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Špičková stabilita podlah Rooms je zajištěna 
velmi vysokou hustotou nosné HDF desky, která do-
sahuje hodnoty až 930 Kg/m3. Takové parametry
zaručují nejen dlouhodobou stabilitu, ale také výrazný
útlum kročejového hluku.

Exkluzivní pocit budete prožívat každý den při kon-
taktu s perfektním povrchovým zpracováním podlah 
Rooms. Podlaha se strukturou věrně napodobující dřevo 
i na dotek s lesklým pórem, která se velmi snadno udržuje.

Podlahy Rooms

- každy den exkluzivní pocit



Nová vzrušující kolekce podlah Rooms 

Vás zahrne celou šíři profesionálních 

laminátových podlah ve 30 dekorech – 

od klasické elegantní bukové 3-parkety 

až po vysoce ušlechtilé provedení 

selských prken.

Přehled produktů
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loft
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studio

Přehled povrchových struktur
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Všechny vytištěné obrázky ukazují skutečné vzory jmenovaných dekorů.



Značka Rooms se zavazuje prostřednictvím osvědčení 
EDP (Enviromentální prohlášení o produktu) otevřeně 
a dobrovolně zveřejňovat posouzení životního cyklu 
svých produktů ze dřeva. Osvědčení EDP udělované Insti-
tutem stavebnictví a životního prostředí je mezinárodně 
uznávanou ekologickou značkou v souladu s normou ISO 
14025, v jejímž centru pozornosti stojí ekologická hos-
podárnost.  Každý produkt, který opouští závod, musí ve-
dle vynikajícího poměru ceny a výkonu rovněž vykazovat 

Ochrana životního prostředí 
od počátku
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obzvlášť vysokou šetrnost k životnímu prostředí v celém 
svém životním cyklu. Ten sahá od použití certifi kovaných 
surovin z trvale udržitelných zdrojů ve výrobě, která je 
přísně kontrolována,  přes dlouhou životnost produktu, až 
po jeho ekologickou likvidaci.  



penthouse
     

Síla podlahy: 12 mm

EXTRÉMNĚ ODOLNÁ PODLAHA

VZHLED MASIVNÍHO DŘEVA, V-SPÁRA

ANTISTATICKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

PŘIROZENĚ TICHÁ

ROZMĚR

BALENÍ

PALETA

1375 x 188 x 12 mm

5 dílců = 1.293 m2

56 balení = 72.38 m2

ZÁRUKA

loft
    

Síla podlahy: 10 mm

VZHLED MASIVNÍHO DŘEVA, V-SPÁRA

POVRCHOVÉ STRUKTURY PRAVÉHO DŘEVA

PŘIROZENĚ TICHÁ

ROZMĚR

BALENÍ

PALETA

1380 x 193 x 10 mm

6 dílců = 1.598 m2

56 balení = 89.49 m2

ZÁRUKA

33 / AC 5

33 / AC 5

30 let pro obytné prostory.

5 let pro komerční prostory.
Záruka podléha podmínkám výrobce.

30 let pro obytné prostory.

5 let pro komerční prostory.
Záruka podléha podmínkám výrobce.



suite

Síla podlahy: 8 mm

VZHLED MASIVNÍHO DŘEVA, V-SPÁRA

POVRCHOVÉ STRUKTURY PRAVÉHO DŘEVA

ROZMĚR

BALENÍ

PALETA

1380 x 157 x 8 mm

8 dílců = 1.733 m2

40 balení = 69.32 m2

ZÁRUKA

Síla podlahy: 8 mm

ROZMĚR

BALENÍ

PALETA

1380 x 193 x 8 mm

8 dílců = 2.131 m2

56 balení = 119.32 m2

ZÁRUKA

   

studio
   

32 / AC 5

32 / AC 5

ROZMĚR

BALENÍ

PALETA

1380 x 193 x 8 mm

8 dílců = 2.131 m2

56 balení = 119.32 m2

25 let pro obytné prostory.

3 roky pro komerční prostory.
Záruka podléha podmínkám výrobce.

25 let pro obytné prostory.

3 roky pro komerční prostory.
Záruka podléha podmínkám výrobce.

KLASICKÉ DEKORY



penthouse
     

Velkorysost, hloubka prostoru, rozhled – penthouse 
je stejně vhodný jak pro pokládku v luxusních obytných 
prostorách, tak i pro splnění nejvyšších nároků v komerční 
sféře, např. hotelových hal a konferenčních místností.
  

DUB TITANOVÝ
Dekor R1211



Síla prken 12 mm nabízí optimální přirozenou ochranu 
proti hluku, maximální odolnost proti opotřebení a výrazně 
vysoký komfort pokládky.



penthouse
     

Těžko rozeznatelné i pro profesionály. Prostřednictvím 
povrchové struktury NR – přírodní vzhled dřeva, 
je dosaženo vzhledu skutečného dřeva tak, že povrchová 
struktura představující fládrování dřeva se přesně překrývá 
s vyobrazením dekoru dřeva.

ROZMĚR

BALENÍ

PALETA

1375 x 188 x 12 mm

5 dílců = 1.293 m2

56 balení = 72.38 m2

ZÁRUKA 30 let pro obytné prostory.

5 let pro komerční prostory.
Záruka podléha podmínkám výrobce.

33 / AC 5



penthousedub titanový
selský vzor, 4V spára, NR - synchronizovaná struktura dřeva                               Dekor R 1211                             



penthousedub přírodní
selský vzor, 4V spára, NR - synchronizovaná struktura dřeva                               Dekor R 1212



penthousedub tmavý vápněný
selský vzor, 4V spára, NR - synchronizovaná struktura dřeva                               Dekor R 1213                           



penthousedub titanový vápněný
selský vzor, 4V spára, NR - synchronizovaná struktura dřeva                               Dekor R 1214                             



penthousedub bílý
selský vzor, 4V spára, NR - synchronizovaná struktura dřeva                               Dekor R 1215                             



Loft kombinuje kreativní atmosféru a robustní krásu 
s vysokou praktičností. Přednosti této kolekce se uplatní 
nejlépe v komerčních prostorách, obchodech a restau-
racích, ale i v moderním pracovním a soukromém světě 
mladých lidí. 

DUB RUSTIKÁLNÍ
Dekor R1006

loft
    



Kvalita a preciznost zpracování dílců v síle 10 mm je 
garantovaná stejně, jako odolnost proti opotřebením všeho 
druhu.



33 / AC 5

Dekory kolekce Loft jsou v teplých přírodních tónech jako 
vědomý protiklad k často chladnému okolí. Přirozeně 
živá struktura dřeva odpovídá nejen svým vzhledem, 
ale i na dotek pravému dřevu.

loft
    

ROZMĚR

BALENÍ

PALETA

1380 x 193 x 10 mm

6 dílců = 1.598 m2

56 balení = 89.49 m2

ZÁRUKA 30 let pro obytné prostory.

5 let pro komerční prostory.
Záruka podléha podmínkám výrobce.



loftdub rustikální
selský vzor, 4V spára, 
BW - struktura kartáčovaného dřeva s různým stupněm lesku                     

Dekor R 1006



loftjilm elegantní
selský vzor, 4V spára, AW - přirozeně živá struktura dřeva                    Dekor R 1007



loftborovice světlá
selský vzor, 4V spára, AW - přirozeně živá struktura dřeva        Dekor R 1008



loftdub stříbrný
selský vzor, 4V spára, NR - synchronizovaná struktura dřeva                    Dekor R 1009



loftdub tmavý
selský vzor, 4V spára, NR - synchronizovaná struktura dřeva                  Dekor R 1010



loftdub pálený
selský vzor, 4V spára, AW - přirozeně živá struktura dřeva                    Dekor R 1011
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DUB ŠEDÝ VÁPNĚNÝ
Dekor RV812

suite
   

Podlahy kolekce suite umožňují vizuální rozdělení 
plynulého sledu místností v obytných domech, průhledů 
a průchodů v kancelářských prostorách a vytváření 
vzrušující vnitřní architektury. Prostřednictvím řady 
harmonických barev a povrchů lze vytvořit směs 
odlišných prostor, které vytvářejí dokonale ladící celek.





suite
   

Oběžná V-spára dodává podlahám Suite charakteristický 
půvab. Hluboké struktury této kolekce podtrhují 
prostřednictvím světelných kontrastu jejich výrazný vzhled.

ROZMĚR

BALENÍ

PALETA

ZÁRUKA

1380 x 157 x 8 mm

8 dílců = 1.733 m2

40 balení = 69.32 m2

25 let pro obytné prostory.

3 roky pro komerční prostory.
Záruka podléha podmínkám výrobce.

ROZMĚR

BALENÍ

PALETA

1380 x 193 x 8 mm

8 dílců = 2.131 m2

56 balení = 119.32 m2

32 / AC 5



suitedub béžový
selský vzor, 4V spára, 
BW - struktura kartáčovaného dřeva s různým stupněm lesku                     

Dekor RV803



suiteteak elegantní
selský vzor, 4V spára, AW - přirozeně živá struktura dřeva Dekor RV806



suitejasan design
selský vzor, 4V spára, AW - přirozeně živá struktura dřeva Dekor RV807



suitedub šedý
selský vzor, 4V spára, AW - přirozeně živá struktura dřeva Dekor RV808



suitedub medový
selský vzor, 4V spára, NR - synchronizovaná struktura dřeva Dekor RV809



suitedub béžový vápněný
selský vzor, 4V spára, NR - synchronizovaná struktura dřeva Dekor RV810



suitedub bíly vápněný
selský vzor, 4V spára, NR - synchronizovaná struktura dřeva Dekor RV811



suitedub šedý vápněný
selský vzor, 4V spára, NR - synchronizovaná struktura dřeva Dekor RV812



suitedub přírodní vápněný
selský vzor, 4V spára, NR - synchronizovaná struktura dřeva Dekor RV813



Na rozdílné požadavky a nároky, od stylového prostředí, 
přes funkcionální kuchyně a dětské pokoje až po soukro-
mé pracovní prostory reaguje studio odpovídající 
rozmanitostí.

studio
   



JILM
Dekor R0806



Elegantní dekory s pečlivě sladěnými povrchovými 
strukturami dělají z této kolekce klasickou řadu podlah 
Rooms: kdo si vyzkoušel přednosti exkluzivních 
laminátových podlah při odborné pokládce, nebude už 
chtít nic jiného.

studio

ROZMĚR

BALENÍ

PALETA

ZÁRUKA

1380 x 193 x 8 mm

8 dílců = 2.131 m2

56 balení = 119.32 m2

25 let pro obytné prostory.

3 roky pro komerční prostory.
Záruka podléha podmínkám výrobce.

32 / AC 5

   



studiobuk
parketový vzor - 3 pásy, MW - rustikální struktura dřeva Dekor R0803



studiojilm přírodní
parketový vzor - 3 pásy, 
BW - struktura kartáčovaného dřeva s různým stupněm lesku

Dekor R0805



studiojilm
parketový vzor - 3 pásy, 
BW - struktura kartáčovaného dřeva s různým stupněm lesku

Dekor R0806



studiodub přírodní
parketový vzor - 3 pásy, 
BW - struktura kartáčovaného dřeva s různým stupněm lesku

Dekor R0811



studiomulti strip
multi strip, 
AW - přirozeně živá struktura dřeva

Dekor R0824



studiodub bronzový
parketový vzor - 2 pásy, AW - přirozeně živá struktura dřeva Dekor R0825



studiodub elegantní
parketový vzor - 2 pásy, AW - přirozeně živá struktura dřeva Dekor R0826



studiodub elegantní bílý
parketový vzor - 2 pásy, AW - přirozeně živá struktura dřeva Dekor R0827



studiodub elegantní tmavý
parketový vzor - 2 pásy, AW - přirozeně živá struktura dřeva Dekor R0828



studiosmrk originál
parketový vzor - 2 pásy, AW - přirozeně živá struktura dřeva Dekor R0829
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NR
synchronizovaná struktura dřeva

AW
přirozeně živá struktura dřeva

Přehled povrchových 
struktur

BW
struktura kartáčovaného dřeva 
s různým stupněm lesku

MW
rustikální struktura dřeva



Rooms - Laminátové podlahy lze snadno, rychle, bezpečně a stabilně položit. 
Jednotlivé dílce se instalují podélně pod úhlem a na čelní straně se pak spoje 
s minimálním úsilím pouhým zaklapnutím zamknou. Zapomeňte na kladivo, 
špalík nebo páčidlo.  Vnitřní mechanismus do sebe spojuje pomocí perka jednot-
livé dílce naprosto přesně. Několika málo jednoduchými kroky dosáhnete rychle 
profesionálních výsledků. 

Výroba a kontrola produktů v souladu s normami DIN EN 13329.
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

DOP: KDE_LF_003
EN 14041

2013
www.rooms-� oor.com

Technika pokládky
- která baví Zámek nové generace 5G



Příslušenství k podlahám
rooms

Podlahová lišta
R1, MDF

V identických dekorech 
ke všem dekorům podlah.

Rozměr: 19 x 58 x 2400 mm
Balení: 10 ks lišt
Paleta: 56 balení (560 ks lišt)

Systém příchytek
Pro rychlou a snadnou montáž 
lišt R1.

Balení: 30 ks příchytek
pro montáž až 15 bm lišt

Soklová lišta KP 60,
v bíle barvě
Soklová lišta opatřená kvalitní 
fólií, pouze v bíle barvě.

Rozměr: 17 x 60 x 2400 mm
Balení: 15 ks lišt

Hobra zelená
Přírodní dřevovláknitá deska, slouží jako 
podkladový materiál s vynikajicími tepelně 
izolačními vlastnostmi. Snižuje hladinu 
zvuku až o 26 db. Je to zdravotně 
nezávadný ekologický produkt.

Tloušťka: 5 a 8 mm
Balení: 5 mm = 5 m2

             8 mm = 7 m2



Tuplex®

Podložka speciálně vyvinuta a určena
na podlahové vytápění. Účinně napomáha 
snížení kročejového hluku. Je tvořená 
granulí z xps (extrudovaný polystyren) 
a vrstvou dvěma speciálními foliemi, které 
zabraňují pronikání vlhkosti a brání tak 
růstu plísní pod podlahou.

Tloušťka: 3 mm
Balení: 1,1 m x 30 bm

STARLON® TOP

Podložka vhodná na podlahové vytápění. 
Systém drážek a děrování umožňuje 
optimální prostup a minimalizuje tepelné 
ztráty.

Tloušťka: 1,6 mm

STARLON®

Termoakustická izolační podložka 
z extrudovaného polystyrenu, která má 
vynikající tepelně izolační vlastnosti, 
dobře odolává zatížení a snižuje hladinu 
zvuků až o 16 db.

Tloušťka: 2 / 3 / 6 mm

PE Folie - ochrana proti vlhkosti
Při pokládce na minerální podklad musí 
být vždy použita parotěsná PE folie.

Tloušťka: 0,2 mm



www.podlahy-rooms.cz


