bývanie

1 , 30



IX/2020

Kvalitné slovenské
drevené podlahy
www.parkett-designer.sk

Výrobca slovenských drevených podláh

To, čomu rozumieme,
je spracovanie dreva
Tam, kde vyrastajú naše deti a spolu s najbližšími

trávia viac ako 12 hodín denne, by sme mali myslieť na

najzdravšie životné prostredie. „To spĺňa jedine drevená
podlaha v olejovanej povrchovej úprave,“

P

red 6 rokmi sme otvorili predajňu
podláh Parkett Designer v Bratislave, v ktorej ponúkame okrem
sortimentu vlastných drevených plávajúcich podláh rozmanitých vyhotovení aj
masívne dubové podláhy a tiež aj špecialíty pre náročných klientov a architektov
ako sú luxusné drevené podlahy rakúskej
značky Mafi, či drevené intarzované mozaikové podlahy vhodné aj pri rekonštrukciách historických objektov.

Zabezpečíme pre vás
kompletné služby od
poradenstva, montáže,
údržby až po dopravu.

Okrem našich drevených plávajúcich
podláh značky EUROPARKETT SLOVAKIA,
Vám ponúkame široký sortiment podlahových krytín aj z iných materiálov.

Naša podlaha kúsok Slovenskej
prírody u vás doma
po celý život.

Kúpou slovenských
výrobkov podporujete
zamestnanosť v našich
regiónoch.

www.parkett-designer.sk
PARKETT DESIGNER, s.r.o.
Rožňavská 1 831 04 Bratislava

0905 339 707
0905 258 654

Info@parkett-designer.sk
FB: Parkett Designer

Aký druh podlahy uprednostniť pri zariaďovaní vlastného domova a prečo je
drevená dlážka najlepšia?
Z mnohých dôvodov. Z pohľadu zdravia –
drevo je najlepšie pre alergikov, astmatikov a podobne oslabené imunity, masívna
drevená dlážka tlmí hluk. Z ekonomického hľadiska – vzhľadom na najdlhšiu
životnosť a ceny porovnateľnej s kvalitnejšími vinylmi, či laminátmi, je drevo
najvýhodnejší variant. Z pohľadu životnosti – možnosť obnovenia povrchu pri
poškodení priehlbiny, praskliny, obnova
po pádoch ostrých predmetov. A v neposlednom rade z hľadiska pocitu domova
– drevo vytvára teplo životného priestoru.
Okrem ostatných užívateľských predností, drevené trojvrstvové podlahy sú vhodné aj na podlahové kúrenie.
Detstvo sme (my skôr narodení) prežili
na drevených doskách ktoré sme poctivo
drátkovali a natierali voskovou pastou
každý rok. V súčasnosti sa však už pou-

žívajú povrchové úpravy tvrdenými olejovými voskovými olejmi, ktoré nepotrebujú náročné udržiavanie či starostlivosť.
Na bežnú údržbu stačí bežné povysávanie
a umytie podlahy mopom BONA a prípravkami určenými na olejované podlahy.
Celkové preolejovanie drevenej podlahy
je potrebné v priemere po 10 rokoch používania. Aj z pohľadu histórie sa drevené
dlážky hodnotia ako najlepšie.
Stačí si na porovnanie pripomenúť vlastnosti, respektíve nevýhody, niektorých
iných podláh Laminátové podlahy majú
tvrdý, chladný a hlučný povrch, sú citlivé
na vlhkosť. Majú nedostatočné zvukovo
izolačné vlastnosti a po akomkoľvek poškodení ich prakticky nemožno renovovať. Navyše, laminátové podlahy obsahujú
syntetické látky a predstavujú ekologickú
záťaž pre životné prostredie. Vinylové
podlahy takisto nemožno renovovať po
akomkoľvek poškodení. V princípe majú
krátku životnosť. Za ich najväčšie mínus
považujeme to, že obsahujú syntetické
látky a reálne možnosti recyklácie vinylov
bez dopadu na životné prostredie sú v súčasnosti takmer minimálne.
Snažme sa chrániť životné prostredie
a správať sa zodpovedne. Ochrana životného prostredia znamená ochranu vlastného zdravia, zdravia svojich najbližších,
ochranu vzduchu, ktorý doma dýchame.
A v neposlednom rade treba myslieť aj na
to, ako sa bude podlaha likvidovať, keď
skončí jej životnosť.
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