
OBECNÉ
Nosný materiál Vinyl se skelným vláknem 5 mm
Struktura Matná, synchronní struktura dřeva
Systém montáže Typ Click2G
Klasifikace (podle normy EN649) Domácí: 23 Komerční: 33
Záruka Domácí používání: 15 let Veřejné používání: 8 let 

VLASTNOSTI VÝROBKU
Celková tloušťka 5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy 0,5 mm
Rozměry - délka 1410 mm
Rozměry - šířka 220 mm
Celková hmotnost 3450 g/m2

VLASTNOSTI VÝROBKU
Vlastnost Norma Výsledek Požadavek
Rozměrová stabilita / Odchylky

EN 434 0.08 % / 0.08 mm <0,25% / <2 mm
Rozšíření vlivem tepla
Zbytkové prohnutí EN 433 ≤ 0,10 mm ≤ 0,20 mm
Elektrostatika EN 1815 < 2 kV (antistatická) Shodné s normou
Třída hořlavosti EN 13501 Bfl s1 Shodné s normou
Protiskluzovost EN 13893 ≥ 0,30/ R10/ DS Shodné s normou
Odolnost proti kolečkovým židlím EN 425 Odolné Shodné s normou
Odolnost proti opotřebení/oděru EN 660-2 FV = 2.2 mm3 Wear group P Shodné s normou
Emise formaldehydu EN 717 E1 Pass <0.08 mg/m3

PU vrstva ANO

LOGISTICKÉ INFORMACE
Počet panelů v balíku 6 kusů
Dávka 1,861 m2

Paleta 84 balíků

UKÁZKOVÉ POUŽITÍ
Domácí  

Obývací pokoj 

Předsíň 

Kuchyně 

Koupelna (bez nadměrné vlhkosti) 

Veřejné

Malé obchody 

Hotelové pokoje 

Školní třídy 

Malé kanceláře 

Chodby 

Obchodní domy 

Otevřený kancelářský prostor 

Letiště 

Multifunkční haly 

Technický list výrobku
Podlahové panely VIN IN
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE SE SEZNAMTE S NÁVODEM A SE ZÁRUČNÍMI PODMÍNKAMI.

1. Multi-Form Sp. z o.o. jako poskytovatel uděluje záruku na své výroky na území EU pod podmínkou, že budou instalovány shodně 
s v tomto listu uvedeným montážním návodem a budou používány shodně s jejich určením.

2. Záruční doba na vinylové panely Vin In:
• domácí používání 15 let (byt),
• veřejné používání 8 let (např. kancelář).

3. Záruční doba se počítá ode dne prodeje uvedeného na nákupním dokladu (faktuře).
4. Podmínkou poskytování záručních služeb je předložení dokladu o nákupu kupujícím na místě prodeje a písemné nahlášení vad. Reklamační oddělení 

se nachází v sídle firmy Multi-Form Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 11 tel. +48 667-998-587, +48 885-548-000, +48 601-660-631.
5. Ručitel se zavazuje posoudit reklamaci okamžitě, ovšem nejpozději v termínu 30 dnů ode dne nahlášení.  

Během záruční doby (viz bod 2) se poskytovatel záruky zavazuje výhradně k výměně vadných panelů za panely bez vad. Žádné jiné nároky nebudou 
zohledněny. * V případě nedostupnosti reklamovaných podlahových panelů na skladu se poskytovatel záruky zavazuje dodat zboží se stejnými 
parametry jako reklamované zboží, v množství odpovídajícím množství vadného zboží, nebo k vystavení opravné faktury a vrácení pohledávky za zboží 
obsahující vady, podle uvážení poskytovatele záruky.

6. Kupující je povinen uvést místo převzetí zboží. Výměnný materiál dodá poskytovatel záruky bezplatně na příslušné místo nákupu.
7. K prodlení v řešení reklamace nedochází, pokud nebyla prohlídka, výměna nebo oprava provedena z příčin, které leží na straně kupujícího.
8. Hodnocení charakteristiky vady a způsobu řešení reklamace provádí jménem poskytovatel záruky jeho zástupce.
9. Podmínkou posouzení reklamace týkající se viditelné kvalitativní vady je její nahlášení před montáží a zároveň upuštění od montážních úkonů. Zboží 

je třeba vrátit v originálních obalech.
10. Záruka se vztahuje jen na vady zboží, které vznikly výhradně z příčin tkvících ve zboží. Záruka se nevztahuje na:

• výrobky poškozené v důsledku nesprávné montáže,
• sortiment s odlišnou kresbou, barevným tónováním, odstínem a strukturou, což vyplývá z přirozených vlastností, rozdílů mezi barvou vzorků/

ilustrací v katalogu a skutečným vzhledem,
• mechanická poškození a vnější vady vzniklé v důsledku nedodržování správných pravidel během přepravy, skladování a uchovávání výrobků,
• barevné změny a deformace, poškození dílů vzniklá při nesprávním používání nebo skladování (sluneční paprsky, vysoké teploty),
• vady vzniklé v důsledku nesprávného zabezpečení výrobku kupujícím nebo třetí osobou, včetně doby stavebních prací (např. znečištění maltou, 

omítku nebo pěnou; čištění hrubozrnitými čistícími přípravkami nebo agresivními chemikáliemi),
• vady vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo nedbalosti kupujícího nebo třetích osob,
• chybná činnost/opomenutí, které je následkem osudových událostí nezávislých na ručiteli a provozních podmínkách (požár apod.),
• přirozené provozní opotřebení výrobku,
• činnosti spojené s péčí o výrobek, s jeho údržbou.

11. Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje a nepozastavuje nároky kupujícího plynoucí z předpisů o rozporu prodané věci se smlouvou.
12. V záležitostech neupravených tímto záručním dokumentem se uplatňují ustanovení občanského zákoníku a polského práva. 

MONTÁŽNÍ NÁVOD, URČENÍ, PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBY.

1. Vinylové panely v originálním obalu nechte aklimatizovat (tep. nad 18°C) minimálně po 24 hodin před plánovanou montáží.
2. Podklady pod vinylové panely musí být suché, čisté, ploché a správně vyrovnané (podle požadavků normy, tedy max. nerovnost je 2 mm / 2 m).
3. Doporučeným podkladem pod vinylové panely je LVT podklad 1,5 mm.
4. Vinylové panely mohou být využity při používání podlahového topení s výhradou, že během montážních prací bude vypnuto, a při běžném používání 

podlahových panelů teplota podlahového topení nepřekročí 27°C.
5. Panely Vin In lze používat na vodní a elektrické podlahové topení, pokud budou ohřívače usazeny minimálně 5 cm v podlaze.
6. Teplota vzduchu během montáže panelů Vin in by měla stanovit 16-22ºC.
7. Pokládání vinylových podlahových panelů by mělo probíhat za podmínek dobrého osvětlení za účelem kontroly výskytu případných mechanických 

poškození nebo vad výrobku.
8. Vinylové podlahové panely instalujte zleva doprava, doporučuje se pokládání panelů delší stranou kolmo ke směru dopadu světla.
9. Dodržujte odpovídající vzdálenost dilatace od stěn a jiných objektů, které se nacházejí v místnosti. Dilatace by měla mít minimálně 8 mm.
10. Nebytné je používání dilatace na přechodech.
11. Dilatace by neměly být utěsněny s výjimkou situace, kdy jsou vinylové panely instalovány v místnostech s vyšší vlhkostí (např. kuchyň, koupelna).
12. Přípravky používané při montáži musí mít neutrální pH a nesmí obsahovat etyl-butylové sloučeniny a oktany a jejich složení si ověřte s pomocí 

bezpečnostního listu výrobku.
13. Vinylové podlahové panely jsou vybaveny systémem Click2G, což umožňuje instalaci panelů bez připevňování panelů k podkladu.
14. První řadu panelů položte podél stěny (perem směrem ke stěně). Nejdříve se navzájem spojují kratší strany panelu. Jednotlivé panely umisťujeme 

pod úhlem 30° a opatrně je připevňujeme k už položeným panelům tak, abyste nepoškodili rohy desek. Poslední panel v řadě, pokud je to nezbytné, 
podélně ořízněte. 

15. Posun příčných spojů panelů by měl stanovit minimálně 30 cm. Další řady instalujte analogicky. 
16. Vinylové panely jsou odolné proti působení koleček židlí pod podmínkou, že jsou kolečka vyrobena z gumového plastu. Jiné materiály používané 

k výrobě koleček židlí, jako jsou plasty nebo kovy, mohou panely poškrábat, v takových případech se doporučuje používání ochranných podložek.
17. Montáž panelů Vin In v místnostech, jako je garáž, může způsobit barevné změny od pneumatik a mechanická poškození.
18. K péči o vinylové podlahy používejte detergenty určené na podlahové panely. Nepoužívejte detergenty s vysokou koncentrací. 
19. Stěrku je před montáží podlahových panelů povinné ohřát a vysušit, aby se zabránilo případnému proniknutí vlhkosti do nich po dobu pozdějšího 

provozu. Je třeba to provést bez ohledu na roční období.
• zvyšte každodenní počáteční teplotu topné instalace o 5ºC až do dosažení maximální doporučené teploty;
• nechte maximální topení do dobu 5 dní;
• následně každý den snižujte teplotu o 5ºC, až dosáhnete užitné teploty.

20. V případě značného vychladnutí místnosti, v níž už jsou panely instalovány (také před zahájením každé topné sezóny), teplotu topných rozvodů 
zvyšujte postupně, každý den ji zvyšujte o 5ºC, až po dosažení užitné teploty. Nezapomínejte přitom že v souladu s pokyny výrobce by maximální 
teplota povrchu laminovaných podlah neměla překračovat 27ºC.

21. K lepení podlahových panelů Vin In se doporučuje použít lepidlo Uzin (podle pokynů výrobce).
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