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Pokyny pro instalaci vinylových dílců PODIUM CLICK 
 
Obecné pokyny: 
Všechny pokyny a doporučení jsou založeny na nejnovějších dostupných informacích. 
Dodržování těchto pokynů Vám zajistí bezchybnou instalaci: 
 

1. PODIUM CLICK by mělo být pokládáno v místnostech o pokojové teplotě mezi +18 až 
+30⁰C. V žádném případě není možná pokládka ve venkovním prostředí! 

2. PODIUM CLICK by měl být ponechán v místnosti pokládky po dobu 48 hodin před 
montáží tak, aby se materiál mohl aklimatizovat na pokojovou teplotu. 

3. Neinstalujte PODIUM CLICK, pokud jste nejdříve nevyčistili pracovní plochu a 
neuklidili veškeré nečistoty, které by mohly poškodit povrch materiálu při pokládce. 

4. Když pokládáte PODIUM CLICK, měli byste míchat lamely z několika různých krabic, 
tím se minimalizují barevné rozdíly. 

5. Při instalaci PODIUM CLICK nevystavujte materiál přímému slunečnímu záření. 
6. Nikdy nepoužívejte lepidla při instalaci materiálu PODIUM CLICK. To by vedlo 

k zániku záruky!!! 
 
Informace o podkladu: 
Přestože Podium Click je "plovoucí" podlaha, je stále nezbytné připravit podklad pro 
zajištění úspěšné montáže. Pokud je podklad drsný nebo nerovný, může to potom být vidět 
na nové podlaze. To může mít za následek nevzhledný povrch a způsobovat nadměrné 
opotřebení na vystouplých místech nebo v prohlubních. 
 
A. Betonové podlahy 
Betonové podklady musí být suché, hladké a bez zbytků prachu, rozpouštědla, barvy, 
vosku, mastnoty, oleje, sloučenin asfaltových směsí a dalších vnějších materiálů. 
Povrch musí být tvrdý a pevný, zbavený prachu a nečistot. 
 

1. Nové betonové desky musí být absolutně suché (alespoň šest týdnů po vylití) a 
kompletně vyzrálá. Nebo stavební dozor je odpovědný za rozhodování, zda je beton 
dostatečně suchý, aby se mohlo začít s pokládkou podlahové krytiny. 

2. Je možno instalovat na betonové podlahy s podlahovým topením, za předpokladu, 
že teplota podlahy nepřekročí 27 ⁰C v kterémkoliv místě. Před samotnou montáží, 
zapněte topení, aby se odstranila jakákoliv zbytková vlhkost. Podlahové topení by 
mělo být vypnuto min. 24 hod. před zahájením pokládky a zapnuto s pozvolným 
náběhem nejdříve 48 hod. po dokončení instalace. 
 
B. Stávající podlahové krytiny 
PODIUM CLICK může být použit na většinu stávajících pevných podlahových krytin 
za předpokladu, že povrch stávající podlahy je hladký nebo může být vyrovnán. 
Keramické dlaždice by měly být vyhlazeny (beze spár) či překryty vyrovnávací stěrkou. 
Není vhodné pokládat PODIUM CLICK na nestabilní podklad (parkety, laminátové podlahy 
apod.) 
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Montážní návod 
 
Rozvržení lamel 
Nefixujte lamely Podium Click k podkladu! Systém Podium Click je navržen jako plovoucí 
podlaha. 
1. Aby se zabránilo přímému styku lamel v blízkosti stěn/dveří, musíte provést nářezový 
plán. Při použití rozměru šíře místnosti, spočítejte, kolik celých lamel se vejde do dostupného 
prostoru a kolik místa zbývá. Vydělte zbývající prostor dvěma a vypočítáte šířku lamel k 
seříznutí. To samé udělejte s délkou místnosti. 
2. V případě, že první řada lamel nemusí být upravena na šířku, je nezbytně nutné odříznout 
nespojenou drážku tak, že čistý, pevný okraj bude směřovat ke zdi. 
Měli byste ponechávat 8mm dilatační mezery od zdi během montáže. Ty zajišťují lamelám 
dostatečný prostor k přirozenému rozpínání a smršťování. 
1. Obrázek 1: Nasaďte druhou lamelu do první řady tak, že zasunete zámek na krátké 
straně do spáry na krátké straně první lamely. Pokračujte v montáži dalších lamel 
první řady za použití stejné montážní metody. 

 
 
2. Pro zahájení druhé řady, zkraťte lamelu, aby byla kratší než první lamela v první řadě 
(lze použít zbytek poslední lamely z první řady). Poté nainstalujte tuto lamelu 
zasunutím zámečku podélné strany do drážky lamely v první řadě. 
3. Obrázek 2: Nasaďte druhou lamelu druhé řady vložením zámečku krátké strany do 
drážky krátké strany předem namontované první lamely. 
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4. Obrázek 3: Zarovnejte lamelu tak, aby zámeček dlouhé strany byl umístěn přímo nad 
okrajem drážky lamely v první řadě. 

 
 
5. Obrázek 4: Pod úhlem 20‐30⁰ jemně tlačte zámeček dlouhé strany do drážky 
sousední lamely společně s posouváním spoje krátké strany. Možná budete muset 
lehce zvednout lamelu doleva, abyste umožnili posouvání. 

 
 
6. Zbývající lamely lze namontovat v místnosti pomocí stejné techniky. Ujistěte se, že 
budete dodržovat požadované dilatační spáry. 
 
7. Lamely se snadno řezají podlahářským nožem. Jednoduše udělejte rýhu s ostrým 
nožem na vrchní straně a pak zlomte lamelu na dvě části. 
Leták k instalaci podlahy vč. obrázků je součástí každého balení LVT PODIUM CLICK. 


