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Nové kolekce 1FLOOR Premium a Original se zdokonaleným zámkovým spojem, který 

usnadňuje a urychluje pokládku  

 

Laminátové podlahy 1FLOOR s autentickým povrchem 

„synchrostructure“ u vybraných dekorů 
 

Laminátové podlahy jsou stálicí na trhu. Přestože jim 

již řadu let z hlediska užitných vlastností a ceny 

významně konkurují zejména podlahy z vinylu, mezi 

zákazníky jsou oblíbené. Není divu, výrobci mají stále 

co nabídnout, přicházejí s inovacemi u dekorů  

i konstrukčního provedení. Společnost Kratochvíl 

parket profi letos rozšířila svou nabídku o dvě kolekce 

laminátových podlah privátní značky 1FLOOR. Pod 

názvy Premium a Original nabízejí vždy po sedmi 

dekorech v imitaci dubových prken. Jedná se  

o podlahy vysoce odolné proti oděru, vybavené 

zdokonaleným spojovacím systémem Megaloc  

s hranami impregnovanými speciálním voskem 

Isowaxx. Kolekce Premium má užší formát s „V“ drážkou na všech stranách a tři dekory  

v provedení synchrostructure. Jedná se o náročnou povrchovou úpravu, která autenticky 

dokresluje reálnou strukturu dřeva. Šetrná ekologická výroba laminátových podlah 1FLOOR 

probíhá v Německu.   

 

Obě kolekce splňují zátěžovou třídu 32 a jsou vysoce 

odolné vůči oděru (AC4), podlahy zvládnou velmi silné 

zatížení v soukromých interiérech a střední zátěž 

v komerčních prostorách. Umožňují pokládku  

na podlahové vytápění a jednoduše se udržují. Průniku 

vlhkosti brání impregnace zámku speciálním voskem 

Isowaxx. Podlahy z kolekcí 1FLOOR Premium  

a Original tak bez problému zvládnou podmínky 

v kuchyni či předsíni, do vyloženě vlhkého prostředí koupelen je výrobce nedoporučuje.  

 

Zámkový spoj s vylepšením na krátké straně 

Pokládku urychluje a usnadňuje nový typ zámkového spoje Megaloc se speciálním jezdcem  

na krátké straně, což umožňuje i jednotlivci lamely pohodlně pokládat v řadě za sebou. Pod úhlem se 
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dílce spojují pouze na dlouhých stranách, krátká strana se jednoduše zacvakne svrchu. Díky tomuto 

mechanismu je nenáročné i případné rozložení podlahy, stačí naráz pod úhlem vycvaknout celou řadu 

lamel na dlouhé straně a následně dílce jednoduše rozpojit.  

 

3 dekory 1FLOOR Premium s autentickým povrchem synchrostructure 

Zatímco lamely z kolekce Original se prodávají v 

obvyklém formátu 1286 x 194 x 8 mm, dílce z 

kolekce Premium mají atraktivní užší formát 1286 

x 160 x 8 mm, zvýrazněný „V“ drážkou na všech 

čtyřech stranách. Navíc se mohou pochlubit 

speciální povrchovou úpravou 

synchrostructure, která byla zatím s ohledem na 

náročnost výroby použita u třech vybraných 

dekorů. Technika synchrostructure dokonale kopíruje kresbu dřevěného dekoru, například 

letokruhy či praskliny jsou detailně a s přesností strukturovány i povrchově. Podlaha tak 

získává zcela autentický výraz.  

 

 

 

 

Pro více informací o podlahách 1FLOOR, privátní značky 

společnosti Kratochvíl parket profi, navštivte www.kpp.cz.  

 

 

 

 

 

 

O společnosti Kratochvíl parket profi, s.r.o. 

Přední dovozce a distributor podlahových krytin v ČR společnost Kratochvíl parket profi, s.r.o. byla založena 

v roce 1993. Společnost sídlí v Moravanech u Brna, kde se nachází také jeden z exkluzivních showroomů KPP. 

Další moderně řešený showroom o rozloze 350 m
2
 naleznete v Praze na Českomoravské ulici. Prostřednictvím 

svých dceřiných společností v Bratislavě a Budapešti společnost významně působí rovněž na Slovensku a 

v Maďarsku.  

KPP se od počátku specializuje především na dovoz a distribuci parketových podlah. Firma je výhradním 

dovozcem a distributorem kvalitních švédských dřevěných podlah od předního světového výrobce Kährs. 

Zastupuje švýcarského výrobce parket Bauwerk a značku německých laminátových, vinylových a ekologických 

podlah WINEO. Elastické podlahy na přírodní bázi rozšiřuje finská značka Upofloor. KPP dováží a distribuuje 

přírodní Marmoleum Click od firmy Forbo, bytové vinyly v rolích Tarkett i tvrzené vinyly z Holandska mFLOR. 

Kromě výše zmíněných v nabídce naleznete kompletní sortiment dřevěných, laminátových a vinylových podlah 

značky 1FLOOR a exteriérové vinylové terasy se strukturou textilu Hortus. 

Podlahy od společnosti KPP dnes zdobí řadu reprezentativních budov, např.: Grandhotel Pupp, Státní operu 

v Praze, brněnský Besední dům, české velvyslanectví v Berlíně, Vídni a Pekingu, Poslaneckou sněmovnu 
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Parlamentu ČR anebo Ústavní soud v Košicích. Podlahy dodané společností KPP jsou využívány také v řadě 

rodinných domů, rezidenčních bytů, firem a obchodů.  

 

Showroom KPP v Moravanech u Brna:   Showroom KPP v Praze: 

Bohunická cesta 1/328     Českomoravská 12 

664 48 Moravany u Brna     190 00 Praha 9  

 

 

Více informací naleznete na:  www.kpp.cz 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Philipp Kratochvíl     Jana Holinková 

Kratochvíl parket profi, s.r.o.    Privilege PR, s.r.o. 

Marketingové oddělení     GSM: +420 725 075 853 

GSM:  +420 734 440 234     E-mail:  holinkova@privilegepr.cz 

Tel.:    +420 547 212 816      

Fax:    +420 547 212 818       

E-mail: ph.kratochvil@kpp.cz 

http://www.kpp.cz/
mailto:holinkova@privilegepr.cz
mailto:ph.kratochvil@kpp.cz

