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Předchozí díly seriálu o čisticích rohožích firmy GAPA, 
uvedené v číslech #04/2018 a #05/2018, se věnovaly vysvětlení 
významu čisticích zón u vstupu do budov a také konkrétním 
specifikům výběru a návrhu vhodných rohoží pro individuální 
realizace. Třetí díl se zaměří na speciality společnosti GAPA – 
certifikační systém vyvinutý ve spolupráci s předními testovacími 
ústavy u nás a možnost realizace designových zátěžových rohoží 
s vlastní grafikou.

Certifikace rohoží
Stavebnictví prodělalo v posledních třech dekádách velké 

změny, mimo jiné také v užívaných stavebních materiálech. Spolu 
s rozšiřováním sortimentu také rostou požadavky na kvalitu, cenu, 
životnost a další vlastnosti. I pro školeného odborníka je někdy 
složité se ve všech informacích, parametrech a možnostech vyznat. 
Laická veřejnost se pak orientuje velice komplikovaně a poměrně 
často se nechá přemírou reklamy oklamat.

Význam jednotlivých parametrů stavebních materiálů 
upravují četné technické normy. K porovnávání parametrů pak 
slouží zajímavý obor: zkušebnictví. Řady výrobků uváděných na 
český trh se týká povinná klasifikace (z hlediska hygienického, 
bezpečnostního, hodnocení dopadu na zdraví ad.), další se 
posuzují z hlediska obecné bezpečnosti. Někdy výrobci uvádějí 
tzv. prohlášení o shodě. Výrobků společnosti GAPA se týká 
poslední uvedené. 

Společnost GAPA se navíc dobrovolně zabývá hlubším 
porovnáním vlastností svých výrobků, technických parametrů 
a certifikací. A to nejen pro svou vlastní potřebu a získání cenných 
dat pro vývoj nových produktů, ale především pro laickou i odbornou 
veřejnost a pro lepší orientaci odběratelů v množství dostupných 
výrobků. Velice důležité jsou výsledky zkoušek hořlavosti, posouzení 
klimatických vlivů, životnost a rozměrová stálost. Na internetových 
stránkách společnosti GAPA v sekci „Ke stažení“ lze najít výsledky 
mnohaleté spolupráce s řadou českých zkušebních ústavů: TZUS, 
TZÚ, PAVUS, SYNPO aj.

Jako reakci na dotazy zákazníků, proč GAPA nepoužívá u svých 
výrobků označení CE, je třeba uvést, že označením CE se opatřují 
pouze některé stanovené výrobky ve smyslu § 12 zákona č. 22/1997 
Sb. o technických požadavcích na výrobky. Příslušný zákon 
stanoví, které výrobky se označují CE, za jakých podmínek a jakým 
způsobem. Rohože – čisticí zóny – do této kategorie nespadají, 

Čisticí rohože GAPA: 
díl třetí

Administrativní interiér je vybaven celoplošným zátěžovým kobercem, autorkou návrhu je designérka Alžběta Macíková.

Designové koberce vlepované do větší plochy v kancelářském prostoru v Praze.

Majitelka butiku si přála, aby vstupní hala působila 
na návštěvníky „příjemně šokujícím“ dojmem.

Realizace zátěžových koberců s vlastním potiskem 
v Ateliéru stylu & butiku Lenky Zelenohorské v Praze.

GAPA testuje své výrobky ve spolupráci s předními zkušebními ústavy 
v České republice.

tedy nemohou používat značení CE. Není-li výrobek stanoveným 
výrobkem podle § 12 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., označením 
CE se neopatřuje. Pokud by přece jenom byl označen, bylo by 
to nezákonné.

Společnost GAPA je dále certifikována podle ISO 9001, 
ISO 14001 a probíhá proces přípravy na ISO 27001.

Designové rohože, reklamní rohože 
a zátěžové koberce
Rohož je velmi důležitou součástí každého vstupu. Vstupní 

zóna musí odolávat vlhkosti, teplotním rozdílům, nečistotám, zátěži 
a vždy plnit svou funkci očišťování obuvi. Nadstavbu k funkčním 
a praktickým rohožím GAPA představují rohože s logem a zátěžové 
koberce podle vlastního návrhu. Jedná se o cestu, jak zvýšit 
atraktivitu interiéru pomocí výrazného prvku, který je však zároveň 
stále vysoce funkční. Designové zátěžové koberce se vyrábějí 
z odolného materiálu PA6 100% ve výšce 8 nebo 10 mm. Řešená 
plocha může mít v podstatě libovolné rozměry. Rohože a koberce 
dodá GAPA i s profesionální pokládkou.

Jako příklad zdařilé realizace interiéru s využitím designového 
zátěžového koberce lze uvést pražský Ateliér stylu & butik Lenky 
Zelenohorské. Ve vstupní hale je zvolena kombinace dvou nosných 
vzorů, na stěnách jsou to květované tapety a na podlaze černo-
růžový vzor kohoutí stopy pro zátěžový koberec. Investorka byla 
v tomto případě velmi spokojena s výsledkem i s rychlostí realizace. 
Obvykle totiž bývají rohože a koberce při vybavování interiéru až na 
posledním místě a kolaudace či slavnostní otevření jsou pak často 
„za dveřmi“ – stejně jako rohože. „Náš vlastní design firma perfektně 
natiskla, pokládka byla profesionální a přesná. Veškerá komunikace 
byla vstřícná a milá,“ říká majitelka.

Autorkou designu pro vstupní prostor ateliéru byla 
spolumajitelka studia Design Friendly Alžběta Macíková. „Zadání 
požadovalo jednoduché a nenucené řešení. Nic prvoplánového, 
podobně jako dobrý outfit,“ vysvětluje designérka. 

Alžběta Macíková následně oslovila firmu GAPA i pro další 
spolupráci na realizaci zátěžových koberců pro administrativní 
prostory. Plocha 120 m2 se pokrývala podle detailního návrhu 
kanceláře přesně podle rozmístění nábytku. Každý pracovník měl tak 
pod svým pracovním stolem individuální design koberce. „Materiál 
koberce má dlouhou životnost, dobře se udržuje a je měkký na 
došlap. Máme také absolutní volnost při návrhu tisknutého motivu,“ 
hodnotí práci Alžběta Macíková. 

Velkoplošné zátěžové koberce lze kromě zmiňovaných případů 
využít i jako originální podlahové krytiny do zasedacích místností, 
lounge barů, hotelových recepcí, dětských koutků či obývacích 
pokojů. 
www.gapa.cz
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