
Návod
na  použ i t i e
1. Všeobecne
CLICK XPRESS je revolučný nový systém na spájanie laminátových podláh bez použitia lepidla a ďalšieho špeciálneho náradia. Jediné čo 
budete potrebovať je ceruzka, meter alebo pásmo na meranie, pílka alebo fréza a niekoľko dištančných kolíkov. CLICK XPRESS je určený 
pre jednoduché, rýchle a účinné zabezpečenie vysoko kvalitného vysledku.

2 .  P r í p r ava
Položte neotvorené lamely do stredu izby a nechajte ich aklimatizovať 48 hodín. Ideálna priemerná teplota v izbe by mala byť okolo 22°C 
a ideálna izbová vlhkosť vzduchu je okolo 55%. Ubezpečte sa, že výškový rozdiel medzi spodným okrajom dverí a podlahou je najmenej 1 cm.

3 .  Pod laha
Obrázok 1: Ubezpečte sa, že podlaha je čistá a v perfektnom stave.
Nerovnosti vyššie ako 2 mm musia byť zarovnané vopred. Všetky lamely musia byť pred pokládkou skontrolované (farebné odlišnosti, od-
chýlky v rozmeroch...), takéto lamely nesmú byť použité, inak nárok na záruku zaniká. Laminátové panely musia byť spájané priečne cez 
podložku. Používajte certifikovanú fóliu (parozábranu) a podložku pod podlahu. Fóliu aplikujte až po soklové lišty, pásy prekrývajte 20 cm.

4 .  Spá jan ie
Obrázok 2: Priložte pokladaný panel jazýčkom smerom k drážke už položeného panelu v správnom uhle. Pokiaľ prikladáte panel drážkou 
k jazýčku, urobte to rovnako v opačnom smere. Zatlačte panel až na zem, kým sa panely automaticky nezakliesnia, čím vznikne pevný spoj. 
Obrázok 3: Drevo sa vplyvom zmien vlhkosti rozťahuje a zťahuje. Preto je potrebné ponechať na všetkých stranách popri stene 
8 -10 mm medzeru (dilatačnú škáru).
Obrázok 4: Môžete začať s pokládkou buď v rohu alebo uprostred jednej zo stien izby. Systém CLICK XPRESS umožňuje klásť lamely zľava 
doprava ako aj zprava doľava. Odporúča sa klásť podlahu od nejakej prekážky (dvere, radiátor...). Mali by ste spojiť 2 panely kratšími stranami 
predtým, než ich priložíte k už položeným panelom.
Obrázok 5: Jemne nadvihnite 2 panely, ktoré ste spojili kratšími stranami a zasuňte druhý panel dlhšou stranou do radu, ktorý je už položený.
Obrázok 6: Od štvrtého radu pokračujte rovnako ako pri prvých radoch, ale presuňte sa už na položenú podlahu.
Obrázok 7: Uistite sa, že nechávate 10 mm širokú dilatačnú škáru. Myslite na to pri kladení posledného radu panelov. Odmerajte šírku
posledného radu pomocou odpílených panelov.

5 .  Ukončen ie
Ihneď po ukončení pokládky je možné po podlahe chodiť a pustiť sa do ukončovacích prác.

6 .  Rozpá jan ie  pod lahy
Obrázok 8: Vaša podlaha systému CLICK XPRESS môže byť kedykoľvek rozobratá bez akýchkoľvek obmedzení. Jednoducho 
nadvihnite panely v správnom uhle, odstráňte alebo preložte panely podľa potreby, prípadne ich môžete preložiť bez poškodenia 
do inej izby.

7.  Údr žba
Údržba podlahy sa robí len vlhkou handrou s prípravkom prostriedku určeného na údržbu laminátových podláh. Musí byť zabránené 
prístupu vodu, prípadne vzniku mlák.


