
REFERENCJE

W NIEWOLI
DWUSKŁADNIKA 

Panie Jarosławie, jak wyglądały 
początki Pana pracy w zawodzie 
parkieciarza?
Mój pierwszy kontakt z zawodem to 

rok 1986. Najpierw praktykowałem u 

kogoś, zgłębiałem arkana sztuki par-

kieciarskiej, a po trzech latach stażu 

zdecydowałem się na rozpoczęcie 

własnej działalności gospodarczej. W 

ten sposób w 1989 roku powstała fi r-

ma ,,Podłogi Zbroński”.

Świętuje więc Pan dwudziesto-
lecie istnienia fi rmy. Gratuluję 
sukcesu. Kiedy po raz pierwszy 
spotkał się Pan z produktami 
Mapei?

Było to pod koniec lat 90. ubiegłego 

wieku. Mapei kojarzyło mi się głownie 

z fugami, ale z czasem, dzięki szkole-

niom organizowanym przez Stowarzy-

szenie Parkieciarzy Polskich poznałem 

wasze produkty do montażu podłóg 

drewnianych. Później spotkałem się 

osobiście z Tadeuszem Leksandrem, 

dzisiejszym koordynatorem linii par-

kietowo-wykładzinowej w Mapei. To 

on zadbał o systematyczne szkolenia 

produktowe dla mnie i moich pracow-

ników oraz zapewnił dobrą obsługę 

techniczną. Przez lata sprawdziłem, że 

jak mam jakiś problem podczas pracy, 

to Tadeusz zawsze pomoże mi go sku-

tecznie rozwiązać. Daje mi gwarancję 

dobrego serwisu oraz, co najważniej-

sze – wysoką jakość waszych produk-

tów. Obecnie stosuję grunty, wylewki 

samopoziomujące i kleje Mapei. Śmia-

ło mogę powiedzieć, że na nich wyko-

nuję zdecydowaną większość swoich 

prac. Do niektórych tak się przyzwy-

czaiłem, przykładem jest klej poliureta-

nowy ULTRABOND P902 2K, że czas 

jaki musi poświęcić Tadeusz, by mnie 

przekonać do nowości, jest z pewno-

ścią dłuższy niż gdzie indziej (śmiech).

Przez dwa dziesięciolecia działal-
ności wykonał Pan z pewnością 
wiele dużych i ciekawych zleceń. 
Jakie uważa Pan za najważniejsze?

Rozmowa z Jarosławem Zbrońskim, 
właścicielem fi rmy ,,Podłogi Zbroński” z Krakowa
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podłoże przyklejaliśmy parkiet, przy 

użyciu ULTRABOND P902 2K. Zde-

cydowałem się na ten klej ze względu 

na długi czas schnięcia otwartego (co 

pozwala mi spokojnie skupić się na 

dokładnym ułożeniu wzoru), łatwość 

nakładania oraz możliwość stosowa-

nia do każdego rodzaju oraz formatu 

parkietu. Oczywiście dobór drewna 

oraz sam wzór musiał uzyskać apro-

batę konserwatora zabytków. Po 

trzech tygodniach podłoga została 

wyszlifowana i polakierowana. Prace 

zakończyliśmy w czerwcu 2008 roku. 

Muszę przyznać, że całość robi na-

prawdę imponujące wrażenie.

Z obiektów zabytkowych wymie-
nił Pan jeszcze Wyższe Semina-
rium Duchowne, położone na tzw. 
Podzamczu. Jaki był tam zakres 
wykonanych przez Pana prac?
W Wyższym Seminarium Duchow-

nym prace przebiegają etapami. Znaj-

duje się tam bowiem kilka dużych 

obiektów, a całkowita powierzchnia 

podłóg sięga kilku tysięcy metrów 

Faktycznie uzbierało się tego sporo. 

Najbardziej dumny jestem z prac wy-

konanych w Muzeum Papieskim na 

Wawelu. Poza tym należy wspomnieć 

inne krakowskie obiekty jak hotele Qu-

bus, Holiday Inn, Sheraton i Piast, Hotel 

System w Dźwirzynie, Opera Krakow-

ska, Wyższe Seminarium Duchowne, 

Pałac pod Baranami w Krakowie oraz 

restauracja Sfi nks. To próbka zleceń z 

ostatnich czterech lat. Do tego docho-

dzi szereg robót wykonanych dla inwe-

storów indywidualnych w willach, apar-

tamentach, domach czy mieszkaniach.. 

Firma ma siedzibę w Krakowie, 
zatem siłą rzeczy pracuje Pan w 
obiektach zabytkowych. Domy-
ślam się, że wymaga to współpra-
cy z konserwatorem zabytków?
Oczywiście. Wszystkie prace w obiek-

tach zabytkowych odbywają się pod 

ścisłym nadzorem i opieką konser-

watora. Swoją drogą w pełni to ro-

zumiem i popieram, chociaż  kiedyś 

,,uciekła” mi z tego powodu bardzo 

ciekawa inwestycja (śmiech). Miałem 

robić refektarz w Katedrze Wawel-

skiej. Planowano zdjąć starą, znisz-

czoną już podłogę kamienną i położyć 

nową, stylową, drewnianą. Niestety 

na taką zamianę nie wyraził zgody 

konserwator zabytków i temat upadł. 

Szkoda, bo zanosiło się na bardzo 

ciekawy projekt.

Wspominał Pan o Muzeum Papie-
skim na Wawelu...
Prace w Muzeum Papieskim rozpo-

częliśmy w kwietniu 2008 roku. Na-

szym zadaniem był montaż 80 m2 par-

kietu we wzór pałacowy czyli środek 

w jodłę, obwoluta ciemna i bolidura 

ciemna IPE.  Na starym, drewnianym 

stropie ułożone zostały deski. Do nich 

przymocowaliśmy płyty OSB, któ-

re następnie zostały przeszlifowane 

papierem o ziarnistości 36. Na takie 

Fot. 1.

Właściciel fi rmy ,,Podłogi Zbroński” z 

Krakowa – Jarosław Zbroński wraz z 

siostrzeńcami.

Fot. 2, 3 i 4.

Wybrane przykłady parkietów 

zamontowanych przy użyciu 

ULTRABOND P902 2K (Kraków - 

rezydencje prywatne)

Fot. 5.

Muzeum Papieskie na Wawelu – montaż 

parkietu przy użyciu Ultrabond P902 2K 

na płycie OSB.
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ULTRABOND P902 2K
 Dwuskładnikowy klej poliuretanowy 
do przyklejania parkietu każdego rodzaju 
i formatu.

Do przyklejania listew i parkietu drewniane-
go każdego rodzaju oraz dużych elementów 
drewnianych na podłożach chłonnych i nie-
nasiąkliwych (również na podłożach ogrze-
wanych), wewnątrz pomieszczeń. 
Ze względu na podwyższoną przyczepność 
może być stosowany do klejenia parkietu na 
ceramice, marmurze i płytkach drewnopo-
chodnych (po zeszlifowaniu powierzchni) − 
bez gruntowania.

ULTRABOND P902 2K
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kwadratowych, z czego ja sam wymieniłem już ponad kil-

kaset. Ostatnio przenoszono bibliotekę, z drugiego pietra 

na parter i trzeba było nowe pomieszczenie przystosować 

do jej potrzeb. Zakres prac był naprawdę spory - 80 m2 

podłogi w samej bibliotece plus kolejne 70 m2 w pokoju re-

prezentacyjnym. W bibliotece położyłem postarzaną dębo-

wiznę. Nie było to jednak zadanie łatwe. Ułożenie posadzki 

na drewnianych stropach i obciążenie jej szafami pełnymi 

książek było bardzo ryzykowne. Należało zatem wzmocnić 

strop – wykonując dodatkową konstrukcję żelbetową. Wy-

lewka powstała w październiku. Ze względu na swoją gru-

bość schła bardzo długo, a czas uciekał. Do pomieszczenia 

wprowadziliśmy więc osuszacze. Po uzyskaniu wilgotności 

podłoża na poziomie 3% CM zastosowaliśmy grunt odci-

nający wilgoć – ECO PRIM PU 1 K. Na tak przygotowa-

ne podłoże wylano masę samopoziomującą ULTRAPLAN 

ECO. Po jej wyschnięciu przyklejono za pomocą wspo-

mnianego już wcześniej kleju ULTRABOND P 902 2K goto-

wą deskę dębową. 

Dodatkowe wyzwanie montażowe zapewniła nam fi rma bu-

dowlana, która jeszcze przed ułożeniem parkietu, zamon-

towała ciężkie szafy przesuwane na specjalnych szynach. 

Przy układaniu parkietu musieliśmy  te  szyny obudować  i 

ukryć w parkiecie. 

Zaraz potem przystąpiliśmy do montażu okładziny drewnia-

nej w pomieszczeniu reprezentacyjnym. Po zdjęciu starego 

parkietu odsłonił się drewniany strop, który trzeba było wy-

równać, wzmocnić oraz w niektórych miejscach uzupełnić 

ubytki. Następnie nałożyliśmy na to płytę OSB, zmatowili-

śmy papierem ściernym i mogliśmy na ULTRABOND P902 

2K układać klepkę dębową we wzór królewski (w środku 

kwadrat, po przekątnej bolidur z czarnego dębu i opaska 

z klepki dębowej). Na zakończenie całość parkietu została 

zeszlifowana i polakierowana. 

Tutaj wyzwaniem był montaż skrzynek z gniazdkami. Na-

leżało bowiem w podłodze wykonywać specjalne wcinki, 

montować w nich skrzynki a następnie całość  zabudować 

parkietem. Oczywiście na obudowanym wieku skrzynki z 

Fot. 6.

Wyższe Seminarium Duchowne – Biblioteka.

Fot. 7.

Wyższe Seminarium Duchowne – Sala reprezentacyjna.
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DANE TECHNICZNE:
Seminarium Duchowne, Kraków

Rok: grudzień 2008 – luty 2009
Prowadzone prace: przygotowanie podłoża 
i wymiana parkietu w bibliotece 
i pokoju reprezentacyjnym (w sumie 150 m2)
Wykonawca: Podłogi Zbroński
Dystrybutor Mapei: Quercus
Koordynator Mapei: Tadeusz Leksander

DANE TECHNICZNE:
Muzeum Papieskie na Wawelu, Kraków

Rok: kwiecień 2008 – maj 2008
Prowadzone prace: montaż parkietu (80 m2)
Wykonawca: Podłogi Zbroński
Dystrybutor Mapei: Quercus
Koordynator Mapei: Tadeusz Leksander

gniazdkami musiał nam się także schodzić wzór podło-

gi. Ale uzyskaliśmy pożądany efekt -  każda skrzynka jest 

schowana w parkiet i zupełnie niewidoczna. 

Wykonał Pan wiele prac w pomieszczeniach hotelo-
wych. Zacznijmy może od krakowskiego Qubusa. 
W pokojach zamontowaliśmy około tysiąca metrów kwadrato-

wych paneli, w holu głównym - na powierzchni 500 m2  - de-

skę litą merbau. Prace w holu były szczególnie czasochłonne  i 

wymagające, gdyż ułożono tu wcześniej pasy płytek ceramicz-

nych, pomiędzy które  należało umiejętnie i dokładnie wkleić 

drewno. W hotelowym Jazz Clubie na powierzchni 150 m2 

przykleiliśmy do podłoża deskę warstwową, a w Piano Barze 

(podobnie jak w holu) deskę litą merbau. Wszystkie prace mon-

tażowe wykonaliśmy – oczywiście (śmiech) - za pomocą dwu-

składnikowego kleju poliuretanowego ULTRABOND P 902 2K. 

Ciekawa była też praca wykonana w 2007 roku w krakow-

skim Sheratonie. W holu głównym zamontowaliśmy 400 m2 

podłogi warstwowej z orzecha amerykańskiego, natomiast 

w barze hotelowym ułożyliśmy 200 m2 deski warstwowej 

merbau. W sumie 600 m2 w technologii pływającej, czyli 

bez klejenia do podłoża. Było to konieczne  ze względu na 

zamontowany w hotelu system ogrzewania podłogowego i 

klimatyzacji, co prowadzi w efekcie do zmiennej wilgotno-

ści. Po kilku latach eksploatacji inwestor zdecydował  się 

na zmianę aranżacji i w okresie od lutego do kwietnia 2009 

roku w holu zamontowaliśmy „pływajacy” orzech, zaś w ba-

rze deskę merbau przyklejoną na ULTRABOND P902 2K. 

Układa Pan różne materiały. Lepiej pracuje się z 
parkietem gotowym czy woli Pan podejście trady-
cyjne – montaż drewna, a potem cyklinowanie i la-
kierowanie?
Krócej, ale zdecydowanie trudniej pracuje się na podłogach 

gotowych. Przy ich montażu wymagana jest duża dokład-

ność i staranność. Trzeba przede wszystkim pamiętać, aby 

nie zabrudzić takiej podłogi klejem, bo późniejsze cyklino-

wanie i lakierowanie nie wchodzi w rachubę. Ale myślę, 

że już wkrótce nie będzie to stanowiło dla mnie problemu. 

Właśnie testuję wasz klej hybrydowy ULTRABOND ECO 

S955 1K . Oprócz tego, że jest absolutnie bezzapachowy, 

to dodatkowo bardzo łatwo usuwa się z rak i powierzchni 

wykończonego drewna. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.                                     

Produkty Mapei wymienione w tym artykule należą do linii 
„Produkty do montażu posadzek drewnianych”. Karty tech-
niczne są dostępne na stronie internetowej www.mapei.pl.
Zaprawy Mapei do wykonywania podkładów podłogowych 
spełniają wymagania normy PN-EN 13813 oraz posiadają 
oznakowanie CE zgodnie z załącznikiem ZA do normy PN-EN 
13813. 
Niemal wszystkie produkty Mapei do montażu okładzin na 
podłogach i ścianach posiadają oznakowanie EMICODE EC1 
przyznane przez GEV – niemieckie stowarzyszenie kontrolujące 
poziom emisji VOC z produktów stosowanych w budownictwie.
Eco Prim Pu 1K (EC1R):  Jednoskładnikowy środek 
poliuretanowy do wzmacniania i uszczelniania podkła-
dów cementowych oraz do odcinania wilgoci resztkowej 
z podkładu poprzez wytworzenie bariery paroszczelnej. 
Produkt ekologiczny, bezrozpuszczalnikowy, o bardzo 
niskiej emisji lotnych substancji organicznych (VOC).
Ultraplan Eco (CE EN 13813, CT-C25-F7-A2fl -s1): 
 Szybkowiążąca i szybkoschnąca, samopoziomują-
ca masa cementowa pod parkiety do wykonywania 
warstw o grubości od 1 do 10 mm, o niskiej emisji 
lotnych związków organicznych (VOC).
Ultrabond P902 2K:  Dwuskładnikowy klej poliuretano-
wy do przyklejania parkietu każdego rodzaju i formatu.
Ultrabond Eco S955 1K:  Jednoskładnikowy klej na 
bazie silanizowanego polimeru, niezawierający roz-
puszczalnika i izocyjanianu, o bardzo małej emisji lot-
nych związków organicznych (VOC), do wszelkiego 
typu parkietów i laminatów.
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