
Platnosť: od 1.1.2015



produkt moc bez DPH moc s DPH

CLASSIC 31 
1bal.=1,9845m2

9,08       
Eur/m2

10,90                                             
Eur/m2

rozmer lamely: 1292 x 192, hrúbka lamely: 8mm
číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H1029 Buk Stangl L131 O

H1056 Dub Bardolino sivý L386 V-R10

H1059 Dub Trilogy cappuccino L263 R

H1064 Čerešňa Henderson L175 R

H1082 Borovica Sahara L229 O

H2574 Smrek Bornholm L151 R

číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H2580 Orech Siena L154 R

H2634 Dub Oxford - EO L165 R

H2654 Dub Colmar L164 R

H2703 Dub Zermatt pieskový L284 R

H2706 Dub Polárny L199 O

H2772 Orech Mansonia L137 R
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CLASSIC 32 
1bal.=1,9933m2

10,75       
Eur/m2

12,90                                             
Eur/m2

rozmer lamely: 1291 x 193, hrúbka lamely: 8mm

číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H1007 Dub Parketový tmavý L373 O

H1019 Dub Ammersee prírodný L376 P

H1021 Dub Ammersee sivý L377 P

H1023 Dub Western svetlý L245 O

H1055 Dub Bardolino L385 V-R10

H1067 Aspen Wood L388 O

číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H1081 Black Pine L312 R

H1084 Dub Alberta L393 O

H2709 Dub Loft biely L132 O

H2726 Dub Northland melange -EO L259 V-R10

H2727 Dub Northland cognac - EO L260 V-R10

H2735 Dub Shannon medový L268 P

CLASSIC 32 
1bal.=1,9933m2

12,41       
Eur/m2

14,90                                             
Eur/m2

rozmer lamely: 1291 x 193, hrúbka lamely: 8mm

číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H2352 Dub Northland hnedý-EO- WV2 L234 P

H2359 Dub Belfort tmavý - EO - WV2 L252 R

H2790 Agát Moor - WV2 L223 P

H1005 Dub La Mancha - WV4 L372 P

číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H1053 Dub Cortina biely - WV4 L384 P

H2712 Dub Bourbon prírodný - WV4 L289 P

H2730 Dub Amiens svetlý - WV4 L263 R

H2731 Dub Amiens tmavý - WV4 L264 R

CLASSIC 32 
1bal.=1,9933m2

16,25       
Eur/m2

19,50                                             
Eur/m2

rozmer lamely: 1291 x 193, hrúbka lamely: 8mm

číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H1002 Dub Valley dymový L369 B-R10

H1004 Dub La Mancha dymový L371 P

číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H2350 Dub Northland svetlý - EO L233 P

H2725 Dub Northland medový - EO L150 P



produkt moc bez DPH moc s DPH

KINGSIZE 32 
1bal.=2,5329m2

13,25       
Eur/m2

15,90                                             
Eur/m2

rozmer lamely: 1291 x 327, hrúbka lamely: 8mm
číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H1098 Lumber Jack L146 A-R10
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KINGSIZE 32 
1bal.=2,5329m2

14,58       
Eur/m2

17,50                                             
Eur/m2

rozmer lamely: 1291 x 327, hrúbka lamely: 8mm
číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H1051 Dub Verdon biely - EO L322 B-R10

H1052 Dub Verdon autentický - EO L383 B-R10

číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H2733 Dub Arlington - EO L266 A-R10

KINGSIZE 32 
1bal.=2,5329m2

12,41       
Eur/m2

21,90                                             
Eur/m2

rozmer lamely: 1291 x 327, hrúbka lamely: 8mm
číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

F256 Bridlica Diamond hnedá L364 C-R9

F806 Cremento L366 C-R9

číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

F809 Cremento black L367 C-R9

F854 Betón L258 V-R10

LARGE 32 
1bal.=2,5407m2

13,75       
Eur/m2

16,50                                             
Eur/m2

rozmer lamely: 1291 x 246, hrúbka lamely: 8mm

číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H1001 Dub Valley L368 B-R10

H1003 Dub Valley mocca L370 B-R10

H1009 Dub Knoxville L374 V-R10

H1022 Dub Valley farebný L378 B-R10

číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H1026 Dub Knoxville sivý L380 V-R10

H1050 History Wood L382 A-R10

H1076 Jaseň jadrový L392 O

H2415 Smrek Sonnberg L396 A-R10

LONG 32 
1bal.=2,5445m2

22,41       
Eur/m2

26,90                                             
Eur/m2

rozmer lamely: 2052 x 248, hrúbka lamely: 9mm

číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H6100 Smrek strieborný L397 P

H6102 Jaseň Dakar L399 R

H6103 Dub Gordon L400 P

číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H6104 Dub Barbarossa L401 P

H6105 Dub Barbarossa tmavý L402 P

H6107 Dub Tessin L170 R



produkt moc bez DPH moc s DPH

MEDIUM 32 
1bal.=1,0457m2

19,58       
Eur/m2

23,50                                             
Eur/m2

rozmer lamely: 1291 x 135, hrúbka lamely: 11mm
číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H062 Dub kriedový L387 G-R10
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MEDIUM 32 
1bal.=1,0457m2

16,58       
Eur/m2

19,90                                             
Eur/m2

rozmer lamely: 1291 x 135, hrúbka lamely: 11mm
číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H1024 Dub Western L379 O

H1068 Orech Hudson L389 R

číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H1085 Dub Alberta terra L394 O

CLASSIC 33 
1bal.=1,4950m2

22,41       
Eur/m2

26,90                                             
Eur/m2

rozmer lamely: 1291 x 193, hrúbka lamely: 11mm
číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H1083 Dub Alberta polar L245 G-R10

číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H2360 Dub Belfort - EO L169 G-R10

CLASSIC 33 
1bal.=1,4950m2

19,08       
Eur/m2

22,90                                             
Eur/m2

rozmer lamely: 1291 x 193, hrúbka lamely: 11mm
číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H2352 Dub Northland hnedý - EO L234 P

H2530 Dub Cottage biely L204 V-R10

H2678 Orech La Paz L154 R

číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H2724 Dub Northland sivý - EO L290 P

H2736 Dub Shannon L129 P

číslo dekoru názov dekoru lišta povrch

H2728 Dub Zermatt mocca L261 G-R10



popis povrchov podláh EGGER

authentic matný povrch, autentický na vzhľad aj 
dotyk (protišmykové vlastnosti R10) B barrique

živý charakter dreva                                                                              
(protišmykové vlastnosti R10)

ceramic vzhľad keramiky grand canyon
starý, hlboko kartáčovaný povrch na 
vzhľad aj dotyk (protišmykové vlastnosti 

R10)

natural pore verné synchrónne póry na vzhľad aj 
dotyk ako u skutočného dreva oiled prírodný vzhľad olejovaného dreva

rustic vzhľad kartáčovaného dreva vintage hrubé opracovanie viditeľným priečnym 
rezom pílou (protišmykové vlastnosti R10)

Laminátové podlahy            
vlastnosti podlahy                
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popis charakteristických vlastností podláh EGGER

antistatic vďaka antistatickej úprave je znížený alektrostatický náboj (platí pre podlahy EGGER vyrobené technológiou DPL 
a CML)

EO - endless optic nekonečný vzhľad - naväzujúci vzhľad jednotlivých lamiel na krátkej strane vytvára dojem neprerušenej podlahy

R10 - slip resistance protišmykové vlastnosti triedy podľa DIN EN 51.130 (platí pre povrchy AUTHENTIC, VINTAGE, GRAND CA-
NYON)

AQUA+ laminátové podlahy EGGER s technológiou AQUA+ majú až 5 náasobne vyššiu odolnosť voči účinkom vody a 
vlhkosti ako klasické laminátové podlahy, je ich možné použiť aj v kúpeľni a v iných vlhkých priestoroch

podlahy EGGER

konštrukcia podlahy        
EGGER:

laminátové podlahy EGGER sú vyrábané technológiou DPL (overlay, dekoračný papier, nosná doska HDF, pritiťah)

garancia:
na podlahy s oderovou triedou 31 sa vzťahuje garancia 15 rokov, na podlahy s oderovou triedou 32 sa vzťa-
huje garancia 20 rokov a na podlahy s oderovou triedou 33 sa vzťahuje garancia 25 rokov. Na podlahy 
so systémom AQUA+ sa vzťahuje doživotná záruka. Tieto záruky platia pre domáce použitie! V prípade 
komerčných priestorov je to ganacia 5 rokov.   

podlahové kúrenie: tepelný odpor R = 0,07m2 K/W (pre podlahy hrúbky 8 a 9mm), R = 0,12m2 K/W (pre podlahy hrúbky 11mm). 
Podlaha je vhodná na teplovodné a elektrické podlahové kúrenie zabudované do poteru / betónu

UNIfit!                                                                                                                                               
   Laminátové podlahy EGGER používajú nový typ spoja na krátkej strane lemely UNIfit!, ktorý je patentom spoločnosti UNILIN. Tento nový spoj predstavuje až 
o 40% rýchlejšiu montáž laminátových parkiet. Uvedený typ spoja umožňuje pokládku podlahy tromi spôsobmi na krátkej strane podlahy. Tento spôsob umožňuje 
podlahu položiť aj v tých najnáročnejších podmienkach.



produkt moc bez DPH moc s DPH

rozmer:   2400mm x 17mm x 60mm                                                  

balenie:   10 ks v kartóne = 24m                                                   

nosič:        MDF                                                                                                                                              

dekor:      podľa dekoru podlahy
1,58       

Eur/m                              

(3,80 Eur/ks)

1,90                                                                        
Eur/m                     

(4,56 Eur/ks)    

Laminátové podlahy             
soklové lišty a doplnky                

platnosť od 1.1.2015

                                                                                                                                                      
                               
Strana 5                                                                                                                                                      www.parkettstore.sk

Ceny uvedené v tomto cenníku sú doporučené maloobchodné neakciové ceny v Eur/m2.  Zmena cien vyhradená. Začiatkom platnosti tohto cenníka končí platnosť cien predchádzajúcich cenníkov na sortiment uvede-
ný v tomto cenníku. Všetky údaje a ceny v cenníku sú aktualizované ku dňu vydania cenníka. Vyhradzujeme si právo zmeny údajov a cien. Aktuálne údaje a ceny sú dostupné na: www.parkettstore.sk 

rozmer:   2400mm x 18mm x 70mm                                                  

balenie:   8 ks v kartóne = 19,2m                                                  

nosič:        MDF                                                                                                                                              

dekor:      biela
2,42       

Eur/m                              

(5,81 Eur/ks)

2,90                                                                        
Eur/m                     

(6,96 Eur/ks)    

rozmer:    2400mm x 17mm x 60mm                                                  
balenie:    5 ks v kartóne = 12m                                                   
nosič:        PVC

                                                                                                                                              dekor:      podľa dekoru podlahy

                     popis:       táto podlahová lišta je odolná voči 
vode. Lišta obsahuje pryžové tesnenie, ktoré uzatvá-
ra medzeru medzi podlahou a lištou a tak zabraňuje 
prenikaniu vlhkosti

4,08       
Eur/m                              

(9,80 Eur/ks)

4,90                                                                        
Eur/m                     

(11,76 Eur/ks)    

popis: clipstar - určený pre lišty MDF a PVC                                                  

balenie: 50ks klipov vrátane skrutiek a hmoždiniek   

10,75       
Eur/bal                              

12,90                                                                        
Eur/bal                     

    

popis:    plastové prvky k lište MDF a PVC                                                              

balenie: 1 ks                                                                                                                                               
dekor:    podľa dekoru lišty (celkovo 15 dekorov) 0,83       

Eur/ks                              

1,00                                                                        
Eur/ks                     

    



produkt moc bez DPH moc s DPH

názov:     aqua+ komfotná parotesná tkanina                                        
balenie:   26m2 (šírka 1m)                                                                

hodnota SD:  75m                                                
popis:       Táto kvalitná parotesná tkanina chrá-
ni laminátové podlahy pred zbytkovou vlkosťou v 
podlahe. Parozábrana sa musí použiť vždy, keď je 
laminátová podlaha položená na potery. Alternatívne 
sa môže použiť podložka SILENZIO DUO.

1,58       
Eur/m2                             

(41,17 Eur/bal)

1,90                                                                        
Eur/m2                     

(49,40 Eur/bal)    

Laminátové podlahy             
podložky pod podlahy               
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názov:     vymedzovacia a tesniaca páska aqua+                                        
balenie:   20m (šírka 75mm)                                                                

                                                
popis:       Pri pokládke laminátovej podlahy aqua+ 
do vlkých priestorov doporučujeme v oblasti napoje-
nia na stenu použiť vymedzovaciu a tesniacu pásku 
aqua+ na ochranu proti vlhkosti. Vymedzovacia a 
tesniaca páska nahradzuje použitie dilatačných klin-
kov a umožňuje tak rýchlu a pohodlnú pokládku. 

1,50       
Eur/m                              

(30 Eur/bal)

1,80                                                                        
Eur/m                     

(36 Eur/bal)    

názov:     SILENZIO DUO (HFPS) - hrúbka 1,5mm                                      
balenie:   12,5m2 (dĺžka 12,5m, šírka 1m)                                                                 
hodnota SD:  200m                                                            
tlaková stabilita: >15t/m2

                                                                                                

tepelný odpor: 0,039m2xK/W                                                         
zníženie kročajového hluku: o 30%              
zlepšenie kročajového hluku: o 18dB (A)

                                               popis:       All in one! Ideálne systémové riešenie, 
ktoré funguje ako parotesná zábrana aj ako tlmiaca 
podložka. Optimálna tiež pre pokládku vo vlhkých 
priestoroch aqua+. NA PODLAHOVÉ KÚRENIE!

2,42       
Eur/m2                              

(30,21 Eur/bal)

2,90                                                                        
Eur/m2                     

(36,25 Eur/bal)    

názov:     SILENZIO THERMO (HFPS) - hrúbka 5mm                                      
balenie:   5m2 (dĺžka 6,25m, šírka 0,8m)                                                                                                                            
tlaková stabilita: >9,5t/m2

                                                                                                

tepelný odpor: 0,143m2xK/W                                                         
zníženie kročajového hluku: o 30%              
zlepšenie kročajového hluku: o 22dB (A)

                                                                 
popis:       Ideálna podložka s tepelne izolačný-
mi vlastnosťami, pôsobí ako izolácia pri studenom 
podklade.

2,08       
Eur/m2                              

(10,42 Eur/bal)

2,50                                                                        
Eur/m2                     

(12,50 Eur/bal)    



produkt moc bez DPH moc s DPH

názov:     CLEAN IT                                                                                                                 
balenie:   1l                                                                

                                                                             popis:       Čistič podláh s antistatickým pôsobením.
Špeciálne zloženie čističa prináša vynikajúce čistia-
ce výsledky, ale postará sa aj o dodatočnú ochranu 
spojov (hrán) výrobkou s klikovým typom spoja. Tento 
čistič nevytvára na podlahe vrstvy a vysychá, bez 
toho aby na podlahe vznikaly šmuhy!

7,42       
Eur/ks                              

8,90                                                                        
Eur/ks                     

Laminátové podlahy             
údržba, čistenie, montáž a svetlá               
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názov:     AQUA+ CLIC SEALER                                                             
balenie:   1 tuba - 100g - na cca 10m2                                                               

                                                popis:       Istota je istota - trvalá ochrana pred 
vlhkosťou! Plnič CLIC SEALER zabraňuje nabobtnáva-
niu podlahy na mieste hrán a je ho možné použiť pri 
všetkých systémoch pokládky firmy EGGER. 

5,49       
Eur/m                              

6,59                                                                        
Eur/m                     

    

názov:     LEPIDLO STRIP EX D3                                            
balenie:   1 tuba - 550g                                                                                           

                                                popis:       Toto tesniace lepidlo zaisťuje vďaka svoj-
mu jedinečnému zloženiu optimálne, trvalé spojenie, 
respektívne utesnenie materiálov na báze dreva, bez 
toho aby sa vystupujúce lepidlo dostávalo na povrch 
podlahy.

6,58       
Eur/ks                              

7,90                                                                        
Eur/ks

8 názov:     REPARATURSET DECOR MIX&FILL                                                               
použitie:   rýchla pomoc pri drobných poškodeniach                                                                

                                                popis:       Drobné poškodenia podlahy vzniknuté 
v priebehu používania z dôvodu mimoriadneho 
zaťaženia po aplikácii korekčnej pasty prakticky 
zmiznú. Korekčná pasta je vyrobená na báze vody. 
Farebné odtiene je možné namiešať podľa vlastných 
požiadaviek!

16,58       
Eur/bal                              

19,90                                                                        
Eur/bal

9 názov:     PROFI - SÚPRAVA NA POKLÁDKU                                                               
použitie:  pre pohodlné a časovo úsporné pokladanie                                                                

                                                balenie obsahuje:  24 ks dilatačných klinkov, 1ks 
bukovej paličky (dorážacia doska), 1ks multi-pokla-
dacieho nástroja (nehrdzavejúca oceľ) = 1 nástroj so 
6 rôznymi funkciami

16,58       
Eur/bal                              

19,90                                                                        
Eur/bal                     

10 názov:     SÚPRAVA LED                                                               
balenie: 5ks kruhových svietidiel s káblom 5m, 1ks 
transformátor s prípojným káblom 2m a 5ks objímok 
pre LED, krytka - 5x biela, 5x modrá, 5x oranžová                                                                

                                                popis: kruhové zapustené svietidlá pre podlahy 
z nehrdzavejúcej ocele, LED (biela), životnosť cca 
50.000hod. Vonkajšie rozmery: 90x90mm, svietiaca 
oblasť má priemer 48mm, napájacie napätie 100-
240V, celkový výkon 7,5W.

83,25       
Eur/bal

99,90                                                                        
Eur/bal                     

    


