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Układanie parkietu przez Internet 

 

     Czy zastanawialiście się Państwo, skąd przeciętny Kowalski czerpie wiedzę na temat układania 

podłóg? Jak wiadomo nie ma odpowiednich, łatwo dostępnych opracowań. Książki, które kiedyś 

były wykorzystywane, zatrzymały się na subicie i mozaice na papierze. Artykuły z  pism, zajmujące 

się na poważnie tematyką podłóg, są dla przeciętnego czytelnika nie do osiągnięcia. Oczywiście 

pozostaje jeszcze cała masa popularnych magazynów o budowaniu i urządzaniu wnętrz,  

które mimo wieloletniej obecności na rynku ograniczają się do zdawkowych informacji zebranych  

z katalogów reklamowych producentów podłóg. A cały artykuł jest tak naprawdę reklamą 

opisywanych produktów. A pod tekstem adresy sklepów. 

 
      

     Po części rozgrzeszam osoby piszące, gdyż pod presją rynku muszą „coś” przygotować i to zazwyczaj 

„na wczoraj”. Trudno wymagać od dziennikarzy z takich pism doskonałej orientacji we współczesnych 

technologiach podłogowych. Rozumiem, że takie są prawa rynku i nie zamierzam z tym walczyć,  

gdyż byłaby to przysłowiowa walka z wiatrakami. Chciałbym tylko zwrócić Państwa uwagę na fakt,  

iż wielu dociekliwych klientów posiada pewną, w ich mniemaniu, wiarygodną wiedzę.  

Źródłem takich „sprawdzonych” informacji są również opowieści znajomych, rodziny i innych osób, które 

układanie podłóg maja już za sobą. Najlepsze są pomysły wujków „złotych rączek”, którzy, jak mało kto, 

potrafią wymyślać nowe technologie budowlane. 

Zastanawiający jest fakt, że klienci wolą wierzyć w tego typu opowieści niż w zalecenia osób 

profesjonalnie zajmujących się układaniem podłóg. 

Z drugiej strony, klienci w kontakcie z zawodowym parkieciarzem czują się naciągani. Nie chcą słyszeć  

o potrzebie wylania masy, kupienia drogiego kleju dwuskładnikowego i zapłaceniu za całość więcej  

niż koszt ich desek z drewna egzotycznego. 

Lepiej zaufać fachowcowi z ogłoszenia, który powie, że te wszystkie nowoczesne „bajery” to „pic  

na wodę” i naciąganie klienta a on z 20 letnią praktyką zrobi to samo za pół ceny. 

  

     Wiele osób poszukujących informacji wykorzystuje Internet. I wcale nie chodzi mi o strony komercyjne 

producentów chemii lub podłóg drewnianych. W Internecie są  specjalne strony, wykorzystywane  

jako ogólnodostępne forum dyskusyjne. Praktycznie można znaleźć każdy dział naszego codziennego 

życia. Nieważne, czy chcemy podyskutować na tematy polityczne, znaleźć ludzi o podobnych 

zainteresowaniach, czy też szukamy pomocy przy rozwiązaniu konkretnego problemu. W samym języku 

polskim na stronach np. http://groups.google.pl/ jest zarejestrowanych ok.150 grup tematycznych. 

Tematyka budowlana poruszana jest w grupie pl.misc.budowanie 

Jest to najwłaściwsze miejsce do zadania pytania związanego z podłogami drewnianymi. 

Dzięki specjalnej wyszukiwarce możemy znaleźć „posty” (informacje zamieszczane na forum), które  

są związane z interesującym nas hasłem. Dzięki takiemu narzędziu możemy natrafić na bardzo ciekawe 

przypadki, które wydarzyły się innym w trakcie budowy lub remontu. Teoretycznie jest to wspaniałe 

miejsce do uzyskania rzetelnej informacji. Kontaktujemy się bezpłatnie z innymi ludźmi, którzy 

bezinteresownie dzielą się swoimi doświadczeniami. Z kolei osoby „pomagające” są przekonane  

o słuszności swoich poglądów i maja poczucie robienia czegoś dobrego dla społeczności Internetowej. 

  

     Proszę wyobrazić sobie, że zamierzacie Państwo ułożyć drewnianą podłogę i w Internecie chcecie 

znaleźć odpowiedź na kilka dręczących was problemów. Zobaczmy co można znaleźć. 

  

Problem nr 1 – Wyrównywanie podłoża 

U mojego sąsiada wykonawca wyrównywał klejem. Miejscami dochodziło chyba do 4-5 cm różnicy 

poziomów. Ponieważ sąsiad chce mieć klepkę, i to równo na całym poziomie przez kilka dni poziom był 

wyrównywany klejem.  

Nic tylko w ramach oszczędności kupować duże opakowania kleju i wylewać, wylewać ... 

  

Problem nr 2 - Układanie paneli podłogowych 
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Nie zapomnij skleić paneli na piórach. Moi znajomi kładli sami i tylko wciskali pióra we wpusty. Niedługo 

potem musieli zrywać bo się rozeszły. 

Pewnie zasugerowali się reklamą systemu „Click”, tylko w Internecie zapomnieli zapytać. 

  

Problem nr 3 – Ceny usług i antagonizmy regionalne 

...poza tym w Warszawie robocizna jest droga (ok. 45 zł/m z listwami), do tego kleje, grunty, podkłady, 

lakier i cokoły - wychodzi grubo ponad setkę. 

Przestaję się dziwić, że ludzie w W-wie zarabiają dwa razy więcej niż w innych regionach kraju.  

Mój parkieciarz wziął po 17 PLN od metra kw. (za całość - włącznie z cyklinowaniem, lakierowaniem, 

listwowaniem, etc.) 

Tylko Wam współczuć... no niestety - tam za wszystko się przepłaca, a niektórym to się od tej Wawy  

w głowach poprzewracało. 

Cały czas myślę czy by nie wrócić do ukochanego Wrocławia... 

Śmieszą mnie tego typu mity, że w Warszawie to wszystko najdroższe i najlepiej do podłogi wziąć górali.  

Nie mogę zrozumieć tylko czemu, np. jakiś dobry zachodni klej miałby być tańszy gdzieś w małej 

miejscowości na końcu Polski, gdzie sprzedawca nie ma konkurencji i raczej mało prawdopodobne  aby 

kupował ten produkt w lepszej cenie niż sklep w Warszawie, Wrocławiu czy też w każdym innym mieście.  

Z kolei olbrzymia konkurencja i podaż firm na warszawskim rynku naturalnie wymusza większe rabaty. 

Co do kosztów układania również nie możemy mówić o jednej cenie, gdyż rozmawiamy o różnym 

poziomie usług.  

Znam firmy z całej Polski, które wcale się gorzej nie cenią niż te z Warszawy. Z drugiej strony jest pełno 

firm, które układają tanio ... wszystko co im wpadnie w ręce. Zazwyczaj klienci akceptują niską jakość 

gdyż nigdy nie widzieli porządnie zrobionej podłogi. 

  

Problem nr 4 – Cyklinowanie i lakierowanie podłogi 

Pytanie: 

Czy może mi ktoś powiedzieć jak kształtują się ceny za cyklinowanie podłogi z desek (stare 

budownictwo) wraz z malowaniem ? 

  

Odpowiedź: 

Ja płaciłem (okolice W-wy) 16zl/m
2
 z jego lakierem (podobno dobry, niemiecki). 

... a podobno w Warszawie drogo. Tyle tylko, że znane mi dobre lakiery kosztują ponad 16  zł/m
2
     

Ja pierwszy raz w życiu cyklinowałem parkiet bukowy i wyszło fajnie, tylko trzeba być ostrożnym  

aby nie zrobić "fal" ani dziur.  

Ja malowałem pędzlem i zrobiły mi się jakby pęcherzyki widoczne pod światło i przy malowaniu nie szło 

tego zlikwidować. W sumie prawie tego nie widać ale gdy się przejedzie ręką to czuć jakby ziarenka 

piasku. Może zła farba. 

Jeśli taki problem ma majsterkowicz to pół biedy. Gorzej jeśli z takim pytaniem zgłasza się człowiek, który 

ogłasza się jako parkieciarz i jeszcze każe sobie płacić. 

  

Problem nr 5 – Lakierowanie podłogi ... oby tylko nie wodnym lakierem 

...albo toksyczne, albo dziadowskie. Kiedyś pomalowałem lakierem wodorozcieńczalnym parkiet 

(nietoksyczny i podobno b. dobry - już nie pamiętam nazwy). Po 3 latach w przejściach był starty do gołej 

deski. 

...mój znajomy szukał lakieru do podłogi. Ktoś mu poradził aby pomalował podłogę lakierem łodziowym 

takim do kadłubów bo jest bardzo trwały. Widziałam podłogę po 3 latach i wygląda pięknie. Tylko jeśli 

chodzi o połysk to taki sobie, nie bardzo błyszczący. Uwaga - przy lakierowaniu podobno strasznie 

pachnie. 

A tak na serio - im bardziej śmierdzi tym lepszy w eksploatacji (takie jest moje zdanie). Ja zastosowałem 

dwuskładnikowy, chemoutwardzalny i jak najbardziej toksyczny (po kilku dniach już w zasadzie  

nie śmierdzi). 
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...o okres karencji już nikt nie pyta. Ważne żeby twardy był. 

  

Problem nr 6 – Reklamacja – zsychanie się podłogi  

Już po kilku tygodniach sezonu grzewczego porozłaziła mi się położona w zeszłym roku klepka. W wielu 

miejscach są widoczne pęknięcia lakieru. Wszelkie zasady sztuki zostały zachowane: klepka (jesion) 

przed położeniem spędziła ok. 2 miesięcy w mieszkaniu. Po lakierowaniu, przez cale lato i jesień było 

super, aż do włączenia kaloryferów. 

Na szczęście fachowiec dał 3 lata gwarancji, ale podejrzewam, że przynajmniej z części kosztów 

usunięcia wad będzie się chciał wykpić... 

Jeśli nie chcesz działać półśrodkami, to : 

1. zareklamować parkiet jako niedostatecznie wysuszony - na koszt firmy. Wtedy trzeba zerwać i położyć 

ponownie tę klepkę, potem powtórzyć szlifowanie i lakierowanie, 

2.  jeśli nie da się wyegzekwować gwarancji czy rękojmi, zrób to na własny koszt. 

  

Ktoś inny miał prostsze rozwiązanie:  

.... Zmyj podłogę  na mokro. 

  

     Zacytowane fragmenty to tylko drobny wycinek tego, co można znaleźć na forum. 

Może nas dziwić, że ludzie wolą wierzyć anonimowym osobom, które nie mają odpowiedniego 

doświadczenia i wiedzy. Często klienci ulegają tzw. „społecznemu dowodowi słuszności”. Polega on na 

tym, iż w to co wierzą lub jak zachowują się inni, często jest podstawą ich własnych decyzji. 

Pamiętajmy o tym, że wcale nie musimy być autorytetem dla Pana Kowalskiego. Pan Kowalski woli 

wierzyć Internetowi. Zawsze jednak dobrze jest dać mu wizytówkę... tak na wypadek problemów  

z podłogą.     

  

 

Dariusz Turski 

  
 

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie "Podłoga" 


