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Wybieramy posadzk

Agnieszka Rezler

To wa na decyzja. 

W ród wielu elementów 

wyko czeniowych, 

które wybieramy 

na ostatnim etapie 

budowy, posadzk

mo na nazwa  kluczem 

do sukcesu. Wie o tym 

ka dy, kto wymienia

pod ogi w wyniku 

pochopnie podj tej 

decyzji. Dlatego b d my 

m drzy przed szkod .

INSPIRACJE WN TRZARSKIE

u stópu stóp
Wybór posadzki jest wa ny zarówno ze wzgl dów u ytkowych, jak i estetycznych. A cho

nowoczesnych technologii i rozwi za  materia owych jest dzi  bardzo wiele, paradoksalnie 

to w a nie owo bogactwo oferty niejednemu z nas utrudnia decyzj . W dodatku podejmujemy 

j  na lata, cz sto na dziesi ciolecia. 

Rodzaj posadzki okre la jej trwa o , odporno  na uszkodzenia, wygod  konserwacji 

oraz – w du ym stopniu – odbiór wizualny wn trza. W a ciwo ci techniczne ró nych 

rodzajów i gatunków posadzek opisali my szczegó owo w tegorocznym marcowym numerze 

„Budujemy Dom”, dlatego tym razem obszerniej omówimy estetyczne aspekty zagadnienia.

Kod ród owy
Posadzka jest jednym z kilku elementów tworz cych kanon estetyczny wn trza. Pod oga, 

ciany, okna i drzwi sk adaj  si  na rodzaj podstawowego kodu materia owo-kolorystycznego, 

który okre la zasadnicze elementy wystroju. Nie znaczy to, e decyduj c si  na okre lony

rodzaj posadzki, ograniczamy w asne mo liwo ci projektowe. Do jej wyboru powinni my 

jednak podej  starannie – w a nie po to, by pozostawi  sobie maksymaln  swobod  twórcz

w zakresie urz dzania domu.

Pod oga to ogromna powierzchnia, która ju  cho by z racji skali swoim stylem i kolorysty-

k  silnie oddzia uje na mieszka ców. Jej rang  podnosi jeszcze moda na czenie pomiesz-

cze  – w du ym salonie, otwartym na kuchni , jadalni  i hol, posadzka b dzie dzia a  swym 

wygl dem silniej ni  w niewielkim gabinecie z dywanem. Dlatego w a nie w ofercie rynko-

wej i w ród najnowszych trendów dominuje klasyka: spokojne desenie i stonowane kolory. 
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Takie, które mog  stworzy  t o dla kilku rodzajów aran acji, dobrze 

skomponuj  si  z innymi barwami i niepr dko znudz . Wybór pod ogi 

o wyrazistym wzorze i w intensywnym odcieniu trudno uzna  za 

b d. Taka decyzja poci ga za sob  jednak rygor przy doborze pozosta-

ych elementów wyposa enia, które nie powinny z pod og  zbyt silnie 

konkurowa . To propozycja dla osób o zdecydowanych upodobaniach 

i precyzyjnej wyobra ni. 

Wa ne, by pod oga nawi zywa a swym wygl dem do pozosta ych 

elementów „kodu”. Zwykle spo ród nich jako pierwsze pojawiaj  si

w domu okna – zadbajmy, by odcie  posadzki harmonizowa  z ra-

mami okiennymi i parapetami. Je li planujemy kolory na cianach, 

a we wn trzach du o ozdób – obrazów, dywanów, zró nicowanych 

mebli – posadzk  warto dopasowa  kolorystycznie do okiennej opra-

wy. Zestaw kontrastowy lepiej sprawdzi si  jako t o dla stonowanego 

i oszcz dnego wyposa enia. 

Pierwsze wra enie
Pod oga, niezale nie od wybranego materia u, mo e by  jasna lub 

ciemna, b yszcz ca albo matowa, ciep a b d  ch odna w wyrazie. Te 

cechy zdecyduj  o wra eniu wizualnym, jakie nasz salon, hol, jadal-

nia b d  wywiera  ju  od progu.

Dobieraj c odpowiednio posadzk , mo emy w zakresie estetyki 

dokona  znacz cej korekty. W zbyt niskim pomieszczeniu warto 

u o y  pod og  jasn  i b yszcz c : z p yt polerowanego gresu, jasnego 

kamienia, bia ej lub kremowej ywicy epoksydowej albo z jasnego, 

polakierowanego na wysoki po ysk drewna (brzoza, jesion, bielony 

d b), przy czym w tym ostatnim przypadku deski, klepki lub panele 

powinny by  mo liwie du ych rozmiarów. 

Ciemne intensywne kolory (gresy, granity, egzotyczne gatunki 

drewna czy preparowane odmiany rodzime, jak np. d b w dzony) 

b d  wygl da y znacznie lepiej w pomieszczeniu wysokim i do-

brze do wietlonym – cho by w du ym przeszklonym salonie od 

po udnia. W pe nym wietle efektowniej zaprezentuje si  ich 

uroda.
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Powy ej przyk ad wp ywu posadzki na odbiór przestrzeni: 

du e p yty bia ego gresu porcelanowego, u o one w naprzemienne, 

matowe i b yszcz ce pasy, kreuj  efekt lodowej tafli, dzi ki czemu 

wn trze wydaje si  wi ksze i wy sze. U góry po prawej: jasna pó matowa 

posadzka dodaje wyrazu i lekko ci ciemnym elementom

wystroju – meble zdaj  si  unosi  nad pod og .

Obok dwa pomieszczenia o wyra nie odmiennym

„ rodku ci ko ci”: jasne drewno jesionowe w postaci

du ych paneli wnosi do salonu ciep y klimat, poczucie adu

i przestronno ci, ciemna pod oga dodaje charakteru

i koncentruje uwag  na dolnej partii wn trza; to stylowa propozycja

do wysokiego pokoju o poka nym metra u
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Przytulno  i nastrój wniesie do wn trza drewno. To nieoceniony 

materia  dla zwolenników naturalno ci i ciep ej rodzinnej atmosfery. 

Drewniany parkiet lub panele (które atwo u o y  samodzielnie) 

wpisz  si  w ka dy styl, zw aszcza e gama odcieni, deseni i sposo-

bów uk adania jest bardzo szeroka. Klasyczna jode ka – pojedyncza, 

podwójna lub potrójna – dope ni salon w stylu tradycyjnym, klepki 

u o one równolegle jak pok ad to wzór neutralny i dobry na wszystko, 

mozaika sztorcowa (tzw. parkiet przemys owy) wietnie sprawdzi si

w awangardowym otoczeniu. A przecie  mamy jeszcze mo liwo

czenia gatunków i wzorów: w ten sposób powstaj  zachwycaj ce 

pod ogi w stylu pa acowym.

Wra enie ciep a wykreujemy te  za pomoc  pod ogi korkowej, nie 

tak popularnej jak drewniana, a bardzo funkcjonalnej. Z ka dym 

rokiem przybywa te  interesuj cych wzorów i kolorów, cho  naturalny 

kolor korka nadal dominuje w ofercie producentów. To doskona y po-

mys  na pod og  w sypialni alergika – korek nie uczula, a zabezpieczo-

ne wodnym ekologicznym lakierem panele mo na zmywa  na mokro.

Najprzytulniej b dzie oczywi cie w salonie wy o onym wyk adzin

dywanow . Po latach kariery biurowej nowoczesne wyk adziny wraca-

j  do naszych domów. Przekonuj  g stym mi kkim runem, ciekawymi 

wzorami i kolorystyk , ale chyba najbardziej – nieznan  wcze niej 

atwo ci  czyszczenia i w a ciwo ciami… antyalergicznymi. Tak, tak,

Na górnym zdj ciu nowoczesna wyk adzina dywanowa; awangardowy dese

krokodylej skóry b dzie odpowiedni nawet do bardzo eleganckiego salonu. 

Ni ej – niedroga, wygodna w utrzymaniu, a przy tym bardzo efektowna 

wyk adzina elastyczna
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Materia y posadzkowe ró ni  si  w a ciwo ciami i odmiennie re-

aguj  na zmiany temperatury oraz wilgotno ci powietrza. Wi kszo

z nich „pracuje” tak e w sposób mechaniczny, dlatego w miejscu 

po czenia dwóch ró nych posadzek stosujemy element dylatacyj-

ny. Ze wzgl dów estetycznych najlepiej, by element oddzielaj cy 

by  mo liwie dyskretny, jak najmniej widoczny; tylko wtedy spotka-

nie dwóch ró nych tworzyw wykreuje prawdziwie efektowny duet. 

Szerokie listwy aluminiowe lub z tworzywa sztucznego to znak mi-

nionej epoki – s  nieeleganckie, a przy tym szczególnie nara one 

na uszkodzenia.

Doskona  dylatacj  jest korek w postaci cienkich pasków lub pó -

p ynnej masy nanoszonej specjalnym pistoletem (fot.). Mo na za-

stosowa  te  dost pny w ró nych kolorach silikon uniwersalny, a na 

po czeniu np. pod ogi drewnianej z p ytkami – kit do parkietu, któ-

ry tak e cechuje nie-

zb dna elastyczno .

Materia y niepodlega-

j ce odkszta ceniom 

(np. dwa rodzaje p y-

tek) mo emy po czy

listwami z aluminium 

lub mosi dzu o profilu 

L b d  T (rys.). Na po -

czeniu b dzie wówczas 

widoczna tylko 

górna cienka 

kraw d  li-

stwy.

Bez granic
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dywany, których nigdy by my o to nie podejrzewali, w antyaler-

gicznym wydaniu potrafi  oczyszcza  powietrze w pomieszczeniu, 

wi c cz steczki kurzu i roztocza dzi ki specjalnej pow oce.

Pod oga to tak e doskona e narz dzie podzia u przestrzeni. 

Ró nicuj c rodzaje posadzki, mo emy wyra nie wyodr bni  strefy 

funkcjonalne, nie trac c jednocze nie wra enia przestronno ci. 

Wn trze, w którym taki zabieg zastosujemy, wyda si  wprawdzie 

nieco mniejsze (jednolite powierzchnie powi kszaj  optycznie, 

a powierzchnie dzielone zmniejszaj ), ale jednocze nie bardziej 

uporz dkowane formalnie. 

Pod oga dla odwa nych
Je li mamy zdecydowan  wizj  wn trza i du o dekoratorskiej intuicji, 

mo emy zaryzykowa  zastosowanie materia u dalekiego od standar-

dów. Dzi  najmodniejsze s  przewrotne imitacje. Wybór tworzyw 

wpisuj cych si  w ten trend jest naprawd  du y: p ytki ceramiczne 

udaj ce kamie  naturalny albo desk  pod ogow , wyk adziny 

dywanowe wygl daj ce jak skóra lub kamienny bruk, wyk adziny 

elastyczne imituj ce blach , wreszcie ywica epoksydowa, która w po-

staci transparentnej wylewki mo e udawa … wszystko – wzór zale y

jedynie od tego, co w niej zatopimy. Przebieraj c w awangardowych 

deseniach i fakturach nale y tylko pami ta  o jednym: z tak  pod og

b dziemy obcowa  latami, a im kosztowniejsza i trwalsza ok adzina, 

tym trudniej j  wymieni . Wyj tkiem s  tu posadzki z rodziny wy-

k adzin i panele laminowane; jedne i drugie nie drenuj  nadmiernie 

kieszeni, a przy tym równie atwo je u o y , jak zdemontowa . I mo e

to w a nie od nich warto zacz  aran acyjne eksperymenty…

Wybór w a ciwej pod ogi to najwa niejszy 

moment wyko czenia pomieszcze . Posadzka 

ma niezwykle silny wp yw na odbiór otocze-

nia; pod oga mo e da  wn trzu wi cej ni

pi kny mebel czy dekoracyjny detal.

W a ciwe dobranie materia u mo e uczyni

wn trze bardziej przestronnym. Ujednolicenie 

posadzek porz dkuje przestrze , dodaje pro-

stoty, która pomaga zatuszowa  niedosta-

teczn  wielko  pomieszczenia. Z kolei zesta-

wienie w jednym wn trzu ró nych rodzajów 

pod ogi mo e pomóc w zdefiniowaniu po-

szczególnych funkcji pomieszczenia.

Pi kno pod óg z naturalnych materia ów (drewno, kamie ) jest nie-

kwestionowane, jednak prawdziwie rewolucyjnym mo na nazwa  wy-

korzystanie nowych nietypowych materia ów, których zastosowanie, 

oprócz ich trwa o ci, wymownie argumentuje ich oryginalno  i es-

tetyka – to beton, szk o, a nawet ywica.

Szklan  pod og , zabezpieczon  specjaln  foli  chroni c  przed 

uszkodzeniem, mo na od spodu pod wietli  albo wyklei  obrazkami 

b d  fotografiami. Pod oga betonowa to alternatywa dla tradycyjnych 

rozwi za  – doskonale wygl da we wn trzach nowoczesnych. Beton 

jest materia em bardzo trwa ym i wytrzyma ym, mo na go stosowa

we wszystkich pomieszczeniach. Pod og  tak  mo emy polakierowa ,

wyt oczy , pomalowa  we wzory, a tak e zmienia  jej kolor w zale -

no ci od potrzeb i aktualnej mody. wietnym materia em, który daje 

du o mo liwo ci niepowtarzalnego wyko czenia pod ogi, jest ywica 

epoksydowa. Ma wiele zalet – jest trwa a, dost pna we wszystkich 

kolorach, atwo j  utrzyma  w czysto ci i odnowi . Poniewa ywica 

to materia  pó przezroczysty, mo na w niej zatapia  ró ne drobiazgi, 

np. muszelki lub brokat.

Te nowatorskie na polskim rynku rozwi zania daj  niezwyk e mo -

liwo ci projektowe. Ich bogaty wachlarz pozwala przyda  odrobiny 

fantazji tradycyjnym formom dekoracji.

MAGDALENA  TORECKA

ARCHITEKT WN TRZ

Dzi  kuchnia – cz sto otwarta, widoczna ju  od progu – zabiega 

o reprezentacyjn  rang . Pod oga jest wa nym i skutecznym „narz dziem” 

podnoszenia presti u pomieszczenia. Ciemna i b yszcz ca posadzka 

kuchenna mo e by  wylana z ywicy, wykonana z kamienia (najlepiej granitu) 

lub wy o ona polerowanym gresem. W ka dym przypadku b dzie praktyczna 

i atwa w utrzymaniu, a gospodarczemu z natury wn trzu doda wiele szyku. 

Na zdj ciu po prawej – efektowne panele laminowane, które atrakcyjnemu 

wzornictwu zawdzi czaj  awans na salony, a dzi ki nowoczesnej technologii 

sprawdzaj  si  nawet w azienkach
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