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Najpopularniejsze rodzaje pod³óg
drewnianych stosowane zarówno

w mieszkaniach i domach, jak i w obiek-
tach u¿ytecznoœci publicznej to: parkiet,
mozaika, lite deski oraz panele drewniane.

Parkiet 
Jest to tradycyjna posadzka o bardzo

dobrych w³aœciwoœciach termoizolacyj-
nych i akustycznych wykonana z ma³ych
deszczu³ek litego drewna. Wymiary desz-
czu³ek parkietów dostêpnych na rynku s¹
zró¿nicowane. Ich d³ugoœæ kszta³tuje siê
od 200 do 450 mm, szerokoœæ od 30 do
100 mm, a gruboœæ od 13 do 22 mm. Pro-
dukowane s¹ z ró¿nych gatunków drewna
liœciastego: dêbu, jesionu, klonu, wi¹zu,
buku, brzozy, jawora oraz iglastego: so-
sny i œwierka, a tak¿e niektórych gatun-
ków drzew egzotycznych. Deszczu³ki
uk³adane s¹ w ró¿ne wzory – jode³kê, sza-
chownicê, cegie³kê. Mo¿na te¿ tworzyæ
bardziej skomplikowane wzory, ³¹cz¹c ze
sob¹ ró¿ne gatunki i kolory drewna 1.
Deszczu³ki ³¹czone ze sob¹ na wpust
i pióro przyklejane s¹ do pod³o¿a klejem
¿ywicznym, rozpuszczalnikowym lub
proszkowym. Nastêpnie u³o¿on¹ pod³ogê
nale¿y wycyklinowaæ, uzupe³niæ szpachl¹
drobne ubytki i szczeliny oraz trzykrot-
nie polakierowaæ. Do wykoñczenia po-
sadzki z parkietu stosuje siê ró¿nego ro-
dzaju drewniane listwy przypod³ogowe,
coko³owe oraz æwieræwa³ki. Pod³oga wy-
³o¿ona parkietem jest bardzo trwa³a
i mo¿na j¹ wielokrotnie odnawiaæ.

Mozaika 
Mozaika s¹ to p³yty z litego drewna

wykonane z niewielkich listewek (tzw. la-
meli) u³o¿one w kwadratowe segmenty
prezentuj¹ce gotowe wzory najbardziej
popularnych deseni pod³óg parkieto-
wych. Ca³kowita gruboœæ mozaiki wynosi
8 lub 10 mm. Wzór kwadratowy mo¿e byæ
wykonany z klepek tego samego lub wie-
lu gatunków drewna u³o¿onych w ró¿-
nych kierunkach. Tak skonstruowany
blok naklejony jest na siatkê mocuj¹c¹
klepki na swoich miejscach. 

Pod³ogê przykleja siê do betonowej
posadzki bezwodnym klejem do mozaiki
i parkietów, ³¹cz¹c na styk kolejne bloki.
Wzór mozaiki uk³ada siê automatycznie,
co jest ogromnym u³atwieniem, gdy¿ nie
ma potrzeby samodzielnego komponowa-
nia deseniu pod³ogi. 

Podobnie jak w przypadku parkietu
pod³o¿em pod mozaikê jest podk³ad ce-
mentowy, który powinien byæ suchy,
mocny i równy. Dopuszczalna jego wil-
gotnoœæ nie powinna przekraczaæ 2%.
Temperatura pomieszczenia, w którym
ma byæ zamontowana pod³oga powinna
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fot. Barlinek

Drewno to jeden z najstarszych materia³ów
wykoñczeniowych, stale ciesz¹cy siê du¿¹

popularnoœci¹. Jest szlachetne, naturalne, ekologicz-
ne, a w dotyku zawsze ciep³e. Charakteryzuje siê
ma³¹ przewodnoœci¹ ciep³a, du¿¹ wytrzyma³oœci¹

i szerokimi mo¿liwoœciami dekoracyjnymi.
Cenione g³ównie za swój wygl¹d i niepowtarzalnoœæ

wzoru, od lat pod postaci¹ pod³óg drewnianych
stosowane jest w³aœciwie we wszystkich

rodzajach pomieszczeñ. 

Agnieszka Ko³ogrecka

NIE TYLKO
DĄB
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byæ wy¿sza ni¿ 10°C. Nale¿y pamiêtaæ,
aby p³yty mozaikowe nie dochodzi³y do
samej œciany. Powinno siê zostawiæ ok.
10-mm dylatacjê. Rzêdy p³yt montuje siê
zaczynaj¹c od naro¿nika pomieszczenia,
a nie równolegle do œciany. 

Po wyschniêciu kleju pod³ogê cykli-
nujemy, szpachlujemy mas¹ wykonan¹
z py³u pozosta³ego po cyklinowaniu
zmieszanego z p³ynem do szpachlowania,
a nastêpnie lakierujemy. Pod³ogê mo¿e-
my kilkakrotnie odnawiaæ. 

Deski 
Pod³ogê z desek, tzw. dyli, wykonuje

siê g³ównie z drewna iglastego: sosnowe-
go lub œwierkowego, aczkolwiek coraz
czêœciej na rynku mo¿na spotkaæ deski
z innych gatunków drzew, np. egzotycz-
nych, a tak¿e traw (bambus) 2. Deski
z litego drewna produkowane s¹ w ró¿nej
d³ugoœci i szerokoœci. Gruboœæ kszta³tuje
siê przewa¿nie w granicach 9-35 mm.
Poszczególne deski, ³¹czone na pióro
i wpust, uk³ada siê na legarach, stropie
z belek drewnianych lub tzw. œlepej pod-
³odze. Nastêpnie powierzchnia posadzki
jest szlifowana oraz lakierowana lub,
w celu uzyskania naturalnego koloru
drzewa, woskowana i pokrywana olejem
do drewna. 

Panele drewniane 
£¹cz¹ w sobie estetyczne walory lite-

go drewna, z trwa³oœci¹ i funkcjonalno-
œci¹ paneli 3. Jest to w³aœciwie trójwarst-
wowy parkiet naturalny w postaci goto-
wych elementów o kszta³cie deski. Bezpo-
œrednio po instalacji panele nie wymagaj¹
cyklinowania i kilkakrotnego lakierowa-

nia. Ich warstwa wierzchnia jest polero-
wana oraz zabezpieczana ju¿ w procesie
produkcyjnym. Dlatego monta¿ takiej
pod³ogi jest zdecydowanie szybszy
i mniej uci¹¿liwy. 

Dostêpne na rynku panele ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ wymiarami. Przeciêtnie ich
d³ugoœæ waha siê od 1,2 do 2,4 m, szero-
koœæ od 138 do 209 mm, a gruboœæ od 9,5
do 15 mm. 

W odró¿nieniu od litego drewna pa-
nele uk³adamy jako pod³ogê p³ywaj¹c¹, co
oznacza, i¿ poszczególne deski ³¹czymy ze
sob¹ nie przyklejaj¹c ich do pod³o¿a. Po-
dobnie jak tradycyjny parkiet zniszczone
panele mo¿na kilkakrotnie odnawiaæ la-
kieruj¹c wczeœniej wycyklinowan¹ po-

wierzchnê. Poniewa¿ jednak nie s¹ jedno-
lite w ca³ym swoim przekroju mo¿na je
zeszlifowaæ tylko na gruboœæ warstwy
wierzchniej. Zwykle jest to od 2,2 do

3,6 mm; im warstwa ta jest grubsza, tym
wiêcej razy pod³ogê mo¿emy odnawiaæ. 

O wygl¹dzie paneli drewnianych de-
cyduje rodzaj zastosowanego drewna oraz
wzór warstwy wierzchniej. Na rynku do-
stêpne s¹ panele o wzorach pe³nych de-
sek, pó³desek, dwuklepkowe – podzielone
na dwa pasma krótkich klepek, zwane te¿
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1 Parkiet drewniany – deszczu³ki z dwóch warstw drewna liœciastego (fot. Lamparkiet)

2 Bambus jest drewnem bardzo twardym, mo¿na go stosowaæ nawet w salach gimnastycznych i po-
mieszczeniach u¿ytecznoœci publicznej (fot. Delfino)

3 Panele drewniane s¹ trwa³e; jasna brzoza
nadaje pomieszczeniu lekkoœci
(fot. Baltic Wood)
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dwulamelowymi, oraz trójklepkowe,
z trzema rzêdami klepek, czyli trójlame-
lowe.

Ponadto panele wykonane z tych sa-
mych gatunków drewna mog¹ ró¿niæ siê
iloœci¹ sêków oraz odcieniem. Deski bez-
sêczne, w jednolitym kolorze z niewielki-
mi ró¿nicami odcieni uznawane s¹ za
bardziej ekskluzywne, przez co ich cena
jest nieco wy¿sza. 

Paneli drewnianych nie przykleja-
my do pod³o¿a, dlatego nie musimy je-
go specjalnie przygotowywaæ. Mo¿emy
je u³o¿yæ bezpoœrednio na starej pod³o-
dze, niezale¿nie od tego, z jakiego mate-
ria³u jest wykonana. Przed sam¹ insta-
lacj¹ wa¿ne jest, aby panele w zamkniê-
tych opakowaniach przebywa³y w po-
mieszczeniu, w którym bêd¹ uk³adane
przez oko³o 48 godzin. Pozwoli to drew-

nu na wyrównanie  poziomu wilgotnoœci
z otoczeniem.

Poszczególne panele ³¹czy siê skleja-
j¹c ze sob¹ wpust i pióro. Klej nanosi siê

punktowo do wnêtrza wpustu. Zu¿ycie
kleju wynosi od 80 do 110 g/m2. Pomiê-
dzy œcian¹ a panelami zostawia siê szcze-
liny, tzw. dylatacje, które zmniejszaj¹
skutki ruchów drewna i wentyluj¹ pod³o-
gê od spodu. Dylatacje powinny mieæ sze-
rokoœæ 8-10 mm. Po u³o¿eniu wszystkich
desek szczeliny zakrywane s¹ listwami
przypod³ogowymi. 

Na rynku dostêpne s¹ tak¿e panele
drewniane z bezklejowym systemem ³¹-
czenia desek. Odpowiednio wyprofilo-
wane pióro i wpust sprawiaj¹, i¿ elementy
idealnie do siebie pasuj¹ i zatrzaskuj¹c
siê, trwale wi¹¿¹ je bez stosowania kleju.
Bezklejowy system ma te¿ inne zalety.
Monta¿ paneli jest ³atwiejszy, szybszy
i czystszy. Praktycznie ka¿dy jest w stanie
u³o¿yæ tego typu pod³ogê, bez konieczno-
œci zatrudniana fachowców, co niew¹tpli-
wie znacznie obni¿a jej koszt. Bezklejow¹
pod³ogê mo¿na zdemontowaæ i po³o¿yæ
w innym pomieszczeniu, co ma znaczenie
w trakcie przeprowadzek. W przypadku
zniszczenia czêœci pod³ogi ³atwo mo¿na
wymieniæ uszkodzone panele.

Z jakich gatunków
Rodzaj zastosowanego drewna ma

wp³yw nie tylko na wygl¹d pod³ogi, ale tak-
¿e decyduje o jej twardoœci, a co za tym idzie
wytrzyma³oœci. Twardoœæ okreœlana jest
wspó³czynnikiem Brinella (tabela obok),
który im wy¿szy, tym twardsze jest drewno.
Najtwardsze s¹ drewna egzotyczne (mer-
bau, mutenye, sukupira, jatoba). Najmniej
odporna na uszkodzenia jest sosna.

Decyduj¹c siê na okreœlony gatunek
drewna nale¿y wiêc wzi¹æ pod uwagê,
w jakich warunkach bêdziemy eksploato-
waæ posadzkê. Do miejsc czêœciej u¿ywa-
nych, lepiej wybraæ twardsze drewno,
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Ka¿dy panel drewniany sk³ada siê
z trzech warstw drewna u³o¿onych na-
przemiennie w taki sposób, ¿e w³ókna
warstwy œrodkowej s¹ prostopad³e do w³ó-
kien warstwy wierzchniej. Drewno bar-
dziej rozszerza siê w kierunku prostopa-
d³ym do w³ókien, ni¿ równolegle do nich.
Naprzemienne u³o¿enie warstw ogranicza
wiêc o oko³o
80% skutki re-
akcji drewna
na zmiany wil-
goci i tempera-
tury. Dlatego
te¿ panele na-
daj¹ siê na po-
sadzki z ogrze-
waniem pod-
³ogowym. Dol-
na i œrodkowa
warstwa paneli
formowane s¹ z ma³ych deszczu³ek po³¹-
czonych klejem. Do ich produkcji wyko-
rzystuje siê sosnê, b¹dŸ inne mniej cenne
gatunki drzew liœciastych. Warstwê
wierzchni¹ stanowi¹ szlachetniejsze od-
miany drewna. Poszczególne warstwy
w procesie produkcyjnym s¹ pokrywane
klejem i prasowane. Powsta³¹ p³ytê trój-
warstwow¹ szlifuje siê, profiluje pióra

i wpusty. Nastêpnie panele pokrywane s¹
kilkoma warstwami lakieru akrylowego
utwardzanego promieniami UV lub grun-
towane olejem, zwiêkszaj¹cym odczucie
naturalnoœci drewna. Lakier zapewnia
wiêksz¹ trwa³oœæ powierzchni i powoduje,
¿e ³atwiej siê j¹ czyœci. Olej natomiast uwy-
datnia ziarnist¹ strukturê drewna, pog³êbia

jego kolor
i z w i ê k s z a
komfort u¿yt-
kowania. Do-
datkowo olej
jest odporny na
promieniowa-
nie s³oneczne.
Panele olejo-
wane s¹ dro¿-
sze, a niedo-
godnoœci¹ jest
to, i¿ w pierw-

szym roku u¿ytkowania nale¿y je regular-
nie konserwowaæ poprzez nanoszenie
warstwy oleju. Jeœli zaniechamy tego proce-
su panele strac¹ swój naturalny wygl¹d,
a brud trwale wniknie w strukturê drewna.

Uwaga. Nie nale¿y myliæ paneli drew-
nianych, czyli „desek klejonych warstwo-
wo” z panelami laminowanymi, które nie
zawieraj¹ fragmentów z drewna litego.

Wyprofilowanie pióra i wpustu u³atwia monta¿ paneli; na
zdjêciu widaæ budowê warstwow¹ deszczu³ki (fot. Drexpol)

Budowa paneli

Deski, parkiet lub mozaika powinny mieć wytrzymałość
7−11%, a pomieszczenie, w którym się je układa –
temperaturę wyższą niż 10°C

4 Oryginalny kolor i nietypowe us³ojenie sprawiaj¹, ¿e jatoba wygl¹da bardzo efektownie
(fot. Baltic Wood)
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które bêdzie bardziej odporne na uszko-
dzenia i wgniecenia. 

Warto wiedzieæ, ¿e niektóre gatunki
drewna egzotycznego, z racji swej bardzo
du¿ej odpornoœci, w tym tak¿e na wilgoæ,
mo¿na stosowaæ w ³azienkach oraz na ze-
wn¹trz domu.

Z uwagi na du¿o wy¿sz¹ wytrzyma³oœæ
oraz nietypowy wygl¹d coraz wiêksz¹ po-
pularnoœæ zdobywaj¹ pod³ogi egzotyczne.
Ich kolory wahaj¹ siê od jasno- i ciemno-
¿ó³tego, poprzez pomarañczowy i czerwony,
a¿ po ró¿ne odcienie br¹zu przechodz¹cego
w czerñ. Uroku dodaje pod³odze nietypowe
us³ojenie. Niektóre gatunki maj¹ wyraŸne,
pasiaste s³oje (np. doussie, jatoba), inne s³a-
bo zaznaczone lub niemal¿e niewidoczne
(np. kempas, hewea), z ciemnymi cêtkami
¿ywicznymi lub cêtkami promieni rdzenio-
wych oraz naczyñ drewna 4. 

Nale¿y pamiêtaæ, i¿ na ostateczny wy-
gl¹d pod³ogi drewnianej ma wp³yw spo-
sób wykoñczenia jej powierzchni. W za-
le¿noœci od zastosowania okreœlonego la-
kieru (matowego, pó³matowego lub z po-
³yskiem), oleju czy wosku powierzchnia
tej samej pod³ogi mo¿e przybraæ odmien-
ny wygl¹d. 

Walory estetyczne materia³u sprawia-
j¹, i¿ pod³ogi drewniane uk³adane s¹ za-
równo w pomieszczeniach o wystroju kla-
sycznym, jak i przy nowoczesnych aran-
¿acjach wnêtrz. Oczywiœcie, wszystko za-
le¿y od wzoru oraz koloru posadzki. Jasne
pod³ogi, o regularnym wzorze i ciemne

egzotyczne pozwalaj¹ wyeksponowaæ
piêkno minimalistycznego wyposa¿enia
pomieszczenia. Natomiast tradycyjny wy-
strój wnêtrza idealnie bêdzie siê kompo-
nowa³ z pod³og¹ o wyraŸnie zaznaczo-
nych s³ojach. 

Pod³oga drewniana pozwala tak¿e na
optyczne kszta³towanie wielkoœci po-
mieszczenia. Du¿e elementy (np. deski,
du¿e klepki) pomniejszaj¹ pomieszcze-
nie, a drobniejsze (np. mozaika, bruk
drewniany) powiêkszaj¹ je wizualnie.
Istotny jest tak¿e kierunek ich u³o¿enia.
Klepki (np. parkiet o wzorze cegie³ki lub
jode³ki) wzd³u¿ d³u¿szej œciany podkre-
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Gatunek drewna Wspó³czynnik
Brinella

sosna 1,6
olcha 2,1
brzoza 2,6
klon europejski 3,0
czereœnia 3,2
mahoñ 3,2
orzech amerykañski, kapur 3,4
iroko, tek 3,5
wiœnia 3,6
d¹b, d¹b czerwony 3,7
buk (buk czerwony),
d¹b czerwony
amerykañski i europejski

3,8

jesion 4,0
hewea 4,3
drzewo ró¿ane, doussie, jarrah 4,4
palisander, red i yellow balau 4,5
eukaliptus 4,7
klon twardy i kanadyjski 4,8
merbau 4,9
mutenye 5,0
kempas 5,5
sukupira 5,6
jatoba 7,0
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œl¹ d³ugoœæ pomieszczenia, a u³o¿one
w poprzek znacznie je poszerz¹.

Do pokoi dobrze nas³onecznionych
wybierajmy pod³ogi z drewna w ch³od-
nych odcieniach. Do ciemnych i niskich
pasuj¹ tonacje jasne i ciep³e. W ma³ych le-
piej po³o¿yæ parkiet lub deski z jasnego
drewna, lecz w cieplejszym odcieniu (np.
z sosny, klonu czy buku). Pod³ogi ciemne
oraz z drewna egzotycznego najlepiej
komponuj¹ siê w pomieszczeniach du-
¿ych i wysokich 5.                                 �

2 0 0 5 4
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5 Pod³ogi w ciemnych kolorach pasuj¹ do du-
¿ych, wysokich pomieszczeñ (fot. Tarkett)

Info Rynek – firmy

Parkiety drewniane

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

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

CEAD ZAK£AD WYROBÓW Z DREWNA
(34) 355 72 68

D¥BEX
(61) 444 56 25 www.dabex.ig.pl

DELFINO IMPORT-EXPORT (parkiety
z bambusa) (71) 357 27 23

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

DREWBUD
(85) 743 50 11 www.drewbud.pbi.pl

DREWEX
(22) 763 17 77 www.drewex.net.pl

DREWEXPOL
(85) 681 80 12 www.drewexpol.com.pl

DREXPOL
(32) 761 83 74 www.drexpol.pl

FINNFOREST POLSKA
(22) 754 83 80 www.finnforest.pl

LAMPARKIET FABRYKA PARKIETU
(56) 474 26 62 www.lamparkiet.com.pl

MAX-PARKIET
(23) 657 40 00 www.maxparkiet.com.pl

PARKIETY KUCZYÑSKIEGO
(62) 50 22 400
www.parkietykuczynskiego.com.pl

PRODEXPOL
(22) 864 65 35 www.klepka.pl

PROFI-PARKIET
(22) 670 41 70 www.profiparkiet.pl

PRODUCENT PARKIETU KAZIMIERZ
WIŒNIEWSKI

(85) 655 64 98 www.klepki.pl
STUDIO MW

(22) 663 81 27 www.studiomw.com.pl
TARKETT

(22) 598 08 80 www.tarkett-floors.com.pl
WITEX POLSKA

(71) 374 02 60 www.witex.com
WYTWÓRNIA MOZAIKI OSIEWICZ

(62) 740 85 45 www.osiewicz.pl
WYTWÓRNIA PARKIETÓW BARAN

(17) 222 00 71 www.parkiety-baran.pl
ZAK£AD DREWNY KAROL
I LIDIA GRZYWACZ

(48) 612 71 88 www.sg.com.pl
ZAK£AD GRABO WALDEMAR IRZYK

(13) 439 50 98 www.grabo.com.pl
ZAK£AD PRZEMYS£U DRZEWNEGO
RUDY

(14) 621 54 21 www.rudy.tarnow.pl
ZAK£AD STOLARSKI
Stanis³aw i Fryderyk Zjaja

(14) 676 14 75 www.zjaja.republika.pl
ZAK£ADY DRZEWNE GAJEWSKI

(48) 618 05 15 www.gajewski.com.pl
ZINCZUK

(85) 655 37 23 www.zinczuk.com.pl
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Orientacyjne informacje o cenach poszczególnych materia³ów i kosztach wykonania pod³o-
gi podajemy na str. 60
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