Dřevěné
podlahy
www.htparket.cz

prknA
HT Parket CZ

N

aše firma HT PARKET CZ vstoupila na český trh již v roce 2001. Zaměřujeme
se výhradně na zakázkovou výrobu z evropských dřevin, převážně z dubu
a jasanu. Většina naší produkce míří do zemí EU. Sledujeme nejnovější
západní trendy, účastníme se zahraničních i domácích interiérových výstav a veletrhů
a díky tomu aktuálně reagujeme na požadavky moderní bytové architektury. Jako jedni
z mála v České republice nabízíme našim zákazníkům výrobu podlah přesně podle
jejich požadavků!

Chcete mít na
podlaze originál?
Obraťte se na
nás! Na zakázku
vyrobíme dřevěná
prkna přesně podle
vašich představ.
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Třívrstvá dubová
a jasanová prkna
1
Dub je nejvhodnější
přírodní materiál

Třívrstvá dubová prkna jsou
nejrozšířenějším typem vícevrstvých
dřevěných podlah a lze z nich sestavit
dokonalou podlahu. Základ třívrstvé
dřevěné krytiny tvoří nosná deska, pod
ní je umístěna protitažná vrstva a povrch
pokrývá vrstva nášlapná. Toto provedení
je stabilnější než masivní dřevěná
podlaha, je méně náchylné ke srážení,
sesychání či rozšíření pod vlivem kolísání
teploty a vlhkosti v místnostech.

2

nechte si poradit od našich profesionálů,
kteří vám rádi pomohou s výběrem
i realizací. Ze stejného dřeva vám
můžeme zhotovit také schody, sokl,
obložení stěn a stropů nebo parapety,
materiál se tak stane jednotícím prvkem
v designu celého interiéru.

4
Povrchové úpravy

Celkové vyznění podlahy závisí na její
povrchové úpravě. Proto vyrábíme prkna
v různých povrchových úpravách, jako
jsou UV, přírodní oleje či laky, individuální
požadavky klienta dovedeme do konce
přímo v místě realizace.

5

Dlouhá životnost

Třívrstvé podlahy mají oproti
laminátovým a vinylovým
několikanásobně delší životnost.
Přebroušením povrchu odstraníte lokální
poškození a nanesením nové povrchové
úpravy dosáhnete vzhledu nové podlahy,
což u laminátových a vinylových krytin
není možné.

3
Vhodné do všech interiérů

Dřevěné podlahy se hodí do každého
bytu i domu. Přírodní dřevěné materiály
jsou obecně komfortnější a navíc
nejteplejší možnou variantou pro běžný
kontakt s krytinou. Pokud si nejste jistí,

Vlastnosti
dubu

Dubové dřevo je tvrdé,
pevné, těžké a velmi
trvanlivé. Z původních
tuzemských dřevin
nejlépe snáší změny
vlhkosti a vlivy
počasí, je odolné vůči
škůdcům. Používá
se např. k výrobě
konstrukcí, obkladů,
parket, panelů, sudů,
pražců, mlýnských kol,
pilotů a nábytku.

kresbu jasanového
dřeva. Šikmo řezané
pásky jasanu se
používaly k vykládání.
Dřevěné obklady,
prkna či dýhy jsou
nejžádanější tam, kde
se objevuje kontrast
jádra běli, nebo
v místech srůstu.

Vlastnosti
jasanu

Výrazné letokruhy
vytvářejí krásnou

Prkna je možné vyrobit
v různých tloušťkách

Tloušťky se pohybují od 11,5 mm
(speciálně pro podlahová topení) přes
standardních 14 mm po 20 mm. Délky
nabízíme od 800 mm do 2500 mm,
šíře od 120 mm do 250 mm.
Prkna naší výroby v tloušťce 12 mm
a celomasivním provedení 11,5 mm
dosahují fantastických hodnot odporu
0,09 až 0,10 W.m-1.K-1, proto
jsou skvělou volbou pro podlahová
teplovodní topení. Snížením stavební
výšky na 12 mm stále zanecháme
masivní nášlap 4 mm jako u větších

stavebních výšek.
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Co se hodí
k vám domů?

Povrchové úpravy
plusy / minusy
Povrchová úprava olej

+ příjemně zvýrazní kresbu dřeva
a mírně jej ztmaví
+ dá se lokálně opravit
+ poskytuje výrazně vyšší ochranu dřeva
+ vhodná na zátěžové komerční plochy
i do domácnosti
+ případný refresh speciálním
přípravkem je finančně nenákladný
+ hodí se na podlahové vytápění

Můžete si vybrat
jak rozměry, tak
i různé povrchy!
- Moření

plus 2x fáze / v-drážka,
4x fáze / v-drážka
- Prokouřená dýha

- údržbu je nutno provádět speciálním
přípravkem, který neutralizuje vodu
- nedoporučuje se čištění mokrou cestou

dub kouřový
- Kartáčovaný povrch

Během finální fáze výroby dochází
k sejmutí měkčí části povrchu. Díky
tomu je povrch těchto desek hladší.
Úprava zejména po nanesení oleje
obohacuje krásu struktury dubu
a podtrhne přírodní vzhled podlahy.

UV olej je unikátní polymerovaná (vařená)
směs čistých přírodních olejů a přírodní
pryskyřice, obohacená o účinnou UV ochranu
a hydrofobní ochranu (pro zvýšení odolnosti
proti působení vody), která dokáže na povrchu
dřeva vytvořit olejový film bez rizika loupání.
Navíc je UV olej tvrdší než voskový olej,
vytvrzuje se pouze ultrafialovým zářením
při určité vlnové délce.

- Ruční olejování

tvrdým voskovým olejem
- Barevný olej

Osmo nebo Blanchon
(UV olej, UV lak, přírodní olej)

Povrchová úprava lak

- Hoblovaný povrch

Vtiskne dřevu charakter ruční práce
více než kterákoliv jiná povrchová
úprava. Zářezy hoblíku zvrásní povrch
podlahy s nepravidelnou elegancí
a vytvoří originální kresbu.
- Ruční tmelení suků
a 3D spár

Nabízíme vám výrobu
schodiště ve stejném
odstínu a povrchové
úpravě, jaké jste si
zvolili na podlahu.
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+ snadná údržba
+ zamezuje ulpívání nečistot
+ neabsorbuje vodu
- nelze opravit lokálně, pouze
celoplošně (což je finančně náročné)
- při podlahovém vytápění hrozí
popraskání
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umíme barvy dle
vašeho přání
Nejžádanější moření dubových podlah
DUB COGNAC
COUNTRY

DUB ALBERTA
ASPEN country

+ nabízíme
odstíny
a barvy
moření
povrchů dl
e
vašeho
přání

skladba našich
prken

DUB AUTENTIC
RUSTIC

DUB AUTENTIC
RUSTIC

DUB PŘÍRODNÍ
RUSTIC

DUB PŘÍRODNÍ
COUNTRY

VYrábíme konstrukce
v komBinacích:

Dub + smrk + smrk
DUB CHOCOLATE
NATUR

DUB POLAR
RUSTIC

DUB DUBLIN
NATUR

Dub + smrk + dub
Dub + dub + dub
V-drážka / fáze:

Sražená hrana po obvodu prken nebo na
podélných stranách prkna. Využitím V-drážky
se prkno krásně opticky zvýrazní a zároveň
zakryje případné tvoření vlásečnic.
8 ht parket cz 2021

9 ht parket cz 2021

Dub, anebo jasan? Nad oběma
jásám! Přírodní materiál na
podlaze je přesně to pravé
pro domácí pohodu!
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TŘÍDĚNÍ PRKEN
HT PARKET CZ

Rozměry
prken
DUB NATUR:

1800 - 2200 mm a 20 % kratší délky

245 mm

220 mm

1800 - 2200 mm

DUB COUNTRY:

1800 - 2400 mm a 20 % kratší délky
220 mm

1800 - 2200 mm

1800 - 2200 mm a 20 % kratší délky

Prkno Dub Country

Suky (až do 6,4 cm) ve všech variantách, běl, částečně popraskané, výrazná kresba
dřeva a nejrůznější barevné varianty dubu vám pomohou dosáhnout vzhledu staré
prkenné podlahy se všemi výhodami technologie vrstvené podlahy.
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DUB rustic:
1800 - 2200 mm
245 mm

délka fixní 1810 mm

1800 - 2200 mm

Dřevěná podlaha
na podlahové
vytápění? Pro nás
žádný problém!

220 mm

800 - 1200 mm

800 - 2200 mm

délka fixní 1810 mm

800 - 1200 mm
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195 mm

Charakter této podlahy je určen mnoha malými a středně velkými suky (až do 4,5 cm),
které jsou pevné a mohou být i černé. Vzhledem k nepřítomnosti běle celek působí
ušlechtile.

800 - 2200 mm

145 mm

Prkno Dub Rustik

120 mm

145 mm

Přirozeně se vyskytují malé rozdíly v barvě s malými pevnými suky (až do 3,5 cm),
minimum tmavých suků zdůrazňuje přirozenost tohoto třídění. Vzhled působí klidným
dojmem bez nebezpečí monotónnosti.

120 mm

Prkno Dub Natur

160 mm

195 mm

800 - 2200 mm

160 mm

Nejlepší kvalita s efektem nenápadné elegance. Třídění Select je bez suků a běle,
s přirozenou kresbou dřeva a dekorativními stejnobarevnými letokruhy.

220 mm

Prkno Dub Select

Zvolte si
způsob pokládky!
pravidelná vazba

nepravidelná vazba

pokládka našikmo

Plovoucí
pokládka

Pokud se dřevěná
podlaha pokládá
bez pevného spojení
s podkladem, tzn.
že se spojují pouze
jednotlivé dílce,
hovoříme o pokládce
plovoucím způsobem.
Podlaha se tak může
volně pohybovat
na podkladu.

pokládka do stromečku

Celoplošné lepení

Jednou z variant
pokládky je celoplošné
přilepení dřevěné
podlahy speciálním
lepidlem přímo na potěr.
Vždy ho doporučujeme
konzultovat s odborníkem
a vybrat lepidlo určené na
podlahové vytápění nebo
vhodné na formáty větší
než 1 bm. Celoplošně
lepené podlahy zaručují
nízký akustický efekt
a výbornou prostupnost
tepla.
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Pokládka
na podlahové
teplovodní topení

Třívrstvé dřevěné podlahy
jsou vhodné jak pro plovoucí
pokládku, tak pro celoplošné
přilepení na teplovodní
podlahové vytápění. Dobrý
tepelný odpor pak umožňuje
ekonomický provoz podlahového
vytápění. Na podlahové vytápění
doporučujeme speciální
podložku u pokládky plovoucím
způsobem, u pokládky lepením
speciální lepidlo, vše určené
k těmto účelům.

Jak čistit
a udržovat podlahu

D

řevo je přírodní materiál, který
reaguje na změny okolního
prostředí, zejména vlhkosti
a teploty. Podlahu můžete bez obav
vytírat vlhkým, ale dobře vyždímaným
hadrem, přímý kontakt s vodou by
mohl způsobit nežádoucí dilataci,
která vede k popraskání povrchové
vrstvy laku a trhání jednotlivých lamel.
Podobné účinky může mít vysoká vlhkost
vzduchu, zejména v novostavbách. Nižší
vlhkost vzduchu dřevěné podlaze také
neprospívá, potom dochází k sesychání
a tvorbě trhlinek mezi lamelami. Proto
doporučujeme udržovat relativní vlhkost
vzduchu 40 až 60 % a teplotu v místnosti
15 až 25 °C. Naše prkna jsou určena
výhradně do interiéru, proto nevystavujte
podlahy přímému světlu z důvodu možné
degradace dřeva a změny barevnosti.
Údržba lakovaných povrchů je velmi
jednoduchá, běžně stačí povrch jen vysát
a vytřít vlažnou vodou s přidáním mýdla.
Čas od času použijte údržbový produkt

Polish od firmy Bona, který zaplní jemné
mikro prasklinky na povrchu laku a oživí
vzhled lakovaného povrchu.
Dřevěné třívrstvé a masivní podlahy
s povrchovou úpravou přírodní olej
nebo UV olej ošetřujte mýdlem na
olejované podlahy od firmy WOCA, a to
pro standardní ošetření (běžný úklid)
dobře vyždímaným hadrem namočeným
v roztoku vody a mýdla WOCA na
olejované podlahy v poměru dle návodu.
Dále u olejované podlahy doporučujeme
používat WOCA Refresher, který udržuje
podlahu v kondici.
Na každodenní údržbu postačí vysátí
suchou cestou, vysavačem. Nohy stolů,
židlí či skříní je nutné podlepit měkkým
materiálem (filcové podložky, starý
koberec atd.), aby nedošlo k poškrábání
laku nebo oleje. Oděr mohou způsobit
také drobné kamínky nebo písek.
Pro tento druh podlah nejsou vhodné
ani robotické vysavače s ohledem na
možnost mechanického poškození.
Při běžném čištění a vytírání
nepoužívejte v žádném
Při dodržení
případě běžné agresivní
těchto zásad
saponátové přípravky, které
bude mít
nejsou speciálně určené na
dřevěné olejované podlahy,
vaše podlaha
o výběru se vždy poraďte se
vysokou
svým dodavatelem. Osvěžovač
životnost
olejovaných podlah se může
a kvalitu.
nanášet podle potřeby.
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SHOP PARK ČESTLICE
– SHOWROOM A PRODEJNA
Průhonická 119
251 01 Čestlice - Průhonice
+420 272 690 770
+420 602 276 898
+420 775 272 983
cestlice@htparket.cz
VLAŠIM
– VZORKOVÁ PRODEJNA
Žižkovo náměstí 137
258 01 Vlašim (okr. Benešov)
+420 775 272 983
vlasim@htparket.cz

www.htparket.cz

