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VÍTEJTE V NAŠEM PARKETOVÉM STUDIU, KDE SE NA VLASTNÍ
OČI PŘESVĚDČÍTE, ŽE PALETA NEPŘEBERNÉHO MNOŽSTVÍ
DRUHŮ PODLAHOVÝCH MATERIÁLŮ JE SKUTEČNĚ PESTRÁ.
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VYBRANÉ REALIZOVANÉ REFERENCE

O NÁS
Vážení zákazníci,
touto brožurou si Vás dovolujeme upoutat na naší plně profesionální firmu ZAHRADNÍK PARKET, spol. s r.o.
která splňuje i ty nejpřísnější podmínky pro zhotovení různých druhů podlah a prodeje materiálu. V naší
široké nabídce najdete klasické parketové vlysy, celomasivní podlahová prkna, exotické masivní podlahy,
teakové masivní podlahy do koupelen, bambusové masivní podlahy, mozaikové, zámecké parkety, intarzie,
venkovní dřevěné rošty z exotických dřevin, průmyslová mozaika – kantovka, vrstvené parketové vlysy,
dřevěné a laminátové plovoucí podlahy, ekologické laky, tmely a lepidla, obvodové a přechodové lišty, půjčovna brusných stojů na podlahy a mnoho dalších doplňků k uspokojení Vaší poptávky. Samozřejmostí v naší
nabídce je také kompletní odborná technická poradenská činnost, prodej, pokládka a renovace. Naše nabídka
služeb zahrnuje dále také zdarma nezávaznou obhlídku naším technikem přímo na místě zhotovení podlah,
který změří rovinnost, pevnost a vlhkost stávajících podlah. Měření vlhkosti betonu se měří odporovou nebo
CM metodou včetně protokolu o měření. Poté Vám doporučujeme veškeré možné varianty na případnou
úpravu pokladu. Používáme samonivelační pevnostní stěrky pod celoplošně lepené podlahy nebo plovoucí
podlahy (stavební chemii Mapei).
V naší nabídce jsou zastoupeny renomované firmy v oboru podlahářství BONA KEMI SWEDEN, MAPEI Itálie,
Kährs Sweden, STEIRER PARKETT Rakousko, Magnum ČR, Akto ČR, Berry Floor Belgie, QUICK STEP Belgie,
EGGER Rakousko, Lägler Německo, a další tuzemské firmy.
Naše firma je od roku 2001 členem Cechu podlahářů a parketářů České republiky a získala ocenění BONA
partner 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, …… na základě splnění přísných kritérií při prodeji a pokládce
dřevěných podlah.
Srdečně Vás zveme do naší vzorkové prodejny na adrese Bělohorská 133, Praha 6.
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MASIVNÍ KLASICKÉ PARKETY
Zařizujete - li byt či dům a nemáte chuť každých 10 nebo 20 let podlahu měnit, nechte si zhotovit podlahu
z masivních dřevin. Do této sorty podlah řadíme také parketové vlysy. Pod pojmem vlysy si můžete představit
jednotlivé dílce až 50 cm dlouhé, 7 cm široké a 2,2 cm silné. Výhodou je variabilní skladba pokládky od
jednoduchého řemenového položení, přes klasický stromeček až po složité obrazce z několika druhů dřeva.
Charakteristická tloušťka 22 mm u masivních parketových vlysů zaručuje velmi dlouhou životnost, která se
měří na desetiletí a staletí. Důkazem toho jsou staré parketové podlahy v historických objektech, které po
důkladné renovaci opět získali vzhled nové podlahy. Snadná obnovitelnost povrchové úpravy a téměř neomezená životnost zvyšuje hodnotu Vaší nemovitosti.
Jako povrchovou úpravu , která zajistí dlouhodobou životnost a snadnou údržbu i renovaci , doporučujeme
lakování ekologicky šetrnými laky nebo olejování přírodními ekologickými oleji vše od renomované švédské
firmy BONA. Takto upravené podlahy jsou vzdušné, což znamená, že podlaha dýchá a udržuje v místnosti
„stálé klima„. Jsou však dostatečně odolné proti otěru a vodě. Antistatická vrchní vrstva minimalizuje usazování prachu. Toto ocení zejména alergici. Údržba čistoty dřevěných podlah je velmi snadná, proto Vám doporučujeme zdravé bydlení s přírodní podlahou pod nohami.

MASIVNÍ KLASICKÉ PARKETY JSOU
NEJČASTĚJI DODÁVÁNY V PROVEDENÍ:
DUB, BUK, JAVOR A JASAN
PARKETY JSOU TŘÍDĚNY DO 3 JAKOSTNÍCH TŘÍD:
I.třída

II.třída

III.třída

Vzhled je dán přirozeným
růstem dřeva, bez velkých
a nápadných barevných
rozdílů.

Barva a struktura dřeva
dávají živý a celkový
obraz této jakostní třídy.

Charakter je dán
zdůrazněnými barvami,
suky, živou strukturou
a zajímavou cenou.
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PRŮMYSLOVÁ MOZAIKA (KANTOVKA)
Průmyslové mozaiky se vrátily do dnešních interiérů. Své místo tu měly téměř vždy, jen jejich obliba se časem
zmenšila. Populární byly mozaiky zejména dubové, bukové či jasanové, a to kvůli své cenové dostupnosti. Dnes
je vše jinak a dá se říci, že přichází doba "kantovky". Navíc je nabídka mnohem pestřejší, zahrnuje i exotické
dřeviny jako například akázii, kempas, jatobu, teak, wenge či dokonce iroko, afromosii a merbau. Velmi
zajímavé jsou též kombinace různých dřevin nebo extra jemné proužky.
Průmyslové mozaiky jsou dodávány jako polotovar, je nutné je celoplošně přilepit, následně přebrousit, tmelit
a povrchově upravit lakem nebo olejem. Délka a šířka proužků může být různá.

INTARZOVANÉ
A MOZAIKOVÉ
PARKETY
Mozaikové a intarzované parkety mají shodné
vlastnosti jako u klasických masivních parket
s perem a drážkou. Jejich konstrukční výška
(tloušťka) je ale pouze 8 mm. Tyto podlahy jsou
vhodným kompromisem mezi volbou zda použít
laminátovou nebo masivní parketovou
podlahou.
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VRSTVENÉ PODLAHY
STEIRER PARKET BILAFLOR

Dřevěné 2-vrstvé podlahy BILAFLOR mají atraktivní vzhled a jedinečnou
konstrukci. Víceméně nahrazují klasické vlysy, jen mají spoustu dalších výhod,
jako například: jsou již povrchově upravené (lakem či voskovým olejem), hodí
se na podlahové vytápění (teplovodní), větší výběr dřevin, maximální
stabilita, nízká stavební výška.

DUA DESIGN

Dua Design 2-vrstvé parkety jsou díky své skladbě velmi stabilní. Nášlapnou vrstvu tvoří cca 4 mm ušlechtilého tvrdého dřeva, spodní část cca 6 mm ekologického plantážového dřeva. Jsou určeny pouze k
celoplošnému lepení.

30 LET GARANCE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PRODUKTY

Důvodů proč si vybrat 2-vrstvou dřevěnou
podlahu DUA DESIGN je hned několik:
- nízká stavební výška
- vhodné na teplovodní podlahové vytápění
- příznivá cena
- možnost kombinace několika druhů dřevin

AKTO

Tento nový druh podlah je shodný s dřevěnými masivními podlahami. Jedná se o více vrstvé podlahy
s nášlapnou vrstvou masivního dřeva o tl. 4 a 6 mm a celkové tl. 14 mm - systém 14 . Touto skladbou je
zaručena vysoká rozměrová stabilita, možnost aplikace též na teplovodní podlahové topení. Na výběr se
nabízí několik druhů dřevin v různém třídění. Počínaje klasickým DUBem, přes BUK, JASAN, JAVOR,
OŘECH, až po exotické dřeviny. Povrchová úprava se provádí stejně jako u klasických parket až po
celoplošné pokládce.

VÝHODY VRSTVENÝCH PODLAH AKTO:
- Exklusivní výběr dřevin

- Maximální rozměrová stálost

- Široké spektrum tvarů a skladeb

- Vysoká životnost a užitná hodnota

- Kompatibilita všech vyráběných podlah

- Vysoká nášlapná vrstva

- Systém 14

- Vysoká rozměrová stabilita

- Nadstandardní rozměrová řada

- Vhodné pro teplovodní podlahové vytápění

- Celkově malá jednotná výška 14mm

- Kompletní sortiment včetně zakázkové výroby

Díky svým rozměrům se dají dřevěné parkety Dua Design skládat různými způsoby, například do tzv.
rybiny, do pravidelné vazby, do čtverců, navíc je lze díky stejnému profilu kombinovat s Dua Design Maxi
a Dua Design Fineline.

OBCHOD.ZAHRADNIKPARKET.CZ
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DŘEVĚNÉ PLOVOUCÍ PODLAHY
STEIRER PARKETT NOVOLOC

Domov je snad pro každého tím klidným místem, kam se opravdu rád vrací. Místem, kde čerpáte novou sílu
a energii. Celodřevěná plovoucí podlaha je vrcholem kvality podlahy v obytném prostoru, spojením tradice
s kvalitou použitého materiálu a špičkových technologií ve vztahu k velmi příznivé ceně. Jedná se o speciální
konstrukci dřevěného materiálu, spojeného na křižnou vazbu, která zabezpečuje nejlepší parametry
dřevěných podlah při dodržení doporučených podmínek.
Podobným místem klidu bývá i les. Nekonečný prostor ticha a svobody, kde se koruny stromů dotýkají nebe.
Prostor svěží vůně a harmonie. I Vy můžete sdílet tuto atmosféru díky podlahám Steirer parkett. Zaujmou Vás
vysokou kvalitou zpracování a skvělým povrchem, nabízejí Vám též neobyčejně velký výběr dřevin a barevností.

30 LET GARANCE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PRODUKTY

Výhody dřevěných podlah Steirer parkett:
- jsou extrémně odolné vůči poškrábání
- možnost několikanásobné renovace
- zachovávají přírodní ráz dřeva
- unikátní zámek, voskované příčné spoje lamel
- široká nabídka exotických dřevin
- možnost výběru povrchové úpravy (lakem nebo olejem a voskem)
- možnost renovace povrchu díky až 4mm síle

DŘEVĚNÉ PLOVOUCÍ PODLAHY
Kährs Style Selection
Jednotné zrno, citlivá struktura harmonické barvy.
Nadčasový design, který nikdy neunaví.

Kährs Basic Selection
Podlahy z kolekce Basic jsou netříděné, s barevnými
variacemi. Samozřejmě v kvalitě Kährs.

Kährs Life Selection
Přírodně sukovité a barevně proměnlivé podlahy
Life. Skvělý předpoklad krásné atmosféry pro
běžný život i zábavu. Perfektní podlahy se silným
charakterem.

Kährs Classic Selection
Vzory podlah Classic jsou staré stovky let, kombinují konvenční i nekonvenční druhy dřeva. Výsledkem
jsou skvělé podlahy pro moderní domy.

Snadná montáž

Podlaha stabilní
z hlediska klimatických podmínek

Podlaha odolná
vůči poškrábání
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DŘEVĚNÉ PLOVOUCÍ PODLAHY
Horní vrstvu třívrstvých parket tvoří 3,8 mm silná deska z ušlechtilého dřeva, která určuje vzhled hotového
parketového dílce, a tím i celé podlahy. Masivní vrstva je tvořena z kvalitních dřevin jako je buk, dub, javor,
jasan, akát, habr, ale také třešeň a exotické dřeviny – jatoba, merbau, padouk, doussie, tigerwood, pangapanga a další. Povrch horní vrstvy je možno ve výrobě upravit dvěma způsoby, a sice lakováním pěti vrstvami
speciálních akrylátových laků, které jsou průběžně vytvrzovány UV zářením, nebo olejováním - nanesením
vrstvy ekologického oleje přírodního-bezbarvého nebo bílého. Oba způsoby zaručují dlouhou životnost
i v namáhaných obytných prostorech.
Střední vrstva, ve které je vyfrézováno pero a drážka
či suchý zámek MagLock, je vyrobena z měkkého
dřeva o síle 9 mm.
Spodní vrstvu tvoří dýha. Její funkce je pro hotový výrobek nesmírně důležitá, protože zajišťuje podélnou
i příčnou stálost hotového dílce.

OBCHOD.ZAHRADNIKPARKET.CZ
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LAMINÁTOVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY
Belgické laminátové podlahy Berry Floor se vyznačují moderním, velice estetickým vzhledem a krásou připomínající klasické dřevěné podlahy. Jsou vybaveny speciálním zámkovým systémem, tzv. Berry LOC, zaručujícím
vysokou funkčnost podlahy, stejně jako její snadnou a rychlou pokládku či demontáž. Zámkový systém Berry
LOC byl vyvinut tak, aby zajišťoval maximální pevnost v tahu. U klasických laminátových podlah totiž může
v souvislosti s kolísáním teploty a relativní vlhkosti docházet k jejich roztahování, smršťování a následnému
rozevírání. Dokonce je možné, že se běžné spoje, zejména pokud jsou umístěny pod těžkým nábytkem, rozpojí
či prasknou.Právě zásluhou Berry LOC snášejí všechny krytiny Berry Floor i tyto zvláštní a mimořádné podmínky
bez potíží a vydrží mnoho let. Laminátové podlahy Berry Floor jsou díky svému skvělému provedení odolné vůči
všem negativním vlivům jako: světlo, skvrny, tlak, žhavý popel z cigaret, chemické výrobky nebo ostré drápky
domácích mazlíčků. Jsou vhodné i pro podlahové topení.
Majestic
přírodní zbroušený dub buď lakovaný hladce nebo v matu, přírodní dub s bílým matováním, broušený dub
v barvě Ebony, Talis nebo Melesé
Forest/Eco-Forest
přírodní dub v bílém matu, Jatoba matně lakovaná a Doussie
Noble-Heritage
Oak residence s lakovaným kouřovým matem, Doussie, Walnut lakovaný mat a Merbau

LAMINÁTOVÉ PLOVOUCÍ
PODLAHY
Laminátové plovoucí podlahy QUICK-STEP mají
moderní a přírodní vzhled a vyznačují se také
špičkovou kvalitou. Skutečným srdcem podlahy je
vodotěsná lepená deska HDF. Díky tomuto tuhému
jádru jsou laminátové podlahy Quick-Step mimořádně
pevné. Základní model má 7 mm desku HDF. Ostatní
výrobky Quick-Step se honosí deskou o tloušťce 8 - 9,5
mm.
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Quick Step Elegance® je jemnou kombinací prken ve
třech různých délkách, rozdělenou útlou dážkou (Micro
Perspective®) stejně jako tradiční parkety.
Quick Step Noblesse® s více než 54 ruznými variantami prken v jednom vzoru, muže být vaše podlaha
položena do tvaru rybí kosti nebo čtvercového motivu.
Quick Step Quadra® proměnlivé keramické dlaždice
a dlaždice se vzorem přírodního kamene, z nichž sálá
teplo a žoviálnost, vyžadující jen velmi jednoduchou
údržbu.

Quick Step Classic® není jen laminátová podlaha. Kvalita
podlah je vždy vysoká. Klasika s přídavkem kombinace
širokého výběru barev a stylů, přirozeného vzhledu a pocitu,
funkčnosti a kvality.

Quick Step Perspective® jsme si dovolili se úplně
inspirovat přírodou. Čisté struktuře dřeva v prkně byl
dán život se smyslem pro detail a rúznorodost.

Quick Step Eligna® kolekce nastavuje teplý, přírodní tón.
Připravte se na to, že budete okouzleni detaily v povrchu
podlahy a rozmanitostí v odstínech.

Quick Step Majestic® na frekventovaných místech,
například v prodejnách, kancelářích a hotelích, musí
podlaha něco vydržet.

WWW.ZAHRADNIKPARKET.CZ

LAMINÁTOVÉ PODLAHY FLOORLINE
Laminátové podlahy FLOORLINE patří k tomu nejlepšímu, co v současné době nabízí evropský trh.
Rakouský výrobce Egger E.F.P. navíc jako jeden z mála kontroluje své produkty od počátku až po finální
výrobek, jelikož si je sám vyrábí. Díky tomu máte možnost vybrat si svojí novou, kvalitní podlahu za velice
příznivé ceny.
HDF Quell-Stopp Plus, hustota desky je větší než 900 kg/m3. Vysoká odolnost proti
bobtnání, vhodné pro všechny obytné prostory se silným zatížením a pro komerční prostory s mírným zatížením. Řada OPAL 31 obsahuje výběr 13 nejoblíbenějších
dekorů. Předností je výborná užitná hodnota za nízkou cenu.
HDF Quell-Stopp Plus, hustota desky je větší než 900 kg/m3. Vysoká odolnost
proti bobtnání, vhodné pro všechny obytné prostory se silným zatížením a pro
komerční prostory s normálním zatížením. Řada CRYSTAL 32 obsahuje elegantní
dekory opatřené zvukovou izolační podložkou, klasické dekory, dekory dlažeb
a dekory s optikou masivní palubkové podlahy a se zvukovou izolační podložkou.
HDF Quell-Stopp Plus, hustota desky je větší než 900 kg/m3. vysoká odolnost proti
bobtnání, vhodné pro všechny obytné prostory i komerční prostory se silným
zatížením. Vysoká odolnost laminátové podlahy proti nárazům a ostatní zátěži.
Dekory s antistatickým povrchem a s dvojnásobně silnou zvukovou izolační
podložkou.

OBVODOVÉ A PŘECHODOVÉ LIŠTY
V naší prodejně můžete zakoupit široký sortiment přechodových a obvodových lišt HOCO a Profilpas.
Vyberte si z nepřeberné nabídky profilů a barev, přesně podle Vašeho přání a představ.

HOCO

U produktů ze dřeva to tak bylo vždy, při výběru raději vydat o něco více peněz a získat za to kvalitnější
masivní výrobek. Přednosti jsou jasné - nejvyšší možná trvanlivost, přirozený vzhled a dobrá odstranitelnost drobných závad.

PROFILPAS

Firma PROFILPAS vyrábí více než 5000 profilů a nabízí kompletní program pro veřejné, průmyslové,
obytné budovy a speciální zařízení. Vysoká kvalita profilů dovoluje použít tyto lišty pro řešení jakékoliv
technické a estetické situace při montážích.

OBCHOD.ZAHRADNIKPARKET.CZ
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EXOTICKÉ PODLAHY
DLH NORDISK I-FLOOR

Z tropických oblastí Vám společnost DLH Nordisk přináší přírodní teplo a pohodlí dřevených podlah. Nabízíme
širokou kolekci masivních podlah z exotického dřeva, které pochází z různých kontinentů a liší se mezi sebou
barvou, kresbou, rozměry a individuálními technickými vlastnostmi. Proto jsme schopni uspokojit veškeré estetické
a technické požadavky a poskytnout široké možnosti aranžmá. Kromě estetických hodnot jsou naše podlahy
charakteristické tvrdostí, pevností, snadnou údržbou a možností mnohonásobného obnovování. Tvrdost exotického dřeva je až o 50% vyšší než je tvrdost dubu. Dřevěné parkety jsou dobrým tepelným a akustickým izolátorem
a vynikajícím regulátorem vlhkosti vzduchu, který nevyvolává alergii. Exotické podlahy jsou dodávány jako polotovar, je nutné je celoplošně přilepit, následně přebrousit, tmelit a povrchově upravit lakem nebo olejem.

BAMBUSOVÉ PODLAHY
DURA FLOOR BAMBOO
Pokud chcete mít doma, v kanceláři či v tělocvičně netradiční podlahu, která se
pomalu stává trendem u nás i zahraničí. Vaší správnou volbou je Bambus.
Použití tohoto materiálu je šetrné k životnímu prostředí. Oproti klasickým
dřevinám, na jejichž výrobu je třeba těžby stromů, které rostou desítky let, se
bambus rychle obnovuje díky svému rychlému vzrůstu. Bambusové parkety prkna dosahují přibližně dvakrát větší tvrdosti než podlahy dubové a jsou velmi
odolné proti mechanickému opotřebení. Základní barevnost těchto podlah je
přírodní, kávového odstínu se dosahuje speciální technologií. Charakter
a zbarvení bambusu je závislé také na druhu, oblasti, vzrůstu, půdě, období
sklizně či stáří rostliny.

VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ TERASY
DLH NORDISK I-DECK
V posledních letech se popularita dřevěných exteriérových materiálů zvýšila,
jelikož nároční majitelé domů začali upřednostňovat přírodní materiály ve
svých zahradách a okolí domů. Nejvíce preferované jsou výrobky označené
symbolem I-Deck, což je značka nejexkluzivnějšího podlahového obkladu
z tvrdého exotického dřeva pro venkovní použití od společnosti DLH Nordisk.
Protože trávíme mnoho času tříděním a výběrem té nejvyšší kvality už od
samého začátku po pokácení dřeviny, můžeme garantovat, že každý kus
pochází z toho nejlepšího řeziva Bangkirai. Jsme natolik přesvědčeni o dodávané kvalitě produktu, že každý kus obkladu označujeme značkou „I“. Značka
„I“ se rovná kvalita. V našem sortimentu DLH Nordisk najdete i zahradní
nábytek a venkovní schodiště.
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PODLAHOVÁ CHEMIE
Naše firma je dlouholetým prodejním a montážním partnerem firmy BONA. Jsme přímí prodejci jejich kompletních systémů v lepení a povrchové úpravě masivních podlah. Na základě splnění přísných kritérií a podmínek pro
malo i velkoobchod jsme od firmy BONA získali ocenění BONA PARTNER pro rok 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ... Naši proškolení technici Vám rádi pomohou s výběrem vhodných penetrací, lepidel, tmelů, mořidel, laků
a olejů. Dokonalá dřevěná lakovaná podlaha si ale žádá více než jen kvalitní laky a lepidla. Firma Bona proto nabízí veškerý sortiment výrobků nejen pro řemeslníky, ale i konečné uživatele - od polišů přes brusky na parkety,
brusivo, nářadí, nanášecí prostředky, přechodové lišty až po stěrky pro vyrovnání nerovností a další materiály potřebné k pokládce podlah. Novinkou v nabídce je Bona Care Cleaner, nový způsob čištění dřevěných podlah.

PENETRAČNÍ NÁTĚRY

BONA ADHESIVES D500
Disperzní penetrační nátěr pro úpravu podkladů před použitím parketových lepidel
(disperzních i syntetických) za předpokladu dodržení podmínky dokonalého
vyschnutí na podkladu. Je vhodný pro savé i nesavé podklady, jako jsou mazaniny
a potěry (s výjimkou magnezitových průmyslových a xylolitových mazanin),
dřevotřískové desky V 100, hrubé podlahy dřevěné a mnohé další.

LEPIDLA

Výběr lepidla závisí na podkladu podlahy a na pracovním postupu. Vyvinuli jsme
různá lepidla pro nejrůznější situace; všechna jsou speciálně navržena pro dřevěné
podlahy. Společnost Bona rozumí umění lepidel.
S 760
Je lepidlo na dřevěné podlahy, ředitelné organickými rozpouštědly, hlavně
acetonem a etanolem, vyhovující požadavkům normy DIN 281 na nízký obsah
rozpouštědel. Díky poměrně dlouhé době mezi nanesením a slepením je obzvláště
vhodné pro technicky náročné a drahé pokládky.

TMELY

MIX & FILL
Je vodní disperze určená k přípravě spárovacího tmelu na parkety. Míchá se
s dřevěným prachem vhodné barvy. Používá se k vytmelení spár do 3 mm šířky a
jiných menších defektů na dřevěných podlahách. Může být použit pod všechny
lakové a olejové systémy Bona.
REPAIR
Je opravářská akrylátová pasta, která slouží k vyplnění spár a defektů.
Pasta je dodávána v provedení: Creme - pro javor, jasan a borovici, Eiche hell světle hnědá, Dunkelbraun - tmavě hnědá, pro Wenge, Eiche dukel - středně
tmavý dub, Hellbraun - světle hnědá, pro buk, Mittelbraun - středně hnědá, pro
pařený buk a třešeň

MOŘIDLA

BONA PARQUET DÉCOR
Pigmentový systém určený ke změně tónu barvy nových i starých dřevěných podlah
bez povrchové úpravy. Lze volit mezi světlým nebo tmavým tónem zabarvení.
V řadě BONA PARQUET DÉCOR lze vybírat mezi OSMI odstíny s nesčetnými
možnostmi jejich míchání. Nejosvědčenějším způsobem konečné povrchové úpravy
podlah namořených pomocí BONA PARQUET DÉCOR je buď přelakování (aplikace
Prime Intense a následně Bona Traffic).
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LAKY A OLEJE

Laky na vodní bázi Bona jsou základem programu povrchových úprav. Garantují
prvotřídní výsledek – krásnou, trvanlivou a snadno udržovatelnou dřevěnou
podlahu, bez ohledu na druh. Jsou také nejlepší volbou z hlediska ochrany životního prostředí.
Prime je jednosložkový základní lak na vodní bázi; obsahuje pouze malé procento
rozpouštědel a neuvolňuje žádný silný zápach. Prime má správně konzistentní
povrch. Ošetřená plocha získává světlejší odstín než u laku Seal.

Traffic byl uveden na trh v roce 1999 a byl to největší úspěch všech dob a jeden
z nejlépe se prodávajících laků společnosti Bona. Jaké je tedy to tajemství? Traffic je
neviditelný lak, který je určen pro ošetření dřevěných podlah s nejvyšším provozním
zatížením. Podlaha vypadá jako impregnovaná olejem, ale zde veškerá podobnost
končí. Traffic je nejmatnější lak a také produkt s nejvyšší odolností proti opotřebení,
jaký kdy Bona vyrobila.

Mega byl uveden na trh v roce 1997 a stal se nejprodávanějším vrchním vodním
lakem na světě. Mega je jednosložkový 100 % polyuretanový lak na vodní bázi,
který se chová jako dvousložkový lak. Je určen pro ošetření dřevěných podlah
vystavených střednímu až silnému zatížení. Lak získal ocenění Ekologicky šetrný
výrobek.

Carl´s 90 je vytvrzovací tálový olej obsahující méně než 10% rozpouštědel a je
určen k povrchové úpravě neošetřených dřevěných podlah vystavených normálnímu
nebo silnému provoznímu zatížení. Vzhledem k jeho snadné aplikaci a rychlému
schnutí může být povrchová úprava dřevěné podlahy realizována během jednoho
pracovního dne.

ÚDRŽBA

CARE FLOOR CLEANER SYSTÉM
Čistící prostředek, rychle odstraní tuhé šmouhy a nečistoty bez poškození lakovaného povrchu bez zanechání stop po čištění. Na podlahu se aplikuje pomocí rozprašovače a stírá se čistícím mopem Bona Care s využitím čistícího padu Bona Care.
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STAVEBNÍ CHEMIE

BONA SPORTIVE SYSTEM

Výrobky MAPEI, lepidla a chemické výrobky pro stavebnictví nejen přinášejí do stavebních konstrukcí
nejen svou spolehlivou technickou funkci, nýbrž přispívají i ke kvalitě života každého, kdo si vybere
značku MAPEI zlepšením estetického dojmu stavby a ochranou životního prostředí. Výrobky MAPEI
jsou vlastně všude, v našich domovech, pod našimi podlahami, v betonových pilířích nebo jsou použité
při rekonstrukcích historických budov, ve výztužích, které jsou často okem neviditelné, ale přesto jsou
neoddělitelné od prvků, které spojují svou přídržnou silou.

KOMPLETNÍ SYSTÉM PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST
DŘEVĚNÝCH SPORTOVNÍCH PODLAH

Spolehlivost a stálost, široká škála vlastností a barev, které mnoho z MAPEI výrobků nabízí, představují
možný zdroj pomoci a inspirace pro architekty a projektanty ve snaze vytvořit atraktivnější a bezpečnější konstrukce.
Zákaznický servis před a po prodejního charakteru je nepochybně jedním z klíčů k úspěchu firmy
MAPEI. Zákazník je opravdu na prvním místě v seznamu priorit společnosti. MAPEI servis nenabízí
pouze kvalifikované rady po telefonu, ale také zajišťuje na místě stavby odborné konzultace a měření
konkrétních technických záležitostí. Tyto služby nabízené po celém světě zajišťujeme vysoce kvalifikovanými technickými poradci, jejichž rozsáhlé znalosti v každé oblasti jim umožňují okamžitě poradit při
výběru výrobku a odstranit závady na místě stavby. Navíc laboratorní výzkum probíhá často na základě
podnětů našich technických poradců, kteří shromažďují požadavky a dotazy od zákazníků firmy
MAPEI.

SORTIMENT VÝROBKŮ MAPEI
JE ROZDĚLEN DO NÁSLEDUJÍCÍCH SKUPIN:
- Lepidla pro obklady a dlažby z keramiky a přírodní nebo umělého kamene
- Spárovací a pružné tmely
- Lepidla pro lepení všech druhů podlahových krytin
- Výrobky na přípravu různých stavebních podkladů
- Speciální hydraulická pojiva
- Maltové směsi a další speciální výrobky pro sanaci betonových konstrukcí
- Malty a pojiva pro rekonstrukci kamenného zdiva
- Přísady do malt a betonů
- Zvukotěsné systémy
- Stěrkové, ochranné a nátěrové hmoty pro pohledové plochy a fasády
- Pěnové polystyrenové tepelné izolační systémy
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Instalace nebo renovace dřevěných sportovních podlah může být velice nákladná, ale od podlahy se
očekává dlouhodobá životnost. A čím delší životnost je, tím moudřejší vaše investice byla. Program Bona
Sportive System je navržen tak, aby zajistil co nejdelší možnou životnost všech sportovních podlah.
Po instalaci podlahy je obvykle vystavena všemu, čemu se věnuje její vlastník. Ale na povrchu se může
usazovat špína, pot a tělesné tuky, a to i když je podlaha každý den čištěna. Tím se postupně snižuje
funkčnost podlahy a začíná prokluzovat. Protože je to postupný proces, není možné si jej častokrát
všimnout a najednou zjistíme, že podlaha není funkční.
Díky Bona Sportive System je to problém minulostí. Po instalaci podlahy a nanesení povrchové úpravy —
nebo její renovaci — pomocí kompletního Bona Sportive System bude podlaha poskytovat vynikající
funkčnost. A protože je podlaha udržována výrobky řady Bona Sportive System, funkčnost podlahy
bude podstatně delší.

BONA SPORTIVE PRIMER Podkladová barva Sportive Primer je jednosložková, vodou
ředitelná podkladová barva používaná pro dřevěné podlahy určené ke sportovnímu využiti.
Nanáší se před aplikací konečné povrchové úpravy Bona Sportive Finish. Poskytuje povrchu
tělnatý vzhled a zvětšuje přirozenou krásu dřeva.

BONA SPORTIVE FINISH Čisticí přípravek Sportive Cleaner je koncentrovaný, lehce alkalický čisticí prostředek, který je speciálně navržen pro časté čištění dřevěných sportovních
podlah s konečnou povrchovou úpravou.

BONA SPORTIVE PAINT Nátěr Sportive Paint je jednosložkový systém PU akrylátových
barev určených pro nanášení pod nebo mezi nátěry Sportive Finish.

WWW.ZAHRADNIKPARKET.CZ

PŮJČOVÁNÍ BRUSNÝCH STROJŮ
Pro zákazníky, kteří nemají vlastní brusku, nebo pro kutily, kteří si chtějí svou dřevěnou podlahu sami
zrenovovat půjčujeme brusné stroje. S našimi brusnými stroji pokrejete kompletní technologický postup při
broušení dřevěných podlah. V naší nabídce brusných strojů k zapůjčení naleznete:
Rotační bruska Bona Buffer
Universální talířová bruska určená k mezibroušení laku, broušení nových parket a renovaci
starých dřevěných podlah. Osvědčila se rovněž pro vyrovnání betonových a cementových
podkladů pod dřevěné podlahy. K brusce je možné doobjednat velmi výkonné odsávání
s krytem. Novinkou je čtyřkotoučový unašeč Quatro.
Válcová bruska Bona Belt
Pásová bruska určená k úpravě malých i velkých ploch. Vedle příslovečné hospodárnosti
a kvality dosahované optimálním výkonem, stojí též za zmínku časově nenáročná výměna
brusného pásu. Agresivita brusného válce a vysoký brusný výkon je dosažen speciálním
profilováním tlustého pryžového obložení.
Okrajová bruska Bona Edge
Ideální bruska na okraje pro broušení všech okrajových oblastí bez přídavných prvků. Tento
stroj má integrované pracovní osvětlení, které umožňuje osvětlit plochu v oblastech stěn
a rohů místností, takže jsou zaručeny optické předpoklady pro bezpřechodový brus.

Tříkotoučová bruska Lagler Trio
LÄGLER TRIO je zvláštní víceúčelová bruska pro prakticky orientovaného uživatele v profesionálním opracovávání a sanaci podlah. Silný motor pro snadný výkon a moderní, lehké
materiály pro mobilní použití se spojují v jedinečný koncept se zvýrazněným designem.

BONA DCS SYSTÉM - BROUŠENÍ BEZ PRACHU!

Systém Bona Dust Care Single je víc než pouhý vysavač. Je to revoluce ve vašem pracovním prostředí.
Používejte jej pro broušení bez prachu. Díky patentovanému systému dvoustupňového cyklonového
odlučování a speciálnímu designu filtru je prach spolehlivě shromažďován uvnitř systému Bona Dust
Care Single. Zařízení je přenosné, takže si je můžete vzít kamkoli na pracoviště a připojit hadicí k brusce.
- Bona vyešila jeden z největších problémů podlahářů - prach!
- Zdravější pracovní prostředí - v souladu s novými ředpisy, které se připravují.
- Naprosto čistý systém - díky jedinečnému systému bezešvých pytlů nemůže
při výměně prachového pytle uniknout žádný prach.
- Exkluzivní design od firmy Bona - díky speciálnímu procesu odlučování se jedná
o neobyčejný přístroj.
- Ergonomie - kontrukce umožňuje snadné použití a přepravu.
- Vynikající výsledek po aplikaci laku, protože na vybroušené podlaze
a zařízení interieru nezůstává žádný zbytkový prach

se
ojte
Přip oluci
v
k re šného
ra
bezp ušení!
bro

Naše firma je dlouholetým prodejním a montážním partnerem firmy BONA, jsme přímí prodejci jejich
kompletních systémů v lepení a povrchové úpravě masivních podlah.

POZOR!
Absolutní novinkou k zapůjčení je
BONA DCS SYSTÉM,
systém pro BROUŠENÍ BEZ PRACHU!
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VYBRANÉ REALIZOVANÉ REFERENCE
Množství komerčních prostor, rodinných domů a bytů ve středočeském kraji
Hotel JULIŠ, Václavské náměstí
Polyfunkční dům, Běžecká ulice, Praha
Centrum CHODOV
Hotel DVOŘÁK, Karlovy Vary
METEOR OFFICE, Praha
Chodské muzeum, Cheb
Činžovní dům, Nerudova ulice, Praha
Činžovní dům, Polská ulice, Praha
Činžovní dům, Ulice Na Šafránce, Praha
Tělocvična ZŠ J.A. Komenského, Praha
Tělocvična ZŠ J. Wericha, Praha
Tělocvična ZŠ Laudova, Praha
Strahovský klášter, Praha
RIVER CITY, Praha
Disco klub/Internet café, Soukenická ulice, Praha
Multikino Galaxie, Chodov, Praha
Kanceláře DANONE, Palác Flóra, Praha
Ministerstvo zemědělství, Praha
Tenisové centrum, Rakovník
Hostel, Francouzská ulice, Praha
Bytový komplex Korunní Dvůr
Bytový komplex Všehrdova
Domov důchodců, Rožďalovice
Činžovní dům, Ibsenova ulice, Praha
Caffe shop, Slovanský dům, Praha
Pizzerie, Jíloviště
Bytový dům Slezská, Praha
Dětský HOSPIC, Malejovice - CHARITATIVNÍ akce bez nároku na honorář
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KONTAKTY
ZAHRADNÍK PARKET SPOL. S R.O
BĚLOHORSKÁ 133
169 00 PRAHA 6
PO - PÁ: 8:00 - 18:00
TEL./FAX: +420 233 355 222
MOBIL: +420 777 688 318
MOBIL: +420 777 688 975
E-MAIL: INFO@ZAHRADNIKPARKET.CZ
WEB: WWW.ZAHRADNIKPARKET.CZ, OBCHOD.ZAHRADNIKPARKET.CZ

PRODEJNA
MOBIL: +420 777 688 312

REALIZACE
MOBIL: +420 777 688 311

