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T E R M I N O L O G I E 

800-775 Podlahy vlysové, parketové a povlakové 

L 
Laminátová podlahovina je HDF deska na povrchu opatřená dekorativním papírem, 

nebo tištěným vzorem. 

Linoleum  je vyrobeno z pryskyřice, lněného oleje, dřevité nebo korkové moučky, juty, 

vápence a přírodních barviv. 
 
M 
Marmoleum  viz linoleum. Nejčastěji se vyrábí v tloušťce 2 až 3,2 mm. 

 

P 
Parketa je truhlářsky upravená čtvercová či obdélníková deska ze dřeva, korku, 

dřevotřísky apod. 

Plovoucí podlaha  je druh podlahy, která ve své skladbě obsahuje zvukově izolační 

vrstvu. V užším významu tohoto ceníku jsou takto označeny lehké plovoucí podlahy na 

separační vrstvě. 

Podlahoviny z PVC (měkčeného PVC - metráž) se dělí do dvou základních skupin a 

to: 

- homogenní – v celé své tloušťce stejné složení i provedení 

 

- heterogenní – skládá se z několika vrstev, odlišujících se od sebe složením nebo 

provedením 

1. nášlapná vrstva 

2. nosná vrstva 

3. zpevňující podkladová 

vrstva (jen u některých typů) 

 

Podlahovina Altro je protiskluzná, otěruvzdorná, odolná vůči poškrábání a ztrátě 

tloušťky. Skládá se z měkčeného vinylu, abrazivních zrnek karbidu křemíku SiC (karbid 
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křemíku) a tvrdých částic oxidu hlinitého Al2O3 (korundu) a stabilizační mřížce ze 

skleněného vlákna.  

Pryžová podlahovina (kaučuková) je trvale odolná velkému zatížení. Podlahy jsou 

vhodné do zvlášť frekventovaných objektů a mají vysokou požární odolnost. 

 

S 
Samonivelační stěrka je vrstva maltoviny speciálních vlastností způsobujících 

samovolné vyrovnání povrchu.  

 

V 
Vinylová podlahovina  je podlahovina z tvrdého PVC. Dodává se v dílcích opatřených 

zámkovým spojem. 

Vlysy úzké jsou vlysy o šířce od 30 do 55 mm. 

Vlysy široké jsou vlysy o šířce od 60 do 80 mm. 
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