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Pierwszym krokiem przy podejmowa-
niu decyzji jest wybór rodzaju pokry-

cia. Dopiero kolejny dotyczy jego jakoœci,
wzoru i koloru.

Najwa¿niejsze jest, aby materia³ by³
jak najlepiej dopasowany do wnêtrza, wa-
runków w nim panuj¹cych oraz sposobu
jego u¿ytkowania. Musimy pamiêtaæ, i¿
w pomieszczeniach intensywniej eksplo-
atowanych, np. w salonie czy korytarzu
pod³oga powinna byæ zdecydowanie moc-
niejsza ni¿ w przypadku chocia¿by sypial-
ni, która u¿ywana jest znacznie rzadziej
i zwykle chodzimy po niej w miêkkim
i czystym obuwiu. 

Aby ³atwiej by³o podj¹æ decyzjê,
przyjrzyjmy siê niektórym rodzajom po-
kryæ pod³ogowych.

Wyk³adziny dywanowe
S¹ miêkkie, ciep³e, dobrze t³umi¹

dŸwiêki, dodaj¹ wnêtrzom przytulnoœci.
Nadaj¹ siê do ró¿nego rodzaju pomiesz-
czeñ, z wyj¹tkiem tych, w których panuje
wilgoæ, lub które s¹ nara¿one na bardzo
silne zabrudzenia.

Wyk³adzina dywanowa zbudowana
jest z trzech warstw. Górna warstwa to
runo, którego faktura oraz rodzaj u¿ytego
w³ókna wp³ywaj¹ na wygl¹d, jakoœæ
i trwa³oœæ wyk³adziny. Osnowa s³u¿y do
utrzymania przêdzy, zapewnia w³aœciwy
kszta³t oraz wygl¹d w³ókien.  Podk³ad
mo¿e byæ wykonany z filcu – odpowied-
niego do po³o¿enia na ka¿dym pod³o¿u,
odpornej na wilgoæ g¹bki, wytrzyma³ej na
wysokie temperatury juty lub siatki poli-
propylenowej.

Runo produkowane jest z w³ókien na-
turalnych (we³na, sizal, trawa morska, ko-
kos, bawe³na), sztucznych (poliamid, po-
lipropylen, akryl) lub mieszanych. Ro-
dzaj zastosowanego w³ókna jest podsta-
wowym czynnikiem wp³ywaj¹cym na ce-
nê, wygl¹d, jakoœæ oraz zastosowanie wy-
k³adziny. 

We³na 
Jest w³óknem g³adkim i miêkkim 1.

Wyk³adziny z niej wykonane s¹ elastycz-
ne i sprê¿yste, ³atwe do utrzymania w czy-
stoœci, nie elektryzuj¹ siê i s¹ trudno za-
palne. Nawet ¿arz¹cy siê papieros sam
zgaœnie nie wypalaj¹c dziury, jakby to
mia³o miejsce w przypadku wyk³adzin
sztucznych. Dziêki specyficznej budowie
wyk³adziny we³niane t³umi¹ ha³as i aku-
muluj¹ ciep³o. Maj¹ naturaln¹ w³aœciwoœæ
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Jedn¹ z najwa¿niejszych decyzji dotycz¹cych
wykoñczenia domu lub mieszkania jest wybór materia-

³u na pod³ogê. Wa¿ny jest nie tylko jego kolor czy
wzór, ale przede wszystkim rodzaj. Od niego bowiem

zale¿y komfort i trwa³oœæ pod³ogi. Niew³aœciwie
podjêta decyzja sprawi, i¿ materia³ w bardzo krótkim

czasie ulegnie zniszczeniu i bêdzie siê nadawa³ do
wymiany. Zatem, aby oszczêdziæ sobie k³opotu oraz

niepotrzebnych kosztów, warto temu tematowi
poœwiêciæ nieco wiêcej czasu.

Agnieszka Ko³ogrecka

PODŁOGI
z metra

fot. Komfort

wykladziny.qxd  05-03-30  18:03  Page 62



63
4 2 0 0 5

regulowania wilgotnoœci w pomieszcze-
niu. Gromadz¹ jej nadmiar, który nastêp-
nie oddaj¹, gdy powietrze staje siê przesu-
szone. Dziêki temu w pomieszczeniu za-
wsze mamy wra¿enie œwie¿oœci.

Niestety, poniewa¿ wyk³adziny we³-
niane s¹ ca³kowicie naturalne, stanowi¹
wyj¹tkowo smaczny k¹sek dla moli,
a mocno zawilgocone gnij¹.

Sizal 
To ca³kowicie naturalny produkt

otrzymywany z w³ókien agawy. Wyk³a-
dzina sizalowa jest bardzo trwa³a, antysta-
tyczna, nie ulega odkszta³ceniom. Ma
charakterystyczny, naturalny, surowy wy-
gl¹d, który znakomicie komponuje siê
z modnymi ostatnio wnêtrzami w stylu
minimalistycznym 2. Wystêpuje w sze-
rokiej gamie odcieni, wzorów i faktur.
Nie jest odporna na wilgoæ. Zamoczona
mo¿e zmieniæ swój kszta³t i wymiary, dla-
tego nie nadaje siê do takich pomiesz-
czeñ, jak kuchnia, jadalnia czy ³azienka.

Bawe³na 
Jest miêkka, delikatna i przyjemna

w dotyku, a przy tym ma interesuj¹cy
i modny wygl¹d. To nowoœæ na rynku wy-
k³adzin. Dobrze wygl¹da zarówno w tra-
dycyjnych, jak i nowoczesnych wnê-
trzach. Jest idealnym rozwi¹zaniem do
sypialni, ale sprawdza siê tak¿e w po-
mieszczeniach intensywniej u¿ytkowa-
nych, gdy¿ jest trwa³a, odporna na œciera-
nie i nie mechaci siê. Jest bardzo prak-
tyczna i ³atwa do utrzymania w czystoœci.

Trawa morska 
Jest trwa³a, antystatyczna i odporna

na wilgoæ. To bardzo g³adkie w³ókno, któ-
re jest wyj¹tkowo odporne i ³atwe do
utrzymania w czystoœci, ale za to trudno
siê barwi. Dlatego wyk³adziny produko-
wane s¹ jedynie w naturalnym kolorze be-
¿owym. Trawa œwietnie sprawdza siê
w najtrudniejszych warunkach: w koryta-
rzu, na schodach czy jadalni.

Kokos 
W³ókno pozyskiwane jest z w³óknis-

tej czêœci orzechów palmy kokosowej. Ma
w³aœciwoœci antystatyczne i nie elektryzu-
je siê. Jest sztywne i k³uj¹ce, wiêc nie jest
polecane do sypialni oraz pokoi dzieciê-
cych. Wyk³adziny kokosowe nadaj¹ po-
mieszczeniom elegancki, rustykalny wy-
gl¹d. 

Polipropylen 
To w³ókno syntetyczne stosowane

najczêœciej do mieszanek z w³óknami na-
turalnymi ze wzglêdu na du¿¹ trwa³oœæ
i odpornoœæ na zaplamienia 3. Polipro-
pylen jest odporny na chemikalia, nie
ch³onie wody, nie plami siê. W³ókno
trudno siê barwi, wiêc kolorystyka wyk³a-
dzin jest zdecydowanie ubo¿sza.

Poliamid 
W³ókna poliamidowe (nylonowe) s¹

bardzo wytrzyma³e na rozci¹ganie, zgina-
nie, skrêcanie oraz œcieranie. Poliamid
jest niepalny, nie ch³onie wilgoci i sto-
sunkowo ³atwo utrzymaæ go w czystoœci.
Wyj¹tkowo dobrze przyjmuje barwniki,
wiêc wyk³adziny poliamidowe wyró¿niaj¹
siê bogat¹ i nasycon¹ kolorystyk¹. Nieste-
ty, ³atwiej te¿ wch³aniaj¹ plamy, zatem ¿e-
by mieæ pewnoœæ, i¿ plama nie pozosta-
nie, najlepiej od razu j¹ wyczyœciæ. 

Poliamid czêsto bywa stosowany
w mieszankach z we³n¹. 

Akryl 
W³ókno syntetyczne przypominaj¹ce

we³nê 4. Charakteryzuje siê podobn¹
miêkkoœci¹ oraz sprê¿ystoœci¹ co we³na,
a jest zdecydowanie bardziej wytrzyma³e.
Ponadto jest odporne na dzia³anie pro-
mieni s³onecznych, trudnozapalne i nie
elektryzuje siê. 

R A P O R TP O D Ł O G I

1 We³na jest przyjemna w dotyku, a wykona-
na z niej wyk³adzina elastyczna (fot. Komfort)

2 Wyk³adzina sizalowa ma wyraŸny, efektowny
splot (fot. Komfort)

3 Odporny na zaplamienie i trwa³y polipropy-
len jest barwiony na intensywne kolory
(fot. Timzo Tufting Poland)

4 Wyk³adziny akrylowe wygl¹dem przypomi-
naj¹ we³niane (fot. Komfort)
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W³ókna mieszane
Pozwalaj¹ na otrzymanie wyk³adziny

³¹cz¹cej zalety wszystkich u¿ytych w mie-
szance w³ókien. Najczêœciej spotykane ze-
stawienia to we³na z polipropylenem oraz
nylon z polipropylenem. 

Wybór wyk³adziny
Wyk³adziny dywanowe ró¿ni¹ siê wy-

trzyma³oœci¹, odpornoœci¹ na plamy oraz
odkszta³cenia, dlatego przy wyborze po-
winno siê uwzglêdniæ specyfikê pomiesz-
czenia, w którym maj¹ siê znaleŸæ 5.

W sypialni mo¿na u³o¿yæ dekoracyj-
n¹ wyk³adzinê welurow¹ lub pêtelkow¹
ciêt¹ o d³ugim i gêstym runie. Obie s¹
miêkkie, ciep³e w dotyku, daj¹ poczucie
komfortu. W pokoju dziennym i dzieciê-
cym lepiej sprawdzi siê wyk³adzina pêtel-
kowa z krótkim w³osem, bardziej wytrzy-
ma³a i odporna na zabrudzenia. Do poko-
ju dzieciêcego warto wybraæ wyk³adzinê
na ocieplaj¹cym pod³ogê podk³adzie fil-
cowym. W przedpokoju najodpowiedniej-
sza bêdzie wyk³adzina pêtelkowa z ³atwe-
go do czyszczenia i odkurzania polipropy-
lenu. Na rynku dostêpne s¹ równie¿ wy-
k³adziny pokryte pow³ok¹ antyzabrudze-
niow¹, np. Scotchguard, utrudniaj¹c¹ wni-
kanie brudu i plam.

Pielêgnacja 
Pod³ogi wy³o¿one wyk³adzinami dy-

wanowymi nale¿y regularnie odkurzaæ.
Mocniej zabrudzone mo¿na czyœciæ spe-
cjalnymi preparatami do dywanów. Pla-
my nale¿y usuwaæ preparatami zaleca-
nymi przez producenta wyk³adziny. Je-
œli pod³oga jest mocno pobrudzona, naj-
lepiej wyczyœciæ j¹ odkurzaczem pior¹-
cym. Mo¿na go wypo¿yczyæ, np. we
wszystkich  sklepach Komfortu – bez-
p³atnie.

Powsta³¹ na wyk³adzinie plamê nale-
¿y sczyœciæ jak najszybciej, bo im g³êbiej
wniknie, tym trudniej j¹ wywabiæ. Plamê
z cieczy najlepiej osuszyæ szmatk¹ lub bi-
bu³k¹. Nale¿y czyœciæ od brzegu ku œrod-
kowi, nie rozcieraj¹c jej. Zabrudzenia
spowodowane substancj¹ sta³¹ usuwamy
no¿em. 

Wyk³adziny elastyczne
Wyk³adziny elastyczne w niczym nie

przypominaj¹ PVC sprzed lat 6. Obecnie
s¹ zdecydowanie trwalsze, ³adniejsze i wy-
stêpuj¹ w szerokiej gamie wzorów oraz
kolorów. Wyk³adziny elastyczne s¹ zdro-
we i higieniczne. Nie maj¹ fug i szczelin,
czyli g³ównych siedlisk brudu. Nie przy-
lega do nich trwale kurz – mo¿na go bar-
dzo ³atwo usun¹æ, przemywaj¹c pod³ogê
jedynie ciep³¹ wod¹ z dodatkiem delikat-
nego detergentu. Z punktu widzenia me-
dycznego jest to idealne rozwi¹zanie dla
alergików.

Wyk³adziny te maj¹ tak¿e w³aœciwoœci
amortyzuj¹ce dziêki zastosowaniu pianki
jako  warstwy spodniej. Badania wykazuj¹,
i¿ wyk³adziny, zw³aszcza te o gruboœci po-
wy¿ej dwóch milimetrów, w znacznym
stopniu odci¹¿aj¹ krêgos³up. 

Wyk³adziny elastyczne s¹ trwa³e, od-
porne na wilgoæ i nawet najbardziej uci¹¿-
liwe zabrudzenia. Sprawdzaj¹ siê w poko-
jach dzieciêcych oraz w mieszkaniach ze
zwierzêtami domowymi, gdzie pod³oga
nara¿ona jest na uszkodzenie i wymaga
czêstszego odkurzania. 

Monta¿ wyk³adziny z PVC jest szybki
i ³atwy. Nie wymaga u¿ywania specjalis-
tycznych narzêdzi ani zatrudniania fa-
chowców. Wystarczy miarka, ostry nó¿
i szpachla do rozprowadzania kleju. 

2 0 0 5 4

W y k ł a d z i n y

5 Kolor i rodzaj wyk³adziny powinny byæ do-
brane do wystroju i przeznaczenia pomiesz-
czenia; od lat modne s¹ kolory ziemi
(fot. Komfort)

Faktura wyk³adziny dywanowej zale-
¿y nie tylko od rodzaju u¿ytych w³ókien,
ale równie¿ od splotu i sposobu ich ciê-
cia. Wyró¿niamy trzy g³ówne rodzaje po-
wierzchni: welurowa, pêtelkowa i pêtle
ciête.

Od lat dobrze sprzedaj¹ siê produkty
reprezentuj¹ce trend minimalistyczny –
o surowych fakturach, oszczêdnej kolo-
rystyce i wzornictwie. Jednak coraz czê-
œciej wybieramy ¿ywe, a nawet ekstrawa-
ganckie kolory. W dobrych sklepach
z wyk³adzinami mo¿na znaleŸæ szeroki
wybór pod³óg w najmodniejszych kolo-
rach ró¿u, wrzosu, fioletu, pomarañczy
czy ¿ó³ci. Podobnie jest z wzornictwem.
Nadal jest wielu zwolenników pod³óg
jednobarwnych, jednak coraz wiêkszym
powodzeniem ciesz¹ siê odwa¿ne wzory. 

Popularna sta³a siê faktura wyk³a-
dzin typu Shaggy z wysokim, puszystym
w³osem. S¹ bardzo efektowne, ciep³e
i przyjemne w dotyku, a przy tym prak-
tyczne. Nie widaæ na nich plam i ³atwo je
odkurzyæ. Przy zakupie nale¿y kierowaæ
siê przede wszystkich jakoœci¹ wyk³adzi-
ny, dok³adnie sprawdzaj¹c jej zastosowa-
nie. S³absza wyk³adzina tego typu szyb-
ko siê bowiem udeptuje tworz¹c na pod-
³odze nieestetyczne œcie¿ki.

Co jest modne?

6 Obecnie wyk³adziny z PVC maj¹ efektowne
wzornictwo (fot. Gerflor)
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Budowa wyk³adziny
Do mieszkañ i domów przeznaczone s¹

wyk³adziny trójwarstwowe. Warstwa
spodnia mo¿e byæ z pianki. Jej rodzaj wp³y-
wa na jakoœæ i cenê wyk³adziny. Wyk³adzi-
na na piance mechanicznej jest bardziej od-
porna na odkszta³cenia, ale i dro¿sza ni¿ na
chemicznej. Warstwa œrodkowa to czêœæ de-
koracyjna, z wzorem i kolorem. Na wierz-
chu znajduje siê warstwa ochronna z bez-
barwnego, twardego PVC. Im jest ona grub-
sza, tym wyk³adzina jest trwalsza.

Wzornictwo 
Wyk³adziny elastyczne mo¿na po-

dzieliæ na cztery podstawowe grupy wzo-
rów: drewno, kafle, wzory jednolite oraz
nowoczesne.

W Polsce najpopularniejsze s¹ wyk³a-
dziny o wzorze drewna, które stanowi¹ 70%
sprzeda¿y. Szczególnie chêtnie wybierane
s¹ wzory drewna egzotycznego lub rustykal-
nego, przypominaj¹ce stare, wytarte deski.
Coraz wiêcej zwolenników, szczególnie
wœród architektów, projektantów oraz
otwartych na nowoœci ludzi m³odych i kre-
atywnych, zdobywaj¹ wzory nowoczesne,
przypominaj¹ce blachê, metal lub nawi¹zu-
j¹ce do stylu PopArt z lat 60 i 70 o odwa¿nej
fakturze, geometrycznych nadrukach i zde-
cydowanych, nasyconych kolorach.

Nowoœci¹ technologiczn¹ w domo-
wych wyk³adzinach elastycznych s¹ wyro-
by przeciwpoœlizgowe, stosowane dotych-
czas wy³¹cznie w obiektach u¿ytecznoœci
publicznej.  Wyk³adziny te œwietnie spraw-
dzaj¹ siê w miejscach wilgotnych b¹dŸ na-
ra¿onych na rozlanie cieczy – przede
wszystkim wiêc w kuchniach i ³azienkach.

Wyk³adziny naturalne 
Wœród wyk³adzin naturalnych znajdu-

je siê korek i linoleum. Jednak tylko ten
drugi materia³ jest sprzedawany z roli.

Linoleum 
Linoleum to mieszanka m¹czki

drzewnej, oleju lnianego, ¿ywic, wapieni
oraz pigmentów sprasowanych z podk³a-
dem z juty naturalnej 7. Taki sk³ad gwa-
rantuje, ¿e pod³oga jest anty- i  bakterio-
statyczna, wiêc mikroorganizmy nie roz-
wijaj¹ i nie utrzymuj¹ siê na jej powierzch-
ni. Wyk³adziny tego typu s¹ uznawane za
najzdrowsze i najbardziej higieniczne. S¹
tak¿e idealnym rozwi¹zaniem dla alergi-
ków oraz ludzi cierpi¹cych na zaburzenia
uk³adu oddechowego. Pod³ogi z linoleum
s¹ bardzo trwa³e, odporne na uszkodzenia
i zarysowania. Nie zniszczy ich nawet ¿ar
z papierosa. Innowacj¹ w tego typu pro-
duktach jest stosowana przez koncern For-
bo Flooring dodatkowa pow³oka Top-
shield zabezpieczaj¹ca linoleum, która
czyni wyk³adzinê odporniejsz¹ na zabru-
dzenia i u³atwia jej pielêgnacjê.

Linoleum w dotyku jest zawsze cie-
p³e, dlatego poleca siê je do pomieszczeñ
u¿ytkowanych przez dzieci, które zwykle
biegaj¹ na boso, a pod³oga jest dla nich
najlepszym miejscem zabaw.

Wyk³adziny mo¿na dowolnie zesta-
wiaæ, zgrzewaj¹c je specjalnymi sznura-
mi tworz¹cymi niewidoczne ³¹czenia.
Nowoœci¹ na rynku s¹ sznury lumine-
scencyjne, które w ciemnoœci emituj¹
œwiat³o. Stosowane s¹ g³ównie w obiek-
tach u¿ytecznoœci publicznej w celach
informacyjnych, b¹dŸ dla u³atwienia ko-
munikacji, ale w mieszkaniu czy domu
komponuj¹ siê równie efektownie. Po-
d³ogê z linoleum mo¿na uatrakcyjniæ
tak¿e dostêpnymi na rynku w szerokim
wyborze barwnymi borderami i gotowy-
mi do wstawienia dekorami. �

R A P O R TP O D Ł O G I

Przy zakupie wyk³adzin elastycznych
uwagê nale¿y zwróciæ na:
� gruboœæ ca³kowit¹ wyk³adziny – im

grubsza, tym wiêkszy komfort u¿ytko-
wania (lepsze t³umienie ha³asu, wiêkszy
komfort chodzenia), niweluje tak¿e nie-
równoœci pod³o¿a, na którym zosta³a
u³o¿ona;

� gruboœæ warstwy u¿ytkowej – im wiêk-
sza, tym wyk³adzina jest bardziej trwa³a
i wytrzyma³a: 
� do 0,15 mm – wytrzyma³oœæ normalna;
� od 0,15 do 0,2 mm – wytrzyma³oœæ

umiarkowana; 
� 0,2-0,3 mm – wytrzyma³oœæ dobra; 
� powy¿ej 0,3 mm – wytrzyma³oœæ bar-

dzo dobra; 
� poliuretanow¹ warstwê zabezpieczaj¹c¹

– wyk³adzina z t¹ warstw¹ ma wiêksz¹
odpornoœæ na œcieranie i zabrudzenia; 

� gwarancjê – jest ona odzwierciedleniem
wspomnianych czynników; im d³u¿sza,
tym d³u¿ej bêdziemy cieszyæ siê ³ad-
nym wygl¹dem pod³ogi.

7 Linoleum jest produkowane z naturalnych
surowców (fot. Forbo Flooring)

Info Rynek – firmy

Wyk³adziny pod³ogowe
ABRA COMPANY

(42) 659 51 11 www.abra.com.pl

ATA ALL TRADING AGENCY
(32) 210 37 70 www.ata.pl

BATOR
(12) 656 45 16 www.bator.pl

BUDMECH
(22) 841 98 21

CARPET INTERNATIONAL POLAND
(61) 848 46 29 www.cip.com.pl

EFFECTOR SA
(41) 394 27 99 www.effector.com.pl

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

GAMRAT
(13) 491 60 00 www.gamrat.com.pl

GERFLOR POLSKA
(61) 823 34 01 www.gerflor.com

KOMFORT
0800 156 007 www.komfort.pl

KOWARY
(75) 752 77 54 www.kowary.com.pl

LENTEX SA
(34) 351 56 00 www.lentex.com.pl

NOVA WYK£ADZINY
(22) 879 88 02 www.wyk³adzina.net

ORGANIKA
(55) 272 80 75 www.organika.pl

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

TIMZO TUFTING POLAND
(58) 629 00 96 www.timzo.pl

TOPWERT
(22) 720 47 85 www.topwert.pl

Zwróć uwagę

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