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Čistenie a údržba 

Podlahy Parky sa veľmi ľahko udržiavajú. Pokyny budú uvedené nižšie v tomto dokumente. 

Dodržiavanie našich rád vedie k predĺženiu životnosti Vašej dyhovanej podlahy Parky. Tu je niekoľko 

typov: 

 

Dobrý začiatok je prevencia 

Pokyny na inštaláciu zdôrazňujú dôležitosť niektorých opatrení s cieľom zabezpečiť dlhšiu životnosť 

Vašej podlahy Parky. Tieto opatrenia zahrňujú: 

 

• Dodržujte po celú dobu v interiéri odporúčanú izbovú teplotu 

16 - 25 ° C a zaistite relatívnu vlhkosť vzduchu v rozmedzí 40 - 

60%. Pozor najmä na suché zimné mesiace, kedy často 

dochádza k dlhodobému vysúšaniu vzduchu. V takom prípade 

použite vhodné zvlhčovače vzduchu.  

• Dajte filcové podložky pod stoličky. 

• V prípade veľmi intenzívneho používania kancelárskych 

stoličiek, dajte pod stoličku podložku na ochranu podlahy, 

alebo vymeňte tvrdé kolieska za mäkké, ktoré sú vhodnejšie 

na drevené podlahy.  

• Pokiaľ je podlaha inštalovaná pri vchode, položte tam rohožku. 

Kamienky, ktoré zostávajú na Vašich topánkach môžu 

spôsobiť mierne poškriabanie podlahy. Kvôli tomu je dôležité 

očistiť si topánky predtým, než vstúpite na dyhovanú podlahu 

Parky. 

 

Tak ľahké na údržbu 

Na čistenie podlahy Parky bez poškodenia laku odporúčame používať náš Parky 

cleaner. Bol špeciálne vyvinutý pre odstránenie nečistôt a zároveň na ochranu dreva. 

 

Cleaner (1000 ml):  Cleaner musí byť riedený vodou. Čistite vlhkým mopom. 

http://www.par-ky.com/
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OPRAVNÉ PERÁ:  malé škrabance možno ľahko opraviť 

 

Parky vyvinula "opravné pero" pre každý dekor podlahy. 

S týmto perom idú ľahko opraviť drobné škrabance na podlahe. Je k 

dispozícii balenie s 1 alebo 2 perami, v závislosti od odtieňu Vašej 

podlahy Parky. Po oprave sa už nečistota nedostane do poškrabaného 

miesta. Návod na použitie je k dispozícii na: Parky opravné perá-Návod 

na použitie. 

 

 

 

OPRAVNÝ VOSK:  malá prasklinka, ľahká oprava 

 

Parky tiež vyvinula opravný vosk pre hlbšie poškodenia. To 

umožňuje opravu hlbších, lakom prestupujúcich poškodení, čím 

chráni podlahu proti prieniku vlhkosti. 

 

Sada opravného vosku obsahuje 7 kociek vosku, taviaci nástroj, 

čistiaci hrebeň. Inštrukcie na použitie sady možno nájsť na obale, 

alebo na: Parky opravný vosk-Návod na použitie. 

 

 

Rozsiahlejšie poškodenie, žiadna katastrofa  

 

Vďaka zámkovému spoju Uniclic© môžete i v prípade väčšieho 

poškodenia ľahko nahradiť lamelu uprostred podlahy a to pomocou 

nástroja Parky Bulldog. Obráťte sa na svojho predajcu. 

 

Inštrukcie na použitie a užitočné video nájdete na: Parky Buldog-

Návod na použitie.  
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