KATALÓG PODLÁH
podlahy s nezameniteľným štýlom
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O nás
Fascinácia drevom
Skupina DLH má svoje korene v Dánsku a je jedným
z najväčších svetových dodávateľov dreva
a drevárskych výrobkov. Už viac ako 100 rokov
je to značka, ktorá sa vo svete spája nie len s týmto
materiálom, ale aj s profesionalitou, energiou,
otvorenosťou a zodpovednosťou ľudí, ktorí ju tvoria.
Ich nápady, idey, schopnosti a odvaha umožnili skupine
DLH rozvíjať sa a úspešne dobývať medzinárodné trhy.
Pritom dodržiava stabilne vysoké štandardy ochrany
životného prostredia, ľudských práv a sociálnej
zodpovednosti. Na prahu druhého storočia svojej
existencie DLH naďalej čerpá energiu z vášne,
angažovanosti a fascinácie drevom, ktoré spájajú jej tím.

Zodpovednosť za prírodu
Drevo je základom, na ktorom stojí DLH. Firma preto
kladie osobitný dôraz na zodpovednosť za prírodu: na
trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, ochranu
lesov a udržanie rovnováhy v ekosystémoch. Potvrdzujú
to aj dva najprestížnejšie certifikáty kontroly pôvodu
produktov z dreva vo svete: FSC* a PEFC.

Značka zodpovedného
lesného hospodárstva
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Profesionálna obsluha,
produkt najvyššej kvality
Firma DLH SLOVAKIA bola založená v roku 2002. Za 13
rokov sa dostala na vedúcu pozíciu medzi dodávateľmi
exotického a tuzemského dreva na slovenskom trhu. Stalo sa
tak vďaka tomu, že za najdôležitejšie ciele svojej činnosti
považuje profesionálnu obsluhu zákazníkov a dodávku
produktov najvyššej kvality. DLH SLOVAKIA dnes tvorí tím
skúsených odborníkov s bohatými poznatkami o dreve a
produktoch, ktoré sa z neho vyrábajú. Vizitkou firmy je aj
široká predajná sieť partnerov na území celej krajiny, ktorá
zaručuje pohodlný nákup a výber z mimoriadne bohatej
ponuky produktov.

Mimoriadna ponuka
V ponuke DLH SLOVAKIA sa nachádzajú drevené podlahy,
terasové dosky, fasádne obklady, lepené dosky, rezivo, a
obklady SmartSide. Túto základnú paletu výrobkov dopĺňajú
drevené mozaiky, záhradný nábytok, interiérové dvere,
plotové dosky, betónové obklady.
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Prečo si vybrať
PODLAHU Z DREVA?
Veríte, že naše prostredie má vplyv na to, ako
sa cítime? Viete oceniť veci, ktoré spájajú krásu
s kvalitou a trvanlivosťou? Chcete sa každý deň
tešiť z kontaktu s ušľachtilým prírodným
materiálom? Hľadáte niečo, čo z Vášho
domova urobí výnimočné miesto plné
spomienok? Fascinujú Vás miesta, ktoré sa
časom stávajú jedinými svojho druhu, miesta,
na ktorých sa oplatí zastaviť, aby ste sa
nadýchali ich atmosféry?
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TVOJ DOM, tvoj príbeh
Ak je Vám všetko toto blízke a tieto hodnoty považujete v
živote za dôležité, drevená podlaha je určená práve Vám.
Drevo je výnimočný materiál, úžasné dielo prírody, ktorá
nielenže vytvorila tisícky druhov stromov, ale aj zariadila, že
každý strom je jedinečný. Každý v sebe ukrýva
neopakovateľný príbeh o východoch a západoch slnka, o
vetre, o daždi a rannej rose, o hmyze, vtákoch a zvieratách, o
meniacich sa ročných obdobiach, o nehostinnosti tajgy a
bujnej živelnosti tropickej džungle.

DOBRÁ voľba
Ďalšie kapitoly dopisujú ľudia – ľudia, ktorí sa často po celé
generácie starajú o stromy, ktorí vynakladajú množstvo
úsilia, skúseností a šikovnosti na to, aby sme drevo mohli
využívať ako materiál. To najfascinujúcejšie je ale to, že
voľbou drevenej podlahy sa aj Vy stávate spolutvorcom
tohto príbehu. To ona Vás privíta, keď po prvýkrát prekročíte
prah svojho nového domu. To jej sa budete každé ráno pri
prebúdzaní dotýkať bosými nohami a budete cítiť, že je
príjemná a teplá.

KRÁSNA po celé roky
Budete očarení, keď uvidíte, aké nádherné pozadie bude
tvoriť pre Váš starostlivo vybratý nábytok, aká bude po celé
roky krásna, elegantná a vznešená. To na nej urobia Vaše deti
svoje prvé kroky a na nej bude Váš pes odpočívať v lúčoch
slnka dopadajúcich cez okenné sklo. Za roky spoločného
života si budete pamätať každý jej farebný odtieň,
usporiadanie letokruhov, každý suk. Tento obraz Vás bude
sprevádzať dokonca aj vtedy, keď Vás osud zaveje niekam
ďaleko. A keď sa vrátite, s radosťou zistíte, že všetko je také,
ako vo Vašich najkrajších spomienkach.

Pokoj a dobrá ENERGIA
Drevo je nevšedný materiál. Našu civilizáciu sprevádza od
kolísky a odvtedy slúži na stavbu a zariadenie našich obydlí.
Nie je preto nič zvláštne, že v nás tak silno evokuje pocit
bezpečia a istoty. Drevená podlaha si dokonca aj v
kombinácii s ultramodernou architektúrou zachová tieto
symbolické hodnoty a pomôže vytvoriť priestory, v ktorých
sa budeme cítiť dobre, priestory, ktoré nás naplnia pokojom.
Drevo sa rodí dlho, ale rovnako dlho slúži človeku a
odovzdáva mu svoju pozitívnu energiu. V kultúrach
Ďalekého východu žije hlboké presvedčenie, že v najplnšej
miere dokážeme túto energiu prijímať chodidlami. Oplatí sa
o tom presvedčiť na vlastnej koži.
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Kolekcia

AVANGARD
KRÁSA DREVA
V MODERNOM PREVEDENÍ
Elegantná drevená podlaha zaručuje pôsobivý
vzhľad interiéru a výrazne zvyšuje jeho
atraktivitu. Podlahy z kolekcie AVANGARD sú
unikátnym riešením, ktoré spája prirodzenú krásu
dreva s jeho mimoriadnou trvanlivosťou a
umožňuje stavbu povrchov z tohto vysoko
ušľachtilého materiálu aj na miestach s
intenzívnou prevádzkou, ako sú napr. reštaurácie,
hotely či iné objekty pre verejný úžitok. Podlahy
AVANGARD sú vysoko odolné proti oteru, čo
zaručuje ich dlhoročnú trvanlivosť, dokonca aj v
priestoroch s veľmi hustou premávkou. Zároveň
sa táto kolekcia vyznačuje ojedinelými
estetickými kvalitami, ktoré interiéru dodajú
noblesu a originálny ráz.
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KOLEKCIA AVANGARD, DUB

PODLAHY Z MASÍVU
Typ podlahy:

parkety z masívneho dreva

Systém spájania dosiek:

väzba tesne k sebe

Montáž:

podlaha určená na montáž celoplošným lepením

Povrchová úprava:

surová podlaha určená na ďalšiu povrchovú úpravu
(lakovanie alebo olejovanie po montáži)

Rozmery (hr. x š. x dl.):

14/15 x 15-25 x 200-300 mm

DUB

KEMPAS

IPE

MERBAU

TEAK

PALISANDER

SUCUPIRA

JATOBA

CUMARU

WENGE
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Kolekcia

EXOTIC
NEOPAKOVATEĽNÝ ŠTÝL
PRE TÝCH NAJNÁROČNEJŠÍCH
Exotické drevo je mimoriadne exkluzívny
materiál, ktorý sa ideálne hodí do tých
najreprezentatívnejších a najluxusnejších
interiérov. Vyniká svojou jedinečnou farebnosťou
a štruktúrou. Kolekciu EXOTIC tvoria masívne
dosky z vyberaných druhov drevín, ako sú merbau,
teak a Americký orech. Rôzne odtiene a rozmery
umožňujú vybrať si z tejto kolekcie vhodnú
podlahu do akéhokoľvek interiéru, zvýrazniť jeho
proporcie, vytvoriť osobitý štýl. Vysoké estetické
kvality idú ruka v ruke s výbornými technickými
parametrami exotického dreva: s trvanlivosťou,
stabilitou a prirodzenou odolnosťou. Vďaka
vyhotoveniu z masívu sa podlahy z kolekcie
EXOTIC môžu opakovane renovovať.
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KOLEKCIA EXOTIC, AMERICKÝ ORECH

PODLAHY Z MASÍVU
Typ podlahy:

parkety z masívneho exotického dreva

Systém spájania dosiek:

pero a drážka

Montáž:

podlaha určená na montáž celoplošným lepením
źsurová podlaha určená na ďalšiu povrchovú

Povrchová úprava:

úpravu (lakovanie alebo olejovanie po montáži)
źpodlaha ošetrená tvrdeným lakom (s priznanou

špárou na 4 stranách)

Rozmery (hr. x š. x dl.):

surová podlaha

orech

18 x 125 x 300-1500 mm

merbau

10 x 60 x 250-600 mm
15 x 60 x 300-600 mm
15 x 90 x 300-1200 mm
15 x 120 x 300-1200 mm

teak

10 x 70 x 300-600 mm
15 x 90 x 300-1200 mm
15 x 120 x 300-1200 mm

ipe

15 x 90 x 300 - 1200 mm

jatoba

15 x 90 x 300 - 1200 mm

doussie

15 x 90 x 300 - 1200 mm

sucupira

15 x 90 x 300 - 1200 mm

cumaru

15 x 90 x 300 - 1200 mm

wenge

15 x 90 x 300 - 1200 mm

iroko

15 x 90 x 300 - 1200 mm

podlaha s povrchovou úpravou lak

AMERICKÝ ORECH

MERBAU

TEAK

IPE

JATOBA

DOUSSIE

SUCUPIRA

CUMARU

WENGE

IROKO

TEAK

DOUSSIE
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Kolekcia

BAMBOO
ORIENTÁLNY ŠTÝL
A NAJVYŠŠIE ÚŽITKOVÉ
PARAMETRE
Podlahy z bambusu sú výnimočné vďaka
zaujímavej štruktúre, ktorá odzrkadľuje stavbu
bambusových výhonkov. Vynikajú aj svojou
jantárovou farbou, ktorú možno modifikovať
pomocou vhodnej tepelnej úpravy. Podlahy
BAMBOO sú dostupné v dvoch variantoch:
masívne dosky z lisovaného bambusu a vrstvená
podlaha. Bambusové dosky lisované pod vysokým
tlakom získavajú vysokú tvrdosť a stálosť
rozmerov. Vďaka tomu sa podlahy z kolekcie
BAMBOO dokonale osvedčujú a udržujú si svoje
estetické a úžitkové kvality po dlhé roky.
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KOLEKCIA BAMBOO, CARAMEL

PODLAHY Z MASÍVU
Typ podlahy:

parkety z lisovaného bambusu

Systém spájania dosiek:

pero a drážka

Montáž:

parkety určené na montáž lepením

Povrchová úprava:

podlaha ošetrená UV-tvrdeným lakom
(s priznanou špárou na 4 stranách)

Rozmery (hr. x š. x dl.):

14 x 120 x 920 mm

NATUR

CARAMEL

VRSTVENÉ PODLAHY
Tento produkt v sebe spája výnimočný vzhľad a charakter bambusu s výhodami
vrstvených podláh. Skladá sa z vrchnej bambusovej vrstvy, HDF dosky a drevenej
spodnej vrstvy. Táto konštrukcia zabezpečuje vysokú odolnosť a rozmerovú stálosť
výrobku.
Typ podlahy:

3-vrstvová parketa

Systém spájania dosiek:

systém Uniclick
źpodlaha určená na montáž lepením alebo bez

Montáž:

lepenia – „plávajúca“ podlaha
źmožná montáž na systém podlahového

vykurovania
Povrchová úprava:

kartáčované dosky ošetrené tvrdeným lakom

Rozmery (hr. x š. x dl.):

10 x 128 x 960 mm
10 x 125 x 920 mm (CARAMEL)

ŠEDÁ

HNEDÁ

CARAMEL

BIELA
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Kolekcia

DECO LINE
DUBOVÉ PODLAHY
ROVNAKO KRÁSNE PO CELÉ ROKY
Kolekcia podláh DECO LINE je vyrobená z
ušľachtilého dubového dreva s dokonalými
úžitkovými parametrami, hustými letokruhmi a
jedinečným sfarbením. Dubové podlahy z kolekcie
DECO LINE budú originálnou ozdobou každého
interiéru. Svoj unikátny charakter nadobúdajú
pri procese kartáčovania, farbenia a ošetrovania.
Vrstvené parkety charakterizuje najvyššia
stabilita a garancia dlhej životnosti bez potreby
renovácie. Spájajú trvanlivosť a prirodzený vzhľad
tradičných parkiet s kvalitami masívnych parkiet.
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KOLEKCIA DECO LINE, ALASKA

VRSTVENÉ PODLAHY
Typ podlahy:

2-vrstvová parketa

Vrchná vrstva:

dubové drevo s nášľapnou vrstvou 4 mm

Systém spájania dosiek:

pero a drážka

Montáž:

ź podlaha určená na montáž lepením
ź možná montáž na systém podlahového

vykurovania
Povrchová úprava:

Triedenie:

jemne kartáčované parkety ošetrené UVtvrdeným lakom (s priznanou špárou na 4
stranách)
CLASSIC - farebná rôznorodosť, výrazná kresba
letokruhov, zdravé suky, tmelené otvorené suky,
možné dreňové žilky (zrkadielka), bez beli
ELEGANCE - jednotnejšia farba, zdravé suky, bez
beli a vytmelených sukov

Rozmery (hr. x š. x dl.):

10 x 120 x 1000/1200/1400 mm
14 x 120 x 1000/1200/1400 mm
10 x 150 x 1000/1200/1400 mm

NATURAL (HONEY)

SAHARA

VANILIA

ALASKA

CHAMPAGNE

GREY PEARL

WHISKY

COFFEE (THERMO)

DARK
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Kolekcia

ANTIQUE
JEDINEČNÝ CHARAKTER
ZRODENÝ POD RUKAMI REMESELNÍKOV
Kolekcia ANTIQUE je možnosťou pre ľudí, ktorí
snívajú o rustikálnej podlahe vo svojom dome,
reštaurácii či penzióne. Vďaka množstvu
procedúr povrchovej úpravy získavajú drevené
podlahy z tejto kolekcie originálnu úpravu, farbu i
štruktúru. Prirodzená krása dreva v triedení
Country, dodá každej miestnosti neopakovateľný
štýl. Do interiérov vnášajú teplú domácku
atmosféru a útulnosť. Vďaka použitým
materiálom a svojej vrstvenej stavbe sú tiež
trvanlivé a majú dlhú životnosť.
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KOLEKCIA ANTIQUE, WINDSOR

VRSTVENÉ PODLAHY

Typ podlahy:

2/3-vrstvová parketa

Vrchná vrstva:

parkety s nominálnou hrúbkou 3,4 mm
źolejovanie alebo lakovanie
źčpavkovanie a tepelná úprava (dodávajú drevu

hnedé sfarbenie)
Povrchová úprava:

źkartáčovanie alebo pieskovanie (zvýrazňuje

štruktúru dreva)
źbielenie, podlaha (s priznanou špárou na 4

stranách)

Triedenie:

COUNTRY - obsahuje zdravé a vytmelené suky,
vytmelené praskliny, beľ, farebnú rôznorodosť,
možné dreňové žilky (zrkadielka), výrazná kresba

Rozmery (hr. x š. x dl.):

14 x 155 x 590-2200 mm (IVORY)
14 x 180 x 590-2200 mm
15 x 250 x 590-2200 mm

14 x 180 x 590-2200 mm
3-VRSTVOVÁ PARKETA

IVORY

SYSTÉM SPÁJANIA DOSIEK:
SOFT LOC G5
MONTÁŽ:
BEZ LEPENIA,
„PLÁVAJÚCA“ PODLAHA

14 x 155 x 590-2200 mm

SHERRY

MUSCADET

MERBAU

MERLOT

BAROLO

15 x 250 x 590-2200 mm
2-VRSTVOVÁ PARKETA

SYSTÉM SPÁJANIA DOSIEK:
MONTÁŽ:

SANSSOUCI

VERSAILLES

ALHAMBRA

WINDSOR

PERO A DRÁŽKA
MONTÁŽ LEPENÍM
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Kolekcia

LVT
VÝNIMOČNÁ TRVANLIVOSŤ
A FUNKČNOSŤ
Vinylové podlahy LVT majú celý rad výhod: majú
jednoduchú a rýchlu montáž, sú trvanlivé a veľmi
jednoduché na údržbu. To všetko spôsobuje, že sú
obzvlášť odporúčané pre intenzívne využívané
interiéry, ako sú reštaurácie, nákupné centrá,
hotely či školy. Vďaka odolnosti voči vlhkosti sa
veľmi dobre osvedčujú aj v kuchyniach a
kúpeľniach domácností. Podlaha z nich je teplá a
príjemná na dotyk, tlmí nežiaduce zvuky. Kolekcia
podláh LVT vyniká širokou paletou vzorov, ktoré
dokonale imitujú farebnosť a kresbu dreva.
Vylisovaná štruktúra na povrchu panelov
zvýrazňuje dojem prírodnej podlahy.
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KOLEKCIA LVT, NOUGAT

5

1

3

4

2

6

1. Polyuretánová UV-vrstva (zvyšuje odolnosť a chráni pred zmenami farby)
2. Transparentná vrchná/úžitková vrstva s hrúbkou 0,3 mm alebo 0,55 mm (s vylisovanou
štruktúrou dreva)
3. Vrstva (film) so vzorom dreva
4. Stredná nosná PVC-vrstva
5. Sieťka zo skleného vlákna (pre lepšiu stabilitu)
6. Spodná spevňujúca PVC-vrstva

Typ podlahy:

vrstvená vinylová podlaha

Systém spájania dosiek:

Soft Loc G2

Montáž:

bez lepenia, „plávajúca“ podlaha

Povrchová úprava:

ź podlaha s priznanou špárou na 4 stranách
ź možná montáž na systém podlahového

vykurovania
HRÚBKA VRCHNEJ VRSTVY:
ODOLNOSŤ PROTI OTERU:

3,2 x 150 x 1220 mm

AMBRA

CINNAMON

PEPPER

GINGER

HRÚBKA VRCHNEJ VRSTVY:
ODOLNOSŤ PROTI OTERU:

5 x 183 x 1220 mm

0,3 mm
31/23

SUGAR

CANDY

HONEY

NOUGAT

CHOCOLATE

JELLY

0,55 mm
33/42
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PODLAHOVÉ
LIŠTY
PREPRACOVANÉ DETAILY
VYSOKEJ KVALITY
Podlahové lišty z ponuky DLH z exotického dreva
sú charakteristické najvyššou kvalitou a vysokými
technickými parametrami. Z hľadiska odolnosti
voči zmenám vlhkosti a napučaniu výrazne
prevyšujú bežne používané lišty z MDF dosiek.
Lišty sú dostupné v niekoľkých rozmeroch a
typoch profilov. Lišty sú priemyselne upravené
bielym akrylom, pri montáži nie je nevyhnutná
dodatočná ochrana povrchu. Dekoračné lišty
možno zafarbiť na ľubovoľnú farbu, vďaka čomu sa
dokonale hodia do každého interiéru.
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KOLEKCIA AVANGARD, PALISANDER

OPIS PRODUKTU
ź drevené lišty vysokej kvality upravené bielym akrylom
ź lišty pripravené na montáž bez dodatočnej ochrany povrchu
ź lišty možno zafarbiť na ľubovoľnú farbu
ź lišty vyrobené zo stabilného exotického dreva spájaného na zubový spoj

Na výrobu sa používajú druhy dreva s vysokými technickými parametrami,
výrazne odolnejšie voči zmenám vlhkosti a napučaniu, než MDF lišty

DOSTUPNÉ PROFILY

15 x 60 x 2400 mm

15 x 120 x 2400 mm

15 x 80 x 2400 mm

15 x 120 x 2400 mm

15 x 68 x 2400 mm

12 x 12 x 2400 mm

15 x 91 x 2400 mm

15 x 15 x 2400 mm
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TABUĽKA PRODUKTOV

KOLEKCIA
AVANGARD

KOLEKCIA
EXOTIC

Typ podlahy

Lamely vyrobené z
masívu

Masívna parketa z
exotického dreva

Masívna parketa z
lisovaného bambusu

3-vrstvová podlaha

Systém spájania

Väzba tesne k sebe

Pero a drážka

Pero a drážka

Systém Uniclick

PARAMETRE

KOLEKCIA
BAMBOO

Lepenie k podkladu

Lepenie k podkladu

Lepenie k podkladu

Bez lepenia –
„plávajúca“ podlaha
alebo lepením k
podkladu

Povrchová
úprava

Surová podlaha

Lakovaná podlaha.
(priznaná špára na 4
stranách)

Lakovaná podlaha.
(priznaná špára na 4
stranách)

Kartáčovaná a
lakovaná podlaha.
(priznaná špára na 4
stranách)

Podlahové
vykurovanie

Odporúčaná! na
systémy podlahového
vykurovania (iba
dreviny MERBAU,
TEAK)

Odporúčaná! na
systémy podlahového
vykurovania (iba
dreviny MERBAU,
TEAK)

Neodporúčaná na
systémy podlahového
vykurovania

Odporúčaná na
systémy podlahového
vykurovania

hr.

14/15 mm

10/15/18 mm

14 mm

š.

15-25 mm

60-125 mm

120 mm

125 mm

128 mm

dl.

200-300 mm

250-1500 mm

920 mm

920 mm

960 mm

14/15 mm

5-7 mm

5 mm

Spôsob montáže

Rozmery

Hrúbka
nášĺapnej/
obnoviteľnej
vrstvy

Profil
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10 mm

2,5 mm

KOLEKCIA
DECO LINE

PARAMETRE

KOLEKCIA
ANTIQUE

KOLEKCIA
LVT

Typ podlahy

2-vrstvová podlaha

2-vrstvová podlaha

3-vrstvová podlaha

Vrstvená vinylová
podlaha

Systém
spájania

Pero a drážka

Pero a drážka

Soft Loc G5 Välinge

Soft Loc G2 Välinge
Bez lepenia –
„plávajúca“ podlaha
alebo lepením k
podkladu

Spôsob
montáže

Lepenie k podkladu

Lepenie k podkladu

Bez lepenia –
„plávajúca“ podlaha
alebo lepením k
podkladu

Povrchová
úprava

Jemne kartáčovaná a
lakovaná podlaha.
(priznaná špára na 4
stranách)

Kartáčovaná a
olejovaná (alebo
lakovaná) podlaha
(priznaná špára na 4
stranách)

Kartáčovaná/pieskova
ná a olejovaná (alebo
lakovaná) podlaha.
(priznaná špára na 4
stranách)

Na povrchu vylisovaná
štruktúra dreva
(priznaná špára na 4
stranách)

Podlahové
vykurovanie

Odporúčaná na
systémy podlahového
vykurovania
(predovšetkým dosky s
hrúbkou 10 mm)

Odporúčaná na
systémy podlahového
vykurovania

Odporúčaná na
systémy podlahového
vykurovania

Odporúčaná na
systémy podlahového
vykurovania

hr.

10/14 mm

15 mm

14 mm

3,2 mm

5 mm

š.

120/150 mm

250 mm

155 mm

150 mm

183 mm

dl.

1000/1200/1400 mm

590-2200 mm

590-2200 mm

4 mm

3,4 mm

3,4 mm

Rozmery

Hrúbka
nášĺapnej /
obnoviteľnej
vrstvy

180 mm

1220 mm

0,3 mm

0,55 mm

Profil
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DLH SLOVAKIA s.r.o.
Tuhovská 1
831 07 Bratislava
Tel . +421 (02) 33 000 271
Fax +421 (02) 33 000 278

www.dlhslovakia.sk

Táto publikácia nepredstavuje ponuku v zmysle zákona a má výlučne informatívny charakter.
Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny a chyby v tlači.

