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VELKÉ FORMÁTY   materiály & technologie

VELKÉ FORMÁTY
jsou stále zajímavé a stále větší
„Všem doporučujeme, aby se velkoformátových obkladů nebáli a začali je používat,“ 
říká Jiří Soukup mladší, výkonný ředitel plzeňské Keramiky Soukup, jedné z největších 
tuzemských skupin v byznysu s koupelnovým vybavením. A jeho slova potvrzuje 
i Tomáš Hloušek, obchodní ředitel AC, Henkel CZ/SK, dodavatele stavební chemie Ceresit.

Jaké jsou trendy v obkladech a dlažbách z hlediska materiá-
lu, barevnosti a použití, tzn. o co je největší zájem ze strany 
investorů?
JS ml.: Co se týká materiálů a barevností, už nějaký ten pátek jsou 
v popředí přírodní materiály a jejich imitace, jako dřevo, kámen, 
mramor, nebo kov. Designéři se snaží také kopírovat dekory povr-
chů, které z přírody mizí nebo jsou příliš drahé, jako jsou některé 
typy mramorů či vzácného dřeva. Výrazné barvy jsou poslední 
roky potlačené na úkor přírodních odstínů hnědé, béžové, šedé. 
Zákazníci často a rádi sahají po imitacích betonu, které neomrzí 
ani za pár let. V oblibě stále zůstávají 3D obklady, především 
v dekorech vlnek. Za novinku lze považovat také tapetový vzor 
nebo vzor textilií. Šlágrem roku 2017 je kombinování. Množství 
keramiček navrhuje série, které na první pohled vzájemně neladí, 
a přesto společně výborně vypadají. Hitem je např. kombinace 
různých materiálů, jako je imitace dřeva s 3D dekorací a mramo-
rem, které můžeme vidět u keramičky Marca Corona.

TH: Na tento trend reaguje i naše aktuální nabídka barevných 
odstínů spárovacích hmot Ceresit CE 40 a silikonu CS 25. Barevný 
koncept je inspirován barvami čtyř přírodních živlů – vzduchu, 
země, ohně a vody. Barvy vzduchu jsou lehké, čisté a decentní 
a zákazníci mezi nimi najdou přírodní pastelové odstíny bílé, stří-
brné a šedé. Barvy země se perfektně hodí k oblíbeným imitacím 
přírodních materiálů (dřevo, kámen či mramor), s nimiž vytváří 
harmonický a jednotný vzhled.

A jaký je vývoj formátů?
JS ml.: Co se týká formátů, ty se neustále zvětšují. Např. italská 
keramička ABK přišla tento rok v rámci velkoformátových obkla-
dů s novým netradičním rozměrem 169 x 320 cm. V roce 2017 
uvidíme množství obrovských „tapet“, které jsou ve skutečnosti 
obklady v megaformátech (např. Kerlite, ABK). Velkoformátovou 
dlažbu i obklad je možné použít i do menších prostor – místnost 
opticky zvětší. Všem doporučujeme a radíme, aby se velkých 

rozměrů nebáli a začali je používat. Vel-
kým formátem, který ladí s podlahou, se 
také často obkládá stěna mezi dolními 
a horními skříňkami kuchyňské linky. 
Výhodou je kompaktní plocha beze spár 
nebo s minimálním počtem a následné 
jednoduché čištění. Plocha navíc působí 
celistvě a dekor na ní vynikne. 

TH: Samozřejmě je při lepení velkofor-
mátových obkladů a dlažeb potřeba znát 
a respektovat všeobecné zásady, které 
platí pro podklad, manipulaci s obkladový-
mi prvky i způsob lepení. Volba správného 
lepidla je také důležitá, ale v naší nabíd-
ce jsou jak lepidla třídy S2, tak i třídy S1 
(např. lepidlo CM 22 Mega formát flexible), 
kterými se lepí velkoformátové obklady 
a dlažby. 
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