
1
katalog | 2016



2

VEPO VINYLOVÁ PODLAHA
speciální heterogenní podlaha vyráběná v dílcích

Vinylová podlaha VEPO je složena z několika vrstev s vloženou skelnou 
stabilizační mřížkou, která zaručuje stabilitu výrobku. Užitná nášlapná vrstva 
je opatřena dezénem, který reálně imituje přírodní materiály. Navíc má povrch 
polyuretanovou PUR vrstvu, která zvyšuje její odolnost a usnadňuje její údržbu.

VÝHODY:

• český výrobek

• jednoduchá údržba

• vysoká odolnost

• odolnost vůči vodě

• vhodná pro alergiky

• vhodná pro podlahové výtápění

• zdravotní nezávadnost

• garance 10 let

• vynikající rozměrová stálost

• imitace přírodních materiálů

• 100 % ekologicky recyklovatelný materiál

• ekonomicky výhodná podlaha

• vhodná pro kolečkové židle

• skvělý poměr ceny a kvality

• jednoduchá manipulace

• kombinací dekorů lze vytvořit vzory, 
 které dotváří charakter celého interiéru

Vhodná kombinace barev pro stěny Vašeho interiéru.
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NEVítE si raDY s VÝběrEm DEkOru 
NEbO POuzE VáHátE a NEmůžEtE 
sE rOzHODNOut ? 

Přečtěte si krátký popis a doporučení, které připravila zkušená 
interiérová designérka iva bastlová z ateliéru Loxo.

ing. iva bastlová Dis.
Interiérová designérka se oboru věnuje od roku 2002, kdy ukončila studium na VOŠ 
Volyně, oboru „Tvorba navrhování interiérů a nábytku“. Během praxe si doplnila 
vzdělání na Technické univerzitě ve Zvolenu a vystudovala obor „Nábytek a výrobky 
ze dřeva“.

Při své práci se zaměřuje na kompletní realizace privátních a veřejných interiérů od 
návrhu až po dozor při realizaci. Tvoří originální interiéry, přesně na míru prostoru a dle 
představ klientů. Od roku 2011 pracuje ve vlastním ateliéru Loxo.

Mimo navrhování interiérů se věnuje také publikační činnosti, pořádá odborný 
seminář Interiéry (www.interiery2000.cz), připravuje expozici s trendy pro veletrh 
For Furniture (www.scena-inspirace-trendy.cz) a přednáší v Institutu bytového designu.
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klEN POlar
VEP009 
Kde potřebujeme místnost opticky co nejvíce zvětšit, musíme volit světlé barvy. Tím nejsvětlejším 
typem je Klen polární, jež vynikne nejen v malých interiérech, ale velkou službu udělá i v královsky 
velkých pokojích. Ty pak budou vypadat ještě mnohem větší. Díky našedlému vzoru není podlaha 
pohledově tak choulostivá na nečistoty.
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klEN POlar

tECHNiCkÉ SPECIFIKACE formát: 1200 x 180 x 2 mm | balení: 4,54 m2
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Dub laziO
VEP011
Tento dekor je velmi jemný a tak na sebe nebude poutat pozornost. Zároveň je také světlý a tím 
pádem se hodí i do menších a tvarově komplikovaných místností jako je např. podkrovní pokoj. Ladí 
s moderním typem nábytku, je nadčasový a elegantní. Díky jeho nevýrazné struktuře lze kombinovat 
v interiéru s další výraznou barvou a tapetou.
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Dub laziO

tECHNiCkÉ SPECIFIKACE formát: 1200 x 180 x 2 mm | balení: 4,54 m2
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Dub skaNE
VEP008
Nadčasovost a eleganci docílíte tímto dekorem, který k ničemu nezavazuje a hodí se do mnoha 
stylů. Kombinovat lze jak s jemnými, tak i sytými odstíny, s různými výraznými vzory a materiály. Je tedy 
dobrou základnou tam, kde si nejste jisti, jak bude interiér nakonec vypadat. 
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Dub skaNE

tECHNiCkÉ SPECIFIKACE formát: 1200 x 180 x 2 mm | balení: 4,54 m2
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Dub PiEmONt
VEP010
Středně sytý dekor s výraznější kresbou představuje Dub Piemont. Ten bude ladit s moderním 
vybavením, s industriálním i retro stylem či s venkovským typem interiéru. Velmi dobře s ním 
korespondují jak světlé, tak i syté teplé barvy jako je vínová, cihlová, sytá červená. Dekor tyto barvy 
pocitově ochlazuje a neutralizuje. 
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Dub PiEmONt

tECHNiCkÉ SPECIFIKACE formát: 1200 x 180 x 2 mm | balení: 4,54 m2
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DECOblEND
VEP016
Industriálního vzhledu podlahy docílíte jednoznačně dekorem Decoblend, který má v sobě kromě 
kresby dřeva také nápisy inspirované přepravními boxy. Kromě specifických privátních interiérů se 
skvěle hodí do veřejných prostor, jako jsou restaurace, vinárny a bary, kde vzor dodá potřebnou 
atmosféru.
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DECOblEND

tECHNiCkÉ SPECIFIKACE formát: 1200 x 180 x 2 mm | balení: 4,54 m2
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Dub FlaNDEr
VEP007
Tento dekor je trochu vážnější. Lze jej použít do různých typů interiérů od horské chaty až po městskou 
modernu. Díky našedlému odstínu se dobře přizpůsobí a nebude svazovat k jednomu určitému stylu. 
Protože nepatří k těm nejsvětlejším, je lepší do větších místností s velkými okny.
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Dub FlaNDEr

tECHNiCkÉ SPECIFIKACE formát: 1200 x 180 x 2 mm | balení: 4,54 m2
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Dub DOCklaND
VEP006
Tento tmavší dekor dubu není určen pro každého. Hodí se zejména do větších, dobře prosvětlených 
místností v moderním duchu, kde je nábytek například v bílém či světle šedém provedení, nebo 
do loftových bytů, které jsou zařízené hlavně funkčně a účelně. Skvěle se hodí ke světlému bělenému 
dubu na nábytku.
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Dub DOCklaND

tECHNiCkÉ SPECIFIKACE formát: 1200 x 180 x 2 mm | balení: 4,54 m2
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Dub aOsta
VEP013
Kdo má rád na stěnách syté barvy nebo výrazné tapety, měl by podlahu vybrat jemnější a neutrální. 
Takovým typem je právě Dub Aosta, který může být, snad až na výjimky, ve všech možných interiérech. 
S klidem může říci, že toto je sázka na jistotu! Vhodný je také do podkroví a místností s netradičním 
tvarem. 



19

Dub aOsta

tECHNiCkÉ SPECIFIKACE formát: 1200 x 180 x 2 mm | balení: 4,54 m2
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Dub baVaria
VEP012
Ten, kdo opravdu tápe, jak by měl jeho interiér vypadat, měl by sáhnout po tomto dekoru. Patří 
totiž mezi ty univerzální typy, které se hodí k velkému množství stylů, barev a vzorů. Pozor si dejte 
na kombinování s dalším dekorem dřeva, jež má červený, oranžový či žlutý podtón. Může to pak  
působit disharmonicky.
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Dub baVaria

tECHNiCkÉ SPECIFIKACE formát: 1200 x 180 x 2 mm | balení: 4,54 m2



22

Dub mOraVia
VEP014
Hřejivý odstín Dubu Moravia je vhodný nejen do bytů a rodinných domů, ale také na chaty 
a chalupy různých stylů. Dobře bude vypadat vedle přírodních materiálů, jako je pravý kámen 
(břídlice, pískovec a další) nebo masivní dřevo. Zajímavý kontrast vytvoří s kovem, jak v industriální, 
tak i high-tech podobě.
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Dub mOraVia

tECHNiCkÉ SPECIFIKACE formát: 1200 x 180 x 2 mm | balení: 4,54 m2
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Dub bOHEmia
VEP015
Přátelský dekor Bohemia je nám velmi blízký a vždy v nás vyvolá dojem útulnosti, něčeho domácího 
a přívětivého. Lze jej použít do venkovsky laděného prostoru i do historizujícího stylu, od romantiky 
až po strohou modernu. Také se velmi hodí do přírodně laděných interiérů, kde bude velké množství 
živých rostlin. 
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Dub bOHEmia

tECHNiCkÉ SPECIFIKACE formát: 1200 x 180 x 2 mm | balení: 4,54 m2
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Dub tirOl
VEP004
Tento dekor působí elegantně a domácky zároveň. Teplý karamelový odstín dodává na útulnosti 
a jemné bělení dekor pěkně zpestřuje. Lze jej použít téměř do jakéhokoli typu interiéru od strohé 
moderny až po rustikální či industriální směr. Bude také dobrou základnou pro eklekticky laděný 
interiér.
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Dub tirOl

tECHNiCkÉ SPECIFIKACE formát: 1200 x 180 x 2 mm | balení: 4,54 m2
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bOrOViCE luCErN
VEP002
Tento dekor působí díky imitaci katrování velmi autenticky, a tak jej lze bez větších rozpaků aplikovat 
i na chaty a chalupy, kde žádáme co nejvěrohodnější materiály. Hodí se do větších místností, např. 
do kuchyně spojené s obývacím pokojem, ale i do menších ložnic, kde je dostatek denního světla.
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bOrOViCE luCErN

tECHNiCkÉ SPECIFIKACE formát: 1200 x 180 x 2 mm | balení: 4,54 m2
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JasaN rOYal
VEP001
Jasan má velmi atraktivní kresbu, navíc díky červenohnědému odstínu získává na originalitě 
a zajímavosti. Tento dekor se hodí hlavně do větších místností s neutrálním vybavením, kde vynikne 
jeho barevnost. Dobře si bude rozumět i s barevnou výmalbou, která buď bude ladit, nebo naopak 
kontrastovat s jeho odstínem.
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JasaN rOYal

tECHNiCkÉ SPECIFIKACE formát: 1200 x 180 x 2 mm | balení: 4,54 m2
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Dub kamPaNa
VEP003
Dekor Kampana je žíhaný a proměňuje s v něm mnoho barevných odstínů. Dobře uděláte, když 
jeden z těchto odstínů v interiéru znovu použijete, například na nábytek nebo doplňky. Podlaha 
nejlépe vynikne se světlým zařízením, kde se stane zajímavou dominantou. A navíc díky pestrosti 
vzoru nebude na podlaze téměř žádné smítko !
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Dub  kamPaNa

tECHNiCkÉ SPECIFIKACE formát: 1200 x 180 x 2 mm | balení: 4,54 m2
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bOrOViCE lOmbarD
VEP005
Díky neutrálnímu až lehce našedlému odstínu půjde dobře kombinovat téměř s jakýmkoli typem 
vybavení interiéru. Spíše než do honosných a okázalých stylů zapadne do moderního prostředí, které 
se přibližuje industriálnímu směru. Nebojte se kombinovat se sytými barvami, jež interiér zajímavě 
oživí.
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bOrOViCE lOmbarD

tECHNiCkÉ SPECIFIKACE formát: 1200 x 180 x 2 mm | balení: 4,54 m2
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PŘEHlED DEKORŮ

klen Polar
VEP009

Decoblend
VEP016

Dub bavaria
VEP012

borovice lucern
VEP002

Dub lazio
VEP011

Dub Flander
VEP007

Dub moravia
VEP014

Jasan royal
VEP001

Dub skane
VEP008

Dub Dockland
VEP006

Dub bohemia
VEP015

Dub kampana
VEP003

Dub Piemont
VEP010

Dub aosta
VEP013

Dub tirol
VEP004

borovice lombard
VEP005
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NáVOD NA POKLÁDKU A ÚDRŽBU

POkláDka

Základem pro správnou funkci podlahové kryti-
ny VEPO je instalace v souladu s platným návo-
dem.Doporučujeme pro kladení VEPO využívat 
profesionální kladečské firmy.

mezi základní předpoklady kvalitního položení 
patří:

• kvalifikovaný kladeč,

• bezvadný podklad (vhodná stavební che‑ 
 mie, přebroušený, pevný, suchý, rovný a čistý 
 povrch),

• výběr vhodného lepidla pro lepení podlaho‑ 
 vých dílců (s vysokou počáteční lepivostí),

• použití vhodného nářadí a pomůcek (ježkový 
 válec, zubové stěrky, nože, článkový válec, 
 apod.),

• temperance podlahových dílců a lepidla 
 (minimálně 48 hodin, teplota vzduchu v míst‑ 
 nosti 18‑26°C),

• dostatečná příprava před pokládkou (kontrola 
 podkladu, promíchání dílců a jejich kontrola, 
 pokládka dílců podle vynášecí čáry),

• pokládka do zavadlého ne však přeschlého 
 lepidlového lože (viz. pokyny výrobce lepidla),

• válcování podložené podlahy článkovým 
 válcem (dokonalé spojení dílců s podkladem),

• vyčištění po stavebních pracích,

• vyzrání lepidla před plným provozním zatíže‑ 
 ním 24 až 72 hod. (viz. pokyny výrobce lepidla),

• zabezpečení kontaktních ploch nábytku 
 a interiérových doplňků s podlahou pomocí 
 vhodných ochranných prostředků – např. 
 samolepící filcové podložky, podložky pod 
 kolečkové židle, bílá pryž apod.),

• instalace čistících zón – rohože, koberce.

VEPO je vhodná pro všechny typy interiérů*:

• domácnosti,

• hotely a restaurace,

• komerční prostory (kanceláře, prodejní centra, 
 haly, úřady a instituce),

• školy a školky,

• nemocnice a laboratoře,

• průmyslové haly,

• VEPO je možné aplikovat i do místností 
 s podlahovým vytápěním. Maximální teplota 
 podkladu 28 °C (při této teplotě může teplota 
 povrchu dílce dosáhnout 27 °C). Kombinací 
 různých dekorů lze vytvářet vzory, které 
 příjemně dotváří charakter a harmonii celého 
 interiéru.

* Teplota vzduchu v místnosti min. 15 °C.

ÚDržba

Podlahovina VEPO je z výroby opatřena ochran-
nou vrstvou PUR laku. Tato úprava chrání pod-
lahovinu před vnikáním nečistot, usnadňuje údr- 
žbu a dává jí jednotný vzhled.
Nově položenou podlahovinu stačí zpravidla 
zamést, vysát, nebo setřít vlhkým mopem. Ten-
to způsob údržby postačuje zpravidla i pro 
běžné denní čištění. Tím není dotčeno čištění 
po ukončení stavebních prací před předáním 
díla. Při větším znečištění volíme tzv. mokré stírání, 
většinou s přidáním čisticích prostředků určených 
pro podlahoviny s PUR vrstvou. Tyto se ředí s vo-
dou v poměru, který je určen výrobcem daného 
čisticího prostředku podle míry znečištění (např. 
ředění v poměru 1:200 znamená 1díl čisticího 
prostředku a 200 dílů vody).

Podlahovina VEPO umožňuje i obnovu celé 
ochranné PUR vrstvy. Této obnově předchází tech-
nologicky náročné odstranění zbytků původního 
laku a neutralizace povrchu. Nanesení nové PUR 
vrstvy vyžaduje velké zkušenosti, proto tuto kom-
pletní renovaci doporučujeme svěřit odborné fir-
mě. Výše uvedené informace nenahrazují návod 
pro pokládku a údržbu podlahových dílců VEPO.

Více informací naleznete na www.vepo.cz
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tECHNiCkÉ PARAMETRY

rOzměr

VlastNOsti

Celková tloušťka Nášlapná vrstva Formát balení
2,0 ( +0,13; ‑0,10) mm 0,4 ( +0,05; ‑0,04) mm 1200 x 180 + (0,5x0,2) mm 21 ks/4,54 m2

Vlastnost Hodnota Jednotka Norma

Hustota nášlapné vrstvy 1290 ± 50 kg/m3 ČSN EN ISO 23996
(ČSN EN 436)

Pravoúhlost (1200 x 180) mm ≤ 0,35 x ≤ 0,25 mm ČSN EN ISO 24342
(ČSN EN 427)

Trvalá deformace ≤ 0,1 mm ČSN EN ISO 24343-1
(ČSN EN 433)

Rozměrová stálost ≤ 0,25 % ČSN EN ISO 23999
(ČSN EN 434)

Celková plošná hmotnost pro tl. 2,0 mm 3,0 (+13 %; ‑10 %) kg/m2 ČSN EN ISO 23997
(ČSN EN 430)

Stálost vybarvení při umělém osvětlení, min. 6 stupeň ČSN EN ISO 105‑B02 
metoda 3

Ohebnost vyhovuje -
ČSN EN ISO 24344
(ČSN EN 435)
metoda A

Zvlnění při zahřátí ≤ 2,0 mm ČSN EN ISO 23999
(ČSN EN 434)

Protiskluznost
≥ 0,6 - ČSN 74 4507
R 10 skupina DIN 51130

Hořlavost - reakce na oheň Bfl‑s1 třída ČSN EN 13501‑1
Emise formaldehydu E1 třída ČSN EN 14041, čl. 4.3
Odolnost proti skluzu DS třída ČSN EN 14041, čl. 4.5
Tepelná vodivost (informativní hodnota) 0,17 W/(m.K) ČSN EN 14041, čl. 4.7
Vliv kolečkové židle vyhovuje - ČSN EN 425

Odolnost proti bakteriím vyhovuje - ČSN EN ISO 846
metoda C
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PrODEJNí MÍSTA

VsEtíN
Jiráskova 701
755 01 Vsetín
tel.: +420 575 759 251
mobil: +420 602 541 436
email: vpodlahyvs@vpodlahy.cz

Ústí NaD labEm
U Podjezdu 523/2
400 07 Ústí nad Labem
tel.: +420 471 120 098
mobil: +420 724 335 936
email: vpodlahyul@vpodlahy.cz

PlzEŇ
Hřbitovní 1463/31b (areál Elfetex)
312 00 Plzeň ‑ Doubravka
tel.: +420 371 151 690
mobil: +420 606 724 121
email: vpodlahypz@vpodlahy.cz

OstraVa
Teslova 2
702 00 Ostrava
tel.: +420 596 133 654 / +420 596 134 245
mobil: +420 721 223 953
email: vpodlahyov@vpodlahy.cz

OlOmOuC
Logistický sklad Olomouc
Areál P3 Logistic parks - hala C
Dolní Novosadská
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 312 578
mobil: +420 728 466 418
email: vpodlahyol@vpodlahy.cz

brNO
Masná 104
602 00 Brno
tel.: +420 545 221 086 / +420 545 221 088
mobil: +420 721 563 594
email: vpodlahybm@vpodlahy.cz

PraHa
Logistický sklad Horní Počernice
Areál P3 Logistic parks - hala D1
Do Čertous 2635/20
193 00 Praha 9
tel.: +420 242 441 978 / +420 242 408 322
mobil: +420 724 678 059
email: vpodlahyph@vpodlahy.cz

ParDubiCE
Na Spravedlnosti 1533
530 02 Pardubice
tel.: +420 466 304 520
tel. vzorkovna: +420 460 002 991
mobil: +420 606 648 871
email: vpodlahypb@vpodlahy.cz

Věděli jste, že společnost V-PODlaHY:

‑ úspěšně působí na českém trhu více než 20 let
‑ je jedním z největších dodavatelů podlahových krytin v ČR
- má kompletní nabídku všech možných podlahových krytin včetně doplňkového sortimentu
- nabízí také odborné poradenství a služby
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www.vepo.cz

Váš prodejce:


