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Doœwiadczenia krajów zachodnich,
w których panele wielbiono prawie

20 lat temu pewnie dotr¹ i do nas. Po pa-
nelowej modzie Zachód powróci³ do
drewna, mo¿e z powodu nostalgii, mo¿e
zamo¿noœci, ale na pewno dziêki temu, ¿e
nowoczesne pod³ogi drewniane nie wy-
magaj¹ ju¿ specjalistów od uk³adania.
Wspó³czesna deska jest cienka (wiêc ta-
nia). Jest klejona ca³¹ powierzchni¹ do
pod³o¿a, wiêc siê nie wypacza. Jest ³¹czo-
na prawie tak wygodnie, jak panelowa
i mimo specjalnych klejów, niezbêdnych
do mocowania (producenci przysiêgaj¹,
¿e ekologicznych) jest z prawdziwego
drewna. Nie stuka jak panel i  nie po³y-
skuje – jak on – plastikow¹ imitacj¹.

Deski pod³ogowe na razie fascynuj¹
jedynie inwestorów nastawionych na eko-
logiê. Nasza dynamiczna middle class
jeszcze nie nacieszy³a siê po³yskami
i aprobuje okrutny stukot damskich ob-
casów na panelowych pod³ogach. Kto
jednak planuje mieæ pod³ogê z desek mu-
si zrozumieæ, ¿e wymagaj¹ one wiedzy in-
nego rodzaju, ni¿ ta zdobyta podczas ro-
bót panelowych a tak¿e, ¿e prawie bez-
u¿yteczna jest wiedza praktyczna, jak¹
maj¹ dawni stolarze, którzy na tradycyj-

Dombudujemy2 0 0 4 4

OOpprraaccoowwaanniiee:: BBoogguuss³³aaww NNoowwaakk

Pod³ogi z paneli „zawojowa³y” nasz¹ wyobraŸniê.
Popyt na nie jest tak du¿y, ¿e budowlane hipermarke-
ty praktycznie polikwidowa³y stoiska z PVC. Analitycy

rynku budowlanego prorokuj¹, ¿e albo producenci
wyk³adzin z tworzyw sztucznych zaproponuj¹ jakieœ

nowe rozwi¹zania techniczne, albo ca³kiem przegraj¹
z panelami. 

Tajemnice

PODŁÓG 
nowej generacji

P o d ł o g i  d r e w n i a n e

Inny typ desek pod³ogowych (czasami sprze-
dawcy okreœlaj¹ je mianem panelowych).
Idea pióro-wpust jest widoczna na zdjêciu
i nie wymaga omówieñ, warto jednak zapa-
miêtaæ rowki, które usytuowane na spodniej
czêœci deski biegn¹ wzd³u¿ niej. Ten pomys³
wzd³u¿nego rowkowania teoretycznie ma
wspó³pracowaæ z klejami chemicznymi (nie
cementowymi), zaœ rowki maj¹ zwiêkszaæ
powierzchniê klej¹c¹. Rowek o kszta³cie ob-
³ym powoduje, i¿ warstwa kleju trzyma de-
skê nie tylko p³aszczyznowo, lecz równie¿
w³aœnie owymi wg³êbieniami „zasysa” j¹ –
jakby dociska od wewn¹trz.

Powiêkszenie fragmentu deski pod³ogowej.
S³oje widzicie wyraŸnie dziêki temu, ¿e ca³a
deska zosta³a nas¹czona polimerami i „podko-
lorowana”. Sterowana elektronicznie wyrzy-
narka (raczej frezy) zadba³a o milimetrow¹ do-
k³adnoœæ kszta³tu pióra i rowków, które wype³-
nione zapraw¹ klej¹c¹ niczym zbrojeniem, bê-
d¹  „przês³ami” nadaj¹cymi desce sztywnoœæ.
Stary stolarz, z którym przygotowywaliœmy ten
tekst sprawdza³ drewno wciskaj¹c w deskê pa-
znokieæ kciuka. Takie sosnowe „coœ” chyba
powinno byæ miêkkie, ale paznokieæ nie pozo-
stawi³ nawet œladu na licu tej deski. Kiedy sto-
larz poœlini³ palec i „po swojemu” sprawdzi³
jak drewno wch³ania wilgoæ, stwierdzi³ ¿e za-
chowuje siê tak, jakby je ktoœ powoskowa³. Ale
drewnem pachnia³o.

Jeœli deski pod³ogowe o rowkach poprzecz-
nych maj¹ prawo wyginaæ siê ³ukowo – deski
o rowkach wzd³u¿nych powinniœcie starannie
wybieraæ, gdy¿ musz¹ one byæ równe. Na zdjê-
ciu pokazujemy optymalny zestaw ciep³ej pod-
³ogi. P³yta wiórowa, klejona do betonu którymœ
z bardzo mocnych klejów (ew. zrywanie takie-
go po³¹czenia bêdzie wymagaæ m³otka udaro-
wego i d³uta), do niej klejami mocowane s¹
deski do drewna. Warto wiedzieæ, ¿e dopiero
taka „kanapka” zapewnia w³aœciw¹ izolacyj-
noœæ pod³ogi a jednoczeœnie gwarantuje, ¿e
nie bêdzie g³oœna w trakcie chodzenia.



nych pod³ogach drewnianych, uk³ada-
nych na legarach „po³amali gwoŸdzie”...
Stare pod³ogi z desek MUSIA£Y BYÆ
GRUBE. Deski wspó³czesne s¹ cienkie.
Pióro-wpusty dawnych desek pod³ogo-
wych MUSIA£Y przenosiæ obci¹¿enia
i jednoczeœnie eliminowaæ efekty spa-
czeñ. W pod³ogach nowej generacji pióro-
wpust „zajmuje” siê jedynie uszczelnie-
niem po³¹czenia przed kurzem. Drewno
na deski pod³ogowe musia³o czekaæ w ze-
sz³ym wieku kilka lat, aby dojrzeæ do u³o-
¿enia. Drewno na deski pod³ogowe
w XXI wieku sezonuje siê w autoklawie
i poddaje procesom, w ramach których
wch³ania ono polimery. Ortodoksyjny
ekolog powie, ¿e w drewnie desek nowej
generacji najmniej jest drewna, ale to nie-
prawda. Osza³amiaj¹cy rozwój chemii po-
zwala na tak¹ modyfikacjê materia³ów
tradycyjnych aby, zachowuj¹c walory, po-
zbawiane by³y swych tradycyjnych wad.
To jednak¿e czyni z nich wyroby wyma-
gaj¹ce œciœle okreœlonych technologii
uk³adania i montowania, co z kolei wy-
maga zastosowania równie œciœle okreœlo-
nych dodatków, klejów, mocowañ itd.
Dawny stolarz latami uczy³ siê specyfiki
poszczególnych gatunków drewna.
Wspó³czesny musi byæ bardziej chemi-
kiem. Musi te¿ opanowaæ istotê nowych
technologii. Tylko wtedy nie pope³ni b³ê-
dów. Inwestor, który dawniej chcia³ mieæ
drewnian¹ pod³ogê – zamawia³ us³ugê
opieraj¹c siê jedynie na intuicji i wierze
w umiejêtnoœci wykonawcy. Inwestor
wspó³czesny mo¿e wydrukowaæ z Inter-
netu instrukcjê producenta i weryfikowaæ
pracê fachowca. Nasz zestaw ilustrowa-
nych komentarzy przygotowany zosta³
z myœl¹ o tym, abyœcie „uchwycili” istotê
ró¿nic miêdzy dawnymi a nowymi tech-
nikami uk³adania pod³óg drewnianych. 
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Pióro-wpustowe po³¹czenia desek. Tu wyraŸnie
widzicie istotê ró¿nicy pomiêdzy tradycyjnym
po³¹czeniem desek pod³ogowych a rozwi¹za-
niami wspó³czesnymi. Wspó³czesne pióro jest
krótkie i w proporcji do gruboœci deski zdecy-
dowanie za cienkie – jakby powiedzia³ dawny
stolarz. Zgoda! Ale jeœli dawniej pióro i wpust
mia³y pracowaæ wspólnie z ³¹czonymi deska-
mi, musia³y byæ grubsze, bowiem ich zada-
niem by³o przenoszenie obci¹¿eñ. W deskach
nowej generacji pióro i wpust maj¹ „pilno-
waæ”, aby brud nie wnika³ pomiêdzy szpary
w po³¹czeniu. Funkcja pracy przenios³a siê
w tym rozwi¹zaniu na specjalnie wytoczony
profil spodniej czêœci deski. Deski w pod³odze
nowej generacji s¹ sztywne (pod³oga zawsze
równa) i wytrzyma³e (nie pacz¹ siê w trakcie
eksploatacji) nie dziêki w³aœciwoœciom same-
go drewna (bo jest go w nowej desce za ma-
³o), lecz dziêki temu, ¿e wspó³czesne kleje mo-
g¹ byæ jednoczeœnie wytrzyma³e i elastyczne.

Tu istotê zmian w technologii pod³óg drewnia-
nych widaæ najpe³niej. Z³o¿one (jeszcze nie
dociœniête, bo gdyby by³y – nie zobaczyliby-
œcie szpary) dwie deski. Pióro (A) swobodnie
mieœci siê we wpuœcie (ma zapas g³êbokoœci,
który w przypadku przeznaczenia pod ogrze-
wanie pod³ogowe wype³ni odpowiedni klej).
Najwa¿niejsze jest dolne, lejkowate po³¹cze-
nie. Tu wejdzie klej cementowy – deski maj¹
rowkowanie poprzeczne – i po zwi¹zaniu stwo-
rzy klin, który bêdzie doci¹ga³ ca³e po³¹czenie
do betonowej wylewki. Kszta³t dolnego wypro-
filowania jest chroniony patentowo, wraz z ca-
³ym opracowaniem „systemu klejonej pod³ogi
drewnianej”, o czym wiedz¹ nasi producenci
i oferuj¹c podróbki musz¹ toczyæ leje o innych
wymiarach, czy kszta³cie. Ró¿nie to bywa póŸ-
niej, kiedy pod³oga pracuje, zaœ klient i tak nie
ma jak sprawdziæ czy kupuje orygina³, czy
podróbkê –  niemniej lejkowaty klin MUSI BYÆ
i MUSI byæ wype³niony zapraw¹, aby pod³oga
pracowa³a w³aœciwie.

To, ¿e deski pod³ogowe nowej generacji powstaj¹ dziêki symulacjom komputerowym, zaœ produko-
wane s¹ maszynami sterowanymi mkroprocesorowo nie oznacza, niestety, ¿e mo¿ecie „odpuœciæ”
sobie kontrolê jakoœci. W œlad bowiem za nowoczesnoœci¹ w samej produkcji nie idzie pieczo³owi-
toœæ (czytaj kosztowne i zaawansowane technologie) w przygotowaniu samego drewna do wycina-
nia desek. Polska w technologiach przygotowania tego surowca (selekcja, suszenie itd.) jest bardzo
daleko za krajami, które je szanuj¹. 
Ku przestrodze – zdjêcie importowanej deski w stanie okropnym, co mo¿e byæ zwi¹zane z transpor-
tem i przechowywaniem, ale co to obchodzi klienta. On musi, we w³asnym interesie, zawsze roze-
rwaæ foliowe opakowanie i wybraæ, bo ma do tego nie tylko prawo ale i – niestety koniecznoœæ.

Deska pod³ogowa nowej generacji. Zdjêcie po-
kazuje j¹ od spodu. Zwróæcie uwagê na po-
przeczne, rowkowate naciêcie, dochodz¹ce do
pióra, które bêdzie wchodzi³o we wpust deski
przyleg³ej. Zauwa¿cie te¿, ¿e deska wygina siê
jak ³uk. To nie jest jej wad¹. Ten rodzaj deski
(popularnie w bran¿y okreœlany niemieckim)
doskonale spisuje siê na pod³odze, jeœli deski
bêd¹ do pod³o¿a PRZYKLEJANE. Klej p³aszczy-
znowo przylgnie do deski, zaœ jego nadmiar
wciœnie siê do rowków i po zaschniêciu utwo-
rzy coœ w rodzaju zbrojenia poprzecznego, któ-
re usztywni ca³oœæ. Nasi wykonawcy mocowali
takie deski klejami chemicznymi i twierdz¹, ¿e
wszystko jest w porz¹dku. Warto jednak wie-
dzieæ, ¿e tego typu (rowkowe – poprzeczne)
rozwi¹zanie i ten pomys³ zabudowy pod³ogi
opracowano z myœl¹ o klejeniu desek cienko-
warstwowymi zaprawami cementowymi (z ro-
dziny wylewek samopoziomuj¹cych), które
maj¹ na opakowaniach oznaczenia:
beton/drewno. 
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