Instalační příručka

I když je domácí instalace
koberce rychlá a jednoduchá,
doporučujeme tento úkon
svěřit profesionálům.
Získáte tak jistotu, že
je váš koberec položen
dobře a správně.
Koneckonců, jistě chcete,
aby vám váš krásný nový
koberec dělal radost po
mnoho dalších let.
Pokud jste zkušený kutil
a jste přesvědčeni, že
tento úkon zvládnete sami,
nabízíme vám pár rad a tipů,
které vám práci usnadní.

Než začnete
1. Ujistěte se, že máte veškeré

vybavení a nářadí, které budete
potřebovat. Přichystejte si měřicí
pásmo, tužku, ostrý nůž na koberce,
nůžky, váleček a pravítko.

2. Připravte si podklad.
3. Podklad, na který budete

koberec pokládat, by měl být
zbaven prachu, nečistot a jiných
překážek. Zkontrolujte, zda je
podklad čistý a rovný. Nejprve je
třeba vyplnit díry a praskliny.

4. Vše důkladně proměřte.

Nezapomeňte věnovat pozornost
záludným místům kolem trubek
radiátorů nebo úzkým rohům.
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Položení koberce
1. Začněte kobercovou podložkou.Často bude nutné,

abyste pod koberec položili ještě kobercovou podložku.
Informujte se u svého dodavatele, jaká podložka je ve
vašem případě nejvhodnější.Podložku položte kolmo
ke směru, v němž budete pokládat koberec. Spoje
sešívejte střídavě, aby spony nebyly přesně vedle sebe.
Ujistěte se, že k sobě jednotlivé kusy těsně přiléhají.
Nožem odřízněte přebytečný materiál podél stěn.

2. Přeneste do místnosti koberec.
3. Roli koberce v místnosti rozbalte a snažte se koberec udržet
při rozbalování rovný a neshrnutý. Přečnívající části koberce
odstřihněte, ale podél stěn nechte trochu materiálu navíc.
Koberec vyhlaďte a pevně jej přitlačte ke stěnám a v rozích.

4. Nechte koberec v místnosti chvíli aklimatizovat.

Před vlastní instalací dejte koberci čas, aby se mohl
přizpůsobit teplotě teplotě a vlhkosti v místnosti.

5. Vyberte vhodný způsob instalace.
• U koberců, které se dodávají s podložkou,
můžete použít napínací lišty.
• Pokud koberec pokládáte ve velké místnosti,
nepoužívejte oboustrannou lepicí pásku. Oboustranná
páska je vhodná jenom pro malé místnosti.
• Pokud se rozhodnete koberec přilepit, je
nutné použít lepidlo bez obsahu rozpouštědel,
které neobsahuje škodlivé látky.
• Koberec můžete na podlahu položit také bez přichycení.
Tento postup se ale nedoporučuje u velkých místností.

6. Dbejte na to, aby byl vlas koberce orientován správným
směrem.Orientaci vlasu koberce zkontrolujte předem,
abyste všechny pásy položili ve stejném směru.Pokud
bude vlas orientován v různých směrech, výsledná
kobercová plocha nebude barevně jednotná.
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