
MARMOLEUM®  Click   
 
Ideálna podlahovina pre všetky obytné plochy a pre obchodné priestory s bežnou 

prevádzkou, ako napr. kancelárie, čakárne, butiky atď. 
Nevhodné pre položenie vo vlhkom prostredí (kúpeľne, sauna, atď.) 
 
Rozmery prvkov (skutočná veľkosť) 
910 x 300 mm 
 
Štruktúra  

Celková hrúbka: 9,8 mm  

Plocha: 2 mm linoleum  

Podkladový materiál: vodovzdorná základová doska (HDF) Vystuženie: 1 mm 

korok. 

 
Obsah 

7 dosiek s celkovou plochou cca. 1,91 m
2 

 

 

Nástroje a pomôcky potrebné k položeniu 
 

Kladivo, ručná píla, dierovacia alebo lupienková pílka, vŕtačka, pásmo, ceruzka, kliny, 

montážne klinky, napínače, uhlový alebo nastaviteľný pokosník, PE fólia (0,2 mm) alebo 

plastová (zvárateľná) fólia (1,2 mm), prípadne PE pena, obvodové lišty, prípadne 

hmoždinky. 
 

Všeobecné informácie 
 

Vrchnú vrstvu Marmolea click tvorí linoleum, ktoré je vyrábané ekologicky šetrným 

spôsobom prevažne z prírodných surovín. Hlavným komponentom je prírodný ľanový olej, 

ktorý sa mieša s drevitou múčkou, živicou a vápencom . Svoje zafarbenie Marmoleum 

získava vďaka ekologickým pigmentom. Táto zmes je za vysokého tlaku lisovaná na 

jutovú textíliu a vzniká tak mimoriadne odolná a k prírode šetrná podlahovina. 

Linoleum je vyrábané z prírodných materiálov, preto sa môže stať, že medzi jednotlivými 

výrobnými sériami, napr. medzi predajnými vzorkami a dodaným produktom, budú 

viditeľné drobné odtieňové a štrukturálne odchýlky. 

 

Súčasťou výroby každého linolea je proces, kedy vplyvom dočasného prírodného 

fenoménu môže na produkte vzniknúť akýsi žltkastý film. Ak však výrobok vystavíte 

prírodnému alebo umelému svetlu, žltkastý nádych zakrátko zmizne a skutočná farba 

Marmolea plne vynikne. 

 

K pokladaniu Marmolea click nepotrebujete lepidlo. Pri pokladaní je možné zasúvať 

jazýček do drážky aj drážku do jazýčka, avšak princíp zasúvania jazýčka do drážky je 

ľahší. Dosku, ktorá je pokladaná, treba jemne nadvihnúť a pootočiť proti doske, ktorá už 

bola položená (A). 
 
 

Začíname 
 

Dôležité: Balenie s doskami Marmolea click by malo byť uložené na plocho a v 

pôvodnom obale, asi 2-3 dni (v zime 6 dní) uprostred miestnosti, v ktorej bude 

podlahovina pokladaná. 

 

Teplota v miestnosti by mala byť aspoň 15 °C, relatívna vlhkosť vzduchu približne 50-60 

%. K zachovaniu vysokej úžitkovej hodnoty Marmolea click odporúčame použiť 

elektronický zvlhčovač (odparovač), aby sa predišlo prílišnému vysychaniu. Pred 

pokladaním je vhodné dosky prezrieť na dennom svetle. 

 



Marmoleum click je možné položiť na akýkoľvek čistý, suchý a štrukturálne pevný podklad 

(v súlade so všeobecne uznávanými predpismi VOB (nemeckej normy pre stavebné práce) 

časť C, DIN 18356 

"Parketárstvo"). Pre minerálnu ( t.j. betónovú ) podlahu by zvyšková vlhkosť mala činiť 

max 2 %, pre povrch vyrovnaný anhydritom max 0,5 %. Nerovnosti 2 a viac mm na 

meter je potrebné vyrovnať. V prípade potreby konzultujte stav podlahy s vaším 

dodávateľom Marmolea click. 

 

Podlahu vždy najprv pokryte PE fóliou alebo, v prípade nasledujúcich situácií, fóliou 

špeciálnou. Zaistíte tak dostatočnú izoláciu proti vlhkosti. Ak na fóliu aplikujete PE penu, 

môžete navyše vylepšiť izoláciu krokovej hlučnosti a vyrovnať prípadné drobné nerovnosti 

v povrchu. 

 

-  Použite 0,2 mm hrubú PE fóliu ak Marmoleum pokladáte na minerálnu podlahu (t.j. 

betón, s výnimkou podláh poliatych asfaltom). Okraje fólie by mali byť pri stene zdvihnuté 

(na 5 cm) a spoje by sa mali prekrývať vždy minimálne 20 cm.  

- Použite minimálne 1,2 mm hrubú plastickú (zavariteľnú) fóliu tam, kde neexistuje 

žiadna bariéra proti prístupu vlhkosti alebo tam, kde nebolo vykonané odvodnenie. To sa 

týka napríklad miestností bez pivníc. V tomto prípade sa okraje fólie musia prekrývať a 

musia byť k sebe zvarené zodpovedajúcim rozpúšťadlom. Okraje fólie pri múroch musia 

byť tiež vytiahnuté nahor tak, aby vznikla akási "vanovitá" konštrukcia.  

- Použite fóliu s hrúbkou aspoň 0,2 mm, ak pokladanie vykonávate na podlahu s 

podlahovým vykurovaním. Berte prosím na vedomie, že konštrukcia podlahoviny do istej 

miery ovplyvní rozvod tepla v miestnosti. 

 

Marmoleum click nie je vhodný pre vlhké priestory ako sú napr. kúpeľne. 
 

Pokladanie podlahy 
 

Dôležité: Vezmite prosím na vedomie, že medzi podlahovými doskami a stenami 
je z dôvodu rozťažnosti materiálu vždy potrebné ponechať škáru cca 10 mm. 
Rovnaký odstup je treba dodržať aj u všetkých ostatných stavebných prvkov – 
stĺpov, rúrok ústredného kúrenia, dverných rámov atď. 

 

1.  Pred pokladaním každú dosku prezrite a presvedčte sa, že nie je poškodená. 

 

2. Prvý rad dosiek sa pokladá k stene (C), pričom prvá doska je umiestnená do ľavého 

rohu. 

Odporúčame klásť dosky rovnobežne so smerom svetla prichádzajúceho do miestnosti z ( 

hlavného ) okna. K dodržaniu 10 mm odstupu od steny použite kliny. Odrežte jazykovité 

zakončenie prvej dosky na oboch stranách ( kratších i dlhších ), ktoré budú priliehať k 

stene. U všetkých ostatných dosiek položených v prvom rade sa odrezávajú len 

zakončenia na dlhšej strane (foto1 ). Dosky sú potom pochopiteľne pokladané k stene 

orezanou stranou. 

 

Pre rezanie linolea platia nasledujúce pokyny: pokiaľ používate lupienkovú alebo ručnú 

pílku, musí linoleum ( dekoratívne strana ) smerovať nahor. Ak používate motorovú pílu, 

je potrebné, aby ste ostrie opäť zarezávali do vrchnej strany dosky s linoleom. 

 

3. Druhá doska je potom priložená svojím čelom ( kratšou stranou ) a jemne zasunutá do 

už položenej prvej dosky ( foto 2 ). Skontrolujte prosím, či dosky v prvom rade sú 

položené v rovnej priamke ( D ). Týmto spôsobom v práci pokračujte po celej dĺžke 

miestnosti a pokladajte jednu platňu za druhou. 

 

4. Následne je potrebné položiť montážne klinky ( E ) proti dlhšej strane dosky č.1 (rad 

1). 

 

5. Narežte ďalšiu dosku, ktorou budete začínať druhý rad, na dĺžku cca 60 cm ( napínacie 

väzba ). 

Teraz túto dosku podložte montážnymi klinkami a pritlačte k rade 1 ( foto 3 ). Ďalšia 

kompletná doska je potom zasunutá svojim čelom do dosky, podloženej krátko predtým 



montážnymi klinkami, s tým, že ďalšie klinky sa umiestnia aj pod ňu ( foto 4 ). Doska je 

potom pevne pritlačená k už položenej rade ( foto 5 ). 

Pokračujte týmto spôsobom kým nepoložíte dosky v celej dĺžke miestnosti. Potom 

odstráňte montážne klinky ( foto 6 ) a pritlačte celú radu dole, tak že jej jazýčky pevne 

zapadnú do drážok predchádzajúcej rady ( foto 7. ). 

 

6. Ďalšie rady dosiek sú potom postupne pokladané v súlade s touto schémou ( foto 8, F). 

Berte prosím na vedomie, že je dôležité, aby interval medzi čelnými spojmi vždy zostal 30 

cm. Krajná doska v každom rade sa nareže, vždy s ohľadom na zachovanie 10 mm 

odstupu od steny ( foto 9 ). 

 

7. Pri pokladaní posledného radu dosiek umiestnite najprv dosku linoleom nahor na 

poslednú dokončenú radu tak, že strana so žliabkom smeruje k stene. Použite zvyškový 

kus Marmolea, vyznačte si na túto dosku obrys steny a odrežte do potrebnej veľkosti. 

Pozor, opäť je potrebné zachovať 10 mm škáru. Narezanú dosku potom naplocho 

umiestnite pred predchádzajúci rad a ich dlhšie strany do seba, za pomoci napínačov 

zapadnú. 

 

Po dokončení pokladania poslednej dosky je možné použiť obvodové lišty Marmoleum click 

a prekryť dilatačné škáry v celej miestnosti. 

 

Bezprostredne po pokladní je možné po podlahe začať chodiť. 

 

POZNÁMKA : Dilatačné škáry sú potrebné aj v prípade, kedy rozmery plochy, na ktorú 

bude Marmoleum položené, presahujú v niektorom smere 8 m. To je možné zaistiť 

položením spájajúceho profilu. Rovnako je potrebné postupovať v priestore okolo dverí, 

spojovacích chodieb a miestností polygonálneho tvaru. Všeobecne je možné povedať, že 

na seba nadväzujúce priestory je potrebné vždy oddeliť spájajúcim profilom. Prechodový 

profil je vhodné použiť tam, kde sa potrebujete prispôsobiť nadväzujúcim nižšie 

položeným priestorom alebo povrchom. Koncový profil je ideálny tam, kde na podlahu 

nadväzujú vyvýšené miesta - parapety, dlaždice alebo iné podlahy. Zodpovedajúci odstup 

musí byť zabezpečený aj pri dverných rámoch. Na zabezpečenie toho priložte voľnú dosku 

podlahoviny ( linoleom dole ) k dvernému rámu a pozdĺž dosky ju odrežte. Následne 

skráťte aj krídlo dverí tak, aby medzi povrchom podlahy a dverami bol dodržaný 

požadovaný odstup. 
 
 

Pokladanie obvodových líšt 
 
1.  S pokladaním začnite u dlhších strán miestnosti. Vopred si miestnosť premerajte a 

zvážte, kam všade budete obvodové lišty pokladať. Určite, kde budú vnútorné a 

vonkajšie rohy, a lišty v tomto prípade zrežte do uhla 45 ° (tieto uhlové spoje by mali 

byť, ak to je možné, lepené). Pri inštalácii líšt pridajte k nameranej dĺžke približne 2-3 

mm, aby bolo zaistené určité pnutie.  

 

2.  Rozmiestnite svorky k stene a na podlahu v rozstupe cca 40-50 cm, ako je vyznačené 

na nákrese a ceruzkou si vyznačte dierky pre vyvŕtanie. Po samotnom pokladaní 

obvodových líšt musí vždy polovica svorky prekrývať spoj.  

 

3. Predvŕtajte diery, rozmiestnite hmoždinky a potom svorky priskrutkujte (viď nákres). 

Použite bežné hmoždinky veľkosti 6 mm. Neupevňujte svorky na nerovné plochy, aby 

sa zabezpečilo, že lišty budú v jednej rovine.  

 

4.  Ak je to potrebné, položte káble. Zhora umiestnite lišty na svorky a stlačte ich dole. 
 

Starostlivosť o Vašu podlahu 
 
Marmoleum click má kvalitnú povrchovú úpravu, ktorá veľmi uľahčuje čistenie a údržbu 

podlahy. Stieraním prachu za sucha zbavíte podlahu rýchlo a ľahko voľnej špiny. Škvrny 

je možné odstrániť neutrálnym čistiacim prostriedkom a vlhkým mopom alebo handrou. K 

starostlivosti o podlahu môžete použiť aj výrobky z rady Marmoleum : Marmoleum 

prostriedok pre účinné a efektívne čistenie a Marmoleum leštidlo k údržbe a obnove 



ochrannej povrchovej úpravy. Odporúčame Vám podlahu po pokladaní ošetriť 

prostriedkami Marmoleum pre starostlivosť o podlahu. Radšej sa vyvarujte prílišnému 

množstvu vody na podlahe a zabezpečte nožičky stoličiek a iného nábytku plstenými 

podložkami. Rohožka pri vchode ochráni Vašu podlahu pred prebytočnou špinou. 

V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie o čistení a údržbe, kontaktujete prosím 

naše zákaznícke oddelenie a vyžiadajte si brožúrku pre starostlivosť o podlahu. Môžete 

tiež navštíviť naše internetové stránky Marmoleum. 


