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P o  c z y m  P o z n a ć  d o b r ą  f i r m e 
P a r k i e c i a r s k ą ?



Trzeba sobie postawić przede wszystkim pytanie. Czy ma to być rzemieślnik w tradycyjnym tego 
słowa znaczeniu, czy tylko układacz? Po rozpatrzeniu priorytetów można zobiektywizować dobre-
go parkieciarza, który sprosta oczekiwaniom większości klientów.
  Już w całej Europie obserwuje się nagły, niewiarygodny wprost powrót do podłóg naturalnych, 
jest to spowodowane przykrym doświadczeniem, jakiego doznali użytkownicy podłóg sztucznych. 
Poza tym udowodniono, że natura uwrażliwia, wpływa na prawidłowe ukształtowanie osobowości 
i uświadamia nasze miejsce w kosmosie. Nie ma chyba człowieka, który uczyłby swoje dzieci fau-
ny i flory pokazując fototapetę na ścianie zamiast naturalnego lasu. Dobrze, jeśli wybór rzemieśl-
nika uzależnimy od jego podejścia do drewna jako materiału naturalnego, który może potencjalnie 
układać. Postawione pytanie o wybór rodzaju podłogi ( sztucznej czy naturalnej ? ) powinno być 
pierwszym kryterium weryfikacji wykonawcy podłóg. 
   W latach 90-tych w erze sztucznych i łatwych w montażu podłóg laminowanych do parkieciar-
stwa weszło kuchennymi drzwiami wielu pseudowykonawców nastawionych na szybkie i łatwe 
jak laminaty pieniądze. Tacy ludzie nie są w stanie zrozumieć istoty drewna, tej wyjątkowości i 
niepowtarzalnych właściwości i cech charakterystycznych dla wielu gatunków, gdyż postrzegają 
podłogi tylko przez pryzmat zunifikowanych elementów o różnym wyglądzie i kolorze. Podłogi 
sztuczne nie rozwijają więc rzemiosła parkieciarskiego i jeśli potencjalny wykonawca zapytany o 
wybór rodzaju podłogi nie jest w stanie określić się jako zdecydowany zwolennik podłóg natural-
nych i stwarza wrażenie, że na dobrą sprawę może układać na podłodze wszystko, to na pewno 
nie jest to parkieciarz.
   U wielu prawdziwych parkieciarzy zamiłowanie do naturalnych podłóg przybrało wręcz formę 
pewnej filozofii zawodu, warto więc zapytać o taką filozofię potencjalnego wykonawcę. Nasi pra-
cownicy są starannie dobierani ze względu na stosunek do drewna.
Jako ortodoksyjni przeciwnicy sztucznych podłóg na kombinezonach nosimy charakterystyczne 
hasło KOCHAM DREWNO.
   Innym kryterium wyboru parkieciarza jest jego odpowiedzialne podejście do materiału, który mon-
tuje. Ponieważ cena robocizny jest wielokrotnie niższa od ceny materiału istotnym wydaje się fakt 
wielkiej dbałości o jakość towaru, który zamierza klient zakupić. Dobry parkieciarz, podobnie jak 
czyni to nasza firma, sam sprzedaje parkiet swoim klientom, lub doradza gdzie można nabyć towar 
o dobrych parametrach. Zobaczmy! Te bezduszne, ale żyjące drewniane elementy, te złe i dobre 
z pozoru, kupione gdziekolwiek, są takie same, ale wcale nie muszą być meblem w domu klienta. 
Przysłowiowy „Kowalski” nie jest w stanie sam rozpoznać jakości materiału, poziomu wilgotności 
drewna, sposobu suszenia i technologii odprężania. Na dobrą sprawę do suszarni można wsadzić 
drewno jeszcze z liśćmi i szybko wysuszyć do niskiej wilgotności, ale potem wystąpią pęknięcia 
wewnętrzne, które uwidaczniają się na podłodze dopiero po kilku miesiącach wraz z wypaczenia-
mi i szczelinami. Z takiego parkietu, chociaż suchy, nie będzie dobrej posadzki drewnianej, ale 
zapewne będzie to tańsze rozwiązanie. No właśnie tańsze, ale nie darmowe. Bardzo rzadko klient 
jest świadom, że drewno powinno być pozyskiwane w lasach zawsze zimą. Pocięte we fryzach i 
sztaplowane musi być sezonowane kilka miesięcy w odpowiednio przewiewnych miejscach elimi-
nujących rozwój grzybów. Z tego względu nie kupuje się parkietów w marketach i dużych sklepach 
budowlanych, gdzie olbrzymia presja na niską promocyjną cenę zachęca dostawców na ograni-
czanie kosztów produkcji i upraszczaniu procesów technologicznych. Poza tym, często sprzedaż 
parkietów w takich miejscach jest anonimowa. Bardzo ważne jest też przechowywanie parkietów. 
Zimą i wiosną jest bardzo dużo towarów oferowanych z zimnych blaszanych magazynów. Drewno 
kupowane przez klienta jest zawilgocone z powodu niewłaściwych warunków przechowywania i 
kondensacji pary wodnej. Ono leży razem z cegłami i dachówką, a przecież potrzebuje specjalnej 
troski. W przeciwieństwie do innych zadbaliśmy, aby nasze magazyny były centralnie ogrzewane 
i dodatkowo całorocznie monitorujemy poziom wilgotności powietrza. 
   Podobnie jest z zakupem chemii do parkietów. Najlepiej, jeśli rzemieślnik przejmie inicjatywę 

Po czym poznać dobrą firme parkieciarską?

2



doboru kleju i lakieru. Na rynku jest wiele rodzajów klejów i dobiera się je ze względu na rodzaj 
podłoża i gatunku drewna. 
   Dobry rzemieślnik wykazuje się również pewna metodyka pracy. Powinien przed rozpoczę-
ciem prac wykonać pomiary poziomu wilgotności w powietrzu i podłożu oraz dokonać analizy 
wytrzymałości jastrychu. Taki zabieg ma na celu unikniecie błędu układania suchego parkietu w 
niesprzyjających warunkach. A więc, powinien posiadają dobry profesjonalny sprzęt, również po-
miarowy, który w połączeniu z fachowością i doświadczeniem nadaje posadzce drewnianej nową 
europejską jakość. 
   Dla uzyskania dobrej jakości firma PHU BORTNOWSKI pracuje od wielu lat na takich nowo-
czesnych maszynach a ostatnio chcąc odróżnić się od podwórkowej konkurencji jakością, park 
maszynowy w naszej firmie został gruntownie odmłodzony i znacznie poszerzony.
   Kryteriów oceny dobrego parkieciarza jest znacznie więcej. To czy firma jest dobra czy nie, naj-
lepiej dowiedzieć się od znajomych, u których już wykonywała pracę. Cieszymy się, że po 15 la-
tach posiadamy uznanie wielu klientów, nie tylko na lokalnym zielonogórskim i poznańskim rynku, 
ale w całej Polsce. O naszej fachowości może świadczyć czystość na stanowisku pracy i dbałość 
o prace wykonane przez innych rzemieślników. Firma Barlinek S.A. Już po raz trzeci wręczyła 
nam wyróżnienie za „Niezmiennie wysoką jakość wykonywanych usług”. Staramy się, aby zawód 
parkieciarski posiadał szczególnie wysoką etykę i wyrabiamy w naszych pracownikach świado-
mość przynależności do szczególnego rzemiosła. Wpływa to na wygląd i kulturę osobistą naszych 
parkieciarzy, posiadających jednolite ubrania robocze i identyfikatory, a także kwalifikacje zawo-
dowe zdobywane przez kształcenie w Zielonogórskiej Izbie Rzemieślniczej i na wielu szkoleniach 
branżowych. Nasze samochody są charakterystycznie opisane i zawsze czyste, a gwarancja na 
nasze usługi jest minimum 3 letnia. 
Zachęcając do współpracy z nami, prosimy w razie rezygnacji z naszych usług, mimo wszystko 
skorzystać nie z układacza, lecz z rzemieślnika parkieciarza o dobrych tradycjach, kładąc kres 
powszechnemu wykonawstwu za wszelką cenę.

                                                                                          Z parkieciarskim pozdrowieniem
                                                  

Specjalista d.s. sprzedaży PHU Bortnowski
Łukasz Mendlewski 
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