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A1 PODLAHY, značková prodejna v Praze 
Před dvěma lety vznikl prodejní koncept značky A1 PODLAHY, jehož cílem je zjednodušit spotřebitelům 
orientaci ve specializovaném sortimentu podlahových krytin a usnadnit dostupnost nabídky ve všech 
tuzemských regionech. Za vznikem značky A1 PODLAHY stojí společnost KARSIS s.r.o. Tento importér 
podlahovin také inicioval vytvoření odborné sítě A1 prodejců, kteří ve svých prodejnách zařadili unikátní kolekce 
A1 a jejich partnerské značky do své hlavní nabídky.

Letos v září otevřel importér první značkovou prodejnu A1 PODLAHY v Praze Kunraticích. Vytvořil zde 
svým obchodním partnerům a prodejcům zázemí pro jejich obchodní aktivity v pražském regionu. Nový 
showroom s kancelářemi, zasedací místností a prodejním skladem nabízí svým klientům prezentaci široké 
nabídky podlahovin v příjemném prostředí, které je snadno dostupné přímo z Vídeňské ulice, s možností 
pohodlného parkování pro osobní a užitkové vozy v areálu prodejny nebo i mimo něj.
Značková prodejna A1 PODLAHY nabízí výhradně kolekce podlahovin A1 a partnerské značky 
FLOORCLIC, EGGER CORK+, Magnum a GRANDECK. U většiny sortimentu se jedná o skladovou 
nabídku importéra s termíny dodání do 2 pracovních dnů nebo dle požadavku zákazníka. Pro archi
tekty, projektanty a realizační firmy jsou zde k dispozici sety vzorníků podlahovin prezentující výrobní 
programy značek BALTA, BEAULIEU, DESSO, DLW a TARKETT. Po dobu přípravy a realizace projektu 
je zde možné si vzorníky zapůjčit. Dostupnost těchto podlahovin pro realizaci je závislá na výrobních 
termínech producenta.

Na prodejně je rovněž k dispozici sortiment pene
trací, stěrek a lepidel SCHÖNOX, kompletní nabíd
ka čistících a ošetřovacích produktů Dr. Schutz 
pro všechny typy podlahovin a dále ošetřovací 
a renovační prostředky EUKULA pro dřevo a ko
rek. V nabídce je i další příslušenství, bez kterého 
by nebylo možné novou podlahu připravit nebo 
dokončit. Odborný personál na prodejně poradí 
klientovi s výběrem vhodných produktů a k dis
pozici je zde i realizační technik, který případně 
provede zaměření podlah u investora a poté 
zpracuje položkový rozpočet díla.
Společnost KARSIS s.r.o. jako provozovatel 
předpokládá, že nabídka značkové prodejny se 
bude přirozeně vyvíjet podle další poptávky 
klientely, která si pro řešení své podlahy zvolila 
obchodní koncept A1 PODLAHY.
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Otevírací doba:
PO–ČT 9:00–18:00
PÁ 9:00–16:00
SO 9:00–12:00


