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Technický list Planet Parket 
 
 
 
 

Popis výrobku 

 

Drevená podlaha Planet parket je drevená 
viacvrstvová parketa s vrchnou nášľapnou 
vrstvou z európskeho Dubu (Quercus Robur), 
lepenou polyuretánovým lepidlom na vode 
odolný brezový preglejkový multiplex. Parketa 
je špeciálne vyrobená k celoplošnému lepeniu 
o podklad a  je vhodná na podlahové 
vykurovanie. Parketa je vybavená spojom 
„pero-drážka“ a po všetkých štyroch stranách 
je priznaná decentná hrana – mikrofáza. 
Spodné vrstvy parkety sú pravidelne 
podrezané. 
 
 
Technické parametre 

KONŠTRUKCIA 

Parkety Planet parket sú konštrukčne zložené 
z vrchnej nášľapnej lamely z dubu a spodnej 
vrstvy tvorenej z brezového multiplexu. Tieto 
vrstvy sú lepené špeciálnym polyuretánovým 
lepidlom zabezpečujúcim bezchybný spoj 
s mierou pružnosti lepeného spoja. 
 
 
ROZMERY 

Parkety majú celkovú hrúbku 11,5mm, z toho 
2,6mm hrubú nášľapnú vrstvu. Lamely sú 
široké 120mm; 150mm a 190mm. Lamely v 
šírkach 120mm sú dodávané v mixe dĺžok vo 
veľkostiach 730 – 1500mm zhruba v pomere 
50%-50%. Pri šírke parkiet 150mm sú dĺžky 
730 – 1500mm v pomere 20%-80%. Podlahy 
široké 190mm sú dodávané v dĺžkach 
1800mm/2200mm. V rámci jednotlivých 
balíkov sa pomer dĺžok môže líšiť. Pri výrobe 
vzniká malý podiel aj inak dlhých a kratších 
kusov, ktoré môžu byť súčasťou daného 
balíka. Každý balík je označený príslušným 
množstvom. 
 
 
TOLERANCIA 

Povolené tolerancie celkovej hrúbky parkety 
sú 0,25mm, šírková tolerancia medzi šaržami 
0,1mm. Dĺžkové tolerancie viď odstavec 
„Rozmery“. Výšková tolerancia medzi dielcami  

 
 
 
 
v mieste spoja je 0,15mm. Tolerancia medzi 
pomerom dĺžok môže byť ± 10%. 
 
 
Vzhľad parkiet 

VZHĽADOVÉ TRIEDENIE 

Rustic – vo všeobecnosti sa jedná o rustikálny 
charakter dreva s priznanými hrčami, 
výraznou kresbou a tmelenými prasklinami. 
Jednotlivé parkety môžu mať medzi sebou aj 
v rámci dosky výraznejšie farebné rozdiely. 
Všetky vady v dreve sú vytmelené tmelom. 
Povrch môže obsahovať hrče aj praskliny 
neobmedzenej veľkosti. Rovnako sú prípustné 
preliačiny v povrchu, prepadnutý či vymetený 
tmel v hrčiach. Oprava povrchu po inštalácii je 
možná prostredníctvom dodávaného vosku. 
Na niektorých lamelách môžu byť zábehy bele 
pozdĺž okraja. Pri objednávke odporúčame 
objednať aj drobné množstvo naviac ( cca. 2-
3% ) pre prípadné vyrezanie väčších 
nežiadúcich hrčiek. 
 
 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA A JEJ ÚDRŽBA 

Parkety Planet parket sú štandardne 
dodávané v ľahko kartáčovanom prevedení.  
Sú štandardne ošetrené špeciálnou 
povrchovou úpravou olejom NaturaWax, ktorá 
umožňuje drevu dýchať a pritom vytvára tvrdý 
a odolný povrchový film. Povrch podlahy je 
testovaný pre vysokú záťaž pri otere 
v komerčných priestoroch. Majte na pamäti, 
že po rozbalení z balíka trvá ešte 10 dní 
dozrievanie povrchu podlahy pre vytvorenie 
plnej odolnosti. Dôležitou zásadou je 
dodržiavanie správnej údržby, ktorá je jednou 
zo základných podmienok poskytovanej 
záruky. Po inštalácii parkiet Planet parket 
a vyčistení podlahy mydlom na parkety, je 
ideálne použiť voskovú emulziu pre vytvorenie 
dodatočnej ochrany povrchu podlahy. Tento 
postup je uvedený v dokumente Údržba 
podláh Planet parket. S objednávkou podlahy 
odporúčame objednať aj sadu na údržbu 
podlahy. 
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Ostatné detaily 

BALENIE  

Parkety v balíku spravidla obsahujú mix dĺžok 
a bežný balík obsahuje orientačne 1,77 m2 (pri 
šírke 120mm). Niektoré balíky  môžu však mať 
odlišné množstvo. Na balíku je vždy uvedené 
príslušné množstvo podlahy. Parkety sú 
balené v plastovej fólii chrániacej parkety pred 
výraznou zmenou vlhkosti počas prepravy. Na 
palete je približne 100 m2 parkiet. Váha 1 m2 
parkiet je cca. 7kg.  
 
 
OBJEDNÁVKY A DODÁVKY 

V objednávkach nie je potrebné objednávať 
množstvá na balíky, ale objednať iba 
konkrétne množstvo podlahy. Podľa množstva 
balíkov na sklade bude vyskladnené množstvo 
najbližšie k požadovanému. Objednané 
množstvo je, pokiaľ klient nestanoví inak, 
brané vždy ako minimálne objednávane 
množstvo. Nedodávajú sa čiastočné – 
rozbalené balíky. Ku každej objednávke 
odporúčame súčasne objednať aj sadu na 
údržbu drevených olejovaných podláh. 
Rovnako je tu možnosť dodať olej vo farbe 
danej podlahy na prípadné doolejovanie 
drobných detailov v priebehu inštalácie, či 
prípadné poškodenie. 
 
 
ODLIŠNOSTI 
Každá drevená podlaha je jedinečná! Farebné 
rozdiely ako aj rozdiely v štruktúre sú 
spôsobené prirodzenými vlastnosťami dreva 
a použitím špecifickej povrchovej úpravy. 
Drevo aj povrchová úprava a rovnaký kus 
parkety nebude identický s tým, ktorý je 
uskladnený v iných podmienkach. Vzorky, 
vystavované plochy atď., nemôžu preto byť 
s novo dodanou podlahou úplne identické. 
Podobné pravidlo platí s charakterom 
podlahy, kedy vzorka môže obsahovať inú 
štruktúru dreva (hrče, kresba, praskliny) ako 
dodaná podlaha. Z princípu nikdy nie je 
možné garantovať rovnaké hrče, ich 
množstvo, kresbu a celkový charakter dreva 
v každej dodávke podláh.  
 
 
 
 
 
 
 

POUŽITIE, PODLAHOVÉ VYKUROVANIE 

Podlahy Planet parket sú určené 
k celoplošnému lepeniu za použitia kvalitných 
pružných lepidiel. Podlahy sú určené 
k profesionálnej inštalácii. Dvojvrstvové 
parkety Planet parket hrúbky 11,5mm majú 
tepelný odpor cca. 0,10 m2K/W. Tieto podlahy 
sú priamo konštruované pre použitie 
s nízkoteplotným podlahovým vykurovaním. 
Dodržanie podmienok správneho 
technologického postupu inštalácie 
a udržiavanie ideálnej vlhkosti v priestoroch 
podlahy, sú predpokladom pre bezproblémové 
používanie a funkčnosť parketovej podlahy 
Planet parket.  
 
 
ZODPOVEDNOSŤ 

Pri rozbalení podlahy si vždy skontrolujte, či sa 
jedná o správny typ podlahy, ktorý ste Vy, 
prípadne investor požadovali. Položením 
podlahy preberá zodpovednosť pokladajúci. 
Na položenej (nalepenej) podlahe nie je 
možné dodatočne reklamovať jej vzhľad ani 
prípadné vlastnosti vyplývajúce z jej vzhľadu, 
ktoré mohol realizátor inštalácie kontrolou 
ovplyvniť.  
 
 
INŠTALÁCIA A PODKLAD 

Príprava podkladu a následná inštalácia 
podláh vyžaduje určitú znalosť a zručnosť. 
Podlahy Planet parket sú určené 
k celoplošnému lepeniu na suchý a rovný  
podklad, zbavený nečistôt a prachu. K lepeniu 
podláh Planet parket odporúčame použiť 
kvalitné pružné polyuretánové lepidlo (napr. 
SikaBond T52 Parquet). O použití vhodného 
lepidla ako aj ďalších materiálov potrebných 
k inštalácii podláh Planet parket sa informujte 
u svojho predajcu. 
 
 
 

 

 


