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Dubové dekory v šesti přirozených odstínech 

 

XXL formát, extra matný lak a impregnované spoje v kolekci dřevěných 

podlah 1FLOOR Newline 
 

Kolekce 1FLOOR Newline jednoduše splňuje všechna 

kritéria moderní dřevěné podlahy. Dubové dekory 

s přirozenou kresbou dřeva jsou hloubkově mořeny  

do šesti příjemných tónů. Přestože třívrstvá konstrukce má 

vysokou stabilitu sama o sobě, výrobce u kolekce použil 

středovou desku z exotické dřeviny hevea. Nášlap z dubu 

má kompletně probarvený a lakovaný v matu. Vybrané 

dekory chrání vrstva extra matného laku značky Bona, 

která dřevu přidává na přirozenosti. Kolekce disponuje 

nejen palubkami běžné šířky 145 a 190 mm, ale  

i působivým XXL formátem o šířce 240 mm. Přes nízkou 

konstrukční tloušťku od 13,5 mm, vhodnou při 

rekonstrukcích a renovacích, podlaha v dlouhodobém 

horizontu nabízí variantu zbroušení. Dílce s mechanickým zámkem 5G mají spoje 

impregnované proti vlhkosti, což u dřevěných podlah nebývá obvyklé. 

 

Impregnace spojů sice dřevěnou podlahu 

neuzpůsobuje k použití ve vlhkých prostorách, 

usnadňuje však každodenní provoz, zejména 

vytírání či nehody v podobě rozlitých nápojů apod. 

Pro pokládku v koupelnách na trhu existují speciální 

typy dřevěných podlah, nejčastěji z exotických nebo 

tepelně upravených dřevin. Lakovaný povrch  

se ve srovnání s olejem udržuje jednodušeji, je 

odolnější a nevyžaduje pravidelné ošetřování. 

Dojde-li po letech k opotřebení, podlahu je možné zbrousit a znovu nalakovat. Nášlapná vrstva z dubu 

je u této podlahy probarvená v celé tloušťce, proto si i po zbroušení zachovává původní barevný 

odstín. U vybraných dekorů byly použity techniky kartáčování, kouřového vzhledu či mikro zkosení 

hran. Provedení v extra matném laku značky Bona nabízejí 4 z 6 dekorů.  

 



Prodejní cena dekorů z kolekce 1FLOOR Newline se liší dle povrchové úpravy i formátu a začíná  

na částce 1 688,- Kč za 1 m
2
 včetně 21% DPH. Pod privátní značkou 1FLOOR společnosti Kratochvíl 

parket profi najdete také kolekce podlah laminátových a vinylových. Více na 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
 najdete v Praze na 

Českomoravské ulici. Prostřednictvím svých dceřiných společností v Bratislavě a Budapešti 

společnost působí také 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 distribuuje přírodní linoleum Marmoleum Click od firmy Forbo, bytové vinyly v rolích 

Tarkett, tvrzené vinyly z Holandska mFLOR i laminátové podlahy Classen. Kromě výše zmíněných 

nabídka zahrnuje kompletní sortiment dřevěných, laminátových a vinylových podlah privátní značky 

1FLOOR a exteriérové vinylové terasy se strukturou textilu Hortus. 

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

operu v Praze, brněnský Besední dům, české velvyslanectví v Berlíně, Vídni a Pekingu, Poslaneckou 

sněmovnu 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 
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