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Mówi¹c o wyk³adzinach mamy na
myœli miêkkie, tekstylne wyk³adzi-

ny dywanowe, wyk³adziny elastyczne,
produkowane na bazie polichlorku winy-
lu, linoleum, korek. 

O tym, jaki rodzaj wyk³adziny wybie-
rzemy, decyduj¹ nasze potrzeby oraz
miejsce u³o¿enia i warunki, w jakich bê-
dzie funkcjonowa³a pod³oga. Niemniej
,spoœród wszystkich wyk³adzin najpopu-
larniejsze s¹ dywanowe. 

Wyk³adziny dywanowe
Wyk³adzina dywanowa wnosi do

wnêtrza wra¿enie ciep³a, spokoju i ele-
gancji 1. Jest to najbardziej miêkki mate-
ria³ pod³ogowy, dobrze t³umi ha³as i sta-
nowi dobr¹ izolacjê termiczn¹. Wyk³adzi-
ny, dostêpne w szerokiej gamie wzorów
w kolorów, chêtnie wybierane s¹ do salo-

nu, sypialni, pokoju dzieciêcego, a nawet
do biura, czy hotelu. 

Wyk³adziny dywanowe zazwyczaj
sk³adaj¹ siê z trzech warstw: górnej war-
stwy u¿ytkowej, warstwy noœnej i dolnej. 

Warstwa u¿ytkowa powinna byæ
miêkka i przyjemna w dotyku. Oprócz te-
go powinna byæ odporna na œcieranie oraz
zgniatanie. Produkowane s¹ wyk³adziny
o trzech rodzajach wykoñczenia: welur,
pêtle oraz pêtle ciête. 

Wyk³adziny welurowe nie s¹ zbyt od-
porne na intensywne u¿ytkowanie. St¹d

poleca siê je do sypialni oraz pomieszczeñ
o ma³ym natê¿eniu ruchu. 

Wyk³adziny pêtelkowe sk³adaj¹ siê
z pêtli przêdzy o jednakowej wysokoœci.
Nadaj¹ siê do ka¿dego rodzaju pomiesz-
czeñ: sypialni, pokoju dziennego, koryta-
rza i przedpokoju, pokoju dzieciêcego.
Doskonale sprawdzaj¹ siê zw³aszcza w ko-
rytarzu i przedpokoju. 

Pêtle ciête to kombinacja ca³ych pêtli
i pêtli przyciêtych. Tworzy ona niezwykle
dekoracyjn¹ powierzchniê. Te wyk³adzi-
ny polecane s¹ zw³aszcza do pokoju
dziennego oraz sypialni. 

Warstwa noœna jest zazwyczaj wyko-
nana ze sztywnego polipropylenu, zaœ
warstwê doln¹ stanowiæ mog¹: 
– podk³ad filcowy – sprawia, ¿e wyk³a-
dzina staje siê doskona³ym izolatorem
cieplnym i akustycznym, nie strzêpi siê,
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To pytanie zadaj¹ sobie
wszyscy wykañczaj¹cy,

b¹dŸ remontuj¹cy miesz-
kanie czy dom. Nic dziw-

nego, przecie¿ pod³oga to
jeden z wa¿niejszych ele-
mentów decyduj¹cych nie

tylko o komforcie miesz-
kania, ale tak¿e nadaj¹-

cych wnêtrzu odpowiedni
charakter. Materia³ami,

które stwarzaj¹ olbrzymie
mo¿liwoœci aran¿acyjne

na pewno s¹ wyk³adziny.
Obecnie s¹ one nie tylko
atrakcyjne wzorniczo, ale

tak¿e sprawdzaj¹ siê
w najtrudniejszych warun-

kach u¿ytkowania. 
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Welur to powierzchnia sk³adaj¹ca siê
z przyciêtych pêtli, które nastêpnie zostaj¹
silnie skrêcone i umocowane w pod³o¿u. 

AAggnniieesszzkkaa  KKoo³³ooggrreecckkaa  ii AAnnnnaa  GGrroocchhoollsskkaa

Co NA POD£OGÊ ?

fot. Lentex



³atwo j¹ ci¹æ, a ³¹czenia nie s¹ widoczne;
jest miêksza, mo¿na j¹ uk³adaæ na ka¿-
dym pod³o¿u, doskonale niweluje jego
nierównoœci; idealnie sprawdza siê w po-
mieszczeniach z ogrzewaniem pod³ogo-
wym; 
– juta – surowiec naturalny, maj¹cy bar-
dzo dobr¹ przyczepnoœæ do pod³o¿a; jest
doskona³a do pomieszczeñ z ogrzewa-
niem pod³ogowym; 
– juta syntetyczna (Action Back) – gwa-
rantuje doskona³¹ przyczepnoœæ; jej zale-
t¹ jest odpornoœæ na wilgoæ; 
– g¹bka – zapewnia wysoki komfort, do-
br¹ izolacjê ciepln¹ i akustyczn¹. Nie za-
leca siê k³adzenia wyk³adzin na g¹bce na
pod³ogach lakierowanych, panelach, no-
wych deskach i parkietach. Natomiast do-
skonale nadaj¹ siê do stosowania bezpo-
œrednio na twardym pod³o¿u – betonie,
lastryko czy kaflach. Wad¹ g¹bki jest to,
¿e po jakimœ czasie siê strzêpi; 
– guma kauczukowa – zapewnia trwa³oœæ
wymiarów, jest bardzo odporna na wilgoæ. 

Obecnie najpopularniejszym podk³a-
dem jest podk³ad filcowy. Jego dodatkow¹
zalet¹ jest bardzo ³atwy monta¿ przy po-
mocy taœmy rzepowej. Taœmê przylepia
siê do pod³o¿a rzepem do góry i rozk³ada
wyk³adzinê. Tak u³o¿on¹ wyk³adzinê
mo¿na wielokrotnie demontowaæ i mon-
towaæ ponownie. Ma to znaczenie cho-
cia¿by w przypadku przeprowadzki. 

Na jakoœæ i cenê wyk³adziny znacz¹cy
wp³yw ma w³ókno, z jakiego jest wykona-
na. U¿ywane s¹ w³ókna naturalne, sztucz-
ne oraz mieszane. 

Wyk³adziny naturalne
S¹ to wyk³adziny produkowane z we³-

ny i sizalu. 
Wyk³adziny we³niane 2. We³na ma

spoœród w³ókien naturalnych u¿ywanych
do produkcji wyk³adzin najwiêcej zalet.
Jest g³adka, miêkka i elastyczna. W³ókna
s¹ rozci¹gliwe, nie ³ami¹ siê, po ustaniu
obci¹¿enia wyprostowuj¹ siê – tym ³at-
wiej, im runo jest gêstsze. Ponadto dywa-
ny i wyk³adziny o gêstszym runie maj¹
d³u¿sz¹ ¿ywotnoœæ. Dziêki naturalnej wil-
goci zawartej we w³óknie (dochodzi do
30%) utrudnione jest powstawanie ³adun-
ków elektrostatycznych. Z tego powodu
wyk³adziny i dywany we³niane nie powo-
duj¹ nieprzyjemnego „kopania”. Cz¹-
steczki kurzu nie s¹ przyci¹gane magne-
tycznie, st¹d ³atwoœæ czyszczenia wyk³a-
dziny. Wysoka zawartoœæ wilgoci i protein
czyni produkty z we³ny odpornymi na za-
palanie siê, a rozszerzanie siê p³omieni
jest utrudnione. Tego rodzaju wyk³adziny
powoduj¹ równie¿ powstanie przyjemne-
go mikroklimatu w pomieszczeniu. Przy
zbyt du¿ej wilgotnoœci powietrza wilgoæ
jest przyjmowana przez w³ókna, a przy
zbyt suchym powietrzu – oddawana do

otoczenia. Runo wyk³adziny, dziêki spe-
cyficznej budowie, zawiera w sobie du¿¹
iloœæ powietrza, co czyni je ciep³ym w do-
tyku i chodzeniu, a tak¿e powoduje po-
lepszenie akustyki pomieszczeñ. Nato-
miast wad¹ wyk³adzin dywanowych jest
fakt, i¿ s¹ idealn¹ po¿ywka dla moli. Dla-
tego te¿ we³nê wykorzystywan¹ do pro-
dukcji wyk³adzin bardzo czêsto pokrywa
siê dodatkowo œrodkami antymolowymi. 

Wyk³adziny sizalowe 3. Sizal to na-
turalne w³ókno otrzymywane z ³odyg aga-
wy. Produkowana z niego wyk³adzina jest
bardzo trwa³a, nie ugniata siê i nie zadep-
tuje. Jest antystatyczna. Wystêpuje w sze-
rokiej gamie odcieni, wzorów i faktur.
Œwietnie wspó³gra zarówno z drewnem,
jak i modnym ostatnio metalem. Wyk³a-
dziny sizalowe nie lubi¹ wilgoci. W³ókno
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1 Dywanowe wyk³adziny o spokojnych kolorach s¹ eleganckie (fot. Komfort)

2 Wyk³adziny we³niane s¹ przyjemne w doty-
ku (fot. Komfort) 

3 Sizal zdobywa coraz wiêksze uznanie 
(fot. Komfort)
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kurczy siê po zawilgoceniu, dlatego wy-
k³adziny takiej nie nale¿y uk³adaæ w ³a-
zienkach i kuchniach. 

Wyk³adziny sztuczne
Do produkcji wyk³adzin dywano-

wych u¿ywa siê w³ókien poliamidowych,
pol ipropylenowych i akrylowych.
W przypadku materia³ów mieszanych
najczêœciej stosowane jest po³¹czenie we³-
ny z polipropylenem lub we³ny z akry-
lem. 

Wyk³adziny poliamidowe 4. W³ók-
na poliamidowe charakteryzuj¹ siê bar-
dzo du¿¹ wytrzyma³oœci¹ na rozci¹ganie,
zginanie, skrêcanie oraz – co jest bardzo
wa¿ne przy wyk³adzinach – na œcieranie
(odpornoœæ na œcieranie jest ok. 20 razy
wiêksza od we³ny). Poliamid nie jest ata-
kowany przez mole, jest odporny na dzia-
³anie bakterii i grzybów (nie butwieje).
Up³yw czasu ma niewielki wp³yw na ja-
koœæ produktów z tego tworzywa. W³ókna
z poliamidu dobrze przyjmuj¹ barwniki,
uzyskuje siê piêkne, trwa³e wzory; wyk³a-
dziny mo¿na ró¿nobarwnie zadrukowaæ.
Niestety, ³atwoœæ wch³aniania barwników
p³ynnych sprawia, ¿e wyk³adziny te nie s¹
odporne na powstawanie plam oraz za-
brudzenia. W celu podniesienia jakoœci
wyk³adzin poliamidowych pokrywa siê je
pow³okami antyzabrudzeniowymi u³a-
twiaj¹cymi czyszczenie. Poliamid mo¿e
siê elektryzowaæ. Dlatego w³ókna uszla-
chetniane s¹ poprzez pokrycie ich pow³o-
k¹ antyelektrostatyczn¹. 

Wyk³adziny polipropylenowe 5 .
W³ókna polipropylenowe s¹ wytrzyma³e,
bardzo odporne na tarcie i œcieranie. Ta
ostatnia cecha zapewnia ³adny wygl¹d
wyk³adziny przez d³ugi czas. Wad¹ w³ó-

kien polipropylenowych jest ich znaczna
³amliwoœæ, dlatego wyk³adziny robione s¹
w formie pêtelek (bouclé), eliminuj¹cych
ten mankament. W³ókna polipropyleno-
we nie stanowi¹ po¿ywienia dla moli,
grzybów i bakterii. Bardzo dobrze prze-
wodz¹ ciep³o, st¹d znakomicie nadaj¹ siê
na pod³ogi z ogrzewaniem pod³ogowym.
Polipropylen charakteryzuje siê bardzo
dobr¹ odpornoœci¹ na chemikalia i roz-
puszczalniki organiczne. Jego w³aœciwo-
œci elektrostatyczne równie¿ s¹ bardzo do-
bre. Tworzywo to nie ch³onie wody. Z jed-
nej strony stanowi to wadê, gdy¿ bardzo
utrudnia barwienie – wyk³adziny nie daj¹
siê zadrukowaæ wzorami. Z drugiej po-

zwala na stosowanie wyk³adzin w warun-
kach podwy¿szonej wilgotnoœci i na ze-
wn¹trz obiektów. Na wyk³adzinach nie
zostaj¹ te¿ plamy po zanieczyszczeniach
p³ynnych. 

Wyk³adziny akrylowe 6. Akryl zali-
czany jest do w³ókien œredniej wytrzyma-
³oœci i odpornoœci na dzia³anie si³ mecha-
nicznych. Przewy¿sza on jednak znacznie
pod tym wzglêdem we³nê. Pod wzglêdem
takich cech jak miêkkoœæ, sprê¿ystoœæ
i elastycznoœæ w³ókna te s¹ zbli¿one do
we³ny. Du¿a jest tak¿e ich ciep³ochron-
noœæ. Odpornoœæ na œwiat³o s³oneczne jest
doskona³a, wiêksza od innych w³ókien
syntetycznych. W³ókna z akrylu trudno
siê zapalaj¹ i s¹ samogasn¹ce. Maj¹ dobre
w³aœciwoœci elektrostatyczne (nie powo-

duj¹ elektryzowania). W³ókna s¹ ca³kowi-
cie odporne na dzia³anie owadów i mikro-
organizmów. 

Przeznaczenie wyk³adziny 
Czas eksploatacji oraz jej niezawod-

noœæ zale¿¹ od w³aœciwego doboru wyk³a-
dziny 7. Inne wyk³adziny nale¿y zastoso-
waæ w sypialni, inne zaœ w korytarzu. 
■■  Pokój dzienny. Wyk³adzina powinna
byæ ³atwa do utrzymania w czystoœci, wy-
trzyma³a i dopasowana kolorystycznie do
charakteru wnêtrza. Polecane s¹ wyk³a-
dziny welurowe i pêtelkowe. 
■■  Sypialnia. Wyk³adzina mo¿e byæ bar-
dziej dekoracyjna i mieæ mniejsz¹ wytrzy-
ma³oœæ. Polecane s¹ wyk³adziny pêtelko-
we ciête, jako bardziej efektowne i stwa-
rzaj¹ce wra¿enie ciep³a i spokoju. 
■■  Pokój dzieciêcy. Wyk³adzina w tym po-
mieszczeniu powinna byæ odporna na za-
plamienia i wzmo¿on¹ eksploatacjê, jed-
noczeœnie powinna byæ miêkka, ciep³a,
t³umi¹ca ha³asy. Polecane s¹ wyk³adziny
pêtelkowe i welurowe, najlepiej na pod-
k³adzie filcowym. 
■■  Przedpokój i korytarze. S¹ to pomiesz-
czenia szczególnie nara¿one na uszkodze-
nia i zabrudzenia. Najbardziej odpowied-
nie s¹ wyk³adziny polipropylenowe pêtel-
kowe, gdy¿ s¹ w³aœnie wytrzyma³e i od-
porne na zabrudzenia. 

Modne wyk³adziny
Ostatnio najmodniejsze s¹ wyk³adzi-

ny typu shaggy, o d³ugim skrêconym
w³óknie jak np. wyk³adziny Vogue
(69,90 z³/m2), Solana (83,70 z³/m2), Shag-
gy (89,95 z³/m2), Meran (59,00 z³/m2), czy
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4 Poliamid mo¿na barwiæ na dowolne kolory
(fot. Komfort)

5 Wyk³adziny polipropylenowe s¹ bardzo wy-
trzyma³e (fot. Timzo Tufting Poland)

6 Jednym ze sztucznych w³ókien stosowanych
do produkcji wyk³adzin dywanowych jest akryl



Chic to Chic (199,00 z³/m2) S¹ one gru-
be, bardzo trwa³e, nie mechac¹ siê i nie
udeptuj¹ , nie widaæ na nich plam, a tak-
¿e ³atwo je odkurzyæ i utrzymaæ w czy-
stoœci. Nadaj¹ siê do wszystkich suchych
pomieszczeñ mieszkalnych, a oferowane
s¹ w szerokiej gamie odwa¿nych kolo-
rów. 

Tym którzy wol¹ tradycyjne zestawie-
nia kolorystyczne zapewne bli¿szy bêdzie
kierunek nawi¹zuj¹cy barw¹ i struktur¹
do natury. Nadal modne s¹ wyk³adziny
naturalne, b¹dŸ z domieszk¹ naturalnych
w³ókien. Od wielu ju¿ lat na topie jest
we³na. Za takie wyk³adziny zap³acimy
przyk³adowo: Tybet Plus (39,95 z³/m2),
czy Berga Plus (49,95 z³/m2). Obie wyk³a-
dziny oferowane s¹ na miêkkim podk³a-
dzie filcowym, który dodaje im miêkkoœci
i delikatnoœci. 

Z naturalnych wyk³adzin nadal modne
s¹ wyk³adziny sizalowe. Dot¹d dostêpne je-
dynie w naturalnych barwach teraz ofero-
wane s¹ w odcieniach granatu i czerwieni
(Agawa 84,95 zl/m2, Jaspa 69,95 z³/m2). 

Coraz popularniejsze staj¹ siê te¿ wy-
k³adziny bawe³niane, np. Cotton –
89,00 z³/m2. 

Dominuj¹ca kolorystyka wyk³adzin
nadal oparta jest na barwach natury 8.
W nowoczesnych wnêtrzach œwietnie
sprawdzaj¹ siê be¿e, ecru, popiele, b³êkity

i stonowane zielenie. Nowymi kolorami
s¹ marynarski granat i chiñska ró¿a.
Wzrasta te¿ popularnoœæ, szczególnie
w sypialni, wyk³adzin w odcieniach fiole-
tu i ró¿owego. 

Co odwa¿niejsi decyduj¹ siê na kolory
metaliczne, które znakomicie komponuj¹
siê z wnêtrzem wykoñczonym w stylu mi-
nimalistycznym. 

Wyk³adziny elastyczne
S¹ to wyk³adziny z PVC – sztuczne

i z linoleum – naturalne. W niczym nie
przypominaj¹ wyk³adzin sprzed lat, od
których siê wywodz¹. Teraz s¹ znacznie
trwalsze, ³adniejsze, produkowane w sze-
rokiej gamie wzorów, kolorów. 

PVC – nowoczesne i modne
Atrakcyjna i modna kolorystyka,

a tak¿e ró¿norodne wzornictwo sprawiaj¹,
i¿ wyk³adziny z tego tworzywa pasuj¹
praktycznie do wystroju ka¿dego wnê-
trza 9. 

Do pokoju dziennego czy sypialni
urz¹dzonych w tradycyjnym stylu mo¿e-

my wybieraæ spoœród ró¿nokolorowych
wzorów desek, parkietu czy drewnianej
mozaiki. Obecnie modne s¹ wyk³adziny
o wzorach wiernie oddaj¹cych stare, an-
tyczne, nawet nieco wytarte drewno. We
wnêtrzu tworz¹ one ciep³y klimat. W po-
mieszczeniach urz¹dzonych w surowym,
wrêcz minimalistycznym stylu, bêd¹cym
czêsto po³¹czeniem metalu i szk³a, ideal-
nie sprawdz¹ siê wzory imituj¹ce metal,
b¹dŸ naturaln¹ matê z sizalu. Ci, którzy
dobrze czuj¹ siê w otoczeniu zdecydowa-
nych barw mog¹ wybieraæ spoœród fanta-
zyjnych, nieregularnych wzorów o weso-
³ej kolorystyce. A najodwa¿niejsi decydu-
j¹ siê na wzory imituj¹ce porozrzucane po
pod³odze wycinki z gazet, czy czarno-
bia³e ³aty poczciwej krasuli. 

Do ³azienki, kuchni czy korytarza
najchêtniej wybierane s¹ wzory kafli,
marmuru, granitu lub naturalnego ka-
mienia. Dla tych, którzy ceni¹ sobie urok
dywanu b¹dŸ wyk³adziny dywanowej ide-
alnym rozwi¹zaniem w tych pomieszcze-
niach jest wyk³adzina elastyczna o takim
w³aœnie wzorze. Taka pod³oga na pewno
nie namoknie, gdy u³o¿ymy j¹ w ³azience,
ani nie zaplami siê trwale, gdy w kuchni
rozlejemy kawê b¹dŸ herbatê. 

Jakie s¹ sztuczne wyk³adziny ela-
styczne? 
Zdrowe i higieniczne. Produkowane

s¹ na bazie polichlorku winylu. Tworzywo
to jest ca³kowicie nieszkodliwe dla zdro-
wia. Dowodem jest fakt, i¿ jest ono po-
wszechnie stosowane w medycynie. Wy-
k³adziny elastyczne s¹ idealne dla alergi-
ków. Nie maj¹ fug i szczelin, g³ównych
siedlisk brudu. Nie przylega do nich
trwale kurz, dlatego mo¿na go bardzo ³a-
two i szybko usun¹æ przemywaj¹c jedynie
ciep³¹ wod¹ z dodatkiem delikatnego de-
tergentu. 

Produkty te maj¹ tak¿e w³aœciwoœci
amortyzuj¹ce. Warstwa spodniej pianki
stanowi ochronê w przypadku uderzenia,
czy upadku – zw³aszcza wyk³adziny
o gruboœæ powy¿ej dwóch milimetrów
w znacznym stopniu odci¹¿aj¹ krêgos³up. 

Praktyczne. Wyk³adziny z PVC s¹
trwale, odporne na wilgoæ i nawet najbar-
dziej uci¹¿liwe zabrudzenia. Sprawdzaj¹
siê w pokojach dziecinnych oraz w miesz-
kaniach ze zwierzêtami domowymi, gdzie
pod³oga nara¿ona jest na ostre pazury
i wymaga czêstszego odkurzania -. 
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7 Rodzaj wyk³adziny dywanowej powinien byæ
dobrany do konkretnego pomieszczenia
(fot. Komfort) 

8 Barwy ziemi s¹ modne i pasuj¹ do ka¿dego
pomieszczenia (fot. Komfort)

9 Takie wykoñczenie pod³ogi mo¿na uzyskaæ
nie tylko uk³adaj¹c p³ytki, ale te¿ wyk³adzinê
z roli (fot. Tarkett Sommer)

nie da sie
powiekszyc!!!!!
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Szybki i ³atwy jest ich monta¿ – nie
stosuje siê specjalistycznych narzêdzi, nie
potrzeba zatrudniaæ fachowców. Wystar-
czy miarka, ostry nó¿ i szpachla do roz-
prowadzania kleju. 

Niedrogie. Sztuczne wyk³adziny
elastyczne s¹ niedrogie w porównaniu
z materia³ami takimi, jak kafle czy pane-
le pod³ogowe. Dostêpne s¹ ju¿ w cenie
od 8,95 z³/m2. Znacznie tañsze s¹ te¿
materia³y potrzebne do ich zamontowa-
nia. 

Jedno– i wielowarstwowe
Wyró¿niamy 2 rodzaje wyk³adzin

elastycznych: 
■■  jednowarstwow; 
■■  wielowarstwowe. 

Wyk³adziny jednowarstwowe (czyli
jednorodne) zbudowane s¹ z jednej, gru-
bej warstwy œcieralnej. 

Idealnie nadaj¹ siê do pomieszczeñ
nawet o bardzo du¿ym natê¿eniu ruchu.,
gdy¿ charakteryzuj¹ siê ogromn¹ wytrzy-
ma³oœci¹. Jednak ich monta¿ jest bardziej
skomplikowany, st¹d nie poleca siê ich do
samodzielnej instalacji. 

Wyk³adziny wielowarstwowe. Pole-
cane s¹ do pomieszczeñ mieszkalnych.
Ich budowa jest o wiele bardziej skom-
plikowana. Sk³adaj¹ siê z co najmniej
4 warstw: sprê¿ystego i elastycznego
podk³adu, warstwy noœnej stabilizuj¹cej
wyk³adzinê, warstwy dekoracyjnej pre-
zentuj¹cej wzór oraz warstwy œcieralnej,
której gruboœæ decyduje o wytrzyma³o-
œci wyk³adziny. Im grubsza warstwa
œcieralna, tym lepsza wytrzyma³oœæ wy-
k³adziny. 

Linoleum
O linoleum niestety nie mamy dobre-

go zdania. A szkoda. Niewielu z nas wie,
i¿ linoleum to ca³kowicie naturalny i je-
den z najbardziej wytrzyma³ych materia-
³ów pod³ogowych, który nie zmienia swo-
ich pierwotnych kolorów i w³aœciwoœci
nawet przez kilkadziesi¹t lat !. Trudno-
zapalny, odporny na œcieranie i du¿e ob-
ci¹¿enia, higieniczny oraz wielobarwny
o atrakcyjnych i wzorach œwietnie spraw-
dza siê w obiektach o bardzo du¿ym natê-
¿eniu ruchu. 

Linoleum to najbardziej zaawansowa-
na technologicznie forma ca³kowicie na-
turalnej i ekologicznej wyk³adziny. Pro-

dukowane z oleju lnianego, ¿ywic natu-
ralnych, m¹ki drzewnej, wapienia, pig-
mentów i juty jest materia³em, który ule-
ga ca³kowitej biodegradacji. G³ównym je-
go sk³adnikiem jest olej lniany, uzyskiwa-
ny z nasion lnu w procesie ekstrakcji i ³¹-
czony z ¿ywic¹ sosnow¹. Z drewna z kolei
otrzymuje siê m¹czkê drzewn¹, która do-
daje produktowi masy i uwypukla kolory
powsta³e przez dodanie naturalnych
barwników. G³adkoœæ nadaje wyk³adzinie
zmielony wapieñ. Tak powsta³a masê pod-
daje siê walcowaniu i wzmacnia od spodu
jut¹. 

Linoleum jest najzdrowszym i naj-
bardziej higienicznym materia³em pod³o-
gowym. Charakteryzuje siê samoistn¹
bakterio– i grzybobójczoœci¹. 

W dotyku ciep³e i przytulne jest ide-
alne dla dzieci, które zwykle biegaj¹ boso,
a pod³oga jest najlepszym miejscem ich
zabaw. Odporne na chemikalia, ¿ar papie-
rosowy, meble na kó³kach oraz silny na-
cisk miejscowy przez wiele lat nie traci
swoich w³aœciwoœci u¿ytkowych. Jako na-
turalny przewodnik ciep³a z powodze-
niem mo¿e byæ stosowany na pod³ogach
z ogrzewaniem pod³ogowym. Niezwykle
wytrzyma³e linoleum œwietnie sprawdza
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Wyk³adzina elastyczna prezentuje siê
jeszcze lepiej, gdy nadamy jej po³ysk. 

Efekt ten uzyskujemy poprzez zakon-
serwowanie wyk³adziny specjalnym pre-
paratem. Uchroni on te¿ wyk³adzinê
przed szybkim zabrudzeniem. 

Zanim zakonserwujemy wyk³adzinê,
nale¿y j¹ dok³adnie umyæ i wysuszyæ. Na-
stêpnie miêkk¹ szmatk¹ rozprowadzamy
œrodek, czekamy kilkanaœcie minut, do je-
go wch³oniêcia i nak³adamy drug¹ war-
stwê preparatu. 

Tak¹ konserwacjê wyk³adziny ela-
stycznej wystarczy przeprowadziæ trzy,
cztery razów w roku. 

- Wyk³adzina z PVC dobrze sprawdzi siê tak¿e
w dziecinnym (fot. Gerflor)

! Linoleum jest trwa³e i efektowne
(fot. Forbo Novilion)

@ £¹czenia miêdzy poszczególnymi panelami
s¹ niewidoczne (fot. Forbo Novilion)



siê na schodach i tam, gdzie ruch jest wy-
j¹tkowo du¿y. 

Linoleum dostêpne jest w formie wy-
k³adziny w rolce oraz, co jest nowoœci¹ na
rynku, w formie bezklejowych paneli
pod³ogowych @. Warstwê wierzchni¹ pa-
neli stanowi¹ 2 mm naturalnego lino-
leum. Pod nim znajduje siê p³yta HDF
z wyprofilowanym piórem i wpustem
oraz warstwa spodnia – naturalny korek
(1 mm), który dodatkowo wycisza po-
mieszczenie oraz stanowi kumuluje cie-
p³o. 

Monta¿ paneli jest szybki i bardzo
prosty. Uk³adane s¹ one tak, jak tradycyj-
ne panele bezklejowe. Wystarczy wcisn¹æ
pióro we wpust, tworz¹c szczelne po³¹cze-
nie bez ¿adnych szpar. Dziêki takiemu ³¹-
czeniu panele mo¿emy kilkakrotnie roz-
k³adaæ i sk³adaæ. Bez problemu mo¿emy
te¿ wymieniæ uszkodzony element. Pane-
le maj¹ wymiar 91x30 cm, uzupe³nieniem
mog¹ byæ p³ytki 30x30 cm. 

Korek
W handlu znajduj¹ siê wyk³adziny,

p³ytki i panele korkowe. Wszystkie maj¹
budowê warstwow¹ #. W p³ytkach i pane-
lach warstw¹ noœn¹ jest p³yta HDF. War-
stwa dekoracyjna to naturalny fornir kor-
kowy, który wygl¹dem mo¿e imitowaæ
drewno, korê, marmur, granit. Przed
czynnikami zewnêtrznymi chroni j¹ po-

trójna warstwa lakieru odpornego na pro-
mienie UV, który jednoczeœnie gwarantuje
odpowiedni¹ twardoœæ pod³ogi. Produko-
wane s¹ z naturalnego, mielonego korka. 

Korek jest dosyæ elastyczny, ciep³y
w dotyku i stanowi¹ znakomit¹ izolacjê
akustyczn¹. Do wyk³adania pod³óg nada-
j¹ siê wyk³adziny i p³ytki o gruboœci po-

nad 3 mm. Cieñsze nie maj¹ wystarczaj¹-
cej wytrzyma³oœci – ciê¿kie meble mog¹
pozostawiæ w nich wgniecenia. Jeszcze
odporniejsze s¹ wyk³adziny wzmacniane
warstw¹ PVC. 

Wyk³adziny korkowe szczególnie po-
lecane s¹ do pokoi dzieciêcych i sypialni,
a tak¿e do tych pomieszczeñ, w których
szczególnie zale¿y nam na ich wyciszeniu
i ociepleniu $. Korka nie powinno siê
stosowaæ w kuchniach i ³azienkach. 

Podane w artykule ceny wyk³adzin
obowi¹zuj¹ w sklepach KOMFORT. 

�
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# Wyk³adziny korkowe s¹ produkowane tak¿e w postaci paneli (fot. Witex Polska) 

$ Korek sprawia, ¿e pokój staje siê przytulny (fot. Dom Korkowy)


