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D
rewno to wyj¹tkowy materia³ –

trwa³y, ciep³y w dotyku, o niepo-

wtarzalnym kolorze i rysunku –

od lat u¿ywany do budowy i wykoñcze-

nia domu. Szczególnie czêsto wykorzy-

stywane jest do uk³adania na pod³odze.

Jeszcze do niedawna na polskich pod³o-

gach królowa³y d¹b, jesion, buk czy so-

sna. Od kilku lat ogólnie dostêpne s¹

tak¿e gatunki egzotyczne (g³ównie mer-

bau, jatoba, kempas, doussie, teak), któ-

re bez obaw mo¿na k³aœæ w kuchni, ³a-

zience, a nawet na tarasie. Pocz¹tkowo

uwa¿ane by³y za fanaberiê dla najza-

mo¿niejszych inwestorów, teraz kosztu-

j¹ tyle samo co te z drewna krajowego.

Oferta producentów jest coraz wiêksza,

wiêcej jest te¿ fachowców, którzy potra-

fi¹ je uk³adaæ, a w miarê, jak przybywa

zadowolonych u¿ytkowników, znika –

powszechna jeszcze przed kilkoma laty

– opinia, ¿e drewno egzotyczne nie na-

daje siê na polskie pod³ogi, ¿e jest nie-

stabilne, trudne w obróbce i rozsycha

siê zaraz po u³o¿eniu. I dobrze, gdy¿

w rzeczywistoœci wiêkszoœæ oferowa-

nych u nas gatunków egzotycznych jest

nawet mniej podatna na kurczenie 

i pêcznienie pod wp³ywem zmian wil-

gotnoœci ni¿ buk, jesion, a nawet solid-

ny d¹b – i nie ma ¿adnych przeciw-

wskazañ, by robiæ z nich pod³ogi.

PRZYBITE DESKI
Tradycyjnej pod³ogi z desek nie uk³ada

siê na podk³adzie pod³ogowym (jak po-

sadzki ceramiczne i kamienne omówione

w poprzednim artykule). Elementy te

przybija siê gwoŸdziami do legarów

drewnianych, zazwyczaj z drewna sosno-

wego, przynajmniej dwustronnie ostru-

ganych i zaimpregnowanych. Przekrój

legarów zale¿y od rozstawu podparcia,

musi mieæ jednak co najmniej 40×40 mm.

Legary, które s¹ podparte co metr po-

winny mieæ przekrój 60×80 mm.

Deski (d³ugoœci 5-6 m) robi siê g³ównie

z drewna iglastego: sosny, œwierku, mo-

drzewia oraz jod³y. £¹czy siê je na pióro

i wpust, wiêc po u³o¿eniu tworz¹ jedno-

lit¹ p³ytê pod³ogow¹, dziêki czemu poje-

dyncze d³ugie deski nie uginaj¹ siê pod

wiêkszym obci¹¿eniem.

Deski pod³ogowe z drewna egzotycznego

s¹ co prawda du¿o dro¿sze, ale odpor-

niejsze na œcieranie i ewentualne zawil-

gocenie. Z drewna egzotycznego 

(a tak¿e z europejskiego drewna liœciaste-

go – dêbu, jesionu) robi siê na ogó³ krót-

sze deski, nie przekraczaj¹ce 2 m d³ugo-

œci – nazywane deskami parkietowymi.

Maj¹ one pióra i wpusty, czyli przystoso-

wane s¹ do ³¹czenia poprzecznego i po-

d³u¿nego.

Uwaga! Jeœli pomieszczenie jest bardzo

du¿e i deski trzeba ³¹czyæ na d³ugoœci,

trzeba to zrobiæ tak, by z³¹cze poprzecz-

ne wypad³o nad legarem – wtedy oba

koñce stykaj¹cych siê desek bêd¹ nale¿y-

cie podparte.

Po u³o¿eniu pod³ogi nale¿y przeszlifo-

waæ i ewentualnie zaszpachlowaæ deski,

po czym zabezpieczyæ przez olejowanie,

³ugowanie albo lakierowanie:

olejowanie – zapobiegnie wnikaniu

w drewno brudu i wilgoci oraz podkreœli

naturaln¹ urodê drewna;

³ugowanie, czyli zmywanie nowej

pod³ogi specjaln¹ emulsj¹ mydlan¹, by ta

wygl¹da³a jak wyszorowana do bia³oœci –

równie¿ zapobiegnie wnikaniu brudu

oraz wilgoci w szpary miêdzy deskami, 

a tak¿e nada pod³odze przyjemny zapach

i wybielon¹ barwê;

R A P O R T POD£OGI I POSADZKI

DESKI, PARKIET I PANELE
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Pod tym okreœleniem kryje siê naprawdê du¿o – zarów-

no najró¿niejsze gatunki drewna, jak i rozmaite rodzaje

posadzek drewnianych – od kilkumetrowych litych

desek do lamelek niewiele wiêkszych od o³ówka.

URSZULA KKALINOWSKA
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lakierowanie – choæ najbardziej zna-

ne, nie jest szczególnie polecane do de-

sek na legarach. Poniewa¿ pod wp³ywem

zmian wilgotnoœci powietrza du¿e deski

(zw³aszcza z drewna iglastego) bêd¹ in-

tensywnie pracowaæ, pow³oka lakierni-

cza pomiêdzy nimi szybko zostanie prze-

rwana.

P£YWAJ¥CE WARSTWY
Wyró¿nikiem paneli, niezale¿nie od

szczegó³ów materia³owych, jest ich war-

stwowa budowa. Panele uk³ada siê naj-

czêœciej jako pod³ogê p³ywaj¹c¹ – ele-

menty ³¹czy miêdzy sob¹, ale nie mocu-

je trwale do pod³o¿a.

Panele drewniane zbudowane s¹

z trzech sklejonych ze sob¹ warstw na-

turalnego drewna: dolne – z drewna

ni¿szej klasy, zwykle sosny, natomiast

górna (licowa) to 3-4 mm drewna szla-

chetnego. Od jego gatunku i rodzaju za-

le¿y wygl¹d paneli.

O wygl¹dzie pod³ogi z paneli lamino-

wanych decyduje nie drewno, ale pa-

pier dekoracyjny z odpowiednim na-

drukiem (w niektórych zamiast papieru

jest cienki fornir). Warstwa dekoracyjna

os³oniêta jest przezroczyst¹ pow³ok¹

ochronn¹. Zabezpiecza ona przed œcie-

raniem, uszkodzeniami mechanicznymi

i zabrudzeniem. Od wytrzyma³oœci tej

warstwy zale¿y, do jakiej grupy u¿ytko-

wej zaliczana jest pod³oga i gdzie mo¿na

j¹ uk³adaæ.

Panele dobrej jakoœci bywaj¹ niemal nie

do odró¿nienia od prawdziwego drewna

– zw³aszcza te, które imituj¹ je równie¿

odpowiedni¹ faktur¹. Oprócz paneli la-

minowanych „drewnopodobnych” (to

zdecydowanie najpopularniejszy wzór)

pojawi³y siê ostatnio tak¿e bardzo reali-

styczne „kamienne” albo „ceramiczne”,

tak¿e z typow¹ dla danego materia³u

faktur¹.

PRZYKLEJONE KLEPKI
Parkiet, czyli deszczu³ki (klepki) z litego

drewna, z krawêdziami uformowanymi

w pióra i wpusty ró¿ni siê od paneli wiel-

koœci¹ elementów i sposobem ich uk³ada-

nia – klepki zawsze przykleja siê do pod-

³o¿a. Jeœli nie zdecydowaliœmy w jakim

stylu urz¹dzimy nasze wnêtrze, najlepiej

jest wybraæ neutraln¹ pod³ogê, czyli tak¹

której kolor ani faktura nie zdeterminuj¹

póŸniejszych wyborów. Za neutralne

uznaje siê doœæ jasne gatunki, np. buk czy

DESKI, PARKIET I PANELE

Pod³ogê z desek na legarach mo¿na uk³adaæ na stropach drewnianych i ¿elbetowych oraz jako po-

krycie pod³óg na gruncie.

Na sstropach ddrewnia-

nych. Deski mocuje siê 

albo bezpoœrednio do be-

lek noœnych (rozwi¹zanie

stosowane g³ównie na

poddaszach nieu¿ytko-

wych) albo na legarach,

u³o¿onych w poprzek 

belek.

Jeœli ddom mma kkonstruk-

cjê sszkieletow¹, legary nie

mog¹ byæ zamocowane

bezpoœrednio do drewnia-

nych belek stropowych.

Najpierw na stropie trzeba

po³o¿yæ usztywniaj¹ce go

p³yty OSB i dopiero na nich

u³o¿yæ legary.

Na sstropach ¿¿elbeto-

wych. Legary uk³ada siê na

podk³adkach poziomuj¹-

cych, a ewentualne szczeli-

ny pod nimi wype³nia pian-

k¹ monta¿ow¹, co je do-

datkowo usztywnia. Jeœli

pod³oga znajduje siê nad

pomieszczeniem nieogrze-

wanym, pod legarami trze-

ba po³o¿yæ foliê lub papê –

jako izolacjê przeciwwilgo-

ciow¹.

Bezpoœrednio nna ggrun-

cie. Legary w takiej pod³o-

dze musz¹ mieæ co naj-

mniej 10-12 cm, by pod

deskami by³o doœæ miejsca

na izolacjê ciepln¹ i prze-

ciwwilgociow¹, a tak¿e by

by³a pod nimi zapewniona

wentylacja. Pod³ogê mo¿-

na te¿ oprzeæ na konstruk-

cji z belek noœnych: belki opiera siê na betonowych s³upkach przykrytych pap¹ (od spodu musz¹

mieæ ruszt z listewek albo siatkê do podtrzymywania warstwy ocieplenia z we³ny mineralnej). Po

u³o¿eniu izolacji cieplnej mocuje siê na wierzchu foliê izolacyjn¹ chroni¹c¹ pod³ogê przed zawilgo-

ceniem, a nastêpnie przybija legary.

DESKI NNA LLEGARACH

listwy przyœcienne

deski pod³ogowe
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drewniane

belki stropowe
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d¹b, uk³adane w najprostsze wzory. De-

cyduj¹c siê na ciemne pod³ogi o wyraŸ-

nym rysunku s³ojów, trzeba pamiêtaæ, ¿e

bêd¹ dominuj¹c¹ powierzchni¹ we wnê-

trzu i to one przes¹dz¹ o jego klimacie.

O wyborze odpowiedniego drewna w du-

¿ej mierze decyduje iloœæ œwiat³a wpadaj¹-

cego do pomieszczenia, w którym bêdzie

u³o¿one. Dlatego jeœli jest ma³e i ciemne,

nale¿y wybraæ drewno jasne i bez wyraŸ-

nych s³ojów, w du¿ym i jasnym – mo¿na

wybraæ ciep³e, br¹zowe drewno.

Trzeba te¿ zastanowiæ siê nad wzorem

posadzki – podstawowe to cegie³ka regu-

larna i nieregularna, a tak¿e jode³ka 

i kwadraty. Nale¿y przy tym pamiêtaæ 

o kierunku padania œwiat³a i kierunku

w³ókien w deszczu³kach. Jeœli po³o¿ymy

je równolegle do padania œwiat³a, niere-

gularnoœæ u³o¿enia bêdzie bardziej wi-

doczna. Klepki u³o¿one równolegle do

d³u¿szej œciany optycznie wyd³u¿¹ wnê-

trze, po skosie (pod k¹tem 45°) – nie

zmieni¹ jego proporcji.

W du¿ym pomieszczeniu mo¿na pokusiæ

siê o zestawienie ró¿nych gatunków

drewna, u³o¿onych w ró¿ne wzory albo

zastosowaæ ozdobne wstawki. Wyszuka-

ne intarsje wymagaj¹ nie tylko doskona-

³ych umiejêtnoœci parkieciarza, ale tak¿e

odpowiedniego gustu.

Parkiet z litego drewna jest stosunkowo

drogi, ale za to wyj¹tkowo d³ugowieczny

– kiedy powierzchnia siê zniszczy, mo¿na

j¹ (nawet kilkunastokrotnie) wycyklino-

waæ. Parkiet tradycyjny mo¿na uk³adaæ

na ka¿dym pod³o¿u i w wiele ró¿nych

wzorów – najpopularniejsze to pojedyn-

cza i podwójna jode³ka, kwadraty, a ostat-

nio – cegie³ki albo „okrêtówka”.

Parkiet wykañcza siê przez lakierowanie,

rzadziej olejowanie. Woskowanie jest mniej

popularne z powodu pracoch³onnoœci

i trudnoœci w utrzymaniu takiej pod³ogi

(woskowanie trzeba czêsto powtarzaæ). Kto

nie jest pewny, jakiego efektu mo¿e siê spo-

dziewaæ, powinien poszukaæ próbek takiego

samego drewna wykoñczonego tymi prepa-

ratami – zwykle maj¹ je sprzedawcy drew-

nianych parkietów albo œrodków do jego

ochrony. Tak¿e w zale¿noœci od rodzaju

u¿ytego lakieru lub oleju mo¿na otrzymaæ

ró¿ne odcienie tego samego drewna.

Lakier daj¹cy wysoki po³ysk zwykle przy-

ciemnia barwê drewna i odbija du¿o œwia-

t³a. Matowy – uwypukla urodê drewna nie

odbieraj¹c mu naturalnego wygl¹du.

Olej podkreœla strukturê, rysunek i ko-

lor drewna. Pod³oga jest aksamitna,

przyjemna w dotyku.

R A P O R T
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PANELE ZZ KKORKA
O ich wytrzyma³oœci decyduje warstwa

noœna (p³yty HDF lub MDF) oraz izoluj¹ca,

czyli rdzeñ (sprasowany aglomerat korko-

wy, który dodatkowo zapewnia posadzce

elastycznoœæ). Panele korkowe maj¹ za-

zwyczaj dwie warstwy wykoñczeniowe:

dekoracyjn¹ – z bar-

dzo cienkiego forniru

korkowego lub drew-

nianego) oraz

wierzchni¹ – przezro-

czyst¹ pow³okê

z PVC, winylu lub kil-

ku warstw lakieru utwardzonego promie-

niami UV. Pod spodem paneli znajduje siê

podk³ad korkowy o gruboœci 1,5 mm, bê-

d¹cy izolacj¹ akustyczn¹.

NA KKLEJ CCZY NNA SSUCHO?
Producenci ooferuj¹ ddwa rrodzaje ppaneli

laminowanych –– bbardziej ttradycyjne,

przeznaczone ddo ³³¹czenia nna kklej ooraz

nowoczeœniejsze bbezklejowe –– ddo ³³¹-

czenia nna sspecjalne zzatrzaski. OOba rro-

dzaje ppo³¹czenia ss¹ ddobre ii sszczelne,

oczywiœcie ppod wwarunkiem, ¿¿e wwykona

je ssiê ww³aœciwie.

Bez wzglêdu na sposób ³¹czenia, pa-

nele uk³ada siê na podk³adzie z pianki

polietylenowej (który stanowi izolacjê

dŸwiêkow¹) i folii izolacyjnej (chroni¹-

cej spód paneli przed zawilgoceniem).

Paneli laminowanych nie wolno przy-

klejaæ ani przybijaæ do pod³o¿a – uk³a-

da siê z nich tylko tzw. pod³ogi p³ywa-

j¹ce, czyli niezwi¹zane z pod³o¿em.

Klejenie – polega na ³¹czeniu kle-

jem tylko piór i wpustów poszczegól-

nych paneli, które s¹ zwykle tañsze,

ale ich monta¿ jest bardziej czaso-

i pracoch³onny. Z drugiej strony klej

uszczelnia po³¹czenia i zabezpiecza je

przed wnikaniem wilgoci.

£¹czenie bbezklejowe – polega na

wzajemnym zatrzaskiwaniu paneli,

mo¿liwym dziêki wy frezowanym 

w ka¿dym elemencie specjalnym pió-

rom i wpustom. Zalet¹ ³¹czenia bez-

klejowego jest mo¿liwoœæ u¿ytkowania

pod³ogi zaraz po u³o¿eniu. Tak po³¹-

czone panele mo¿na te¿ zdemontowaæ

i u³o¿yæ w innym pomieszczeniu, oczy-

wiœcie, jeœli nie zniszczymy przy tym

zatrzasków.

POD£OGI I POSADZKI

Wiêkszoœæ ggatunków ddrewna eegzotycznego

ma nniewielki wwspó³czynnik sskurczu, kktóry ookreœla

wra¿liwoœæ ddrewna nna zzmiany wwilgotnoœci - iim jjest

ni¿szy, ttym ddrewno oodporniejsze nna wwilgoæ, aa ttym

samym bbardziej sstabilne
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Mo¿liwoœci wwzorów, jjakie sstwarzaj¹ ddesz-

czu³ki ss¹ nniemal nnieograniczone –– ood nnajprost-

szych ddo ttych nnajbardziej wwyszukanych
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DOBRA PORA NA DREWNO
Z uk³adaniem drewnianej pod³ogi w no-

wym domu nie warto siê spieszyæ. Wcze-

œniej trzeba zakoñczyæ wszystkie mokre

prace, ³¹cznie z u³o¿eniem glazury i tera-

koty. Dom powinien byæ ju¿ ogrzewany,

a œciany, stropy i tynki suche – inaczej

parkiet, wysuszony do wilgotnoœci w gra-

nicach 10%, bêdzie ch³on¹³ wilgoæ z po-

wietrza jak g¹bka. Najlepsze efekty osi¹ga

siê, kiedy dobrze wysuszony parkiet k³a-

dzie siê w pomieszczeniu o wilgotnoœci

powietrza wynosz¹cej oko³o 60%. Jeœli na-

tomiast deszczu³ki zostan¹ u³o¿one na

zbyt wilgotnym pod³o¿u, mog¹ siê od-

kszta³caæ. Odkszta³cenia te mog¹ byæ

wklês³e (kiedy krawêdzie klepek podno-

sz¹ siê w stosunku do p³aszczyzny pod³o-

gi, czyli siê „³ódkuj¹”), rzadziej wypuk³e

(elementy siê „wybrzuszaj¹”) – w obu wy-

padkach ich przyczyn¹ jest ró¿nica wil-

gotnoœci miêdzy górn¹ i doln¹ p³aszczy-

zn¹ deszczu³ek – co zdarza siê czêsto,

zw³aszcza w niekorzystnych warunkach,

na przyk³ad przy za du¿ej wilgotnoœci

pod³o¿a.                                                  

Dane teleadresowe wiod¹cyh producentów oraz

przyk³adowe ceny produktów podajemy na nas-

têpnej stronie.

DESKI, PARKIET I PANELE

mit Parkiety mo¿na uuk³adaæ na oogrzewaniu

pod³ogowym.

Ten materia³ s³abo przewodzi ciep³o, wiêc efek-

tywnoœæ grzania bêdzie ma³a. Poza tym, na ogrze-

waniu bêdzie mocno „pracowaæ”. Ci, którzy jednak

upieraj¹ siê i przy drewnie, i przy ogrzewaniu

pod³ogowym, powinni – zamiast grubego trady-

cyjnego parkietu z litego drewna – kupiæ parkiet

dwuwarstwowy albo panele drewniane, które

mo¿na przykleiæ do pod³o¿a. Posadzki z takich ele-

mentów s¹ cieñsze (przepuszcz¹ wiêcej ciep³a) i –

dziêki budowie warstwowej – stabilniejsze.

mit Panele ddrewniane ss¹ aalternatyw¹ ddla ppar-

kietu ttradycyjnego.

Niew¹tpliwie uk³ada siê je szybciej i ³atwiej ni¿

parkiet, ale jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e mo¿liwoœæ

ich renowacji jest ograniczona. Warstwa licowa

jest cienka i mo¿e nie wytrzymaæ wielokrotnego

cyklinowania. Dodatkowo panele, uk³adane zwy-

kle jako pod³oga p³ywaj¹ca na miêkkim podk³a-

dzie, mog¹ uginaæ siê pod ciê¿arem cykliniarki –

co mo¿e spowodowaæ g³êbsze przetarcia po-

wierzchni.

mit Odnawianie pparkietu jjest uuci¹¿liwe, bbo mm.in.

z ppowodu iintensywnego zzapachu llakieru nna jjakiœ

czas ttrzeba wwyprowadziæ ssiê zz ddomu.

Nowoczesne lakiery wodorozcieñczalne nie wy-

dzielaj¹ szkodliwych oparów ani podczas malo-

wania, ani po jego zakoñczeniu, ewentualny nie-

przyjemny zapach zaœ szybko znika. Po przykryciu

œwie¿o polakierowanej pod³ogi tektur¹ lub papie-

rem (ale dopiero wtedy, gdy do lakieru przesta-

nie siê przyczepiaæ kurz, czyli osi¹gnie on stan

okreœlany jako py³osuchy) mo¿na zabraæ siê za

przemalowanie œcian. Lakieru nie wolno zakry-

waæ foli¹ malarsk¹, bo nie bêdzie móg³ siê

utwardziæ.

mit Panele llaminowane sszybko ssiê rrysuj¹.

Panele d³ugo zachowaj¹ swój wygl¹d, jeœli dobie-

rzemy je odpowiednio do rodzaju pomieszczeñ.

Trafny wybór u³atwi klasa uu¿ywalnoœci (zale¿na

od wytrzyma³oœci na œcieranie – oznaczonej stop-

niem œcieralnoœci – i innych cech, np. odpornoœci

na uderzenia czy zaplamienia), do jakiej zaliczono

panele:

21 – pomieszczenia mieszkalne o ma³ym natê¿e-

niu ruchu,

22 – pomieszczenia mieszkalne o œrednim natê-

¿eniu ruchu,

23 – pomieszczenia mieszkalne o du¿ym natê¿e-

niu ruchu,

31 – pomieszczenia u¿ytecznoœci publicznej o ma-

³ym natê¿eniu ruchu,

32 – pomieszczenia u¿ytecznoœci publicznej

o œrednim natê¿eniu ruchu,

33 – pomieszczenia u¿ytecznoœci publicznej o du-

¿ym natê¿eniu ruchu

oraz stopieñ œœcieralnoœci ich górnej warstwy:

AC1 – bardzo s³aba odpornoœæ na œcieranie,

AC2 – s³aba odpornoœæ na œcieranie,

AC3 – dobra odpornoœæ na œcieranie,

AC4 – wysoka odpornoœæ na œcieranie,

AC5 – bardzo wysoka odpornoœæ na œcieranie.

W domach jednorodzinnych zazwyczaj wystarcz¹

panele sklasyfikowane jako 21, 22 lub 23, ozna-

czone odpowiednio symbolami AC1, AC2 lub AC3.

mit W ddobrze uu³o¿onym pparkiecie nnie ppojawi¹

siê sszpary.

Wilgotnoœæ i temperatura powietrza w domu

zmienia siê wraz z porami roku. Ma to wp³yw na

zmianê wymiarów elementów drewnianych, co

prowadzi do powstawania miêdzy nimi szpar.

Choæ jest to nieuniknione, takie zjawisko mo¿na

zminimalizowaæ. W tym celu, wybieraj¹c materia³

na pod³ogê, trzeba zwróciæ uwagê na gatunek

drewna – czyli wybraæ takie, które ma jak naj-

mniejsz¹ podatnoœæ na skurcz (np. merbau, dous-

sie, z polskich – d¹b), a tak¿e na wielkoœæ ele-

mentów – im wiêksze i szersze, tym skurcz lub

spêcznienie bêd¹ du¿o bardziej widoczne ni¿ na

pod³odze z mniejszych deszczu³ek (np. parkietu

przemys³owego). Równie¿ wzór parkietu ma

wp³yw na jego zachowanie podczas zmian wilgot-

noœci oraz temperatury. Parkiety z deszczu³ek

u³o¿onych wzglêdem siebie skoœnie lub poprzecz-

nie s¹ du¿o bardziej stabilne wymiarowo ni¿ ta-

kie, w których wszystkie elementy le¿¹ w jednym

kierunku. Najbardziej bezpieczna jest wiêc trady-

cyjna jode³ka. Dziêki uk³adowi deszczu³ek pod k¹-

tem, zmiany ich wymiarów siê niweluj¹. W popu-

larnych obecnie wzorach „w cegie³kê” albo okrê-

towym – zmiany te siê sumuj¹.

NAJWA¯NIEJSZE

Utrzymanie ww cczystoœci pposadzki zz ppaneli

laminowanych jjest rrównie ³³atwe, jjak iich wwcze-

œniejszy mmonta¿

Bezklejowa pposadzka zz ppaneli llaminowanych

naœladuj¹cych pp³ytki cceramiczne. JJeœli zz oogrodu

mo¿na wwejœæ ddo ppokoju ddziennego ppowinna bbyæ ood-

porna nna œœcieranie ii wwilgoæ

fo
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