


Rozhodování o designu vnitřních prostor Vašeho domu může být obtížné. Ještě více než barva 
Vašich stěn nebo styl nábytku určuje prostředí interiéru podlaha.

Kvalitní podlaha, to je nejen kvalitní materiál, ale i kvalitní práce. A o to především 
u nás jde. Teprve spojením pečlivě vybraných materiálů s bezvadně provedenou prací může 
vzniknout podlaha, která bude dokonale ladit s Vaším osobním vkusem a životním stylem.

Nabízíme pokládku podlah z široké škály materiálů, které uspokojí i ty nejnáročnější.

Přesvědčte se o tom sami!
Zajišťujeme komplexní služby. Pokud potřebujete poradit, navštívíme Vás doma se vzorky, 
zaměříme interiér a dáme Vám nezávaznou cenovou kalkulaci. Samozřejmostí je i vytvoření 
nabídky pomocí internetu. 

Při své práci vycházíme nejen z moderních poznatků, ale opíráme se také o dlouholeté 
zkušenosti v oboru. Pokud chcete podlahu podle Vašich představ, potom nedělejte kompro-
misy. Sáhněte po profesionální kvalitě, kterou Vám nabízí MH podlahy. 

O nás



Dřevěné podlahy
Provádíme pokládku nových podlah (vlysy, 
třívrstvé plovoucí podlahy, zámecké mozaiky 
atd.). Opravujeme staré podlahy (broušení, 
lakování, tmelení atd.)

Podlahový korek
Zabýváme se pokládkou korku včetně la-
kování a lištování. 

PVC
Zajistíme pokládku nových podlah včetně 
svařování a soklování.   

Plovoucí podlahy „lamino“
Provádíme pokládku nových podlah včetně 
lištování.         

Koberce
Kompletní práce: pokládka, lepení včetně 
soklování.           

Speciální povrchy
• elektrostatické podlahy (antistatik) např.      
podlahy pro operační sály, výpočetní 
střediska           

• pokládka tělocvičen 

Dále pro vás zajistíme: 
• montáže přechodových a jiných lišt            
• vyrovnávání povrchu pomocí nivelačních        

stěrek    
• lakování, tmelení atd.          
• dodání veškerých materiálů a potřeb          
Kontaktujte nás! 

Dodáváme a položíme všechny druhy podlahových kritin!Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, 
legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatků, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu.

Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních 
právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu.

Nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního předpisu.

Na jeho majetek není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele 
nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

Není v likvidaci.

Nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a to jak v České republice, tak v okolních státech.

Nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení  a to jak v České republice, 
tak v okolních státech.

Richard Míšek
Chotusice 177

IČO: 63843528

Marian Hörmann
Ke Mlýnu 335, Žleby

IČO: 63843561

Čestné prohlášení



Fotogalerie

Reference – některé naše realizace podlah

• KOVOLIS HEDVIKOV Třemošnice  
 Výměna koberců v kancelářích
• LUČEBNÍ ZÁVODY a.s. Kolín  
 Výměna PVC na chodbách a v kancelářích
• DUSÍKOVO DIVADLO Čáslav  
 Foae pokládka koberců
• DROP-PRESS s.r.o. Čáslav  
 Pokládka PVC v kancelářích
• Ing. Jan Topol - TOPOL WATER  
 Výměna koberců v kancelářích
• OBEC CHOTUSICE – Mateřská škola 
 Pokládka PVC a koberců ve třídách
• KAPRO CAR s.r.o. – Nemocnice Mladá Boleslav 
 Pokládka kaučuku dětské oddělení
• STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO Kolín  
 Výměny PVC a hran na schodech a chodbách
• REALITNÍ A STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.  
 Pokládka PVC v nemocnici Čáslav
• SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s. 
 Výměna PVC a plov. podlahy na chodbách 
 a v kancelářích
• FLAVIUS spol. s r.o.  
 Pokládka linolea v nemocnici Nymburk
• KG-SERVIS spol. s r.o. 
 Přestavba školy na byty v obci Svojšice 
 pokládky PVC 

• PRESS PRINT spol. s r.o.  
 Výměny koberců a PVC na PSSZ
• KUCHYŇSKÉ STUDIO 
 Pokládky PVC do kuchyní
• RESTAURACE U KOSŮ – Žleby  
 Pokládka PVC v restauraci
•  REALITNÍ A STAVEBNÍ SPOLEČNOST S.R.O. 
 Pokládka PVC do nového bytov. domů Čáslav 
• VETERINA p. Nový – Žleby 
 Pokládka PVC v ordinacích a v RD
• HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR  
 Pokládky PVC a koberců do šaten a kanceláří
• OBEC VLKANEČ  
 Pokládky PVC v kanceláři a v bytě ZŠ
• MĚSTO RONOV NAD DOUBRAVOU  
 Pokládky PVC v ZŠ 
 a v nově zrekonstruovaných bytech
• OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ 
  DRUŽSTVO Kutná Hora  
 Výměny PVC a hran na schodech a chodbách
• HALKO stavební společnost, spol. s r.o.  
 Pokládka PVC v kancelářích
• KINO ČÁSLAV 
 Výměna PVC 



Richard Míšek
Chotusice 177
Mobil: 602 360 951
Fax: 327 399 231
E-mail: mh@mhpodlahy.cz

Marian Hörmann
Ke Mlýnu 335 
Žleby
Mobil: 777 658 123
E-mail: mh@mhpodlahy.cz


