
Podklad podlahy a jeho príprava

7.1 Všeobecne platné podmienky pracoviska pre pokladanie parkiet 
Drevo je hygroskopický materiál a preto v závislosti na súčasnej vlhkosti a teplote vzduchu uvoľňuje  
a nasáva vlhkosť, čím mení svoj objem (zmršťovanie a napučanie, pozri kapitolu 3). Skôr, než je možné  
parkety položiť, musí byť budova suchá. Pritom je potrebné venovať osobitnú pozornosť suchosti  
podkladu podlahy. Relatívna vlhkosť nesmie byť ani počas pokladania, ani po ňom väčšia než 75%.  
Keď sa pokladajú parkety, musí byť teplota v miestnosti aj teplota parkiet aspoň 18 ° C (64,4 ° F).  
Pred položením musí pracovník pokladajúci parkety skontrolovať, či ďalej uvedené body zodpovedajú 
požiadavkám štátnych a európskych noriem platných pre parkety. Kontrolu je nutné zdokumentovať.  
Ak sa zistia nevyhovujúce alebo odchyľujúce sa údaje, musí osoba vykonávajúca pokladanie tieto  
skutočnosti zaznamenať písomne a ak je to v niektorých prípadoch potrebné, odmietnuť položenie  
vykonať. Jednotlivé štátne normy sa môžu od seba i od našich noriem ľahko líšiť.

7.1.1 Kontrola vlhkosti
Je nutné presne dodržať maximálne hodnoty pre každý typ podkladu podlahy. Vlhkosť povrchu podkladu  
sa zisťuje pomocou prístroja CM. Ak vlhkosť prekročí maximálnu hodnotu, musí byť o tom písomne vyrozumený  
dodávateľ. Parkety nemožno pokladať skôr, než podlaha dosiahne požadovanú hodnotu. Výnimky možno urobiť  
pri podkladoch tmelených cementom nanesením podkladovej vrstvy (podkladová vrstva, napr. epoxidová živica, 
odizoluje vlhkosť podkladu), ale je nevyhnutné postupovať podľa pokynov výrobcu. Pod parketovú podlahovú  
krytinu položenú ako plávajúca podlaha je možné inštalovať vhodné parozábrany.

Maximálna dovolená zvyšková vlhkosť (podľa podnikovej normy a normy SIA):
• pre cementový podklad 2,3%, na podlahovom vykurovaní 1,5%
• pre anhydritový podklad 0,5%, na podlahovom vykurovaní 0,3%.

Ľahko odlišné normy alebo predpisy platné v danom štáte sú možné (napr. EN). Vždy však platí, 
že malé hodnoty vlhkosti sú pre parkety výhodnejšie a lepšie.

7.1.2 Vodorovnosť podkladu podlahy
Tolerancia vodorovnosti pre parketové podlahy Bauwerk (podľa podnikovej a SIA normy):
Vzdialenosť medzi meracími bodmi v m 0,1 1 2
Maximálna výšková odchýlka v mm  1 2 3

Na zistenie nerovnosti sa používa rovný kus dreva s dĺžkou aspoň dva metre. Výškové odchýlky sa zistia pomocou 
meracieho klinu, ktorý sa podloží pod drevený kus. Oblasť meraná pomocou tohto kusu musí byť 100 cm od rohu  
a 50 cm od steny alebo obvodových spojov.
Dôležité: Otvory alebo hrbole sa nesmú zapĺňať ani začisťovať lepidlom. Namiesto toho sa použije vhodná tmeliaca 
zmes v minimálnej hrúbke 2 mm.

7.1.3 Drsný alebo príliš porézny povrch podkladu
Kvalitu podkladu je možné určiť opticky. Nadmerne drsné alebo porézne cementové a sadrové podklady sa musia 
opieskovať (drsnosť 16). Potom sa na podklad nanesie povrchová vrstva a cementová tmeliaca zmes.

7.1.4. Pevnosť a tvrdosť povrchu podkladu
Odolnosť parkiet je možné garantovať len vtedy, keď povrch podlahy spĺňa určité požiadavky na pevnosť 
a tvrdosť. Oblasti s pravdepodobnosťou narušenia sa zistia poklepom kladiva. Pevnosť a tvrdosť povrchu 
podkladovej vrstvy je možné vyhodnotiť metódou mriežkových vrypov. Ak si stále nebudete istý, musí sa 
položiť skúšobná vzorka. Pošliapaný a drobiaci sa cementový alebo sadrový podklad nie je na pokladanie 
parkiet vhodný.
Metóda mriežkových vrypov



7.1.5 Praskliny, špáry a drážky v povrchu podkladovej vrstvy
Praskliny v podklade podlahy, zvlášť v cemente, môžu vzniknúť z mnohých dôvodov. Všetky existujúce 
praskliny sa musia zaplniť a uzavrieť podľa svojho tvaru. Drážky podmienené konštrukciou sa neuzatvárajú 
ani nezapĺňajú, pretože sa musia prispôsobiť parketám. Drážky pozdĺž hrán a stien sa neuzatvárajú ani 
nezapĺňajú, pretože slúžia ako zvuková izolácia. Izolačné pásy povrchu podlahy sa môžu prirezať až počas 
pokladania parkiet. Špáry a drážky vytvorené zmrštením alebo neúmyselne počas pracovného procesu  
sa uzatvárajú rovnako ako praskliny.

Ošetrenie prasklín v podklade podláh:
1. Praskliny sa profilovacou frézou rozšíria, vyčistia a vložia sa do nich spojovacie prvky.
2. Zaplnia sa špeciálnou živicou
3. Okamžite sa posypú kremičitým pieskom
4. Voľný piesok sa odstráni ihneď po uschnutí

7.1.6 Vrstvy nečistoty a deliace vrstvy
Ak sa podklad pieskuje nahrubo inak, než v súvislosti s obvyklým prípravným procesom, musia sa škrabkou 
odstrániť všetky farebné škvrny, zvyšky omietky a ďalších zvyškov malty skôr, než sa pripevnia parkety. 
Olejové, mastné a iné deliace vrstvy sa musia opieskovať. To platí aj o deliacich vrstvách daných výrobou 
na plochách podkladovej dosky.

7.1.7 Výškové zrovnanie k ďalším konštrukčným prvkom
Vo fáze plánovania sa musí vziať do úvahy rozdielna výška (napr. v rôznych miestnostiach).  
Existujúce výškové rozdiely sa zrovnajú priečnymi profilmi, nanesením výplni tmelom, apod.

7.1.8 Teplota materiálov a podkladu podlahy
Teplota všetkých materiálov a podkladov podlahy nesmie klesnúť pod 15 ° C (59 ° F). Nesmie sa opomenúť 
to, že teplota podkladu podlahy sa mení pomalšie ako teplota vzduchu. To isté platí aj o materiáloch.

7.1.9 Klíma v miestnosti
Požiadavky na klímu v miestnosti počas pokladania:
• Max. 75% relatívna vlhkosť vzduchu
• Min. 18 ° C (64,4 ° F) izbová teplota
• Max. povrchová teplota podlahy s podlahovým vykurovaním 20 ° C

7.2 Parkety Bauwerk na podlahovom vykurovaní
Parkety Bauwerk sú vhodné na použitie na podlahy s elektrickým horúco vodným vykurovaním.   
Ich povrchovú teplotu však musí byť možné riadiť a v žiadnom mieste parkiet po celú dobu životnosti 
nesmie prekročiť 27 ° C (80 ° F). Drevo neodvádza teplo od chodidiel tak, ako to človek cíti u dlaždíc alebo 
iných podlahových krytín. Preto sú drevené podlahy tak príjemné. U tých druhov dreva, ktoré majú sklon  
k zvýšenému zmršťovaniu a napúčaniu (napr. breza a javor), sa musia očakávať trochu väčšie špáry a otvory 
počas vykurovacej sezóny. Týmto javom sa môže predísť alebo sa môžu minimalizovať udržiavaním zdravej 
izbovej klímy (20-22 ° C (68-72 ° F) a približne 40-50% relatívna vlhkosť). Navyše je pre dobro obyvateľov 
dobré používať zvlhčovače vzduchu a preto sa dajú odporučiť počas vykurovacej sezóny

7.2.1 Správne zvolená parketová podlaha
Drevené podlahy z viacerých vrstiev sú menej náchylné na zmršťovanie a napučanie než podlahy  
z dreveného masívu. Všetky parkety od firmy Bauwerk lepené po celej ploche aj plávajúce sú vhodné  
pre podlahové vykurovanie.

Výrobok                                                                                                                             Tepelná odolnosť (m²K/W)
Masívne parkety Bauwerk 8 mm, lepené                                                                                          pribl. 0,046
Bauwerk Prepark 8 mm, lepené                                                                                                       pribl. 0,045
Parkety Bauwerk Prepark Comfort (vrátane 2 mm korku)                                                              pribl. 0,098



Bauwerk na hrane 23mm, lepené                                                                                                    pribl. 0,131
Bauwerk na hrane 24mm, lepené                                                                                                    pribl. 0,137
Bauwerk Variopark / Multipark / Solopark 10 mm, lepené                                                             pribl. 0,072
Bauwerk Variopark Comfort (vrátane 2 mm korku), lepené                                                            pribl. 0,125
Bauwerk Unopark / Denspark 11 mm, lepené                                                                                 pribl. 0,078
Bauwerk Unopark 13 mm, lepené                                                                                                    pribl. 0,089
Bauwerk Monopark 9,6 mm, lepené                                                                                                pribl. 0,050
Bauwerk Megapark Plank 11 mm, lepené                                                                                       pribl. 0,078
Bauwerk Megapark Plank 13 mm, lepené                                                                                       pribl. 0,089
Bauwerk Trendpark Plank 11 mm, lepené                                                                                       pribl. 0,078
Bauwerk CleverWood 9,2 mm, lepené                                                                                            pribl. 0,067 
palubky 14 mm, plávajúce (Bauwerk Tripark), bez 2–3 mm izolačnej vyrovnávacej vrstvy         pribl. 0,10 
palubky 15 mm, ploávajúce (Bauwerk Maxipark), bez 2–3 mm izolačnej vyrovnávajúcej vrstvy   pribl. 0,11
Bauwerk Slimwood 7 mm, bez pribl. 2 mm izolácie                                                                         pribl. 0,04
Konkrétne hodnoty izolačných vyrovnávacích vrstiev viď kap. 13.8. 

7.2.2 Na čo je potrebné dať pozor pri pokladaní parkiet na podlahové vykurovanie
• Musia sa dodržať pokyny na pokladanie parkiet Bauwerk v kapitole 8.
• Teplota v izbe musí byť aspoň 18 ° C (64 ° F), teplota podkladu podlahy aspoň 15 ° C (59 ° F).
• Podlahové vykurovanie nesmie byť počas kladenia parkiet a v nasledujúcich troch dňoch nastavené  
   na teplotu viac ako 20 ° C (68 ° F).
• Relatívna vlhkosť vzduchu musí počas pokladania a po ňom byť nižšia ako 75%.
• Podlahové vykurovanie sa nikdy nesmie nastaviť nad 27 ° C (80 ° F). Vysoká teplota a nepatrične suchá 
klíma v izbe poškodzuje parkety a môže spôsobiť vytváranie škár, deformovanie a dokonca praskanie.

7.2.3 Pokyny pre pokladanie parkiet na novo vykurované podlahy
(Neplatí pre suché konštrukcie)
Skúšobná prevádzka nedávno inštalovaného podlahového vykurovania: Prevádzku nového podlahového 
vykurovania bez chýb kontroluje a zaznamená firma vykonávajúca inštaláciu. Touto skúškou sa však overí 
iba správna funkčnosť podlahového vykurovania. Postup testovania funkčnosti vykurovania v žiadnom 
prípade nemôže vysušiť podlahu na potrebný obsah vlhkosti, ktorého je potrebné dosiahnuť pred polože-
ním parkiet. Vykurovanie podlahy na dosiahnutie požadovaného obsahu vlhkosti sa často vykonáva podľa 
predpisov danej krajiny (norma DIN, norma Ö, apod.). Tento postup sa musí vykonať vždy.

Podľa podnikovej a SIA normy sa musia dodržať tieto body:
• Potom, čo podklad podlahy dosiahne svojho základného konečného stavu pevnosti, musí byť kúrenie  
  v prevádzke aspoň 14 dní. Postačuje, keď systém pracuje približne na 2/3 svojho maximálneho  
    teplotného toku.
• V polovici predhrievacej doby sa výhrevný výkon zapne na maximálnu teplotu na dobu najmenej  
   dvoch dní.
• Niekoľko dní pred pokladaním parkiet sa vykurovanie vypne alebo podľa vonkajšej teploty stiahne tak,  
   až povrchová teplota podkladu podlahy klesne približne pod 20 ° C.
• V prípade parkiet s povrchovou úpravou je najlepšie znova zapínať vykurovanie po krokoch (asi 5 ° C  
  alebo 9 ° F za deň) približne 1 - 2 dni po položení, v prípade obvyklých lepených parkiet asi 1- 2 dni  
   po zaliatí.

V krajinách, kde na podlahovom vykurovaní nie je povolené meranie CM (bez vyznačenia meraných bodov 
dodávateľom podkladu podlahy), je možné zodpovedajúcich hodnôt vlhkosti dosiahnuť využitím opísanej 
metódy predhriatia. Potvrdí sa podpisom vykurovacej správy.

Konštrukčné expanzné škáry alebo expanzné škáry, ktoré konštruktér vykurovania považuje za úplne ne-
vyhnutné, sa musia objaviť aj na podlahovej krytine.



7.3 Podklad podlahy a jeho príprava
Parkety sa môžu pokladať na množstvo rôznych podkladov. Najväčšia odlišnosť je medzi podlahami,  
ktoré potrebujú čas na vyschnutie, a podlahami vykonanými suchou technológiou.

V nasledujúcich príkladoch je základný prehľad tých najobvyklejších podkladov podláh a na čo je potreb-
né pri pokladaní parkiet pamätať:

7.3.1 Cementový poter
Popis:                                                        Omietková zmes vyrobená z piesku, cementu, vody a prísad. Vhodná  
     pre lepené a plávajúce parkety.
Určujúce vlastnosti:                                 svetlo šedá farba
Doba schnutia:                                        približne 10 dní na každý 1 cm hrúbky (pri 50-60% relatívnej vlhkosti 
vzduchu a približne 20 ° C (68 ° F))
Maximálna vlhkosť podlahy:                    2,3% (váhové percento, Metóda CM), na podlahovom vykurovaní1,5%                
                                                                  (ale pri rešpektovaní zľahka odlišných hodnôt podľa krajiny) 
Príprava podkladu:         Čistenie a vysávanie. Odporúčania pre správny výber lepidla  
     sú uvedené v kapitole 9.

Pokladanie na cementový poter:
o  Lepené parkety
o  Lepidlo
o  Plávajúca základová vrstva podlahy / poteru
o  Izolácia / parotesná zábrana
o  Drsný betónový strop

7.3.2 Anhydritový poter (konvenčný anhydrit)
Popis:                                 síran vápenatý s pieskom, vodou a prísadami. Vhodný pre lepené  
     a plávajúce parkety. 
Určujúce vlastnosti:                                svetlo béžová / šedavá farba
Doba schnutia:                                         Minimálne 10 dní na každý 1 cm hrúbky (pri 50-60% relatívnej  
     vlhkosti vzduchu a približne 20°C (68°F))
Maximálna vlhkosť podlahy:               0,5% (váhové percento, Metoda CM), na podlahovom 
     vykurovaní 0,3% (môžu existovať ľahko odlišné hodnoty 
     v jednotlivých krajinách) 
Príprava podkladu:                                  pieskovaný, očistený a vysiaty. Odporúčania pre správnu voľbu  
     lepidla sú uvedené v kap. 9.

7. 3.3 Tekutý anhydritový poter
Popis:                                                        síran vápenatý s pieskom, vodou a prísadami. Vhodný pre lepené 
     a plávajúce parkety.
Určujúce vlastnosti:                                 svetlo béžová farba, tvrdý a rovný povrch
Doba schnutia:                                         Približne 12 dní na každý 1 cm hrúbky (pri 50-60% relatívnej vlhkosti  
     vzduchu a približne 20°C (68°F))
Maximálna vlhkosť podlahy:                  0,5% (váhové percento, Metoda CM), na podlahovom vykurovaní 0,3%
     (môžu existovať ľahko odlišné hodnoty v jednotlivých krajinách) 
Príprava podkladu:                      Povrch sa musí nahrubo opieskovať a obrúsiť (brúska  s oceľovými  
     kefkami). To sa musí robiť tak dlho, až sa odpieskuje celá vrstva  
     svetlého prášku, takže vznikne homogénny, tvrdý, protišmykový  
     poter rovnomerne vyplnený vypchávkovým materiálom (pieskom).  
     Pieskovanie sa vykonáva drsným brúsnym papierom (drsnosť16  
     alebo 24), aby bolo zaručené vynikajúce mechanické uchytenie  
     lepidla. Nakoniec sa musí podklad dôkladne vysať, aby bol  



     bez prachu. Pred pokladaním je dobré skusmo položiť vzorku.   
     Odporúčania pre správnu voľbu lepidla sú uvedené v kap. 9.

7.3.4 Poter z horúceho asfaltu (rozpustený asfalt)
Popis:                                 Poter vyrobený z bitumenu a minerálnych prísad. 
     Povrch sa musí pre lepené parkety opieskovať. 
     Vhodný pre lepené a plávajúce parkety.
Určujúce vlastnosti:                                 čierna farba
Doba schnutia:                                          po schladnutí pripravený k pokladaniu
Maximálna vlhkosť podlahy:                neobsahuje vodu
Príprava podkladu:                                  Pred lepením parkiet sa prípadný voľný kremičitý piesok strojovo od-
stráni.
Čistenie a vysatie. Odporúčania pre správnu voľbu lepidlá sú uvedené v kap. 9.

7.3.5 Podkladové dosky
Popis:                                                        podkladové dosky s perom a drážkou (napr. drevotrieska V-100-E1,  
     OSB-, alebo preglejkové dosky). Vhodný pre lepené a plávajúce 
     parkety.
Určujúce vlastnosti:                                 doskový povrch
Doba schnutí:                                           Nie je
Max. vlhkosť podlahy:                            6–9%
Príprava podkladu:                                 podkladové dosky položené ako plávajúca podlaha: hrúbka 
     dosky min.    22 mm. 
Možnosť:                                                     dve vrstvy (každá min. 13 mm) zlepené alebo zošraubované 
     (priečne cez seba) k sebe.
Alternatíva:                                             podkladové dosky (hrúbka min. 5mm) pevne priskrutkované 
     alebo pribité k podkladu (rozteč skrutiek max. 20x20cm).
     Všetky zvyšky oddeľovacieho materiálu z výroby dosiek sa musia
      zbrúsiť.

7.3.6 Sadrová malta alebo cementová malta so suchou technológiou
Popis:                                                        Podkladové dosky s lapovaním. Zmes sadrovej malty alebo cementu  
     a celulózových vlákien. Vhodné pre lepenie 2-vrstvových parkiet 
     s povrchovou úpravou (vhodné len pre masívne parkety) 
     a plávajúce parkety.
Určujúce vlastnosti:                                 Rovný povrch sadrovej alebo cementovej malty.
     Pozn. Suchá sadrová omietka s podkladanou lepenkou nie je vhodná  
     pre lepené parkety, iba pre plávajúcu podlahovú krytinu.
Doba schnutia:                                         Nie je
Maximálna vlhkosť podlahy:                Podľa pokynov od výrobcu. Dosky sú citlivé na vodu a vlhkosť.
     Skladovať v suchu.
Príprava podkladu:                                  V prípade parkiet lepených pomocou F5PLUS:
     Odporúča sa základová vrstva Bauwerk PrimerPLUS. Musí sa venovať 
     pozornosť dobe schnutia základových vrstiev. Odporúčania pre 
     správnu voľbu lepidla sú uvedené v kap. 9.

7.3.7 Výplne v kombinácii s krycím materiálom
Popis:                                                        Výplne obsahujúce asfaltové konope, guľôčky skleneného vlákna,  
     korok, drevené vlákna a podobný materiál medzi nosníkovou  
     konštrukciou alebo na pevnom podklade podlahy fungujú ako  
     izolačné alebo kompenzačné vrstvy
Určujúce vlastnosti:                                 Balené materiály v rôznych farbách a tvaroch. 
Doba schnutia:                                          Nie je



Max. vlhkosť podlahy:                            Podľa pokynov od výrobcu. Skladovať v suchu.
Príprava podkladu:                                  V prípade výplne medzi nosníkovou konštrukciou alebo na pevnom  
     podklade: pokladanie lepených alebo plávajúcich parkiet iba 
     na základovej vrstve s pevnými doskami (hrúbka dosiek 22 mm).

Pokladanie na veľmi nerovný alebo klesajúci alebo sklonený podklad (drsný betón, staré drevené 
podlahy)
o  lepené parkety
o  lepidlo
o  podkladová doska, plávajúca (napr. drevotrieska)
o  výplňová medziľahlá vrstva (napr. lepenka, baliaci papier)
o  podklad, veľmi nerovný nebo klesajúci či sklonený

7.3.8 Staré drevené podlahy
Popis:                                                        podlahové dosky alebo palubovky.
     Vhodný pre lepené a plávajúce parkety. 
Určujúce vlastnosti:                                 drevený povrch
Doba schnutia:                                          Nie je
Max. vlhkosť podlahy:                             10 %
Príprava podkladu:              Vŕzgajúce podlahové dosky sa pevne priskrutkujú a skontroluje  
     sa u nich rovinnosť. V prípade potreby sa vyrovnajú vyplnením  
     podkladu alebo opieskovaním. Potom je možné na podkladové  
     dosky lepiť parkety: podkladové dosky sa položia cez starú,  
     ale vodorovnú podlahu buď ako plávajúce (min. 22 mm) alebo  
     priskrutkovaním alebo pribitím k podkladu (hrúbka min. 5 mm a max. 
      vzdialenosť medzi skrutkami 20x20 cm). Odporúčania pre správnu  
     voľbu lepidla sú uvedené v kap. 9.

Pokladanie na staré, ale vodorovné drevené podlahové dosky

o parkety s povrchovou úpravou pokladané ako plávajúce
o izolačná vrstva 1-3mm (napr. korok, plsť)
o staré podlahové dosky
o strop s drevenými trámami

7.3.9 Staré poterové hmoty
Popis:                                                        Rôzne konštrukcie. Vhodný pre lepené a plávajúce parkety. 
Určujúce vlastnosti:                                 Staré podlahové krytiny, zvyšky lepidla a krycieho tmelu, narušenie
Doba schnutia:                                         Nie je
Max. vlhkosť podlahy:                            Závisí na poterovom materiály.
Príprava podkladu:            Mechanicky sa odstránia zvyšky starej krycej vrstvy a lepidla.  
     V niektorých prípadoch je nutné na podklad použiť tmel.
     Je dobré položiť skúšobnú vzorku. Odporúčania pre správnu voľbu  
     lepidla sú uvedené v kap. 9.

7.3.10 Stará podlahová krytina
Popis:                                                        Rôzne staré podlahové krytiny. Za určitých podmienok vhodné 
     pre plávajúce parkety.
Určujúce vlastnosti:                                   Stará podlahová krytina, napríklad PVC, koberec, linoleum, apod. Doba 



schnutia:                                          Nie je
Max. vlhkosť podlahy:                             Závisí na materiály podlahovej krytiny.
Príprava podkladu:        U starej podlahovej krytiny a jej podklade sa skontroluje  
     vodorovnosť, konzistencia a suchosť. Koberce s dlhým vlasom  
     nie sú vhodné. Pri pokladaní na veľmi staré koberce sa môže objaviť  
     plesnivenie a hniloba. Nesmie dôjsť k vzduchotesnému uzavretiu  
     organických materiálov. keď si človek nebude istý, je najlepšie  
     odstrániť starú podlahovú krytinu. Iba pre parkety kladené  
     ako plávajúce.

Pokladaní na starú podlahovú krytinu
• parkety s povrchovou úpravou ako plávajúce
• fakultatívne: izolačná vrstva (napr. plsť, korok)
• Stará podlahová krytina (napr. PVC, koberec, linoleum, apod.)
• Existujúca podkladová konštrukcia

7.3.11 Neizolované podklady podláh
Popis:                Drsný podklad, napr. betónová podlaha. Vhodná pre lepené  
     a plávajúce parkety  zodpovedajúcej subštruktúry.
Určujúce vlastnosti:                               Rôzne drsné povrchy
Doba schnutia:                                        V závislosti na veku konštrukcie
Max. vlhkosť podlahy:                          V závislosti na materiály podkladu
Príprava podkladu:      Po položení parozábrany sa medzery medzi trámami či nosníkmi   
     musia vyplniť tepelnou izoláciou. Lepené alebo plávajúce parkety  
     sa pokladajú iba na základové vrstvy z pevných dosiek    
     (hrúbka dosky 22 mm).

Pokladanie na neizolovaný podklad
o Lepené parkety
o Lepidlo
o Podkladová doska, skrutkovaná
o Nosníky, trámy
o Tepelná izolácia
o Fakultatívne: parozábrana
o Podklad


