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Gumová dlažba Alfa – Montážní návod 

Snadná a rychlá instalace:       Potřebné nástroje: 

• Před instalací dlaždic Alfa si pečlivě přečtěte pokyny.    • Odlamovací nůž 

• Nejsou zapotřebí žádné speciální nástroje.     • Tesařský úhelník 

• Alfa dlaždice lze obecně instalovat na stávající vnitřní     • Tužka 

podlahu, která musí být pevná, hladká, suchá, rovná,     • Svinovací metr 

bezpečně připevněná a čistá.       • Gumová palička 

Nezapomeňte ponechat prostor pro tepelnou roztažnost (dilataci) kolem pevných předmětů, jako jsou stěny, 

zábradlí, sloupky atd. Př. Při instalaci dlažby počítejte s roztažností cca 1 cm/m. 

 

1. Zjistěte střed místnosti změřením délky a šířky místnosti. Označte střed místnosti tužkou a nakreslete si značku. 

Tato značka bude určovat přibližný počáteční bod instalace (B). 

2. Začněte pokládat dlaždice od středu místnosti v obou směrech směrem ke zdi (C). Ujistěte se, že dlaždice, které 

se dotýkají zdi budou mít nejméně polovinu šířky celé dlaždice. Pokud je mezera mezi dlaždicí a stěnou menší než 

polovina šířky dlaždice, upravte počáteční bod středu podle potřeby. 

3. Nyní můžete začít vyplňovat každý ze čtyř kvadrantů, který máte vytvořen (D). 

4. Po dosažení ke zdi budete pravděpodobně potřebovat dlaždici zaříznout, aby se vešla proti zdi. Změřte si proto 

vzdálenost mezi poslední dlaždicí a stěnou. Odlamovacím nožem odřízněte přebytečnou šířku dlaždice.  

Poznámka k řezání:  

Dlaždice řezejte pomocí nože s ostrou čepelí a úhelníku s rovnou hranou (E). Pro osazení dlaždic kolem 

nepravidelných tvarů nebo rohů, tj. zárubně, trubky atd., vytvářejí vzor z kartonu. Rozložte vzor na dlaždici 

a ořízněte jej nožem. 

Čištění a údržba:  

Alfa dlaždice lze vyčistit vysáváním. Pro znečištěnější oblasti můžete použít vlhký mop s jemným čisticím 

prostředkem. Nechte podlahu důkladně zaschnout. 


