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S¹dzê, ¿e wielu inwestorów najpierw
zwraca uwagê na wygl¹d paneli, ich

wzornictwo. Jest ono tak bogate, ¿e bez
trudu spe³nimy nasze oczekiwania.
Znacznie wa¿niejsze jest jednak, aby wy-
brane panele nie zu¿y³y siê szybko; aby
s³u¿y³y nam przez wiele lat. St¹d po
pierwsze trzeba zwróciæ uwagê na ich
podstawowe parametry, takie jak klasa
u¿ywalnoœci i œcieralnoœci.

Klasyfikacja paneli
pod³ogowych
Dziêki ró¿nym klasom œcieralnoœci

i u¿ywalnoœci mo¿emy wybraæ produkt
odpowiedni do potrzeb. Panele mo¿emy
wiêc uk³adaæ zarówno w sypialniach, jak
i w miejscach bardzo nara¿onych na
zniszczenie, np. w holach. 

Klasy u¿ywalnoœci dziel¹ panele na
domowe i kontraktowe (przeznaczone do
obiektów u¿ytecznoœci publicznej), a po-
szczególnym klasom przypisane jest natê¿e-

nie ruchu, jaki bêdzie panowaæ w pomiesz-
czeniu, w którym bêd¹ uk³adane. Na tej
podstawie wyró¿nia siê 6 klas u¿ywalnoœci:
21, 22, 23, 31, 32, 33.

Pierwsza cyfra oznaczenia klasy okre-
œla rodzaj pomieszczenia do jakiego pro-
dukt jest przeznaczony: 2 informuje, ¿e
panele przeznaczone s¹ do obiektów do-
mowych; 3 oznacza obiekty u¿ytecznoœci
publicznej. 

Druga cyfra okreœla mo¿liw¹ inten-
sywnoœæ u¿ytkowania danego produktu.
Im wy¿sza, tym wiêksze dopuszczalne na-
tê¿enie ruchu w pomieszczeniu.

Czyli:
� 21 – pod³oga przeznaczona jest do po-
mieszczeñ domowych o ma³ym natê¿eniu
ruchu, np. do sypialni, gabinetu, pokoju
goœcinnego;
� 22 – pod³oga przeznaczona jest do po-
mieszczeñ domowych o œrednim natê¿e-
niu ruchu, np. do salonu, jadalni, pokoju
dzieciêcego;
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fot. Kronopol

W ostatnich latach
panele laminowane sta³y
siê jednym z najpopular-

niejszych materia³ów
pod³ogowych. Powód?

£adnie wygl¹daj¹, s¹
trwa³e, praktyczne,

³atwe do utrzymania
w czystoœci, ich monta¿

jest prosty i szybki, a do
dyspozycji mamy

kilkadziesi¹t ró¿nych
wzorów oraz kolorów.

Agnieszka Ko³ogrecka

CZY TO DREWNO?
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� 23 – panele przeznaczone s¹ do po-
mieszczeñ domowych o du¿ym  natê¿eniu
ruchu, np. do korytarza, kuchni, salonu.

Do okreœlenia klasy u¿ywalnoœci pa-
neli stosowane s¹ tak¿e piktogramy 1.
Znak po lewej stronie piktogramu identy-
fikuje pomieszczenie, w którym panele
mog¹ byæ stosowane. Domek oznacza po-
mieszczenie mieszkalne i jest odpowied-
nikiem cyfry 2. Blok (tak jak 3) oznacza
obiekt publiczny. Iloœæ „ludzików” – je-
den, dwa, trzy – oznacza intensywnoœæ
u¿ytkowania: nisk¹, œredni¹ i wysok¹.

Klasy œcieralnoœci (tabela 1) górnej
warstwy, ustalane s¹ na podstawie testu
Tabera.

Zgodnie z nim odpornoœæ powierzchni
na œcieranie oznacza liczbê obrotów próbki
pod³ogi wokó³ paska z papierem œciernym
do momentu pocz¹tkowego uszkodzenia
wzoru dekoracyjnego. Im wiêksza liczba
obrotów, tym wy¿sza odpornoœæ na œciera-
nie, czyli trwa³oœæ paneli.

Z kolei na podstawie normy
EN 13329 wyró¿niamy 5 nastêpuj¹cych
klas œcieralnoœci paneli:
AC1 – bardzo s³aba odpornoœæ na œciera-

nie;
AC2 – s³aba odpornoœæ na œcieranie;
AC3 – dobra odpornoœæ na œcieranie;
AC4 – wysoka odpornoœæ na œcieranie;
AC5 – bardzo wysoka odpornoœæ na œcie-

ranie.
Klasy AC1, AC2 i AC3 przypisywane

s¹ do paneli domowych. Panele w klasie
AC4 i AC5 przeznaczone s¹ do obiektów
u¿ytecznoœci publicznej.

Œcieralnoœæ paneli mo¿e byæ klasyfiko-
wana tak¿e wed³ug normy EN 438, na pod-
stawie której wyró¿niamy klasy W1-W5,
których interpretacja jest analogiczna.

Budowa panela
Panel laminowany to wielowarstwo-

wy produkt drewnopochodny, w blisko
80% sk³adaj¹cy siê z drewna, jednak o je-
go wygl¹dzie i trwa³oœci decyduje zastoso-
wanie sztucznych komponentów 2. 

Warstwa górna – przezroczysta war-
stwa ochronna, która zabezpiecza war-
stwê dekoracyjn¹ przed dzia³aniem czyn-
ników zewnêtrznych, takich jak: nacisk,
œcieranie, uderzenia, chemikalia, œwiat³o
s³oneczne czy wysoka temperatura. Jej
wytrzyma³oœæ zakwalifikowuje pod³ogê
laminowan¹ do odpowiedniej grupy u¿yt-
kowej. Materia³em, który odpowiada za
trwa³oœæ górnej warstwy jest korund. 

Warstwa dekoracyjna – pow³oka
z zadrukowanego laminatu impregno-
wana ¿ywic¹. Producenci paneli lami-
nowanych oferuj¹ ró¿norodne ich wzo-
ry, poczynaj¹c od odwzorowuj¹cych na-
turalne drewno, a koñcz¹c na imita-
cjach kamienia i p³ytek ceramicznych.
W zale¿noœci od zastosowanych technik
drukarskich dekoracje te mniej lub bar-
dziej przypominaj¹ swój pierwowzór,
przy czym, im wierniejsza kopia orygi-
na³u, tym wy¿sze walory dekoracyjne
produktu. Obecnie najbardziej cenione
s¹ wzory, które nie tylko wygl¹dem, ale
tak¿e faktur¹ przypominaj¹ materia³
naturalny.

Warstwa noœna, czyli œrodkowa to
rdzeñ panela. Mo¿e go stanowiæ: 
� p³yta wiórowa, czyli wióry sprasowane
pod ciœnieniem z dodatkiem kleju, o ma-
³ej gêstoœci – poni¿ej 650 kg/m3;
� p³yta MDF lub HDF – p³yta pilœniowa
formowana na sucho, produkowana
z w³ókien drzewnych ³¹czonych klejem
syntetycznym pod wp³ywem wysokiego
ciœnienia i temperatury. Im wy¿sza gê-
stoœæ p³yty, tym lepsze walory u¿ytkowe
uzyskuje produkt koñcowy. MDF (Me-
dium Density Fibreboard) to p³yta o œred-
niej gêstoœci. HDF (High Density Fibre-
board) to p³yta o wysokiej gêstoœci, powy-
¿ej 800 kg/m3. Warstwa noœna decyduje
o odpornoœci panela na uderzenia
i wgniecenia. Dodatkowe nas¹czenie w³ó-
kien p³yty HDF klejem wodoodpornym
zabezpiecza przed przedostawaniem siê
wody do wnêtrza paneli, co eliminuje wy-
paczenia, gnicie i zapobiega powstawaniu
wybrzuszeñ na ich ³¹czeniach;

Dolna warstwa przeciwprê¿na – za-
pewnia stabilnoœæ kszta³tu i wymiaru elimi-
nuj¹c naprê¿enia powstaj¹ce w innych war-
stwach panela. Mo¿e j¹ stanowiæ laminat,
b¹dŸ kilka warstw specjalnie preparowane-
go, wzmocnionego papieru przeciwprê¿ne-
go. Laminat charakteryzuje siê lepszymi
parametrami stabilizuj¹cymi, gdy¿ w przy-
padku dzia³ania wilgoci pomaga on przy-
wróciæ panel do poprzedniego kszta³tu.

Panele laminowane produkowane s¹
w technologii DPL (Direct Pressure Lami-
nate) lub CPL (Continuous Pressure Lami-
nate), gdzie warstwa górna (CPL)
o wzmocnionej strukturze wytwarzana
jest osobno i ³¹czona z pozosta³ymi war-
stwami w drugim etapie produkcji. Zasto-
sowanie technologii DPL gwarantuje

R A P O R TP O D Ł O G I

Klasa Liczba obrotów Warunki eksploatacji
AC1 900 domowe umiarkowane
AC2 1800 domowe ogólne
AC3 2500 domowe ciê¿kie lub umiarkowane kontraktowe
AC4 4000 kontraktowe ogólne
AC5 6500 kontraktowe ciê¿kie

Tabela 1. Odpornoœæ paneli na œcieranie wed³ug normy i testu Tabera

1 Na piktogramach znajdziemy oznaczenia in-
formuj¹ce o przeznaczeniu i odpornoœci paneli 

2 Laminowany panel pod³ogowy ma budowê warstwow¹

warstwa ¿ywicy melaminowej
lub Overlay

warstwa wierzchnia – laminat
lub papier dekoracyjny

warstwa œrodkowa – rdzeñ
z p³yty HDF lub wiórowej

warstwa spodnia – laminat
lub warstwy wzmocnionego
papieru
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zmniejszenie naprê¿eñ w gotowym pro-
dukcie. Natomiast CPL zapewnia pane-
lom wiêksz¹ wytrzyma³oœæ krawêdzi oraz
wy¿sz¹ odpornoœæ na uderzenia. 

Innowacj¹ w bran¿y jest technologia
CML (Continuous Multi Layer Laminate),
która ³¹czy zalety pod³óg DPL i CPL.
Proces produkcyjny odbywa siê w oparciu
o zmodyfikowan¹, ci¹g³¹ prasê dwutaœ-
mow¹ umo¿liwiaj¹c¹ sprasowanie  struk-
tury z³o¿onej z warstwy ochronnej, papie-
ru dekoracyjnego i przeciwprê¿nego,
z p³yt¹ noœn¹ w jednym, ci¹g³ym proce-
sie. Technologia CML stosowana jest
przez austriackiego producenta paneli
EGGER w presti¿owej linii paneli Floor-
line 33. 

Pod³oga panelowa to pod³oga p³y-
waj¹ca. Elementów nie przykleja siê do
pod³o¿a, a jedynie ³¹czy ze sob¹ na krawê-
dziach. Pod³o¿e, na którym bêd¹ monto-
wane nie musi byæ równe, czyste i g³ad-
kie. Panele uk³adane s¹ na podk³adzie
wyrównuj¹cym, który niweluje drobne
nierównoœci (dopuszczalne ró¿nice w po-
ziomie +/- 3 mm na 100 cm). Przed przy-
st¹pieniem do monta¿u pod³ogê nale¿y
dok³adnie odkurzyæ.

Systemy wyciszaj¹ce
Jedn¹ z najwiêkszych wad w przypad-

ku paneli jest nieprzyjemny odg³os po-
wstaj¹cy podczas chodzenia. Krokom to-
warzyszy charakterystyczny g³uchy
dŸwiêk, który przenoszony jest do ni¿ej
po³o¿onych pomieszczeñ, co jest szcze-
gólnie uci¹¿liwe w budownictwie wielo-
rodzinnym. W niewielkim stopniu redu-
kuje dŸwiêki zastosowana jako podk³ad
elastyczna pianka (zreszt¹, niweluj¹c
drobne nierównoœci dodatkowo wyrów-
nuje powierzchniê i stanowi dobr¹ ochro-
nê przed wilgoci¹).

Najlepszym rozwi¹zaniem jest sys-
tem wyciszaj¹cy, czyli warstwa t³umi¹ca
odg³osy kroków stanowi¹ca integraln¹
czêœæ panela. Wykonana jest na bazie la-
minatu ze zmodyfikowan¹ ¿ywic¹ sosno-
w¹. Jej szczególna struktura nie tylko re-
dukuje dŸwiêki, ale w znacznym stopniu
je poch³ania. Dziêki temu pod³oga jest
o blisko 50% cichsza, a dŸwiêki s¹ ni¿sze,
przez co ³atwiejsze do zaakceptowania.
Nie dochodzi te¿ do powstawania podczas
chodzenia pog³osu ani wibracji.

Decyduj¹c siê na warstwê wyciszaj¹c¹
nale¿y pamiêtaæ, i¿ aby system dzia³a³
prawid³owo powierzchnia, na której pa-

nele s¹ montowane, musi byæ równa
i stabilna. Wtedy nie zachodzi potrzeba
stosowania dodatkowego podk³adu, a pod
panele k³adziemy wy³¹cznie foliê paroizo-
lacyjn¹.

Pomimo ¿e systemy wyciszaj¹ce to
stosunkowo nowa propozycja, oferuj¹ je
ju¿ wszyscy licz¹cy siê w bran¿y produ-
cenci. Ka¿dy z nich jednak inaczej okre-
œla swój system. W sklepach spotkamy siê
wiêc z okreœleniami SAS (Sound Absorb
System), Silenzio, Unisound.

Wzornictwo 
We wzornictwie paneli laminowa-

nych obserwujemy dwa trendy. Po pierw-
sze producenci d¹¿¹c do doskona³oœci
oferuj¹ wyroby, które coraz bardziej przy-
pominaj¹ naturalne drewno 3. Po-
wierzchnia najnowszych paneli lamino-
wanych (tzw. deep structure) jest perforo-
wana w taki sposób, ¿e doskonale imituje
materia³ naturalny. Nawet dotykaj¹c jej
wyraŸnie mo¿emy wyczuæ „naturalne”
us³ojenie wierzchniej warstwy. 

Niektórzy producenci wprowadzili
na rynek panele z tzw. V-fug¹. Specjal-
nie wyprofilowane brzegi na z³¹czeniu
tworz¹ rowek o przekroju litery V, co
jeszcze bardziej upodabnia pod³ogê la-
minowan¹ do tej z naturalnych desek
drewnianych.

Drugi trend we wzornictwie wyraŸ-
nie odró¿nia panele laminowane od in-
nych pokryæ pod³ogowych. To propozy-
cja dla tych, którzy stawiaj¹ na niebanal-
ne wnêtrza i nie boj¹ siê odwa¿nych roz-
wi¹zañ dekoracyjnych. Do wyboru s¹
m.in. wzory imituj¹ce aluminium (ko-
lekcja Emotion 32 wzór Fino alumi-
nium) czy zatarty beton (Emotion 32
Anticol piasek).

Nowoœci¹ na rynku s¹ panele Presto-
floor oferowane w dotychczas niespotyka-
nych w tych produktach kolorach i wzo-

rach imituj¹cych drewno. Dostêpne s¹:
d¹b zielony, limba zielona, d¹b bia³y saty-
nowy, olcha zielona, klon ¿ó³ty, jesion
niebieski, klon czerwony, d¹b niebieski
oraz klon kanadyjski.   

Naturalna alternatywa
Panele laminowane krytykowane s¹

za swoj¹ sztucznoœæ. Materia³y chemiczne
stosowane do ich produkcji sprawiaj¹, i¿
bardzo trudno poddaj¹ siê one recyclin-
gowi. Laminowana warstwa wierzchnia
paneli jest dobrym noœnikiem ³adunków
elektrycznych, dlatego mog¹ siê one sil-
nie na³adowywaæ elektrostatycznie, zmie-
niaj¹c tym samym klimat w pomieszcze-
niu. Powstaje coœ na kszta³t sztucznego
klimatu burzowego, który mo¿e mieæ ne-
gatywny wp³yw na mieszkañców. Panele
laminowane utrudniaj¹ te¿ wyrównywa-
nie wilgotnoœci w pomieszczeniu, czym
przegrywaj¹ z pod³ogami naturalnymi.

Niektórzy wytwórcy wyk³adzin pod-
³ogowych opartych o naturalne surowce,
rozpoczêli jednak produkcjê równie¿ pa-
neli pod³ogowych. Przyk³adem s¹ pane-
le Marmoleum Click (prod. Forbo Flo-
oring) 4. Ich warstwê wierzchni¹ stano-
wi linoleum (2 mm), które jest mieszan-
k¹ oleju lnianego, ¿ywicy, m¹czki
drzewnej, wapieni oraz pigmentów spra-
sowanych z podk³adem z juty. Taki
sk³ad gwarantuje, ¿e pod³oga jest anty-
i bakteriostatyczna; mikroorganizmy na

2 0 0 5 4

P a n e l e  l a m i n o w a n e

Wymiary
Wiêkszoœæ paneli ma zbli¿on¹ d³ugoœæ

i szerokoœæ. Nie ma to wiêkszego znaczenia
zarówno przy uk³adaniu, jak i eksploatacji
wyrobu. Gruboœæ paneli równie¿ nie wp³y-
wa w sposób istotny na jakoœæ produktu,
gdy¿ jest ona zdeterminowana przede
wszystkim jego konstrukcj¹. 

D³ugoœæ paneli – od 850 do 1380 mm;
szerokoœæ – od 90 do 397 mm; gruboœæ – od
6 do 9,5 mm.

3 Najwiêksza jest oferta paneli imituj¹cych
deski (fot. Witex)
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niej siê nie utrzymuj¹. Kolejn¹ warstw¹
jest p³yta HDF z wyprofilowanym pió-
rem i wpustem, co umo¿liwia trwa³e ³¹-
czenie paneli bez u¿ycia kleju. Warstwa
spodnia (1 mm) to naturalny korek, któ-
ry dodatkowo wycisza i jest naturalnym
akumulatorem ciep³a.

Ca³kowita gruboœæ posadzki to
9,8 mm. Marmoleum dostêpne jest w pa-
nelach o wymiarach 91x30 cm oraz p³yt-
kach 30x30 cm. Do dyspozycji mamy 15
kolorów utrzymanych w naturalnej tona-
cji. Poszczególne panele i p³ytki mo¿na
ze sob¹ dowolnie ³¹czyæ tworz¹c ró¿no-
rodne kompozycje wzornicze oraz kolo-
rystyczne.

Panele te mog¹ byæ stosowane na
ogrzewanie pod³ogowe.

Tak¿e z korka produkowane s¹ pa-
nele oraz p³ytki pod³ogowe 5. S¹ trwa-
³e, ciep³e w dotyku, elastyczne i antysta-
tyczne. Panele korkowe maj¹ budowê
warstwow¹. Rdzeñ stanowi p³yta HDF
o gruboœci 7 mm. Na niej znajduje siê
korek techniczny (3 mm). Warstwa
wierzchnia to warstwa dekoracyjna po-
kryta piêcioma warstwami lakieru
ochronnego. Warstwê spodni¹ stanowi
korek izolacyjny (1 mm). W efekcie pa-
nel korkowy ma gruboœæ 11 mm. Pozo-
sta³e wymiary to: d³ugoœæ 90 cm i szero-
koœæ 30 cm. Bezklejowy system monta-
¿u paneli pozwala na szybkie i ³atwe
u³o¿enie pod³ogi. Po³¹czenia s¹ bardzo

szczelne, dziêki czemu nie gromadzi siê
w nich kurz.

Panele korkowe produkowane s¹
w oko³o 20 wzorach warstwy dekoracyj-
nej i nastêpuj¹cych kolorach: naturalny,
kremowy, bia³y, ¿ó³ty, miêtowy, niebieski,
zielony, szary, brzoskwiniowy, ró¿owy,
czerwony, czarny.

Panele korkowe mo¿na stosowaæ do
ogrzewania pod³ogowego.                      �
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4 Panele Marmoleum maj¹ wierzchni¹ war-
stwê z naturalnych surowców (fot. Komfort)

5 Równie¿ korek jest stosowany jako warstwa

wierzchnia paneli pod³ogowych (fot. Witex) 

☺ Zalety
� Czyste i higieniczne. Pod³ogê laminowan¹ ³atwo utrzymaæ w czystoœci. Nie wymaga
ona szczególnych zabiegów czy konserwacji. Wystarczy zamieœæ j¹ miêkk¹ szczotk¹, a za-
brudzenia usun¹æ wilgotn¹ œcierk¹ z dodatkiem delikatnego p³ynu czyszcz¹cego. Dobre
jakoœciowo panele idealnie pasuj¹ do siebie, nie tworz¹c szczelin, w których móg³by gro-
madziæ siê brud i kurz. 
� Szybki i prosty monta¿. Panele laminowane to gotowa pod³oga, która po u³o¿eniu nie
wymaga cyklinowania czy lakierowania. Mo¿na j¹ u³o¿yæ samodzielnie, bez pomocy fa-
chowca, bez u¿ycia specjalistycznych maszyn, w ci¹gu jednego dnia. 
� Trwa³e. Dziêki trwa³ej warstwie wierzchniej panele laminowane s¹ odporne na ude-
rzenia, wgniatanie, œcieranie, dzia³anie œwiat³a, plamy czy ¿ar papierosa. Dlatego nawet
u¿ytkowane przez wiele lat nie trac¹ swojego pierwotnego wygl¹du. 
� Wzornictwo i kolorystyka. Panele laminowane do z³udzenia przypominaj¹ naturalne
materia³y i czasami a¿ trudno odró¿niæ, czy jest to orygina³, czy laminowana imitacja. 
� Niedrogie. Panele s¹ zdecydowanie tañsze od materia³ów, które imituj¹. 
� Wady
� Akustyczne. Panuje opinia, ¿e pod³oga panelowa bardzo przenosi odg³os kroków. Je-
¿eli jednak zastosuje siê odpowiedni podk³ad wyg³uszaj¹cy, ta niedogodnoœæ znika.
� Sztuczne. Dla zwolenników naturalnych materia³ów jest to, oczywiœcie, wada. Z niej
wynika jednak zaleta, mianowicie trwa³oœæ wyrobu. 

Info Rynek – firmy

BALTIC WOOD
(13) 445 84 01 www.balticfloor.com.pl

BARLINEK
(41) 363 18 46 www.barlinek.com.pl

CEMEX (maty podparkietowe)
(22) 755 83 94 www.cemex.komar.com.pl

CLASSEN-POL
(32) 429 20 00 www.panele.classen.pl

DELFINO Import-Export
(71) 357 27 23

DLH DREWNO
(22) 667 44 14 www.dlh.pl

DOM KORKOWY
(12) 637 96 39 www.domkorkowy.pl

EUROFLOOR
(12) 653 55 03 www.eurofloor.pl

FORBO FLOORING POLAND
(61) 862 13 82 www.forbo-krommenio.pl

GARDA (QUICK STEP)
(58) 301 64 30 www.quick-step.com

KIMAR PRO ART
(22) 722 03 62 wwww.kimarproart.com

KOMFORT
0800 15 60 07 www.komfort.pl

KRONOPOL
(68) 36 31 179 www.kronopol.com.pl

KRONOSPAN PL
(94) 373 01 00 www.kronospan.pl

MINBUD (panele kompozytowe)
(25) 758 39 42 www.minbud.pl

NOVA
(22) 879 88 01 www.wykladzina.net

ORGANIKA (mata izoluj¹ca pod panele)
(55) 272 80 75 www.organika.pl

PFLEIDERER PROSPAN SA
(62) 783 31 00 www.pfleiderer.pl

TARKETT
(22) 598 08 80 www.tarkett-floors.com/pl

WITEX POLSKA
(61) 842 59 92 www.witex.com.pl

Zalety i wady paneli laminowanych

Orientacyjne informacje o cenach po-
szczególnych materia³ów i kosztach wykona-
nia pod³ogi podajemy na str. 60
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