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1   Zdravé.  

Podlahy FEEL WOOD regulují vlhkost vzduchu bez přísad lepidel. Udržují optimální 

klima v místnosti – teplé na dotek, chrání klouby. V době přibývajících alergií 

a onemocnění dýchacích cest je prastará surovina – dřevo, čím dál více aktuální. 

Ekologická povrchová úprava umožňuje otevřeným pórům zadržovat vzdušnou vlhkost 

a v případě potřeby ji do prostoru opět uvolňovat.

2   Pěkné.  
masivní podlahy FEEL WOOD vytváří estetiku místnosti. Z mnoha kombinací dřevin, 

třídění a povrchových úprav vzniká nabídka, která vyhoví vkusu každého člověka.

3   S přesností parket.  
Speciální technologie výroby a frézování zásadně odlišuje masivní podlahy FEEL WOOD 

od ostatních. Vlhkost kontrolovaná u každého kusu garantuje stálost rozměru.

4   Moderní.  
Díky mnoha rozměrům a možnostem pokládky je masivní podlaha FEEL WOOD vhodná 

pro většinu interiéru a lze montovat za určitých podmínek i na podlahové topení.

5   Individuální.  
Více než 50 různých variant barevně lakovaných a olejovaných povrchů včetně 

kartáčování a postaršení.

Přesvedčivé argumenty
6   Flexibilita.  

Různé možnosti pokládky – lepením / šroubováním / plouvocím způsobem na ocelové 

sponky – dovolují umístit masivní podlahy FEEL WOOD na různě vysoký podklad,  

na různý typ podkladu a do různých interiérů.

7   Dlouhá životnost. 
Pokud byste po mnoha letech měli přání oživit svou podlahu, dá se v šířkách 

15/19/21/25 a 27 mnohonásobně renovovat (1 broušení odebere ca 1–2 mm). 

V masivní podlaze FEEL WOOD tak získáte přítele na celý život podkladu a do různých 

interiérů.

8   Kompletní program. 
U široké nabídky podlah nekončíme, s našimi výrobky přichází také příslušenství  

a také produkty pro péči a údržbu.

9   Obnovitelnost lesních porostů. 
Zpracováváme dřevo pocházející výlučně z lesů certifikovaných FSC nebo PEFC  

a dodavatele suroviny, kteří se v průběhu let stali našimi partnery, si pečlivě vybíráme.

10   20 let zkušeností. 
Ve výrobcích FEEL WOOD se skrývá více než 20 let zkušeností. Výroba je situována 

v našem závodu v jižním Štýrsku a naši zaměstnanci pocházejí z tamního regionu 

a přinášejí svou zkušenost, která se promítá do výrobků FEEL WOOD.
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Přesvedčivé argumenty

KontaKtní osoby

 +420 777 478 913
 lukas@secacz.cz

Ing. Lukáš Kopp
prodej / product management

 +420 494 389 028
 prodejna@secacz.cz

Jaroslav Pultar
podniková prodejna / logistika 
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Dřevina Třídění Rozměry
T × Š × D (mm)

Paleta
Ks/m2 Dostupnost Cena Kč/m2

bez DPH

Smrk severský A/B 19 × 135 × 1973 192 ks 51,14 m2 Skladem 719

A/B 19 × 135 × 1453* 192 ks 37,66 m2 Skladem 632

C – industrie 19 × 135 × 1973 192 ks 51,14 m2 Poptávka 254

Modřín evropský A/B 19 × 135 × 1973 192 ks 51,14 m2 Skladem 938

A/B 19 × 135 × 1453* 192 ks 37,66 m2 Skladem 825

C – industrie 19 × 135 × 1973 192 ks 51,14 m2 Poptávka 459

Modřín sibiřský A 19 × 135 × 1973 192 ks 51,14 m2 Skladem 1078

A 19 × 135 × 1453* 192 ks 37,66 m2 Skladem 949

A/B 19 × 135 × 1973 192 ks 51,14 m2 Skladem 938 

A/B 19 x 183 x 1973 144 ks 51,99 m2 Skladem 1046 

A/B 19 × 183 × 1453* 144 ks 38,29 m2 Skladem 919 

B 19 × 135 × 1973 192 ks 51,14 m2 Skladem 854 

B 19 × 135 × 1453* 192 ks 37,66 m2 Skladem 751 

C – industrie 19 × 135 × 1973 192 ks 51,14 m2 Poptávka 459 

C – industrie 19 × 183 × 1973 192 ks 51,99 m2 Poptávka 459 

19 mm

•	 pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
•	 jemně broušeno, velikost zrna 150
•	 ČSN EN-Standard 13990

délky: 1973 mm, 1453 mm* balení: 6 ks/balíček

135 mm

JehLIčnaté dřeviny

Pokládky strana 27

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.

* Na poptávku
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135 mm

19 mm

•	 pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
•	 jemně broušeno, velikost zrna 150
•	 ČSN EN-Standard 13990

délky: 1973 mm, 1453 mm* balení: 6 ks/balíček

dřeviny

Pokládky strana 27

Dřevina Třídění
Rozměry

T × Š × D (mm)
Paleta
Ks/m2 Dostupnost Cena Kč/m2

bez DPH

Borovice severská A/B 19 × 135 × 1973 192 Ks 51,14 m2 Skladem 719

A/B 19 × 135 × 1453* 192 Ks 37,66 m2 Skladem 632

C – industrie 19 × 135 × 1973 192 Ks 51,14 m2 Poptávka 254

Borovice Limba A/B 19 × 135 × 1973 192 Ks 51,14 m2 Skladem 2675

A/B 19 × 135 × 1453* 192 Ks 37,66 m2 Skladem 2354

C – industrie 19 × 135 × 1973 192 Ks 51,14 m2 Poptávka 513

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.

* Na poptávku
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Dřevina Třídění Rozměry
T × Š × D (mm)

Paleta
Ks/m2 Dostupnost Cena Kč/m2

bez DPH

Modřín sibiřský A/B 15 × 135 × 1973 256 ks 68,18 m2 Skladem 786

A/B 15 × 135 × 1453* 256 ks 50,22 m2 Skladem 692

C – industrie 15 × 135 ×  1973 256 ks 68,18 m2 Poptávka 308

Smrk severský A/B 15 × 135 × 1973 256 ks 68,18 m2 Skladem 586

A/B 15 × 135 × 1453* 256 ks 50,22 m2 Skladem 516

C – industrie 15 × 135 ×  1973 256 ks 68,18 m2 Poptávka 227

15 mm

•	 pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
•	 jemně broušeno, velikost zrna 150
•	 ČSN EN-Standard 13990

balení: 8 ks/balíček

vhodné pro podlahové topení  
(jen celoplošně lepit do šíře prkna 135 mm)

135 mm

délky: 1973 mm, 1453 mm*

JehLIčnaté dřeviny

Pokládky strana 27

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.

* Na poptávku
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Dřevina Třídění Rozměry
T × Š × D (mm)

Paleta
Ks/m2 Dostupnost Cena Kč/m2

bez DPH

Modřín sibiřský A/B 25 × 135 × 1973 160 Ks 42,61 m2 Skladem 1146 

A/B 25 × 135 × 1453* 160 Ks 31,38 m2 Skladem 1008 

A/B 25 × 183 × 1973 120 Ks 43,32 m2 Skladem 1235 

A/B 25 × 183 × 1453* 120 Ks 31,91 m2 Skladem 1087 

C – industrie 25 × 135 × 1973 160 Ks 42,61 m2 Poptávka 505 

C – industrie 25 × 183 × 1973 120 Ks 43,32 m2 Poptávka 616 

Smrk severský A/B 25 × 135 × 1973 160 Ks 42,61 m2 Skladem 924

A/B 25 × 135 × 1453* 160 Ks 31,38 m2 Skladem 813

C – industrie 25 × 183 × 1973 160 Ks 42,62 m2 Poptávka 605

25 mm

•	 pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
•	 jemně broušeno, velikost zrna 150
•	 ČSN EN-Standard 13990

balení: 5 ks/balíček

135 mm

délky: 1973 mm, 1453 mm*

dřeviny

Pokládky strana 27

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.

* Na poptávku
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Dřevina Třídění Rozměry
T × Š × D (mm)

Paleta
ks/m2 Dostupnost Cena Kč/m2

bez DPH

Modřín sibiřský A/B 25 × 183 × 3973 90 ks 66,15 m2 Skladem 1292 

A/B 25 × 183 × 2973* 90 ks 48,64 m2 Skladem 1138 

C – industrie 25 × 183 × 3973 90 ks 66,15 m2 Poptávka 616 

25 mm

•	 pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
•	 jemně broušeno, velikost zrna 150
•	 ČSN EN-Standard 13990

délky: 3973 mm balení: 3 ks/balíček

Pokládky strana 27

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.

JehLIčnaté dřevinydlouhé

* Na poptávku
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Dřevina Třídění Rozměry
T × Š × D (mm)

Paleta Dostupnost Cena Kč/m2

bez DPH

Dub Rustikal 15 × 137 × D 256 ks Skladem 1356

Rustikal 15 × 168 × D 192 ks Skladem 1397

Natural 15 × 137 × D 256 ks Skladem 1681

Natural 15 × 168 × D 192 ks Skladem 1732

15 mm

•	 pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
•	 jemně broušeno, velikost zrna 150
•	 ČSN EN-Standard 13629

délky: 1453 mm, 1753 mm, 2053 mm
 2353 mm*, 2653 mm*
 (férové rozdělení délek)

balení: 8 ks/balíček

vhodné pro podlahové topení  
(jen celoplošně lepit do šíře prkna 168 mm)

113/128/137 mm

*po ověření dostupnosti

dub

Pokládky strana 27

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.

dřeviny

* Na poptávku
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Dřevina Třídění Rozměry
T × Š × D (mm)

Paleta Dostupnost Cena Kč/m2

bez DPH

Dub Rustikal 15 × 137 × D 256 ks Skladem 1148

Rustikal 15 × 168 × D 192 ks Skladem 1183

Natural 15 × 137 × D 256 ks Skladem 1381

Natural 15 × 168 × D 192 ks Skladem 1446

Select 15 x 137 × D 256 ks Poptávka 1864

Select 15 × 168 × D 192 ks Poptávka 1918

15 mm

•	 pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
•	 jemně broušeno, velikost zrna 150
•	 ČSN EN-Standard 13629

délky: 853 mm, 1003 mm, 
 1153 mm, 1303 mm
 (férové rozdělení délek)

balení: 8 ks/balíček

vhodné pro podlahové topení 
(jen celoplošně lepit do šíře prkna 168 mm)

113/128/137 mm

Pokládky strana 27

dub

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.
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21 mm

•	 pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
•	 jemně broušeno, velikost zrna 150
•	 ČSN EN-Standard 13629

balení: 6 ks/balíček

vhodné pro podlahové topení 
(jen celoplošně lepit do šíře prkna 168 mm)

113/128/137 mm

délky: 1453 mm, 1753 mm, 2053 mm
 2353 mm*, 2653 mm*
 (férové rozdělení délek)

Dřevina Třídění Rozměry
T × Š × D (mm)

Paleta Dostupnost Cena Kč/m2

bez DPH

Dub Rustikal 21 × 137 × D 192 ks Skladem 1473

Rustikal 21 × 168 × D 144 ks Skladem 1502

Rustikal 21 × 198 × D 120 ks Skladem 1548

Natural 21 × 137 × D 192 ks Skladem 1770

Natural 21 × 168 × D 144 ks Skladem 1800

Natural 21 × 198 × D 120 ks Skladem 1851

Pokládky strana 27

*po ověření dostupnosti

dub

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.
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Dřevina Třídění Rozměry
T × Š × D (mm)

Paleta Dostupnost Cena Kč/m2

bez DPH

Dub Rustikal 21 × 137 × D 192 ks Skladem 1251

Rustikal 21 × 168 × D 144 ks Skladem 1278

Rustikal 21 × 198 × D 120 ks Skladem 1316

Natural 21 × 137 × D 192 ks Skladem 1500

Natural 21 × 168 × D 144 ks Skladem 1529

Natural 21 × 198 × D 120 ks Skladem 1575

Select 21 × 137 × D 192 ks Poptávka 1945

Select 21 × 168 × D 144 ks Poptávka 1972

Select 21 × 198 × D 120 ks Poptávka 2027

21 mm

•	 pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
•	 jemně broušeno, velikost zrna 150
•	 ČSN EN-Standard 13629

balení: 6 ks/balíček

vhodné pro podlahové topení 
(jen celoplošně lepit do šíře prkna 168 mm)

113/128/137 mm

délky: 853 mm, 1003 mm, 
 1153 mm, 1303 mm
 (férové rozdělení délek)

dub

Pokládky strana 27

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.
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Dřevina Třídění Rozměry
T × Š × D (mm)

Paleta Dostupnost Cena Kč/m2

bez DPH

Dub Natur/Rustikal 27 × 188 × D 80 ks Skladem 2675

27 mm

•	 pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
•	 jemně broušeno, velikost zrna 150
•	 ČSN EN-Standard 13629

délky: 2053 mm, 2353 mm, 2653 mm
 (15 % v délkách 1753 a 1453mm)

balení: 4 ks/balíček

další šířky na poptávku

dub

Pokládky strana 27

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.
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Dřevina Třídění Rozměry
T × Š × D (mm)

Paleta
ks/m2 Dostupnost Cena Kč/m2

bez DPH

Dub / povrchová úprava  
2 × přírodní olej Natural/Rustikal 15 × 137 × 2306 256 ks 80,88 m2 Skladem 1324

15 mm

•	 pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
•	 jemně broušeno, velikost zrna 150
•	 ČSN EN-Standard 13629

 mix délek: 853–2306 mm
 průměrné délky 1229 mm

balení: 8 ks/balíček
1 ks dlouhé, 7 ks jednou krácených

vhodné na podlahové topení  
celoplošným lepením

Dřevina Třídění Rozměry
T × Š × D (mm)

Paleta
ks/m2 Dostupnost Cena Kč/m2

bez DPH

Dub / povrchová úprava  
2 × přírodní olej Natural/Rustikal 21 × 137 × 2306 192 ks 60,66 m2 Skladem 1348

Dub / povrchová úprava  
2 × přírodní olej Natural/Rustikal 21 × 168 × 2306 144 ks 55,79 m2 Skladem 1362

Dub / povrchová úprava  
2 × přírodní olej Natural/Rustikal 21 × 198 × 2306 120 ks 54,79 m2 Skladem 1405

21 mm

•	 pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
•	 jemně broušeno, velikost zrna 150
•	 ČSN EN-Standard 13629

 mix délek: 853–2306 mm
 průměrné délky 1257 mm

balení: 6 ks/balíček
1 ks dlouhé, 7 ks jednou krácených

vhodné na podlahové topení  
celoplošným lepením do šíře 168 mm

dub Projektové řešení

Pokládky strana 27

Pokládky strana 27
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Dřevina Třídění Rozměry
T × Š × D (mm)

Paleta Dostupnost Cena Kč/m2

bez DPH

Jasan evropský Select/Natural 21 × 137 × D 192 ks Skladem 2081

Rustikal 21 × 137 × D 192 ks Skladem 1721

21 mm

•	 pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
•	 jemně broušeno, velikost zrna 150
•	 ČSN EN-Standard 13629

délky: 853 mm, 1153 mm, 1453 mm, 1753 mm
 2053 mm, 2353 mm, 2653 mm
 (férové rozdělení délek)

balení: 6 ks/balíček

vhodné pro podlahové topení 
(jen celoplošně lepit do šíře prkna 137mm s výjimkou buku)

možné i v 15 mm

113/128/137 mm

Jasan

Pokládky strana 27

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.
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Další dimenze a povrchy na poptávku.

Francouzský rybí vzor 30°

- pravé a levé kusy, řezáno na čele pod úhlem 30 °

- na bočních stranách pero a drážka

- řezaná strana s drážkou a nepřiznaným perem

- hrubě broušeno zrnem 150

Řezná hrana dle volby s fázkou nebo bezfázky.

rozměry:

15 × 113 × 742 mm

15 × 137 × 742 mm

21 × 113 × 742 mm

21 × 137 × 742 mm

Francouzský rybí vzor 45°

- pravé a levé kusy, řezáno na čele pod úhlem 45 °

- na bočních stranách pero a drážka

- řezaná strana s drážkou a nepřiznaným perem

- hrubě broušeno zrnem 150

Řezná hrana dle volby s fázkou nebo bezfázky.

rozměry:

15 × 113 × 742 mm

15 × 137 × 742 mm

21 v 113 × 742 mm

21 × 137 × 742 mm

rybí vzor

- pravé a levé kusy

- kolem dokola pero a drážka, minifázka

- hrubě broušeno zrnem 150

rozměry:

15 × 113 × 833 mm / 983 mm / 1133 mm

15 × 137 × 833 mm / 983 mm / 1133 mm

21 × 113 × 833 mm / 983 mm / 1133 mm

21 × 137 × 833 mm / 983 mm / 1133 mm

doPLňKový sortIment
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reference

FASHION-STORE / Dánsko
 Dub Rustikal olejovaný, pokládka rybí vzor

FASHION-STORE / Dánsko
Dub Natural / Rustikal, matný lak, pokládka rybí vzor

ONLY SHOP / Mnichov
Dub Natural / Rustikal, olejovaný, pokládka 
kosočtverec 

exkluzivní přířezy
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Provedení Cena/m2 bez DPH

povrchové úpravy kartáčování 97

olejování

2 × přírodní olej 186

2 × přírodní olej + kartáčování 211

2 × bílý olej 232

2 × bílý olej + kartáčování 254

2 × barevný olej - zimt, chili, mocca, cappuccino, pfeffer* 538

lakování

lak 211

lak + kartáčování 232

bílý lak 232

bílý lak + kartáčování 254

barevné laky – skořice, chilli, mocca, cappuccino, pepř* 538

speciální povrchy

ANTIK – kartáčování, postaršení, bílý nebo černý olej 232

ANTIK – postaršení, ruční rýhování, hnědý či černý olej 254

„3D“ škrábání  538

„3D“ škrábání + 2× přírodní olej 559

Ruční hoblování + 2× přírodní olej 673

Provedení Cena/m2

bez DPH

AURO přírodní olej

přírodní olej 227

přírodní olej & kartáčování 254

bílý olej 267

bíly olej & kartáčování 295

*další barevné povrchy na objednávku

Povrchové úPravy
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Výhody FEEL WOOD povrchových úprav
Každá barevná šarže je archivována a garantujeme ji pro další objednávku.

Zakladní barevné šarže najdete na www.feelwood.cz, další barevné odstíny jsou možné na objednávku.

Dub, kartáčovaný, postaršený, ošetřený černým olej

Modřín, kartáčovaný, ošetřený bílým olejem Dub, kartáčovaný, ošetřený olejem

Masivní podlaha FEEL WOOD je něco pro individualisty. Díky

speciálně strukturovanému povrchu může charakter ma-

sivní podlahy ještě více vyniknout. Kartáčovaný či ručně 

hoblovaný povrch dává masivním podlahám nezaměnitelný 

vzhled. U měkkých dřevin se tím navíc zlepší kvalita, 

protože po kartáčování je povrch méně náchylný na optické 

poškození. Dodatečné varianty vznikají konečným ošetřením 

a kombinacemi barevných olejů.

Podlaha pro individualisty
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LePIdLo na ceLoPLošné LePení
sika bond-54 Parquet
spotřeba cca 700–1300 g / m²

Balení Cena Kč/kg
bez DPH

3×6 kg
balení 18 kg (3 ks sáčků po 6 kg) 185

Penetrace
sikabond rapid dPm
spotřeba cca 190–250 ml / m²

Balení
Cena 

Kč/balení
bez DPH

5 l
kanystr 1825

montážní sPonKy Krycí šíře Spotřeba na m2 Cena Kč/ks
bez DPH

135 mm 13 ks 13

137 mm 13 ks 13

PřísLušenství K montážI
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Dřevina Oberfläche Profil
A nebo B

Cena Kč /bm
bez DPH

Smrk olejovaný A 132

Borovice olejovaný A 146

Sibiřský modřín olejovaný A B 154

Evropský modřín olejovaný A 216

Borovice Limba olejovaný A 403

Dub olejovaný A B 230

Jasan olejovaný A 335

Profil A
20 × 55 mm

Profil B
20 × 60 mm

Další dřeviny a povrchové úpravy možné na objednávku.

masIvní soKLové LIšty
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třídy tvrdosti

Životnost každé podlahy závisí z velké části na dřevině. Čím hustší

dřevo, tím vyšší odolnost. Fyzikálně řečeno „hustota“ označuje

poměr hmoty k objemu látky, udává se v g/cm3. Nebo jednodušeji

vyjádřeno: čím hustší, tím těžší – čím těžší, tím tvrdší a tím

delší životnost.

Při běžné rovnovážné vlhkosti dřeva v obytných prostorách 12 %

vykazují dřeviny uvedené v tabulce následující hodnoty:

Dřevina Hustota (g/cm3) Třída tvrdosti

Smrk, severský 0,47

1. měkké dřevo

Borovice, severská 0,52

Jedle 0,49

Jedle 0,46

Douglaska 0,58

Modřín, sibiřský 0,59

2. tvrdé dřevo
Třešeň, evropská 0,60

Jasan, evropský 0,65

Ořech, americký 0,65

Buk 0,68
3. velmi tvrdé

dřevo
Dub, evropský 0,71

Javor, kanadský 0,72

Pokládka pomocí 
sponek

Pokládka pomocí 
šroubů

Zásada 2
U stěn a jiných pevných stavebních

částí musí být ponechána dilatační

spára min. 15 mm, aby masivní

palubky mohly „pracovat“.

Zásada 3
V místnostech by mělo být zachováno

zdravé klima (i ve Vašem vlastním zájmu).

Při relativní vlhkosti vzduchu 50–65 %

a teplotě kolem 20 °C nedochází k výraz-

nému bobtnání a sesychání podlahy.

Relativní vzdušná
vlhkost Hodnoty rovnovážné vlhkosti dřeva

85 % 18,1 18,0 18,0 17,9 17,5 17,1

80 % 16,2 16,0 16,0 15,8 15,5 15,1

75 % 14,7 14,5 14,3 14,0 13,9 13,5

70 % 13,2 13,1 13,0 12,8 12,4 12,1

65 % 12,0 12,0 11,8 11,5 11,2 11,0

60 % 11,0 10,9 10,8 10,5 10,3 10,0

55 % 10,1 10,0 9,9 9,7 9,4 9,1

50 % 9,4 9,2 9,0 8,9 8,6 8,4

45 % 8,6 8,4 8,3 8,1 7,9 7,5

40 % 7,8 7,7 7,5 7,3 7,0 6,6

35 % 7,0 6,9 6,7 6,4 6,2 5,8

30 % 6,2 6,1 5,9 5,6 5,3 5,0

Teplota (°C) 10 15 20 25 30 35

Zásada 1
Podklad musí být suchý (zbytková

vlhkost anhydritové stěrky 

max. 0,5 %, cementové stěrky 

max. 2%), rovný a pevný.

ABYSTE SE Z VAŠí MASIVNí PODLAHY FEEL WOOD MOHLI CO NEJDéLE TěŠIT,
MěLI BYSTE DODRŽOVAT NáSLEDUJíCí ZáSADY :

Pokládka 
lepením

ZPŮsob PoKLádKy
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Přišroubování na spodní konstrukci z hranolů je klasický a tradiční způsob pokládky 
masivních podlah. Kvůli kročejové izolaci jsou hranoly pokládány jako plovoucí na pásy 
z kokosových vláken. Správná vzdálenost hranolů záleží na dřevině a tloušťce palubky, 
neměla by ovšem přesáhnout 40 cm.

Pokládka 
ceLoPLošným LePením

Pokládka 
šroubováním 

Masivní podlahy mohou být po celé ploše přilepeny na připravenou nivelační stěrku. 
Zejména je nutno dát pozor na dostatečné vysušení stěrky (zbytková vlhkost v cementové 
stěrce max. 2 %, v anhydritové stěrce max. 0,5 %), ale i na vhodnost použití parketového 
lepidla pro masivní podlahy.

Předpisy pro pokládku masivních podlah FEEL WOOD  
na podlahové topení stanovují:

· Max. teplota povrchu podlahy 26 °C

· Max. vlhkost palubky 9 % (+/-2%)

·  Staré materiály (dřevo/lepidlo/korková izolace atd.) nesmí 
mít víc než 0,15 m2K/W.

PoZor: 

Podlaha položená pomocí sponek není ve spojení 
s korkovými pásy vhodná pro podlahové topení!

Masivní podlahy z listnatého dřeva jsou – s výjimkou 
buku – v tloušťkách 15 a 21 mm vhodné pro pokládku na 
podlahové topení v případě pokládky celoplošného lepení. 
U jehličnatého dřeva je možná tloušťka podlahy až 15 mm. 
Další informace k tématu masivní podlahy a podlahové 
topení najdete na našich stránkách www.feelwood.cz nebo 
se zeptejte u Vašich odborných poradců FEEL WOOD.

Pro pokládku na podlahové topení doporučujeme následující 
dřeviny: dub, jasan, sibiřský modřín, kanadský javor, smrk, 
borovici a ořech – krycí plocha v závislosti na dřevině, až 
do krycí plochy 148 mm. Předpokladem ovšem je, že stěrka 
odpovídá dle normy DIN 18356.

Je-li už k dispozici nivelační stěrka nebo pevný podklad, mohou být masivní podlahy 
položeny také jako plovoucí. V tomto případě se jednotlivé palubky spojují ocelovými 
sponkami. Tato pokládka je vhodná zejména pro rychlé a jednoduché renovace starých 
staveb.

Pokládka pomocí 
oceLových sPoneK „plovoucí způsob“

PoKLádKa

Pokyny k pokládce na 
PodLahové toPení
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Cena/balení
bez DPH

Ošetřující olej 750 ml plechovka 794

Ošetřující olej zušlechťující matný povrch 750 ml plechovka 794

Mýdlo na dřevěné podlahy 1000 ml láhev 527

Intenzivní čistič 1000 ml láhev 527

Barevný olej 125 ml plechovka 335

Olej na podlahy 1000 ml plechovka 692

 další velikosti nádob na poptávku

údržbaVšeobecné pokyny
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Péčeo Vaši masivní podlahu

První údržba přímo po pokládce

Průběžná péče a čištění

Masivní podlahy FEEL WOOD jsou dodávány zpravidla  

s hotovou povrchovou úpravou – např. ošetřené přírodním 

olejem. Na stavbách a při pokládce může samozřejmě dojít 

ke znečištění. 

Abyste se mohli neomezeně těšit z masivních podlah FEEL 

WOOD a abyste vyzdvihli jejich přirozenou krásu, doporučujeme 

bezprostředně po pokládce provést první údržbu.

1. Suché čištění
Nejdříve provést suché čištění silným vysavačem, aby se 

zabránilo usazení nečistot ve spárách při mokrém čištění. 

2. Ošetření olejem
Nepatrné množství ošetřujícího oleje FEEL WOOD nanést 

na podlahu a rozetřít mopem. Protože podlaha byla olejem 

ošetřena již u výrobce, vsákne se jen nepatrné množství oleje 

– jedná se spíše o oživení, aby bylo dosaženo optického efektu 

nové podlahy.

Dřevěné podlahy ošetřené olejem musí být kromě průběžné 

péče pravidelně udržovány – obvykle jednou ročně v obytných 

zónách a v kratších intervalech u silně zatěžovaných ploch 

v průmyslových objektech. 

1.  Suché čištění 
Silným vysavačem.

2.  Mokré čištění 
Směsí přírodního mýdla pro dřevěné podlahy FEEL WOOD 

a teplé vody. na 5 litrů se dávkuje cca 50 ml (1/2 

kelímku od jogurtu) mýdla. V tomto roztoku namočeným 

a vyždímaným hadrem podlahu dobře setřete. U větších 

nebo velmi znečištěných ploch se používá druhý kbelík 

s čistou vodou k vymáchání hadru, než na podlahu opět 

nanesete mýdlový roztok jako ochranu. 

Podlaha musí být před dalším krokem ošetření olejem zcela 

suchá – cca 8 hodin vysychání! 

PoZor: Nepoužívat utěrky z mikrovlákna, neboť díky 

svému brusnému účinku odebírají olej z pórů. 

3. Ošetření olejem

bez leštícího stroje: Ošetřující olej FEEL WOOD nakapat na 

ošetřovanou plochu nebo ho nastříkat pomocí rozprašovače. 

Potom rovnoměrně rozetřít mopem ve směru palubek. Nechat 

uschnout bez leštění. Dbejte na delší čas sušení cca  

12 – 14 hodin.

s leštícím strojem: Ošetřující olej FEEL WOOD nalít do 

rozprašovače. Poté olej nastříkat na podlahu a leštícím  

strojem s bílým leštítkem bez šmouh rozetřít. Doba sušení  

je cca 6 – 8 hodin, spotřeba – litr ošetřujícího oleje na  

cca 20 m2.
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Podlahové 
topení

PodLahové toPení

Pro pokládku doporučujeme celoplošné lepení na vhodný podklad, odpoví-
dajícím lepidlem pro masivní dřevo. Zjednodušeně lze použít pravidlo: lehčí 
a nervóznější dřeviny nejsou vhodné pro pokládku na podlahové topení. Povole-
no je zpracování v tloušťkách 15 mm a 21 mm.

Pro pokládku na podlahové topení doporučujeme následující dřeviny: 
dub, jasan, sibiřský modřín, kanadský javor, smrk, borovici a vlašský ořech. 
Podle dřeviny do šířky s krycí plochou 168 mm. Předpokladem ovšem je 
prověření stěrky dle DIN 18356.

Masivní podlahy FEEL WOOD jsou dodávány s vlhkostí 9 % (+/- 2 %). Výjimku 
tvoří jasan, který se vyrábí s vlhkostí maximálně 10 %. Pro pokojovou teplotu 
cca 20 °C a relativní vlhkost vzduchu 50–65 % jsou tyto vlhkosti odpovídající, 
tím garantujeme vysokou rozměrovou přesnost. Při dodržení těchto hodnot je 
tvorba spár zcela bezvýznamná.

Předpisy pro pokládku masivních podlah FEEL WOOD  
na podlahové topení stanovují:

•	max.	teplota	povrchu	podlahy	26	°C

•	max.	vlhkost	palubky	9	%	(+/-2%)

•	všechny	materiály	(dřevo/lepidlo)	nesmí	mít	víc	než	0,15	m2 K/W.

PoZor: naše podlaha položená pomocí sponek není  
vhodná pro podlahové topení!  
Další informace naleznete na www.feelwood.cz
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Dřevina -Wert m² K/W
 Tloušťka 

(mm)

Šířka (mm)

107 113 128 135 137 168 198

Smrk 0,13 0,12 15

0,15 19

0,19 25

Borovice 0,13 0,12 15

0,15 19

0,19 25

Modřín sibiřský 0,15 0,10 15

0,13 19

0,17 25

Modřín evropský 0,12 0,13 15

0,16 19

Douglaska 0,13 0,12 15

0,15 19

Jedle 0,12 0,13 15

0,16 19

Limba 0,13 0,12 15

0,15 19

Javor 0,16 0,09 15

0,12 19

Dub 0,17 0,09 15

0,12 21

0,16 27

Jasan 0,17 0,09 15

0,12 21

Buk 0,17 0,09 15

0,12 21

Ořech 0,17 0,09 15

0,12 21

Třešeň 0,17 0,09 15

0,12 21

Lepidlo Sika Bond 54 0,08 0,03 2

Všechny materiály (dřevo/lepidlo) nesmí překročit hodnotu 0,15 m2 K/W.

m2K/W =  tepelný odpor
-Wert =  hodnota lambda (součinitel tepelné vodivosti materiálu)

 = vhodné pro podlahové topení
 =  technicky možné; pokud bude klima ve Vaší místnosti v optimálním rozmezí, bude 

docházet ke tvorbě spár resp. k prohnutí podlahy pouze v minimálně

 vLastnostI dřevIn
technické 
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Abychom mohli výše uvedené s klidným svědomím garantovat  

a předejít nedorozuměním, prosíme dodržovat následující pokyny:

Produkty Feel Wood by měli zpracovávat odborníci. Pokyny k po-

kládce, opracování a péči naleznete na www.feelwood.cz nebo 

Vám je poskytne Vaše kontaktní osoba.

Rozsáhlá škála povrchů Feel Wood činí z masivních podlahových 

palubek atraktivní a dlouhodobý výrobek, který jede s modními 

trendy. Dřevo ovšem je a zůstane ovšem přírodním materiálem, 

který nerovnoměrně absorbuje barevné oleje. Tím vznikají barev-

né odlišnosti. Některé kusy jsou světlejší, některé tmavší. Tyto 

přírodní barevné varianty jsou nevyhnutelné a jsou charakteristic-

ké pro přírodní dřevěné podlahy. Pro Vaši představu je připravena 

fotodokumentace z referenčních objektů na našich webových 

stránkách www.feelwood.cz

 

FeeL Wood  
masIvní PodLahy

- přítel na celý život!

Barevné variantyPoužití
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- přítel na celý život!

Všechny směrnice pro třídění, stejně jako obrázky s ukázkami kvality 

a referenčními objekty naleznete taktéž na www.feelwood.cz. Třídění 

produktů Feel Wood provádí náš zkušený personál podle přesných 

pravidel. Nicméně příležitostné chyby v třídění nelze zcela vyloučit. 

Za předpokladu, že nedostatky nepřesáhnou 5 % z objemu objed-

návky, nevzniká důvod k reklamaci.

U všech masivních podlah Feel Wood musí být před pokládkou a dal-

ším zpracováním provedena kontrola zjevných vad. Na vadné palub-

ky, které jsou již položené, nelze uplatnit reklamaci. U zjevných vad si 

vyhrazujeme částečnou nebo kompletní výměnu zboží. Po dokončení 

pokládky nebo po dalším zpracování je jakákoliv záruka odstranění 

zjevných vad vyloučena.

odolnost vůči zátěži

přirozenost

pozitivní vliv  
na zdraví

dlouhá životnost

 Všechni směrnice pro třídění i vzorové obrázky kvalit 

a referenčních projektů najdete na www.feelwood.cz.








Kontrola před pokládkouTřídění / pravidlo 5-ti %
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masIvní PodLahy
FeeL Wood

www.feelwood.cz

tloušťka palubky 
15/19/21/25/27 mm

hloubka  
drážky 8 mm

odlehčovací drážky 

označení / datum 
výroby a číslo šarže

drážka pro sponky při 
pokládce sponkováním až do 

šíře palubky 137 mm

spodní vyfrézování 
pro přesnou pokládku

4-stranná 
mikrofázka cca 1 mm 
charakteristická pro 
palubky

Povrch uzavřený, broušený, 
velikost zrna 150

délka pera 
7 mm

Serafin Campestrini s. r. o.

Husova 31 | 51724 Borohrádek

Česká Republika

www.secacz.cz

E-mail: lukas@secacz.cz


