
Návod k pokládce a údržbě podlah  

Steirer Parket Novoloc a Ariket 

 

Příprava pokládky 

 

Důkladná příprava pokládky je základem pro odborně položené parkety. Předtím než s 

pokládkou začnete, se bezpodmínečně doporučuje učinit následující přípravy: 

 

 Ujistěte se, že podklad, na který pokládáte podlahy Steirer Parkett Novoloc či Ariket 

je suchý, čistý a rovný. Cementový potěr nesmí mít více než 1,5 % a anhydritový 

potěr maximálně 0,3 % zbytkové vlhkosti. Aby dřevěná podlaha zůstala ochráněná 

před vzlínající vlhkostí, doporučujeme podklad vyložit polyetylenovou fólií silnou 0,2 

mm. Fólii překládejte cca 20 cm přes sebe a na okrajích vytáhněte nahoru. 

 Při pokládce v novostavbách byste měli několik týdnů předem otevřít okna. 

V přechodném ročním období, popř. v zimě je dobré vytápět a pravidelně větrat. 

 Před pokládkou by měly být ukončeny všechny práce prováděné za mokra 

(obkládání dlaždičkami, malířské, tapetářské a omítkářské práce). 

 Neuchovávejte balené podlahy Steirer Parkett Novoloc a Ariket v novostavbách na 

čerstvých potěrech. Používejte podkladová prkna! 

 Otevřete balení vašich podlah teprve bezprostředně před pokládkou. 

 Dbejte, aby teplota při pokládce byla minimálně 18 °C a vlhkost vzduchu byla nižší 

než 60%! 

 

Nářadí pro pokládku 

NOVOLOC- srážecí hranolek, NOVOLOC- klín pro pokládku, dorážecí železo, kladivo, klíny, 

tužka, pila, měřicí pásmo a úhelník. 

 

 

Návod k pokládce 

1.  Položte kročejovou izolací (např. PE-pěnovou hmotou 2 nebo 2,6 mm) hranou na hranu na 

parotěsnou fólii tl. 0,2mm (viz. Příprava pokládky). Ta zajišťuje pružnou a tichou chůzi po 

podlaze. Jiné druhy podložek konzultujte se svým dodavatelem. Steirer Parkett NOVOLOC 

a Ariket se pokládají plovoucím způsobem, lamely se sestavují bez lepidla. 



2.  Začněte s pokládkou v levém rohu místnosti stranou s perem směrem ke stěně. Přesná 

vzdálenost může být později přizpůsobena, když jsou položeny tři řady. 

3.  Přitiskněte další lamelu v úhlu proti první a položte ji na podlahu. Pokládejte celou první 

řadu tímto způsobem.  

4.  S výjimkou poslední lamely první řady – tu musíte s ohledem na potřebnou vzdálenost od 

stěny (cca 15 mm) přiříznout a dosadit. Začínejte 2. řadu lamel s tím kusem, který zbyl 

z první řady lamel. Přesazení lamely by nemělo být kratší než 50 cm.  

5.  Přitiskněte lamelu v úhlu proti předtím položené řadě a tiskněte ji postupně dolů. Přitom 

netiskněte násilím. 

6.  Posunujte NOVOLOC-klín pro pokládku (4,0 cm silný) pod krátký konec už položené lamely 

vlevo od lamely, kterou nyní chcete položit.  

7.  Přikládejte novou lamelu šikmo k čelní straně předtím položené lamely a položte ji na 

podlahu. Lamela by se neměla při položení dolů prohnout. 

8.  Vklepávejte lamelu opatrně pomocí NOVOLOC-srážecího hranolku (bez kladiva) do 

podélného profilu, dokud není spára uzavřená.  

9. Přitiskněte lamelu postupně na podlahu. Přitom eventuálně lehce poklepejte pomocí 

srážecího hranolku na podélnou stranu. Odstraňte klín a postupujte obdobně s ostatními 

lamelami. 

10. Když jsou položeny první tři řady, může být přizpůsobena vzdálenost podlahy ke stěně. 

Vložte klíny mezi plovoucí podlahu a stěnu. 

11. První řada lamel musí být někdy přizpůsobena zakřivené stěně. K tomu si narýsujte obrys 

stěny na lamely. Potom lamely první řady oddělte. Vytáhněte lamely na podélné straně 

nahoru a poklepejte přitom lehce na spáru. Poté přiřízněte lamely na správnou šířku. 

12.  Zúžené oříznuté lamely položte zpět zleva doprava. Stranu s drážkou přitom vsuňte pod 

profil pera druhé řady lamel. Dávejte pozor na to, aby další lamela přišla na čelní stranu 

s drážkou levé lamely. Spáry na krátkých koncích uzavřete pomocí srážecího hranolku. 

Přitom chraňte citlivý profil. Zbývající lamely řady vsuňte stejným způsobem. Položte klíny 

mezi parkety a stěnu. 

13.  Pro trubku topení vyvrtejte do lamel otvory. Otvory musí být alespoň o 20 mm větší než 

průměr trubky. Vyřízněte tak, jak je znázorněno na obrázku. Je-li lamela montovaná, 

přilepte vyříznutý kus a přikryjte otvor manžetou trubky. 



14.  Pokud musí být vyříznuta dveřní zárubeň, použijte kus lamely jako výškovou kótu. 

15.  Poslední řadu lamel přiřízněte s ohledem na potřebnou vzdálenost od stěny a spojte s 

předposlední řadou lamel. Poté můžete namontovat ochranné lišty. Propojte přechody do 

jiných prostorů pomocí přechodového nebo koncového nosníku. 

16.  Lamely mohou být pokládány, je-li to nutné, z obou směrů. NOVOLOC lze také snadno 

znovu zabudovat. To usnadňuje pokládku na obtížných místech. Nemůže-li být lamela 

položena v úhlu, např. pod zárubněmi dveří a nízko zavěšených topných těles, postupujte 

takto: Odstraňte blokovací výstupek pomocí dláta. Potom naneste bílé lepidlo a lamelu 

vodorovně nasuňte na své místo. 

 

Ještě tip: 

Zatímco podélné strany mohou být uzavřeny pouze položením do úhlu, lze lamely ležící čelně 

vodorovně uzavřít pomocí srážecího hranolku. To může být nutné např. u dveří nebo na jiných 

obtížných místech. 

 

 

Péče o lakované podlahy Steirer Parkett Novoloc a Ariket 

 

Lakované podlahy Steirer Parkett Novoloc a Ariket Vás přesvědčí svou nepřekonanou odolností 

proti oděru a dlouhou životností – ale pro zachování dlouholeté krásy parketové podlahy musí 

být pravidelně čištěna a ošetřována. Abyste mohli o své Steirer Parkett Novoloc a Ariket 

pečovat velmi snadno, byla vyvinuta snadno aplikovatelná linie ošetřovacích prostředků 

speciálně pro lakované podlahy.  

 

K údržbě těchto podlah doporučujeme údržbové prostředky BONA, více na www.bona.cz 

 

Tyto jednoduše aplikovatelné výrobky jsou k dostání jednotlivě nebo ve formě cenově 

výhodného balíčku péče. Přesné použití výrobků si prosím přečtěte před jejich použitím! 

http://www.bona.cz/


Péče o olejovo/voskované podlahy Steirer Parkett Novololoc 

Vysoce kvalitní povrchová úprava vašich olejovo/voskovaných podlah Steirer Parkett především 

zajišťuje, aby byla chráněna jejich kvalita a vzhled. Aby ale tyto ochranné funkce byly ještě více 

vystupňovány, byla pro naolejované a navoskované Steirer Parkett vyvinuta řada pro péči a 

čištění, která jim bez velkých nákladů propůjčí ještě hezčí vzhled. 

 

 Mýdlo z rostlinného oleje 

Základní čisticí prostředek z čistě přírodních, šetrných zmýdelnatěných rostlinných olejů 

 Ošetřovací voskový olej 

Propůjčuje čerstvý lesklý vzhled a zajišťuje dobrou ochranu před proniklou vlhkostí 

 Tvrdý lešticí vosk 

Vosková emulze bez rozpouštědel, bezpečná při chůzi, odolná proti vodě, leštitelná 

 

Tyto jednoduše aplikovatelné výrobky jsou k dostání jednotlivě nebo ve formě cenově 

výhodného balíčku péče. Přesné použití výrobků si prosím přečtěte v příbalových letácích. 

Přípravky zkoušejte vždy na méně viditelných místech, např. v rozích místnosti. 

 

Péče o olejované podlahy Ariket 

K údržbě těchto podlah doporučujeme údržbové prostředky BONA, více na www.bona.cz. 

 

 

 

 

http://www.bona.cz./

