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Laminátová podlaha KRONOSWISS vydrží vysokou zátěž, protože patří mezi nejodolnější podlahové 

krytiny v obytných a komerčních místnostech. V porovnání s jinými podlahovým krytinami jako jsou 

např. koberce nebo parkety se laminátová podlaha dá velmi snadno čistit, je velmi hygienická a tudíž 

je vhodná právě i pro alergiky. Níže Vám poskytneme přehled možností, jak vaši laminátovou podlahu 

chránit, aby i po dlouhodobém užívání vypadala jako nová. 

 

Klimatické podmínky v prostoru 
Důležitým předpokladem pro stabilitu laminátové podlahy je zachování hodnoty relativní vlhkosti 

vzduchu 50 až 70% a teploty v dané místnosti v rozmezí 18o – 30oC . Jelikož laminátová podlaha 

obsahuje vysoký poměr dřevní hmoty, dochází při nadměrné relativní vlhkosti vzduchu k výraznému 

navýšení rozměru podlahy, což může při pnutí podlahy vytvářet velký tlak na spoje u lamel a 

následnému vzniku spár. Při příliš nízké relativní vlhkosti vzduchu dochází naopak k výraznému 

zmenšení rozměru podlahy, což rovněž může vést k velkému tlaku ve spojích u lamel a následnému 

vzniku spár. 

 
Skvrny 
I nejchoulostivější znečištění od červeného vína, oleje nebo laku na nehty snadno odstraníte lehce 

navlhčeným hadrem. Aby nedošlo k poškrábání laminátové podlahy, používejte filcových nebo 

gumových rohoží. Kancelářské židle by měly být opatřeny gumovými kolečky (dle normy DIN 68131 – 

označení W). 

Popel z cigaret 

Laminátová podlaha KRONOSWISS je odolná vůči popelu z cigaret tzn. že i při spadnutí cigarety, 

nemůže na laminátové podlaze KRONOSWISS žhavý popel způsobit žádné škody.  

Otlačená místa 

Na laminátové podlaze KRONOSWISS nezůstávají ani po zatížení těžkým nábytkem otlačená místa... 

Aby nedošlo k poškrábání laminátové podlahy, používejte pod opěrné body (např. nohy u skříní) 

plstěných či gumových podložek. Prosím, dbejte nato, že se jedná o laminátovou podlahu a to vždy 

vyžaduje při manipulaci s nábytkem opatrnost. Proto nábytek při stěhování zvedejte a díky tomu 

předejdete poškození laminátové podlahy. 

Světelná citlivost 

Laminátová podlaha KRONOSWISS je světlostálá dle modré stupnice - stupeň 6, která odpovídá EN 

13229. V tomto případě je laminátová podlaha nesrovnatelná s parketami, které časem mění svůj 

odstín či zbarvení. 

 

Údržba a čištění laminátových podlah KRONOSWISS 

Značkové laminátové podlahy KRONOSWISS dosahují vysoké životnosti. Aby dlouho vypadaly jako 

nové, je třeba dodržovat některá běžná pravidla při užívání: 

 Nepřilnavou nečistotu můžete odstranit statickým hadrem či vysavačem. Jiné mírné nečistoty 

bez problémů odstraníte pomocí utěrky či koštěte. 

 Pro pravidelné čištění doporučujeme běžné čistící prostředky. V každém případě se vyvarujte 

používání různých vosků, olejů nebo leštidel apod., protože mohou vytvořit film na povrchu, 

který přitahuje a zanáší špínu. Dále nepoužívejte žádné čistící politury, protože by mohly 

poškodit povrchovou vrstvu podlahy. 
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 Při vytírání používejte pouze lehce navlhčený hadr (nesmí být v žádném případě mokrý). 

Tímto zabráníte průniku stojící vodě (vlhkosti) do podlahy a laminátová podlaha bude schnout 

bez vzniku šmouh. 

 Při čištění laminátové podlahy dbejte vždy na to, aby nezůstaly na podlaze žádné zbytky 

čistícího prostředku.  

 V každém případě zabraňte dlouhodobému kontaktu stojící vody s laminátovou podlahou, 

zvláštní opatrnost věnujte květináčům, vázám a všude tam, kde se nachází vodovodní ventily, 

aby nedocházelo k úniku vody. 

 V prostorách silného znečištění, např. u domovních vchodových dveří používejte proti 

poškození ochranné rohožky proti nečistotě. 

 


