
1

Katalog
Celovinyl CliCK



www.expertoclick.cz

výhradní distributor v ČR:
v-PoDlaHy, s.r.o.
na Hrázi 1603
755 01 vsetín 

The best quality 
for your f loor.



3

•	 DOKONALÝ	POHLED	NA	DETAILY	A	PŘÍRODNÍ	KRÁSU

•	 RYCHLÁ	A	JEDNODUCHÁ	INSTALACE

•	 PATENTOVÝ	ZÁMEK	UNICLICK

•	 URČENO	PRO	BYTOVÉ	PROSTORY	S	20	LETOU	GARANCÍ	A	PRO	KOMERČNÍ	PROSTORY	S	10	LETOU	GARANCÍ

•	 12	ATRAKTIVNÍCH	A	TRENDOVÝCH	DEKORŮ	V	PROVEDENÍ	DŘEVA

•	 ŽÁDANÝ	ROZMĚR	19,1	x	131,6	cm	S	NÁŠLAPNOU	VRSTVOU	0,55	mm

•	 VHODNÉ	PRO	PODLAHOVÉ	VYTÁPĚNÍ	NA	VODNÍ	BÁZI*	A	PRO	POUŽITÍ	DO	VLHKÝCH	PROSTOR

•	 ODOLNÉ	VŮČI	POŠKRÁBÁNÍ

•	 ROZMĚROVÁ	STABILITA	JE	ZAJIŠTĚNA	DVĚMA	STABILIZAČNÍMI	MŘÍŽKAMI

•	 DÍKY	UNIKÁTNÍ	ROZMĚROVÉ	STABILITĚ	JE	MOŽNO	REALIZOVAT	POKLÁDKY	DO	400	m2

	 BEZ	PROSTOROVÝCH	DILATACÍ

•	 KOMBINACI	S	PODLOŽKOU Xtrafloor:
	 •	 SNÍŽENÍ	KROČEJOVÉHO	HLUKU	O	16	dB 

	 •	 ABSORBUJE	NEROVNOST	PODKLADU	AŽ	4	mm	NA	2	m	DÉLKY

EXPERTO CliCK
VÝHODY

Made	in	Belgium*	Výrobce	nedoporučuje	elektrické	podlahové	vytápění
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Povrchová úprava

nášlapná vrstva

Dekor

vrstva pro tisk

Skelná	stabilizační	mřížka

Střední	PVC	vrstva

Skelná	stabilizační	mřížka

Spodní	nosná	PVC	vrstva

PaTEnTOVÝ zámEk 1 2

PRŮŘEz	MATERIÁLEM
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oblast	použití:			EN	685

23

Záruka	se	vztahuje	na	výrobní	vady	a	na	předčasné	opotřebení	způsobené	standardním	užíváním.

33 42

TECHnICkÉ	SPECIFIKACE

celková tloušťka: 4,5	mm

nášlapná vrstva: 0,55	mm

celková	hmotnost: 7,6	kg	/	m2

lamela: 19,1	x	131,6	cm

počet	lamel	v	balení: 1,76	m2/box

požární	klasifikace: Bfl-S1

skupina	oděru: třída	T

protiskluznost:
EN13893			DS
Din 51130   R10

trvalá	deformace:
odolnost	na	zatížení	nábytkem:

≤	0,10	mm			EN	ISO	24343
velmi	dobrá			EN	ISO	16581

elektrický odpor:
elektrostatické	chování:

≤ 109	Ohm			EN	ISO	10965
<	2	kV			EN	1815	

rozměrová	stálost:
norm:	≤	0,25	%			EN	ISO	23999
průměrný	výsledek	měření:	≤	0,05	%

tepelná izolace:
tepelný odpor R:
podlahové	vytápění:

0,25	w/(m.K)			EN	12524
0,0159	m2	.K/W			EN	ISO	12664 
vhodné,	max.	27°C

zvuková odolnost: 4	dB			EN	140-8

odolnost
na	kolečkovou	židli:

bez trhlin, bez poškození 
EN	425

odolnost	proti	skvrnám: velmi	dobrá			EN	ISO	26987

barevná stálost: ≥	6	ISO	105-B02

chemická	odolnost: velmi	dobrá			EN-ISO	26987
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Nordic	Maple	28930
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nordic maple 
28110

nordic maple 
28930

Casablanca Oak 
24930

PŘEHLED	DEKORŮ
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Casablanca	Oak	24262
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nordic maple 
28242

Casablanca Oak 
24262

Casablanca Oak 
24230

PŘEHLED	DEKORŮ
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Casablanca	Oak	24815
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Brazilian Walnut 
20225

Casablanca Oak 
24815

Casablanca Oak 
24836

PŘEHLED	DEKORŮ
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Casablanca	Oak	24983
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Brazilian Walnut 
20835

nordic maple 
28840

Casablanca Oak
24983

PŘEHLED	DEKORŮ
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DOPORUČUJEME

ŠETRnÝ k žIVOTnímu PROsTŘEDí

kVaLITnějŠí zVukOVá IzOLaCE a VYŠŠí kOmfORT

RYCHLá a jEDnODuCHá InsTaLaCE

VYHLaDí DROBnÉ nEROVnOsTI HRuBÉ PODLaHY

PODLOžka

TECHNICKÉ	ÚDAJE:
Složení:	 Trvalý	odolný	podklad	obsahující	minerální	výplně

a	polyuretanové	pojivo
tloušťka: 1,5	mm	(±	0,15	mm)
Role: přibližně	10m	x	1m	(10	m2	na	roli)
Hmotnost	1	m²: 1,5	kg/m2	(±	0,15	kg/m2)
Hmotnost	role: 15kg/roli
Hořlavost:	 Bfl	-	S1	as	podle	normy	EN	13501-1
Kročejová	neprůzvučnost:	 ΔLw=	12dB	v	kombinaci	4.5	mm	klik	LVT	(EN	ISO	140)
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zásaDY

Ačkoliv	podklad	Xtrafloor	vyrovná	drobné	nerovnosti	(*),musí	být	podlaha	čistá,	rovná,	suchá,	bezprašná, 
s	obvyklou	porézností	a	bez	kontaminujících	látek.	Tytéž	normy,	směrnice	a	reference	platí	jako	při	instalaci	
podlahy	bez	podkladu	Xtrafloor.

Podklad	Xtrafloor	lze	pokládat	na	stávající	podlahovou	krytinu,	například	na	keramickou	dlažbu,	linoleum,	
pryž,	PVC,	laminát,	parkety	a	rovné	palubky,	avšak	jen	pokud	je	hrubá	podlaha	bez	nerovností.	(**)

Podklad	Xtrafloor	lze	také	instalovat	na	podlahy	s	teplovodním	podlahovým	vytápěním.

Vnitřní	klimatické	podmínky:	Teplota	pokoje	a	podlahy	má	být	minimálně	18	°C	a	s	relativní	vlhkostí	nižší	
než	75%.

Zkontrolujte,	zda	není	balení	poškozeno.

(**)	Nerovnosti	menší	než	5	mm	do	šířky	a	2	mm	do	hloubky,	například	spáry	mezi	keramickou	dlažbou.

*	Výrobce	nedoporučuje	používat	jinou	podložku	než	Xtrafloor.

POkYnY K	INSTALACI

XTRafLOOR jE mOžnÉ ŘEzaT nOžEm na kOBERCE

Materiál	pokládejte	formou	spára	ke	spáře	POTAŽENOU	STRANOU	NAHORU	v	úhlu	90°	vzhledem	ke	směru	
pokládání	vaší	nové	podlahy.	 Jednotlivé	vrstvy	není	nutné	k	 sobě	 spojovat.Z	vrstvy	odstraňte	PET	 fólii 
a	začněte	pokládat	novou	podlahu	podle	pokynů	k	instalaci.

Na	podklad	Xtrafloor	nepoužívejte	penetrační	nátěr.
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1

orientace

1	Pečlivě	změřte	místnost	a	zjistěte,	zda	první	řada	dílců	bude	muset	být	přiříznuta	
(zúžena).	Pokud	ne,	 je	zapotřebí	seříznout	spodní	 jazýček	drážky	první	řady	dílců.
Odřízněte	jej	vhodným	nožem	a	čistě	jej	odstraňte.

2	Začněte	pokládat	první	řadu	v	rohu	místnosti,	čelem	ke	zdi,	zleva	doprava.
Vždy	postupujte	zleva	doprava,	s	pérem	směřujícím	směrem	k	Vám	(Obr.	č.	1).

23	 Položte	 první	 řadu	 rovně	 vedle	 sebe	 a	 zaklapněte	 čelními	 stranami	 do	 sebe.	
Kratší	 stranu	 dalšího	 dílce	 vložte	 vždy	 do	 zakončení	 předchozího	 a	 přitlačte	
směrem	dolů.	 Pro	dokonalé	 spojení	 čelních	 stran	 se	doporučuje	používat	 ručního	
válečku.	 Pokračujte	 v	 pokládání	 první	 řady	 stejným	 způsobem,	 dokud	 nedojdete 
k	poslednímu	dílu	(Obr.	č.	2).

34	Posledníh	díl	změřte	a	ujistěte	se,	že	bude	dobře	přiléhat	ke	stěně.
Poté	jej	uřízněte	a	připojte	stejným	způsobem	jako	dílce	předchozí.
Pokud	řez	provádíte	pomocí	vhodného	nože,	ubezpečte	se,	že	jste	před	
rozlomením	dílce	prořízli	lícovou	vrstvu	(Obr.	č.	3).

náVOD NA	POKLÁDKU
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45	Pro	dosažení	atraktivního	a	přirozeného	vzhledu	Vám	doporučujeme	
použít	 zbytek	 dílce	 z	 první	 řady	 jako	 první	 díl	 řady	 následující, 
	za	předpokladu,	že	tento	zbývající	díl	dosahuje	alespoň	1/3	běžné	délky	
panelu.	Takto	postupujte	i	u	všech	následujících	řad.

56	Připojte	druhou	řadu	stejným	způsobem	jako	první:	začněte	opět	vlevo	
a	drážku	dílce	 zasuňte	pod	úhlem	přibližně	25°	nad	péro	předcházející	
řady	 a	 zaklapněte	 drážku	 do	 péra	 tak,	 že	 dílec	 položíte	 směrem 
k	zemi	při	současném	pevném	stlačení	proti	první	řadě	(Obr.	č.	4).	Podél	
podélné	strany	se	doporučuje	použít	gumovou	paličku	a	přirážecí	špalík, 
aby	zámek	dobře	zapadl	(Obr.	č.	5).

7	Poté	připojte	druhý	dílec	tak,	že	jej	nasunete	pod	úhlem	25°	do	drážky	
předcházející	 řady.	 Vyrovnejte	 levý	 roh	 čelní	 strany	 s	 předcházejícím	
panelem	a	pak	čelní	stranu	vsuňte	do	profilu	čelní	strany	předcházejícího	
dílce.	Přitom	přitlačte	směrem	dolů.	Postup	opakujte,	dokud	nedosáhnete	
konce	řady.

68	 Při	 připojovaní	 poslední	 řady	 je	 obvykle	 nutné	 dílce	 zúžit.	 Proveďte	
to	 následovně:	 položte	 jeden	 dílec	 přesně	 na	 předchozí	 řadu,	 drážkou	
směrem	ke	zdi,	vezměte	jiný	dílec,	který	horní	stranou	dolů	přiložíte	až	
na	stěnu	a	použijete	jej	jako	pravítka	pro	označení	onoho	dílce	pod	ním.	
Dílec	uřízněte	a	připojte	k	poslední	řadě	(Obr.	č.	6).

9	Prahy,	obložky	dveří	a	trubky	k	topení	je	nutné	vyříznout	zvlášť.	Dílec	vždy	nejprve	upravte	na	potřebnou	délku.	Poté	jej	položte	vedle	objektu	
a	zakreslete	na	něj	potřebný	tvar	k	vyříznutí.	Poté	vyřízněte	potřebný	tvar.	Obložky	dveří	 je	rovněž	možné	seříznout,	aby	podlaha	mohla	být	
položena	pod	něj.
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náVOD NA	ÚDRŽBU

PREVEnTIVní OPaTŘEní
Podstatná	 část	 veškerých	 vnášených	 nečistot	může	 být	minimalizována	 použitím	 čistících	 rohoží	 před	 vchodem 
a	čistících	zón	ve	vstupních	částech	bytů	nebo	objektů.	Tyto	čistící	zóny	je	nutné	zařadit	do	systému	běžného	čištění,	
aby	dlouhodobě	splňovaly	svoji	funkci.

ČIŠTění PO ukOnČEní sTaVEBníCH PRaCí
Nově	položená	krytina	musí	být	před	používáním	důkladně	vyčištěna,	aby	byly	odstraněny	všechny	zbytky	výrobních 
a	 montážních	 nečistot.	 K	 tomuto	 čištění	 použijte	 CC-PU-čistič	 nebo	 CC-Základní	 čistící	 přípravek	 R	 zředěný	 vodou 
v	 poměru	 1:5	 až	 1:10.	 Při	 nepatrném	 znečištění	 je	možno	 tuto	 koncentraci	 upravit	 podle	 stupně	 znečištění.	 Čistící	
roztok	naneste	na	podlahu	a	po	cca	10	minutách	působení	celou	plochu	vykartáčujte.	Pokud	bude	následovat	ošetření	
CC-Leskem-3000PU	nebo	CC-Matem-3000PU	(viz	bod	3.1),	použijte	místo	kartáče	CC-Padmeister	se	zeleným	padem.	
Rozpuštěné	nečistoty	odsajte	savými	mopy,	hadry	nebo	vysavačem	na	vodu	(např.	CC-Profi-M/S-vysavač)	a	následně	
celou	plochu	zneutralizujte	velkým	množstvím	čisté	vody	až	do	úplného	odstranění	všech	zbytků	čistícího	roztoku.

OŠETŘEní a OžIVEní
Na	každé	čištění	po	ukončení	stavebních	prací	nebo	základní	čištění	navazuje	ošetření	povrchu	předtím,	než	začnete	
podlahu	používat.	Ošetřením	povrchu	bude	materiál	 chráněn,	 zmenšeno	následné	 špinění	plochy	a	běžné	denní	
čištění	bude	velmi	zjednodušeno.
3.1 U	 podlahovin bez výrobních povrchových úprav	 použijte	 pro	 vytvoření	 ochranné	 vrstvy 
CC-Lesk-3000Pu nebo CC-mat-3000Pu.	 Naneste	 produkt	 neředěný	 ve	 formě	 pravidelného	
tenkého	 filmu.	 Použijte	 CC-Lasičku	 se	 speciálním	 potahem	 nebo	 plochý	 mop,	 který	 nepouští	 vlákna. 
Pro	 dokonalou	 ochranu	 se	 doporučuje	 nanést	 po	 zaschnutí	 první	 vrstvy	 (cca	 za	 45	 min.)	 druhý	 nátěr.	
Ochranné	 vrstvy	 nanášejte	 do	 kříže.	 Po	 nanesení	 poslední	 vrstvy	 nechejte	 celou	 plochu	 dobře	 proschnout 
(asi	12	hodin,	nejlépe	přes	noc).
3.2 U podlahovin s výrobní Pu/PuR-úpravou povrchu	 se	 výše	 popsané	 ošetření	 (bod	 3.1)	 doporučuje	 po	
pokládce	 provést	 pouze	 v	 silně	 zatěžovaných	 prostorách	 (např.	 chodba,	 kuchyně	 apod.).	 V	 ostatních	 prostorách	
následuje	první	ošetření	podle	potřeby	teprve	po	určité	době	používání	(např.	po	4-6	měsících),	aby	se	zašlé	nebo	
lehce	poškrábané	povrchy	opět	oživily.	Toto	oživení	lze	dle	potřeby	pravidelně	opakovat.

Náležitá	údržba	napomáhá	zajistit	dlouhodobý	vzhled	a	životnost	podlahy	EXPERTO	Click.	Četnost	údržby	závisí	na	množství	provozu	na	podlaze	a	dále	na	její	
barvě	a	typu.	Světlé	dekory	vyžadují	častější	údržbu	pro	zachování	původního	vzhledu	než	dekory	tmavé.
EXTPERTO	Click	podlaha	je	opatřena	nátěrem	Protectonite-PU,	naneseným	přes	odolnou	nášlapnou	vrstvu.	Tento	nátěr	brání	znečištění	a	usnadňuje	celkovou	údržbu.

upozornění pro opravy poškozeného povrchu:	Dojde-li	k	mechanickému	poškození	(poškrábání)	povrchu	podlahoviny,	je	možné	provést	buď	lokální	
opravu	poškozených	míst	pomocí	opravné	sady	Scratch	Fiy-PU	Repairset	nebo	celoplošnou	renovaci	PU-povrchu	pomocí	2-komponentního	polyuretanového	
nátěru	CC-PU-ochranná	vrstva.	V	tomto	případě	kontaktujte	naše	technické	poradenství.
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zákLaDní ČIŠTění
Vzhledem	k	zatížení	prostoru	a	s	tím	spojeného	stupně	znečištění	 je	nutné	provádět	v	určitých	časových	intervalech	
základní	čištění	povrchu.	V	závislosti	na	stupni	zatížení	a	na	způsobu	běžného	čištění	může	tato	situace	v	domácnosti	
nastat	 např.	 každých	 12	měsíců.	 Staré	 ochranné	 vrstvy,	 tvrdošíjné	 nečistoty	 a	 jiné	 usazeniny,	 které	 narušují	 vzhled	
povrchu,	 budou	 odstraněny.	 K	 základnímu	 čištění	 použijte	 CC-základní čistící přípravek R	 v	 koncentraci	 až	 1:5 
s	vodou.	Roztok	naneste	na	podlahu	a	po	cca	10	-	15	minutách	působení	celou	plochu	intenzivně	vydrhněte	kartáčem	
nebo	 pomocí	 CC-Padmeister	 se	 zeleným	 padem.	 Na	 obzvláště	 odolné	 nečistoty	 použijte	 CC-Základní	 čistící 
přípravek	R neředěný.	Rozpuštěné	nečistoty	důkladně	odstraňte	savými	hadry	nebo	odsajte	vysavačem	na	vodu	(např.	
CC-Profi-M/S-vysavač)	a	celou	plochu	následně	zneutralizujte	velkým	množstvím	čisté,	pokud	možno	teplé	vody,	až	
do	úplného	odstranění	všech	zbytků	nečistot	a	čistícího	roztoku	(voda	už	potom	nepění!).	Po	tomto	kroku	musí	opět	
následovat	ošetření	nebo	oživení	povrchu	(tak,	jak	je	popsáno	v	bodě	3.).

ODsTRaňOVání skVRn a RÝH OD gumOVÝCH PODPaTkŮ
Tvrdošíjné	skvrny	a	rýhy	od	gumových	podpatků,	které	není	možné	odstranit	při	běžném	čištění	a	ošetřování,	odstraníte	
přípravkem	CC-Elatex	za	pomoci	hadříku	nebo	jemného	bílého	padu.	Vzhledem	k	tomu,	že	tento	produkt	rozpouští 
i	ochranné	vrstvy,	je	nutno	vyčištěné	místo	po	odstranění	špíny	a	zbytků	přípravku	ošetřit	hadrem	namočeným	v	tom	
produktu,	kterým	byla	ochranná	vrstva	vytvořena.	Skvrny	odstraňujte	pokud	možno	neodkladně,	neboť	některé	druhy	
skvrn	mohou	při	zestárnutí	migrovat	do	povrchu	a	jejich	úplné	odstranění	je	poté	obtížné	nebo	nemožné.

OŠETŘEní VE sPECIáLníCH OBjEkTECH CC-Pu-OCHRannÝm sYsTÉmEm
V	prostorách	se	zvláštními	požadavky	na	zatížení	povrchu	a	chemickou	odolnost	ochranného	filmu	může	být	vhodnější	
použít	alternativně	k	předchozímu	popsanému	systému	(body	2.-7.)	ošetření	pomocí	CC-Pu-ochranné vrstvy nebo 
CC-Pu-anticolor	a	běžné	čištění	CC-Pu-čističem.
V	případě	zájmu	o	tento	postup	kontaktujte	naše	technické	poradenství.

BEzPEČnOsTní POkYnY
Špatná	údržba	může	vést	ke	kluzkosti	podlahy	a	způsobovat	tak	nehody.
Prosíme,	v	zájmu	co	nejvyšší	bezpečnosti	Vaší	podlahy	se	řiďte	níže	uvedenými	pokyny.
Bezpečnost	a	předcházení	nehodám:
(I)	Mokré	podlahy	mohou	být	kluzké.	Ve	vchodu	zajistěte	vhodnou	rohož,	která	zamezí	zanesení	vody.	Jakákoli	voda	na	podlaze,	dokonce	i	malé	
kapky	z	deštníku	apod.,	by	měly	být	ihned	utřeny
(II)	Rozlitá	voda,	olej,	potraviny,	chemikálie	a	další	látky,	mohou	rovněž	způsobit	kluzký	povrch.
(III)	Mnoho	leštidel	na	nábytek	a	čisticích	přípravků	na	sklo	obsahuje	látky	a	silikony,	které	při	kontaktu	s	podlahou	mohou	způsobit	kluzkost.	
Riziko	může	představovat	i	jen	malé	uvolněné	množství.
(IV)	Při	umývání	podlahy	zamezte	pohybu	osob	po	omývaných	částech,	dokud	nejsou	zcela	oschlé.	Kluzká	může	být	i	jen	vlhká	podlaha.
(V)	 Dbejte	 opatrnosti	 při	 používání	 sprejů	 proti	 hmyzu,	 dezinfekčních	 prostředků	 a	 parfémových	 sprejů.	 Některé	 z	 nich	 obsahují	 oleje 
či	rozpouštědla,	která	se	mohou	usazovat	na	podlaze	a	v	jistém	množství	způsobit	její	kluzkost.

BěžnÉ ČIŠTění a OŠETŘOVání
4.1	 Pro	 optimální	 udržení	 hodnoty	 a	 vynikající	 účinek	 při	 odstraňování	 silného	 znečištění	 (např.	 v	 chodbách,	 před	
kuchyňskou	 linkou)	 se	 doporučuje	 provádět	 pravidelné	 čištění	 CC-Pu-čističem	 v	 koncentraci	 1:200	 s	 vodou	 a	 dle	
potřeby	ošetření/oživení	CC-Leskem-3000Pu nebo CC-matem-3000Pu.	Tímto	postupem	bude	nejenom	zamezeno	
tomu,	že	ne	zcela	odstraněné	nečistoty	budou	uvězněny	v	ochranném	filmu,	ale	je	také	takto	možné	kdykoliv	provést	
oživení	starších	ochranných	nátěrů.
4.2	Alternativně	k	výše	popsanému	postupu	 je	možné	pro	běžné	denní	 čištění	a	 zároveň	 lehké	doošetření	používat	
CC-Lesk-3000Pu, CC-mat-3000Pu	nebo	také	CC-R 1000-čistící přípravek	v	koncentraci	1:200	s	vodou.	Doporučené	
dávkování	prosím	přesně	dodržujte,	nepoužívejte	vyšší	dávky	prostředků!
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nordic maple 
28110

nordic maple 
28930

Casablanca Oak 
24930

nordic maple 
28242

Casablanca Oak 
24262

Casablanca Oak 
24230

PŘEHLED	DEKORŮ
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Brazilian Walnut 
20225

Casablanca Oak 
24815

Casablanca Oak 
24836

Brazilian Walnut 
20835

nordic maple 
28840

Casablanca Oak 
24983
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ÚsTí naD LaBEm
U	Podjezdu	523/2
400	07	Ústí	nad	Labem
tel.:	471	120	098
mobil:	724	335	936
email:	vpodlahyul@vpodlahy.cz

PRaHa
Logistický	sklad	Horní	Počernice
areál vgP, - hala D1, Do Čertous
193	00	Praha	9
tel.:	242	441	978,	242	408	322
mobil:	724	678	059,	721	328	152
email:	vpodlahyph@vpodlahy.cz

fRanCHIsIngOVÝ PaRTnER
kaRLOVY VaRY
Profistep,	s.r.o.
Počernická	120
360	09	Karlovy	Vary
tel.: 353 560 166
mobil:	725	030	322
email:	profistep@profistep.cz

PRODEjní	MÍSTA
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VsETín
Jiráskova	701,	755	01	Vsetín
tel.:	575	759	251
mobil:	602	541	436
email:	vpodlahyvs@vpodlahy.cz

BRnO
Masná	104,	602	00	Brno
tel.:	545	221	086,	545	221	088
mobil:	602	521	849
email:	vpodlahybm@vpodlahy.cz

PaRDuBICE
Na	Spravedlnosti,	530	02	Pardubice
tel.:	466	304	520,	460	002	991	-	vz
mobil:	606	648	871	
email:	vpodlahypb@vpodlahy.cz

OsTRaVa
Teslova	2,	702	00	Ostrava
tel.:	596	133	654,	596	134	245
mobil:	721	223	953
email:	vpodlahyov@vpodlahy.czOLOmOuC

Logistický	sklad	Olomouc
areál vgP - hala C, Dolní novosadská
779	00	Olomouc
tel.:	585	312	578
mobil:	728	466	418
email:	vpodlahyol@vpodlahy.cz

Váš	prodejce:
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