
Pokládka parkiet - svojpomocne alebo za pomoci
odborníkov

Parkety sú známe vysokou odolnosťou a dlhou životnosťou
(niekoľko desiatok rokov). Tieto vlastnosti ideálnej podlahy v sebe
ukrývajú tajomstvo - správnu pokládku. Bez kvalitnej pokládky totiž
parkety nebudú mať dlhú životnosť a ľahšie sa opotrebujú či
poškodia.
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Najčastejšie chyby pri pokládke drevených parkiet
Jednou z najčastejších chýb pri pokládke drevených podláh je nadmerná vlhkosť vzduchu.
Nadmerná vlhkosť či priamy kontakt drevenej parkety s vodou spôsobuje jej trvalé,
nenávratné poškodenie. Parkety by preto nemali byť pokladané ani na kúpaliskách či v
saunách.

Taktiež by ste mali venovať náležitú pozornosť aj samotnej kontrole každej parkety zvlášť,
pričom sa časti od seba môžu líšiť ako štruktúrou, tak aj farebným prevedením. V takomto
prípade je najlepšie poradiť sa s odborníkmi, ktorí vám pomôžu s výberom vhodnej
kombinácie parkiet tak, aby sa čo najefektívnejšie predišlo neželaným farebným
kontrastom či iných prílišných rozdielov.

Pozor! Po pokládke nie je možná reklamácia dizajnu parkiet!

https://i.pinimg.com/564x/03/94/07/039407a8b8ffc8faae5b722ecca471d6.jpg
https://www.goldenwoodparkety.sk/


Pred pokládkou parkiet nezabudnite!
S dostatočným časovým odstupom, a teda nie tesne pred pokládkou drevenej podlahy, je
najlepšie ukončiť všetky stavebné a rekonštrukčné práce vrátane maliarskych prác.
Eliminuje sa tak tvorba a usádzanie prachu, čo určite oceníte vo forme odolnej, takmer
nesmrteľnej drevenej podlahy.

Ak sa chystáte vykonávať pokládku bez prechodových líšt, parkety si nachystajte na výšku.
Nezabúdajte ani na rovný, hladký a najmä neznečistený povrch podkladu.

Odborník skontroluje ideálnu vlhkosť poteru, ktorá by nemala prekročiť istú hranicu (u
každého poteru je to inak). V opačnom prípade sa môže nová parketa nenávratne poškodiť.
Ak volíte brúsiteľný poter, ten musí byť vždy dodatočne prebrúsený.

A čo potom?
Ihneď po pokládke odporúčame preolejovať drevené parkety v rámci údržby a prevencie.
Takéto parkety je najskôr možné jemne čistiť vlhkou handričkou až po 3 týždňoch.

Pokiaľ je miestnosť s novou podlahou vybavená podlahovým kúrením, aspoň týždeň po
pokládke ho za žiadnych okolností nepoužívajte!

Pri splnení istých podmienok sa po niekoľkých týždňoch budete môcť plnohodnotne tešiť z
novej drevenej podlahy, čo určite dodá vášmu domovu istú dávku útulia a oživenie vášho
interiérového dizajnu.
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Zvládnete to aj sami?
Pri vyhýbaní sa vyššie uvedeným krokom - áno, avšak, pokiaľ ide o istotu a, samozrejme aj
úsporu času, nie je nikdy na škodu využiť odborné pokládkové služby s dlhoročnými
skúsenosťami.

Ak sa napriek všetkému chcete pustiť do pokládky sami, nezabudnite sa riadne držať
manuálu a dodržujte niekoľko zásad:

● pred samotnou pokládkou ponechajte parkety v pôvodnom obale odpočívať 48
hodín na mieste pokládky;

● postupujte presne podľa montážneho návodu;
● vyhnite sa nevykurovaným a vlhkým priestorom (ideálne pokladať pri teplote 18°C

a 50 % vlhkosti);
● každú dosku si starostlivo prezrite;
● myslite na pracovitosť dreva, preto pri samotnej pokládke dbajte na dostatočné

medzery o šírke minimálne 1 cm (dilatačná špára).

Sú nové parkety vždy vhodné?
Nikdy nie je nič stratené. Ak je vaša pôvodná podlaha v opotrebovanom stave z dôvodu
vysokého veku či mechanického poškodenia, nemusíte sa hneď obzerať po nových
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parketách. Moderná doba so sebou prináša moderné a najmä úsporné riešenia - napríklad
renováciu drevenej podlahy (prelink).


