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Wszystkie pod ogi to wielowarstwowe ele-

menty budowlane spe niaj ce okre lone 

wymagania konstrukcyjne, u ytkowe i ar-

chitektoniczne (wizualne). W ka dej z nich 

mo na wyodr bni  warstwy no ne, izo-

lacyjne, wyrównawcze oraz posadzkowe. 

Oczywi cie dobór odpowiednich materia-

ów zale y od rodzaju pod óg i przeznacze-

nia pomieszcze , w których si  znajduj .

Pod ogi na gruncie
To konstrukcje stosowane niemal w ka -

dym domu jednorodzinnym o konstrukcji 

murowanej. Wykonuje si  je w pomieszcze-

niach piwnicznych, pokojach mieszkal-

nych przyziemia (w budynkach niepodpi-

wniczonych) oraz w gara ach, magazynach 

itp. W tego rodzaju przegrodach zewn trz-

nych najistotniejsze jest zabezpieczenie 

pod óg przed przenikaniem wilgoci i ch o-

du z pod o a gruntowego.  

Jak  pod og

wybra ?
Pod oga na stropie lub gruncie to do  wa ny element budowlany 

i dlatego jej dobór powinien by  gruntownie przemy lany. Musi 

przecie  spe nia  wiele ró norodnych funkcji. Zwykle najwa niejsza 

jest dobra izolacyjno  akustyczna, czasami termiczna, a zawsze 

estetyka i dostosowanie w a ciwo ci pod óg do rodzaju pomieszcze ,

w których s  uk adane. Poza tym warto pami ta , e posadzek 

nie zmienia si  zbyt cz sto i podj te decyzje b d  mia y wp yw na 

komfort ycia mieszka ców oraz wystrój wn trz przez kilkana cie, 

a najcz ciej kilkadziesi t lat.

Pod ogi

Tadeusz Lipski

fot. Komfort
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Izolacja przeciwwilgociowa (ewentual-

nie przeciwwodna) – jej dobór g ównie za-

le y od lokalnych warunków gruntowo-

-wodnych. W gruntach przepuszczalnych 

przy zwierciadle wody gruntowej znajdu-

j cym si  przynajmniej 1 m poni ej pozio-

mu posadzki mo na wykonywa  tzw. izola-

cj  lekk  z jednej warstwy papy asfaltowej 

lub folii hydroizolacyjnej. W gruntach spo-

istych i domach niepodpiwniczonych rów-

nie  mo na stosowa  izolacj  przeciw-

wilgociow , ale pod warunkiem u o enia 

podk adu grubo ci min. 15 cm z zag szczo-

nego mechanicznie wiru (pe ni rol  dre-

na u i skutecznie uniemo liwia kapilarne 

podci ganie wody). W pozosta ych przy-

padkach najlepiej zasi gn  opinii projek-

tanta, poniewa  wtedy rodzaj i sposób u o-

enia izolacji przeciwwodnej powinien by

rozpatrywany indywidualnie. 

Izolacja termiczna – wybór jej rodza-

ju oraz grubo  zale  g ównie od tego, czy 

na pod odze stosowane b dzie ogrzewa-

nie pod ogowe. Wa ny jest równie  stan-

dard energetyczny budynku. Oczywi cie 

do tego celu najlepszy jest prawie nienasi -

kliwy i do  odporny na uszkodzenia me-

chaniczne polistyren ekstrudowany, ewen-

tualnie styropian o g sto ci przynajmniej 

20 kg/m3. W budynkach typowych, projek-

towanych zgodnie z obowi zuj cymi prze-

pisami, zwykle wystarczaj ca jest warstwa 

grubo ci zaledwie 5 cm, w domach ener-

gooszcz dnych powinno to by  ju  przy-

najmniej 10 cm.  Przy ogrzewaniu pod-

ogowym warstwa termoizolacyjna nie 

powinna by  cie sza od 15 cm (zalecane 20 

cm). Oczywi cie wskazane jest uk adanie 

jej w dwóch wzajemnie przesuni tych war-

stwach.

Izolacja brzegowa – wa na jest zw asz-

cza w domach bez piwnic. Chodzi o to, 

eby wyeliminowa  lub maksymalnie zre-

dukowa  mostek termiczny na styku cian: 

fundamentowych, parteru i pod ogi na 

gruncie. W tym celu na zewn trznej stro-

nie cian fundamentowych nale y u o y

warstw  polistyrenu ekstrudowanego lub 

styropianu o grubo ci takiej, jak w pod o-

dze na gruncie lub o 3–5 cm cie szej ni

w cianach parteru (gdy s  dwuwarstwo-

we). Dodatkowo ostatnia warstwa cian 

fundamentowych powinna by  wymuro-

wana z bloczków betonu komórkowego 

o g sto ci 600 kg/m3. Przed zawilgoceniem 

zabezpiecza j  lepik asfaltowy lub folia hy-

droizolacyjna.  

Warstwa no na – czyli konstrukcyjna, to 

najcz ciej p yta betonowa grubo ci 

10–20 cm z betonu klasy min. C16/20 (daw-

niej B 15). Do  cz sto wzmacniana jest 

tzw. zbrojeniem rozproszonym lub siatka-

mi z pr tów stalowych (zw aszcza na brze-

gach, w rejonie przerw dylatacyjnych oraz 

pod cianami wewn trznymi). 

W budynkach niepodpiwniczonych jej 

uzupe nieniem jest tzw. warstwa podbu-

dowy (wyrównawcza) o grubo ci 15–20 cm 

z zag szczonego mechanicznie piasku, po-

spó ki lub wiru. 

Warstwa wyrównawcza – uk adana na 

p ycie betonowej, to obecnie prawie za-

wsze wylewka samopoziomuj ca grubo ci 

5–10 mm, ale mo e to by  równie  szlichta 

cementowa grubo ci 3 cm zatarta na 

g adko.

Posadzka – czyli wierzchnia warstwa 

pod ogi grubo ci 10–30 mm, dobierana jest 

w zale no ci od przeznaczenia pomiesz-

cze . W sieniach, azienkach, kuchniach, 

pomieszczeniach gospodarczych najcz -

ciej stosuje si  posadzki z p ytek cera-

micznych lub kamiennych (g ównie gresy 

i terakoty), poniewa  materia y te s  do

odporne na cieranie, nienasi kliwe i atwe 

do utrzymania w czysto ci. W pokojach 

mieszkalnych cz ciej uk ada si  wszelkie-

go rodzaju posadzki drewniane, g ównie 

dlatego, e s  ciep e, trwa e oraz maj  es-

tetyczny wygl d. Jednak mo liwo ci aran-

acji wn trz i dobór materia ów s  prawie 

nieograniczone (szk o, guma, bambus, ko-

rek, stal itp.). Z kolei w pomieszczeniach 

technicznych dobrze sprawdzaj  si  g ad-

kie posadzki betonowe, cz sto dodatkowo 

malowane odpowiednimi farbami lub wy-

k adane p ytkami ceramicznymi.

Pod ogi na stropach
To konstrukcje stosowane w ka dym domu 

podpiwniczonym, pi trowym lub z u ytko-

wym poddaszem. Wtedy najwa niejsze jest 

takie dobranie warstw, aby izolacyjno

akustyczna przegród by a jak najlepsza. 

Oczywi cie w stropach nad nieogrzewa-

nymi piwnicami lub nad ostatnimi kondy-

gnacjami bardziej istotne jest zapewnienie 

w a ciwej izolacyjno ci termicznej. Jednak 

Izolacja przeciwwilgociowa (ewentual-

nie przeciwwodna) – jej dobór g ównie za-
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warstw polistyrenu eks

 Warstwy pod ogi na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym

izolacja 
przeciwwilgociowa
(folia budowlana 
o gr. 0,2 mm)

grunt chudy beton

jastrych 
pod ogowy 
o gr. 5 cm

izolacja termiczna 
(styropian 
o gr. 10–15 cm)

 Warstwy pod ogi na stropie z wodnym ogrzewaniem pod ogowym

paski dylatacyjne

izolacja przeciwwilgociowa
(folia budowlana o gr. 0,2 mm)

strop izolacja termiczna 
(styropian 
gr. 5–10 cm)

jastrych 
cementowy 
o gr. 6–7 cm

rury grzewcze

Pod ogi
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standardowe pod ogi uk adane na stropach 

mi dzypi trowych zwykle maj  wykonan

tzw. pod og  p ywaj c . Poza tym stosowa-

ne s  podobne rodzaje warstw jak w pod o-

dze na gruncie. 

Wyko czenie sufitu – najcz ciej stanowi 

zwyk y tynk cementowo-wapienny grubo-

ci 2 cm, ewentualnie gipsowy. W domach 

o konstrukcji drewnianej  powszechnie sto-

suje si  wszelkiego rodzaju sufity podwie-

szone (z p yt gipsowo-kartonowych, z desek 

boazeryjnych itp.).

Strop – to element no ny, który w domach 

jednorodzinnych najcz ciej ma konstruk-

cj  g sto ebrow  i grubo  24–30 cm i to 

niezale nie od tego, czy budynek jest muro-

wany, czy drewniany. Belki no ne, stalowo-

ceramiczne (prefabrykowane), elbetowe, 

stalowe, ewentualnie drewniane uk ada-

ne s  w rozstawie co 30–90 cm. Oczywi cie 

wynika to z oblicze  uwzgl dniaj cych 

rozpi to  obliczeniow  oraz rodzaj stro-

pu, a tak e przewidywane obci enia u yt-

kowe. W domach murowanych przestrze

mi dzy belkami wype niona jest pustakami 

ceramicznymi, keramzytobetonowymi lub 

styropianowymi. Ca o  uzupe niona jest 

zbrojeniem wie ca obwodowego i ewentu-

alnych wzmocnie  w wybranych rejonach 

stropu oraz zalana betonem klasy C16/20 

lub wy szej.

W stropach drewnianych rol  p yty be-

tonowej spe nia sklejka wodoodporna lub 

p yty OSB grubo ci 12–22 mm.

Oczywi cie stosowane s  i inne rodzaje 

konstrukcji, np. monolityczne stropy elbe-

towe, stropy Kleina, typu filigran czy drew-

niane belkowe.

Konstrukcja pod ogi p ywaj cej – bardzo 

przypomina zasad  budowy ciany trójwar-

stwowej. Strop jest warstw  no n , we na 

mineralna izolacj  akustyczn , a posadzka 

odpowiednikiem ciany os onowej. 

 Bezpo rednio na stropie znajduje si

warstwa izolacji akustycznej, najlepiej 

z p yt we ny mineralnej o g sto ci min. 

80 kg/m3 i grubo ci 4 cm. Dobrym rozwi -

zaniem jest u o enie 2 warstw p yt pil nio-

wych mi kkich lub filcu o grubo ci min. 

3 cm. Mo na te  stosowa  specjaln  odmia-

n  styropianu elastycznego o grubo ci min. 

3,3 cm; 

Nast pnie uk adana jest warstwa no na 

posadzki. Mo e to by  zbrojona stalowy-

mi siatkami (z pr tów rednicy 3–4,5 mm 

w rozstawie co 15–20 cm) szlichta ce-

mentowa grubo ci 4–7 cm lub u o one

w dwóch wzajemnie przesuni tych war-

stwach i sklejone ze sob  p yty OSB lub, 

p yty gipsowo-w óknowe o cznej grubo-

ci min. 3 cm;

 Ostatni  warstw  jest posadzka dostoso-

wana do charakteru i wystroju wn trz (po-

dobnie jak w pod odze na gruncie).

Bardzo wa ne jest przestrzeganie za-

sad uk adania pod óg p ywaj cych. Przede 

wszystkim poszczególne jej warstwy musz

swobodnie le e  na stropie. Po prostu w a-

den sposób nie mog  by  mechanicznie 

mocowane do elementów konstrukcyjnych 

budynku. Na ca ym obwodzie pod ogi, czy-

li przy cianach, pionach instalacyjnych, 

w progach drzwi, musi by  u o ona ci -

g a ta ma brzegowa pe ni ca rol  dylatacji. 

To zwykle pas pianki polietylenowej, sty-

ropianu elastycznego, filcu lub p yty pil-

niowej mi kkiej grubo ci 1–2 cm. Przy sto-

sowaniu izolacji akustycznej z materia ów 

nasi kliwych konieczne jest ich oddziele-

nie od mieszanki betonowej. W tym celu 

pod szlicht  uk ada si  foli  budowlan .

Oczywi cie nale y wy o y  j  na ciany, 

na wysoko  przynajmniej 10 cm. Posadzki 

drewniane nie powinny by  przybijane ani 

przykr cane do pod o a, ale mog  by  do 

niego klejone. Coko y i wier wa ki mo-

cuje si  zwykle do cian i dylatuje od po-

sadzki za pomoc  np. uszczelek okiennych. 

Równie  ramy drzwi nie mog  dotyka  do 

pod ogi p ywaj cej. 

Izolacja akustyczna
stropów drewnianych 
Najwi kszy wp yw na t umienie d wi -

ków maj  dwie cechy materia ów: du a

masa oraz w óknista struktura. Jednak stro-

py drewniane s  konstrukcjami kilkakrot-

nie l ejszymi od popularnych stropów 

betonowych (prefabrykowanych) i dlate-

go zastosowanie tylko pod ogi p ywaj cej 

jest niewystarczaj ce. Dodatkowo pomi -

dzy belkami stropowymi powinna by  u o-

ona warstwa we ny mineralnej grubo ci 

przynajmniej 5 cm. Jednocze nie wskazane 

jest, aby nad ni  znajdowa a si  pustka po-

wietrzna o szeroko ci do 10 cm. Bardzo do-

brym rozwi zaniem jest zastosowanie sufi-

tu podwieszonego o konstrukcji swobodnej 

 Warstwy pod ogi p ywaj cej na stropie mi dzypi trowym

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

paski dylatacyjne

izolacja przeciwwilgociowa
(folia budowlana o gr. 0,2 mm)

strop warstwa 
wyrównuj ca

jastrych 
cementowy 
o gr. 4 cm

izolacja akustyczna 
(gr. 4 cm)

 Warstwy pod ogi na stropie drewnianym

drewniana listwa coko owa

gumowa uszczelka

posadzka klejona do pod o a

suchy jastrych gipsowy, 
lepiej dwie 
warstwy p yt 
OSB

izolacja akus-
tyczna z p yt pó -
twardej we ny
mineralnej grubo ci
min. 4 cm

poszycie stropu drewnianego 
z p yt OSB lub sklejki wodoodpornej

ta ma brzegowa 
grubo ci 1–2 cm

podk adka z gumy, korka lub filcu

          drewniane belki stropowe we na mineralna grubo ci 10 cm
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i ca kowicie oddylatowanej od cian. Wtedy 

pomi dzy sufitem a belkami mo na u o-

y  ci g  warstw  we ny mineralnej, która 

ograniczy wp yw mostków akustycznych. 

Poza tym p yty poszycia zaleca si  uk ada

na elastycznej warstwie gumy lub korka 

(grubo ci 2–5 mm) przyklejonej na wierz-

chu belek stropowych.

Pod oga ogrzewana
To rozwi zanie maj ce wiele zalet. Dzi ki niej 

uzyskuje si  wysoki komfort termiczny, po-

niewa  ca a powierzchnia posadzki jest rów-

nomiernie ogrzana. Poza tym rozk ad tempe-

ratury jest najbardziej zbli ony do idealnego 

(odwrotnie ni  w tradycyjnych systemach 

grzewczych). Na dodatek ten rodzaj ogrzewa-

nia jest bardzo korzystny dla ma ych dzieci i 

osób cierpi cych na alergie (nie powoduje 

unoszenia kurzu). 

W domach jednorodzinnych stosuje si

dwa g ówne typy ogrzewania pod ogowego:

wodne – uk adane najcz ciej w pomiesz-

czeniach przyziemia domów bez piwnic. To 

dlatego, e wymagaj  zastosowania do  gru-

bej warstwy izolacji termicznej (przynajmniej 

15 cm) i akumulacyjnej (6–8 cm), co sprawia, 

e grubo  pod ogi jest znaczna. 

elektryczne – wykonywane zwykle na stro-

pach, poniewa  zalecana grubo  izolacji ter-

micznej to 5 cm, ale mo e jej w ogóle nie by

podobnie jak warstwy akumulacyjnej. Rol

t  spe nia bowiem odpowiednio dobrana po-

sadzka cermiczna.

Oczywi cie w obu przypadkach bardzo 

wa ne jest wykonanie posadzek z materia-

ów dobrze przewodz cych ciep o i maj -

cych du  bezw adno  ciepln . Najlepiej 

z p yt kamiennych lub terakoty o wymia-

rach do 30  30 cm. Dzi ki temu posadzka 

nie ulegnie uszkodzeniu na skutek ruchów 

termicznych zwi zanych z okresowymi 

zmianami temperatury. Warto te  pami ta

o wype nieniu spoin elastyczn  fug .

Posadzki
– mo liwo ci wyboru
Pod ogi, podobnie jak tynki, stanowi  rodzaj 

wyko czenia wewn trznego pomieszcze .

G ówna ró nica polega na tym, e tynki zwy-

kle s  malowane lub tapetowane. Oznacza 

to, e co kilka lat w atwy i tani sposób mo -

na dostosowa  ich kolor, faktur , charakter 

do ewentualnej zmiany wystroju wn trza. 

Natomiast wymiana posadzki zawsze wi e

si  ze sporymi kosztami i du ym nak adem

pracy. W zwi zku z powy szym jej wybór 

powinien by  starannie przemy lany.  

Z kamienia – s  najstarszym materia em

wyko czeniowym. Zazwyczaj charaktery-

zuj  si  du  twardo ci , trwa o ci  i nie-

powtarzalnym wygl dem. Niestety s  do

kosztowne oraz ma o odporne na zabrudze-

nia (trudno z nich usun  plamy z soku, 

wina itp.), cho  mo liwe jest ich impre-

gnowanie. Obecnie posadzki kamienne do-

st pne s  w wielu rodzajach, formatach, 

grubo ciach, kolorach i wyko czeniach po-

wierzchni. Doskonale sprawdzaj  si  jako 

wyko czenie pod óg ogrzewanych. Cz sto 

stosowane s  w domach energooszcz dnych 

dzi ki mo liwo ci akumulowania du ych 

Cechy dobrego stropu
Podstawowym zadaniem stropów jest dzielenie budynku na kondygnacje i usztywnia-

nie jego konstrukcji. W rezultacie stropy to przegrody, które przekazuj  obci enia sta e

takie jak, masa w asna, ci ar cianek dzia owych, warstw posadzkowych, oraz obci e-

nia zmienne, np. ci ar ludzi, mebli, na elementy no ne budynku ( ciany, podci gi, s upy). 

Oznacza to, e stropy powinny by  konstrukcjami bardzo wytrzyma ymi i sztywnymi, 

a wi c odpornymi na drgania oraz nadmierne ugi cia. Jednocze nie wskazane jest, 

aby by y lekkie, atwe w monta u i tanie. Niestety te zalecenia najcz ciej si  wyklucza-

j  i dlatego zawsze potrzebny jest jaki  kompromis.

Jednak to nie wszystko, stropy powinny charakteryzowa  si  równie  dobr  izolacyj-

no ci  akustyczn  i to zarówno na d wi ki powietrzne (g o na muzyka, suszarka do w o-

sów), jak i uderzeniowe (odg os kroków, odbijanej pi ki). Te pierwsze s  dobrze t umione 

przez du  mas  stropu (najlepiej powy ej 300 kg/m2 ), a drugie przez materia y o w ók-

nistej strukturze lub elementy wielowarstwowe (pod oga p ywaj ca). 

fo
t.

 U
p

on
or

 Wodne ogrzewanie pod ogowe najlepiej wspó pracuje z posadzkami 

dobrze przewodz cymi ciep o (ceramicznymi, kamiennymi)

fo
t.

 T
yc

o 
Th

er
m

al

 Elektryczne ogrzewanie pod ogowe prawie nie zajmuje miejsca, poniewa

mo e by  uk adane bezpo rednio pod warstw  posadzkow  (nawet bez 

izolacji termicznej)
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ilo ci ciep a (tak e z promieniowania s o-

necznego).

Z gresu i terakoty – czyli p ytek cera-

micznych, które w wyniku wypiekania 

w wysokiej temperaturze nabieraj  po da-

nych cech. Podobnie jak p yty kamienne s

to materia y o bardzo du ej twardo ci i od-

porno ci na cieranie, a dodatkowo niena-

si kliwe i prawie niewra liwe na dzia anie 

substancji chemicznych. Warto przy tym 

pami ta , e proces polerowania „otwiera” 

zapieczone pory i powoduje, e z technicz-

nego punktu widzenia materia  staje si

gorszy od matowego. 

Poza tym matowe wyko czenie nadaje 

wn trzom naturalny charakter, natomiast 

polerowane odbija du o wiat a. To powodu-

je rozja nianie wn trz, ale równie  sprawia, 

e posadzka (zw aszcza mokra) jest liska. 

Tego rodzaju gresów nie zaleca si  stoso-

wa  na schodach, ci gach komunikacyjnych 

czy w azienkach. Oczywi cie takie p yt-

ki pod ogowe dost pne s  w ogromnej licz-

bie barw, wzorów i wymiarów. Aktualne 

tendencje to maksymalne powi kszanie wy-

miarów p ytek (60  60 cm, 40  80 cm, 60 

120 cm, a nawet 120  120 cm). Jednak wte-

dy wzrasta ich cena, a do u o enie posadz-

ki potrzeba mistrza. Modne s  równie  wy-

roby rektyfikowane (precyzyjnie przyci te 

do okre lonych wymiarów), cz sto b dnie 

nazywane bezfugowymi. W rzeczywisto-

ci wszystkie p ytki wymagaj  dylatowania 

i fugowania, ale przy elementach rektyfiko-

wanych szeroko  szczeliny mo e wynosi

zaledwie 1 mm.

Nieco odmiennym rodzajem materia-

u jest gres szkliwiony (nie myli  z polero-

wanym). Cz sto charakteryzuje si  bardzo 

fantazyjnym wzornictwem, jak np. imita-

cja skóry krokodyla, s onia, desek pod o-

gowych, tkanin itp. Wszystkie materia y

pokryte szkliwem maj  klasyfikacj cie-

ralno ci w 5-stopniowej skali PEI. Stopie

V jest najtrwalszy, ale w domach jednoro-

dzinnych mo na stosowa  materia y o kla-

sie III i II (przy wej ciu i na ci gach komu-

nikacyjnych – klasy IV). 

Z drewna – wspó cze nie wyst puj  naj-

cz ciej w postaci parkietu, paneli pod o-

gowych (tak e, dostosowanych do ogrze-

wania pod ogowego) lub szerokich desek

uk adanych na legarach najcz ciej z d bu, 

jesionu, buku. Modny jest równie parkiet 

przemys owy oraz wszelkie gatunki drew-

na egzotycznego sprowadzanego z Afryki, 

Azji i Ameryki Po udniowej. dzi ki temu 

znacznie wzbogacona jest paleta barw 

i wzorów posadzek. Poza tym niektóre

z nich s  odporne na dzia anie wody 

i mog  by  uk adane w azienkach lub na 

tarasach bez dodatkowego zabezpieczenia 

ich powierzchni. 

Pi kne wyko czenie wn trza mo e za-

pewni  równie  posadzka z bambusa, któ-

ry ma niepowtarzaln  s omkow  barw

i nadaje pomieszczeniom lekko ci. 

Z betonu – znakomicie komponuj  si

z nowoczesnymi wn trzami i ci gle zysku-

j  na popularno ci. Mo e to by  pod o e

z masy samopoziomuj cej malowane spe-

cjalnymi farbami do betonu i ewentual-

nie wyko czone lakierem. Mo na równie

polerowa  beton za pomoc  specjalnych 

maszyn, uzyskuj c niebanalny charakter 

wn trza.

Ze stali nierdzewnej – to nowy sposób 

wykorzystania znanego materia u. Pod oga 

Posadzka z naturalnego kamienia jest droga, ale za to niezwykle 

reprezentacyjna, trwa a i niepowtarzalna
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Posadzka ceramiczna z dekorami najlepiej pasuje do wn trz o du ych powierzchniach 

i jednocze nie niewielkiej liczbie mebli
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Wyk adziny z PVC ju  nie przypominaj , szaro-zielonych wyk adzin z lat 70. Obecnie mo na

wybiera  spo ród motywów imituj cych np. parkiet lub wybra  wyk adzin  z wzorzystym nadrukiem
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ta charakteryzuje si  wyj tkow  trwa o-

ci , odporno ci  na uszkodzenia, wod ,

chemikalia czy wysok  temperatur . Mo e

by  uk adana w arkuszach lub jako p ytki 

– polerowane, matowe b d  wyt aczane.

Ze szk a – z klubów i kawiarni rozwi -

zanie to przenikn o do domów jedno-

rodzinnych. Zwykle stosowane jest w a-

zienkach, a dekoracyjny wygl d uzyskuje 

si  poprzez pod wietlenie. Do wykonania 

tego typu pod ogi u ywa si  szklanych pu-

staków o zwi kszonej wytrzyma o ci lub 

grubych p yt ze szk a klejonego lub harto-

wanego uk adanych na specjalnym stela-

u.

Z korka – s  trwa e i elastyczne, nie 

poch aniaj  wody, mog  by  stosowane 

we wszystkich pomieszczeniach, nawet 

w kuchniach i azienkach – w miejscach 

nara onych na sta y kontakt z wilgoci .

Korek jest odporny na dzia anie grzybów 

i ple ni. Posadzki korkowe oferowane s

w formie p yt pod ogowych do przykle-

jania na wylewkach samopoziomuj cych 

oraz jako panele do monta u tzw. pod óg 

p ywaj cych.

Z kauczuku – ze wzgl du na wyj tkow

trwa o , odporno  na cieranie, uszko-

dzenia i zabrudzenia, idealnie nadaj  si

do pomieszcze  gospodarczych, gara u, 

kot owni, domowej si owni czy warszta-

tu. Wyk adziny kauczukowe wykonane s

z kauczuku z wype niaczami mineralnymi 

i pigmentami kolorystycznymi, nie zawie-

raj  szkodliwych substancji. Kauczuk bar-

dzo dobrze t umi d wi ki, a wyk adziny 

z niego wykonane mog  by  stosowane na 

ogrzewanie pod ogowe. Wyk adziny te ofe-

rowane s  w postaci p ytek lub w rolkach 

w szerokiej gamie kolorów i wzorów.

Wyk adziny dywanowe – s  mi kkie, 

ciep e, spr yste, dobrze t umi  d wi ki, 

dodaj  wn trzom przytulno ci. Nadaj

si  do ró nego rodzaju pomieszcze ,

z wyj tkiem tych, w których panuje wil-

go , lub które s  nara one na bardzo 

silne zabrudzenia. Wyk adziny dywano-

we ró ni  si  wytrzyma o ci , odporno ci

na plamy oraz odkszta cenia, dlatego przy 

wyborze powinno si  uwzgl dni  specyfi-

k  pomieszczenia, w którym maj  si  zna-

le .

Rodzaj zastosowanego w ókna jest pod-

stawowym czynnikiem wp ywaj cym 

na cen , wygl d, jako  oraz zastosowa-

nie wyk adziny. Najwi cej wyk adzin jest 

z w ókien mieszanych. Pozwalaj  na otrzy-

manie wyk adziny cz cej zalety wszyst-

kich u ytych w mieszance w ókien. 

Wyk adziny dywanowe s  niedrogie. 

Buduj c dom nie zawsze dysponujemy wy-

starczaj c  gotówk  na jego wyko czenie. 

Wyk adzina mo e wi c by  niedrogim po-

mys em na tymczasowe wyko czenie pod-

óg, przed docelowym u o eniem drogiego 

parkietu czy desek.

Wyk adziny z PVC – s  niedrogie, a-

twe w monta u i utrzymaniu czysto ci, 

s  trwa e, elastyczne, odporne na wil-

go  i nawet najbardziej uci liwe zabru-

dzenia. Sprawdzaj  si  w pomieszcze-

niach, w których pod oga nara ona jest na 

uszkodzenie i wymaga cz stszego odku-

rzania. Najcz ciej s  stosowane w kuch-

niach, przedpokojach, ale mog  równie

si  sprawdzi  w piwnicy czy domowym 

warsztacie. Wyk adziny z PVC oferowane 

s  w rolkach lub p ytkach.

Bambus ma bardzo dobre parametry techniczne i nadaje si

nie tylko do wn trz o charakterze orientalnym
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Posadzki z drewna niewa ne, z desek, paneli, czy w formie 

parkietu s  wybierane przez wi kszo  buduj cych 

dom. Przemawiaj  za tym nie tylko korzystne parametry 

drewna, ale przede wszystkim niepowtarzalny uk ad s oi

i charakterystyczny, naturalny wygl d

Posadzka ze szk a najlepiej wygl da,

gdy jest pod wietlana od do u

Posadzka z korka jest ciep a, elastyczna, 

trwa a i ma bardzo dobre w a ciwo ci

akustyczne, ale trzeba pami ta , e

przebarwia si  (blaknie) pod wp ywem 

wiat a s onecznego
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Posadzki z betonu najlepiej wygl daj  w ultranowoczesnych wn trzach

Pod ogi
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