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Posadzki

Powierzchnia pod óg domu to ca y jego 

metra . Czyli niema a powierzchnia w du ym 

stopniu oddzia uj ca na wystrój ca ego 

wn trza. Najlepiej gdy jest neutralnym t em 

dla mebli i stabiln  podstaw  dla stóp.

PORADNIK WYKA CZANIA DOMU
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PORADNIK WYKA CZANIA DOMU

Pod oga traktowana jest w procesie wyka -

czania i wystroju wn trz jako podstawa. Musi 

by  bezpieczna i solidna. To na ni  najpierw 

pada wzrok osób wchodz cych do wn trza, 

dopiero potem patrz  na ciany i meble. 

Dlatego bardzo wa ny jest sposób jej wy-

ko czenia, wspó graj cy ze stylem przysz ej

aran acji. 

Wyko czenie pod óg powinno by  trwa e

i do  neutralne, ma nam bowiem s u y

dziesi tki lat i pasowa  do znacznie cz ciej 

zmieniaj cej si  kolorystyki cian, zas on

czy mebli. To pierwsze podstawowe za o e-

nie, ale powinni my zada  sobie znacznie 

wi cej pyta  i udzieli  przemy lanych 

odpowiedzi, zanim wyruszymy na zakupy, 

by nie pope ni  naprawd  kosztownych 

b dów. Zrywanie u o onej posadzki to 

zniszczony bezpowrotnie materia  i podwój-

ne koszty robocizny.

Solidne i adne, czyli jakie?
Odporne na rysy

W zale no ci od intensywno ci u ytkowa-

nia pomieszcze  materia  wyko czeniowy 

na posadzki musi by  odporny na rysy 

i cieranie. Dlatego przed wyborem odpo-

wiedniego materia u musimy odpowiedzie

na kilka istotnych pyta : Czy b dziemy 

chodzi  w domu tylko w mi kkich kapciach, 

czy potrzebujemy stref, w których b dziemy 

chodzi  w butach? Czy b dziemy przyj-

mowa  wielu go ci i gdzie b d  sp dza

czas: na kanapie w salonie, czy przy stole 

w jadalni, a mo e b d  ta czy ? Czy nasze 

dzieci odwiedzaj  koledzy i w druj  do 

ich pokojów? Czy wracaj c z ogrodu lub 

tarasu, b dziemy przechodzi  przez salon? 

A wnosz c torby z zakupami do kuchni, nie 

zdj wszy obuwia, w drowa  z gara u przez 

hol czy mo e z wiatro apu przez salon? 

Wsz dzie tam, gdzie posadzka b dzie 

intensywnie eksploatowana, nale y u o y

materia y o wysokiej odporno ci na cieranie 

i atwe do utrzymania w czysto ci: kamie ,

gres lub p ytki ceramiczne.

Warto równie  zastanowi  si , czy 

w domu b d  mieszka  zwierz ta? Jakie 

b d  mie  przywileje, czy b d  w drowa

po ca ym domu, czy tylko np. na parterze? 

Czy zawsze po powrocie z ogrodu czy ze 

spaceru b dziemy konsekwentnie wyciera

im apy? Du y pies z ostrymi pazurami 

mo e szybko porysowa  parkiet, a zapachu 

kociego moczu wch oni tego w deski 

pod ogi nigdy nie usuniemy, nawet po cy-

klinowaniu. W domu, w którym mieszkaj

zwierzaki, najlepszym rozwi zaniem jest 

Nowoczesne trendy aran acji wn trz opieraj

si  na kontra cie kolorów pod ogi, cian, sufitu

i mebli

Na ciemnej pod odze i przy stosunkowo ciemnych cianach naj adniej prezentuj  si  jasne meble; np. 

bia e rega y i stolik oraz fotele w pastelowym ososiowym ró u

Jasne ciany i niezbyt ciemna pod oga to wymarzone t o dla wyrazistych, mocnych w kolorze mebli. 

Takie zestawienia kolorów nie powinno jednak mie  nic wspólnego z md ymi be ami i br zami
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pod oga ceramiczna, gres lub kamie , ale 

pod warunkiem, e nie b dzie zbyt liska, 

by pupilom nie rozje d a y si apy.

G adkie lub fakturowe

Od tego, jak  powierzchni  b dzie mia a

posadzka, zale y to czy b dzie wymaga a

cz stego i czasoch onnego mycia oraz to, 

czy b dzie liska.

W ryflowanych p ytkach czy g bokich 

rysach w postarzanych kaflach b dzie gro-

madzi  si  brud, który trudno usun .

Na g adkich i w dodatku bardzo jasnych 

kaflach przy wej ciu do domu piach i b oto 

b d  bardziej widoczne ni  na kaflach 

ciemniejszych o fakturze np. „rozlanej 

wody”. Natomiast na polerowanym gresie 

wida  b dzie ka dy w os i najmniejsz

nawet plamk .

Trzeba pami ta , e g adkie, polerowane 

posadzki z kamienia, gresu czy p ytek 

ceramicznych s liskie, szczególnie gdy s

mokre. Bezwzgl dnie nie nale y uk ada

g adkich polerowanych posadzek przy 

wej ciu do domu, wnoszone na butach b oto 

i woda mog  bowiem sta  si  przyczyn

niebezpiecznych po lizgni , co mo e

by  szczególnie niebezpieczne dla osób 

starszych lub mniej sprawnych oraz dla 

biegaj cych po domu ma ych dzieci.

T o czy pierwsze skrzypce

Je li posadzka ma by  t em, musi by  neutral-

na i stonowana. Je li ma stanowi  g ówny ele-

ment dekoracyjny i chcemy j  wyeksponowa ,

to warto pami ta , by nie zastawia  jej du

liczb  mebli, a te niezb dne  podporz dkowa

do niej kolorem, faktur  i ozdobnymi deta-

lami. Posadzka powinna bowiem by  spójna 

stylistycznie z pozosta ymi elementami 

wystroju wn trza, np. ukochanymi meblami, 

których nie chcemy zmieni . Kanap  po 

babci mo na ostatecznie obi  now  tkanin ,

ale serwantka lub kredens „w orzechu” nie 

zmieni  si  w meble jesionowe.

Tonacja ciep a czy ch odna

Radz  bardzo pilnowa  tonacji, bo nigdy nie 

zagra dobrze pomieszanie elementów w ko-

lorach ch odnych i ciep ych. Bukowe meble 

nie b d  harmonijnie si  prezentowa y na 

d bowym parkiecie. 

Takie jak okna i drzwi

Warto zastanowi  si , czy gatunek drewna 

naszej posadzki b dzie taki sam jak 

drewniane okna i drzwi? Je li okna s  bia e

Ciemna pod oga – optycznie zmniejszy po-

mieszczenie, a jasna powi kszy.

Listwy coko owe – szczególnie te w kolo-

rze posadzki, przyklejone na cianie, powi k-

sz  optycznie powierzchni  posadzki, ale jed-

nocze nie obni  wysoko  pomieszczenie. 

Aby unikn  tego efektu, mo na zastosowa

listwy w kolorze cian, co w Polsce jest jesz-

cze ma o popularne. Cz ciej stosuje si  co-

ko y bia e lub kremowe dopasowane do kolo-

ru drzwi i o cie nic; najcz ciej spotykane we 

wn trzach w stylu angielskim, francuskim lub 

pa acowym.

Kolor mebli – stoj cych na pod odze te  po-

winien kontrastowa  z posadzk ; zasada jest 

prosta: jasne meble na ciemnej pod odze i od-

wrotnie. Je li jednak chcemy mie  i jasn  pod-

og , i jasne meble, by stworzy  wra enie prze-

strzeni i lekko ci, oddzielamy je kontrastuj cym 

dywanem.

Jeden kolor w ró nych tonacjach – utwo-

rzy monochromatyczne wn trze. To wy sza 

szko a jazdy, tylko dla osób o wyrobionym 

smaku i sporej wra liwo ci kolorystycznej. 

Aby wn trze by o konsekwentne i intryguj -

ce, a nie md e i pozbawione wyrazisto ci, np. 

na pod odze z bielonego d bu lub selekcjono-

wanego bia ego jesionu ustawmy stó  i krze-

s a z tego samego gatunku drewna, kanap

obit  bia  tkanin  w bardzo rozbielony np. 

fioletowy wzór i ca o  aran acji uzupe nijmy 

dodatkami z akcentami utrzymanymi w bar-

wie bladego fioletu (zas ony, wiece, kwiaty 

w wazonach).

Silny kontrast – je li mamy mahoniowe okna 

i nie chcemy pod ogi z tego samego (ciemne-

go) gatunku drewna, to zastosujmy zasad  sil-

nego kontrastu. Bia awa, s omkowa pod oga 

(np. z brzozy) b dzie mocn  przeciwwag  do 

mahoniu, niekorzystna by aby posadzka w to-

nacji z otej lub pomara czowej. Nigdy nie cz-

my d bu z sosn , jesionu z bukiem.

Wzór na posadzce – mo e zmieni  propor-

cje wn trza lub podzieli  je na strefy: 

– naprzemiennie u o one jasne i ciemne pasy 

optycznie skróc  i poszerz  pomieszczenie;

– d ugie elementy np. deski lub prostok tna te-

rakota u o one w poprzek w skiego pomiesz-

czenia (np. korytarza) poszerz  je;

– elementy posadzki uk adane równolegle do 

krótszych cian ma ego wn trza – wyd u  je; 

– sko ne u o enie pod ogi najbardziej poszerzy 

wn trze, np. w pomieszczeniu, w którym jedna 

ze cian biegnie pod k tem 135 stopni do pozo-

sta ych, deski czy p ytki nale y uk ada  równo-

legle do sko nej ciany;

– drobny, symetryczny wzorek – na ca ej po-

wierzchni pod ogi optycznie j  powi kszy, nie 

zmieniaj c proporcji, a du y wzór (np. na wy-

k adzinie dywanowej) zmniejszy.

Jednolita posadzka we wszystkich po-

mieszczeniach – optycznie powi kszy prze-

strze  ma ego domu. Je li zdecydujemy si  na 

drewno, w azience mo na po o y  inny materia

(odporny na wilgo  i wod ), ale w kolorze zbli-

onym do parkietu u o onego w ca ym domu.

czenie ró nych materia ów – zbyt du e

wn trze mo na podzieli  na strefy: wypoczyn-

kow , kominkow , biblioteczn , wytyczaj c

ich granice mocniejszym kolorem lub innym 

materia em pod ogowym: drewno w cz ci 

bibliotecznej, kamie  pod kominkiem, dywan 

przy kanapie. Dobrze, je li linia, która czy 

dwa ró ne materia y pod ogowe, jest staran-

nie wytyczona i przebiega zgodnie z granica-

mi architektonicznymi (np. na przed u eniu 

cian, w osi otworu czy filarów, pod skrzyd em

drzwi), wtedy unikniemy wra enia przypadko-

wo ci i ba aganu.

Podzia  na strefy – w pomieszczeniach pe -

ni cych kilka funkcji mo na wprowadzi  wi -

cej ni  jeden rodzaj materia u: 

– w kuchni z jadalni  pod sto em uk ada-

my „dywanik” z drewna, a na pozosta ej po-

wierzchni bardziej praktyczn  terakot . Tak 

b dzie przytulniej i cieplej w stopy, a krzes a

b dzie atwiej przesuwa  i nie b d  zgrzyta

po kamieniu;

– w salonie z otwart  kuchni  najlepiej tyl-

ko przed szafkami u o y  pas gresu szeroko ci

ok. 60 cm, a reszt  pod ogi wyko czy  drewnem. 

Zminimalizujemy w ten sposób stref  kuchenn

i powi kszymy optycznie salon;

– w azience – „chodnik” w innym kolorze 

lub z innego materia u, prowadz cy od drzwi 

azienki do umywalki ulokowanej naprze-

ciwko wej cia (eksponujemy naj adniejszy 

sprz t, lustro, szafk ) wyznaczy drog  i ko-

rzystnie wp ynie na proporcj  ma ego wn -

trza. Podobnie, imituj c dywaniki, mo na 

wyko czy  stref  przed wann  lub kabin

prysznicow .

Praktyczne wskazówki
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Ciemne meble ustawione bezpo rednio na bardzo ciemnym parkiecie zlewa yby si  i wygl da y

ci ko. Rozdzielone (jasnym dywanem lub parkietem ze wstawkami z jasnego drewna) nabieraj

finezji i elegancji. Warto doda  mocny akcent prze amuj cy tradycyjny wyraz wn trza. Tu rol  t  pe ni

ciemny pas ciany pod sufitem i barwne klosze lamp

Chodnik z mozaiki na pod odze wiedzie wprost do umywalki, a mozaikowe t o za ni  podkre la

ten zabieg. Pod oga i ciany w jasnej barwie, glazura w tonie po rednim – stanowi  t o dla 

najciemniejszej, przykuwaj cej wzrok mozaiki

Modne kontra 
niemodne

Modne:

pod ogi w rozmiarze maksi – drewnia-

ne, najlepiej w formie desek, ceramiczne 

lub gresowe – w postaci p yt o wymiarach: 

60 ́  60 cm, 60 ́  90 cm, a nawet 60 ́  120 cm 

(idealne do du ych wn trz, w których roz-

miar p ytek b dzie mo na wyekspono-

wa );

pod ogi z drewna egzotycznego – ze 

wzgl du na oryginalne kolory i w a ciwo ci 

(twarde, wodoodporne), niektóre nawet na-

daj  si  do u o enia nad ogrzewaniem pod-

ogowym;

parkiet przemys owy – cho  ma y roz-

miarem, wielki odporno ci  na uszkodze-

nia mechaniczne;

gres imituj cy deski – szczególnie ten 

o „starej”, drapanej strukturze;

panele z naturalnego drewna – wielo-

wars twowe, wyko czone fabrycznie utwar-

dzonym lakierem;

deski i panele z ma  faz  na brzegu

– faza podkre la kszta t i wielko  elemen-

tów;

naturalny kamie  – modny zawsze, to 

klasa sama w sobie;

beton g adzony lub malowany – pasu-

j cy do ultranowoczesnych, industrialnych 

wn trz;

bielone i postarzane drewno – poleca-

ne do wn trz urz dzonych w stylu  angiel-

skim.

Niemodne:

mozaiki – lamelowe uk adane w plecion-

k , pa acowe wykonane z ró nych gatunków 

drewna uk adane np. w wzór gwiazdy; 

parkiet u o ony w jode k  – i inne

fiku ne wzory (krakowski, podwójna jo-

de ka…), prostota jest zawsze najbardziej 

elegancka;

p ytki u o one w karo – wyj tek to pod-

oga we francuskim lub niderlandzkim sty-

lu, czyli karo i dodatkowo bia o-czarna sza-

chownica;

ma oformatowe p ytki ceramiczne

– szczególnie te o popularnych wymiarach 

30 ´ 30 cm;

panele laminowane kiepskiej jako ci 

– szkoda na nie pieni dzy.
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(najpopularniejsze z PVC lub drewniane 

malowane), to nie mamy k opotu. By uzy-

ska  szlachetny wystrój wn trza, najbez-

pieczniej jest stosowa  jak najmniej ró nych 

gatunków drewna.

Estetycznie i praktycznie
Urz dzaj c pierwszy w asny dom, cz sto 

odczuwamy niepokój spowodowany brakiem 

do wiadczenia, ogromn  ofert  handlow ,

ró norodno ci  materia ów, trendami, które 

obserwujemy w periodykach wn trzarskich 

i u znajomych. Wybieraj c materia y wy-

ko czeniowe na pod ogi, obawiamy si , czy 

b d  pasowa y do naszych wn trz, tak jak 

na ogl danych zdj ciach lub ekspozycjach 

sklepowych, a kosztowna inwestycja nie 

oka e si  chybiona. 

Je li zastosujemy kilka podstawowych 

zasad, które prezentujemy w ramce na po-

przedniej stronie, nie b dzie obawy wpadki. 

Zreszt , zgodnie ze wspó czesnymi trendami 

wszystko wsz dzie pasuje, no mo e poza wy-

k adzin  dywanow  w azience. Wyka czaj c

dom, najcz ciej kierujemy si  wzgl dami 

estetycznymi i w as nymi upodobaniami. 

Jedni lubi  drewno, bo ciep e i naturalne, 

stosuj  je wi c nawet w azience (obecnie 

jest to bardzo modne). W tym pomieszczeniu 

bardzo wa ne jest dobranie odpowiedniego 

gatunku drewna, odpornego na wilgo .

Inni ca y dom wyklej  terakot  – te

dobrze, po warunkiem, e zamontujemy 

pod ni  ogrzewanie pod ogowe. St panie po 

zimnych p ytkach, szczególnie zim , nie jest 

przyjemne. 

Warto jednak przemy le  dobór materia ów, 

maj c na uwadze przede wszystkim funkcj

pomieszczenia. Nie najlepiej b dziemy 

si  czu  w sypialni z pod og  wy o on

kamieniem czy betonem. To materia y zimne 

i niespr yste – dlatego st panie po nich boso 

b dzie nieprzyjemne. Z kolei nie najlepszej 

jako ci panele laminowane nie znios  bez 

szwanku psich pazurów i damskich szpilek. 

Wyk adziny dywanowe te  mog  przysporzy

k opotów np. alergikom, bowiem gromadz cy 

si  w nich kurz i roztocza mog  nasila  uczu-

lenia. Je li mamy ma e dzieci, które cz sto 

rozlewaj  soki lub rozgniataj  herbatniki, cz -

ste pranie wyk adziny mo e stanowi  nie lada 

problem. A sier  d ugow osego psa lub kota 

wbita w splot b dzie trudna do usuni cia.

Z du  rozwag  trzeba podchodzi  równie

do wyrazistych wzorów, które pi knie pre-

zentuj  si  tylko w pustym, nieurz dzonym 

wn trzu. Takie posadzki wymagaj  dyscypli-

ny w doborze mebli i innych dodatków.

Wyczucie smaku i rozs dek
Podczas planowania sposobu wyko czenia 

posadzek kierujmy si  opisanymi zasadami 

oraz w asnymi potrzebami i gustem, a naj-

nowsze trendy traktujmy z przymru eniem 

oka. Je li mamy wyczucie stylu i troch

rozs dku, poradzimy sobie z t amig ówk

i uzyskamy oryginalne, jedyne w swoim 

rodzaju wn trze. Je li natomiast ogarnia 

nas chaos tematyczny, nie potrafimy podj

decyzji lub po prostu nie mamy odwagi 

zmierzy  si  z tematem, zwró my si  o po-

moc do architekta wn trz. 

Linia podzia u pod óg przebiega prostopadle do wej cia. Wydziela w ten sposób stref  korytarza 

i optycznie zmniejsza pokój. Je li zale y nam na powi kszeniu strefy wypoczynkowej, u ó my jednolit

posadzk  w ca ym salonie

W ski pas terakoty u o ony przed szafkami kuchennymi zmniejsza jej powierzchni . Stó  stoi ju  na 

pod odze „pokojowej”
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