
SK
 2

88
48

0 B
6

SLOVENSKA REPUBLIKA
PATENTOVÝ SPIS

(11)

(19) SK
(21)
(22)

Číslo pri háššky:
Dátum podania pri hlásky: 7 , 6.1997 (13)

(31) Číslo ρποπίι^: pri háššky : 9600527, ^7002^4^4
(32) Dátum podania p^riorímprihlášky: 11. 6.1996

15. 4. 1997
(51)

(33) Krajina alebo regionálna 
organizácia priority: BE, BE

(40) Dátum zverejnenia prihlášky: 9. 9. 1998
Vestník ÚPV SR č.: 9/1998

ÚRAD (45) Dátum oznámenia o udelení patentu: 2. 8. 2017
PRIEMYSELNÉHO Vestník ÚPV SR č.: 08/2017
VLASTNÍCTVA (47) Dátum sprístupnenia
SLOVENSKEJ REPUBLIKY patentu verejnosti: 21. 6. 2017

(62) Číslo pôvodnej prihlášky
v prípade vylúčenej prihlášky: 154-2006

(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru 
v prípade odbočenia:

(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky 
podľa PCT: PCT/EP97/03006

(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky 
podľa PCT: W097/47834

(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky:

Číslo dokumentu:

288480
Druh dokumentu: B6

(73) Majiteľ : UNILIN BEHEER B. V., Oisterwijk, NL;

(72) Pôvode:: Moriau Štefan Šimon Gustal', Schoten, BE;
Cappelle Mark Gastoe Maurits, Stadee, BE; 
Thiers Bernard Paul Joseph, Eiee, BE;

(74) Zástupca: Kubíeyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

Int. Cl. (2017.01):

E04F 15/00 
F16B 5/00

(54) Názov: Podlahová krytina, pozostávajúca z tvrdých podlahových panelov a spôsob výroby takýchto podlahových pa
nelov

(57) Anotácia:
Podlahová krytine, pozostávajúce z tvrdých podlahových 
panelov (1), ktoré sú ne hranách (2-3, 26-27) aspoň dvoch 
protiľahlých strán vybavené spojovacími časťami (4-5, 
28-29) do seba zapadajúcimi, v podstate vo forme jazyka 
(9-31) a drážky (10-32), pričom spojovacie časti (4-5, 
28-29) sú vybavené integrovanými mechanickými zám- 
kovými prostriedkami (6), ktoré zabraňujú odďaľovaniu 
dvoch spojených podlahových panelov v smere (R), kol
mom na príslušné okraje (2-3, 26-27) a rovnobežnom 
so spodnou stranou (7) spojených podlahových panelov 
d)·



SK 288480 B6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Oblasť techniky

Tento vynález sa týka podlahovej krytiny, pozostávajúcej z tvrdých podlahových panelov a spôsobu vý
roby takýchto podlahových panelov.

V prvom rade je vynález určený na tzv. laminátové podlahy, ale vo všeobecnosti môže byť použitý na 
ďalšie druhy podlahovej krytiny, pozostávajúcej z tvrdých podlahových panelov, ako je parketová podlaha 
z dýh, prefabrikovaná parketová podlaha, alebo iné podlahové panely, ktoré môžu byť porovnávané s laminá
tovou podlahou.

Doterajší stav techniky

Je známe, že takéto podlahové panely môžu byť aplikované rôznymi spôsobmi.
Podľa prvej možnosti, podlahové panely sú pripevnené k spodnej podlahe, buď prilepením, alebo naklin- 

covaním. Nevýhody tohto spôsobu spočívajú v tom, že táto technika je pomerne zložitá a že následné zmeny 
môžu byt uskutočnené len vylámaním podlahových panelov.

Podľa druhej možnosti, podlahové panely sú voľne inštalované na spodnú podlahu, pričom sú podlahové 
panely navzájom spolu viazané prostredníctvom spojenia jazyka a drážky, pričom väčšinou bývajú tiež spolu 
zlepené v spoji jazyka a drážky. Výhody podlahy vytvorenej takýmto spôsobom, tiež nazývanej plávajúcou 
parketovou podlahou, spočívajú v jej jednoduchom zložení a v tom, že hotový povrch podlahy sa môže hý
bať, čo je často výhodné na zabezpečenie možného rozpínania a zmršťovania podlahy.

Nevýhoda podlahovej krytiny uvedeného typu spočíva predovšetkým v tom, že ak sú podlahové panely 
voľne inštalované na spodnej podlahe, počas rozpínania podlahy a jej následného zmršťovania sa môžu po
dlahové panely od seba oddeliť, následkom čoho môžu byť vytvorené nežiaduce spojenia, napríklad ak sa le
pený spoj rozpadne.

S cieľom odstrániť túto nevýhodu, už boli vytvorené techniky, pri ktorých sú medzi jednotlivými panelmi 
vytvorené spojovacie prvky vyrobené z kovu, ktoré držia panely spolu. Takéto spojovacie prvky sú však po
merne nákladné na výrobu a navyše sa tým ich vyhotovenie a inštalácia stáva časovo náročná.

Príklady vyhotovení, ktoré využívajú takéto kovové spojovacie prvky, sú opísané, medzi iným, v doku
mentoch WO 94/26999 a WO 93/13280.

Navyše, sú známe spojenia, ktoré umožňujú zapadnutie podlahových častí do seba, okrem iného tiež 
z dokumentov WO 94/1628, WO 96/27719 a WO 96/27721. Efekt vzájomného zapadnutia získaný pri týchto 
druhoch vyhotovení však nezaručuje 100 % optimálnu reakciu proti vytváraniu štrbín medzi podlahovými 
panelmi, obzvlášť preto, že musí byť správne vytvorená vôľa, aby bolo isté, že vzájomné zapadnutie je mož
né.

Z patentového spisu GB 424.057 je známe spojenie parkiet, vzhľadom na charakter spojenia je však 
vhodné len na masívny drevený parket.

Ďalej existujú tiež spojenia panelov známe z dokumentov GB 2.117.813, GB 2.256.023 a DE 3.544.845. 
Tieto spojenia nie sú však vhodné na spájanie podlahových panelov.

Vynález sa zameriava na vylepšenú podlahovú krytinu uvedeného typu, ktorej podlahové panely môžu 
byť spolu spojené optimálnym spôsobom a/alebo ktorej podlahové panely môžu byt vyrobené jednoduchým 
spôsobom, pričom je odstránená aspoň jedna alebo viaceré z uvedených nevýhod.

Vynález je zameraný tiež na podlahovú krytinu, ktorá má také výhody, že počas inštalácie sa nemôžu vy
skytnúť také chyby, ako sú nežiaduce medzery a podobne.

Ďalej sa vynález tiež zameriava na podlahovú krytinu, pri ktorej je vylúčený alebo aspoň obmedzený na 
optimálnu mieru následný výskyt medzier a znížené na minimum prenikanie nečistôt a vlhkosti.

Podstata vynálezu

Na dosiahnutie týchto účinkov sa vynález týka podlahovej krytiny pozostávajúcej z tvrdých podlahových 
panelov, ktoré sú aspoň na okrajoch dvoch protiľahlých strán vybavené do seba zapadajúcimi spojovacími 
časťami, v podstate vo forme jazyka a drážky, pričom jeho podstatou je, že spojovacie časti sú vybavené in
tegrovanými mechanickými zámkovými prostriedkami, ktoré zabraňujú vzájomnému posúvaniu dvoch spo
jených podlahových panelov v smere kolmom na príslušné okraje protiľahlých strán a rovnobežnom so spod
nou stranou spojených podlahových panelov. Tým sú tieto spojovacie časti optimalizované takým spôsobom, 
že zamedzujú akejkoľvek formu vôle a výhodne jej vylúčenie.

Pod integrovanými mechanickými zámkovými prostriedkami sa rozumie to, že tieto tvoria pevnú časť 
podlahových panelov, buď tým, že sú pevne pripojené k podlahovým panelom, alebo s nimi vytvorené ako 
jeden kus.
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V prvej dôležitej výhodnej forme vyhotovenia sú spojovacie časti vybavené zámkovými prostriedkami, 
ktoré vo zviazanom stave dvoch alebo viacerých takýchto podlahových panelov vyvolávajú vzájomné pred- 
pätie, ktoré pritláča podlahové panely navzájom k sebe. Výsledkom toho je eliminácia vytvárania medzier 
nielen počas inštalácie, ale tiež v ďalšom stupni vývoja medzier, z dôvodu zamedzenia čohokoľvek, čo ich 
zapríčiňuje.

Podľa ďalšej charakteristiky vynálezu sú spojovacie časti pritom vytvorené ako jeden kus s jadrom po
dlahových panelov.

Podľa druhej dôležitej výhodnej formy vyhotovenia uvedená optimalizácia spočíva v tom, že podlahová 
krytina má nasledovnú kombináciu vlastností: že spojovacie časti a zámkové prostriedky sú vytvorené ako 
jeden kus s jadrom podlahových panelov; že spojovacie časti majú taký tvar, že dva nasledovné podlahové 
panely môžu byť viazané spolu výlučne zapadnutím do seba a/alebo otočením, čím každý nasledujúci po
dlahový panel môže byť vložený zo strany do predchádzajúceho; že spojovacie časti vytvárajú v zámku bez- 
vôľové uloženie, vo všetkých smeroch v rovine, ktorá leží kolmo na spomenuté okraje; že možný rozdiel 
medzi hornou a dolnou hranou okrajov, ktoré ohraničujú spomenutú drážku, meraný v rovine podlahového 
panela a kolmý na pozdĺžny smer drážky, je menší ako jedenkrát celková hrúbka; že celková hrúbka každého 
príslušného podlahového panela je väčšia alebo sa rovná 5 mm; a že základný materiál podlahových panelov, 
z ktorého je vyrobené spomenuté jadro a zámkové prostriedky, pozostáva z plniva, ktoré je pomocou spojiva 
alebo tavenia spojené do jednej zložky a/alebo hmoty na báze syntetického materiálu a/alebo drevotrieskovej 
dosky s jemnými drevenými trieskami.

Vzhľadom na fakt, že spojovacie časti vytvárajú v zámku bezvôľové uloženie, ako aj vzhľadom na fakt, 
že tieto spojovacie časti sú vyrobené ako jeden kus zo základného materiálu podlahových panelov, môže 
vždy byť zaručené dokonalé spojenie medzi susednými podlahovými panelmi, dokonca aj pri opakovanom 
rozpínaní a zmršťovaní povrchu podlahy.

Táto kombinácia vlastností môže alebo nemusí byť kombinovaná so spomenutou charakteristikou, ktorá 
uvádza, že zámkové prostriedky vyvolávajú vzájomné predpätie.

Podľa tretej dôležitej výhodnej formy vyhotovenia, vlastnosti ktorej môžu alebo nemusia byť kombino
vané s vlastnosťami opísaných prevedení, podlahová krytina je charakterizovaná tým, že dolný okraj, ktorý 
ohraničuje dolnú stranu drážky, je pretiahnutý za horný okraj; že zámkové prostriedky sú vytvorené aspoň 
z jednej časti, ktorá sa zavažuje dovnútra; a že táto časť je aspoň čiastočne lokalizovaná v časti dolného okra
ja, ktorý je pretiahnutý za horný okraj. Výhody týchto vlastností sú zrejmé z ďalšieho opisu.

Podľa výhodnej formy vyhotovenia podlahové panely pozostávajú z predĺžených panelov a spomenuté 
spojovacie časti sú vytvorené na pozdĺžnych stranách týchto panelov.

Podľa konkrétnej formy vyhotovenia sú spojovacie časti tiež vytvorené na ďalších dvoch stranách, buď 
inej konštrukcie, ako je opísané, alebo nie.

V najvýhodnejšej forme vyhotovenia na základný materiál bude použitá uvedená hmota, ktorá, ako bolo 
uvedené, je plnivo a pomocou spojiva spojené do jednej zložky. Presnejšie, na jadro bude použité jemne dr
vené drevo, ktoré je prednostne lepené, presnejšie lepené ako odolné proti vode. Ešte presnejšie, jadro bude 
vyrobené z takzvanej HDF dosky (vysokohustá drevovláknitá doska) alebo MDF dosky (stredohustá drevo
vláknitá doska).

Fakt, že vynález sa vzťahuje na podlahové panely, ktorých základný materiál pozostáva z opísaného ma
teriálu, ponúka tú výhodu, že opracovávaním tohto materiálu sa získavajú veľmi hladké povrchy, čo umožňu
je realizáciu veľmi presných spojení, ktoré sú predovšetkým dôležité v prípade bezvôľového spojenia zapad
nutím a/alebo otočením. Tiež môžu byť vyrábané špeciálne tvary spojovacích častí jednoduchým spôsobom, 
pretože uvedené druhy materiálu môžu byť opracovávané pomerne ľahko.

Povrchy získané použitím HDF a MDF dosiek majú tiež tú výhodu, že podlahové panely môžu byť vzá
jomne plynulo posúvané pozdĺž seba vo viazanom stave, aj keď sú k sebe navzájom priťahované silou pred- 
pätia.

Vynálezca tiež zistil, že uvedené materiály, konkrétne HDF a MDF, majú ideálne vlastnosti na vytvorenie 
uvedeného spojenia, pretože tieto materiály majú vhodné vlastnosti vzhľadom na pružnú deformáciu tak, aby 
sa na jednej strane vytvoril efekt zapadnutia a na druhej strane pružnosťou pohltili sily rozťažnosti a zmršťo
vania, čím sa predíde tomu, aby sa podlahové panely od seba oddelili alebo nenapraviteľne poškodili.

V prípade, že na výrobu jadra je použitý materiál na báze syntetického materiálu, je tiež možné použiť 
čistý syntetický materiál ako aj zmes syntetických materiálov, prípadne materiál vyrobený z recyklovaných 
materiálov.

Podlahová krytina je prednostne tvorená vzájomným spájaním podlahových panelov bez lepidla. Tým sa 
dosiahnu spojenia tohto druhu také, že podlahové panely môžu byť rozložené bez poškodenia tak, že naprí
klad pri premiestňovaní môžu byť rozobrané, aby ich bolo možné opäť položiť. Je však zrejmé, že zlepenie 
jazyka a drážky nie je vylúčené.

Vynález sa tiež samozrejme týka podlahových panelov, ktoré umožňujú vytvorenie uvedenej podlahovej 
krytiny.
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Vynález sa tiež týka spôsobu výroby uvedených podlahových panelov, ktorý má tú výhodu, že jazyky 
a/alebo drážky, zahŕňajúc príslušné zámkové prostriedky, môžu byť vytvorené na podlahových paneloch bez 
obnaží pri vysokých rýchlostiach produkcie. Presnejšie, vynález sa zameriava na spôsob, ktorý umožňuje to, 
že dosť zložité tvary jazyka a drážky spomenutých podlahových panelov môžu byť kompletne vytvorené fré
zami, ktorých priemer môže byť vybraný nezávisle od tvaru, ktorý má byť vyrobený tak, že použitie malých 
fréz, napríklad stopkových fréz, s priemermi menšími ako hĺbka jazyka alebo drážky, môže byť vylúčené.

Na tento účel je tento spôsob charakteristický tým, že jazyk a/alebo drážka je vytvorená frézovaním s naj
menej dvoma po sebe nasledujúcimi frézovacími cyklami s použitím fréz, ktoré sú umiestnené v rôznych uh
loch vzhľadom na príslušný podlahový panel. Počas každého z uvedených frézovacích cyklov je v podstate 
vyrobený prednostne konečný tvar jedného boku, buď jazyka, alebo drážky.

Na spomenuté dva frézovacie cykly sú preto použité frézy, ktoré vystupujú z drážky respektíve presahujú 
jazyk. Presnejšie, priemery týchto fréz by mali byť najmenej päťkrát alebo lepšie dvadsaťkrát väčšie, ako je 
hrúbka podlahových panelov.

Použitie fréz s uvedenými priemermi má tú výhodu, že môžu byť zachované normálne rýchlosti výroby, 
ktoré sú tiež použité počas frézovania klasického rovného jazyka alebo drážky. Tiež sa dosiahne tá výhoda, 
že inštalácia takýchto fréz vytvára len malé alebo žiadne ďalšie náklady, pretože takéto frézy môžu byť 
umiestnené priamo na hriadeli motora a/alebo môžu byť použité bežné stroje.

Prehľad obrázkov na výkresoch

So zámerom lepšieho znázornenia vlastností týkajúcich sa riešenia podľa vynálezu je v nasledujúcom, 
ako príklad bez obmedzujúceho činiteľa, opísaných niekoľko uprednostnených foriem uskutočnenia s odvo
laním sa na priložené výkresy, kde:
obrázok 1 predstavuje podlahový panel podlahovej krytiny podľa vynálezu;
obrázok 2, vo väčšej mierke, predstavuje rez rovinou II-II z obrázka I;
obrázky 3 a 4 predstavujú, ako dva podlahové panely so spojovacími časťami podľa jihró/ká 2 zapadajú do 
seba;
obrázok 5, vo väčšej mierke, predstavuje rez rovinou V-V z obrázka I;
obrázky 6 a 7 predstavujú, ako dva podlahové panely so spojovacími časťami podlí! :)Ηΐ'ί7ΐ<ίΐ k zapadaj lá do 
seba;
obrázky 8 až 11 predstavujú množstvo obmien spojovacích častí podlahových panelov podľa vynálezu; 
obrázok 12 schematicky predstavuje, ako môžu byť podlahové panely vybavené spojovacími časťami; 
obrázok 13 predstavuje rez rovinou XIII-XIII z obrázka 12;
obrázky 14 až 21, vo väčšej mierke a v reze, predstavujú prienik fréz, ktoré sú znázornené na obrázku 12 šíp
kami F14 až F21;
obrázok 22 predstavuje podlahový panel podľa vynálezu;
obrázok 23, vo väčšej mierke, predstavuje spojenie dvoch podlahových panelov z obrázka 22;
obrázky 24 a 25 predstavujú dva spôsoby vzájomného spojenia podlahových panelov podľa obrázka 22.

Príklady uskutočnenia vynálezu

Vynález sa týka podlahovej krytiny, ktorá je zložená z tvrdých podlahových panelov 1, napríklad tak ako 
je znázornené na obrázku 1. Tieto podlahové panely j_ môžu mať rôzny tvar, napríklad štvoruholníkový alebo 
štvorcový, alebo akýkoľvek iný tvar.

V najvýhodnejšej forme uskutočnenia sú vyrobené v predĺženom tvare, ako je znázornené na obrázku 1, 
napríklad s dĺžkou od 1 do 2 metrov. Hrúbka však môže byť tiež rôzna, ale je prednostne od 0,5 do 1,5 cm a 
presnejšie 0,8 cm.

Každý podlahový panel J_ je, najmenej na hranách dvoch protiľahlých strán 2-3, vybavený spojovacími 
časťami 4-5, ktoré umožňujú to, že dva susedné podlahové panely j_ môžu byť navzájom spojené.

Podľa vynálezu spojovacie časti 4-5, ako sú vyobrazené na obrázkoch 2 až 4, sú vybavené integrovanými 
mechanickými zámkovými časťami 6, ktoré zabraňujú odďaľovaniu dvoch spojených podlahových panelov 1 
v smere kolmom na príslušné strany 2-3 a rovnobežné s podkladom 7 spojených podlahových panelov 1; 
spojovacie časti 4-5 majú taký tvar, že dva po sebe nasledujúce podlahové panely j_ môžu byť spolu naviaza
né výlučne vzájomným zapadnutím a/alebo otočením, pričom každý nasledujúci podlahový panel J_ môže byť 
zo strany vložený do predchádzajúceho; a spojovacie časti 4-5 vytvárajú v zámku prednostne bezvôľové ulo
ženie vo všetkých smeroch v rovine, ktorá leží kolmo na spomenuté okraje.

V prípade podlahových panelov 1 s predĺženým tvarom, ako je znázornené na obrázku 1, príslušné spojo
vacie časti 4-5 sú umiestnené na pozdĺžnych stranách 2-3.
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Spojovacie časti 4-5 môžu byť realizované v rôznych formách, hoci základné tvary budú vždy vytvorené 
prostredníctvom jazyka 9 a drážky K).

Vo forme uskutočnenia z obrázkov 2 až 4 príslušný podlahový panel 1 je vybavený spojovacími časťami 
4-5 a zámkovými prostriedkami 6, ktoré umožňujú vzájomne viazať dva podlahové panely 1 pomocou krú
tiaceho momentu, bez výskytu akéhokoľvek efektu zapadnutia.

V prvom znázornenom príklade sa zámkové prostriedky 9 skladajú z prvého zámkového prvku 11, vo 
forme výčnelku zaobleného tvaru vytvoreného na spodnej strane 12 jazyka 9, a druhého zámkového prvku
13. vo forme vyhrania dutého zzohleného tvaau vytvoreného na nižšej stene _J4 drááky 10.

Zámkové prvky 11-13 sú vytvorené na ten účel, aby nemohlo dôjsť k vzájomnému stranovému pohybu 
dvoch spojených podlahových panelov v horizontálnej rovine.

Na získanie toho, aby dva podlahové panely 1 mohli byť navzájom do seba vložené pomocou otáčavého 
pohybu, sú krivky predovšetkým kruhového tvaru. Spodná strana 12 má krivku s polomerom Rl, ktorej stred 
sa zhoduje s príslušnou hornou hranou 15 podlahového panela 1, pričom spodná strana 14 je opísaná krivkou 
s polomerom R2, ktorý sa rovná polomeru Rl, ale jej stred sa zhoduje s príslušnou hornou hranou J6. Tiež 
môžu byť vytvorené polomery Rl a R2, ktoré sú väčšie alebo menšie ako vzdialenosť k hornej hrane 15, 
resp. J6, a/alebo ktoré sa odlišujú veľkosťou.

Horná strana 17 jazyka 9 a horná strana 18 drážky K) sú s prednostne ploché a umiestnené výhodne 
v horizontálnej rovine.

Predné strany 19 a 20 jazyka 9 a drážky 10 dvoch zviazaných podlahových panelov 1 vo väčšine prípadov 
nie sú v tesnej blízkosti, takže sa medzi nimi vytvorí medzera 21, z ktorej sa môžu pomocou jazyka 9 vytla
čiť možné zostatky prachu alebo podobne.

Jazyk 9 a drážka H) majú prednostne tvary, ktoré sa navzájom dopĺňajú, takže jazyk 9 v zviazanom stave 
podlahových panelov 1 presne zapadne medzi hornú stranu 18 a spodnú stranu 14 drážky K), čím je tlak P 
vyvinutý na hornú hranu 22 zachytený nielen touto hranou 22, ale tiež celou zostavou, pretože tento tlak mô
že byť prenesený cez jazyk 9 a spodnú hranu 23.

Je však zrejmé, že sa môže vyskytnúť určitý počet malých odchýlok na týchto komplementárnych tva
roch, ktoré nemajú žiadny alebo takmer žiadny vplyv na zachytenie a prenesenie tlakových síl. Napríklad 
môže byť vytvorené skosenie 24 a vybranie 25, ako je znázornené na obrázkoch 2 až 4, ktorého výsledkom je 
to, že po sebe nasledujúce podlahové panely 1 môžu byť do seba ľahko zasunuté, takže prípadné ryhy alebo 
podobne nezaťažia dobré založenie panelov.

Ako je znázornené na obrázkoch 5 až 7, podlahové panely 1 podľa vynálezu môžu byť tiež pozdĺž strán 
26 - 27, ktoré sú kolmé na strany 2-3, vybavené spojovacími časťami 28 - 29, ktoré majú tiež zámkové pro
striedky. Spojovacie časti 28 - 29 sú prednostne tiež vyrobené v tvare jazyka 31 a drážky 32. Tým nemusia 
mať zámkové prostriedky 30 rovnakú podstatu ako zámkové prostriedky 6.

Výhodne sú na stranách 26 - 27 vytvorené zámkové prostriedky, ktoré umožňujú viazanie a vzájomné 
spojenie len pomocou translačného pohybu T, ako je znázornené na obrázkoch 6 a 7. Na tento účel zámkové 
prostriedky 30 pozostávajú zo západkového spoja so zámkovými prvkami 33 a 34, ktoré sú navzájom zovre
té.

Ako je znázornené na obrázkoch 5 až 7, zámkový prvok 33 pozostáva najmä z výčnelku spodnej strany 
35 jazyka 3i, ktorý môže byť umiestnený vo vybraní 36 v spodnej strane 37 drážky 32. Zámkový prvok 34 je 
tvorený dohora smerujúcou časťou, ktorá ohraničuje vybranie 36.

V tomto prípade zámkové prvky 33-34 majú styčné plochy 38-39, ktoré sú navzájom rovnobežné a po
kračujú prednostne inklinujúcim spôsobom v smere, čo zjednodušuje vzájomné zapadnutie. Dotyčnica L, 
ktorá je vymedzená styčnými plochami 38 - 39, tak tvorí uhol A so spodnou stranou 7 spojených podlaho
vých panelov 1, ktorý je menší ako 90°.

Zámkové prvky 33 - 34 sú výhodne vybavené šikmými časťami 40 - 41, ktoré keď spájajú dva podlahové 
panely 1, korešpondujú navzájom takým spôsobom, že zámkové prvky 33 - 34 môžu byť cez seba ľahko pre
tlačené, až kým sa navzájom nezovrú pomocou efektu vzájomného zapadnutia.

Hrúbka W1 jazyka 31 sa výhodne rovná šírke W drážky 32, takže keď horná hrana 42 vytvára tlak P, je 
podporovaná jazykom 31, ktorý je potom v jeho prípade podporovaný spodnou hranou 43.

Analogicky ku skoseniu 24 a vybraniu 25 je tiež vytvorené vybranie 44 a skosenie 45 na okrajoch 28 - 29.
Takéto spojenie zapadnutím môže byť tiež vytvorené na okrajoch 2-3. Čím toto môže byť spojenie vzá

jomným zapadnutím analogické tomu, ktoré je na obrázkoch 5 až 7, ale toto tiež môže byť spojenie zapadnu
tím, kde sú použité iné formy spojovacích častí, napríklad ako je znázornené na obrázkoch 8 a 9. Oproti 
zámkovým prvkom 33 - 34, ktoré obsahujú skôr miestne výstupky, vo formách vyhotovenia z obrázkov 8 a 9 
sú použité zámkové prvky 46-47, ktoré v porovnaní s celkovou šírkou B spojenia ju presahujú v pomerne 
veľkej vzdialenosti.

V tomto prípade sú zámkové prvky 46 - 47 tiež vytvorené na spodnej strane 12 jazyka 9 a spodnej strane 
14 drážky 10.
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Podľa obrázka 8 zámkové prvky 46 - 47 majú styčné povrchy 48 - 49, ktoré zvierajú uhol s rovinou po
dlahového panela 1. Čím sa získa spojenie, ktoré je vzájomne spriahnuté obzvlášť pevným spôsobom.

Ako je znázornené na obrázku 9, zámkové prvky 46 - 47 môžu byť vytvorené takým spôsobom, že je 
v podstate dosiahnutý len styk na priamke, napríklad, pretože styčné plochy nasmerované oproti sebe sú vy
tvorené rozdielnymi krivkami.

Povrchy zámkových prvkov 46 - 47, nasmerované oproti sebe, sa týmto skladajú zo zakrivených plôch. 
Dotyčnica L zviera uhol A, ktorý je menší ako 90° a ešte výhodnejšie menší ako 70°.

Týmto má zámkový prvok 46 výhodne dve časti s rozdielnym zakrivením, na jednej strane časť 50 s veľ
kým zakrivením a na druhej strane časť 51 s malým zakrivením. Časť 50 s veľkým zakrivením vytvára v zos
tave pevné spojenie. Časť 51 s malým zakrivením umožňuje to, že spojovacie časti 4-5 môžu byt ľahko do 
seba vložené. Medzipriestor S vytvára komoru, ktorá poskytuje priestor na prach a podobne, ktorý sa tam 
prípadne dostane pri nadväzovaní dvoch podlahových panelov 1.

V prípade spojenia vzájomným zapadnutím, napríklad spojenie, tak ako je znázornené na obrázku 7 až 9, 
má prednostne vždy jazyk 9-31 tvar, rozširujúci sa smerom dole, ktorý môže korešpondovať s rozšírenou 
časťou v drážke W.

Na obrázku 10 je znázornený variant, kde najmenej vo výške horných okrajov 15 - 16 je prítomný tesnia
ci materiál 52, ktorým môže byť zaručená vodotesnosť. Tento tesniaci materiál 52 môže pozostávať z pásu 
alebo povlaku, ktorý je predtým vytvorený na podlahovom paneli 1, buď na jednom, alebo oboch horných 
okrajoch 15 -16.

Na obrázku 11 je zobrazený ďalší variant, kde sú zámkové prostriedky 6 formované dohora smerujúcou 
časťou 53 na jazyku 9, ktorá je následkom otočného pohybu prenesená za dole smerujúcu časť 54 na hornej 
stene 18. Presnejšie, toto je možné dosiahnuť vytvorením zakrivenia R3 hornej strany 17 a hornej strany 18. 
ktorého stred je umiestnený na okrajoch 15 - 16 a vytvorenie spodnej strany 12 a spodnej strany J4 s polome
rom R4, ktorého stred je tiež umiestnený na horných okrajoch 15 resp. Jj5. Tieto polomery R3 - R4 môžu byť 
vybrané tiež ináč.

Vo všeobecnosti, podľa vynálezu, rozdiel medzi polomerom Rl, resp. R3 na jednej strane a polomerom 
R2. resp. R4 na druhej strane by prednostne nemal byť väčší ako 2 mm.

Je tiež výhodné, keď sa stred týchto polomerov nachádza vnútri kruhu Cl, resp. C2, ktorý sa predlžuje 
s polomerom R5 3 mm okolo kruhu horného okraja 15, resp. Jl6, ako je napríklad znázornené na obrázku 2.

Nakoniec je podľa vynálezu uvedené, že spodná hrana 23 - 43, ako je znázornená na obrázkoch 2 až 7, 
môže byť vyrobená dlhšia, ako je horná hrana 22 - 42. Toto má tú výhodu, že spojovacie časti 4-5-28-29 
môžu byť vytvorené ľahším spôsobom pomocou frézy alebo podobne. Navyše, toto zjednodušuje naviazanie 
podlahových panelov 1, pretože každý nasledujúci podlahový panel 1 môže byť počas inštalácie umiestnený 
na vystupujúcu spodnú hranu 23 - 43, čoho výsledkom je to, že jazyk 9 - 31 a drážka 10 - 32 sa automaticky 
dostávajú do polohy oproti sebe.

Vyhotovenie, kde je spodná hrana 23 rovnaká alebo kratšia ako horná hrana 22, poskytuje výhodu, že na 
úplnom kraji podlahy nezostáva žiadna vystupujúca hrana 23, ktorá by mohla spôsobovať problémy pri do
končovaní.

Na účely umožnenia hladkého priebehu montáže, zaručenia potrebnej stability a pevnosti a na účely ob
medzenia množstva odpadového materiálu, rozdiel E medzi hornou hranou 22 - 42 a spodnou hranou 23 - 43, 
meraný v rovine podlahového panela a kolmý na pozdĺžny smer drážky K), by mal prednostne byť menší ako 
jeden krát celková hrúbka F podlahového panela 1. Pre potrebu stability by normálne táto celková hrúbka F 
nemala byť menšia ako 5 mm.

Malý rozmer rozdielu E poskytuje tú výhodu, že spodná hrana nemusí byť zosilnená spevňovacím pásom 
alebo podobne.

Podľa konkrétnej formy uskutočnenia je stredná priamka Ml cez jazyk 9 a drážku 10 umiestnená nižšie 
ako stred M2 podlahového panelu 1 tak, že horná hrana 22 - 42 je hrubšia ako spodná hrana 23 - 43. V prvom 
prípade je to nevyhnutné pre tento druh spojení, pretože potom je to spodná hrana 23 - 24, ktorá sa zakrivuje, 
takže horná strana podlahového panela je chránená oproti možným deformáciám.

Ako je vysvetlené v úvode, na jadro 8 je vybraný materiál z nasledujúcich možností:
- plnivo, ktoré je pomocou spojiva alebo tavenia spojené do jednej hmoty;
- hmota, ktorej základom je syntetický materiál;
- drevotriesková doska s jemnými pilinami.
Využitie vynálezu je vhodné v prvom prípade prednostne pri laminovaných podlahách, pre dôvody vysvetle
né v úvode.

Ako je znázornené na príkladoch z obrázkov 2 až 11, takáto laminovaná podlaha pozostáva prednostne 
z jadra 8 vyrobeného z MDF dosky, HDF dosky alebo podobne, kde prinajmenšom horná strana tohto jadra 8 
je tvorená jednou alebo viacerými vrstvami materiálu.

Presnejšie, je výhodné, keď je laminovaná podlaha vybavená dekoratívnou vrstvou 55 a hornou ochran
nou vrstvou 56. Dekoratívna vrstva 55 je vrstva impregnovaná živicou, vyrobenou napríklad z papiera, ktorý
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môže byť potlačený rôznymi vzormi, ako je drevený vzor, vzor vo forme kameňa, korku alebo podobne, ale
bo dokonca aj ozdobným vzorom. Horná ochranná vrstva 56 pozostáva tiež prednostne z vrstvy nasýtenej ži
vicou, napríklad melamínovou živicou vyrobenou z priesvitného materiálu.

Je zrejmé, že môžu byť aplikované ešte ďalšie vrstvy, ako stredná vrstva 57, na ktorú sa ukladá dekora
tívna vrstva 55.

Na spodnú stranu 7 bude prednostne aplikovaná podkladová vrstva 58, vytvárajúca stabilizujúci prvok pre 
vrchné vrstvy a tým zaručuje stálosť tvaru podlahového panela 1. Táto podkladová vrstva 58 môže pozostá
vať z materiálu, napríklad papiera impregnovaného živicou, napríklad melamínovou živicou.

Ako je schematicky znázornené na obrázku 12, jazyk 9 a drážka H), a najmä jazyk 31 a drážka 32, sú vy
tvorené pomocou frézovacieho procesu. V prípade, že má byť profil vytvorený na všetkých štyroch stranách, 
podlahový panel 1 bude prednostne nastavený pomocou dvoch kolmých pohybov V1 a V2, pričom počas pr
vého pohybu sa vytvoria profily na dvoch protiľahlých stranách, v tomto prípade pozdĺžnych okrajoch, po
mocou frézovacích nástrojov 59 - 60, zatiaľ čo počas druhého pohybu sú profily vytvorené na zostávajúcich 
okrajoch, v tomto prípade na kratších okrajoch, pomocou frézovacích nástrojov 61 - 62. Počas tohto obrába
nia, sú podlahové panely 1 výhodne položené dekoratívnou stranou smerom dolu.

Podľa dôležitej charakteristiky vynálezu každý jednotlivý jazyk 9 - 31 a drážka 10 - 32 sú vytvorené po
mocou frézovania s najmenej dvoma po sebe idúcimi frézovacími cyklami, pomocou fréz, ktoré sú poloho- 
vané v rozdielnych uhloch vzhľadom na príslušný podlahový panel 1.

Toto je znázornené na obrázkoch 13, 14 a 15, kde je ukázané, ako je drážka 10 vytvorená dvoma frézova
cími cyklami pomocou dvoch fréz 63 a 64. Obrázky 16 a 17 znázorňujú, ako je jazyk 9 vytvorený pomocou 
fréz 65 a 66.

Obrázky 18 - 19 a 20 - 21 znázorňujú podobné pohľady ukazujúce, ako je vytvorená drážka 32 a jazyk 31 
pomocou fréz 67 - 68 a 69 - 70, nastavených pod uhlom.

Počas každého z uvedených frézovacích cyklov je v podstate každý raz vyrobený konečný tvar jednej 
bočnej strany. Napríklad fréza 63 z obrázka 14 určuje konečný tvar nižšej bočnej strany 71 drážky 10, kým 
fréza 64 určuje konečný tvar hornej bočnej strany 72.

Ako je spomenuté v úvode, prednostne sú použité frézy 63 až 72, majúce priemery G, ktoré sú najmenej 
5-krát alebo lepšie najmenej 20-krát väčšie, ako je hrúbka F podlahových panelov 1.

Oddelene od spomenutých fréz sú prednostne použité ešte iné frézy, napríklad na účely odstránenia časti 
materiálu, ktorý má byť odstránený už počas prvého predobrábacieho cyklu.

Na obrázkoch 22 až 25 je znázornená obzvlášť výhodná forma vyhotovenia podlahového panela 1 podľa 
vynálezu. Tu sú časti, ktoré sú prevzaté z predchádzajúcich foriem vyhotovení označené príslušnými vzťaho
vými značkami.

Dôležitá vlastnosť pozostáva v tom, že spojovacie časti 4 - 5 sú vybavené zámkovými prostriedkami 6, 
ktoré vo zviazanom stave vyvolávajú vzájomnú napäťovú silu, ktorá má za následok to, že viazané podlaho
vé časti sú pritláčané navzájom oproti sebe. Ako je znázornené, toto je vytvorené najmä opatrením spojova
cích častí pružne ohýbajúcou sa časťou, v tomto prípade hranou 43, ktorá vo viazanom stave je prinajmen
šom čiastočne ohnutá a týmto spôsobom vytvára napäťovú silu, ktorá spôsobuje to, že podlahové panely 1 sú 
pritláčané navzájom oproti sebe. Toto následné ohnutie V, ako aj napäťová sila K z toho vyplývajúca sú zob
razené v zväčšenom meradle na obrázku 23.

Na účely dosiahnutia toho, že napäťová sila K spôsobuje vzájomné pritláčanie viazaných podlahových 
panelov 1, ohýbateľná časť, v tomto prípade hrana 43, je vybavená výhodne, ako je znázornené, dovnútra sa 
zvažujúcou styčnou plochou 73, ktorá môže prednostne korešpondovať s príslušnou styčnou plochou 74. Tie
to styčné plochy 73 - 74 sú podobné už spomenutým styčným plochám 39 - 38 a tiež podobné zbiehajúcim sa 
častiam spodnej hrany z obrázkov 2 až 4.

Na obrázkoch 2 a 5 časti tvoria doplnkové súhlasné tvary; je však zrejmé, že modifikáciou môže byť do
siahnutý napäťový efekt, ako je na obrázku 23.

Tým, že na jednej strane je spoj pod uhlom A a na druhej strane fakt vytvorenia napäťovej sily K, je 
účinná silová zložka Kl, ktorá má za následok to, že podlahové panely 1 sú navzájom oproti sebe priťahova
né.

Výhodne je uhol A styčných plôch 73 - 74 vzhľadom na horizontálnu rovinu v rozsahu medzi 30 a 90 
stupňami. V prvom rade v prípade, že je použité vyhotovenie, kde je vytvorená napäťová sila K, je uhol A od 
30 do 90 stupňov ideálny z toho dôvodu, že na jednej strane vytvára optimálne pritláčanie podlahových pane
lov 1 a na druhej strane preto, že podlahové panely 1 môžu byt ľahko spojené respektívne rozpojené.

Napriek tomu, že prítlačná sila Kl je získavaná prednostne zo spomenutej hrany 43, vynález nevylučuje 
iné formy vyhotovení, kde je táto sila získavaná z iných ohybných častí.

Je uvedené, že zakrivenie V je relatívne malé, napríklad od niekoľko stotín do niekoľko tisícin milimetra 
a nemá vplyv na umiestnenie podlahovej krytiny. Ďalej je uvedené, že takáto podlahová krytina je vo vše
obecnosti položená na podklade, ktorý je pružne stlačiteľný, v dôsledku čoho zakrivenie V hrany 43 má za 
následok výlučne fakt, že podklad je miestne stlačený o niečo viac.
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Pretože hrana 43 je vyhnutá do strany a zostáva vyhnutá aj vo zviazanom stave, vzniká tiež tá výhoda, že 
ak je vyvolaný tlak na podlahovú krytinu, napríklad ak sa na ňu položí predmet, zvýši sa aj prítlačná sila a 
preto je vytváranie medzier obmedzené ešte viac.

Ďalej sa uvádza, že vynálezca zistil, že napriek všetkým očakávaniam ideálna napäťová sila môže byť vy
tvorená výrobou spojovacích častí 4-5, zahŕňajúc zámkové prvky 33 - 34 a najmä celé jadro 8 z HDF dosky 
alebo MDF dosky, napriek tomu, že tieto materiály umožňujú len malú pružnú deformáciu.

Použitím HDF a MDF sa tiež ponúka tá výhoda, že sa získajú hladké povrchy, v dôsledku čoho sa do
siahne vzájomný ľahký pohyb zámkových prvkov.

Podľa variantu vynálezu napäťová sila môže byť vytvorená pomocou pružnej deformácie materiálu spo
jovacích častí, z čoho vyplýva, že potom musia byť tieto spojovacie časti a najmä celé jadro vyrobené z pruž
ne deformovateľného materiálu.

Ďalšia významná vlastnosť uskutočnenia z obrázkov 22 až 25 vyplýva z toho, že podlahové panely 1 mô
žu byť viazané pomocou otočenia, ako je znázornené na obrázku 24, ako aj pomocou ich vzájomného zdvih
nutia, ako je znázornené na obrázku 25, prednostne takým spôsobom, že počas viazania pomocou otočenia, 
maximálne zahnutie Vm sa vytvára v spojovacích častiach, presnejšie na hrane 43, ktorej zahnutie Vm je 
menej výrazné, ak nie nejestvujúce, ako je na obrázkoch 2 až 4, v porovnaní so zakrivením Vm. ktoré sa vy
tvorí, keď sú podlahové panely viazané pomocou vzájomného zdvihnutia.

Výhoda tohto spočíva v tom, že podlahové panely 1 môžu byť ľahko navzájom viazané pomocou otoče
nia, bez potreby použitia nástroja, kým stále ostáva možnosť viazať podlahové panely pomocou ich zdvihnu
tia. Táto druhá možnosť je užitočná v prvom rade, keď má byť posledný panel položený čiastočne pod rám 
dverí alebo podobne. V tomto prípade podlahový panel 1 môže byť zatlačený pod rám dverí stranou, ktorá 
nemusí byť viazaná a následne môže byť pomocou nástroja zasunutá do susedného podlahového panelu 1.

Je zrejmé, že tvary spojovacích častí 4-5, znázornené na obrázkoch 22 až 25, môžu byť tiež použité na 
spojovacie časti 28 - 29 na krátkych stranách.

Podľa vynálezu v prípade, že sú štyri strany 2 - 3 -26 - 27 vybavené spojovacími časťami 4 - 5 - 28 - 29, 
tieto spojovacie časti môžu byť vyrobené takým spôsobom, že v jednom smere je vytvorené pevnejšie spoje
nie ako v inom smere. V prípade predĺžených podlahových panelov 1, napríklad ako je znázornené na obráz
ku 1, uzamknutie na kratších stranách 26 - 27 bude prednostne výraznejšie ako na pozdĺžnych stranách 2-3. 
Dĺžka spojenia na kratších stranách menovite je menšia a v princípe menej pevná. Toto je kompenzované vy
tvorením výraznejšieho uzamknutia.

Tento rozdiel vo viazaní môže byť získaný vyrobením styčných plôch pod rôznymi uhlami.
Výhodne, uvedený výbežok, presnejšie zámkový prostriedok 33, je ohraničený najmenej dvoma časťami 

75 - 76, respektívne častou 75 s väčším sklonom, ktorý vytvára uzamknutie a časťou 76 s menším sklonom, 
ktorý poskytuje ľahšie viazanie spojovacích častí. Vo vyhotovení z obrázkov 22 až 25, tieto časti 75 - 76 sú 
tvorené rovinami, ale ako už bolo opísané v odvolaní na obrázok 9, tiež môžu byť použité zakrivené časti 50
- 5L Na obrázku 5 sú týmito styčné plochy 38 a naklonená časť 40.

V prednostnej forme vyhotovenia, podlahové panely 1 podľa vynálezu, obsahujú spojovacie časti 4-5 
a/alebo 28 - 29, ktoré majú jednu alebo kombináciu dvoch alebo viacerých nasledujúcich vlastností:
- krivka 77 na nižšej strane jazyka 9 a/alebo krivka 78 na hrane 43, ktorá vytvára vedenie, keď sa natáčajú 
dva podlahové panely 1 do seba, s tou výhodou, že podlahové panely 1 môžu byť počas inštalácie ľahko spo
lu viazané;
- zaoblenia 79 - 80 na okrajoch zámkových prvkov 33 - 34, s tými výhodami, že zámkové prvky sa ľahko 
nad seba zdvíhajú počas viazania, respektívne rozoberanie podlahových panelov 1 a že zámkové prvky sa 
pritom nezničia, napríklad rozlámaním na okrajoch, aj keď sú podlahové panely opakovane viazané, respek
tívne rozoberané;
- prachové komôrky 81 alebo medzery 21, ako je znázornené na obrázku 4, na všetkých stranách nasmero
vané stranovo oproti sebe, viazaných podlahových panelov 1, s tou výhodou, že čiastočky, ktoré sa dostanú 
medzi podlahové panely 1 počas ich viazania, nevytvárajú nevýhodný vplyv na dobré viazanie;
- tvarovanie jazyka 9, ktoré je také, ako napríklad so skosením 82, že horná strana jazyka 9 sa už pri prvom 
kontakte dostáva pod spodnú stranu hornej hrany 42, keď sú podlahové panely 1 tlačené proti sebe na rovna
kej úrovni, ako je znázornené na obrázku 25, s tou výhodou, že predná časť jazyka 9 netlačí proti prednej 
strane hornej hrany 42, keď sú podlahové panely tlačené proti sebe na rovnakej úrovni;
- rampová plocha 83, predtým tiež nazvaná šikmá časť 41 vytvorená na voľnom konci spodnej hrany 43, 
s tou výhodou, že zámkové prvky 33 - 34 sa hladko zdvíhajú ponad seba a že spodná hrana 43 je jednotne 
zakrivená;
- v smere spoja je vytvorený časťou 84 len jeden dôležitý kontaktný bod v mieste hornej strany podlaho
vých panelov 1, s tou výhodou, že uvedená napäťová sila je optimálne prenášaná na hornú stranu podlaho
vých panelov 1 a že je zamedzené tvorenie medzier medzi podlahovými panelmi 1;
- styčné plochy 85 - 86, presnejšie podperné plochy, vytvorené hornou stranou jazyka 9 a hornou stranou 
drážky 10, ktoré väčšou časťou svojej dĺžky sú rovnobežné s rovinou určenou podlahovými panelmi 1 ako aj
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styčnými plochami navzájom korešpondujúcimi, tvorenými krivkami 77 - 78, s tou výhodou, že nie je možné 
žiadne vzájomné výškové posunutie dvoch viazaných podlahových panelov 1, ešte aj keď hĺbka vloženia ja
zyka 9 do drážky K) by mala byť rôzna z akýchkoľvek dôvodov, inými slovami, nemôžu sa vyskytnúť žiadne 
výškové rozdiely medzi susednými podlahovými panelmi.

Vo forme uskutočnenia z obrázkov 22 až 25 sú všetky tieto charakteristiky kombinované; je však zrejmé, 
ako je evidentné z obrázkov 2 až 11, že tieto vlastnosti tiež môžu byť využívané samostatne alebo v obme
dzenej kombinácii.

Ako nasvedčujú obrázky 5 až 7 a 22 až 25, dôležitá charakteristika prednostnej formy uskutočnenia vyná
lezu spočíva v tom, že zámkové prostriedky 6, inými slovami, časť vytvorená na spojenie zapadnutím a vy
tvorenie väzby, sú umiestnené v tej časti spodnej hrany 23 - 24, ktorá sa rozprestiera za hornou hranou 22 -
- 42, presnejšie, že najnižší bod 87 zámkovej časti 33 je umiestený pod vrchnou vrstvou podlahového panela 
1. Na bližšie objasnenie, táto vrchná vrstva je znázornená na obrázkoch 22 až 25 len ako samostatná vrstva.

Je zrejmé, že kombinácia vlastností, keď spodná hrana 23 - 24 je pretiahnutá ďalej než horná hrana 22 -
- 42, zámkové prostriedky 6 sú tvorené prinajmenšom pomocou dovnútra sa zvažujúcou časťou a keď táto 
časť je aspoň čiastočne umiestnená v časti dolnej hrany 23 - 43, ktorá je pretiahnutá za hornú hranu 22 - 42, 
je predovšetkým obzvlášť výhodné, v porovnaní so spojeniami podlahových panelov opísaných v dokumen
toch WO 94/01628, WO 94/26999, WO 96/27719 a WO 96/27721. Šikmá časť ponúka tú výhodu, že po
dlahové panely 1 môžu byť opätovne rozobrané. Fakt, že táto šikmá časť je umiestnená vo vzdialenejšej roz
šírenej časti spodnej hrany 23 - 43 dodatočne k tomuto ponúka tú výhodu, že sa nemôžu vyskytnúť žiadne 
deformácie počas spájania, ktoré by mohli byt viditeľné na vrchnej vrstve.

Podľa prednostnej charakteristiky vynálezu, uvedená časť, t. j., styčná plocha 39 alebo 73 sa prednostne 
predlžuje tým spôsobom, že vzdialenosť k hornému okraju H6 sa zmenšuje zdola nahor, inými slovami tak, 
ako je znázornené na obrázku 22, že vzdialenosť X2 je menšia ako vzdialenosť XI. Toto je tiež prípad z ob
rázka 7.

Ešte výhodnejšie táto časť začína len čistou vzdialenosťou El od hornej hrany 42.
Je zrejmé, že spojovacie časti 22 až 25 môžu tiež byť vytvorené pomocou uvedeného frézovacieho proce

su.
Podľa konkrétnej charakteristiky vynálezu podlahové panely sú ošetrené na stranách 2 -3 a/alebo 26 - 27 

prostriedkom zhusťujúcim povrch, presnejšie prostriedkom na vytvrdenie povrchu, ktorý je prednostne vy
braný z nasledujúcej série výrobkov:
impregnačné prípravky, prípravky na upchávanie pórov, laky, živice, oleje, parafíny a podobne.

Na obrázku 22 je schematicky znázornená takáto impregnácia 88. Táto úprava môže byť vyhotovená na 
celom povrchu strán 2-3 a/alebo 26 - 27, alebo len na určených povrchoch, napríklad výlučne povrchoch ja
zyka 9 a drážky K).

Ošetrenie prostriedkom zhusťujúcim povrch ponúka v kombinácii s efektom zapadnutia tú výhodu, že sú 
získané lepšie vlastnosti spojenia z rôznych hľadísk. Výsledkom toho je, že spojovacie časti 4-5 a/alebo 28 -
- 29 lepšie držia tvar a pevnosť aj vtedy, ak sú podlahové panely 1 opakovane viazané a rozkladané. Hlavne 
v prípade, že jadro 8 je vyrobené z HDF, MDF alebo podobne, je pomocou tohto ošetrenia získaná lepšia 
kvalita povrchu, takže nedochádza k žiadnemu odieraniu materiálu počas viazania respektívne rozoberania.

Toto ošetrenie tiež poskytuje tú výhodu, že prinajmenšom v prípade vytvrdenia povrchu je zvýšený uve
dený efekt pružného napätia.

Uvádzaný vynález nie je žiadnym spôsobom obmedzený na formy uskutočnenia, opísaných pomocou 
príkladov a znázornených na obrázkoch, ale takáto podlahová krytina a príslušné podlahové panely 1 môžu 
byť vyrobené v rôznych tvaroch a rozmeroch bez vybočenia z rozsahu vynálezu.

Napríklad charakteristiky, ktoré sú opísané pomocou znázornených foriem uskutočnenia, môžu alebo ne
musia byť navzájom kombinované.

Navyše všetky uskutočnenia už opísaných spojovacích prvkov môžu byť použité tak na dlhšej strane, ako 
aj na kratšej strane.

PATENTOVÉ NÁROKY

1. SpôsSp výroVý pod lahovahh panelon, ktvré poholtávttjιí z tvrd voU podlahovahh ýcheľan U), ktoré sri 
aspoň na okrajoch protiľahlých hrán (2, 3; 26, 27) vybavené spojovacími časťami (4, 5; 28, 29), ktoré v spo
jenom stave dvoch podlahových panelov (1) spolu môžu vzájomne spolupracovať, pričom spojovacie časti 
(4, 5; 28, 29) sú v podstate vo forme pera (9, 31) a drážky (10, 32) a sú vybavené integrovanými mechanic
kými zámkovými prostriedkami (6), ktoré zabraňujú rozbiehaniu dvoch spojených podlahových panelov (1) 
v smere kolmom na príslušné hrany (2, 3; 26, 27) a rovnobežnom so spodnou stranou (7) spojených podlaho
vých panelov (1), pričom drážka (10, 32) je odeaničená hornou hranou (22, 42) a spodnou hranou (23, 43), 
pričom zámkové prostriedky (6) obsahujú zámkový prvok (11, 33) vo forme výstupku, usporiadaného na
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spodnej strane (12) pera (9, 31), a zámkový prvok (13, 34) na hornej strane spodnej hrany (23, 43), ktorý 
ohraničuje vybranie (36), vyznačujúci sa tým, že aspoň jedna drážka (10, 32), obsahujúca 
vybranie (36), sa vytvára prostredníctvom frézovacieho procesu aspoň s dvoma po sebe nasledujúcimi frézo
vacími cyklami pomocou fréz (63, 64; 67, 68), ktoré sú umiestnené pod rôznymi uhlami vzhľadom na prí
slušné podlahové dosky (1), a spodná hrana (23, 43) sa vytvára tak, že presahuje vzdialene za hornú hranu 
(22, 42).

2. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že jedna z dvoch fréz (63, 67) v podstate 
vytvára hornú bočnú stranu (71) drážky (10, 32), pričom druhá z fréz (64, 68) v podstate vytvára vybranie 
(36) v spodnej hrane (23, 43).

3. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že 
zámkové prvky vymedzujú dotykové plochy, pričom zámkové prvky sú vytvárané tak, že dotyčnica (L), kto
rá je vymedzená dotykovými plochami, zviera uhol (A) so spodnou stranou (7) podlahových panelov, ktorý 
je menší ako 90°.

4. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že 
spodná hrana, v dôsledku skutočnosti, že je vytvorená tak, že zasahuje vzdialene za hornú hranu, vymedzuje 
časť, ktorá je umiestnená pod hornou hranou, rovnako ako časť, ktorá zasahuje za hornú hranu, pričom vy
branie v spodnej hrane sa vytvára tak, že vybranie je umiestnené čiastočne v časti spodnej hrany, ktorá je 
umiestnená pod hornou hranou, rovnako ako čiastočne v časti spodnej hrany, ktorá presahuje za hornú hranu.

5. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznnčujúúi sa tým, že fré
zy sú umiestnené v rovine, ktorá je rovnobežná s rovinou podlahového panelu (1).

6. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že sa 
používajú frézy (63, 64; 67, 68), ktoré počas obrábania zasahujú na vonkajiiu ttanuj drážky (10j 32í) a ktoré 
majú priemery (G), ktoré sú aspoň päťkrát väčšie, ako je hrúbka podlahového panelu (1).

7. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že 
horná strana pera (9, 31) a spodná strana hornej hrany (22, 42) sa vybavujú zodpovedajúcimi rovinnými do
tykovými plochami (17, 18; 85, 86).

8. Spôsob podľa nároku 7, vyznačujúci sa tým, že rovinné dotykové plochy (17, 18; 85, 
86) sa vytvárajú tak, že sú v podstate rovnobežné s rovinou definovanou podlahovými panelmi (1).

9. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznečujúúi sa tým, že pe
ro (9, 31), obsahujúce výstupok, sa vytvára pomocou frézovacieho procesu prostredníctvom aspoň dvoch po 
sebe nasledujúcich frézovacích cyklov pomocou fréz (65, 66; 69, 70), ktoré sú umiestnené pod rôznymi uh
lami vzhľadom na príslušné podlahové panely (1).

10. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že 
obsahuje krok používania ďalších fréz na účely odstraňovania časti materiálu podlahového panelu (1) 
v predbežnom obrábacom cykle.

11. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že sa 
používajú podlahové panely (1) majúce jadro (8) pozostávajúce zo základného dreveného produktu, ktorý je 
prostredníctvom spojovacieho činidla alebo vzájomného natavenia pripojený k jedinej zložke drevotriesky 
s jemnými trieskami alebo drevovláknitej dosky so strednou hustotou MDF alebo s vysokou hustotou HDF.

12. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1až 10, vyznačujúci sa tým, že sa používajú 
podlahové panely (1) majúce jadro (8), pozostávajúce z produktu na báze syntetického materiálu.

13. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokoVj vyznačujúci sa tým, že
pero, drážka a zámkové prostriedky (6) sa vytvárajú z jedného kusa s jadrom (8) podlahovej dosky (1).

14. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokoVj vyznačujúci sa tým, že
podlahové panely (1) sa vytvárajú ako panely vybrané zo skupiny obsahujúcej laminované podlahové dosky, 
dyhovanú parketovú podlahu a prefabrikovanú parketovú podlahu.

15. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokoVj vyznačujúci sa tým, že 
podlahové panely (1) sa vytvárajú ako laminátová podlaha majúca jadro (8), na ktorom je usporiadaná jedna 
alebo viacero vrstiev, medzi ktorými je usporiadaná dekoratívna vrstva (55), pričom podkladová vrstva (58) 
je usporiadaná na spodnej strane (7).

16. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokoVj vyznačujúci sa tým, že 
spodná hrana (23, 43) sa vytvára s takou dĺžkou, že rozdiel (E) medzi hornou hranou (22, 42) a spodnou hra
nou (23, 43), merané v rovine podlahového panelu (1) a kolmo na pozdĺžny smer drážky (10, 32), je menší 
ako jednonásobok hrúbky (F) podlahového panelu (1).

17. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokoVj vyznačujúci sa tým, že
podlahové panely (1) sa vytvárajú s hrúbkou od 0,5 do 1,5 cm.

18. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokoVj vyznačujúci sa tým, že
spojovacie časti (4, 5; 28, 29) a zámkové prostriedky (6) na protiľahlých hranách sa vytvárajú tak, že pri vzá
jomnom spojení podlahových dosiek (1) zabezpečujú spojenie bez vôle.
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19. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že 
spojovacie časti (4, 5; 28, 29) a zámkové prostriedky (6) na protiľahlých hranách sa vytvárajú tak, že dva po
dlahové panely (1) môžu byť spojené prostredníctvom otáčania a/alebo zaklapnutím.

20. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že 
pero a/alebo spodná hrana sa tvarujú tak, že dva podlahové panely (1) môžu byť spojené prostredníctvom ich 
vzájomného posuvu smerom k sebe, počínajúc od vzájomnej polohy, v ktorej sú tieto podlahové panely (1) 
na spojovaných hranách vzájomne od seba úplne oddelené.

21. Tvrdý podlahový panel, vyznačujúci sa tým, že je vytvorený spôsobom podľa ktoré
hokoľvek z predchádzajúcich nárokov.

22. Podlahová krytina, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z podlahových panelov podľa 
nároku 21.

23. Podlahový panel, pričom podlahový panel (1) je laminátový podlahový panel, tento podlahový panel 
obsahuje jadro (8), pričom na hornej strane jadra (8) je usporiadaná jedna alebo viacero vrstiev materiálu, 
pričom podlahový panel (1) je na svojej spodnej strane (7) vybavený podkladovou vrstvou (58), pôsobiacou 
ako vyrovnávací prvok, podlahový panel (1) je aspoň na okrajoch dvoch protiľahlých hrán (2, 3) vybavený 
spojovacími časťami (4, 5) v podstate v tvare pera (9, 31) a drážky (10, 32), pričom drážka (10, 32) je ohra
ničená hornou hranou (22, 42) a spodnou hranou (23, 43), pričom tieto spojovacie časti (4, 5) umožňujú vzá
jomné spojenie podlahových dosiek (1), vyznačujúci sa tým, že spojovacie časti (10, 32) sú 
vybavené integrovanými mechanickými zámkovými prostriedkami (6) na zabránenie rozchádzania dvoch 
spojených podlahových dosiek (1) v smere (R), kolmom na príslušné hrany (2, 3) a rovnobežnom so spodnou 
stranou (7) spojených podlahových panelov, pričom zámkové prostriedky (6) obsahujú zámkový prvok (13, 
34, 47), umiestnený v spodnej hrane (23, 43), pričom podkladová vrstva (58) prechádza pozdĺž spodnej stra
ny spodnej hrany (23, 43), pričom spodná hrana (23, 43) je kratšia alebo rovnaká ako horná hrana (22, 42) 
alebo presahuje za hornú hranu (22, 42), a možná dĺžka (E), o ktorú spodná hrana (22, 42) presahuje za hornú 
hranu (23, 43), merané v rovine podlahového panelu (1), je menšia, ako je jedennásobok hrúbky (F) podlaho
vého panelu (1).

24. Podlahový panel podľa nároku 23, vyznačujúci sa tým, že spodná hrana (23, 43) pre
sahuje za hornú hranu (22, 42).

25. Podlahový panel podľa nároku 24, vyznačujúci sa tým, že zámkový prvok (34) obsa
huje styčnú plochu (39, 73), pričom táto styčná plocha (39, 73) je umiestnená na časti spodnej hrany (23, 43), 
ktorá presahuje za hornú hranu (22, 42).

26. Podlahový panel podľa ktoréhokoľvek z nárokov 23 až 25, vyznačujúci sa tým, že 
jadro (8) pozostáva z materiálu, vybraného z MDF a HDF, pričom aspoň spojovacie časti (5) vytvárajúce 
drážku (10, 32) sú vytvorené z jedného kusa s materiálom jadra (8), pričom jedna alebo viacero vrstiev hor
nej strany jadra (8) a podkladovej vrstvy (58) sú vrstvy impregnované živicou.

27. Podlahový panen ppoda ktoréhokoľvek z nárokov 23 až 26, vyznačujúci sa tým, že 
vrstvy hornej strany jadra (8) obsahujú dekoratívnu vrstvu (55).

28. Podlahový panel podľa nároku 26, vyznačujúci sa tým, že vrstvy hornej strany jadra 
(8) obsahujú dekoratívnu vrstvu (55), ako aj ochrannú vrstvu (56).

29. Podlahový panen ρ(κΙ1\ι ktoréhokoľvek z nárokov 23 až 28, vyznačujúci sa tým, že 
spojovacie časti (4, 5) a zámkové prostriedky (6) umožňujú spojenie dvoch podlahových panelov (1) bez vô
le.

30. Podlahový panen p podá ktoréhokoľvek z nárokov 23 až 29, vyznačujúci sa tým, že 
zámkové prostriedky (6) obsahujú vybrania (13, 36) v spodnej hrane (23, 43) a výstupok (11, 33) na spodnej 
strane (12, 35) pera (9, 31).

31. Podlahový panen p podá ktoréhokoľvek z nárokov 23 až 30, vyznačujúci sa tým, že
horná hrana (22, 42) je hrubšia ako spodná hrana (23, 43).

32. Podlahový panel podľa ktoréhokoľvek z nárokov 23 až 31, vyznačujúci sa tým, že
podlahový panel (1) má hrúbku (F) s veľkosťou od 0,5 do 1,5 cm.

33. Podlahový panel podľa nároku 25, vyznačujúci sa tým, že podkladová vrstva (58) 
prechádza pozdĺž spodnej hrany (23, 43) od blízkeho konca spodnej hrany (23, 43) až aspoň pod styčnou 
plochou (39, 73) spodnej hrany (23,43).

34. Podlahový panel podľa ktoréhokoľvek z nárokov 23 až 33, vyznačujúci sa tým, že 
spojovacie časti (4, 5) umiestnené na oboch protiľahlých hranách (2, 3) sú vytvorené z jedného kusa z mate
riálu jadra.

35. Podlahový panel, pričom podlahovým panelom je laminátový podlahový panel, tento podlahový panel 
obsahuje jadro (8), pričom na hornej strane jadra (8) je usporiadaná jedna alebo viacero vrstiev materiálu, 
pričom podlahový panel (1) je na svojej spodnej strane (7) vybavený podkladovou vrstvou (58) pôsobiacou 
ako vyrovnávací prvok, podlahový panel (1) je aspoň na okrajoch dvoch protiľahlých hrán (2, 3) vybavený 
spojovacími časťami (4, 5) v podstate v tvare pera (9, 31) a drážky (10, 32), pričom drážka (10, 32) je ohra
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ničená hornou deanou (22, 42) a spodnou hranou (23, 43), pričom tieto spojovacie časti (4, 5) umožňujú vzá
jomné spojenie podlndových dosiek (1), vyznačujúci sa tým, že spodná hrana (23, 43) zasa
huje za hornú hranu (22, 42), pričom spojovacie časti (4, 5) sú vybavené integrovanými mechanickými zám
kovými prostriedkami (6) na zabránenie rozchádzania dvoch spojených podlahových panelov (1) v smere (R) 
kolmom na príslušné okraje (2, 3) a rovnobežnom so spodnou stranou (7) spojených podlahových panelov 
(1), pričom zámkové prostriedky (6) obsahujú vybranie (13, 36) na spodnej hrane (23, 43) a výstupok (11, 
33) na spodnej hrane (12, 35) pera (9, 31), pričom vybranie (13, 36) má najhlbší bod, resp. najhlbšie miesto, 
pričom podkladová vrstva (58) prebieha pozdĺž spodnej strany (7) spodnej hrany (23, 43), a najhlbší bod, 
resp. najhlbšie miesto vybrania (13, 36) je úplne umiestnené v časti spodnej hrany (23, 43), ktorá presahuje 
hornú hranu (22, 42).

36. Podlahový panel podľa nároku 35, vyznačujúci sa tým, že jadro (8) pozostáva z ma
teriálu vybraného z MDF a HDF, pričom jedna alebo viacero vrstiev na hornej strane jadra (8) a podkladovej 
vrstve (58) sú vrstvy impregnované živicou.

37. Podlahový panel podľa nárokov 35 alebo 36, vyznačujúci sa tým, že vrstvy hornej 
strany jadra (8) obsahujú dekoratívnu vrstvu (55).

38. Podlahový panel podľa nároku 37, vyznačujúci sa tým, že vrstvy hornej strany jadra 
(8) obsahujú dekoratívnu vrstvu (55) ako aj ochrannú vrstvu (56).

39. Podlahový panee podľa ktoréhokoľvek z nárokov 35 až 38, vyznačujúci sa tým, že 
spojovacie časti (4, 5) a zámkové prostriedky (6) umožňujú spojenie dvoch podlahových panelov bez vôle.

tým,
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40. Podlahový prait^l podľa ktoréhokoľvek z nárokov 35 aä 39, vyznačujúci s a 
horná hrana (22, 42) je dfubšia ako spodná hrana (23, 43).

41. Podlndový panel podľa ktoréhokoľvek z nárokov 35 až 40, vyznačujúci s a 
podlahový panel (1) má ΟπίΠαι (F) s veľkosťou od 0,5 do 1,5 cm.

42. Podlahový panel podľa ktoréhokoľvek z nárokov 35 až 41, vyznačujúci s a
vybranie (13, 36) na vnútornej strane, umiestnenej smerom k jadru (8) podlahového panelu (1), je vybavené 
skosením (24, 25).

43. Podlahový panel podľa ktoréhokoľvek z nárokov 35 až 42, vyznačujúci s a tým, že 
podkladová vrstva (58) prechádza pozdĺž spodnej strany spodnej hrany (23, 43) od blízkeho konca spodnej 
strany spodnej drany (23, 43) až aspoň pod najhlbší bod, resp. najhlbšie miesto vybrania (13, 36).

44. Podlahový panee podľa ktoréhokoľvek z nárokov 35 až 43, vyznačujúci sa tým, že 
aspoň spojovacie časti (5) umiestnené na strane (3) podlahového panelu (1) majúceho drážku (10, 32) sú vy
tvorené v jednom kuse z materiálu jadra.

45. Podlahový panel podľa ktoréhokoľvek z nárokov 35 až 44, vyznačujúci s a tým, že 
spojovacie časti (5) umiestnené na oboch protiľahlých hranách (2, 3) sú vytvorené v jednom kuse z materiálu 
jadra.

46. Podlahový panel, pričom podlahový panel (1) je laminátový podlahový panel, tento podlahový panel 
(1) obsahuje jadro (8), pričom na hornej strane jadra (8) je usporiadaná jedna alebo viacero vrstiev materiálu, 
pričom podlahový panel (1) je na svojej spodnej strane (7) vybavený podkladovou vrstvou (58) pôsobiacou 
ako vyrovnávací prvok, podlahový panel (1) je aspoň na krajoch dvoch protiľahlých hrán (2, 3) vybavený 
spojovacími časťami (4, 5) v podstate v tvare pera (9, 31) a drážky (10, 32), pričom drážka (10, 32) je ohra
ničená hornou hranou (22, 42) a spodnou hranou (23, 43), pričom tieto spojovacie časti (4, 5) umožňujú vzá
jomné spojenie podlahových panelov (1), vyznačujúci sa tým, že spojovacie časti (4, 5) sú 
vybavené integrovanými mechanickými zámkovými prostriedkami (6) na zabránenie rozchádzania dvoch 
spojených podlahových panelov (1) v smere kolmom na príslušné hrany (2, 3) a rovnobežnom so spodnou 
stranou (7) spojených podlahových panelov (1), pričom zámkové prostriedky (6) obsahujú vybranie (13, 36) 
v spodnej hrane (23, 43) a výstupok (11, 33) na spodnej strane (12, 35) pera (9, 31), pričom podkladová vrst
va (58) prechádza pozdĺž spodnej strany (7) spodnej hrany (23, 43), a vybranie (13, 36) je umiestnené v od
stupe od najvnútornejšieho bodu drážky (10, 32), čím sa pridržuje stenová časť spodnej strany drážky (10, 
32), ktorá je vzdialená od vybrania (13, 36) a ktorá je umiestnená medzi najvnútornejším bodom drážky (10, 
32) a vybrania (13, 36).

47. Podlahový panel podľa nároku 46, vyznačujúci sa tým, že spodná hrana (23, 43) pre
sahuje hornú hranu (22, 42).

48. Podlahový panel podľa nároku 47, vyznačujúci sa tým, že zámkový prvok (6) obsa
huje styčnú plochu (39, 73), pričom táto styčná plocha (39, 73) je umiestnená na časti spodnej hrany (23, 43), 
ktorá presahuje hornú hranu (22, 42).

49. Podlahový panel podľa ktoréhokoľvek z nárokov 46 až 48, vyznačujúci sa tým, že 
jadro (8) pozostáva z materiálu vybraného z MDF a HDF, pričom jedna alebo viacero vrstiev hornej strany 
jadra (8) a podkladovej vrstvy (58) sú vrstvy impregnované živicou.

50. Podlahový panel podľa ktoréhokoľvek z nárokov 46 až 49, vyznačujúci sa tým, že 
vrstvy hornej strany jadra (8) obsahujú dekoratívnu vrstvu (55).

12
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51. Podlahový panel podľa nároku 50, vyznačujúci sa tým, že vrstvy hornej strany jadra 
(8) obsahujú dekoratívnu vrstvu (55) ako aj ochrannú vrstvu (56).

52. Podlahový panel jľ^t^dľľ. ktOTéhokkľľek z nárokov 46 až 51, vyznačujúci sa tým, že 
spojovacie časti (4, 5) a zámkové prostriedky (6) umožňujú spojenie dvoch podlahových panelov (1) bez vô-

5 le.
53. Podlahový panen poclľeι j<tocéhokoľvek z nárokov 46 až 52, vyznačujúci sa tým, že

podlahový panel má hrúbku (F) s veľkosťou od 0,5 do 1,5 cm.
54. Podlahový panen padľľ ktocéhok2ľvek z nárokov 46 až 53, vyznačujúci sa tým, že

spojovacie časti (4, 5) umiestnené na oboch protiľahlých hranách (2, 3) sú vytvorené z jedného kusa z mate-
10 riálu jadra.

10 výkresov
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