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U o enie paneli i warstwowych desek pod ogowych nie wymaga specjalnych umiej tno ci. Zobowi zuje jednak do cis ego przestrzegania instrukcji mon-

ta u wybranej posadzki. Dzi ki tej skrupulatno ci b dziemy mie  nie tylko pewno  poprawnie u o onej pod ogi, ale tak e gwarancj  oferowan  przez 

producenta. Ponadto zachowamy prawo do ewentualnych roszcze  z tytu u niezgodno ci towaru z umow . Dlatego zach camy do dok adnego zapo-

znania si  z instrukcj  uk adania wybranych paneli, ale tak e do zawartych w artykule porad monta owych, które mog  by  pomocne w precyzyjnym 

zrozumieniu zalece  producentów.

Przed przyst pieniem do uk adania posadzki nale y odpowiednio przygotowa  pod o e. Musi ono by  przede 

wszystkim suche (dopuszczalny procent wilgotno ci maksymalnej podaj  producenci dla poszczególnych ro-

dzajów pod o y), równe, stabilne i czyste. W przypadku nierówno ci powy ej 3 mm/m 

trzeba b dzie u y  mas samopoziomuj cych, ewentualnie wyg adzi  szlifierk

i dok adnie oczy ci . Potem trzeba odczeka , a  posadzka wyschnie (zazwy-

czaj kilka dni). 

Trzeba tak e zadba  o w a ciwe sk adowanie paneli, zanim zostan  po o one.

Ze wzgl du na w a ciwo ci higroskopijne drewna – z którego wykonu-

je si  omawiane posadzki – panele trzeba pozostawi  na 2 lub 3 dni 

w pomieszczeniu, w którym b d  montowane. Do czasu monta u

nale y pozostawi  je w paczkach, zapewniaj c przy tym dost p po-

wietrza do rodka.fo
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UK ADANIE PANELI I WARSTWO-
WYCH DESEK POD OGOWYCH

Gdy pod o e jest ju  gotowe, mo na przyst pi  do kolejnych prac. Na tym eta-

pie powinno si  zmierzy  szeroko  pomieszczenia. Ostatni bowiem rz d paneli 

nie powinien by  w szy ni  50 mm. Je li z oblicze  (szeroko  pomieszczenia 

podzielona przez szeroko  krótszego boku panelu) wynika, e w ostatnim rz -

dzie zmieszcz  si  jedynie panele w sze ni  zalecane 50 mm, pierwszy rz d

nie mo e zaczyna  si  od pe nej szeroko ci paneli – trzeba zatem go odpowied-

nio przyci .

Uwaga! Przy obliczeniach trzeba wzi  pod uwag  wymagane odst py paneli od 

ciany i innych elementów trwale zamocowanych (np. rur ogrzewania), tzw. dyla-

tacje. Odst py te umo liwiaj  ruch (prac ) u o onej pod ogi, która reaguje na zmia-

ny warunków (wilgotno , temperatura) panuj cych w pomieszczeniu. Minimalne 

wielko ci tych przerw to: 10 mm – w pomieszczeniach w szych ni  8 m, 20 mm 

– w pomieszczeniach o szeroko ci powy ej 8 m.

Gdy ju  wiemy, jak  szeroko  powinien mie  pierwszy i ostat-

ni rz d paneli, mo emy przyst pi  do uk adania posadzki. 

Temperatura pomieszczenia, w której b dziemy przeprowadza

prace, powinna wynosi  minimum 18°C, temperatura pod ogi 

15°C, a wzgl dna wilgotno  powietrza maksimum 65%.     

Pierwsz  warstw  uk adan  na przygotowanym pod o u jest 

warstwa podk adowa. Tworzy j  folia polietylenowa (0,2 mm), 

która chroni przed wilgoci . Nale y uk ada  j  wzd u  paneli 

z 20-centymetrowym zak adem i skleja  ta m  samoprzy-

lepn . Wywija si  j  na cian , a po u o eniu paneli odcina 

wystaj ce fragmenty folii. 

Uwaga! Panele uk ada si  krótszym bokiem do okna, tak by d u -

szy bok by  równoleg y do padaj cych promieni s onecznych.

Na folii uk ada si  warstw  wyg uszaj c , która zminimalizuje 

rozchodzenie si  d wi ków po posadzce. Do tego celu sto-

suje si  np. piank  wyciszaj c , maty z zaimpregnowanego 

w ókna drzewnego, korkowe lub filc. 

Zamiast dwóch oddzielnych materia ów tworz cych warstw

podk adow , mo na u y  izolacji, która jednocze nie chroni 

przed wilgoci  i d wi kami. 

Warstw  podk adow  uk ada si  sukcesywnie – wraz z doda-

waniem kolejnych rz dów paneli. 

Uwaga! W przypadku niektórych paneli warstwa t umi ca 

d wi ki jest cz ci  ich konstrukcji. Wówczas w warstwie 

podk adowej pomija si  uk adanie tej izolacji. 
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Przycinanie paneli wzd uPrzycinanie paneli wzd uMierzenie szeroko ci pomieszczenia i paneliMierzenie szeroko ci pomieszczenia i paneli

Na po o on wcze niejNa po o on  wcze niej 

foli chroni c przedfoli  chroni c  przed 

wilgoci uk ada si war-wilgoci  uk ada si  war-
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Aby zachowa odpowiedni odst p paneliAby zachowa  odpowiedni odst p paneli 

od cian, s upów itp., stosuje siod cian, s upów itp., stosuje si

specjalne kliny dystansowespecjalne kliny dystansowe

Uk adanie izolacji,Uk adanie izolacji, 

któraktóra 

jednocze niejednocze nie 

chroni przedchroni przed 

nadmiernymnadmiernym 

rozchodzeniemrozchodzeniem 

si d wi kówsi  d wi ków

i wilgocii wilgoci
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Po u o eniu pierwszego rz du paneli trzeba sprawdzi ,

na ile proste s ciany. eby to sprawdzi , mo emy 

u y  o ówka z przyklejonym drewnianym klockiem. 

Klocek przesuwamy wzd u ciany i w ten sposób ry-

sujemy linie cian. W razie konieczno ci panele na-

le y odpowiednio doci , aby kolejne rz dy uk ada y

si  prostopadle do ciany. Miejscowe nierówno ci 

cian trzeba usun , bo listwy przypod ogowe nie 

b d  przylega . Je li do ci cia u yjemy wyrzynarki, 

panele trzeba przycina  od spodniej strony, je li za

b dzie to pi a r czna – od strony wierzchniej. Drugi 

rz d powinien zaczyna  panel, który zosta  po odci ciu

w pierwszym rz dzie. Nie mo e mie  on jednak mniej 

ni  40 cm. eby u atwi  sobie prac , u yjmy trój-

k tnych klinów, które podtrzymaj  panele do czasu, 

a  u o ymy ca y rz d, który nast pnie opu cimy na 

pod o e. Powsta y rz d paneli delikatnie trzeba do-

bi  m otkiem, u ywaj c drewnianej deszczu ki. W ten 

sposób uk adamy kolejne rz dy paneli.

Uwaga! Je li wybrali my panele czone na klej, przed 

ich po cze-

niem na pióro 

nanosimy klej. 

Robimy to do-

piero po prób-

nym (bez kleju) 

dopasowaniu 

3 pierwszych 

rz dów, eby 

m i e  p e w -

n o , e

wszystkie ele-

menty s  ide-

alnie dopaso-

wane.

Teraz mo na przyst pi  do uk adania paneli. 

Pierwszy rz d zaczynamy uk ada  od lewe-

go naro nika ciany. Panele maj  tzw. pióro 

i wpust (rysunek poni ej); budowa ta umo liwia 

czenie typu click. Panele pierwszego rz du 

powinny by  skierowane piórem do ciany. Na 

pocz tku panele czy si  ze sob  pod k tem 

20° krótszym bokiem – wk adaj c pióro we 

wpust. Ostatni panel w pierwszym rz dzie 

prawdopodobnie trzeba b dzie przyci . Aby 

okre li , na ile jest on za d ugi, nale y odwró-

ci  go laminatem do do u i przy o y  krótszym 

bokiem do ciany (od strony pióra). Robi c to, 

pami tajmy o uwzgl dnieniu szeroko ci szcze-

lin dylatacyjnych. Nast pnie rysujemy lini

ci cia i przycinamy panel od strony wpustu 

– pióro musi pozosta , aby mo na by o po -

czy  ostatni panel z poprzednim).

Opuszczanie rz du paneli po usuni ciuOpuszczanie rz du paneli po usuni ciu

trójk tnych klinówtrójk tnych klinów

Dobijanie u o onego rz du paneliDobijanie u o onego rz du paneli

Wyznaczanie d ugo ci ostatniego pane-Wyznaczanie d ugo ci ostatniego pane-

lu w rz dzielu w rz dzie

Po czenie paneli na pióroPo czenie paneli na pióro 

i wpust to systemi wpust to system 

mocowania zwany „click”mocowania zwany „click”

Docinanie ostatniego panelu w rz dzieDocinanie ostatniego panelu w rz dzie Tworzenie szczelin dylatacyjnychTworzenie szczelin dylatacyjnych
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Przed u o eniem ostatniego rz du paneli trzeba 

odpowiednio podci  o cie nic  drzwiow . W tym 

celu nale y przystawi  do niej fragment panelu 

wraz z zastosowan  warstw  podk adow  i na 

wyznaczonej wysoko ci przyci  o cie nic .

Uwaga! Je li o cie nica jest stalowa, panele nale-

y przyci , dostosowuj c odpowiednio ich kszta t

i zachowuj c szczelin  8–10 mm. Podobnie post -

pujemy przy innych elementach trwale zwi zanych 

z pod og , np. rurach ogrzewania. Panele przyk ada

si  do tych miejsc, calówk  zaznacza wg bienia, 

nast pnie o ówkiem przenosi je na panel i na ko-

niec odpowiednio przycina – zachowuj c wymaga-

ne szczeliny. Odci ty kawa ek panelu mocuje si

za rurami na klej i po wyschni ciu zakrywa roze-

tami maskuj cymi. 

Ostatni rz d paneli uk adamy, korzystaj c z y ki 

stolarskiej. Na koniec wyjmujemy kliny dystansowe 

i ca o  wyka czamy listwami przypod ogowymi. 

Uwaga! Listwy nale y mocowa  do cian – nie 

do pod óg!

Przycinanie o cie nicy stosownie do ro-Przycinanie o cie nicy stosownie do ro-

dzaju i grubo ci panela oraz zastosowa-dzaju i grubo ci panela oraz zastosowa-

nych materia ów podk adowychnych materia ów podk adowych
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Panele czone na system click mo na u ytkowa  od 

razu po u o eniu. Te za czone na klej po zaleca-

nym przez producenta czasie schni cia. Piel gnacja 

paneli sprowadza si  do odkurzania i mycia dobrze 

wy tym mopem. Dla ochrony pod ogi zaleca si

tak e stosowanie podk adek filcowych pod meble 

(zw aszcza ruchome – krzes a, taborety itp.). Aby 

unikn  rysowania posadzki, pod meblami na kó -

kach warto stosowa  maty lub wyk adziny.
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Uk adanieUk adanie 

ostatniegoostatniego 

rz du paneli zarz du paneli za 

pomoc y kipomoc y ki 

stolarskiejstolarskiej

Przykr caniePrzykr canie

listwylistwy

przypod ogo-przypod ogo-

wej do cianywej do ciany
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