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Types of tiles / Arten von Fliesen / Druhy dlaždic / Druhy dlaždíc / Burkolócsempe 
fajták / Rodzaje płytek 

Accessories / Zubehör / Příslušenství / Príslušenstvo / Kiegészítők / Akcesoria

Samoa

Finishing edge / Abschlusskante / Zakončo-
vací hrana / Zakončovacia hrana /  Lezáró él / 
Zakończenia krawędzi

Corner finishing edge / Abschlusskante Ecke /
Zakončovací hrana rohová / Zakončovacia 
hrana rohová / Sarok lezáró él / Kończące rogu 
krawędzi

Palmyra



Thank you for purchasing our product.  
Before using this product, please read this manual. 

Maintenance and care 
•	 Do not place extremely sharp or heavy objects on the tiles in order to avoid damage.

•	 While transportation, storage and installation handle the tiles with care - protection from damage. 

•	 A slight lightening of the color is normal when the tiles are exposed to sunlight.

•	 To prevent mold or deformation install the tiles onto a drained surface with access to sunlight. 

•	 Do not apply paint or lacquer on the tiles.

•	 Clean the tiles with water under pressure. 

•	 Keep the surface without mechanical impurities (sand etc.) in order to prevent scratches and 
scrapes. 

Installation 
1. Begin with placing of the first tile in the corner of the area. 

2. Continue with placing another tile in line with the edge of the area. 

3. Connect the tiles by snapping together the underlying plastic supporting structures of the tiles.

4. Fit the tile edges facing to the open area with the finishing edge.

EN

Images used in this manual are for illustrational purposes only and may differ from the actual 
product.



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. 
Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. 

Wartung und Pflege
•	 Stellen Sie keine extrem scharfe oder schwere Gegenstände auf die Platten, um Schäden zu 
vermeiden.

•	 Während des Transports, Lagerung und Installation sollten die Platten mit Sorgfalt behandelt 
werden - Schutz vor Beschädigungen.

•	 Eine leichte Aufhellung der Farbe normal ist, wenn die Platten dem Sonnenlicht ausgesetzt 
werden.

•	 Um Schimmelbildung oder Deformation zu vermeiden, sollten die Platten auf einer 
wasserdurchlässigen Oberfläche mit Sonneneinstrahlung installiert werden.

•	 Tragen Sie keine Farbe oder Lack auf die Platten auf.

•	 Reinigen Sie die Platten mit Wasserdruck.

•	 Halten Sie die Oberfläche frei von mechanischen Verunreinigungen (Sand etc.), um Kratzer und 
Schrammen zu verhindern.

Aufbau
1. Beginnen Sie mit der Platzierung der ersten Platte in einer Ecke des Bereichs.

2. Fahren Sie fort mit der Platzierung der weiteren Platten entlang einem Rand der Fläche.

3. Verbinden Sie die Platten durch Einrasten der Kunststoffstützstruktur der Platten.

4. Platzieren Sie die Platten so, dass die Abschlusskante zum offenen Bereich hin zeigt.

DE

Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder dienen nur zur Illustration und können nicht genau 
das Produkt entsprechen.



Děkujeme za nákup našeho výrobku. 
Před použitím výrobku si prosím přečtěte tento návod.

Údržba a péče 
•	 Na dlaždice nepokládejte ostré či extrémně těžké předměty.

•	 Při přepravě, instalaci a skladování zacházejte s dlaždicemi opatrně - chraňte před poškozením.

•	 Při působení slunečního záření je normální že dojde k mírnému zesvětlení barvy. 

•	 Pro zamezení plísním a deformacím instalujte dlaždice na odvodněný povrch s přístupem slu-
nečního záření. 

•	 Nenatírejte barvami a neošetřujte pomocí laků.

•	 Čistěte pomocí tlakové vody. 

•	 Udržujte povrch bez mechanických nečistot (písek) - zabráníte vzniku rýh a škrábanců. 

CZ

Instalace 
1. Začněte položením první dlaždice v rohu daného prostoru. 

2. Pokračujte položením další dlaždice v linii hrany daného prostoru. 

3. Dlaždice spojujete zaklapnutím podkladových nosných umělohmotných konstrukcí sousedních 
dlaždic. 

4. Okraje dlaždic směřující do volného prostoru osaďte zakončovací hranou.

Fotografie použité v manuálu jsou pouze ilustrační a nemusí se přesně shodovat s výrobkem.



Ďakujeme za nákup nášho výrobku. 
Pred použitím výrobku si prosím prečítajte tento návod.

Údržba a starostlivosť 
•	 Vyhnite sa poškodeniu dlaždíc pôsobením ostrých či extrémne ťažkých predmetov. 

•	 Pri preprave, inštalácii a skladovaní zaobchádzajte s dlaždicami opatrne - ochrana pred poško-
dením. 

•	 Pri pôsobení slnečného žiarenia je normálne, že dôjde k miernemu zosvetleniu farby. 

•	 Kvôli prevencii voči plesniam a deformáciám inštalujte dlaždice na odvodnený povrch s prístu-
pom slnečného žiarenia. 

•	 Nenatierajte farbami a neošetrujte pomocou lakov. 

•	 Čistite pomocou tlakovej vody. 

•	 Udržujte povrch bez mechanických nečistôt (piesok) - zabránite tak vzniku rýh a škrabancov. 

Inštalácia 
1. Začnite položením prvej dlaždice v rohu daného priestoru. 

2. Pokračujte položením ďalšej dlaždice v línii hrany daného priestoru. 

3. Dlaždice spájate zaklapnutím podkladových nosných umelohmotných konštrukcií susedných 
dlaždíc. 

4. Okraje dlaždíc smerujúce do voľného priestoru osaďte zakončovacou hranou.

SK

Fotografie použité v návode sú len ilustračné a nemusia sa presne zhodovat s výrobkom.



Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Használat előtt kérjük olvassa el a használati útmutatót.

Karbantartás és ápolás
•	 Ügyeljen, hogy ne tegye tönkre a burkolócsempéket éles vagy nehéz tárgyakkal.

•	 A szállításkor, raktározáskor és beépítéskor ügyeljen a csempe épségére.

•	 A színe napsütés hatására kicsit kivilágosodhat.

•	 A penész és torzulások elkerülése érdekében telepítse olyan felületre, ahonnan a víz elvezethe-
tő, és ahol éri napfény.

•	 Ne kenje be festékkel vagy lakkal.

•	 Csak vízzel és víznyomás segítségével tisztítsa.

•	 A felületet óvja a mechanikai szennyeződésektől (homok) - így megakadályozza a karcolások 
kialakulását.

Telepítés
1. Az első burkolócsempét a helyiség egyik sarkába tegye.

2. A burkolócsempék lerakását folytassa az adott tér széle mentén.

3. A burkolócsempéket az alattuk lévő műanyag kapcsok összepattintásával rögzítse.

4. A burkolócsemékkel borítsa be az üres teret, aztán helyezze el a lezáró éleket.

HU

A kézikönyvben használt fényképek csak illusztrációk, nem egyeznek meg pontosan a termékkel.



Dziękujemy za zakup naszego produktu. 
Przed użyciem prosimy starannie przeczytać tę instrukcję.

Czyszczenie i konserwacja 
•	 Unikajmy uszkodzenia płytek, które mogą spowodować ostre albo bardzo ciężkie przedmioty. 

•	 Przy transporcie, układaniu i przechowywaniu z płytkami należy postępować ostrożnie - chronić 
je przed uszkodzeniem. 

•	 Przy ekspozycji na promieniowane słoneczne normalną rzeczą jest lekkie wyblaknięcie kolorów. 

•	 Aby zapobiec powstaniu pleśni i deformacji płytek, układamy je na suchej powierzchni z dostę-
pem światła słonecznego.

•	 Nie malujemy ich farbami i nie zabezpieczamy za pomocą lakierów. 

•	 Czyścimy za pomocą wody pod ciśnieniem.

•	 Mechaniczne zanieczyszczenia (piasek) usuwamy z powierzchni - w ten sposób zapobiegamy 
powstawaniu rys i zadrapań.

Układanie 
1. Zaczynamy od pierwszej płytki, którą układamy w rogu danej powierzchni. 

2. Kontynuujemy układając kolejne płytki w linii na obrzeżu danej powierzchni.

3. Płytki łączymy ze sobą zatrzaskując zaczepy nośne wykonane z tworzywa sztucznego w są-
siednich płytkach.

4. Brzegi płytek skierowanych na wolną przestrzeń wyposażamy w listwę wykańczającą.

PL

Zdjęcia wykorzystane w tym podręczniku są jedynie ilustracją i nie może dokładnie dopasować 
produkt.
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