
Kontakt: MADAG s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem, Rovné 43, Zdeněk Malár, 732 885 318, malar@madag.cz

Vzorkovna: Nové sady 27, 602 00 Brno, kontakt:  Mgr. Jaroslav Ekl, 603 831 362 

ZNAČKOVÉ LAMINÁTOVÉ PODLAHY KRONOSWISS

Ceník MADAG s.r.o.

SWISS-NOBLESSE 1380 x 193 mm 8 mm WG,NM 8/2,131/15 56/119,32/840 angle2angle              277,00                332,40    

SWISS-ELITE 1380 x 159 mm 10 mm WG,NM,RU,BS 7/1,536/14 65/99,836/913
Swiss-Click-

Comfort
             397,00                476,40    

SWISS NOBLESSE

Maloobchodní 

cena vč. DPH

D8014NM New York Eiche

Pinie Sacramento

D1245WG Ořech Lucca

D8015WG Dub Texas Red

D2833WG Dub Camargue

D2708WG Ořech Butter

D1496WG

Dub Strabourg

AC4/KL.32 D2535WG Buk Swiss

D1220WG Buk 2-pásy

Balení 

ks/m
2
/kg

Paleta 

balení/m
2
/kg

Zámkový spoj
Maloobchodní 

cena bez DPH
Laminátová podlaha Rozměr Tloušťka Struktura

Dekory vedené skladem  (viz prospekt)

zátěžová třída KÓD DEKOR

D8011WG
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SWISS ELITE

Podlahové lišty - tuzemský výrobce

Provedení Rozměry
Cena Kč/bm bez 

DPH
Obsah balení*

Podlahová lišta 40x20
fólie na 

MDF

20 x 40 x 

2400 mm
20,00 20 kusů

Obsah balení*

15 kusů

* Odběr lišt možný po jednotlivých kusech dle potřeby zákazníka. 

* Odběr montážních spon pouze po jednotlivých baleních

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Dodací termín: Dekory vedené jsou okamžitě k dispozici, ostatní dekory na objednávku do 3 týdnů od obdržení písemné objednávky
Platnost: Do vydání nového ceníku

MADAG s.r.o.

Rovné 43

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 26969530

DIČ:CZ26969530

tel.: 566576138 / 732885318

mail.: malar@madag.cz V Bystřici nad Pernštejnem 21.11.2011

Montážní spony k lištám 40x20 65,00

Profil podlahové lišty Název lišty

D2280WG Doussie

Příslušenství Cena Kč/balení bez DPH

D2431WG Dub Cavallo

AC4/KL.32 D2571BS Barnwood

D1785NM Lodge Pine
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Vážení zákazníci,

1. Vysoká odolnost zátěže v obytných místnostech

2. Vhodná podlaha pro alergiky

3. Velmi jednoduché čištění a údržba

4. Díky kvalitnímu zámkovému systému angle2angle/Swiss-Click-Comfort je dosažena vysoká stabilita samotné podlahy

5. Vysoká hustota nosné desky HDF snižuje riziko bobtnání při průniku vlhkosti do podlahy

6. Povrchová struktura WG u všech dřevo-dekorů patří mezi nejoblíbenější povrchy laminátových podlah v ČR

7. Dokonalá imitace dekorů dřevin díky vysokému rozlišení při tisku a vývoji jednotlivých dekorů

8. Výrobek pocházející ze Švýcarska s certifikátem Swiss Quality

Katalog produktů

zámkový spoj angle2angle

naše firma se zabývá prováděním podlah z litých materiálů (anhydritových stěrek ,betonových potěrů a samonivelačních stěrek) od roku 2005. V roce 2011 

jsme nabídku dosavadních stavebních prací rozšířili o prodej a v případě zájmu také o pokládku švýcarské laminátové plovoucí podlahy KRONOSWISS. 

Pro tuto značku jsme se rozhodli především z těchto důvodů:

Exotické, klasické, rustikální, smyslné, jemné… Podlaha SWISS-NOBLESSE Vám určitě poskytne možnost velkého výběru. Rozmanitost a kreativita široké 

nabídky dekorů poskytuje mnoho možností využití této laminátové podlahy a vnáší do prostoru Vaši individuální osobnost.

 

SWISS - NOBLESE
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zámkový spoj: Swiss-Click-Confort

 

Vzácný a nadčasový design je prezentován luxusní podlahou SWISS-ELITE. Jedinečná šířka lamel 159 mm a tloušťka 10 mm zajišťují kromě krásného 

vzhledu i silný charakter této podlahy. U této podlahy jsou na dlouhých i krátkých stranách mírně zkosené hrany, které v ploše při spojení lamel k sobě 

vytvoří výrazné estetické V-spáry. Díky tomu jsou zvýrazněny jednotlivé lamely podlahy v ploše a dosažen celkový krásný vzhled vytvářející příjemný pocit.

SWISS - ELITE
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Soklové lišty
MDF Lišty s folií

Číst dál
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Podlahové nebo také soklové lišty jsou perfektním řešením pro dekorativní a čisté ukončení přechodu mezi podlahou a stěnou.
Podlahové soklové lišty chrání podlahu před vlhkostí a poškozením. Podlahová soklová lišta se instaluje na speciální příchytky, které jsou navrženy tak,

aby se za soklovými lištami dala vést kabeláž, nebo se lišty lepí ke stěně
Podlahové lišty se vyrábějí ze dřeva, plastu nebo ušlechtilého kovu a jsou k dispozici v různých dekorech a barevných variantách. 

Většina výrobců podlah nabízí podlahové lišty ve stejném dekoru jako podlahu, ale i v různých profilech.

Roh

Vnější roh dekorativně řeší problematické místo rohů, při lištování podlahy. Vnější roh je dodáván ve stejném dekoru jako soklová lišta.

Kout - roh vnitřní

Vnitřní roh dekorativně řeší problematické místo rohů, při lištování podlahy. Vnitřní roh je dodáván ve stejném dekoru jako soklová lišta.
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Spojka

Spojka soklových lišt spojuje dvě navazující soklové lišty k pevnému spojení. Je vyrobena z různých materiálů a je +-30mm dlouhá.

Spojka pro soklovou lištu vyniká rychlou a snadnou instalaci, umožňuje vedení elektrokabelů o maximálním průměru 10 mm.

Koncovka  

Koncovka k soklovým lištám slouží k estetickému ukončení podlahové (soklové) lišty.  

CLIPPER 2000
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CLIPPER 2000 je řada systémových profilů pro perfektní přechod nebo ukoncení Vašich podlah. Velmi flexibilní profil,který se přizpůsobí výškám

podlah v rozmezí 6-20 mm. Vyrábí se v úpravě eloxovaný hliník nebo dřevěný dekor. Profil se skládá ze základny , vrchní části a plastových klipů

Vrchní část se spojuje se základnou pomocí klipů. Základna profilu se připevňuje k podlaze vruty

 

Materiál: Barvy: Dekor dřeva:

Hliník eloxovaný stříbrná, zlatá, bronzová, champagne dub, buk, světlý javor, javor, kempas, třešeň, merbau, červený buk, ořech

Výška: Šířka: Délka:

6-20 mm 27-40 mm 90 / 270 cm

 
 

 
 

MULTIFLOOR
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Přechodové lišty slouží k zakrytí dilatací nejen mezi výškově různými typy podlah, ale i různými typy materiálů.

Nejpoužívanější materiál pro výrobu přechodových lišt je hliník a to v eloxovaném provedení, nebo potažený odolnou laminátovou folií

s vysokou odolností proti oděru. V sortimentu nalezneme také přechodové lišty z ušlechtilých materiálů jako je například nerez

Materiál: Barvy:

eloxovaný hliník stříbrná, zlatá, bronzová, champagne, titan

Dřevěné dekory:

světlý javor, javor, buk, dub, dub antik, dub rustik, kempas, tøešeò, merbau, oøech

Vlastnosti:

MULTIFLOOR profily vytvoří harmonizující vzhled vašich podlah. Provedení profilu bez

viditelného připevnění dodá podlahám perfektní ukončení.

Údržba:

MULTIFLOOR profily nevyžadují zvláštní údržbu. Lze je proto čistit běžnými čistícími

prostředky.

Material Šířka Výška

Eloxovaný hliník 

nebo hliník s PVC fólií

Pro výšky 

podlah

od 0 - 14 mm

v dekorech dřeva

nejčastěji se jedná o samolepicí provedení. Nabídka vyrovnávacích lišt dovoluje řešit dvě různé výšky podlahy až do 15 mm.

Přechodové lišty, které se v posledních několika letech masivně rozšířily do interiérů, dodávají místnosti eleganci, ale především bezpečnost při užívání. 

Vyrovnávací podlahové profily umožňují opticky sladit dvě podlahy s různou výškou. Vyrovnávací podlahovou lištu montujeme podle provedení, nejčastěji, 

30 / 40 mm
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MIRELON
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Pěna Mirelon má široké uplatnění ve stavebnictví, kde se používá pro svojí špatnou tepelnou vodivost jako tepelný izolátor. 

Stavební folie proti vlhkosti
Protivlhkostní izolace pod plovoucí podlahy.

Upozornění: Nepokládají se na dřevěné materiály (parkety, prkna, OSB, DTD ...)

název mj balení

Stavební folie 

proti vlhkosti, 

síla 0,1mm m2 100 m2 role

Stavební folie 

proti vlhkosti, 

síla 0,2mm m2 50 m2 role

STARLON

Upozornění: Neslouží jako vyrovnávací vrstva nerovného podkladu a to ani při použití větší tloušťky. Navíc při použití větší než doporučené tloušťky dochází 

ke zvýšenému namáhání spár plovoucích podlah. V jejích možnostech je vyrovnání pouze mírné hrubosti podkladu, ne jeho nerovnosti.

Izolační pěna se využívá pro tepelnou izolaci podlah, kam se vkládá na beton jako podložka pro plovoucí podlahy s kročejovým útlumem okolo 17 dB nebo 

Podložka Mirelon slouží jako separační vrstva mezi podkladem a plovoucí podlahou. Kromě toho funguje jako tepelně a zvukově izolační hmota.

Mirelon je obchodní značka (chráněná registrační známka) izolačního materiálu z odlehčeného pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, 

který se využívá převážně jako tepelná izolace do + 90 °C pro svoji nízkou tepelnou vodivost. Pěna je ohebná a trvale pružná. Nemá tendence nasakovat 

vodu, snadno se tvaruje, je chemicky odolná, bez vlivu na životní prostředí a hygienicky nezávadná. Látka je velmi hořlavá a patří do skupiny C1.
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Extrudovaný polystyren s uzavřenou buněčnou strukturou:

Tepelně a zvukově izoluje

Tlumí kročejový hluk

Vyrovnává drobné nerovnosti

Nenasákavý

Hygienicky a ekologicky nezávadný

Bez zápachu

Rozměrové parametry Provedení

Role šíře 1 m, návin 15 m (tl. 2 mm, 3 mm) Desky a pásy s drážkováním

Role šíře 1 m, návin 20 m (tl. 1,6 mm) Barva: lososová, modrá (tl. 1,6 mm)

Desky 0,5 x 1 m, 10 ks/balení (tl. 3 mm, 5 mm, 6 mm)

Návod na použití

Podložku pokládejte na rovný a suchý podklad rýhovanou stranou směrem dolů.

Při pokládce na vlhký či ne zcela suchý podklad je nutno položit nejprve parozábranu.

S pokládkou začínejte v rohu místnosti. Podložku pokládejte k sobě na doraz, ale tak, aby nedocházelo k vzájemnému překrytí okrajů.

Podložku pokládejte delší stranou ve směru pokládky podlahových lamel.

Pokládku podložky a podlahových lamel provádějte souběžně, aby nedocházelo k chození po nezakryté podložce.

Pro zamezení posunu a zajištění paronepropustnosti spár podložky doporučujeme použít spojovací samolepicí pásku STARLON®.

Termoakustická izolační podložka z extrudovaného polystyrenu určená pod laminátové, dřevěné a ostatní podlahové krytiny. Vyznačuje se schopností 

tepelně a zvukově izolovat, pohlcovat drobné nerovnosti povrchu, velkou odolností proti zatížení a vysokou hodnotou redukce kročejového hluku.
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