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Jednym z ostatnich eta-
pów budowy domu jest
wykoñczenie pod³óg. Co-
raz wiêkszym zaintereso-
waniem ciesz¹ siê wyk³a-
dziny – produkowane
z materia³ów sztucznych
lub naturalnych. Mo¿emy
nimi wykoñczyæ pod³ogê
bardzo elegancko, trwale
i przy niewielkim nak³a-
dzie kosztów.
Wyk³adziny pod³ogowe to
produkty sprzedawane
g³ównie w rolkach, ale
tak¿e w postaci p³ytek.
Przykleja siê je do pod³o-
¿a lub uk³ada bez kleje-
nia. Do wyk³adzin mo¿na
zakwalifikowaæ tak¿e pod-
³ogi korkowe.

W y k ł a d z i n y  p o d ł o g o w e
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Rodzaje wyk³adzin
Wybieraj¹c wyk³adzinê kierujemy siê

przede wszystkim wzglêdami estetyczny-
mi �. Warto jednak mieæ przynajmniej
podstawow¹ wiedzê o materia³ach, z któ-
rych siê je produkuje. 

Wszystkie wyk³adziny maj¹ doskona-
³e w³aœciwoœci dŸwiêkoch³onne, czêœæ
z nich sprawdzi siê w pokoju dziennym,
jednak absolutnie nie spe³ni swojej roli
w kuchni, czy ³azience. 

Wyk³adziny pod³ogowe s¹ elastyczne
i nale¿¹ do ok³adzin ciep³ych. Cechuj¹ siê
du¿¹ trwa³oœci¹. Materia³y, z których siê

je wykonuje, mog¹ mieæ bardzo ró¿ne
w³aœciwoœci fizyczne. Jedne bardzo ³atwo
poplamiæ, inne praktycznie nie wch³ania-
j¹ wilgoci – te wystarczy zmyæ lub prze-
trzeæ, by przywróciæ im pierwotny wy-
gl¹d. Podobnie jest z odpornoœci¹ mecha-
niczn¹, czy z w³aœciwoœciami elektrosta-
tycznymi. Dopiero starannie analizuj¹c
wymienione cechy mo¿emy zdecydowaæ,
czy wyk³adzina sprawdzi siê w pomiesz-
czeniu, w którym zamierzamy j¹ u³o¿yæ.

Wyk³adziny produkowane s¹ z PVC,
linoleum, kauczuku, korka i materia³ów
tekstylnych (dywanowych). 

fot. Komfort

CIEPŁE i ELASTYCZNE

Materiały na wykładziny

PVC
linoleum
kauczuk
korek
tekstylia (dywanowe)



PVC
Wyk³adziny z polichlorku winylu

(PVC), zwane winylowymi, w niczym nie
przypominaj¹ produktów sprzed kilkuna-
stu lat. S¹ bardzo dekoracyjne i wytrzy-
ma³e mechanicznie �. S¹ te¿ szczególnie
odporne na dzia³anie wilgoci. Mo¿na je
przyklejaæ do pod³o¿y drewnianych, ka-
miennych i mineralnych. 

Wyk³adziny z polichlorku winylu
produkuje siê jako jedno– i wielowar-
stwowe. Od sposobu produkcji zale¿y ich
wytrzyma³oœæ na œcieranie. Produkty jed-
nowarstwowe powstaj¹ w procesie praso-
wania surowca i przycinania go do odpo-
wiednich wymiarów. Barwi siê je w masie,
dziêki czemu nawet intensywnie u¿ywa-
ne, nie trac¹ walorów estetycznych. 

Jednowarstwowa wyk³adzina z PVC
swoj¹ trwa³oœæ uzyskuje dziêki temu, ¿e
ca³¹ jej gruboœæ stanowi warstwa noœna.
Wyk³adziny wielowarstwowe produko-

wane metod¹ powlekania, wi¹¿e siê z pod-
³o¿em tekstylnym, poliestrowym, z w³ók-
na szklanego, lub innym (np. filc). Dziêki
temu produkt zyskuje na wytrzyma³oœci,
ponadto jest stabilny wymiarowo. Dodat-
kow¹ zalet¹ takiego rozwi¹zania, szcze-
gólnie w przypadku zastosowania winylu
piankowego, jest poprawienie w³aœciwo-
œci dŸwiêkoch³onnych wyk³adziny, która
w pewnych sytuacjach mo¿e spe³niaæ rolê
izolacji akustycznej. 

Nowoczesne technologie wzornicze
pozwalaj¹ wyprodukowaæ wyk³adziny na
pierwszy rzut oka do z³udzenia przypomi-
naj¹ce inne materia³y pod³ogowe – mar-
mur, granit, dowolnego rodzaju p³ytki
pod³ogowe, parkiet drewniany, panele �.

Wyk³adziny winylowe dostêpne s¹
w postaci rolek o ró¿nych szerokoœciach
(2, 3 i 4 m) oraz kwadratowych p³ytek. Za-
let¹ tych ostatnich jest mo¿liwoœæ kompo-
nowania dowolnych wzorów posadzki
oraz podzielenia pracy na etapy. W razie
uszkodzenia pokrycia ³atwo je naprawiæ
wymieniaj¹c uszkodzony element. Warto
tak¹ ewentualnoœæ przewidzieæ i zakupiæ
o kilka p³ytek wiêcej ni¿ potrzebujemy. 

Linoleum 
Linoleum czêsto mylone jest z PVC,

z którym nie ma nic wspólnego – inne s¹
procesy wytwarzania i sk³ad chemiczny.
Linoleum jest produktem ca³kowicie
naturalnym. Wyk³adziny produkowane
s¹ na bazie oleju lnianego, m¹czki drzew-
nej, ¿ywic oraz pigmentów koloryzuj¹-
cych. Niektórzy producenci oferuj¹ wy-
k³adziny zawieraj¹ce granulat korkowy,
maj¹ce ¿³obienia lub zdobione dowolny-
mi wzorami �. 

Wydawa³o siê, ¿e materia³ ten zosta³
skazany na zapomnienie, gdy pojawi³y siê
pierwsze wyk³adziny dywanowe. Dziœ,
w dobie mody na wszystko co ekologicz-
ne, ponownie zaczyna siê zauwa¿aæ jego
walory u¿ytkowe i estetyczne. 

Linoleum jest niezwykle odporne
na œcieranie – pod tym wzglêdem plasuje
siê zaraz za p³ytkami ceramicznymi i par-
kietem drewnianym. Do jego zalet nale¿y

równie¿ du¿a izolacyjnoœæ termiczna oraz
akustyczna. Ok³adzina pod³ogowa jest
antystatyczna i bezpieczna dla zdrowia –
zwi¹zki chemiczne wchodz¹ce w jej sk³ad
utrudniaj¹ rozwój mikroorganizmów. Po-
d³oga wykoñczona linoleum bêdzie s³u-
¿yæ nam przez wiele lat, pod warunkiem,
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� Wyk³adzina powinna byæ tak dobrana, by har-
monizowa³a z wystrojem wnêtrza (fot. Lentex)

� Dzisiejsze wyk³adziny z PVC nie przypomi-
naj¹ ju¿ brzydkich produktów sprzed kilkuna-
stu lat (fot. Gerflor)

Wyk³adziny winylowe (PVC) mo¿na
uk³adaæ we wszystkich pomieszczeniach. Ze
wzglêdu na ich odpornoœæ na uszkodzenia
mechaniczne, plamienie i wodê szczególnie
dobrze sprawdz¹ siê w kuchni i ³azience.

� Wyk³adziny z PVC z powodzeniem imituj¹
parkiet czy terakotê (fot. Gerflor)

� Linoleum jest niezwykle trwa³e, estetyczne
i produkowane w 100% z surowców pochodze-
nia naturalnego (fot. Komfort)
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¿e zostanie u³o¿ona na pod³o¿u ca³kowi-
cie równym i g³adkim. 

Wyk³adzina zwykle sprzedawana jest
w rolkach o szerokoœci 2 m, ale tak¿e
w postaci p³ytek na podk³adzie stabilizu-
j¹cym z w³ókna szklanego. 

Kauczuk
Wyk³adziny gumowe produkuje siê

z kauczuku z dodatkiem pigmentów, wy-
pe³niaczy mineralnych, zmiêkczaczy, do-
datków wulkanizuj¹cych i antyutleniaczy.
Kauczuk jest niewra¿liwy na krótkotrwa-
³e dzia³anie ¿aru papierosowego, kwasów,
rozpuszczalników i zasad. Podczas po¿aru
nie wydziela toksycznych substancji. Ma
w³aœciwoœci antystatyczne, jest stabilny
wymiarowo i odporny na wilgoæ.

Korek
Z roku na rok cieszy siê coraz wiêk-

szym zainteresowaniem klientów. Dzieje
siê tak nie tylko z uwagi na wci¹¿ rosn¹c¹
modê na produkty ekologiczne – przy-
czyn popularnoœci korka nale¿y doszuki-
waæ siê raczej w jego walorach u¿ytko-
wych i estetycznych. Ok³adziny korkowe
(tak¿e œcienne) s¹ dosyæ elastyczne,
przyjemnie ciep³e w dotyku i doskonale
t³umi¹ ha³as. Pod tym wzglêdem wypa-
daj¹ nawet lepiej ni¿ p³yty paŸdzierzowe,
styropian, czy we³na mineralna. Wytrzy-
ma³oœæ korka mo¿e byæ ró¿na, w zale¿no-
œci od jego gruboœci i jakoœci wykonania
ok³adziny. Wyk³adzina lub p³ytki spe³ni¹

sw¹ rolê, o ile bêd¹ grubsze ni¿ 3 mm.
Mo¿emy mieæ wówczas gwarancjê, ¿e
pod³oga bêdzie stabilna, a ustawione na
niej ciê¿kie meble nie pozostawi¹ na po-
sadzce ¿adnych œladów. 

Szczególnie odporne na dzia³anie sil
niszcz¹cych s¹ wyk³adziny korkowe
wzmocnione warstw¹ PVC (nie ma ona
wp³ywu na wygl¹d pokrycia). Ró¿nokolo-
rowe p³ytki (najczêœciej 30x30 lub
60x60 cm) mog¹ imitowaæ marmur, gra-
nit, korê �. 

Wyk³adziny tekstylne
Wyk³adziny tekstylne, nazywane

tak¿e dywanowymi s¹ doskona³¹ alterna-
tyw¹ dla omówionych wczeœniej pokryæ
oraz wci¹¿ popularnych dywanów �. Ich
atuty to wiêksza trwa³oœæ, izolacyjnoœæ
termiczno-akustyczna oraz mo¿liwoœæ za-
stosowania na ca³ej powierzchni pod³ogi
jako specyficznej, trwa³ej posadzki.

Dywanowe pokrycia pod³ogowe mo-
g¹ zawieraæ w³ókna naturalne, sztuczne
lub mieszane.

Wyk³adziny z w³ókien natu-
ralnych
Produkowane z czystej we³ny – uwa¿a

siê za produkt szlachetny i luksusowy.
Bardzo czêsto jednak naturalne w³ókna
wzbogacane s¹ ok. 20% poliamidów. 

Wyk³adzina we³niana jest miêkka, mi-
³a w dotyku. Ma w³aœciwoœci antystatycz-
ne, cechuje j¹ sprê¿ystoœæ (nie ulega za-
gnieceniom) oraz dosyæ du¿a odpornoœæ
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Pokrycia pod³ogowe z kauczuku
mo¿na uk³adaæ we wszystkich rodzajach
pomieszczeñ. Dziêki wysokiej wytrzyma-
³oœci na œcieranie materia³ ten idealnie
sprawdzi siê w miejscach o du¿ym natê¿e-
niu ruchu pieszego, takich jak korytarze
i schody.  

Wyk³adziny lub p³ytki korkowe to roz-
wi¹zanie praktyczne i atrakcyjne wizualnie.
Korek zaleca siê uk³adaæ w pokojach dzie-
ciêcych i sypialniach, oraz w miejscach wy-
magaj¹cych dodatkowego wyciszenia i ocie-
plenia. Pomimo ¿e jest to materia³ nie po-
ch³aniaj¹cy wilgoci, nie powinno siê go sto-
sowaæ w ³azienkach ani kuchniach.

Wyk³adziny tekstylne sk³adaj¹ siê
z dwóch do czterech warstw – noœnej
(osnowa), ewentualnie dodatkowo ³¹cz¹cej
i podk³adowej z filcu oraz wierzchniej
warstwy dekoracyjnej, która ma bezpo-
œredni kontakt ze stopami u¿ytkowników.
Tê wierzchni¹ warstwê dekoracyjn¹ na-
zywa siê w terminologii fachowej runem
lub welurem. 

S¹ to pokrycia tkane. Ich jakoœæ zale¿y
od gêstoœci punktów mocuj¹cych runo do
warstwy noœnej. Dobra wyk³adzina po-
winna mieæ przynajmniej cztery takie
punkty na d³ugoœci jednego centymetra.

Wyk³adziny wytwarza siê ró¿nymi
metodami i z ró¿nego rodzaju w³ókien
tworz¹cych runo. Od sposobu produkcji
oraz u¿ytych materia³ów zale¿¹ trwa³oœæ
koloru, miêkkoœæ, odpornoœæ na œcieranie,
plamienie oraz cena produktu.  

� Wysokiej jakoœci wyk³adziny tekstylne s¹
doskona³¹ alternatyw¹ dla tradycyjnych dywa-
nów (fot. Komfort)

Pokrycia pod³ogowe z linoleum
mo¿na uk³adaæ we wszystkich pomiesz-
czeniach, zaœ szczególnie nadaj¹ siê do ³a-
zienek i kuchni. Mog¹ tak¿e wspó³praco-
waæ z systemami wodnego ogrzewania
pod³ogowego. S¹ ponadto trudno zapalne
i odporne na ¿ar papierosowy. W przy-
padku po¿aru nie wydzielaj¹ ¿adnych tru-
j¹cych zwi¹zków chemicznych. Nie nisz-
cz¹ siê pod wp³ywem dzia³ania olejów,
kwasów i t³uszczów.

� Korek jest trwa³ym i ciep³ym materia³em pod³ogowym (fot. Dom Korkowy) 



na dzia³anie ognia. Odpornoœæ na œciera-
nie sprawia, ¿e wyk³adzinê tak¹ mo¿emy
z powodzeniem stosowaæ na schodach.

Wœród wyk³adzin z w³ókien natural-
nych pojawiaj¹ siê coraz czêœciej produk-
ty dosyæ egzotyczne o zró¿nicowanych
walorach estetycznych, u¿ytkowych
i charakterystyce fizycznej. Trawa mor-
ska – ok³adziny z tego materia³u wystê-
puj¹ najczêœciej w naturalnych kolorach –
¿ó³tym, zielonym i be¿owym. S¹ miêkkie
i mi³e w dotyku, nie przepuszczaj¹ wody.
Mo¿na je uk³adaæ we wszystkich po-
mieszczeniach, ³atwo utrzymaæ je w czy-
stoœci. W³ókno kokosowe jest niezwykle
mocne i trwa³e, jednak stosunkowo
sztywne oraz szorstkie. Jego powierzch-
nia jest porowata, wiêc jest nasi¹kliwe
i ³atwo je poplamiæ. Podobnymi w³aœci-
woœciami charakteryzuj¹ siê wyk³adziny
z juty. S¹ jednak  milsze w dotyku od ko-
kosowych, miêksze i znacznie szybciej siê
zu¿ywaj¹. Nie nadaj¹ siê do u¿ytku
w miejscach o du¿ym natê¿eniu ruchu.
Z kolei sizal jest wyk³adzin¹ produkowa-
n¹ na bazie w³ókien meksykañskiej aga-
wy. Pomimo delikatnego wygl¹du jest
materia³em trwa³ym, choæ podatnym na
plamienie i niszcz¹cy wp³yw wilgoci. Cza-
sem wyk³adziny sizalowe wzbogaca siê
w³óknami we³nianymi.

Wyk³adziny z w³ókien
sztucznych
Wykonuje siê najczêœciej z poliamidu

(wyk³adziny z w³óknem nylonowym), po-

lipropylenu, lub akrylu. Poliamid (nylon)
jest w³óknem o bardzo du¿ej trwa³oœci,
przy czym charakteryzuje siê wiêksz¹
sprê¿ystoœci¹ i miêkkoœci¹ ni¿ we³na �.
Niestety, elektryzuje siê – w³aœciwoœci an-
tyelektrostatyczne uzyskuje dopiero po
odpowiedniej obróbce. Wyk³adziny z tego
materia³u mo¿na uk³adaæ w pomieszcze-
niach mieszkalnych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem sypialni. Ze wzglêdu na
mo¿liwoœæ zawilgocenia, nie powinno siê
ich stosowaæ w ³azienkach ani w kuch-
niach. W pomieszczeniach tych mo¿na
po³o¿yæ wyk³adzinê, lub matê z polipro-
pylenu. Materia³ ten nie przepuszcza wo-
dy, a jego zalet¹ jest niska cena. Ok³adzi-
ny z runem wykonanym z w³ókien akry-
lowych maj¹ podobn¹ charakterystykê
jak we³niane, jednak s¹ od nich znacznie
mniej odporne na uszkodzenia mecha-
niczne.

Uk³adanie wyk³adzin
Wyk³adziny pod³ogowe mo¿emy u³o-

¿yæ samodzielnie. Najczêœciej stosuje siê
klejenie, dlatego zwi¹zane z tym prace
omawiamy szerzej.

Wyk³adziny mo¿emy uk³adaæ na
wszystkich typowych pod³o¿ach, a tak¿e
na starych ok³adzinach pod³ogowych. Po-
d³o¿e powinno byæ czyste i suche. Nale¿y
usun¹æ z niego wszelkie z³uszczenia, luŸ-
ne lub s³abo trzymaj¹ce siê elementy oraz
plamy t³uszczu i kurz. 

Je¿eli wyk³adzina bêdzie uk³adana na
starym pod³o¿u drewnianym (parkiet, de-

ski) lub na p³ytkach, nale¿y dokonaæ jego
szczegó³owych oglêdzin. Wyk³adzina u³o-
¿ona na nierównej powierzchni bêdzie Ÿle
wygl¹da³a, bardzo ³atwo mo¿e ulec prze-
biciu i kilkakrotnie szybciej siê zu¿yje.
Dlatego te¿ nale¿y zeszlifowaæ z pod³o¿a
grudki starego lakieru, wystaj¹ce gwoŸ-
dzie i œruby. Klepki (lub p³ytki) odspojo-
ne od pod³ogi powinny zostaæ przyklejo-

ne na nowo, a szerokie szczeliny powsta³e
wskutek wysychania drewna nale¿y za-
szpachlowaæ. 

W przypadku uk³adania wyk³adziny
na pod³o¿u betonowym, mo¿e byæ ko-
nieczne wylanie kilkumilimetrowej war-
stwy wyrównuj¹cej. 

Klejenie wyk³adzin
Pamiêtajmy o zakupieniu takiej iloœci

wyk³adziny, by z kilkucentymetrowym
zak³adem zachodzi³a na œciany. Po przy-
klejeniu do pod³o¿a nadmiar materia³u
usuniemy za pomoc¹ no¿a i linia³u. W na-
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Wyk³adziny mo¿emy mocowaæ do
pod³o¿a na kilka sposobów, wœród których
wyró¿niamy uk³adanie wolne, klejenie
oraz napinanie. Z uk³adaniem wolnym
i klejeniem bez trudu poradzi sobie ka¿dy
amator. Napinanie wymaga natomiast po-
siadania odpowiedniego doœwiadczenia,
ponadto nie powinno siê go stosowaæ
w przypadku wyk³adzin innych ni¿ dywa-
nowe.

� Poliamid, pomimo tego, ¿e jest tworzywem
sztucznym, miêkkoœci¹ znacznie przewy¿sza
we³nê (fot. Komfort)

� Wyk³adzinê przed przyklejeniem uk³adamy na pod³odze z kilkucentymetrowym zak³adem na
œciany 

Masz pytanie – zadaj je na liœcie dyskusyjnej www.budujemydom.pl
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ro¿ach wyk³adzina powinna byæ u³o¿ona
tak, by po dociœniêciu równo przylega³a
do pod³ogi – zak³adki, powsta³e w tych
miejscach, obetniemy na dalszym etapie
prac �. Uwaga – nie wywijamy na œciany
wyk³adzin z linoleum, które mo¿e siê po
prostu z³amaæ. 

Roz³o¿on¹ wyk³adzinê pozostawiamy
na pod³odze przez dobê. W tym czasie po-
winna siê ona ustabilizowaæ i równo przy-
legaæ do pod³o¿a. Potem mo¿emy przyst¹-
piæ do klejenia. Odwijamy po³owê wyk³a-
dziny i smarujemy pod³o¿e klejem. Po
up³ywie czasu wyznaczonego przez pro-
ducenta spoiwa uk³adamy odwiniêty frag-
ment 	. Przy pomocy pacy filcowej,
twardej g¹bki lub jakiegokolwiek innego

przedmiotu o miêkkich krawêdziach
„prasujemy” wyk³adzinê w celu dok³ad-
nego dociœniêcia jej do pod³o¿a i usuniê-
cia pêcherzyków powietrza. Czynnoœæ tê
wykonujemy od œrodka ku brzegom.
W podobny sposób postêpujemy z kolej-
nymi fragmentami wyk³adziny. Po wy-
schniêciu kleju pozostanie przyciêcie za-
k³adów zachodz¹cych na œciany i marsz-
cz¹cych siê w naro¿ach. Metalowym,
cienkim linia³em, lub pac¹ stalow¹ doci-
skamy wyk³adzinê do œciany, tak by g³ad-
ko przylega³a do pod³o¿a. Nastêpnie
ostrym no¿em odcinamy przy krawêdzi
pacy naddatek 
. Dodatkowo miejsca
styku krawêdzi wyk³adziny i œciany mo-
¿emy zamaskowaæ listwami przypod³ogo-
wymi. 

W pomieszczeniach, których po-
wierzchnia nie przekracza 20 m2, mo¿e-
my zastosowaæ wy³¹cznie taœmê dwu-
stronnie klej¹c¹. Nale¿y j¹ wówczas u³o-
¿yæ w odleg³oœci 3 cm od krawêdzi œcian
oraz w formie kratownicy na powierzchni
ca³ej pod³ogi �. Odleg³oœæ pomiêdzy pa-
sami taœmy powinna wynosiæ ok. 1 m.

Klejenie p³ytek 
wyk³adzinowych
P³ytki wyk³adzinowe produkowane

s¹ jako pokryte warstw¹ samoprzylepn¹,
przeznaczone do klasycznego klejenia
oraz monta¿u przypominaj¹cego uk³ada-
nie paneli �.  

Podobnie jak wyk³adziny, p³ytki nale-
¿y pozostawiæ na dobê w pomieszczeniu,
w którym bêd¹ uk³adane. Po up³ywie tego
czasu mo¿na przyst¹piæ do klejenia. Ogól-
ne zasady monta¿u p³ytek wyk³adzino-
wych nie ró¿ni¹ siê specjalnie od tych,
którymi kierujemy siê klej¹c posadzki ce-
ramiczne czy kamienne. Inny jest tylko
surowiec, z którego wykonuje siê ok³adzi-
nê oraz klej – powinniœmy kupiæ taki, ja-
ki poleci nam producent p³ytek. 

�

Adresy producentów i orientacyjne ceny za-
mieszczamy w info rynku na str. 62
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	 Po³owê brytu wyk³adziny odwijamy i sma-
rujemy pod³o¿e klejem


 Po przyklejeniu wyk³adziny, zak³ady zacho-
dz¹ce na œcianê obcinamy przy pomocy meta-
lowego linia³u i ostrego no¿a

� Wyk³adzinê mo¿na tak¿e uk³adaæ przy po-
mocy taœmy dwustronnie klej¹cej

Je¿eli pomieszczenie jest szersze, ni¿
szerokoœæ rolki wyk³adziny, pamiêtajmy by
linia ³¹czenia brytów bieg³a prostopadle do
okna – bêdzie wówczas mniej widoczna.
W celu lepszego po³¹czenia s¹siaduj¹cych
krawêdzi powinniœmy zastosowaæ obustron-
nie klej¹c¹ taœmê wyk³adzinow¹. 

Je¿eli wyk³adzina ma wspó³pracowaæ
z systemem wodnego ogrzewania pod³o-
gowego, powinniœmy sprawdziæ, czy pro-
ducent przewidzia³ mo¿liwoœæ zastosowa-
nia swojego wyrobu w ten w³aœnie sposób.
Podobnie rzecz wygl¹da w przypadku kle-
jów – musz¹ byæ przystosowane do pod-
wy¿szonych, d³ugotrwa³ych temperatur.
Niedopuszczalne jest stosowanie klejów
na bazie bitumu.

� P³ytki wyk³adzinowe mo¿na uk³adaæ jak pa-
nele (fot. Komfort) 


