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Svou firmu budujeme vlastníma rukama a poctivou prací už desítky let. Dnes jsme parťáky pro tisíce podlahářů po celé 
republice a rád bych za to každému z vás poděkoval. Pořád máme energii růst dál a je dobré se ptát, co bude dál. 
Možností je spousta - spolupráce s dalšími profesionály, firmami nebo třeba i s veřejnou správou.

Ale komu ve výsledku podlaha nejčastěji dobře slouží, nebo ho naopak nejvíc trápí, když nefunguje podle představ? 
Rodinám. Běžným lidem, jako jste vy a já. Spolu s podlaháři jim dnes pomáháme, aby se doma cítili dobře, aby podlaha 
plnila svůj účel a aby jim nedělala zbytečné starosti.

Za naše produkty dám ruku do ohně a je proto především na každém z nás, aby zákazník odcházel vždy spokojený  
a s kvalitní podlahou, která mu bude desítky let dobře sloužit. A to jak když mu ji položí podlahář, tak když to zvládne 
vlastníma rukama.

Tahle knížka je úvodem pro každého, kdo s námi chce táhnout za jeden provaz a dál společně rozvíjet naši firmu. 
Přeji příjemné čtení a spoustu sil.

Slovo majitele

VIZE

• Staneme se nejdoporučovanějším prodejcem podlah
  a koberců na českém trhu.

MISE A POSLÁNÍ 

• Pomáháme lidem, aby se mohli ze své podlahy těšit 
 i za desítky let.

KLÍČOVÉ HODNOTY
 
• Nabízíme kvalitní a odolné materiály a značky.
• Máme širokou nabídku vzorů a materiálů, které se budou líbit.
• Máme zkušené poradce, kteří si vždy udělají dostatek času.
• Vše je možné si osahat a prohlédnout na moderních prodejnách.
• Na trhu jsme přes 25 let a věří nám tisíce profesionálů.
• Poradíme s pokládkou nebo nabídneme služby ověřeného   
 řemeslníka.

Vojtěch Pastorčák
zakladatel společnosti
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prostory na ulici U Ambulatoria.

VPP Pardubice
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Pardubice, s.r.o.
V roce 2004 jsme navázali franchisovou spolupráci se 
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Produktovou řadu V-PODLAHY tvoří tuzemské i zahraniční materiály  
z oblasti PVC a vinylových podlahovin, linolea, korků, dřevěných masivních 
a vícevrstvých parket, laminátů, koberců, stavební chemie, lišt a ostatních 
doplňků.  V-PODLAHY jsou synonymem kvality - expertem na podlahy.

Dostupnost a logistika produktů

Díky logistickému centru v Praze – Horních Počernicích a v Olomouci 
pravidelně zásobujeme dalších 7 skladů po celé České republice. Skladem 
držíme většinu sortimentu. Navíc Vám zajistíme přepravu na Vaši prodejnu 
nebo místo realizace zakázky.

Další služby

Nabízíme také specializovaná zákaznická řešení, kompletní poradenské 
služby a technickou podporu. 
Širokou škálu služeb doplňuje řezání PVC podlahovin a koberců, balení 
materiálu, prodej a půjčovna profesionálních servisovaných strojů a nářadí. 
Zákazníci mají možnost zapůjčení vzorků. 

Produkty můžete vybírat a objednávat v přehledném eshopu, ve kterém  
se zorientuje opravdu každý. Snadno tak získáte přehled o aktuální nabídce, 
skladové dostupnosti a technických parametrech.
Na našich prodejnách si můžete pro lepší představu prohlédnout dekory  
ve virtuální realitě.

Jsme česká firma se sídlem ve Vsetíně, která poskytuje služby  
a poradenství v oblasti prodeje podlahových krytin. Patříme  
k předním dodavatelům podlah na českém trhu a jsme partnerem 
mnoha významných tuzemských i mezinárodních společností.  
Na českém trhu působíme již 26 let.

CO DĚLÁME? 
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SLUŽBY
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Platba kartou Technická podpora

Bezplatná linka

Odborné poradenství

Portal B2B



Praha
Horní Počernice

Adresa:
V-PODLAHY, s.r.o.
Náchodská 2458

193 00 Praha 20 - areál Sychrov II

Kontakty:
Tel.: +420 242 441 978

Mob.: +420 734 114 087
e-mail: vpodlahyph@vpodlahy.cz
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Brno

Adresa:
V-PODLAHY, s.r.o.
Masná 104
602 00 Brno

Kontakty:
Tel.: +420 545 221 086
Tel.: +420 545 221 088
e-mail: vpodlahybm@vpodlahy.cz
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Ostrava

Adresa:
V-PODLAHY, s.r.o.

Hlučínská 1177 (vjezd z ulice 
Podkovářská 12)

702 00 Ostrava

Kontakty:
Tel.: +420 596 134 245

Mob.: +420 721 223 953
e-mail: vpodlahyov@vpodlahy.cz
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Adresa:
V-PODLAHY, s.r.o.

Zličín Business Center
Na Radosti 413, budova 2

155 21 Praha 5

Kontakty:
Tel.: +420  237 836 003

Mob.: +420 730 517 836
e-mail: vpodlahyzl@vpodlahy.cz

Praha
Zličín

Olomouc
Adresa:

V-PODLAHY, s.r.o.
Areál P3 logistic parks - hala C

Dolní Novosadská 336/90
779 00 Olomouc

Kontakty:
Tel.: +420 585 312 578

Mob.: +420 728 466 418
e-mail: vpodlahyol@vpodlahy.cz

Adresa:
V-PODLAHY, s.r.o.

Hřbitovní 1463/31 b
areál Elfetex

312 00 Plzeň 4 - Doubravka

Kontakty:
Tel.: +420  371 151 690

Mob.: +420  606 724 121
e-mail: vpodlahypzw@vpodlahy.cz

PlzeňÚstí nad 
Labem

Adresa:
V-PODLAHY, s.r.o.
Předlická 478/18

400 01 Ústí nad Labem

Kontakty:
Tel.: +420 471 120 098

Mob.: +420  723 893 998
e-mail: vpodlahyul@vpodlahy.cz

Pardubice
Adresa:

V-PODLAHY, s.r.o.
Husova 1951

530 03 Pardubice

Kontakty:
Tel.: +420 466 304 520   

Mob.: +420 606 648 871
e-mail: vpodlahypb@vpodlahy.cz

Adresa:
V-PODLAHY, s.r.o.

Jiráskova 701
755 01 Vsetín

Kontakty:
Tel.: +420 575 759 251

Mob.: +420 724 569 311
e-mail: vpodlahyvs@vpodlahy.cz

Vsetín
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V nových 
technologiích,
jako doma...

1. Vyberete si podlahové krytiny, které vás zajímají.
2. Náš prodejce je pro vás nahraje do brýlí, které vám nasadí.
3. Uvidíte vzorový byt, který si můžete projít.
4. Pomocí ovladače přepínáte podlahové krytiny.

1 2

3 4
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+   Tvorba objednávky z pohodlí domova nebo přímo ze stavby.
+   Okamžitý přehled o vaší ceně a dostupnosti zboží.
+   Možnost rozdělení objednávek do zakázek.
+   Kompletní elektronická správa a přehled veškerých dokumentů.
+   Přehled o vyčerpaném kreditním limitu.
+  Přehledná filtrace a výběr produktů.

B2B platforma



+    Široká nabídka podlah.
+    Online průvodce výběrem podlahy.
+    Přehledná filtrace a výběr produktů.
+    Srovnávač podlah.
+    Články, tipy a návody.
+    Inspirace.

B2C platforma

24 25



Reference
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Naše podlahy zdobí například:
 
●   Hotel Fit Fun Harrachov 
●   Výstaviště Ideon Pardubice 
●   Vyšší odborná škola Zábřeh
●   Administrativní budova Brno
●   Technologické Centrum Ostrava
●   Základní škola Rýmařov
●   Magistrát města Prahy
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