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D
rewno, z racji, że jest materiałem na-

turalnym, ma licznych zwolenni-

ków. Najpopularniejsze rodzaje

podłóg drewnianych, stosowane zarówno

w mieszkaniach i domach, jak i w obiek-

tach użyteczności publicznej to: parkiet,

mozaika, lite deski i panele drewniane.

Często sięgamy też po panele laminowa-

ne. Są łatwe do utrzymania w czystości,

a podłogę można z nich ułożyć samo-

dzielnie. Funkcjonujące w powszechnej

opinii przeświadczenie, że panele są gło-

śne, jest znacznie przesadzone. Należy

tylko zastosować podkład wytłumiający.

K
RAJOWE
I EGZOTYCZNE

Drewno charakteryzuje się małą przewod-

nością ciepła, dużą wytrzymałością

i ogromnymi możliwościami dekoracyjny-

mi. Cenione jest głównie za swój wygląd

i niepowtarzalność wzoru. Od lat stosowa-

ne jest praktycznie we wszystkich rodza-

jach pomieszczeń 1. Odporne na wilgoć

gatunki drewna nadają się nawet do  kuch-

ni i łazienek.

PARKIET 

Jest to posadzka wykonywana z desz-

czułek litego drewna. Deszczułki mają

długość 200-450 mm, szerokość 30-

100 mm i grubość 13-22 mm. Produkowa-

ne są z różnych gatunków drewna liścias-

tego: dębu, jesionu, klonu, wiązu, buku,

brzozy, jawora oraz iglastego: sosny

i świerka, a także z niektórych gatunków

drzew egzotycznych. Klepki układane są

w jodełkę, szachownicę lub cegiełkę. Moż-

na też tworzyć skomplikowane wzory, zes-

tawiając różne gatunki i kolory drewna.

Elementy łączy się ze sobą na wpust i pió-

ro przyklejane są do podłoża klejem ży-

wicznym, rozpuszczalnikowym lub prosz-

kowym. Tak ułożoną podłogę trzeba wycy-

klinować, uzupełnić szpachlą drobne

ubytki i szczeliny oraz trzykrotnie polakie-

rować. Do wykończenia posadzki z parkie-

tu stosuje się drewniane listwy przypodło-

gowe, cokołowe i ćwierćwałki. Podłoga

wyłożona parkietem jest bardzo trwała

i można ją wielokrotnie odnawiać.

MOZAIKA 

Są to płyty wykonane z niewielkich lis-

tewek (lameli) ułożonych w kwadratowe

segmenty. Mają grubość 8 lub 10 mm.

Wzór kwadratu może być wykonany z kle-

pek tego samego lub wielu gatunków drew-

na ułożonych w różnych kierunkach. Tak

skonstruowany segment naklejony jest na

siatkę mocującą klepki na swoich miej-

scach. 

Poadzkę przykleja się do betonowej

podłogi (siatką do wierzchu) bezwodnym
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Wiele osób lubi wygląd drewna, dlatego

w domach chce mieć posadzki drewniane

lub z łatwych w ułożeniu paneli tak

łudząco podobnych do tego materiału.
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klejem do mozaiki i parkietów, łącząc na

styk kolejne bloki. Po ułożeniu podłogi

siatkę zrywa się. Wzór mozaiki układa się

automatycznie, co jest ogromnym ułatwie-

niem, gdyż nie ma potrzeby samodzielne-

go komponowania deseniu podłogi. 

Po wyschnięciu kleju podłogę cyklinu-

jemy, szpachlujemy masą wykonaną z pyłu

pozostałego po cyklinowaniu zmieszanego

z płynem do szpachlowania, a następnie la-

kierujemy. Podłogę można kilkakrotnie

odnawiać. 

Należy pamiętać, aby płyty mozai-

kowe nie dochodziły do samej ściany.

Powinno się zostawić ok. 10-mm dylata-

cję. Rzędy płyt układa się zaczynając od

narożnika pomieszczenia, a nie równo-

legle do ściany. 

DESKI 

Podłogę z desek wykonuje się z lite-

go drewna liściastego oraz iglastego: sos-

nowego lub świerkowego, aczkolwiek

coraz częściej na rynku można spotkać

deski z innych gatunków, np. egzotycz-

nych, a także traw (bambus) 2. Deski

produkowane są w różnej długości

i szerokości. Ich grubość może mieć

9-35 mm. Poszczególne deski, łączone

na pióro i wpust, układa się na legarach,

stropie z belek drewnianych lub na tzw.

ślepej podłodze. Następnie powierzch-

nia posadzki jest szlifowana oraz lakie-

rowana lub, w celu uzyskania natural-

nego koloru drewna, woskowana i po-

krywana olejem do drewna.

MNIEJ ZNANE
Poza wspomnianymi, najpopularniejszymi

rodzajami posadzek, na rynku znajdziemy

też inne wyroby. 

Kostki drewniane. Elementy przyci-

nane są z bali prostopadle do ich długości,

dzięki czemu widoczne jest poprzeczne

usłojenie drewna. Najlepsze drewno to

dąb, buk i jesion. Kostki mają najczęściej

grubość 2,5-8 cm i boki długości 4 cm. Łą-

czone są, podobnie jak mozaika, w płyty

(po 5-18 sztuk) i naklejane na siatkę ter-
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Rodzaj drewna ma wpływ nie tylko na wygląd

podłogi, ale także decyduje o jej twardości, a co za

tym idzie wytrzymałości. Twardość określana jest

współczynnikiem Brinella, który im wyższy, tym

twardsze jest drewno. Najtwardsze są drewna eg-

zotyczne (merbau, mutenye, sukupira, jatoba).

Najmniej odporna na uszkodzenia jest sosna. Niek-

tóre gatunki drewna egzotycznego, z racji swej bar-

dzo dużej odporności, w tym także na wilgoć, moż-

na stosować w łazienkach oraz na zewnątrz domu.

Zyskują one popularność także za względu na dużą

wytrzymałość i oryginalny wygląd.

TTwwaarrddoośśćć  ddrreewwnnaa

ggaattuunneekk  ddrreewwnnaa wwssppóółłcczzyynnnniikk  BBrriinneellllaa

sosna 1,6

olcha 2,1

brzoza 2,6

klon europejski 3,0

czereśnia 3,2

mahoń 3,2

orzech amerykański, kapur 3,4

iroko, tek 3,5

wiśnia 3,6

dąb, dąb czerwony 3,7

buk (buk czerwony),

dąb czerwony amerykański 3,8

i europejski

jesion 4,0

hewea 4,3

drzewo różane, doussie, jarrah 4,4

palisander, red i yellow balau 4,5

eukaliptus 4,7

klon twardy i kanadyjski 4,8

merbau 4,9

mutenye 5,0

kempas 5,5

sukupira 5,6

jatoba 7,0

1 DDrreewwnnoo  jjeesstt  cceenniioonnee  zzee  wwzzggllęędduu  nnaa  wwyygglląądd
((ffoott..  PPrrooffii--PPaarrkkiieett)) ��

2 PPooddłłooggaa  zz  ttwwaarrddeeggoo  ddrreewwnnaa  lliiśścciiaasstteeggoo  jjeesstt bbaarrddzzoo
ttrrwwaałłaa  ((ffoott..  PPaarrkkiieettyy  KKaaźźmmiieerrcczzaakk)) ��
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moplastyczną. Mocuje się je do podłoża

klejem do parkietów, a po ułożeniu siatkę

zrywa. Dzięki dużej grubości kostek, taka

posadzka jest niezwykle trwała. Ułożenie

na sztorc (słoje drewna ustawione są pro-

stopadle do podłoża) zapewnia dużą wy-

trzymałość na uszkodzenia mechaniczne.

Niestety, niepolakierowany „bruk” jest

bardzo nasiąkliwy. Do wykończenia po-

sadzki trzeba zużyć dużo lakieru.

Parkiet pałacowy. Wygląda jak trady-

cyjny parkiet, ale nie układa się go z desz-

czułek, lecz z gotowych większych elemen-

tów, które mocuje się do podłoża. Desz-

czułki nie mają piór i wpustów. Podklejone

są na papierze tak, by tworzyły kwadraty

(np. 50×50, 47×47, 33×33 cm). Kwadraty

te łączy się na obce pióro. Taki parkiet ma

grubość 22, 16, 14, 12, a nawet 10 mm. Cy-

klinuje się go i wykańcza po ułożeniu.

Duoparkiet.  Są to posadzki dwuwarst-

wowe, klejone z drewna litego. Produkowa-

ne są w dwóch wersjach: lakierowanej, po

ułożeniu gotowej do użytkowania (po-

wierzchnia duoparkietu jest już pokryta

pięcioma warstwami lakieru utwardzonego

promieniami UV) lub nielakierowanej

(z powierzchnią do samodzielnego wykoń-

czenia, np. przez olejowanie lub woskowa-

nie). Duoparkiet można użytkować zaraz

po położeniu, gdyż nie wymaga cyklinowa-

nia. Taka podłoga pasuje do każdego wnę-

trza  – także do kuchni oraz przedpokoju. 

PANELE PODŁOGOWE
Panele podłogowe są produkowane

z drewna i materiałów drewnopochod-

nych oraz korka.

Wszystkie mają kształt prostokątnych

płyt – desek i budowę warstwową. Warst-

wa spodnia utrzymuje właściwy kształt

elementu. Od budowy warstwy środkowej,

czyli rdzenia, zależy wytrzymałość, a o wa-

lorach estetycznych i trwałości decyduje

warstwa wierzchnia, wykańczająca. 

PANELE DREWNIANE

Składają się z trzech warstw drewna,

niektórzy producenci nazywają je więc des-

kami klejonymi warstwowo 3.

Rdzeniem są najczęściej deszczułki

z litego drewna iglastego, ułożone prosto-

padle do warstwy wierzchniej, rzadziej

twarda płyta drewnopochodna (HDF).

Rdzeń ma grubość ok. 8 mm. Warstwę

spodnią wykonuje się z drewnianej sklejki

grubości do 3,5 mm. Warstwą wykończe-

niową zazwyczaj jest drewno liściaste. Mo-

że być ono pokryte kilkoma warstwami

utwardzanego lakieru, olejem, woskiem

lub niewykończone.

W handlu dostępne są listwy o szerokości

13-21 cm, długości 80-220 cm i grubości

8-22 cm. 

Panele mogą być układane we

wszystkich pomieszczeniach. Należy

jednak dobierać je pod kątem odpowied-

niej wytrzymałości warstwy wierzch-

niej. W pomieszczeniach, w których

podłogi są szczególnie narażone na zu-

życie, najlepiej sprawdzi się możliwie

twarde drewno. Stosuje się gatunki ro-

dzime – dąb, jesion, buk – oraz egzo-

tyczne, m.in. padouk, tali, badi, merbau,

jatoba i bambus. W sypialniach wystar-

czy drewno bardziej miękkie: sosna,

świerk, jodła, olcha, wiśnia, modrzew.

W panelach przeznaczonych do łazienek

stosuje się odporne na wilgoć gatunki

egzotyczne, np. tek.

Panele można układać na ogrzewaniu

podłogowym, muszą to być jednak wyroby

specjalnie przeznaczone do takiego zasto-

sowania – informują o tym odpowiednie

oznaczenia na opakowaniach.

Wzornictwo paneli – czyli ich warstwy

wierzchniej – jest bardzo zróżnicowane.

Najwięcej jest takich, które wyglądają jak

deski 4. Inna propozycja to wygląd parkie-

tu składającego się z kilku mniejszych desz-

czułek. Oprócz koloru naturalnego drewna

spotkamy także panele np. szare lub niebie-

skie. Do elementów o prostokątnym kształ-

cie, można dokupić kwadratowe płytki

z warstwą wierzchnią w różnych kolorach,

także z wzorami.

Wykończenie paneli i płytek może być

matowe, półmatowe lub z połyskiem.

Możliwe jest cyklinowanie i ponowne

lakierowanie podłogi. Ilość cyklinowań za-

leży od grubości warstwy wierzchniej, któ-

ra powinna mieć więcej niż 4 mm.

PANELE LAMINOWANE

Tak jak drewniane, zbudowane są

z trzech warstw. Jednak warstwy te są wy-

konane z innych materiałów.

Rdzeniem jest płyta wiórowa lub

HDF. Warstwa wykończeniowa to lami-

nat bądź papier dekoracyjny z nadrukowa-

nym wzorem. Jest on pokryty żywicą me-

laminową albo laminatem o nazwie over-

lay, który dodatkowo może zawierać pre-

parat antybakteryjny. Dzięki takiemu za-

bezpieczeniu panel jest odporny na działa-

nie wody, ścieranie, uderzenia i zarysowa-

nia oraz promienie UV. Warstwą spodnią

jest również laminat lub kilka warstw

wzmocnionego papieru.

Panele laminowane mają długość 

80-220 cm, szerokość 19-40 cm i grubość

6-10 mm. Nie nadają się do pomieszczeń

wilgotnych. Są dostępne panele przystoso-

wane do ogrzewania podłogowego.

Warstwa wierzchnia paneli może wyglą-

dać, jak drewniana deska lub parkiet – wra-

żenie naturalnego surowca pogłębia wytło-

czona faktura słojów i sęków. Oprócz tego

spotyka się modele imitujące posadkę cera-

miczną czy kamienną. Są też takie z wzorami

tkanin, warzyw, makaronu czy oliwek oraz

postaciami, np. z dziecięcych kreskówek. 

Panele laminowane mogą mieć wykoń-

czenie matowe, półmatowe lub z połys-

kiem. Niektóre ich rodzaje mają od spodu

warstwę tłumiącą dźwięki.

Paneli nie można cyklinować. Uszko-

dzone elementy wymienia się.
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PANELE KORKOWE

Są zbudowane z większej, niż oma-

wiane poprzednio, liczby warstw. O wy-

trzymałości decydują warstwy nośna

i izolująca. Nośną są płyty HDF lub

MDF o podwyższonej odporności na

wilgoć; mają one grubość ok. 6 mm.

Warstwa izolująca, czyli rdzeń, jest zbu-

dowana ze sprasowanego pod ciśnie-

niem aglomeratu korkowego, ma gru-

bość prawie 3 mm i jest odporna na ob-

ciążenie. Zapewnia też podłodze ela-

styczność.

Wykończenie składa się również

z dwóch warstw. Dekoracyjna to bar-

dzo cienka warstwa forniru korkowego

w kolorze naturalnym lub barwionego,

bądź fornir drewniany 5. Wierzchnią

jest przezroczysta

folia PVC, winyl

lub kilka warstw

lakieru utwardza-

nego promieniami

UV.

W a r s t w a

spodnia to pod-

k ł a d  k o r k o w y

o grubości 1,5 mm,

b ę d ą c y izolacją

akustyczną.

Panele korkowe mają długość ok.

90 cm, szerokość 30 cm i grubość 10,5

i 11,5 mm.

Płyt korkowych nie należy układać

w pomieszczeniach wilgotnych. Panele

powleczone PVC można cyklinować.

Elementy wykończone lakierem można

delikatnie przeszlifować i polakierować

ponownie. n

Dane teleadresowe producentów oraz

przykładowe ceny podajemy na str. 118.
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Zwracamy przede wszystkim uwagę na od-

porność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne,

np. wgniecenie czy zarysowanie powierzchni. Do-

datkowym kryterium może być odporność na żar

z papierosa. W przypadku paneli laminowanych,

o odporności na ścieranie informują umieszczane

na wyrobach odpowiednie oznaczenia. Najwyższa

kkllaassaa  AACC55 przeznaczona jest do budynków uży-

teczności publicznej. W domach jednorodzinnych

stosuje się panele w klasach od AACC11 (sypialnie)

do AACC33 (korytarz, kuchnia). 

Istotna jest też klasa przeznaczenia, informu-

jąca do jakich pomieszczeń dane panele są prze-

znaczone. Przytoczone oznaczenia dotyczą paneli

laminowanych. KKllaassaa  2211 oznacza, że materiał jest

przeznaczony do pomieszczeń niezbyt intensywnie

eksploatowanych, zaś 2233 – do pomieszczeń o tzw.

dużym natężeniu ruch, szczególnie narażonych na

zniszczenie. Panele w klasach 3311 i wyższych

stosuje się przede wszystkim w obiektach uży-

teczności publicznej.

MMoonnttaażż  ppaanneellii

Panele układa się jako podłogę pływającą –

od ścian są oddzielone szczelinami dylatacyjnymi

o szerokości ok. 1 cm i nie są trwale połączone

z podłożem. Listwy przypodłogowe również nie

mogą być przytwierdzane do paneli – mocuje się je

do ścian. Szczeliny dylatacyjne są niezbędne także

na większych powierzchniach podłogi: powyżej

12 m liczonych wzdłuż dłuższej krawędzi elemen-

tów i powyżej 8 m – wzdłuż krawędzi krótszej.

Przed montażem panele muszą leżeć co naj-

mniej dobę w pomieszczeniu, w którym będą

układane, aby ich wilgotność i temperatura zrów-

nały się z warunkami w nim panującymi.

Panele łączy się na pióro – wpust, wzmac-

niając połączenie klejem. Łatwiejsze jest układa-

nie takich rodzajów paneli, które łączy się na tzw.

zatrzask, bez użycia kleju. Zaletą takiego rozwią-

zania jest łatwość wymiany uszkodzonego ele-

mentu oraz możliwość rozebrania podłogi i po-

nownego ułożenia np. w innym pomieszczeniu.

JJaakkiiee  ppaanneellee  wwyybbrraaćć??>>
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ppaanneellee  zz  ddrreewwnnaa  kkrraajjoowweeggoo

akacja 90-130 zł/m2 brzoza 90-155 zł/m2 buk 85-275 zł/m2 czereśnia 90-360 zł/m2 dąb 80-490 zł/m2 grab 90-130 zł/m2

jesion 85-305 zł/m2 klon 85-305 zł/m2 olcha 100-130 zł/m2 orzech 100-200 zł/m2 sosna od ok. 35 zł/m2 wiąz ok. 130 zł/m2

jatoba 170-200 zł/m2 kempas ok. 140 zł/m2 merbau 135-240 zł/m2 padouk 170-220 zł/m2

gautambu ok. 100 zł/m2 wenge 150-280 zł/m2 bambus ok. 230 zł/m2 sapeli ok. 130 zł/m2

badi  95-170 zł/m2 bubinga ok. 210 zł/m2 doussie ok. 220 zł/m2 iroko ok. 100 zł/m2

ppaanneellee  zz  ddrreewwnnaa  eeggzzoottyycczznneeggoo

ppaanneellee  llaammiinnoowwaannee

oodd  2200  zzłł//mm22

((iimmiittuujjąą  ppaanneellee  ddrreewwnniiaannee,,  ddeesskkii  ppooddłłooggoowwee,,  ppłłyyttkkii  cceerraammiicczznnee
lluubb  kkaammiieennnnee))

CCeennaa  ppaanneellii  llaammiinnoowwaannyycchh  zzaalleeżżyy  oodd::
•• kkllaassyy  śścciieerraallnnoośśccii::  oodd  AACC11  ddoo  AACC55  lluubb  oodd  WW11  ddoo  WW55;;
•• kkllaassyy  uużżyywwaallnnoośśccii::  2211,,  2222,,  2233,,  3311,,  3322,,  3333  ((ppiieerrwwsszzaa  ccyyffrraa  ookkrreeśśllaa

pprrzzeezznnaacczzeenniiee  ppoommiieesszzcczzeenniiaa,,  ddrruuggaa  ––  nnaattęężżeenniiee  rruucchhuu))
UUwwaaggaa!!  PPoodd  ppaanneellee  llaammiinnoowwaannee  wwaarrttoo  ppoołłoożżyyćć  eellaassttyycczznnąą  ppiiaannkkęę,,
kkttóórraa  ttłłuummii  ooddggłłoossyy  ttoowwaarrzzyysszząąccee  cchhooddzzeenniiuu..

ppaanneellee  kkoorrkkoowwee

60-120 zł/m2, gr. ok. 10,5 mm

z warstwą linoleum 150-165 zł/m2

z warstwą forniru (zamiast korka) pokrytego PVC 170-190 zł/m2

listwa korkowa przypodłogowa 5-7 zł/m.b.

ffoott..  DDoomm  KKoorrkkoowwyy

iinnffoo  rryynneekk
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PPaanneellee  ppooddłłooggoowwee
BBAALLTTIICC  WWOOOODD 013 445 84 01 www.balticfloor.com.pl
BBAARRLLIINNEEKK 041 363 18 46 www.barlinek.com.pl
CCLLAASSSSEENN--PPOOLL 032 429 20 00 www.panele.classen.pl
DDLLHH  DDRREEWWNNOO 022 667 44 14 www.dlh.pl
DDOOMM  KKOORRKKOOWWYY  ((ppooddłłooggii  zz  kkoorrkkaa))

012 637 96 39 www.domkorkowy.pl
DDRREEXXPPOOLL  ((KKaahhrrss)) 032 761 83 74 www.drexpol.pl
KKOOMMFFOORRTT 091 482 20 00 www.komfort.pl
KKRROONNOOPPOOLL 068 363 11 00 www.kronopol.com.pl
KKRROONNOOSSPPAANN 017 582 22 00 www.kronospan.pl
MMAARRDDOOMM  ((QQuuiicckk  SStteepp))

042 678 69 58 www.mardom-sp.pl
MMIINNBBUUDD  ((ppaanneellee  kkoommppoozzyyttoowwee))

025 758 39 42 www.minbud.pl
PPFFLLEEIIDDEERREERR  PPRROOSSPPAANN

062 783 33 20 www.pfleiderer.pl
TTAARRKKEETTTT 022 598 08 80

www.tarkett-floors.com/pl
TTRRAAFFFFIICC  EEXXLLUUSSIIVVEE  DDIISSTTRRIIBBUUTTOORR

085 678 54 94 www.traffic-blachy.pl
WWIITTEEXX 071 374 02 60 www.witex.com.pl

PPaarrkkiieettyy  ddrreewwnniiaannee
AANNDDRREEWWPPOOLL 085 683 46 38 www.andrewpol.com.pl
AANNTTIIQQUUEE  PPAARRKKUUEETTSS 085 682 62 70 www.parquets.com.pl
AARRTT  WWOOOODD 017 225 00 85 www.artwood.com.pl
BBAARRLLIINNEEKK 041 363 18 46 www.barlinek.com.pl
CCEEAADD 034 355 72 68
DDĄĄBBEEXX 061 868 21 55 www.dabex.ig.pl
DDEELLFFIINNOO  IIMMPPOORRTT--EEXXPPOORRTT ((ppaarrkkiieettyy  zz  bbaammbbuussaa))

071 357 27 23
DDLLHH  DDRREEWWNNOO 022 667 44 14 www.dlh.pl
DDRREEWWBBUUDD 085 743 50 11 www.drewbud.pbi.pl
DDRREEWWEEXX 022 763 17 77 www.drewex.net.pl
DDRREEWWEEXXPPOOLL 085 681 80 12 www.drewexpol.com.pl
FFIINNIISSHHPPAARRKKIIEETT 056 474 26 62 www.lamparkiet.com.pl 
FFIINNNNFFOORREESSTT 022 754 83 80 www.finnforest.pl
FFLLOOOORRSS 052 398 23 47 www.floors.com.pl
GGRRAABBOO 013 439 50 98 www.grabo.com.pl
HHOOSSSSAA 022 651 05 52 www.papis.pl
KKOOMMOO 056 495 18 97
MMAAXX--PPAARRKKIIEETT 023 657 40 00 www.maxparkiet.com.pl
PPAARRKKIIEETTYY BBEEŁŁCCHHAATTÓÓWW

044 635 00 70 www.parkiety-belchatow.pl
PPAARRKKIIEETT  KKAAŹŹMMIIEERRCCZZAAKK

085 683 43 00
www.parkiet-kazmierczak.com.pl

PPRROODDEEXXPPOOLL 022 864 65 35 www.klepka.pl
PPRROODDUUCCEENNTT  PPAARRKKIIEETTUU  KKAAZZIIMMIIEERRZZ  WWIIŚŚNNIIEEWWSSKKII

085 655 64 98 www.klepki.pl
PPRROOFFII--PPAARRKKIIEETT 022 670 41 70 www.profiparkiet.pl
WWIITTEEXX 071 374 02 60 www.witex.com.pl
WWYYTTWWÓÓRRNNIIAA  PPAARRKKIIEETTÓÓWW  BBAARRAANN

017 222 00 71 www.parkiety-baran.pl
ZZAAKKŁŁAADD  DDRRZZEEWWNNYY  KKAARROOLL  II  LLIIDDIIAA  GGRRZZYYWWAACCZZ

048 612 71 88 www.sg.com.pl

PPłłyyttkkii  cceerraammiicczznnee
CCEERRAAMMIIKKAA  KKOOŃŃSSKKIIEE

041 372 30 48 www.ceramikakonskie.pl
CCEERRAAMMIIKKAA  NNOOWWAA  GGAALLAA

041 390 11 00 www.nowa-gala.com.pl
CCEERRAAMMIIKKAA  PPAARRAADDYYŻŻ 0800 55 66 77 www.paradyz.com.pl
CCEERRAAMMIIKKAA  PPIILLCCHH 033 815 28 05 www.ceramika.pilch.pl
CCEERRAAMMIIKKAA  TTUUBBĄĄDDZZIINN

043 821 25 38 www.tubadzin.pl
CCEERRSSAANNIITT 041 363 17 65 www.cersanit.com.pl
CCEERRRRAADD 048 360 21 01 www.cerrad.com.pl
CCEERR--RROOLL 044 756 15 94 www.cer-rol.com.pl
KKEERRPPOOLL  ((LLAASSSSEELLSSBBEERRGGEERR))

032 203 93 50 www.lasselsberger.pl
OOPPOOCCZZNNOO 0801 676 296 www.opoczno.com
ZZAAKKŁŁAADDYY  PPŁŁYYTTEEKK  II  WWYYRROOBBÓÓWW  SSAANNIITTAARRNNYYCCHH  JJAACCEEKK  PPIILLCCHH

033 815 28 05 www.ceramika.pilch.pl
ZZAALLTTAANN 041 375 03 50 www.zaltan.com.pl

OOkkłłaaddzziinnyy  kkaammiieennnnee
AALLCCOORREENNSSEE  PPOOLLSSKKAA 022  755 73 52 alcorense.com.pl
AARRTTSSTTOONNEE 022 722 40 25 www.artstone.com.pl
AATTHHEENNAA  MMAARRMMOORR 022 837 83 53 www.athenamarmor.pl
GGRROOMMOOSS 042 719 81 66 www.gromos.pl
HHEERRMMEESS  GGAABBRROOSSTTOONNEE

091 432 84 24
www.hermesgabrostone.com.pl

IINNTTEERRSSTTOONNEE 046 857 24 47 www.interstone.pl
MMSS  WWIIĘĘCCEEJJ  NNIIŻŻ  OOKKNNAA

059 842 67 00 www.ms.pl
VVIIPPOOLL 022 535 50 80 www.vipol.com.pl

Firmyppaarrkkiieett

ddąąbb  4400--114455  zzłł//mm22

jjeessiioonn  4455--116600  zzłł//mm22

bbuukk  3355--7755  zzłł//mm22

ggrraabb  2255--6600  zzłł//mm22

jjaawwoorr  3355--8855  zzłł//mm22

aakkaaccjjaa  4400--113300  zzłł//mm22

cczzeerreeśśnniiaa  4400--116600  zzłł//mm22

bbrrzzoozzaa  3300--6655  zzłł//mm22

mmeerrbbaauu  110000  zzłł//mm22

mmoozzaaiikkaa

ddeesskkii  ppooddłłooggoowwee

dąb 130-250 zł/m2

jesion 150-300 zł/m2

sosna 55-65 zł/m2

wenge 305 zł/m2

doussie 190-245 zł/m2

iroko 170-205 zł/m2

jatoba 110 zł/m2

kempas 100 zł/m2

badi 145 zł/m2

guatambu 125 zł/m2

bambus 145 zł/m2

ppłłyyttkkii  cceerraammiicczznnee

ppłłyyttkkii  tteerraakkoottoowwee  oodd  2255  zzłł//mm22

ppłłyyttkkii  ggrreessoowwee  oodd  2200  zzłł//mm22

CCeennyy  ppłłyytteekk  cceerraammiicczznnyycchh  zzaalleeżżąą  oodd::
•• kkllaassyy  śścciieerraallnnoośśccii::  II  ––  ssyyppiiaallnniiaa,,

IIII  ––  łłaazziieennkkaa,,  IIIIII  ––  hhooll,,  IIVV  ––  oobbiieekkttyy
uużżyytteecczznnoośśccii  ppuubblliicczznneejj;;

•• ttwwaarrddoośśccii  ((oodd  11  ddoo  1100))::  ww  ddoommaacchh
jjeeddnnoorrooddzziinnnnyycchh  wwyyssttaarrcczzyy  55--66;;

•• nnaassiiąąkklliiwwoośśccii,,  śścciiśśllee  zzwwiiąązzaanneejj  zz  ppoorroowwaa--
ttoośścciiąą  mmaatteerriiaałłuu::  zzwwyykkllee  ddoo  66%%,,  ww  łłaazziieennccee
––  ookk..  33%%;;

•• wwiieellkkoośśccii::  1100xx1100  ––  zzuużżyycciiee  110055

sszztt..//mm22,,1155xx1155  ––  4455,,  2200xx2200  ––  2266,,  3300xx3300
––  1111,,66,,  4400xx4400  ––  66,,55  ((zz  uuwwzzggllęęddnniieenniieemm
sszzeerrookkoośśccii  ssppooiinn  ii  1100--pprroocceennttoowweeggoo
zzaappaassuu  nnaa  eewweennttuuaallnnee  ssttrraattyy))..

ppłłyyttkkii  kkaammiieennnnee

płytki marmurowe

od 85 zł/m2

płytki granitowe

od 140 zł/m2

płytki trawertynowe

od 120 zł/m2

płytki z łupka od 140 zł/m2

zużycie zaprawy do fugowania:

(dł. + szer. płytki)/( dł. x szer. płytki) x gr. płytki x szer. spoiny x 1,6 = kg/m2
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ffoott..  DDLLHH  DDrreewwnnoo

ffoott..  WWiiśśnniieewwsskkii

dąb 25-60 zł/m2

jesion 25-45 zł/m2

buk 15-25 zł/m2

brzoza 15-25 zł/m2

merbau 65 zł/m2

ceny brutto

ceny desek podłogowych zależą od: 
twardości drewna określanej współczynnikiem
Brinella, np. sosna – 1,6, olcha – 2,1,
merbau – 4,9 (im wyższa wartość, tym twardsze
drewno)


