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Kolekce 2021

Tam, kde se elegance potkává s rustikální nenuceností a námořní styl s La Dolce Vita, tam vzniká 
symbióza příjemné atmosféry s praktičností. 

Kolekce MY FLOOR 2021 v sobě spojuje elegantní design a autentický vzhled pravého dřeva  
s výhodami kvalitní, moderní laminátové podlahy, která je odolná a nenáročná na údržbu.  
Ať už dáváte přednost námořnickému životnímu stylu nebo městské eleganci, v kolekci podlah  
MY FLOOR najdete  svého favorita.

Naše dekory jsou originální a v pravém slova smyslu vznešené. Různé povrchové struktury slibují 
rozmanitost a vytvářejí autentický vzhled dřeva na špičkové úrovni. Podlahy značky MY FLOOR  
jsou extrémně odolné a mají nejvyšší třídu otěru.

Z ekologických důvodů získáváme naše dřevo z udržitelných lesů. Všechny naše výrobky jsou 
vyrobeny z přírodních obnovitelných surovin a materiálů na bázi dřeva s minimálním dopadem  
na životní prostředí. Udržujeme výrobní řetězec štíhlý a efektivní: náš systém řízení energie 
 je certifikovaný a mimořádně šetří zdroje.

A nyní si užijte novou kolekci MY FLOOR 2021 a nechte se inspirovat našimi životními styly.
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Vylepšili jsme to nejlepší: vysoce kvalitní podlahy z řad Chalet a Residence byly optimalizovány 
tak, aby déle odolaly zvýšené vlhkosti. Borovice z Brandenburských lesů bohatá na pryskyřici  
a speciální procesy lepení zajišťují výrazně snížené bobtnání laminátové podlahy.

Přírodní produkt je vhodný zvláště pro děti a domácí mazlíčky, kteří jsou často v přímém 
kontaktu s podlahou. Snadno jim odpustí jednu nebo dvě nehody. 

Laminátové podlahy je třeba čistit do sucha vyždímaným hadrem nebo mopem. 
Podlahy s ochranou proti zvýšené vlhkosti lze snadno a bez problémů čistit vlhkým mopem.

Stejně jako všechny výrobky na bázi dřeva bude i tato laminátová podlaha reagovat na 
vlhkost a podle toho se rozpínat nebo smršťovat. Přestože byla vyvinutá pro zvýšenou 
odolnost proti vodě a vlhkosti, není voděodolná a je třeba zabránit jejímu nadměrnému 
smáčení a stojící vodě.

NOVINKA: Naše ochrana proti vlhkosti

Vhodné pro místnosti se zvýšenou vlhkostí.

Nevhodné do venkovních prostor, místností s trvale vysokou vlhkostí, např. sprchové kabiny, sauny 
a pokoje s podlahovými vpusti.
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Ochrana životního prostředí  
bez kompromisů 

Značka MY FLOOR se dobrovolně zavazuje k plné a otevřené transparentnosti.  
To znamená, že kromě dodržování nejvyšších standardů kvality a vynikajícího poměru 
cena / výkon přikládáme velký význam ekologii a udržitelnosti produktů. 

Naše ekologická strategie se orientuje na ekologickou účinnost každého produktu, 
který opouští naši továrnu po celý jeho životní cyklus: Zpracováváme certifikované 
suroviny z udržitelného lesního hospodářství a kontrolujeme dopad každé fáze výroby 
na životní prostředí.  Vyrábíme kvalitní a odolné laminátové podlahy s dlouhou 
životností a staráme se o jejich ekologickou likvidaci. Naše environmentální prohlášení 
o produktu (EDP ) otevřeně poskytuje dostupné informace k hodnocení životního 
cyklu našich produktů na bázi dřeva. EDP je udělován Institutem pro stavebnictví  
a životní prostředí a je mezinárodně uznávanou ekologickou značkou v souladu  
s normou ISO 14025, v jejímž centru pozornosti stojí ekologická hospodárnost. 

Abychom si ji udrželi, pravidelně školíme ekologické povědomí a know-how našich 
zaměstnanců. Neustále se snažíme dosáhnout ještě lepších výsledků pro Vás a pro naše 
životní prostředí. Proto jsme získali certifikát Modrý anděl, na který jsme náležitě hrdí.

EN 14041
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Sklenice vína, dobrá kniha, v krbu praskající oheň. Co víc potřebujete pro klidné 

zakončení dne? Plápolající oheň v krbu vrhá do místnosti nádherně teplé světlo. 

Vaše nová podlaha z kolekce MY FLOOR se matně třpytí a její embosovaná 

struktura vyniká elegancí a jemností. Díky tomu se budete těšit na večer každý den…

Všechny podlahy z řady Cottage poskytují skvělý pocit pohodlí a vytváří dobrou 

atmosféru. To jinak umí pouze dřevěné podlahy. A pokud vyskočí z ohně malá jiskra,  

není to vůbec žádný problém. Naše laminátové podlahy jsou těžko vznětlivé 

a vysoce odolné. 

Rozměry dílců: 1.380 mm x 193 mm

Počet dekorů: 7

Množství v balení: 8 ks = 2.131 m2

Množství v paletě: 56 = 119.32 m2

Rozměry dílců: 1,380 mm × 244 mm

Počet dekorů: 7

Množství v balení: 8 ks = 2.694 m2

Množství v paletě: 42 = 113.138 m2

8 mm | AC5/32
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—  MV896 Dub Nevada stříbrný
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Dub Nevada stříbrný 
Cottage | MV896 | ML

NEW
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Dub Pallas přírodní
Cottage | MV806 | ER

Dub Atlas béžový
Cottage | MV808 | ER

Dub Atlas
Cottage | MV807 | ER
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NEU

Dub Rubin 
Cottage | MV897 | AF

NEW

Ořech Zermatt 
Cottage | MV898 | ML
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Smrk Palmer
Cottage | MV849 | UL

Dub Harbour béžový
Cottage | MV839 | ER

244 mm

244 mm

Dub Montmelo přírodní
Cottage | MV856 | ER

244 mm
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Dub Pettersson šedý
Cottage | MV851 | ER

Dub Harbour šedý
Cottage | MV821 | ER

244 mm

244 mm

Dub Tormes 
Cottage | MV895 | ML

244 mm

NEW
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—  MV896 Dub Nevada stříbrný 
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Máte rádi rustikální prostředí Alp? Nahoře v horách se všechno zdá být o trochu 

jednodušší a více originální. Užijte si vydatnou svačinu po dlouhé túře a až do pozdních 

večerů si vyprávějte napínavé příběhy, dokonce si můžete zatančit typicky alpský 

tanec „Schuhplattler“. Kvalitní podlaha z kolekce MY FLOOR Chalet  

to vše vydrží. Je vysoce odolná a nevadí jí dokonce ani žhavé taneční podrážky. 

Dekory z řady Chalet vytvoří u Vás doma rustikální prostředí. Můžete je kombinovat 

například s jednoduchým dřevěným nábytkem, plátnem a kůží, nebo si dovolte 

vyzkoušet působivou kombinaci starožitného a moderního nábytku.

Rozměry dílců: 1,380 mm × 193 mm

Počet dekorů: 5

Množství v balení: 6 ks = 1.598 m2

Množství v paletě: 56 = 89.49 m2

10 mm | AC5/33
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—  M1020 Dub Valencia 
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Dub Valencia
Chalet | M1020 | ER

NEW
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Kaštan
Chalet | M1005 | ER

Kaštan béžový
Chalet | M1002 | ER

Kaštan přírodní
Chalet | M1008 | ER
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Dub Girona
Chalet | M1019 | ER

—  M1020 Dub Valencia

NEW
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Rozlučte se se všedností. Díky našim podlahám vytvoříte mimořádnou atmosféru  

a prostředí: stylové a zároveň půvabné. Residence je naše speciální řada,  

náš mistrovský kus. Extra široká a dlouhá prkna v autentickém a elegantním vzhledu 

přírodního dřeva a ve vysoké kvalitě mluví samy za sebe. 

Naše řada Residence Vás nadchne. Sebevědomá, moderní a exkluzivní podlaha 

položená u Vás doma, po které nebudete jen chodit, ale můžete si po ní přímo 

vykračovat. Že je vysoce odolná, barevně stálá a komfortní pro chůzi je samozřejmost.

Rozměry dílců: 1,845 mm × 244 mm

Počet dekorů: 13

Množství v balení: 4 ks = 1.80 m2

Množství v paletě: 42 = 75.63 m2

10 mm | AC5/33
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—  ML1029 Dub Residence přírodní
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Dub Residence přírodní
Residence | ML1029  | ER

NEW
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Dub Makro hnědý
Residence | ML1010 | ER

Dub Makro přírodní
Residence | ML1008 | ER

Dub Highland titanový
Residence | ML1016 | ER 
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Dub Makro světlý
Residence | ML1012 | ER

Dub Highland stříbrný
Residence | ML1013 | ER

Dub Makro béžový
Residence | ML1018 | ER
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NEU

NEU

Dub Residence hnědý
Residence | ML1028 | ER

Dub Residence béžový
Residence | ML1030 | ER

Dub Pilatus titanový
Residence | ML1027 | ER

NEU

32



Dub jezerní béžový
Residence | ML1024 | ER

Dub Pilatus zlatý 
Residence | ML1026 | ER

NEU

Dub jezerní šedý
Residence | ML1023 | ER
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Lišty a příslušenství   

SOKLOVÁ LIŠTY KTEX1
MDF / Folie pro upevnění na stěnu pomocí příchytek

19 × 58 × 2,400 mm

BALENÍ 10 ks

Soklové lišty Ktex1 lze připevnit na stěnu  
pomocí příchytek.

BALENÍ 30 ks – vystačí pro připevnění ca 15 bm lišt 

KTEX 1

1

2

3
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Konstrukce dílce

Dílce našich laminátových podlah jsou vytvořené minimálně ze čtyř stabilních vrstev, které zaručují 

mimořádnou odolnost a jedinečnou kvalitu podlahy MY FLOOR. Tak vyrábíme podlahy s dlouhou 

životností pro splnění všech nároků a požadavků. 

A  Povrch podlahy tvoří Overlay - speciální vysoce odolná  

 krycí folie.

  

B  Slisováním ochranné krycí fólie s dekorační  

 povoskovanou fólií vzniká prakticky otěruvzdorný

      tvrdý povrch.

C  Extrémně hustá dřevovláknitá deska tvoří nosnou vrstvu  

 (HDF, E1).

D  Stabilizační fólie na spodní straně nosné desky brání  

 pronikání vlhkosti a zajišťuje vysokou     

     stabilitu dílců laminátové podlahy.

A

B

C

D
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Pokládka

Laminátové podlahy MY FLOOR lze snadno, rychle, bezpečně a stabilně položit.
Jednotlivé dílce se instalují podélně pod úhlem a na čelní straně se pak spojí 
s minimálním úsilím pouhým zaklapnutím uzamknou. Zapomeňte na kladivo, 
dorážecí špalík nebo páčidlo. Vnitřní pružinový mechanismus do sebe spojuje 
pomocí perka jednotlivé dílce naprosto přesně. Prostřednictvím několika 
jednoduchých kroků dosáhnete ve velmi krátkém čase profesionálního výsledku. 
Pro získání více tipů doporučujeme naše videa na YouTube   video.my-floor.com

% Ještě snazší pokládka

% 50% úspora času

% Bez kladiva, dorážecího  

 špalíku a páčidla

% Bezpečná a stabilní

% Ihned pochozí podlaha

1 3 42

CLIC
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TECHNICKÉ INFORMACE

Odolné, snadná údržba

Podlahy z celé kolekce MY FLOOR jsou 
opatřené zámkovým spojem. Pokládka 
je jednoduchá, bezpečná a rychlá. 
Nepotřebujete kladivo, dorážecí špalík 
ani páčidlo. Okamžitě po pokládce  
je možné podlahu začít používat. 

Ostatní vlastnosti všech podlah MY FLOOR

Podlahy s těmito symboly mají následující vlastnosti

Odolnost laminátové podlahy vůči opotřebení se udává jako třída oděru, například číslo zde 5 ukazuje, že AC5 / 33 nebude vykazovat 
známky otěru po dlouhou dobu. Obrázek třídy opotřebení označuje úroveň použití, pro kterou je laminát vhodný. Číslo 32 představuje 
průměrné komerční použití a 33 je pro vysoké komerční zatížení.

Těžko vznětlivé

AC 5/32
AC 5/33

Dílce jsou opatřené zkosenou hranu  
pod úhlem 45 ° po celém obvodu.  
Spojením dílců se vytvoří drážka ve tvaru 
písmene V, která je charakteristická  
pro dřevěné prkenné podlahy.  

Dekory označené tímto symbolem mají 
antistatickou úpravu

Odolné vůči kolečkům

Vysoce odolné proti žáru  
z nedopalku cigaret

Není citlivé na světlo

Odolné vůči skvrnám

Vyrobeno z přírodních 
obnovitelných materiálů

Pohodlné pro chůzi

Vhodné pro pokládku  
na podlahové topení

Odolné vůči opotřebení 
a tlaku

Dílce mají speciální povrchovou strukturu Označené dekory jsou v provedení  
s ochranou proti zvýšené vlhkosti  
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38 my-floor.com

Rozměry dílců: 1,380 mm x 193 mm / 244 mm
Množství v balení: 8 = 2.131 m2 / 2.694 m2

Množství v paletě: 56 = 119.32 m2 / 
 42 =  113.138 m2

Rozměry dílců: 1,380 mm x 193 mm
Množství v balení:  6 = 1.589 m2

Množství v paletě:56 = 89.49 m2

Rozměry dílců: 1,845 mm x 244 mm
Množství v balení: 4 = 1.80 m2

Množství v paletě: 42 = 75.63 m2

8 mm | AC 5/32

10 mm | AC 5/33

10 mm | AC 5/33

structures

AF AUTHENTIC FLOOR 
přirozeně živá struktura dřeva

ER REGISTERED EMBOSS 
synchronizovaná struktura dřeva

ML MATT LOOK 
struktura dřeva s povrchem 
ošetřeným voskovým olejem

UL USED LOOK 
struktura postaršeného dřeva
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