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Deski podłogowe lite Walczak , a ogrzewanie podłogowe.
Ilość realizacji w naszym regionie desek podłogowych montowanych na ogrzewanych posadzkach stale rośnie.
Większa niż gdzie indziej popularność tego typu połączenia grzanej posadzki i okładziny drewnianej bierze się
prawdopodobne z bliskości Skandynawii w której to, rozwiązanie takie jest podstawowym i bardzo popularnym
i nikt nie ma tam wątpliwości, że jest to połączenie które sprawdza się mimo surowszego niż w Polsce klimatu
Szwecji czy Norwegii.
Jako firma montujemy sporo podłóg na ogrzewaniu podłogowym, ale zmagamy się tez z wieloma mitami, które
krążą wśród klientów na temat ogrzewania podłogowego i drewnianej okładziny. Przesądy te spowodowane są
najczęściej niewiedzą samych zainteresowanych taka podłogą jak i „fachowców” którzy nie potrafią zgodnie
ze sztuka jej zamontować. Słyszymy o tym, że ogrzewanie nie będzie wystarczająco sprawne, że podłoga się
odklei, że powstaną szczeliny między deskami itd. Klienci którzy trafiają do nas po podłogi drewniane na
ogrzewanie podłogowe najczęściej myślą o montażu podłóg warstwowych. Ciężko się nie zgodzić z opinią,
że podłogi warstwowe są rozwiązaniem bezpiecznym i wymagającym od użytkownika mniej uwagi podczas
eksploatacji. Jednak gdy klienci dowiadują się , że można na ich ogrzewaną posadzkę również zastosować podłogi
lite dębowe firmy Walczak są mile zaskoczeni gdyż po wysłuchaniu wielu mitów z tym związanych, prawie już się
pogodzili z faktem, że muszą zrezygnować z „prawdziwych” podłóg jakie znali dotychczas na rzecz prefabrykatów
warstwowych.
Pytania najczęściej powtarzające się wśród naszych klientów na temat litej deski dębowej na ogrzewaniu
podłogowym:
• jaka grubość podłogi wybrać?
Oczywiście deska 16 mm grubości będzie optymalna.
• czy mogę położyć deski o dużej szerokości?
Czym węższą deskę litą wybierzemy tym mniejsze ryzyko podczas jej eksploatacji. Zalecamy deski o szerokości
90 mm lub 120 mm. Firma Walczak produkuje również szerszą 140 mm deskę, możemy ja zastosować, ale reżim
utrzymywania warunków temperaturowo wilgotnościowych w pomieszczeniu wymagany dla takich podłóg musi
być wówczas przestrzegany bardzo rygorystycznie.
• czym powinienem wykończyć powierzchnię podłogi?
Na ogrzewaniu podłogowym najlepiej sprawdzają się oleje lub rozwiązania hybrydowe czyli olejowoski które są
łatwe w eksploatacji, a jednak pozwalają drewnu „oddychać” nie zamykając jego porów.
Podsumowując lite dębowe podłogi drewniane można bezpiecznie montować na ogrzewaniu podłogowym
wodnym. Montaż należy powierzyć doświadczonej firmie która dobierze technologię, a przede wszystkim
przekaże inwestorowi instrukcję jak bezpiecznie eksploatować podłogę po zakończeniu montażu.
Firma nasza istnieje od 1997 roku, zamontowaliśmy wiele podłóg drewnianych na ogrzewaniu podłogowym,
a nasze różne doświadczenia z producentami desek doprowadziły nas do firmy Walczak której wyroby
montujemy od wielu lat bez jakichkolwiek reklamacji i problemów.
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