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dřevěné
skvosty
Firmu Princ parket
charakterizuje silný vztah
k přírodním materiálům
a životnímu prostředí.
Díky tomuto přístupu
vznikají kvalitní podlahy
s atraktivním designem.
připravila Barbora Kejvalová foto archiv

Zkušenosti a znalosti se dědí
z generace na generaci
Jednatel společnosti Princ parket, pan Karel Hrdlička ml., převzal žezlo od svého otce, Karla Hrdličky,
který továrnu zabývající se vývojem a nasazováním
dřevařských výrobních technologií založil již před
patnácti lety. Synovi předal znalosti a zkušenosti,
a ten výrobu v roce 2003 přemístil z Ukrajiny do České republiky, čímž se zvýšila kvalita produktů, flexibilita dodávek a komunikace s klienty, která je pro
rozvoj firmy klíčová. „Nyní ve společnosti pracuje
téměř celá naše rodina, což do podnikání přináší
prvek zodpovědnosti a stability,“ míní pan Hrdlička.
Cílem bylo od počátku vyrábět produkty, ze kterých
budou mít lidé radost a dlouhodobý užitek. V době
vzniku firmy byly hitem velkoplošné třívrstvé dřevěné
podlahy s jednoduchou povrchovou úpravou lakem,
takže volba padla logicky na ně. Vývoj však samozřejmě neustrnul a pružně reaguje na trendy i požadavky kupujících. Do výrobního programu se tak
dostaly další formáty prkenných podlah. Zákazníci
navíc mohou vybírat nejen ze široké nabídky jednotlivých povrchů, ale mají také možnost „konfigurace“
podlahy podle vlastní fantazie. Zkombinováním dřevin, typů povrchové úpravy či barev olejů tak vytvoří vlastní originál. Kromě podlah nabízí firma také
výrobu schodů, protože i těm dřevo výjimečně sluší. Ať už si přejete vzhled obou interiérových prvků
sjednotit, nebo vytvořit kontrasty barev či povrchů,
vždy získáte skvěle vypadající celek.
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Karel Hrdlička ml., jednatel firmy Princ parket.

Zajímá je původ dřeva
i ochrana životního prostředí
„Abychom zajistili kvalitu finálního výrobku, je
nezbytně nutné pohlídat kvalitu vstupních surovin. Dřevo je přírodní materiál a podle toho s ním
pracujeme. Tedy s rozumem a s maximálním ohledem na životní prostředí,“ zdůrazňuje jednatel
společnosti. Přestože je obtížnější jej získat, pochází veškerý materiál zásadně z řízené těžby národních lesů České republiky nebo Slovenska, což
kromě vysoké kvality uspokojuje i společenskou
poptávku po odpovědném a ekologickém chování
firem. „Naše lesy mají velice dobrou obhospodařenost, namísto vytěženého dřeva se zřizují nové
lesní školky, a zásoby suroviny se tak zvyšují. Skutečnost, že jsou naše produkty vyráběné z místních surovin a místními lidmi, má zároveň příznivý vliv na domácí ekonomiku. Jakkoliv mohou
být materiály z dovozu cenově výhodné, znamená
toto pro nás mnohem víc,“ dodává pan Hrdlička.
S ekologií souvisí také použití šetrných, stoprocentně přírodních olejů Biofa, které ve firmě Princ
parket zcela nahradily lakování. Olejované dřevo
může stejně jako v lese volně dýchat a přizpůsobovat se prostředí bez výrazných deformací. Takto
ošetřené podlahy působí v interiéru příjemným
teplým dojmem a navíc krásně voní.

Dubová podlaha s kartáčovaným povrchem,
ošetřená přírodním olejem.

Kartáčovaná dřevěná podlaha instalovaná
na podlahovém nízkoteplotním vytápění pasivního domu.
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Vyrábějí klasické, rustikální
i extravagantní kousky

Schodiště a podlaha z kouřového dubu, opracovaného ručním
hoblováním v kombinaci se strukturou Decapé graphite.

Kouřový dub se zřetelnou kresbou a barevností, sladěný
jemně bílým olejem, který vytváří decentní šedý odstín.
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V kontextu celoevropské produkce dřevěných
podlah patří Princ parket ke špičce. Jejich hlavními i mezi zákazníky nejoblíbenějšími produkty
jsou parkety super velkých rozměrů a speciálních
konstrukcí, dále s krásnými moderními designy
nebo inovativní dvouvrstvé parkety pro podlahové vytápění i do pasivních domů, reprezentované
značkou Planet parket. Charakter, texturu a nezaměnitelný vzhled poskytují speciální povrchové
úpravy, z nichž některé se provádějí na zvláštních
jednoúčelových strojích. Současně používají velké množství ručního nářadí a nástrojů a využívají tradiční postupy ručního patinování dřeva.
To podlaze dodává ten správný efekt a zaručuje
každému klientovi unikátnost.
Filozofií firmy je dřevo zpracovávat tak, aby se
zachovala jeho pozitivní energie a odhalila skrytá krása a charakter. „Dřevěná podlaha je totiž
investice, která se vrací po celý život. Při dobré
péči zraje časem jako víno a získává na hodnotě
i kráse. Voní, má nádherný vzhled a při doteku
poskytuje příjemný pocit chodidlům i rukám. Nevadí alergikům a neuvolňuje do prostoru nebezpečné látky. Právě naopak, přináší radost a hřejivě působí na duši člověka,“ shrnuje svou lásku
ke dřevu pan Hrdlička.

