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Wpadasz z zakupami 

do kuchni. Buty zdej-

miesz, gdy wszystko 

odstawisz na pod og .

O, dzieci biegn  si

wita ! Wprost z ogro-

du – przez salon... Ju

za pó no upomina , by 

zdj y zab ocone buty. 

Ich lady rozmazuje 

pies, rado nie pod-

skakuj cy na tylnych 

apach. M , szuraj c

krzes em, podnosi si

znad gazety. Tak, by

mo e, b dzie wygl da

twój dom. Nie od rze-

czy wybra  do niego 

odpowiednie posadzki.
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Pasuj ca

        do 
wn trza

Powinny by  z materia u, który szybko si

nie zniszczy, bo posadzek nie wymienia si

tak cz sto jak zas on, kap na ó ka czy dy-

waników w azience. No i chcia oby si ,

eby ten trwa y i solidny materia  by ad-

ny, pasowa  do wn trza i eby go atwo 

by o utrzyma  w czysto ci. Zanim zapad-

n  decyzje, warto rzecz przemy le . Jak 

liczna jest rodzina? Czy dzieci b d  mog y

bawi  si  wsz dzie, czy raczej b d  mia y

wyznaczone do tego osobne miejsce? Czy 

w domu cz sto b dzie si  przyjmowa  go-

ci, a je li tak, to czy pozwoli im si  cho-

dzi  w butach? Czy w ród domowników 

s  panie, które cz sto nosz  szpilki? 

Czy psu i kotu wolno b dzie chodzi

wsz dzie, gdzie zapragn  – tak e do sy-

pialni?  Jak rodzina sp dza zimowe wie-

czory: na kanapie w salonie, czy cz ciej

przy blacie kuchennym, gdzie powstaj

coraz nowsze wersje domowych szarlotek, 

pasztetów i innych specja ów? A skoro ten 

pies i kot, to zapewne trzeba zawsze mie

pod r k  mopa... Z takich przemy le  wy-

nika przede wszystkim to, e posadzka 

w ka dym pomieszczeniu powinna by

przystosowana do sposobu jego u ytkowa-

nia i tym odporniejsza na cieranie, wod

i zabrudzenia, im to u ytkowanie jest in-

tensywniejsze.

Poni ej podpowiadamy, jak dobra  po-

sadzk  do ró nych pomieszcze  w domu 

przeznaczonym dla rodziny czteroosobo-

wej (rodzice i dwoje dzieci). Jest te  pies, 

kot i go cie cz ciej ni  raz w miesi cu. 

Zwracamy jednak uwag  na to, e wobec 

rozmaito ci potrzeb i bogactwa oferty 

rynkowej nie ma rozwi za  jedynie 

s usznych.

Kuchnia i azienka
Nasza propozycja: p ytki ceramiczne.

W kuchni, bo wszelkie plamy z u ywa-

nych w niej produktów i substancji atwo 

si  z nich zmywaj . W azience, bo s  od-

porne na wod  i rodki czysto ci. 

fot. Barlinek
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Uwaga! P ytki do kuchni i azienek nie po-

winny by  zbyt g adkie, bo atwo si  na nich 

po lizgn , gdy s  mokre. 

Co sprawdzi  przed zakupem?

Klasa cieralno ci. Im jest wy sza, tym 

wolniej ciera si  powierzchnia p ytek. 

Parametr ten powinno si  dobiera  do inten-

sywno ci u ytkowania posadzki. Do azien-

ki wystarczy III klasa cieralno ci. Do kuch-

ni, salonu, przedpokoju – IV.

Nasi kliwo . Okre la stopie  ch onno ci 

p ytek – pod ogowe powinny mie  nasi kli-

wo  w granicach 3–6%. Nisk  nasi kliwo

zapewnia p ytkom ma a porowato ,

a dodatkowo – warstwa szkliwa lub impre-

gnacja po u o eniu.

Grubo  p ytek.  Powinna wynosi  co 

najmniej 7,5 mm. Im ta warto  wi ksza, 

tym lepiej. Co raz cz ciej spotyka si  jed-

nak w supermarketach budowlanych p ytki 

cie sze – nawet 6 mm. Oferowane s  w pro-

mocyjnych cenach, nie maj  jednak dobrej 

wytrzyma o ci. 

Zaprawy do spoinowania.  W azienkach 

i kuchniach warto zastosowa  fugi odporne na 

rozwój mikroorganizmów – najlepiej zaprawy 

sanitarne. Na ogrzewaniu pod ogowym trze-

ba u y  fug elastycznych. Do kupienia s  tak-

e troch  dro sze fugi epoksydowe. S  szczel-

ne i maj  ma  porowato , dzi ki czemu nie 

wch aniaj  wilgoci ani takich substancji jak 

np. t uszcze. Dlatego s atwe do utrzymania 

w czysto ci. Poza tym s  odporne na substan-

cje agresywne oraz na ple nie i grzyby.

Odporno  na plamienie. Wynika ze 

struktury p ytek i g adko ci ich powierzch-

ni, a ocenia si  j  w skali od 1 do 5. Im 

wi ksza, tym atwiej ok adzin  utrzyma

w czysto ci. W kuchni i azience to 

wa ne ze wzgl du na u ywanie plami -

cych produktów i silnie dzia aj cych 

rodków czyszcz cych. P ytki ma o odpor-

ne na plamienie warto po u o eniu zaim-

pregnowa .

Antypo lizgowo . Oznacza si  j  sym-

bolami od R9 do R13. Do kuchni i azienki 

wystarcz  p ytki oznaczone symbolem R10. 

Kupuj c, sprawd my, czy wybrane p ytki 

nie maj  rys, czy wszystkie s  w zbli onym 

odcieniu, a tak e czy pochodz  z tej samej 

partii. Trzeba kupi  o 5–10% wi cej p ytek 

ni  wynosi powierzchnia pod ogi, aby mie

zapas na uszkodzenia podczas ci cia.

Salon
Je li salon jest po czony z ogrodem i kuch-

ni , praktyczna b dzie w nim tak e posadzka 

z p ytek ceramicznych (bo w domach jedno-

rodzinnych najcz ciej panuje ruch pomi -

dzy salonem a ogrodem: dziecko biega po-

mi dzy swoim rowerkiem a hulajnog , pies 

chodzi tam i z powrotem, a go cie nie przej-

muj  si  tym, e wnosz  piasek pod butami). 

Praktycznym rozwi zaniem jest tak e zrobie-

nie pasa  p ytek poprowadzonego z  kuchni 

do tarasu. Je li zale y nam jednak na bardziej 

efektywnej i naturalnej posadzce w ca ym sa-

lonie, proponujemy drewno, bo jest trwa e, 

wygl da szlachetnie, ma wiele kolorów i mo -

na je rozmaicie wyka cza  – na przyk ad la-

kierowa , olejowa  albo woskowa . Posadzki 

drewniane to przede wszystkim parkiet, mo-

zaika, deski pod ogowe i panele z drewna 

klejonego warstwowo. Producenci posadzek 

drewnianych udost pniaj  na swoich stro-

nach internetowych specjalne aplikacje, dzi -

ki którym mo na zobaczy , jak wygl da salon 

wyko czony ró nymi rodzajami drewna. 

Na co zwróci  uwag  przed zakupem ma-

teria ów na posadzk ?

Gatunek. Popularne s  zarówno gatun-

ki li ciaste (grab, buk, d b, jesion), jak i igla-

ste (modrzew, jod a, sosna, wierk). Pierwsze 

– twardsze – s  dro sze, drugie – bardziej 

mi kkie, a wi c bardziej podatne na uszko-

dzenia mechaniczne – ta sze. Kosztowne, 

ale atrakcyjne s  gatunki egzotyczne, takie 

jak iroko, kempas, teak, daru daru: twarde, 

odporne na cieranie i wilgo .

Klasa. Drewno na posadzki powinno by

twarde i stabilne, dlatego zanim trafi do 

W kuchni bardzo praktycznym rozwi zaniem s

posadzki ceramiczne. Nie zniszczy ich ani woda, 

wylana z kubka wk adanego do zmywarki, ani t u-

sta plama po kawa ku jajecznicy, a tym bardziej 

szk o z rozbitego talerza czy detergenty

Na ka dym opakowaniu powinny by  na-

st puj ce dane:

nazwa producenta

wymiar nominalny

kaliber wraz z tabel  kalibracji

numer koloru lub odcie

oznaczenie fabryczne serii

data produkcji.

Je eli której  z tych informacji brakuje, 

mo emy mie  problem z dokupieniem ta-

kich samych p ytek poza dan  sieci  sprze-

da y.

Informacje 
na opakowaniach 
p ytek

W salonie, szczególnie je li jest on intensywnie u ytkowany, warto u o y  posadzk  z drewna odporne-

go na cieranie: egzotycznego merbau, bambusa – lub krajowego: d bu, buka czy jesionu
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sprzeda y, poddawane jest ocenie i klasyfi-

kacji na podstawie us ojenia, barwy,  struk-

tury i ilo ci wad.

Klasa I, selekt (najdro sze) – drewno bez 

s ków i p kni . Ma równomierne us ojenie 

i jednolit  kolorystyk .

Klasa II, standard – drewno z niewielkimi 

s kami o rednicy do 6 mm, o s ojach lekko za-

krzywionych i widocznych ró nicach barwy, 

dzi ki czemu wygl da naturalnie.

Klasa III, natur – drewno z s kami o red-

nicy od 6 do 15 mm. Drewno o nierównym 

zabarwieniu. Deski mog  bardzo ró ni  si

mi dzy sob  barw  i rysunkiem s ojów. S ki 

mog  wypada .

Twardo . T  cech  drewna okre la si

wspó czynnikiem Brinella, który wyznacza 

si  przez wciskanie w drewniany element, 

z okre lon  si  i przez okre lony czas, me-

talowej kulki o rednicy 10 mm. Potem mie-

rzy si  g boko  powsta ego wg bienia, po 

czym oblicza twardo  jako stosunek si y wci-

skaj cej kulk  do powierzchni pozostawione-

go przez ni  wg bienia: im twardsze drewno, 

tym wi ksza jest warto  tego wspó czynnika. 

Najtwardsze, a wi c najodporniejsze na wgnie-

cenia s  gatunki egzotyczne: merbau, heban, 

sukupira, jatoba. Najmniej odporne na wgnie-

cenia s  sosna, olcha i brzoza. Twarde drewno 

wolniej si  zu ywa, a wi c pod oga z takiego 

drewna d u ej b dzie wygl da a jak nowa.

Wilgotno . Zanim kupi si  materia  na po-

sadzk , warto poprosi  parkieciarza, by spraw-

dzi  jego wilgotno : najlepiej, je li wynosi ona 

od 7 do 11%, bo je li jest zbyt mokre, a tak e za 

suche, mo e si  paczy  lub odkleja .

Uwaga! Wa ne s  tak e warunki w po-

mieszczeniu, w którym planuje si  u o e-

nie posadzki: wilgotno  pod o a powin-

na wynosi  nie wi cej ni  2%, a wilgotno

powietrza – zawiera  si  w granicach od 45 

do 65%. Parametry te parkieciarz powinien 

sprawdzi  przed rozpocz ciem robót.

Pokój dzieci cy
Nasza propozycja: panele laminowane. Mog

imitowa  drewno, kamie , a tak e inne mate-

ria y lub mie  kolorowe nadruki w dowolnych 

wzorach (z Kaczorem Donaldem, lokomoty-

w  czy Prosiaczkiem) i barwach – tak e bar-

dzo intensywnych (czerwone, niebieskie, ó -

te). atwo je utrzyma  w czysto ci, s  odporne 

na chemikalia, cieranie, promienie UV, plamy 

oraz wgniecenia. Ich wad  jest to, e uszkodzo-

nych nie mo na odnawia . Pod ogi z takich pa-

neli s  ta sze od posadzek drewnianych.

Warto zwraca  uwag  na ich twardo , któ-

ra jest oznaczana symbolem AC1–AC3. Im 

wy sza, tym panele s  twardsze, a wi c bar-

dziej odporne na uszkodzenia.  

Panele mog  by czone na zatrzask lub 

– co trudniejsze i bardziej pracoch onne 

Cechy

Posadzki i pod ogi

Parkiet Pod oga z desek
Pod oga z paneli 

drewnianych

Wymiary 

elementów

d ugo od 250 do 500 mm od 3 do 10 m od 60 do 250 cm

szeroko  od 50 do 70 mm od 9 do 18 cm od 7 do 17 cm

grubo 16, 19 lub 22 mm od 14 do 30 mm od 7 do 22 mm

Drewno lite klejone warstwowo

Podk ad wyciszaj cy

niepotrzebny (ale mo na stosowa , je li jest taka 

konieczno , np. jeden  z domowników gra na in-

strumencie muzycznym)

potrzebny

Mo liwo ci monta u tylko specjalistyczny 
specjalistyczny 

lub samodzielny

Wyko czenie po u o eniu fabryczne

Wykorzystanie po de-

monta u
niemo liwe

panele mo na prze-

nie  w inne miejsce

Odnawianie mo liwe

Koszty materia ów 

[z /m2]
od 100 do 250 od 50 do 350 od 100 do 400 

Koszty materia ów do-

datkowych [z /m2]

klej: 6–10

lakier: 20–100

olej: 50–180

lakier: 20–100

olej: 50–180

podk ad wyg uszaj -

cy: 2–8

Koszty robocizny [z /m2]

u o enie: 30–40

szlifowanie: 20 

olejowanie lub lakiero-

wanie: 20–30

u o enie: 30–40

olejowanie lub lakiero-

wanie: 20–30

u o enie: 15–20

ZDANIEM EKSPERTA

W jaki sposób dba

o pod ogi drewniane 

w pomieszczeniach 

cz sto u ytkowanych 

– salonach, przedpoko-

jach, kuchniach? 

Piel gnacja pod óg 

mo e ogranicza  si  do 

codziennego odkurza-

nia lub zamiatania. Piach najlepiej zmie ,

a wod  jak najszybciej usun  such cier-

k  lub r cznikiem papierowym. Meble, 

w tym sto y oraz krzes a, dobrze jest zabez-

piecza  filcowymi podk adkami, aby w ten 

sposób zapobiega  ewentualnemu uszko-

dzeniu pod ogi. 

Szczególnie wa ne jest zabezpieczenie 

ci kich drewnianych mebli, które po kil-

kuletnim u ytkowaniu mog  powodowa

wgniecenia drewna. Pod fotel biurowy wska-

zane jest po o enie przezroczystej maty 

z tworzywa (do kupienia w ka dym sklepie 

z wyposa eniem wn trz). 

Do codziennej piel gnacji drewnianych 

pod óg mo na u ywa  specjalnych prepa-

ratów, w tym m.in. myde  do pod óg, olejów 

czy past piel gnacyjnych. Wszystkie s  do-

st pne w sklepach budowlanych.

Tabela 1. Porównanie posadzek i pod óg drewnianych

Nie nadaj  si  do pomieszcze  mokrych. 

S  antystatyczne, odporne na cieranie bar-

dziej ni  panele laminowane, ale mniej ni

gres czy marmur, s  elastyczne. Dobrze t u-

mi  d wi ki i ocieplaj  pod og . Mog  by

lakierowane i te mo na odnawia , bywaj

te  pokryte foli  z PVC (wtedy nie nadaj  si

do odnawiania). S atwe w monta u.

Panele korkowe

W pokoju dziecka posadzk  mo na wyko czy

panelami laminowanymi – atwo zachowa  je 

w czysto ci, a je li pokryte s  pow ok  antysep-

tyczn , hamuj  rozwój bakterii. Takie rozwi zanie 

jest szczególnie polecane dla alergików
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– na klej. S  fabrycznie wyko czone, wi c nie 

trzeba ich lakierowa  ani cyklinowa .

Sypialnie
Je li do sypialni nie zamierza si  wpuszcza

czworonogów, dzieci maj  powiedziane, e

wycinankom i lepieniu z plasteliny najlepiej 

odda  si  tylko w swoim pokoju, a nam zale-

y na w miar  taniej posadzce, proponujemy

wyk adzin  dywanow . Do sypialni warto 

wybra  mi kk  – najlepiej welurow  lub p -

telkow  o d ugim i g stym runie. Jest ciep a, 

wi c przyjemnie si  po niej chodzi boso, do-

brze t umi ha as. Mo e by  wykonana z ma-

teria ów naturalnych (sizalu, we ny lub tra-

wy morskiej) lub sztucznych w ókien.

Uwaga! Powierzch-

ni  pod ogi do pokry-

cia wyk adzin  nale y

mierzy  z uwzgl d-

nieniem wszystkich 

wn k, a do uzyska-

nych wymiarów do-

da  5–10 cm zapasu. 

Je li konieczne jest -

czenie kawa ków wy-

k adziny (zw aszcza 

wzorzystych), to warto kupi  j  z dodatkowym 

zapasem potrzebnym do dopasowania wzoru.

Hol i wiatro ap
Rozwi za  jest kilka. Nasza propozycja: 

granit. To kamie  uwa any za jeden z naj-

szlachetniejszych materia ów wyko cze-

niowych. Jest praktyczny – nie zniszczy 

si  szybko od piasku naniesionego pod bu-

tami i trwale nie zaplami od pot uczone-

go s oika, który wypad  z torby z zakupami. 

Trudno go zarysowa . Jest odporny na dzia-

anie rodków czyszcz cych. Niestety jed-

nak jest drogi.

Uwaga! W miejscach, przez które przecho-

dzi si  w zab oconych czy za nie onych 

butach, lepiej nie stosowa  granitu polero-

wanego, bo jest zbyt liski, zreszt  i tak 

z czasem straci by po ysk wskutek usta-

wicznego cierania powierzchni. 

Kamie  naturalny jest kosztowny, wi c

naj atwiej u o y  go na niewielkiej po-

wierzchni. 

„+” „–”

 Niska cena

atwy monta

 Mo liwo  ponownego wykorzystania po 

zdemontowaniu (dotyczy paneli czonych na 

zatrzask) 

 Bardzo urozmaicone wzornictwo i kolorystyka 

 Odporno  na zarysowania

 „Nienaturalno ”

materia ów

 Niekiedy – powodowanie 

uczule

 Konieczno  stosowania 

warstwy wyciszaj cej

 Niemo liwo  odnowienia

Tabela 2. Zalety i wady paneli laminowanych

Wyk adziny dywanowe bardzo dobrze t umi  ha-

as. Ich zalet  jest to, e mog  by  u o one na 

starej pod odze

Jednolita, jasna 

posadzka we wszystkich 

pomieszczeniach 

optycznie powi ksza 

wn trza, a ciemna 

sprawia, e wydaj  si

mniejsze

”

”

Mo na w pomieszczeniach wilgotnych i nara onych na zabrudzenia, czyli w azien-

kach, pralni lub kuchni. Sprawdzi si  tak e w dzieci cych pokojach, sypialniach doro-

s ych oraz salonach. Jest elastyczna, trwa a, atwa do u o enia, odporna na uszkodzenia, 

a przede wszystkim odporna na wilgo , a przy tym tania. 

Uwaga! Na wyk adzinach z PVC nie wolno stawia  rowerów ani innych sprz tów maj -

cych spody z czarnej gumy (niektóre buty, wózki dzieci ce, laski), gdy  zostawiaj  one na 

PVC niemo liwe do usuni cia lady.

A gdzie zastosowa  wyk adzin  PVC?
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