
Dajte drevenej podlahe druhý dych - stavte na
renováciu parkiet

Mnohí zastávajú názor, že pri viditeľnom opotrebení drevených
parkiet sú hneď súce na likvidáciu. Avšak, potrebné kroky závisia
vždy od miery poškodenia - prvotným prejavom opotrebenia či
poškodenia drevenej parkety je vŕzganie. A to jednoducho vyrieši
renovácia parkiet.

https://i.pinimg.com/564x/b6/43/3d/b6433d2e1fe447940ca6ffbc59e1cd14.jpg

https://i.pinimg.com/564x/b6/43/3d/b6433d2e1fe447940ca6ffbc59e1cd14.jpg


Drevená podlaha
Drevené podlahy sú dlhodobo využívané najmä vďaka svojej dostupnosti a pozitívnym,
prírodným vlastnostiam. Ako jedna z mála druhov podláh poteší zrak, ale aj hmat. Okrem
toho patrí drevo ako také medzi ideálne tepelné izolanty, čím dodáva domovu tú správnu
atmosféru a pocit útulia (teplo domova).

Na výrobu drevených podláh a parkiet sa dodnes využíva prevažne borovica, smrek, dub a
buk.

Lepšia renovácia ako nová pokládka
Vďaka špecifickému dizajnu parkiet a typu pokládky (stromček, štvorec) si drevené parkety
dodnes zachovávajú svoju jedinečnosť, pričom tvoria pevnú pôdu pod nohami mnohým
domácnostiam. Parkety z dreva sa využívajú aj v iných typoch interiéru (kancelárie).

Na drevených podlahách je najlepšia práve ich dokonalá prispôsobivosť, vďaka čomu
máte neuveriteľné množstvo možností, ako si svoju podlahu zrenovujete. Renovácia podlahy
nemusí nutne prebehnúť len v prípade poškodenia či opotrebenia, ale napríklad aj na
základe modernizácie interiéru podľa najnovších trendov.

V rámci modernizácie ide prevažne o zmenu matného dreva na lesklé a naopak, renovácie z
dôvodu inštalácie podlahového kúrenia či bežnú údržbu drevenej podlahy, vďaka čomu
bude aj po rokoch pôsobiť ako nová. A presne to je kľúčom renovácie drevených parkiet.

Vedeli ste, že…
…renovácie parkiet dokonca využívajú aj mestá a obce v rámci rekonštrukcie hradov či
zámkov? Využívajú sa tu jednovrstvové alebo aj viacvrstvové pokládky podláh, pričom
jednovrstvové podlahy predstavujú vždy masívne drevo.

Čo všetko budete potrebovať k renovácii parkiet
Pred samotnou realizáciou podlahovej rekonštrukcie je potrebné vykonať dôkladnú
analýzu stavu podlahy, čo vám napovie mnoho o rozsahu poškodenia, vďaka čomu si
dokážete vybrať ideálnu voľbu v rámci renovácie vašej podlahy.

Bez ohľadu na mieru opotrebenia drevených parkiet budete určite potrebovať:

● škrabku na farbu,
● výbavu na lakovanie,
● tmel,
● náradie (určené k demontáži líšt),
● brúsky s odsávaním.

https://goldenwoodparkety.sk/blog/ako-si-vybrat-drevenu-podlahu-ake-faktory-su-rozhodujuce
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Postup pri renovácii drevenej podlahy
1. Brúste do hĺbky asi 1 mm - v prípade rozsiahlejšieho poškodenia brúste do hĺbky 2 -

3 mm. Ak po tomto úkone nie sú odstránené neestetické časti, je namieste uvažovať
o kompletnej výmene parkiet.

2. Pre vyplnenie škár využite hrubé triesky zo zvyškov brúsenia a premiešajte ich s
tmelom, ktorý následne aplikujte medzi parkety, a to v pomere 1:1. Tento úkon je
potrebné opakovať, až kým nie je drevená podlaha rovná a vyplnená.

3. Tmelenie a lakovanie je časovo náročné, preto sa vyzbrojte dávkou trpezlivosti a
dostatočným časom. Následne ošetrite každú časť drevenej podlahy lakom, ktorý je
potrebné po uschnutí obrúsiť.

4. V rámci renovácie drevených parkiet nie je na škodu využiť aj olejovanie.

Renovácia parkiet a cenová dostupnosť
Na cenu rekonštrukcie drevenej podlahy vplýva množstvo faktorov, najmä štádium
opotrebenia a s ním spojenú potrebu (náročnej) renovácie.

Čo sa týka cenovej hladiny, v rámci brúsenia ide približne o 13 €/m², avšak ide len o priemer,
pričom rôzne podlahárske firmy môžu mať rozdielny cenník. K tomu je samozrejme potrebné
pripočítať náklady na dopravu či prípadné doplnkové služby, ale aj DPH.

Na výslednú sumu renovácie podlahy teda v prvom rade najviac vplýva plocha, ktorá sa
udáva v m². V druhom rade, skúsený odborník zistí rozsiahlosť poškodenia a mieru
rekonštrukcie už pri samotnom pohľade. Ten následne zhodnotí aj vhodnosť kvalitného
materiálu, ktorý bude opäť niečo stáť. Nezabúdajte, že použitý materiál je kľúčový a preto
by ste na ňom rozhodne šetriť nemali. Investujete predsa do budúcnosti.
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Faktom však naďalej zostáva, že renovácia drevenej podlahy vás v konečnom dôsledku
vždy vyjde omnoho menej ako kompletná pokládka novej podlahy.

Pozor! Bavíme sa o stovkách eur.


