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ÜDVÖZÖLJÜK! 

LAMELLA PARKETTA | SVÉD PADLÓ | VINYL PADLÓ | WPC BURKOLAT | KIEGÉSZÍTŐK 

Ön a Jola csoport parketta katalógusát tartja a kezében. Bolthálózatunk büszke arra, 
hogy hazánkban a legnagyobb kínálatot tudjuk nyújtani ebben a szegmensben is.  
Ezért a legjobb helyen jár, ha építkezik vagy felújít, mert nálunk biztosan megtalálja az 
optimális megoldást. 

A prospektus oldalain bemutatjuk az egyes lehetőségeket, melyiknek mi az előnye a 
többivel szemben, elmagyarázzuk a legfontosabb tudnivalókat, érdekességeket és pár 
szakmai tanácsot is adunk a vásárláshoz, mivel a padló vagy parketta mindig hosszú távú  
döntés, amit évtizedekre választunk. Felhívjuk továbbá a figyelmét az egyes  
kiegészítőkre is, amelyeket boltjainkban mind egy helyen megvásárolhat. Bízunk  
benne, hogy ezek alapján könnyebben megtalálja az igényeinek megfelelő megoldást! 

Kérdéseivel és tanácsadásért keresse fel az Önhöz legközelebb eső Jola boltot, ahol  
szakképzett boltvezetőink mindenben állnak a rendelkezésükre.

Az Önhöz legközelebbi Jola bolt 
szakértője és telefonszáma:

P A R K E T T A

  
Mert nálunk 

MINDENT MEGKAP 
egy helyen!

Miért minket válasszon?
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www.ajtoablakbirodalom.hu 
    

www.garazskapubirodalom.hu

www.hoszigetelesbirodalom.hu

  
www.iparikapubirodalom.hu

  
www.parkanybirodalom.hu

www.belteriajtobirodalom.hu  

www.redonybirodalom.hu 
  

www.parkettabirodalom.hu  

JOLA 
a közösségi 
médiákon is!

  

gyártó üzem
19 

év tapasztalat
40

üzlet 2 országban

1047 1116 1132 Budapest IV. kerület, Fótii út 56/B |  Budapest, XI. kerület, Fehérvári út 120. |  Budapest, XIII. kerület, 
Váci út 64. |  Budapest, XV. kerület, Rákos út 17. |  Budapest, XVIII. kerület, Üllői út 661. (Lőrinc Center) | 1152 1182
2030 2310 2400 2536 Érd, Iparos út 36. |  Szigetszentmiklós, Csepeli út 26. |  Dunaújváros, Vasmű út 11. |  
Nyergesújfalu, Tó u. 1. (Jola pont) |  Tatabánya, Erdész utca 1. |  Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 92. |  2800 3300 3508
Miskolc, Csabavezér út 137. |  Debrecen, Széchenyi u. 57/a. |  Nyíregyháza, Kert utca 25-27. |  4025 4400 5000
Szolnok, Csóka utca 1. |  Békéscsaba, Szarvasi út 24/a |  Gyula, Béke sugárút 4. |  Kecskemét, 5600 5700 6000
Nagykőrösi utca 12. |  Baja, Szabadság u. 7. |  Szeged, Kossuth Lajos sugárút 112. |  6500 6724 6800
Hódmezővásárhely, Szent István tér 14. |  Szekszárd, Csatári utca 47. |  Kaposvár, Fő utca 68. |  Pécs, 7100 7400 7622
Siklósi utca 22. |  Székesfehérvár, Széchenyi utca 99. |  Veszprém, Jutasi út 18/1 (Spar Center) |  8000 8200 8360
Keszthely, Rákóczi tér 13. (Vásár téri ABC mellett) |  Pápa, Jókai utca 80. |  Siófok, Fő út 127. |  8500 8600 8800
Nagykanizsa, Eötvös tér 10. |  Zalaegerszeg, Rákóczi út 13. |  Győr, Mester utca 11. |  8900 9023 9200
Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos utca 40. |  Sopron, Csengery út 108. |  Sárvár, Rákóczi utca 11. |  9400 9600 9700
Szombathely, Széll Kálmán utca 14. |  Ausztria, Wien Perfektastraße 40. |  Ausztria, Linz Anastasius-1230 4020
Grün-Straße 26-28. |  Ausztria, Unterwart, Gewerbepark 16. |  Ausztria, Graz, Europaplatz 12, Top 11.7502 8020



A 7 és 8 mm vastag laminált padló tartóssága között 
jelentős különbség lehet, a 10 mm-es a 8 mm-eshez 
képest már nem ad hozzá akkora pluszt. A 6 mm-est 
viszont felejtsük el!

Érdemes a padló színét a bútorokhoz, az ajtókhoz iga-
zítani és nem fordítva, mivel így nagyobb a válasz-
tékunk. Nem mindegy, hogy milyen optikai hatást 
kívánunk elérni a helyiségben. A világosabb színek 
tágítják, a sötétebb színek szűkítik a teret, mégis az 
utóbbiak elegánsabb hatást keltenek. 

A mennyiség kiszámolásánál a leeső padlódarabok 
miatt a szobamérethez 10%-ot érdemes hozzáadni. Azt 
se felejtsük el, hogy csak egész csomagokat lehet vá-
sárolni.  

Design padlóburkolatok esetében, minimum 20-25 
egyedi dekorációs panelra van szükség, hogy ízléses 
legyen nagyobb felületen.

A laminált padlót lerakás előtt legalább 48 órán át  
abban a helyiségben kell tárolni, amelyet burkolni kí-
vánunk, hogy felvehesse az ott jellemző páratartalmat 
és hőmérsékletet. A burkolandó szoba hőmérsékleté-
nek legalább 18 foknak, a páratartalomnak 40-60%-os-
nak kell lennie.

A laminált padló tartósságát nem csupán a minőségi 
padló, a lerakás minősége és pontossága határozza 
meg, fontos az is, hogy milyen ápolásban részesítjük a 
használat során. Érdemes már vásárláskor beszerezni 
a megfelelő - kifejezetten laminált padlóra kifejlesztett 
- ápolószereket, melyek használatával azon túl, hogy 
kevésbé fog padlónkon a por megtapadni, évekkel 
meghosszabbítható burkolatunk élettartama.

A padlóra lecsöppenő vizet mihamarabb töröljük fel, 
mivel ellenkező esetben az illesztések mentén a HDF 
réteg magába szívja, és ez tönkreteheti burkolatun-
kat. Mindez megelőzhető, ha a padlólapok lerakásakor 
a klikkrendszerben vízzáró tömítőanyagot alkalma-
zunk.

Jótanácsok laminált padló 
vásárlásához és használatához

Nálunk az ország legnagyobb padló és parketta választéka várja!

Melyik helyiségbe, illetve igény esetén mit ajánlunk?

KEDVEZŐ ÁR 

KIVÁLÓ MINŐSÉG 

SZÉLES VÁLASZTÉK 

PROFI LOGISZTIKA 

SOKÉVES TAPASZTALAT 

KIVÁLÓ SZAKÉRTELEM 

IGÉNYES BEMUTATÓTERMEK

GARANCIA

SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS, LERAKÁS

Miért válassza a JOLA 
padlót, parkettát?

A padló és kiegészítői 
A laminált padló lerakásakor mind esztétikai, mind szakszerűségi okokból több 
kiegészítő termékre van szükség, melyeket nálunk mind egy helyen megtalál! 
Ha a laminált padló nem a gyártói előírásoknak megfelelően kerül lerakásra, 
elveszti a garanciáját, mely akár 5-30 év is lehet!

Ajánlott kiegészítő termékek
Felázás és vízvédelem: Clickguard impregnáló tömítőanyag 
Szegélyléc tartozékok: sarok és toldó elemek, rögzítéshez szükséges 
kapcsok, ragasztók, csőrózsa, tömítő és fugázó anyagok
Fémprofilok: indító-, lezáró- és burkolatváltó fémprofilok
Padlóápolás: tisztítófolyadék és padlóápoló felszerelés

LAMINÁLT PADLÓ RENDSZERGARANCIA
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por- és párazáró fólia

alátét réteg

laminált  padló

Mindig tartsa be a gyártói előírásokat, így évekkel 
hosszabbítja meg padlója élettartamát és biztosíthatja a gyártói garanciát! 

Lerakási útmutató a padlóburkolat csomagolásában található.

Műgyanta alapú,

A LAMINÁLT PADLÓ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

kopásálló réteg

HDF hordozólap

UV-álló, színtartó 
dekorréteg

Melaminos balanszréteg

Nedves, vizes környezetbe (fürdőszoba, mellékhelyiség, konyha): vinyl padló

Ízületek védelmére és gyerekszobába: parafa padló

Exkluzív belső terekbe (nappali) és a hosszabb élettartam érdekében: faparketták

Költséghatékonysági szempontok szerint: laminált padló

Időjárásálló, kültéri használatra: WPC burkolat

Egzotikumot, különlegességet kedvelőknek: bambusz parketta

Klasszikus, hagyományos parketták kedvelőinek: lamella parketta

Nyugat-Európában a vinyl padló kereslete már vetekszik a laminált padlóéval, mivel annak összes előnyös 
tulajdonságát ötvözi a vízállósággal. 

A WPC burkolat különösen népszerű strandok és kerti medencék környékén, mivel teljesen ellenáll az 
időjárás viszontagságainak és nem kell karbantartani sem. 

A padló alá kerülő minőségi kiegészítők akadályozzák a por és a pára felfelé terjedését, illetve hő- és hang-
szigetelő funkciót is ellátnak. 

Padlófűtés esetén csak a 14 mm-nél vékonyabb parketta vagy padló javasolható. A bükk és a juhar nem 
alkalmas erre a célra, viszont a tölgy igen.

A világ parafa padló gyártásának 90%-a Portugáliában van. 

A bambusz a perjefélék családjába tartozó, átlagosan 3-10 méter magasra növő, Ázsiában és Ausztráliában 
előforduló örökzöld növény. 

A laminált padló vízállósága jelentősen javítható a boltjainkban is kapható Clickguard impregnáló tömí-
tőanyag segítségével.

LAMINÁLT PADLÓ 
Kedvező ár, legnagyobb színválaszték, évtizedes garancia, könnyen lerakható, 
kopásálló, higiénikus, padlófűtésre is alkalmas, mindenre van megoldás

SZALAGPARKETTA 
Exkluzív megjelenés, klasszikus és modern stílus, 100%-ban természetes faanyag, 
csiszolható, felújítható, akár 100 éves élettartam

BAMBUSZ PARKETTA 
Elegáns megjelenés, 100%-ban természetes faanyag, felújítható, hosszú 
élettartam, kimagasló kopásállóság, mentes a rovarkártevőktől és a gombáktól

PARAFA PADLÓ 
Kiváló hang- és hőszigetelő, meleg érzetet keltő, ízületkímélő rugalmasság,
könnyen lerakható, felújítható, környezetbarát, penész-, baktérium- és 
korhadás álló 

LAMELLA PARKETTA 
Klasszikus megoldás, 100%-ban természetes faanyag, felújítható, hosszú 
élettartam 

SVÉDPADLÓ 
Teljes egészében igazi, tömör fából készül, elegáns megjelenés, klasszikus 
megoldás, felújítható, hosszú élettartam

VINYL PADLÓ 
Modern, új technológia, 100%-osan vízálló, könnyen tisztítható, kopásálló, 
élethű faparketta vagy járólap hatású megjelenés

WPC BURKOLAT  
A Wood Plastic Composite (fa-műanyag kompozit) farost és polimer anyag ötvözete-
ként a fa szépségét a műanyag erejével elegyíti, nem korhad, nem szálkásodik, ellenáll 
az élősködőknek, újrafelhasználható anyagból készülve környezetkímélő is egyben

TUDÁSTÁR
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TUDTA,
hogy. . .?

A parketta faalapanyagból készült melegburkolat. 
Ilyen például a szalagparketta, a lamella parketta, vagy 
a bambusz parketta. Ezek általában tartósabbak, több-
ször csiszolhatók, felújíthatók, ezért hosszabb az élet-
tartamuk, viszont magasabb az árfekvésük is.

A laminált padló alapanyaga 90%-ban környezetba-
rát faőrlemény, amelyből egy ún. HDF (High Density  
Fibreboard = nagy tömörségű farostlemez) hordozó-
lap készül. Erre kerül az UV álló, színtartó dekorréteg, amely a padló megjelenését biztosítja. A legfelső réteg pedig 
egy átlátszó, különlegesen kemény melamingyantás védőréteg, amely a laminált padló kopásállóságát adja. Ebből 
következik, hogy a laminált padlót nem lehet csiszolva felújítani, élettartama rövidebb. 

A laminált padló vastagsága 6-12 mm közé esik. A jobb minőség a 8 mm vastagságtól kezdődik, de egy 7 mm-es 
is lehet prémium minőségű, ha a HDF hordozólap sűrűsége magasabb.

A laminált padló alkalmazhatósági osztálya (21-33) és kopásállósági értéke (AC1-AC5) jellemzően összekap-
csolódik: AC3/31, AC4/32, AC5/33. Az otthoni környezetben a kisebb forgalmú helyiségeinkhez (pl. hálószoba)  
AC3/31 osztályú, a magasabb igénybevételnek kitett helyiségeink (pl. előszoba, közlekedő, nappali, gyerekszoba) 
burkolására AC4/32 osztályú padlót válasszunk. 

A laminált padló ütésállósági értéke (IC1-IC3) megmondja, hogy mennyire áll ellen a leeső tárgyaknak. Minél 
magasabb ez az érték, annál jobb. Válasszunk legalább IC2-est.

A laminált padló sűrűsége minél nagyobb érték, annál jobb minőséget jelent. A 850 kg/m3 már egy elfogadható,  
jó érték. 

A laminált padló felületi struktúrája akkor szép, ha a dekor és az erezett felületi kialakítás szinkronban van egy-
mással, és így természetes faérzetet kelt. A magas fényű padlónál ez nincs meg, annak pont az a sajátossága, hogy 
teljesen tükörsima a felülete.

Az egyedi panelszám azt mutatja meg, hány különböző minta váltakozik a csomagokban található padlódarabo-
kon. Nagy felületen ugyanis csak a 20 feletti mutat jól.

A laminált padló fózolása  2-4 oldalon történő, 1 mm mélységű, 2-3 mm széles, 45°-os él lemarást jelent. Ezt ne-
vezik V-fugának is. Ennek köszönhetően a lefektetett padlón ezek kirajzolódnak, szemmel jól látható határok 
vannak a lapok között, és megnő a padló esztétikai értéke.  

A szegélylécek a burkolat esztétikus lezárására szolgálnak a falaknál, illetve más csatlakozó, függőleges felületeknél. 
Eltakarják a dilatációs hézagot, egyes típusok mögött pedig rejtetten el lehet vezetni a kábeleket, vezetékeket is. 

Felcsiszolás, felújítás csak faparketta esetén lehetséges, használatból adódóan, de általában 20-25 évente szük-
séges elvégezni. A nemesfa koptatóréteg vastagsága alapján ez akár háromszor is végrehajtható, így jöhet ki az 
akár 100 éves élettartam.

A padlófűtés alkalmazhatósága többek között múlik a parketta vastagságán, nedvességtartalmán, a fa fajtáján, és 
még a szálirányon is. Alapvetően minél vastagabb a parketta, annál több hőt nyel el, ezért 14 mm-nél vastagabb par-
ketta nem rakható padlófűtésre, de a kérdés összetettsége miatt minden esetben kérjük ki szakember véleményét. 

Szabolazziéknál van (sajnos ez csak 100dpi, nem adták ki, webhez jó)!!!


