Różnice zakupu podłogi w supermarkecie a małej
profesjonalnej firmie.
W tym artykule postaramy się Tobie przedstawić zasadnicze różnice między
zakupem podłogi w supermarkecie a małej firmie z podłogami.

Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy kupujemy podłogę w supermarkecie…
Widzimy towar, który jest atrakcyjny, tzn.: dobrze wygląda i prawdopodobnie jest
w promocji, a jeśli nie, to na pewno musi mieć kuszącą cenę. Przy okazji kupując
inne materiały budowlane, w pośpiechu możemy zakupić taki towar, który nie
koniecznie może sprostać naszym potrzebom.
Wybór podłogi jest czymś co powinno zobowiązywać na dłuższy okres czasu, żeby
cieszyć się Twoim wyborem ulubionego gatunku drewna na lata.
Chyba, że ktoś lubi zmieniać często podłogę, to oczywiście tych osób się to nie
tyczy. :]
No właśnie, pytanie dlaczego ceny się tak znacznie różnią w supermarketach a
małymi lokalnymi firmami?
Na pewno każdy sobie zdaję z tego sprawę, że supermarkety idą na ilość, a mniej
na jakość. Jednak często cena jest czynnikiem, który ogranicza nas w wyborze
lepszej jakościowo podłogi.
Zasadniczą różnicą między panelami a parkietem jest jakość, czyli wytrwałość
produktu. Jeżeli oczekujemy od naszej przyszłej podłogi wytrzymałości jeśli
chcemy mieć ją na długie lata i nie myśleć o zmianie jej po krótkim czasie, to
warto się zastanowić czy jakość paneli z supermarketu będzie dla nas odpowiednia.
Musimy niestety liczyć się z tym że:
- po kilku miesiącach podłoga rozchodzi się, a między klepkami robią się dziury
wypełnione brudem
- zarysowanie paneli, będzie czymś normalnym
- odstępy między panelami będą się robić w miejscach często uczęszczanych
- przy kilku krotnym rozlaniu płynu na podłogę, brzegi paneli zaczynają pęcznieć, a
podłoga staje się falista
Czy da się to naprawić?
Niestety nie, takie podłogi szybko się niszczą i tracą swój pierwotny wygląd. Wtedy
tylko pozostaję Ci wymiana podłogi, czyli znowu koszty. Sytuacja w zależności od
użytkowania może nastąpić niestety już po 1 roku użytkowania, oczywiście można

taką podłogę mieć i 10 lat, pytanie jak ona będzie wyglądać, jeśli będzie to produkt
z supermarketu.
Warto się zastanowić czy wydać ok. 40 zł/m2 paneli z supermarketu i myśleć o
wymianie podłogi już po roku czy dwóch, czy wydać 2x, 3x więcej na lepszy gatunek
drewna w małej profesjonalnej firmie, która wykona dla nas kompleksową usługę i
pozwoli cieszyć się ulubionym gatunkiem drewna na 20 i więcej lat…
Pamiętaj, że wybór podłogi powinien być przemyślany. Jako firma działająca już od
ponad 20 lat w tej branży( wierz nam, że nasze doświadczenie przyszło w parze z
czasem) chcielibyśmy przedstawić ofertę spełniającą Twoje oczekiwania oraz
możliwości finansowe.
W swojej ofercie posiadamy znane marki podłóg warstwowych:
KAHRS, TARKETT, FINISHPARKIET, BALTIC WOOD,
oraz sprawdzonych wytwórców desek i parkietów krajowych i egzotycznych:
PARKIET HAJNÓWKA, FLOORS, EXO LINE, GLOBALWOOD,

To już wiesz, że warto rozważyć wybór podłogi oraz firmy, która sprosta twoim
oczekiwaniom.
Dlatego dla Ciebie przygotowaliśmy możliwość wyceny twojej podłogi online i to
za darmo!
Żebyś mógł mieć wybór między różnymi opcjami podłogowymi, pozwolimy
przygotować dwie, trzy różne opcje dla Ciebie.
Wysyłając formularz do nas po przez kliknięcie linku wycena, dasz Sobie szansę na
przemyślenie opcji i wyboru podłogi, która będzie dla Ciebie najkorzystniejsza.
Pamiętaj, że wycena do niczego Ciebie nie zobowiązuje!

„Ludzie nie kupują już butów tylko po to, aby mieć sucho i ciepło w
stopy. Kupują zaś to, co pozwala im czuć się męsko, kobieco, silnie,
oryginalnie, młodo, czarująco. Kupowanie butów stało się
emocjonalnym przeżyciem. Nasz biznes dzisiaj to sprzedawanie nie
tyle samych butów, co emocji.”
Francis C. Rooney

