12 NEVYHNUTNÝCH OTÁZOK PREDTÝM, AKO SA
ROZHODNETE PRE RENOVÁCIU PARKIET

Máte v byte parkety (pod kobercom) a uvažujete čo s nimi a ako ich vynoviť?
Renovujete dom či chalupu po rodičoch a chcete zachovať pôvodnú dlážkovicu?
Presťahovali ste sa do nového bytu a pod starým linoleom ste objavili parkety?

Tak si to vážte – hodnota drevenej podlahy, ktorej väčšinou môžete vrátiť stratenú slávu, s
pribúdajúcimi rokmi neklesá. Práve naopak, byt s drevenou podlahou má väčšiu hodnotu.

Otázka č. 1: Na mojich parketách sú čierne fľaky, dajú sa odstrániť?
Obvykle ich nájdete pod ventilmi ústredného kúrenia, alebo tam, kde mal predchádzajúci majiteľ
kvetiny. Pokiaľ voda pôsobí na drevo dlhodobo, materiál to môže poznamenať až do hĺbky jedného
centimetra, s čím sa už nedá nič robiť. Ale toto je skôr zriedkavý stav, a Vy MÁTE ŠŤASTIE...
Vo väčšine prípadov totiž stačí starú drevenú podlahu zbrúsiť a znova nalakovať. Počítajte s tým, že
„kozmetická“ úprava uberie hrúbke parkiet do jedného milimetra a obyčajne sa vykonáva raz za
desať až dvadsať rokov v závislosti na kvalite vybrúsenia a povrchovej úpravy (lak, olej, vosk).
Otázka č. 2: Moje parkety majú špáry a vŕzgajú, čo s tým ?
Staré parkety môžu trpieť aj inými ako vzhľadovými neduhmi; možno vŕzgajú alebo sa dokonca
hýbu. Dávajú vám tým najavo, že staré lepidlo sa už rozdrobilo. Na liečbu tejto choroby by ste si
mali pozvať špecialistu. Ako môže znieť najhoršia diagnóza? Rozobrať a znovu položiť. Potom sa
celá plocha – kus po kuse – rozoberie, parkety sa označia, očistia od zvyškov lepidla asi tak, ako
keď otĺkate tehly z „búračky“. Povrch podlahy sa očistí, vyrovná a parkety sa znova prilepia, čo je
veľmi prácne a zdĺhavé. V tomto prípade si radšej najprv nechajte predložiť podrobný finančný
rozpočet. Mohlo by sa totiž stať, že renovácia starých parkiet bude drahšia ako položenie nových.
Otázka č. 3: Aká povrchová úprava je najvhodnejšia?
Výber povrchovej úpravy záleží na vás: buď parkety ošetríte dvomi - tromi vrstvami PU laku, alebo
použijete olejový vosk.

Čo je lepšie? Názory sa líšia. Lak viac odoláva vode, vosk zas zvýrazňuje prírodný vzhľad dreva.
Ošetrovanie parkiet je v oboch prípadoch podobné, len pri olejovaných parketách musíte raz za čas
obnoviť vrchnú ochrannú vrstvu špeciálnym prípravkom, ktorý kúpite v hobby predajni alebo Vám
ho správna parketárska firma priamo ponúkne, aby ste mali istotu správneho ošetrovania podlahy.

;
Otázka č. 4: Ako správne ošetrovať drevené podlahy?
Úplne najideálnejšie je, ak od realizačnej firmy dostanete k čerstvo zrenovovanej podlahe aj
prípravok na jej ošetrovanie – parket poliš (Parkett Care). Mal by byť od toho istého výrobcu, od
ktorého boli použité laky alebo olejovosky na povrchovú úpravu.
Málokto Vám totiž prezradí to, že správne používanie parketpolišov až o 30% predĺži životnosť
Vašej podlahy a tým Vám výrazne šetrí peniaze za opakované renovácie, keďže interval týchto
renovácií sa výrazne predlžuje. Správne vybratý parketpoliš tiež dodáva Vašej podlahe vždy po
aplikácii vzhľad novonalakovanej podlahy.

Je treba si dať pozor na rôzne čističe, ktoré nie sú priamo určené na parkety, môžu urobiť viac
škody ako osohu, nemusia sa chemicky dobre znášať s lakom na podlahe a dosiahnete opačný efekt:
životnosť nalakovanej vrstvy sa zníži, začnú vznikať čierne fľaky a pod.
Otázka č. 5: Parkety vŕzgajú, ale nemám toľko času ani peňazí na nákladnú rekonštrukciu?
Pokiaľ stačí vymeniť pár kúskov niekde v rohu steny, alebo vo vstupe pri dverách, môžete sa
radovať. Vybrať niekoľko parkiet a znovu zapasovať nové nie je problém. Viac práce si vyžaduje
výmena hoci len zopár parkiet uprostred miestnosti. Lepšie ako rozoberať celú plochu podlahy je
poškodené kusy vyrezať a nahradiť ich farebne podobnými. Potom však parkety nemôžete
pripevniť systémom pero – drážka, ale pero a drážku musíte urezať a takto „očesané“ parkety
vložíte do vyrezaného miesta a k podlahe ich prilepíte.
Otázka č. 6: Dajú sa odstrániť špáry medzi parketami bez celkovej rekonštrukcie?
Väčšina podlahárov ponúka aj zatmelenie škár medzi starými parketami. Tým zakryjú nevzhľadné
medzery, ktoré vznikli počas rokov, keď drevo pracovalo a zmenilo rozmery. Šanca mať perfektnú
podlahu síce láka, ale skrýva aj určité úskalia. „Drevené vlysy ako každý prírodný materiál pracujú

a len málokde sa podarí udržať stále rovnakú vlhkosť prostredia v lete aj v zime. Môže sa teda stať,
že tmel bude časom praskať a vypadne,“ varujú parketári. Preto by za dodatočné tmelenie nedali
ruku do ohňa. Za samozrejmú úpravu to považujú skôr u nových podláh. Otázka teda znie: risknúť
to a tešiť sa z precízneho vyhotovenia alebo mať na mysli, že od prírodného materiálu človek
nemôže chcieť, aby všetko bolo ako podľa pravítka?
Otázka č. 7: Dokážem si podlahu prebrúsiť sám a kvalitne?
Na tom predsa nič nie je, chcelo by sa zvolať každému šikovnému domácemu majstrovi. Ale
počítajte s nami: ak chcete opravovať parkety len v jednej miestnosti, potrebujete zbrúsiť zhruba
dvadsať štvorcových metrov, za požičané brúsky (potrebujete jednu na hrubé brúsenie, druhú na
jemné a tretiu, malú, s ktorou budete brúsiť rohy, detaily alebo priestor pod radiátormi)zaplatíte
okolo 60 € (1 800 korún). Brúsne pásy a kotúče vás vyjdú na niekoľko eur za kus. Ešte si
pripočítajte váš čas strávený zháňaním materiálov a peniaze na lak alebo olej. Odrazu sa dostanete
na cenu, za ktorú si môžete objednať profesionála. A netreba zabúdať ani na fakt, že keď niečo
robíte prvý krát, nebude to ono a tých chýb sa tam nájde ďaleko viac ako keby ste to robili už x-tý
krát. A samozrejme ešte treba spomenúť fakt, že s brúskami z požičovne je to ako s autami s
požičovne, dá sa na nich jazdiť, ale na svadbu sa na nich nepoveziete. (nemysleli sme požičovne
luxusných áut). Brúsky takisto, čo-to vybrúsia, ale kvalita to nebude, keďže majú vždy iného
gazdu:-)
Otázka č. 8: Ako veľmi sa práši pri brúsení parkiet?
Dnes by už malo byť pravidlom, že každá dobrá firma používa na brúsenie moderné brúsky s
vysokokvalitným a účinným odsávaním. Dokonca tak účinným, že sa pri brúsení dá zaobísť bez
respirátora. Dôkazom účinnosti odsávania je aj fakt, že brúsenie parkiet sa odporúča robiť až po
vymaľovaní miestnosti. Nie je to však podmienkou, záleží na dohode medzi parketármi a maliarmi.
Otázka č. 9: A čo s pôvodnými lištami, dajú sa zachrániť?
Lišty sa dajú prebrúsiť, prelakovať a nanovo naklincovať na podlahu. ALE... Keďže lišty už majú
čo-to za sebou, nepasujú k sebe presne, často je z nich odštiepené a sú zadubenejšie ako parkety.
Treba si uvedomiť jednu vec, že lišty bez toho, aby sme ich odniesli stolárovi, môžeme obrúsiť len
ručne a výsledný efekt nebude taký dokonalý ako pri parketách. Takže vtedy sa odporúča dať lišty
nové. Na druhej strane, ak má byť v miestnosti napr. nábytok popri všetkých stenách a lišty bude
vidieť len minimálne, tak kvôli ušetreniu financií bude stačiť zrenovovať pôvodné lišty.
Teraz nasledujú otázky, ktoré by ste sa určite opýtali, ak by ste mali dostatok znalostí a
skúseností, tak ako my:
Otázka č. 10: Ako poznám kvalitne vybrúsenú podlahu?
Pri podlahe, tak asi ako pri všetkom ostatnom platí: čo je lacné je málokedy dobré. Ak Vám firma
povie, že podlahu stačí vybrúsiť 3 – 4 x hore dole a dosť, tak Vám môže byť jasné, že to vybrúsené
dobre nebude. Na prvý pohľad sa podlaha po nalakovaní môže zdať pekná a v poriadku, ale len čo
lak zaschne, ukážu sa všetky chyby brúsenia. A bude ich tam hojne. Kvalitne vybrúsiť podlahu
znamená použiť viacero zrnitostí brusív, začíname brúsiť pásovou brúskou od najhrubšej zrnitosti P
16 alebo 24, podľa stavu tej-ktorej podlahy a postupne pridávame jemnejšie zrnitosti až po P 100.

To isté opakujeme aj pri okrajovej brúske a na záver podlahu ešte zaleštíme min. dvomi zrnitosťami
tanierovou brúskou.
Otázka č. 11: Kto by sa s tým tak zabával, je to nutné?
Základom všetkého je kvalitne vybrúsená podlaha. Radšej sa dlhšie, ale o to zodpovednejšie
povenujeme vybrúseniu a zalešteniu podlahy, ako by sme to mali odfláknuť a riskovať
nespokojnosť zákazníka. Vieme, že zlé meno sa šíri rýchlosťou blesku a nám záleží na tom, aby nás
zákazníci odporúčali ďalej, kedže boli s nami spokojní. Však nakoniec tak ušetríme Vaše peniaze,
pretože tým kvalitným vybrúsením a zaleštením dosiahneme to, že póry dreva sa uzavrú a menej
laku sa dostane dnu do dreva a viac zostane na povrchu a tým pádom máte podlahu na dlhšie
ošetrenú a za tie isté peniaze a to je pre Vás obrovská výhoda.
Otázka č . 12: A ponúkate ešte nejaké výhody oproti iným firmám?
Samozrejme. Keďže chceme budovať klientelu našich spokojných zákazníkov tak, aby sa k nám
opakovane vracali a odporúčali nás ďalej svojim známym a kolegom, atď. , snažíme sa vždy
ponúknuť nejaké výhody navyše.
1. Tou prvou je to, že sme ako jedni z mála členom Cechu podlahárov
(http://www.cechpodlaharov.sk/index.php?cat=clen&sub=zoznam&kraj=bb) a tým pádom
poskytujeme kvalitu minimálne na cechovej úrovni. (napríklad v BB kraji sme jediní, kto sa venuje
starým parketám ).
2. Ďalej je pre nás samozrejmosťou absolvovať nové a nové školenia aj v Nemecku aj na
Slovensku, vždy keď príde na trh nejaká novinka.
3. To znamená, že vieme byť o krok vpred pred konkurenciou z hľadiska ponúkaných materiálov o
čom svedčí aj naša ponuka brúsenia a povrchovej úpravy parkiet novým patentovaným systémom
už od 7,99.-€/m2 a konkurencia si môže lámať hlavu, ako je možné dosiahnuť takú nízku cenu a
zároveň urobiť všetky brúsne úkony pri najvyššej kvalite.
4. Aby sme si boli istí čo najlepšie navrhnutým cenovým návrhom, chodievame na obhliadky k
našim potencionálnym zákazníkom. Tieto obhliadky sú bezplatné a nezáväzné, to znamená, že
prídeme, pozrieme, navrhneme riešenie a cenu a zákazník povie či áno alebo nie. Je to jednoduché a
pre Vás absolútne bez rizika.
5. Ďalšou samozrejmosťou je garancia kvality a dlhoročná záruka min. 36 mesiacov a pozáručný
servis.
6. No a nesmieme ešte zabudnúť na fakt, že len u nás náš zákazník obdrží zdarma Garančný pas a
certifikát ku každej ukončenej zákazke.
Na záver už len poďakovanie za to, že ste vydržali čítať až sem, to znamená, že máte vážny záujem
o renováciu podlahy a želáme Vám šťastnú ruku pri výbere tej správnej firmy, ktorej tieto úkony
zveríte, keďže sa jedná o investíciu a Vašu spokojnosť na dlhé desaťročia.
ĎakujemeAmigo SH, s r.o. Továrenská 17, Sliač, 0905 495 697,
amigosliac@gmail.com
www.okna-parkety.sk
P.S.: a v prípade, že Vás naše rady zaujali, neváhajte, kontaktujte nás a radi prídeme k Vám na
obhliadku, ktorá ako už iste viete je bezplatná a nezáväzná.

