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Od ponad 20 lat działam w branży drzewnej. Propaguję drewno, jako doskonały, naturalny
materiał do wykańczania wnętrz. Przez pierwsze 5 lat zdobywałam doświadczenie w dużej,
rodzinnej Firmie, w której zajmowaliśmy się między innymi, suszeniem i obróbką drewna
egzotycznego a także twardych, liściastych gatunków drewna krajowego, takich jak np. dąb.
Dzięki temu uzyskałam szeroką, praktyczną wiedzę na temat procesów zachodzących w
drewnie, które jako materiał higroskopijny, zmienia swoją objętość wraz ze zmianami
wilgotności oraz temperatury otoczenia.
15 lat temu stworzyłam wraz z mężem, w Szczecinie Firmę „PODŁOGA” Handel-Usługi,
działającą z powodzeniem do dzisiaj. Zajmujemy się sprzedażą i montażem podłóg z drewna
oraz innymi szeroko pojętymi pracami z dziedziny parkieciarstwa. Wcześniej zdobyta wiedza
o drewnie ,doskonalona przez lata pracy w branży , pozwala mi oferować klientom rzetelne,
profesjonalne doradztwo przy doborze podłogi z desek podłogowych i parkietów.
Szczególnym wyzwaniem dla firm parkieciarskich jest rosnąca popularność ogrzewania
podłogowego. Powszechnie panująca opinia, że obecność ogrzewania podłogowego w
obiekcie, wyklucza zastosowanie drewnianych okładzin podłogowych, jest niewłaściwa.
Na pewno, układanie podłogi drewnianej na ogrzewaniu podłogowym wymaga od
parkieciarza doświadczenia, gruntownej wiedzy na temat zmian właściwości zastosowanych
materiałów pod wpływem podwyższonej temperatury oraz ścisłego zachowania technologii.
Jako, że w naszej pracy wykorzystujemy najnowsze, sprawdzone metody i technologie oraz
podłogi najbardziej cenionych producentów, to z powodzeniem od lat montujemy podłogi
drewniane na wodnych systemach ogrzewania podłogowego. Mamy wiele takich realizacji z
zastosowaniem podłóg warstwowo klejonych, głównie 2- warstwowych ale mamy także
blisko 10-letnie doświadczenie w montażu podłóg z desek litych, klejonych na posadzki z
ogrzewaniem podłogowym.
Jako pierwsza firma w Szczecinie, 10 lat temu, zaczęliśmy proponować klientom
mającym ogrzewanie podłogowe w swoich domach, podłogi z litych desek. Możliwość taką
stworzyło nam rozpoczęcie współpracy z wiodącym polskim producentem podłóg
drewnianych – Firmą „WALCZAK” z Książa Wlkp. Deski i parkiety produkowane przez tę
firmę, znacznie przewyższają jakością produkty, innych producentów. Unikalna technologia
zastosowana w procesie produkcji , spowodowała, że „odważyliśmy” się, te lite podłogi, jako
jedyne, montować na ogrzewaniu podłogowym. Proponując klientowi lite podłogi firmy
„WALCZAK”, zawsze proponujemy podłogi z dębu, ponieważ ma on niski współczynnik
skurczu i jako twardy gatunek ma lepszą przewodność cieplną. Technologia zastosowana w
deskach Firmy „WALCZAK” czyli głębokie nacięcia podłużne i poprzeczne, powoduje, że już
na etapie produkcji zostają zniwelowane naprężenia, występujące w drewnie poddanym
intensywnemu procesowi suszenia. Tak przygotowana deska podłogowa ma większą
elastyczność i staje się bardziej stabilna, zachowując w pełni walory techniczne i estetyczne.
Istotną kwestią przy podłogach z drewna na ogrzewaniu podłogowym, jest wymiar
zastosowanego elementu. Z oferty firmy „WALCZAK” wybieramy wtedy tylko podłogi
o gr. 16 mm, ponieważ grubsze elementy obniżą skuteczność ogrzewania. Drewno, jako

materiał higroskopijny , podczas ogrzewania podlega zjawiskom skurczu, co powoduje
zmianę szerokości klepek. Produkty firmy „WALCZAK”, są stabilne i ten proces występuje w
nich w niewielkim stopniu. Jednak, jest to nadal drewno i nie da się go wykluczyć całkowicie.
Naturalna „praca” drewna dotyczy także podłóg zamontowanych na posadzkach bez
ogrzewania podłogowego. Aby uniknąć powstania dużych szczelin między deszczułkami
należy stosować elementy o mniejszych wymiarach. Klientom zainteresowanym podłogami
litymi na ogrzewaniu podłogowym, proponujemy zastosowanie mozaiki, wąskich np.70mmklepek parkietowych lub desek o max. szer. 90mm lub 120mm. Deski lite o tych wymiarach, z
oferty firmy ‘WALCZAK”, montujemy z sukcesem na ogrzewaniu podłogowym od wielu lat.
Montaż podłóg z drewna wymaga zawsze uwzględnienia wielu czynników na miejscu
montażu, które dla nas jako, profesjonalnej firmy parkieciarskiej są oczywistą „normą” ale w
przypadku montażu podłogi z drewna na ogrzewaniu podłogowym, zwracamy szczególną
uwagę na odpowiedni dobór środków chemicznych: mas wyrównawczych, gruntów i kleju.
Muszą one być opatrzone przez producenta odpowiednią informacją o przydatności danego
produktu na ogrzewanie podłogowe.
Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że podłogi lite, odpowiednio
przygotowane, tak jak deski firmy „WALCZAK”, przyklejone do posadzki, sprawdzają się lepiej
na ogrzewaniu podłogowym niż podłogi 3- warstwowe. Podłogi 3-warstwowe dostępne na
naszym rynku, składają się z warstwy „spodniej” i jest to sklejka sosnowa lub brzozowa, czyli
wyprodukowana z drewna miękkiego, podatnego na zmiany temperatury i wilgotności, o
gąbczastej strukturze i doskonałych właściwościach izolacyjnych. Na warstwę „wierzchnią”
używa się twardych, stabilnych gatunków egzotycznych lub krajowych, takich jak np. dąb.
Podczas intensywnego podgrzewania takiej podłogi , różnica współczynników skurczu oraz
różne czasy osiągania równowagi higroskopijnej użytego drewna, mogą powodować
deformacje desek. A przy deskach 3-warstwowych gorszej jakości, w wyniku naprężeń, może
z czasem dojść do rozklejania poszczególnych warstw. Nie bez znaczenia dla użytkowników
jest fakt, że producenci podłóg 3-warstwowych i paneli, dopuszczają ich montaż „na
pływająco”. Pod tak zamontowaną podłogą, pozostają warstwy powietrza. Taka „poduszka
powietrzna” jest najlepszym izolatorem i wpływa na skuteczność ogrzewania i pobór energii.
Zawsze mamy na uwadze dobro Klienta, proponujemy tylko rozwiązania sprawdzone na
przestrzeni lat. Tym samym, z całą odpowiedzialnością popartą doświadczeniem,
rekomendujemy podłogi lite produkowane przez firmę „WALCZAK”, oczywiście bezwzględnie
przyklejone do podłoża, jako właściwe rozwiązanie na ogrzewane podłogowe.

