLEX-Elektronářadí, s.r.o.
56 | Janser spol. s r.o.
57 | Mechanik s.r.o.
58 | BAT NÁŘADÍ s.r.o. 
59 | Weldplast ČR s.r.o.

Realizace

60 | Výzkumná centra NTIS a CTPVV, Plzeň
  Moderní technologie v budově i na podlaze

62 | Obecní dům, Praha 1
  Podlahářský koncert ve Smetanově síni

78 |

www.janser.cz
www.odstranovani-starych-podlah.cz

www.propodlahare.cz
e-shop již brzy!

odstraňování starých podlah
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fórum
64 | Barkotex Praha spol. s r.o.
  slavil 25 let

66 | Co se děje v Cechu podlahářů ČR
  Jednání s předsedou vlády

67 | XII. PODLAHA CUP v Uherském Brodě
  Cech podlahářů ČR pořádal další ročník 
  tradiční soutěže učňů

69 | Prodejní centrum
  Gerflor CZ s.r.o. – vzorkovna a sklady v Olomouci

70 | Nepodceňujte projektovou dokumentaci
  I kvalitní řemeslník se může snadno stát obětním beránkem

72 | České stavebnictví v roce 2015
  Nejvíce bytů se staví ve Středočeském kraji

tipy pro vás
74 | Remmers s.r.o.

76 | IVC – International Vinyl Company

78 | Parket Atelier s.r.o.




