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Popis výrobku 
 
Dřevěná podlaha Planet parket. Jedná se o dřevěnou jednolamelo-
vou vícevrstvou parketu s vrchní nášlapnou vrstvou z evropského 
Dubu (Quercus robur) lepenou polyuretanem na voděodolný bře-
zový překližkový multiplex. Parketa je speciálně vyrobena k celo-
plošnému lepení k podkladu, vhodná na podlahové vytápění. 
Parketa je opatřena pero-drážkou a po všech stranách je přiznaná 
decentní hrana, tedy mikrofáze. Spodní vrstvy parkety jsou pravi-
delně prořezány. 

Technické parametry 
KONSTRUKCE 
Parkety Planet parket jsou konstrukčně složeny z vrchní nášlapné 
lamely z dubu a spodní vrstvy tvořené z březového multiplexu. 
Tyto vrstvy jsou lepeny speciálním polyuretanovým lepidlem zajiš-
ťující perfektní spojení s mírou pružnosti lepeného spoje. 

ROZMĚRY  
Parkety mají celkovou tloušťku 11,5mm, z toho 2,6mm silnou 
nášlapnou vrstvu. Jsou široké 120 a 150mm. V šířce 120mm jsou 
dodávány v mixu délek ve velikostech 730-1500mm zhruba v po-
měru 60-40%. V šířce 150mm jsousou délky 730-1500mm v pomě-
ru cca  20-80%. V rámci jednotlivých balíků se poměr délek může 
lišit. Při výrobě vzniká malý podíl i jinak dlouhých a kratších kusů, 
které mohou být součástí daného balíku. Každý balík je označen 
příslušným množstvím. 

TOLERANCE 
Povolené tolerance celkově tloušťky parkety 0,25mm, 
Šířková tolerance mezi šaržemi 0,1mm,  
Délkové tolerance viz odstavec Rozměry. Výšková tolerance mezi 
dílci při jejich spojení 0.15mm. 
Tolerance mezi poměrem délek může být +-10%.  
 

Vzhled parket  
VZHLEDOVÉ TŘÍDĚNÍ 
Rustik - charakterem se jedná obecně o rustikální charakter dřeva 
se suky, výraznou kresbou a tmelenými prasklinami. Jednotlivé 
parkety mohou mít mezi sebou i v rámci parkety výraznější barev-
né rozdílnosti. Všechny vady jsou vytmeleny tmelem. Povrch může 
obsahovat suky a zárůsty neomezené velikosti.  Možné drobné 
prolákliny v povrchu, nebo propadený či vymetený tmel v sukách, 
je možná oprava po pokládce dodávaným voskem.  Na některých 
lamelách mohou být zážehy běle podél kraje. Doporučujeme k 
objednávce přidat i drobné množství navíc (cca 2-3%) na prořez a 
případné vyřezání větších suků. 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A JEJÍ ÚDRŽBA 
Parkety Planet parket jsou standardně dodávané v lehce kartáčo-
vaném provedení. Jsou standardně ošetřeny speciální povrchovou 
úpravou olejem NaturaWax, která umožňuje dřevu dýchat a přitom 
vytváří tvrdý a odolný povrchový film. Povrch podlahy je testován 
pro vysokou zátěž při otěru v komerčních prostorách. Mějte na 
paměti, že po rozbalení z balíku trvá ještě 10 dní dozrávání po-
vrchu podlahy pro vytvoření plné odolnosti. Důležitou věcí je do-
držování správné údržby, jež naleznete v dokumentu Údržba pod-
lah Planet parket. Dodržování správné údržby podlah je podmín-
kou trvání záruky. Po pokládce a vyčištění podlahy podlahovým 
mýdlem, je ideální použít voskovou emulzi pro vytvoření dodateč-
né ochrany povrchu podlahy. Tento postup je uveden v dokumen-

tu Údržba podlah Planet parket. S objednávkou podlahy doporu-
čujeme objednat i sadu na údržbu podlahy. 

Ostatní detaily  
BALENÍ 
Parkety v balíku zpravidla obsaženy v mixu a běžný balík orien-
tačně obsahuje 1.77mq. Některé balíky mohou mít však odlišné 
množství. Na balíku je vždy uvedeno příslušné množství. Parkety 
jsou baleny v plastové fólii chránící parkety před výraznou změnou 
vlhkostí během přepravy a každý balík je též opatřen ochranou čel 
balíku vlnitou lepenkou nebo kartonem. Na paletě je cca 100mq 
parket. Váha 1 metru čtverečního parket je cca 7kg.   

DODÁVKY, OBJEDNÁVKY 
V objednávkách není potřeba objednávat množství na balíky, ale 
objednat konkrétní množství. Dle množství balíků skladem bude 
vyskladněno množství nejblíže k požadovanému. Objednané 
množství je, pokud klient nestanoví jinak, bráno vždy jako spodní 
možnost k dodání. Nedodáváme částečné balíky. Nepoškozené a 
nerozbalené balíky je možné odebrat zpět do 14-ti dní od odběru. 
Ke každé objednávce současně doporučujeme objednat standard-
ní sadu na údržbu podlah. Stejně tak je možnost dodat olej v barvě 
dané podlahy na případné doolejování drobných detailů během 
pokládky, či případné poškození. 

ROZDILNOSTI 
Každá podlaha je jedinečná! Barevné rozdíly a rozdíly ve struktuře 
jsou způsobeny přirozenými vlastnostmi dřeva a použitím specific-
ké povrchové úpravy. Dřevo i povrchová úprava oxiduje a stejný 
kus nebude stejný oproti tomu, co je uskladněn v jiných podmín-
kách. Vzorky, vystavované plochy, atd.., nemohou proto být s nově 
dodanou podlahou naprosto identické. Podobné pravidlo platí s 
charakterem podlahy, kdy vzorek může obsahovat jinou strukturu 
dřeva (suky, kresba, praskliny) než dodaná podlaha. Z principu 
nelze nikdy garantovat stejné suky, jejich množství, kresbu a celko-
vý charakter dřeva v každé dodávce podlah. 
 

Realizace 
POUŽITÍ, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 
Podlahy Planet parket jsou určeny k celoplošnému lepení za použi-
tí kvalitních pružných lepidel. Podlahy jsou určeny k profesionální 
pokládce. Dvouvrstvé parkety Planet parket tloušt ̌ky 11.5 mm mají 
tepelný odpor cca 0,10 m2K/W. Tyto parkety jsou pr ̌ímo kon-
struovány na použití s nízkoteplotním podlahovým vytápe ̌ním. 
Dodržení podmínek správného technologického postupu poklá-
dky a udržování ideální vlhkosti v prostorách podlahy, jsou 
pr ̌edpokladem pro bezproblémové použití a funkc ̌nost této 
podlahy.  

ZODPOVĚDNOST 
Vždy při rozbalení podlahy si zkontrolujte zda-li se jedná o správný 
typ podlahy, který jste Vy, případně investor požadovali. Polože-
ním parkety přebírá zodpovědnost pokládající. U položené parkety 
nelze reklamovat její vzhled ani případné vlastnosti vyplývající z 
jejího vzhledu, které mohl pokladač kontrolou ovlivnit. 
 
POKLÁDKA A PODKLAD 
Příprava podkladu a následná pokládka podlah vyžaduje určitou 
znalost a zručnost. Podlahy Planet parket jsou určeny k celoploš-
nému lepení na rovný a vhodný podklad. Doporučujeme použít 
kvalitní pružné lepidlo např. SIKA Bond T52, k dostání u dodavatele 
Planet parket.  


