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ROZLOŽENÍ PLÁN 

Vytvoříte předběžný plán rozvržení místnosti. Na něm uvedete rozměry, směr pokládky a jednotlivé kobercové pásy, 

přičemž zohledníte případný návrh/vzor. Nezapomeňte, že musíte počítat s dostatečným množstvím koberce pro 

švy a další ztráty při řezání. 

V ideálním případě se koberec pokládá ve směru pohledu od vstupních dveří. V určitých případech lze zohlednit 

významný pohledový bod nebo náhodné světlo. Pokud má místnost formát, ve kterém by ideální směr pokládky vedl 

k příliš velké ztrátě řezu, můžete alternativně zvolit otočení koberce o čtvrtinu a položit jej ve směru šířky. 

Co nejvíce omezte počet švů. Doporučujeme vyhnout se švům v místech s velkým pohybem osob (chodců), a 

pokud se mu nemůžete vyhnout, doporučujeme švy ve stejném směru, jako je směr chůze, a ne kolmo na něj. 

Druhým faktorem, kterému je třeba věnovat pozornost, je směr hromádek koberců, které za ideálních 

podmínek směřují ke vchodu. Barvy koberce se pak jeví tmavší a plnější, což vytváří nejlepší vizuální efekt. Pokud 

je zapotřebí více pruhů, měli byste bezpodmínečně dbát na to, aby byl směr vlasu jednotlivých pruhů totožný. Pokud 

tomu tak není, vzniká nežádoucí barevný efekt. 

Pokud si vyberete koberec se vzory, je důležité projít si zprávu o designu/vzoru různých kobercových pásů. Čím větší je 

vzor, tím větší přebytek musíte zajistit. Doporučujeme to probrat při nákupu koberce na základě vašeho dispozičního 

plánu. Mezi jednotlivými rolemi může dojít k mírným posunům a ne vždy je možné vzor dokonale spojit bez několika 

dalších kroků. Výsledek silně závisí na dovednostech montéra. 

MOŽNÉ ZPŮSOBY UMÍSTĚNÍ 

Při volbě způsobu pokládky hraje rozhodující roli především charakter zadní strany koberce. Tato odlišnost 

zadní strany může do značné míry ovlivnit možnosti pokládky. Před zahájením pokládky je pak také nutné 

vytvořit si správnou představu o vlastnostech koberce, intenzitě jeho používání a přesném umístění, aby nedošlo k 

použití nevhodného materiálu nebo nevhodného způsobu pokládky. 

PODKLAD
Stejně jako u většiny ostatních typů podlahových krytin je nezbytná dobrá kontrola povrchu. Tento povrch musí být 

skutečně suchý, čistý, zcela rovný a dostatečně stabilní. 

Suché a čisté, tj. bez prachu, mastnoty a oleje, bez rozpouštědel nebo starých nátěrů či zbytků lepidla nebo 

jiných výrobků, aby nebyla ohrožena přilnavost jakéhokoli lepidla a aby se zabránilo vzniku plísní pod podlahovou 

krytinou. 

Stabilní a rovné, aby nebyl ohrožen dekorativní vzhled nového koberce, protože malá nedokonalost, která není téměř 

vidět, může být po instalaci velmi viditelná a rušivá. 

Betonový povrch. 

Je důležité, aby byl povrch zcela suchý. Případné velké trhliny je třeba opravit opravným materiálem a v případě 

větších nerovností může být nutné vyrovnání. Případné malé vyčnívající hroty lze snadno odštípnout odizolovacím 

nožem. 

Dřevěný povrch. 

Vyčnívající hřebíky lze buď vytáhnout, nebo zatlouct a poté je třeba dřevo řádně umýt a mezery vyplnit plnidlem. 

Vyčnívající části se opět opraví. Pokud se vám nepodaří dosáhnout zcela hladkého a rovného povrchu, je nejlepší 

rozhodnout se pro montáž nového povrchu z dřevotřísky nebo překližky na stávající dřevěnou podlahu. 

Pokud je na koberci podlahové vytápění, vypněte ho alespoň 24 hodin před ošetřením koberce. Po položení vyčkejte 48 

hodin, než systém znovu zapnete. 

Řezání 
Když je povrch připraven, lze provést plánování řezání v závislosti na šířce místnosti, role a směru pokládky. K tomu 

si vezměte plán rozložení, který jste si již vytvořili před objednáním koberce. Pokud má koberec vzory, je nejlepší 

začít prvním motivem uprostřed místnosti a postupovat od něj ke stěnám místnosti. 

Pokud jde o koberce s geometrickým potiskem nebo velkým obrázkem, nemůžeme vzhledem k přírodní 

povaze textilních výrobků zaručit dokonalý tok vzoru mezi rolemi. Může se stát, že takový kvalitní koberec, i když je 

položen s maximální péčí, může vykazovat nedokonalosti v horizontálním, vertikálním a diagonálním toku vzorů, 

zejména u různých spojovacích kobercových pásů. Rádi vám poskytneme naše tolerance: 

Curling Deformace Zpráva o návrhu Lineární odchylka vzoru Oblouk 

(1) Pokud je rozměrová stabilita koberce dostatečně
velká.
(2) Pouze se souhlasem společnosti Lano Carpets
(3) Profesionální instalace

Tufted 
Max. 0,3 % délky 

Tkaný 

Max. 0,5 % délky 

- tkané 
10 mm na m šířky role 

- tkané: Vzor: 
≥ 0 - 10 cm 2% 

≥ 0 - 100 cm 1% 

≥ 100 cm 1% 

- tkané 
10 mm na m šířky role 

Tufted 
10 mm na m šířky role 

Tkaný 
< 1m max 10 mm 

≥ 1m - < 2m max. 20 mm 

≥  2mmax 30 
mm 

PŘÍPRAVA 

Než začnete s umístěním, nezapomeňte znovu zkontrolovat objednávku; barvu, design/vzor, rozměry, množství, 

kvalitu atd. U tkaných koberců se mohou vyskytnout nedokonalosti způsobené použitím částečně přírodních materiálů. 

Nejedná se o výrobní vady. 

Aklimatizace 

Doporučujeme koberec předem vybalit a rozbalit v místnosti, kde bude instalován. Přizpůsobení 24 až 48 hodin okolní 

teplotě a úrovni vlhkosti zabrání tomu, aby se koberec po instalaci smrštil nebo roztáhl, což může způsobit nežádoucí 

a nevratné vedlejší účinky. 

Koberec není nikdy předem nařezán na přesný rozměr místnosti. Na každé straně se ponechává dostatečná rezerva, 

tzv. přebytek. Abyste se vyhnuli zbytečným rizikům, doporučujeme, aby byl přebytek široký minimálně 5 a ideálně 10 

cm v závislosti na velikosti místnosti. 

Při pokládce dbejte na to, aby směr vlasu zůstal všude stejný a aby obrázky nebo vzory na švech jednotlivých pruhů 

dokonale přecházely jeden do druhého. 

Abyste dosáhli čistých švů, doporučujeme používat profesionální řezačku koberců a pravidelně vyměňovat nože. Švy 

dokončujte s náležitou pozorností a přesností; pevný šev se časem neroztřepí. Je proto nezbytné věnovat tomu 

dostatečnou pozornost a všechny švy pečlivě slepit. Možná můžete se zbývajícími kousky udělat zkušební šev jako 

cvičení. 

10 mm na m 

šířky role 

10 mm na m 

šířky role 

Povrchová 
úprava zadní 
strany 

Volné (1)
 Páska 

Lepené 
(trvalé) 

Slepeno 
(pohyb) (1-

2)

Suchý zip Napětí malá plocha <16 m² beze 

švů 

Tkaný (3) 

Tufted Akce zpět (3) 

Pěna 

Filc
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INSTALACE 

V menších místnostech, kde stačí jeden kus koberce a kde se koberec používá méně intenzivně, můžete zvolit 

plovoucí pokládku bez plné přilnavosti. 

VOLNÉ UMÍSTĚNÍ 

Nefixace koberce je levná a rychlá, ale doporučuje se pouze pro malé prostory v domácnosti, které se používají jen 

zřídka. PÁSKA NEBO VELCRO 

V závislosti na velikosti plochy se oboustranná lepicí páska (široká nejméně 10 cm) nalepí po stranách místnosti 

nebo na každý m2 a koberec se na ni připevní. 

Alternativou oboustranné lepicí pásky je systém háčků a smyček nebo suchý zip. Tato metoda poskytuje pevnější fixaci 

než oboustranná lepicí páska, ale zkušenosti ukázaly, že tento typ fixace není vhodný pro oblasti s velkým provozem. 

Zejména při použití pojízdných zařízení, jako je kancelářský nábytek s otočnými kolečky nebo invalidní vozíky, proti 

kterým se relativně slabá pevnost fixace lepicí páskou nebo suchým zipem nehodí. Upozorňujeme také, že by bylo 

nejvhodnější opatřit dveře nadprahovou lištou. 

Vezměte prosím na vědomí, že jako výrobce koberců máme na mysli pouze ten nejlepší konečný výsledek a 

domníváme se, že oba výše uvedené způsoby umístění nejsou přednostní. Časem se na koberci může začít projevovat 

vlnění vlivem chůze sem a tam nebo vlivem přesouvání předmětů. 

CELOPLOŠNÉ LEPENÍ

Pro dosažení dobrého výsledku a zejména u větších ploch, při intenzivním používání nebo pokud jeden kus 

koberce nestačí, je jediným řešením lepení. Kromě toho, pokud je koberec položen na šikmých plochách nebo v 

situacích, kdy by se opravdu neměl pohybovat, je lepení jedinou možností. 

Můžete se rozhodnout pro lepení koberce přímo na povrch. Mezi koberec a povrch můžete vložit podkladovou plsť. Přímé 

lepení zaručuje stabilitu a může zabránit jakémukoli smršťování nebo rozpínání u koberců vyrobených z jemných 

vláken absorbujících vlhkost. Umístění podlepky zase přispívá ke komfortu a má pozitivní vliv na životnost vašeho 

koberce. 

Typy lepidel 

Je důležité používat správné lepidlo na koberce. Pokud se rozhodnete pro koberec s plstěnou zadní stranou, ujistěte se, 

že používáte určené lepidlo. Koberce z přírodních vláken mají také specifické typy lepidla. Nejlepší je získat správné 

informace spolu s nákupem. Doporučujeme zvolit lepidlo, které neobsahuje rozpouštědla a má nízké emise. Lepidlo 

poznáte podle označení EC1. Řiďte se prosím správně předpisy a pokyny výrobce lepidla. Permanentní lepidlo se 

roztírá na povrch a roztírá se pomocí vroubkovaného roztíracího přípravku nebo špachtle. 

Přímé lepení na povrch 

Pro pokládku v menších místnostech, kde jeden kus koberce zajišťuje podle pokynů správnou pokládku a optimální 

přilnavost. Zvedněte první polovinu koberce v podélném směru a rovnoměrně naneste lepidlo na povrch. Po 

uvolnění lepidla se podle pokynů výrobce lepidla koberec přeloží zpět a přitlačí se od středu dílu směrem ven. Nyní 

zvedněte druhou polovinu v podélném směru a přeložte ji k již slepené části. Nyní rovnoměrně naneste lepidlo na 

povrch a pokračujte v pokládání jako u první poloviny. Po slepení a vyrovnání všech dílů můžete dokončit švy. 

Pokyny pro švy 

Při pokládce ve větších prostorách, kde je více kusů koberců, a tedy i kobercových švů, doporučujeme při lepení 

ponechat 20 cm na obou stranách švu, aby bylo možné šev dokončit. 

Podélný šev pro koberce se vzorem/vzorem 

Koberec řežete šikmo podél smyčkového vlasu směrem dovnitř. Je důležité, aby vzor/vzor pokračoval i po řezu. 

Poté se obě části přitlačí k sobě. 

Šev řezaný podle zrna pro koberce bez vzoru/vzoru 

Nechte přebytečné pásy koberce vzájemně překrývat (nejméně 5 cm) a pomocí řezacího nože a stěrkové desky je 

uprostřed překrytí jedním řezem prořízněte v obou tloušťkách. 

Zvedněte švy a zopakujte lepení na zbývajícím povrchu bez lepidla, a to po celé délce koberce. Uzavřete šev a 

přitlačte jej stonkovým válečkem. 

Lepení na podlepení 

Pokud se rozhodnete instalovat podkladovou fólii, je důležité, aby byla dokonale rovná. Záhyby nebo bubliny 

mohou zůstat na podlepce rušivě viditelné i po instalaci koberce. Švy musí být pevné a rovné. Ve skutečnosti byste se 

měli vyvarovat toho, aby se švy podlepenky shodovaly se švy vašeho koberce. Pokud je to možné, instalujte 

podkladovou plsť tak, aby byla čtvercová pod finálním kobercem. Dbejte na to, aby byla podkladová plsť zcela 

upevněna, aby se koberec později neposouval. 

Další informace naleznete v instalační příručce výrobce. Pokud je instalována podkladová fólie, můžete postupovat 

podle výše uvedených pokynů (přímé lepení na povrch). 

NAPÍNÁNÍ 

Napínání vyžaduje větší odbornost než lepení. Dobrého a profesionálního výsledku dosáhnete pouze tehdy, pokud 

instalaci provede odborník. V tom případě vás také vyzýváme, abyste napínání přenechali instalatérům koberců. 

DOBA SCHNUTÍ
Doba schnutí se vztahuje pouze na lepené typy koberců. Její význam se často podceňuje. Vždy se doporučuje doba 

schnutí 24 hodin při dostatečném větrání místnosti, přestože koberec lze v zásadě používat ihned po pokládce. 

Dodržení potřebné doby schnutí zabrání posunu koberce vlivem brzkého přemístění, a to ještě před definitivním 

vytvrdnutím lepidla. Kromě toho se tím zabrání velmi hlubokým otiskům hran skříněk nebo nohou stolu v 

povrchové struktuře koberce. Pokud lepidlo ještě dostatečně nezatvrdlo před umístěním těžších prvků (zpět), otisky 

budou nevyhnutelně hlubší a stanou se trvalými. 
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