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Podlahová  
(r)evoluce

Znát minulost znamená tvořit lepší bu-
doucnost. My ve FLOOR FOREVER víme, 
že toto tvrzení platí nejen z hlediska dějin, 

ale i ve světě podlah. Za 15 let, co působíme 
na trhu s podlahami, jsme nasbírali řadu cen-
ných zkušeností, na kterých jsme postavili 
silnou obchodní síť se širokou základnou 
prodejců po celé České republice.

Naší ambicí ve FLOOR FOREVER je, 

FLOOR FOREVER uvádí: 

Novinka na trhu: 
Vinylové podlahy 
DESIGN STONE – 
základní „stavební 
kámen“ nejen 
luxusního interiéru

Ve FLOOR FOREVER zapojujeme téměř 
všechny smysly proto, abychom zákazníkovi 
dokázali vždy nabídnout to, po čem touží. 

Přitom si nelze nevšimnout sílící poptávky po 
kvalitních vinylových podlahách s akcentem 

Je to doma – ve FLOOR FOREVER! 

Ocenění PRODUKT 
ROKU 2018 časopisu 
DOMO pro třívrstvé 
dřevěné podlahy Dub 
Capri a Dub Ruaha 

Již několik let za sebou se nám ve FLOOR 
FOREVER daří bodovat s našimi produkty 
v hodnocení podlah odborného časopisu 
DOMO. V roce 2018 se na výsluní dostaly 
dva unikátní odstíny třívrstvých dřevěných 
podlah Dub Capri a Dub Ruaha z dílny 
značky Timber Top, které se od října pyšní 

p Pokračování na straně 2 p Pokračování na straně 3 p Pokračování na straně 2

V Praze 4. 10. 2018

Jana Komárková
šéfredaktorka časopisu DOMO

ČASOPIS

uděluje ocenění v kategorii

PRODUKT

PRODUKT
ROKU 2018

PROFI MAGAZÍN

společnosti:

Podlahy Šesták s.r.o.
FLOOR FOREVER 

Dub Ruaha a Dub Capri z dílny značky Timber Top

Minulost

Budoucnost
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aby si každý zákazník v naší nabídce podlah 
našel pro sebe to nejlepší, ať už z portfolia 
dřevěných, vinylových, laminátových podlah, 
PVC či koberců, tak i z hlediska příslušen-
ství. Víme, jaké materiály jsou minulostí 
a jaké naopak mají našlápnuto stát se 
hvězdou, co se týče požadavků na odolnost 
materiálu, péči a design. Jedním z takových 
revolučních materiálů jsou vinylové podlahy 
s podílem minerálu pro extrémní odolnost 

a stabilitu podlah s přívlastkem RIGID.
Vraťme se však ještě na okamžik o zhruba 

sto let zpátky a poodhalme kumšt jedné 
podlahářské firmy z pražské Palmovky jmé-
nem Josef Kerpl. Dílem náhody se nám ve 
FLOOR FOREVER podařilo získat unikátní 
vzorníky přírodního linolea, které tato firma 
nabízela. Je třeba smeknout nejen před 
pestrou paletou vzorků, ale také před jejich 
propracovanou prezentací. 

Přírodní linoleum v dané době bylo velice 
žádaným artiklem, byť ne levnou záležitostí. 
Ještě dnes ho můžeme na vlastní oči obdivo-
vat například i v brněnské vile Tugendhat. 

21. století a hektický způsob života přiro-
zeně vyvolávají poptávku po podlahových 
materiálech, které ustojí naše rychlé tempo. 
Minimum péče, dlouhá životnost, stabilita 
a odolnost i při extrémní zátěži – to jsou 
požadavky, které zrodily RIGID, mineral 
a Diamond by Floor Forever. Jednou z vrstev 
takto označovaných vinylových podlah je 
kámen/minerál, který těmto podlahám propůj-
čuje právě tyto požadované vlastnosti. Není 
tedy nutné se v běžném životě jakkoliv omezo-
vat – žijte tak, jak je Vám milé a klidně nechte 
na podlaze bez obav řádit svoje děti i domácí 
mazlíčky. Tato podlaha to totiž přežije. f

titulem PRODUKT ROKU 2018. A není 
to náhodou – těmto dekorům z ušlechtilé 
kolekce Wild Beauty, které jsou velkým 
hitem například i v USA, byla dána do vínku 
jedinečná barevnost, kterou lze docílit pouze 
prostřednictvím reaktivní barvy, která reaguje 
s taninem (tříslovinou) obsaženým v dubu.

Výsledkem působení reaktivní barvy jsou 
odstíny, které působí velice přirozeným, lehce 
kouřovým dojmem s nádechem ruční práce. 
Charakteristická je pro ně navíc barevná stá-
lost, dub nežloutne a vyvolává chladivý dojem 
oceňovaný i mezi architekty. Díky dubové 
nášlapné vrstvě 3,2 mm s extrémně matným 
UV olejem a dvěma dalším vrstvám tvrdého 
dřeva téměř stejné hustoty, jakou disponuje 

dub, odolá podlaha mnohým výzvám, které si 
pro ni během svého života připravíte. Přestože 
Vás zahřeje dobrý pocit, který k Vám bude 
podlaha vysílat, je fajn vědět, že jsou tyto typy 
vhodné i pro podlahové vytápění. Dodávají se 
v zámkovém systému Tuff Loc 5G a lze je tedy 

pokládat i plovoucím způsobem. Ať už zvolíte 
světlejší odstín s extrémně matným UV olejem 
Dub Capri, či o něco tmavší Dub Ruaha, 
nikdy nešlápnete vedle. f

p Pokračování ze strany 1

Ocenění PRODUKT ROKU 
2018 časopisu DOMO pro 
třívrstvé dřevěné podlahy 
Dub Capri a Dub Ruaha

p Pokračování ze strany 1

Podlahová (r)evoluce

Dub Ruaha
1960,– Kč/m²

1680,– Kč/m²
*

Dub Capri
2020,– Kč/m²

1820,– Kč/m²
*

v
Ocenění PRODUKT ROKU 2018 časopisu 
DOMO převzala Martina Dvořáková, 
marketingová manažerka obchodní sítě 
FLOOR FOREVER.

Dub Ruaha
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na kamenné dekory. A jsme na to svou 
nabídkou perfektně připraveni! Kolekce 
vinylových podlah DESIGN STONE, se 
kterou právě přicházíme na trh, otevírá 
zákazníkovi široké spektrum možností jak 
z hlediska designu, tak z hlediska pokládky 
či složení materiálu.

„Rozhodli jsme se v rámci naší obchodní 
sítě FLOOR FOREVER rozšířit paletu dekorů 
vinylových podlah tak, aby k oblíbeným dřevě-
ným dekorům přibyla pro naše zákazníky ještě 
další zajímavá alternativa. A jak mi zkušenosti 
a můj šestý smysl napovídají, právě kamenné 
a betonové dekory mají v tomto směru svoji 
budoucnost. Odstartovali jsme s náskokem 
před ostatními a víme, kam a ke komu 
míříme, říká Kamil Kalaš, jednatel společnosti 
Podlahy Šesták, s.r.o.

p Pokračování ze strany 1

Novinka na trhu: Vinylové 
podlahy DESIGN STONE 
– základní „stavební 
kámen“ nejen luxusního 
interiéru

Kolekce vinylových podlah DESIGN 
STONE nabízí 12 kamenných a betonových 
dekorů, a to jak v lepené verzi s celkovou 
tloušťkou 2,5 mm, tak ve verzi Click pro 
plovoucí způsob pokládky s celkovou tloušť-
kou 4,5+1 mm s integrovanou podložkou. 

Všechny tyto typy mají jemnou mikro 4V 
spáru, nášlapnou vrstvu 0,55 mm a deklaro-
vanou zátěž 23–33, +42, která dává možnost 
využití nejen v prostorách s běžnou zátě-
ží, ale i v komerčních interiérech, jako jsou 
restaurace, obchody, kanceláře, apod. 

Velké rozměry lamel i téměř metr na 
metr v případě lepené verze 9969 Opaque 
a 9970 Sabbia! To jsou předpoklady pro 
to, aby efekt kamene byl ještě výraznější. 
Navíc bez studeného pocitu, který v člověku 
probouzí například keramika, naše kamenné 
a betonové dekory vyvolávají příjemně hřeji-
vou atmosféru. 

Nastupující fenomén RIGID – extrémní 
tvrdost, odolnost a stabilita, kterou se vyzna-
čují takto charakterizované vinylové podlahy 
s podílem minerálu, nechybí ani v kolekci 
DESIGN STONE Click ve všech nabízených 
dekorech. Díky svému složení splňují nej-
vyšší nároky na užitnou hodnotu materiálu, 
takže Vám budou dělat radost po mnoho 
let, i když jim dáte pořádně zabrat. Naším 
heslem ve FLOOR FOREVER je „Vyberte 
si podlahu, která to s Vámi přežije“, skoro 
by stálo za to dodat, vyberte si vinylovou 
podlahu s přívlastkem RIGID. f

9970 Sabbia
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Přehled dekorů  
DESIGN STONE/DESIGN STONE Click

Kamenné dekory z kolekcí ULTIMO 
STONE a GRAND STONE – v nabídce 
FLOOR FOREVER jsou již dobře zabydlené 
a představují další alternativu k dekorům 
DESIGN STONE. Vinylové podlahy Ultimo 
Stone/Ultimo Stone Click s nášlapnou 
vrstvou 0,55 mm nabízejí dva kamenné 
dekory 40862 Bronze Stone a 40937 Black 
Stone, které jsou vhodnou volbou díky své 

voděodolnosti i do koupelen. V rámci kolekce 
vinylových podlah Grand Stone/Grand Stone 
Click jsou pro milovníky kamene k dispozici 
dekory 40028 Manhattan a 40032 Cream, a to 
jak pro lepený, tak plovoucí způsob pokládky. 
Nášlapná vrstva 0,4 mm je vhodná jak do 
domácností, i do mírně zatěžovaných komerč-
ních prostor. Vše skladem. f

9969 Opaque

9975 Color Concrete  
Cream

40862 Bronze Stone

9970 Sabbia

9976 Color Concrete

40937 Black Stone

9971 Ornament Grey

9977 Industrie Concrete  
Cream

40028 Manhattan

9972 Ornament Greige

9978 Industrie  
Concrete Grey

40032 Cream

9973 Ornament Beige

9980 Grafite Black

9974 Travertine Classic

9981 Marble White

Číslo 
dekoru

Název dekoru Rozměr Zaváděcí 
cena*

Dostupnost Rozměr Zaváděcí  
cena*

Dostupnost

9969 Opaque 2,5 x 914,4 x 914,4 mm

680 Kč/m² Skladem

5,5 x 450 x 900 mm

880 Kč/m²

Skladem od ledna 2019
9970 Sabbia 2,5 x 914,4 x 914,4 mm 5,5 x 450 x 900 mm

9971 Ornament Grey 2,5 x 304,8 x 609,6 mm 5,5 x 300 x 600 mm

2-3 týdny 

9972 Ornament Greige 2,5 x 304,8 x 609,6 mm 5,5 x 300 x 600 mm

9973 Ornament Beige 2,5 x 304,8 x 609,6 mm 5,5 x 300 x 600 mm

9974 Travertine Classic 2,5 x 304,8 x 609,6 mm 5,5 x 300 x 600 mm

9975 Color Concrete Cream 2,5 x 457,2 x 914,4 mm 5,5 x 450 x 900 mm

9976 Color Concrete 2,5 x 457,2 x 914,4 mm 5,5 x 450 x 900 mm

9977 Industrie Concrete Cream 2,5 x 457,2 x 914,4 mm 5,5 x 450 x 900 mm

9978 Industrie Concrete Grey 2,5 x 457,2 x 914,4 mm 5,5 x 450 x 900 mm

9980 Gra�te Black 2,5 x 457,2 x 914,4 mm 5,5 x 450 x 900 mm

9981 Marble White 2,5 x 457,2 x 914,4 mm 5,5 x 450 x 900 mm

Ultimo 
Stone

770,– Kč/m²

698,– Kč/m²
*

Grand 
Stone

620,– Kč/m²

560,– Kč/m²
*

Ultimo 
Stone Click

990,– Kč/m²

920,– Kč/m²
*

Grand 
Stone Click

850,– Kč/m²

799,– Kč/m²
*
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Kobercům nikdy neodzvonilo. Stále je 
to oblíbený materiál, který do interiéru 
dokáže vnést teplo a příjemnou atmosféru. 
Na druhou stranu může se na něm výrazněji 
než na jiných podlahovinách v průběhu let 
podepisovat dění, které se na něm odehrává. 
A tomu se právě snažíme nabídkou koberců 
STRONG s deklarovanou zátěží 33 předejít. 

Hotely, kanceláře, konferenční sály, ale 
i zatěžované prostory v domácnostech typu 
zádveří – nejen tam je místo pro koberce 
STRONG, které si díky svým vlastnostem 
dokáží poradit s lecjakou zátěží. 

Zátěžové koberce STRONG v roli – 6 prak-
tických dekorů (41, 77, 78, 83, 272, 293) 
s výškou vlasu 3,5 mm a celkovou tloušťkou 

5,5 mm pro vás máme vždy skladem v rolích 
4 m/30 m.

Zátěžové koberce STRONG čtverec 
(50 x 50 cm) – 16 dekorů (20, 41, 70, 72, 75, 
76, 77, 78, 82, 83, 272, 278, 282, 285, 291, 
293, s výškou vlasu 3,5 mm a celkovou tloušť-
kou 6 mm Vám dodáme do 2–3 týdnů. f

FLOOR FOREVER Carpet – Zbrusu nové 
zátěžové koberce STRONG jsou  
připravené přijmout velké výzvy

20

76

293291

41

77

272

70

78

278

72

82

282

75

83

285

Role
360,– Kč/m²

*
Čtverec

585,– Kč/m²
*
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Náš podlahový šperk 
Diamond by FLOOR 
FOREVER 

Podlaha, která nejen zdobí každý interiér, 
ale která i plní svou funkci z hlediska užit-
nosti na maximum – to jsou naše rigidové 
podlahy Diamond by FLOOR FOREVER. 
Specifická je pro ně extrémní tvrdost, 
odolnost a stabilita. To je dáno tím, že jedna 
z vrstev je vyrobena z kamene a při výrobě 
se nepoužívají změkčovadla. Kombinace 
těchto dvou výrobních postupů zajišťuje, 
že výsledný materiál je tužší a tvrdší, a díky 
tomu extrémně stabilní vůči teplotním 
změnám a slunečnímu záření. Tyto podlahy 
lze položit do veškerých prostor, kde hrozí 

pronikání vlhkosti nebo únik vody, jako 
například chalupy, chaty, zimní zahrady nebo 
byty, kde není zajištěná stejnoměrná teplota 
a vlhkost. Díky těmto vlastnostem se podlaha 
nemusí aklimatizovat a můžete ji začít ihned 
pokládat. Podlahy jsou zároveň extrémně 
tiché a příjemně pochozí. Vybavené jsou 
speciální antibakteriální ochrannou povrcho-
vou úpravou SE+, která nedovolí bakteriím 
přežít. Zároveň jsou uvedené podlahy odolné 
proti otlačeninám a škrábancům od domá-
cích mazlíčků.

Z ekologického pohledu nejvíc oceníte, že 
podlahy Diamond by FLOOR FOREVER 
jsou bez obsahu ftalátů a 100% recyklova-
telné, a to Vám zajistí zdravější život. Tyto 
vinylové podlahy lze pokládat až do 620 m² 
plochy bez přechodových lišt. Rychlejší 

a snadnější pokládku zajistí pevný zámkový 
systém. Můžete vybírat z široké škály barev-
ných dekorů ve čtyřech kolekcích. Veškeré 
informace najdete v katalogu Diamond by 
Floor Forever. f

Benvenuti in Italia – 
Božské vinylové 
podlahy Divino 
a Primero bohatší 
o nové dekory

Úspěšná kolekce vinylových podlah 
Divino má ve svém portfoliu nové posily. 
Představujeme trojici atraktivních dekorů 
s chutí Itálie – Dub Pisa, Dub Palermo, Dub 
Siena, které jsou k dispozici jak v lepené 
verzi s celkovou tloušťkou 2,5 mm a nášlap-
nou vrstvou 0,55 mm, tak ve verzi Click 
s celkovou tloušťkou 4,5 mm a nášlapnou 
vrstvou 0,55 mm. Stejně jako 8 stávajících 
dekorů, i tyto jsou díky autentické povrchové 
úpravě Embossing Register k nerozeznání od 
pravé dřevěné podlahy. Ke všem třem novým 
dekorům nabízíme tradičně i originální lištu 
Divino v totožném odstínu. f

Kolekce vinylových podlah Primero hraje 
prim v leckteré domácnosti. Ve FLOOR 
FOREVER však neusínáme na vavřínech, 

proto jsme se rozhodli rozšířit naši nabíd-
ku o dva nové šedé dekory – Dub Perlový 
a Dub Popelavý, a to opět jak ve verzi lepené 
s celkovou tloušťkou 2,25 mm a nášlapnou 
vrstvou 0,3 mm, tak ve verzi Click s celko-
vou tloušťkou 4,5 mm a nášlapnou vrstvou 
0,3 mm. f

Dub Perlový

Dub Pisa Dub Palermo Dub Siena

Dub Popelavý

Lepené
540,– Kč/m²

496,– Kč/m²
*

Lepené
940,– Kč/m²

780,– Kč/m²
*

Click
850,– Kč/m²

786,– Kč/m²
*

Click
1090,– Kč/m²

980,– Kč/m²
*

Silver 
Click

980,– Kč/m²

780,– Kč/m²
*

Venus 
Click

1086,– Kč/m²

886,– Kč/m²
*

Platinum 
Click

1186,– Kč/m²

886,– Kč/m²
*

Apex 
Click

1146,– Kč/m²

946,– Kč/m²
*
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Prodloužená nemusí 
být jen v tanečních! 
Prodloužená je i ve 
FLOOR FOREVER – 
prodloužená akce 
na vinylové podlahy 
s lištou a podložkou 
zdarma nebo za 
zvýhodněnou cenu 
až do 19. 4. 2019 

Těší nás velký zájem, který projevu-
jete o vinylové podlahy naší obchodní 
sítě FLOOR FOREVER, které od října 
2018 nabízíme v akčním balíčku s lištou 
a podložkou zdarma nebo za zvýhodně-
nou cenu. Rozhodli jsme se proto vyhlásit 
prodlouženou akci, a to až do 19. dubna 
2019! Ušetřit a přitom získat kvalitní zbo-
ží, to se prostě vždy hodí. Tak vybírejte. 
Více informací naleznete v našem letáku 

Tři dva jedna –  
Startuje velká akce 
na PVC podlahy 
v roli Blacktex 
a Bestgreen

V novém roce jdeme ve FLOOR 
FOREVER opět do akce. A to se týká nejen 
našeho odhodlání pokračovat v naší misi 
dodávat Vám vždy to nejlepší. Tentokrát je 
řeč o akci na heterogenní vinylové podlahy 
LV Luxury Vinyl kolekce Blacktex a Bestgreen, 
kterou spouštíme 3. ledna 2019 a kterou 
můžete využít až do 19. dubna 2019. 

Cena však není jediným argumentem, 
proč sáhnout po vinylových podlahách v roli 
Blacktex a Bestgreen. Tyto praktické podlahy 
jsou vybaveny ochranným filcem, který 

FLOOR FOREVER 
– Akce na vinylové 
podlahy.

Vyzkoušejte v rámci 
akčních balíčků na vinylo-
vé podlahy novinku v naší 
nabídce lišt a dolaďte 
interiér bílou obvodo-
vou lištou Waterproof 
Skirting Floor Forever za 
akční 1 Kč/bm*. f

dokonale zajišťuje tepelný komfort. Díky této 
filcové podložce se vám bude podlaha také 
jednoduše pokládat, do 40 m² dokonce i bez 
celoplošného lepení, stačí ji pouze přilepit 
po oboustrannou lepicí páskou na dvou 
sousedících stranách. 

Všechny dekory z kolekcí Blacktex 
a Bestgreen máme pro Vás skladem. Požado-
vané množství Vám přitom uřízneme na míru 
do 48 hodin! f

AKCE

w
w

w
.fl

o
o

rfo
re

ve
r.c

z

AKCE 
na vinylové podlahy
8. 10. 2018 – 25. 1. 2019

Kč/bm*

Lišta za 1,– Podložka zdarma

Rozbalte si speciální 

akční balíčky
Rozbalte si speciální 

Divino/Divino Click
Design Vinyl/Design 
Vinyl Mineral Click
Design Vinyl/
Design Vinyl Click
Diamond

410,– Kč/m²

299,– Kč/m²
*

I když ve FLOOR FOREVER 
spolupracujeme s Jiřím Mádlem, naše 
spolupráce má zcela jiný charakter, 
než je zobrazeno na této fotografii. 
Jirka je určitě šikovný, ale u nás řežou 
pouze opravdoví profíci. Můžete se 
tak spolehnout, že Vám odevzdáme 
skvělou práci.

Waterproof Skirting  
Floor Forever
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A ještě jedna VELKÁ novinka na závěr, 
která si zaslouží Vaši pozornost. V souhvěz-
dí velkoformátových vinylových podlah 
XL/XL Click představujeme 4 hvězdy 
v podobě dekorů Dub Sirius, Dub Vega, Dub 
Electra a Dub Polaris, a to jak v lepené verzi 
(rozměr lamely 2,5 x 228,6 x 1524 mm), tak 
i clickové verzi (rozměr lamely 4,5+1 x 220 x 
1500 mm) s integrovanou podložkou a bonu-
sem RIGID. Společným jmenovatelem jsou 
pro oba tyto typy nášlapná vrstva 0,55 mm, 
jemná mikro 4V spára a zátěž 23–33, +42. f

Vinylové podlahy 
Design Vinyl v novém 
kabátu – 8 dekorů 
a tolik možností využití 

Nechodíme kolem horké kaše. Když ve 
FLOOR FOREVER víme, že potřebujete roz-
šířit nabídku vinylových podlah s ohledem 

na celkovou tloušťku materiálu a nášlapnou 
vrstvu, která určuje možnou zátěž podlahy, 
jdeme do toho. A přidáváme také novinku, 
všechny naše clickové verze podlah Design 
Vinyl vstupují mezi RIGIDY!

S rozšířenou nabídkou měníme i ná-
zvy kolekcí. Označení Home předurčuje 
podlahu pro domácí využití s ohledem na 
doporučenou zátěž, Extreme pak je vhod-

nou volbou pro komerční a více zatěžova-
né prostory. f 

POZN.: JEDNOTLIVÉ LAMELY MOHOU MÍT NEPATRNÉ BAREVNÉ ODCHYLKY

EN 14041:2004/AC:2006

0,3

0,55

HomeDesign Vinyl

Design Vinyl Extreme

3001 

2 × 228,6 × 1219,2 mm
0,3 mm
bez mikro 4V
21–23, +31

2,5 × 228,6 × 1219,2 mm
0,55 mm
jemná mikro 4V
23–33, +42

**

420,-
Kč/m²

Kč/m²
550,-

*

*

POZN.: JEDNOTLIVÉ LAMELY MOHOU MÍT NEPATRNÉ BAREVNÉ ODCHYLKY

EN 14041:2004/AC:2006

0,3Home ClickDesign Vinyl

0,55Design Vinyl Extreme Click

3001 

4 +1 × 218 × 1210 mm
0,3 mm
bez mikro 4V
21–23, +31

5 +1 × 218 × 1210 mm
0,55 mm
jemná mikro 4V
23–33, +42

**

690,-
Kč/m²

Kč/m²
850,-

*

*

POZN.: JEDNOTLIVÉ LAMELY MOHOU MÍT NEPATRNÉ BAREVNÉ ODCHYLKY

EN 14041:2004/AC:2006

0,5Design Vinyl Extreme

5001 
Dub Sunderland

2,5 × 189 × 1229 mm
0,5 mm
jemná mikro 4V
23–33, +42

***

Kč/m²
550,-*

POZN.: JEDNOTLIVÉ LAMELY MOHOU MÍT NEPATRNÉ BAREVNÉ ODCHYLKY

EN 14041:2004/AC:2006

0,5Design Vinyl Extreme Click

5001 
Dub Sunderland

5 +1,5 × 175 × 1210 mm
0,5 mm
jemná mikro 4V
23–33, +42

***

Kč/m²
850,-*

Na trhu vinylových podlah vychází nové 
velké hvězdy! Představujeme XL/XL Click (RIGID) – 
velký formát lamel, který podlaze sluší 

Pozn.:  
** Platí pro dekory 3001, 3004, 4001, 4002. 
*** Platí pro dekory 5001, 5002, 5003, 5004.

7937 Dub Electra

Lepené: Click:

Pozn.: * Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m²/bm bez DPH.

XL Click
1100,– Kč/m²

886,– Kč/m²
*

XL
650,– Kč/m²

580,– Kč/m²
*

Dub ElectraDub Sirius Dub PolarisDub Vega




