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Materia y
Parkiet. Uk ada si  z nazywanych potocznie 

„klepkami” drewnianych deszczu ek z drewna 

litego. Na parkiety u ywa si  nast puj cych 

gatunków drewna:

 li ciaste: akacja, brzoza, buk, d b, jesion, 

klon, orzech;

 egzotyczne: daru daru, iroko, kempas, tek.

Klasyczny (tradycyjny) uk ada si  z pro-

stych, pojedynczych deszczu ek z brzegami 

uformowanymi w pióra i wpusty. Deszczu ki 

przykleja si  do pod o a. Parkiet taki mo na 

u o y  w ró ne wzory: jode k  pojedyncz , po-

dwójn  oraz potrójn , kwadraty oraz cegie ki.

Lamelowy, inaczej lamparkiet, uk ada si

z deszczu ek bez wpustów i wypustów, dlate-

go w gotowej posadzce nie s  one po czone 

mi dzy sob , lecz tylko przyklejone do pod-

o a. Lamparkiet sprzedawany jest w oddziel-

nych deszczu kach (jak parkiet tradycyjny) 

lub w p ytkach po kilkana cie deszczu ek

u o onych w okre lony wzór i naklejonych na 

elastyczn  siatk .

Mozaikowy to ma e listewki bez piór 

i wpustów, czone w kwadraty i naklejone na 

papier perforowany lub siatk  tekstyln  (po 

przyklejeniu parkietu papier lub siatk  trzeba 

usun ). Ten rodzaj parkietu wymaga idealnie 

równego pod o a. Z  listewek z ciemnego i ja-

snego drewna mo na tworzy  rozmaite wzory, 

w tym tak e z efektem „trójwymiarowo ci”.

Przemys owy to w skie deszczu ki do 

uk adania na sztorc, po czone w p yty ta m ,

któr  usuwa si  po przyklejeniu parkietu.

Warstwowy – tak nazywa si  parkiet 

z dwóch lub trzech warstw drewna, spraso-

wanych i po czonych specjalnym klejem, 

który zapobiega odkszta ceniom deszczu ek. 

Warstw  górn  wykonuje si  z najlepszych ga-

tunków drewna (po u o eniu wymaga wyko -

czenia). Warstw  spodni  robi si  z surowca 

gorszej jako ci, np. z forniru wierkowego.

Panele. Maj  konstrukcj  z o on

z warstw: wierzchniej, rodkowej 

i spodniej. Warstwa wierzchnia paneli jest 

dekoracyjna. Warstwa rodkowa wykonana 

jest z p yty drewnopochodnej (HDF lub 

gorszej jako ci MDF) albo z deszczu ek

u o onych poprzecznie. Warstwa spodnia 

zapewnia panelom sztywno .

Drewniane – takie panele produkuje si

z drewna klejonego warstwowo: warstw

wierzchni  stanowi twarde drewno drzew 

li ciastych, warstw  spodni  – sklejka lub 

okleina z drewna gorszego gatunku, najcz -

ciej sosny.

Laminowane – warstw  wierzchni

tych paneli jest albo laminowany papier 

z nadrukiem imituj cym drewno, kamie  lub 

terakot , albo cienki fornir. Warstw  spodni

wykonuje si  z tworzywa sztucznego lub kilku 

warstw papieru.

Wymiary elementów
Parkiet. Najgrubszy jest parkiet tradycyjny: 

jego deszczu ki mog  mie grubo  1,6; 1,9 

lub 2,2 cm (cho  mo na zamówi  te

14-milimetrowe). Pozosta e wymiary parkietu 

wynosz  najcz ciej: 

szeroko : 3–10 cm;

d ugo : 20–50 cm.

Im parkiet grubszy, tym jest trwalszy, bo 

wi cej razy mo na go szlifowa  i cyklinowa .

Panele. Standardowe panele maj grubo

0,8 cm. Szeroko  paneli wynosi zwykle 

18–20 cm, a d ugo  – 130–220 cm (im d u -

sze, tym szybciej si  je uk ada).

Dobór rodzaju posadzki
Wyko czenie posadzki powinno by  przede 

wszystkim dobrane do przeznaczenia: do 

niego nale y dobiera  takie jej cechy jak twar-

do  (okre la si  j  wspó czynnikiem Brinella, 

którego warto  jest tym wi ksza, im twardsze 

DYLEMATY

Parkiet czy panele? 

Ma gorzata Cuch

PYTANIE CZYTELNIKA

Czy na posadzki do domu lep-

sze jest lite drewno, czy mo e

panele? Nie wykluczam u o e-

nia w ró nych pomieszczeniach 

innych rodzajów posadzek – czym 

si  kierowa  podczas wyboru 

i na co powinnam zwróci  szcze-

góln  uwag ?

REDAKCJA

Jak to zwykle jest z ró nymi ma-

teria ami o podobnym przezna-

czeniu, ka dy ma zalety i wady. 

Parkiet wyró nia si  szlachet-

nym wygl dem i bardzo wyso-

k  trwa o ci . Panele s  mniej 

trwa e, ale mo na je samodziel-

nie i szybko u o y . Takich ró nic

jest oczywi cie wi cej i trzeba 

je pozna , by dokona  wyboru 

zgodnego z w asnymi oczekiwa-

niami.

ele?

Grunt
to posadzka

fot. Kronopol
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Wykonanie posadzki wymagaj cej przyklejenia 

do pod o a, oszlifowania i polakierowania zaj-

muje 5–7 dni

jest drewno; (tab. 1), cieralno  (tab. 2) oraz 

odporno  na wilgo  czy wgniecenia. 

 A oto zalecane wyko czenia posadzek 

w ró nych pomieszczeniach:

Przedsionek:

 parkiet olejowany, bo jest odporny na zary-

sowania piaskiem.

Pokoje z ci kimi meblami:

 parkiet z twardego drewna, odpornego na 

obci enia i wgniecenia (buk, d b, jesion, 

wierk).

Kuchnia:

 parkiet z twardego drewna, najlepiej egzo-

tycznego, odpornego na odkszta cenia lub

 panele odporne na wnikanie wilgoci i t usz-

czu, na przyk ad laminowane.

azienka:

 drewno egzotyczne (tek, iroko),

 parkiet olejowany,

 panele laminowane ze specjalnym wo-

doodpornym rdzeniem i impregnowanymi 

kraw dziami.

Sypialnia i pokoje o niewielkim nat eniu 

ruchu lub z dywanem na pod odze:

 parkiet – mo e by  z mi kkiego drewna 

(brzoza, olcha, sosna, wierk),

 panele drewniane albo laminowane.

Garderoba i rzadziej u ytkowane pomiesz-

czenia:

 parkiet z mi kkiego drewna (wystarczy 

klasa II),

 panele drewniane lub laminowane (tak e te 

gorszej jako ci lub pochodz ce z rozbiórki).

Monta
Parkiet. U o enie parkietu najlepiej zleci

fachowcom, którzy powinni to zrobi  w nast -

puj cej kolejno ci:

 sezonowanie deszczu ek przez dwa, trzy 

tygodnie w pomieszczeniu, w którym b d

uk adane (przez ten czas materia  „przyzwy-

czaja si ” do panuj cych w nim warunków);

 wyrównanie pod o a i pokrycie go specjal-

nym preparatem gruntuj cym;

 przyklejenie parkietu (ka da deszczu ka 

powinna by  starannie wypoziomowana 

i doci ni ta do pod o a);

 cyklinowanie i lakierowanie lub woskowa-

nie. 

Podczas uk adania parkietu temperatura 

w pomieszczeniu nie powinna przekracza

20°C. Przy cianach i drzwiach parkieciarz 

powinien zostawi  szczelin  dylatacyjn ,

aby drewno mog o swobodnie si  rozszerza

i kurczy . Po u o eniu parkietu szczelin

zas ania si  listwami przypod ogowymi. 

Wykonanie posadzki wymagaj cej przykleje-

nia do pod o a, oszlifowania i polakierowa-

nia zajmuje 5–7 dni.

Panele. Uk adanie ich nie jest trudne, wi c

mo na to zrobi  samodzielnie. Panele powin-

no si  uk ada  na podk adzie wyrównuj cym 

przykrytym foli  i izolacj  wyg uszaj c . Nie 

mocuje si  ich do pod o a, tylko czy brze-

gami na zatrzaski albo na klej: w ten sposób 

powstaje pod oga p ywaj ca. Przy cianach 

i drzwiach nale y zostawi  szczelin  dylata-

cyjn  szeroko ci 1–2 cm, a nast pnie zakry

j  listwami przypod ogowymi. Wykonanie 

posadzki p ywaj cej o powierzchni ok. 50 m2

zajmuje 1 dzie .

Wyko czenie
Parkiet. Zale nie od tego, jaki preparat 

zastosujemy do wyko czenia parkietu, ró ny 

b dzie jego wygl d, cieralno  i atwo

brudzenia si .

Lakiery nadaj  po ysk, przyciemniaj  lub 

rozja niaj , podkre laj  struktur  drewna 

i mog  zmieni  kolor parkietu, atwo si  jed-

nak zarysowuj . Stosuje si  dwa ich rodzaje:

wodne – nie wydzielaj  dra ni cego zapa-

chu i chroni  drewno przed promieniami UV, 

dzi ki czemu pod oga d u ej zachowuje swój 

kolor. Trudno si  je nak ada, dlatego powinien 

to robi  specjalista;

Klasa

Dopuszczalna 

intensywno

u ytkowania

Pomieszczenia

KL.21 / AC2 ma a sypialnie

KL.22 / AC2 rednia 
sypialnie, 
pokoje dzienne

KL.23 / AC3 du a
pokoje dzienne, 
przedpokoje

KL.31 / AC3* ma a
pokoje 
hotelowe

KL.32 / AC4* rednia
ma e biura, 
butiki

KL.33 / AC5* du a sklepy

Tab. 2. Zastosowanie paneli ró nej
klasy w pomieszczeniach mieszkalnych

Gatunek
Wspó czynnik 

Brinella

Sosna 1,6 

Olcha 2,1 

Brzoza 2,6 

Klon europejski 3,0  

Iroko 3,5 

Czeremcha 3,6 

D b 3,7   

Buk czerwony 3,8 

Jesion 4,0    

Merbau 4,9  

Sukupira 5,6 

Jatoba 7,0

Tab. 1. Twardo  ró nych gatunków drewna
(im wi ksza warto  wspó czynnika tym drewno jest trwadsze)

* mo na stosowa  tak e w budynkach jedno-
rodzinnych

 Ró ne gatunki drewna mo na w parkiecie 
czy  i uk ada  z nich rozmaite wzory. Do u o enia 

konkretnego wzoru potrzebna jest okre lona liczba 
deszczu ek lewych i prawych

fo
t.

 K
a

m
ie
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k

 Trwa o  parkietu jest bardzo du a (panele 
s abej jako ci w miejscach intensywnie 
u ytkowanych szybko si  wycieraj )

fo
t.
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Dylematy

rozpuszczalnikowe – do wyschni cia wy-

dzielaj  silny, dra ni cy zapach, który mo e

utrzymywa  si  do kilku dni, nie maj  filtrów 

UV i nie mo na nimi pokrywa  twardych 

gatunków drewna (jak kambala, kempas, 

jatoba czy jesion), poniewa  trudno na nich 

wysychaj . Lakiery te atwo si  nak ada. 

Pod og  najlepiej polakierowa  nimi trzy razy.

Oleje nie nab yszczaj  i nie rozja niaj ,

ale nadaj  posadzkom naturalny wygl d, bo 

podkre laj  rysunek drewna i uwydatniaj

ka d  najmniejsz  nierówno  deszczu ek. 

Mog  by  barwi ce – wtedy mog  nadawa

posadzce intensywny kolor – i przezroczyste 

(transparentne). S  trudniejsze w nak adaniu 

od lakierów, dlatego najlepiej, je li olejowanie 

wykona fachowiec.

Panele. Panele drewniane wyko czone s

fabrycznie, dlatego nie mo na wp yn  na ich 

wygl d: zwykle s  lakierowane; olejowane 

stosuje si  rzadko. Je li s  lakierowane, mo na 

zeszlifowa  ich powierzchni  i nas czy  ole-

jem. Zmiana w drug  stron  nie jest mo liwa. 

Piel gnacja
Parkiet. Jest do  odporny na zmywanie 

wilgotnym mopem, bo lakierowaniu czy 

olejowaniu poddaje si  go w ca o ci – po 

u o eniu, dzi ki czemu woda trudniej 

wnika pomi dzy deszczu ki. Oto, jaka jest 

odporno  ró nie wyko czonych parkietów 

na zmywanie:

olejowany – jest oboj tny na dzia anie 

wi kszo ci zwi zków chemicznych;

lakierowany – trzeba zmywa  go ostro nie 

i szybko, aby woda nie doprowadzi a do wypa-

czenia deszczu ek. 

Panele. S  mniej odporne na zmywanie ni

parkiet, bo w miejscach styków zwykle nie 

maj  warstwy ochronnej, wi c woda ma a-

twiejsz  drog  do g bszych warstw, co  mo e

spowodowa  p cznienie, a nawet unoszenie 

si  kraw dzi paneli. Kiedy kupuje si  panele, 

warto wybra  takie, które maj :

 wodoodporn  warstw rodkow  (panele te 

s  troch  dro sze);

 kraw dzie fabrycznie zaimpregnowane lub 

zawoskowane.

Odnawianie
Parkiet. Parkiet mo e zachowa  pi kny 

wygl d przez kilkadziesi t lat, ale raz na 

jaki  czas trzeba go odnowi  przez wycykli-

nowanie i polakierowanie lub nas czenie 

olejem. Posadzki z drewna egzotycznego 

lub twardego drewna krajowego (buk, d b, 

jesion) wystarczy cyklinowa  raz na kilka-

na cie lat, a z drewna mi kkiego (brzoza, 

olcha) – co kilka lat.

To, ile razy mo na odnawia  parkiet, zale y

od jego rodzaju, grubo ci deszczu ek i od 

gatunku drewna. Tylko parkiety klasyczne 

i przemys owe mog  by  odnawiane wielokrot-

nie, a parkiet warstwowy mo na cyklinowa ,

je li wierzchnia warstwa ma ponad 4 mm 

grubo ci.

Je eli pod oga nie jest bardzo znisz-

czona, zamiast cyklinowania mo na 

zastosowa  delikatne szlifowanie, po 

czym pokry  j  now  warstw  lakieru lub 

nas czy  olejem.

Nale y pami ta , e je li poprzednio 

u yty by  lakier wodny, nie mo na pokry

pod ogi lakierem rozpuszczalnikowym 

i odwrotnie, a je li posadzka by a wcze-

niej olejowana, nie mo na pokry  jej 

lakierem (olej wnika g boko i nie da si  go 

usun  przez szlifowanie). Olej natomiast 

mo na na o y  na drewno wcze niej 

lakierowane.

fo
t.
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Demonta  paneli nie klejonych do pod o a jest atwy, 
a po zdemontowaniu mo na je ponownie u o y  w innym pomieszczeniu

W odró nieniu od parkietów panele, dzi ki przesyceniu poszczególnych 
warstw lepiszczem, nie reaguj  na zmiany wilgotno ci, dlatego s
odporniejsze na odkszta cenia

Posadzk  z paneli mo na u ytkowa  ju
nast pnego dnia po ich u o eniu

fo
t.

 C
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s
s
e

n
-P

o
l

Wykonanie posadzki z paneli o powierzchni 

ok. 50 m2 zajmuje 1 dzie
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Je li w zaleceniach producenta nie ma przeciwwskaza , panele mo na 
uk ada  na ogrzewaniu pod ogowym

fo
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wymiary: 7 ´  35 ´  2,2 cm
gatunek: jesion 
Kazimierz Wi niewski 

model Jesion Select jasny

cena za kl. 1

wymiary: 18,2 ´  220 ´  1,4 cm 
gatunek: jesion 
Baltic Wood

model Jesion Ginger Root 

(drewno bejcowane)

INFO RYNEK Ile kosztuj  panele oraz parkiet? 

PARKIET

PANELE LAMINOWANE

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

BALTIC WOOD 013 445 84 01 www.balticfloor.com.pl
CEAD 034 355 72 68 www.cead.prv.pl
CLASSEN-POL 032 429 20 00 www.classen.pl
D BEX 061 444 56 25 www.dabex.ig.pl
DLH DREWNO 022 667 44 14 www.dlh.pl
DOM KORKOWY 012 637 96 39 www.domkorkowy.pl
KAZIMIERZ WI NIEWSKI 085 655 64 98 www.klepki.pl
KOMFORT 091 482 20 00 www.komfort.pl

KONIECPOL 034 345 81 00 www.koniecpol.com.pl

KRONOPOL 068 363 11 79 www.kronopol.com.pl

KRONOSPAN 094 373 01 00 www.kronospan.pl

PARKIET KA MIERCZAK 085 683 43 00 www.parkiet-kazmierczak.com.pl

PFLEIDERER PROSPAN 062 783 31 00 www.prospan.com.pl

TARKETT 022 598 08 76 www.tarkett.pl

WOLDREW 065 573 15 16 www.woldrew.pl

wymiary: 5 ´ 30 ´  2,2 cm 
gatunek: d b
Kazimierz Wi niewski 

model Parkiet d bowy

cena za kl. 1; parkiet wyst puje 

równie  w kl. 2 oraz 3

wymiary: 19,3 ´ 138 ´ 0,8 cm 
klasa cieralno ci: AC3
monta : czenie bezklejowe
Kronopol, model Wi nia natu-

ralna

cena za kl. 1

wymiary: 19,3 ´ 138 ´ 1,0 cm 
klasa cieralno ci: AC4
monta : czenie bezklejowe
Kronopol, model D b retro,
cena za kl. 1

wymiary: 19,4 ´ 129 ´ 0,7 cm 
klasa cieralno ci: AC4
monta : czenie bezklejowe
w systemie EasyConnect 
Classen-Pol, model D b

Cavallo

wymiary: 14 ´ 90,5 ´ 1,2 cm 
klasa cieralno ci: AC3
monta : czenie bezklejowe
Dom Korkowy/Wicanders

model Cherry, panel
korkowy wyko czony fornirem 
drewnianym

wymiary: 18,2 ´  220 ´  1,4 cm 
gatunek: jesion 
Baltic Wood

model Jesion Mocca

(drewno opalane)

98

z /m2

30

z /m2

38

z /m2

179

z /m2

143 

z /m2

W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

148

z /m2

353 

z /m2

48

z /m2

PANELE DREWNIANE

PANELE KORKOWE

Panele. Panele drewniane mo na odnawia  przez szlifowanie 

r czne (do zmatowienia lakieru) albo cykliniark , co jest  trudne, 

bo posadzka mo e ugina  si  pod jej ci arem. Trzeba uwa a ,

by nie zetrze  paneli do warstwy rodkowej, o co nietrudno, bo 

warstwa wierzchnia jest cienka. Panele laminowane nie nadaj  si

do odnawiania. Je li ich zu ycie jest bardzo widoczne, trzeba je 

wymieni  na nowe. 

Wymiana posadzek
Parkiet. Trudniej go wymieni  ni  panele, ale na starym parkiecie 

mo na u o y  panele, je li dopuszczalne jest zmniejszenie wyso-

ko ci pomieszczenia. Je li ma pos u y  jako pod o e pod now

posadzk , trzeba go jednak najpierw wyrówna , przyklei  oblu-

zowane deszczu ki, a nast pnie u o y  warstw  izolacyjn  (z p yt 

z w ókna drzewnego albo tektury lub maty korkowej).

Panele. Zniszczone panele, których nie mo na odnowi ,

trzeba po prostu zdemontowa  i u o y  nowa posadzk

z wybranego materia u. Starej posadzki z paneli nie mo na 

traktowa  jako podk adu do u o enia nowej. 
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