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w y b i e r a m y  d y w a n
pod³ogi

J ó z e f  Æ w i e r t k amiêkkie ii cciep³e

Dywan to piêkny obraz, który... k³adziemy na pod³odze. Ociepla
wnêtrze, podkreœla jego kolorystykê i styl, integruje. Pozwala pod-
kreœliæ podzia³ pokoju na funkcje, bawiæ siê dziecku na pod³odze
i rano wstaæ ciep³¹ nog¹.

Na rynku znajduje siê dzisiaj tak du¿a
ró¿norodnoœæ dywanów i wyk³adzin, ¿e
ka¿dy powinien znaleŸæ coœ dok³adnie
dla siebie. Nowoczesne czy trady-
cyjne, stonowane lub barwne kusz¹
ciekawymi wzorami i kolorystyk¹. 
Jednoczeœnie rozpowszechni³ siê
pogl¹d, ¿e pod³ogi najlepiej zostawiæ
go³e, poniewa¿ ³atwo je odkurzyæ czy
zmyæ. Jest w tym sporo racji, ale...
■ Na go³ych pod³ogach osadza siê

kurz, który wnosimy na obuwiu.
Powstaje on te¿ w wyniku œcierania
siê pod³óg. Przy lekkim zawirowaniu
powietrza kurz ten unosi siê w górê,
osadza na wyposa¿eniu i jest przez
nas wdychany. Je¿eli na pod³odze
jest dywanowe pokrycie, to spe³nia
ono rolê akumulatora gromadz¹-
cego kurz, który nastêpnie, co
pewien czas mo¿emy usun¹æ.

■ Tekstylne pokrycia pod³ogowe znacz-
nie zmniejszaj¹ niebezpieczeñstwo
poœlizgu, co jest szczególnie wa¿ne
dla dzieci lub ludzi starszych.

■ Dywany i wyk³adziny  spe³niaj¹ te¿
rolê izolatora ciep³a oraz œrodka
t³umi¹cego ha³as. W szczególnych
przypadkach pozwalaj¹ one na
obni¿enie ha³asu w pomieszcze-
niach nawet o 30 decybeli.

■ Dywany, szczególnie te wykonane
z we³ny spe³niaj¹ te¿ rolê stabiliza-
tora wilgotnoœci w pomieszcze-
niach. Je¿eli wilgotnoœæ w pomiesz-
czeniu jest du¿a to we³na poch³ania
jej nadmiar a nastêpnie oddaje j¹,
gdy nast¹pi jej niedobór.

Tak wiêc decyzjê trzeba przeanalizo-
waæ  wszechstronnie. 
Jeœli zdecydujemy siê na miêkkoœci
pod nogami do wyboru mamy dywany
orientalne lub mechaniczne i wyk³a-
dziny. Przyjrzyjmy siê im dok³adniej.

Wytwarzane s¹ w strefie, która ci¹gnie
siê od wschodniej czêœci Morza
Œródziemnego a koñczy nad Oceanem
Spokojnym. Obejmuje ona wiele re-

gionów, a w ka¿dym z nich wytwarzane
s¹ inne dywany. Najbardziej znane s¹
w œwiecie dywany perskie, których
wzornictwo oparte jest na dawnych,
œredniowiecznych wzorach. Wytwa-
rzane s¹ one g³ównie w Iranie, który
jest spadkobierc¹ tradycji perskich, ale
równie¿ w innych krajach jak: Indie,
Pakistan a ostatnio równie¿ w Chinach.  
Dywany orientalne wytwarzane s¹
rêcznie z surowców naturalnych jak:
we³na, bawe³na, jedwab naturalny.
Sam proces wykonania dywanu odby-
wa siê na ramie, na której rozci¹gniête
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s¹ nitki osnowy. Do nitek tych przyczepia siê
odcinki przêdzy za pomoc¹ wêz³ów. Jest to
czynnoœæ niezmiernie pracoch³onna. Jedna
kobieta potrafi wykonaæ na dzieñ 6 do 12 tysiê-
cy wêz³ów. W jednym metrze kwadratowym
dywanu mo¿e ich byæ od kilkudziesiêciu do
kilkuset, a w przypadku dywanów wykonanych
z jedwabiu, nawet milion lub wiêcej. Tak wiêc
wykonanie dywanu trwa czêsto kilka miesiêcy.   
Dywany orientalne zaczêto sprowadzaæ do
Europy ju¿ oko³o XV wieku. Od samego
pocz¹tku urzeka³y one piêknym wzornictwem
i kolorystyk¹. Ich posiadanie sta³o siê syno-
nimem dobrego gustu, elegancji i zamo¿noœci.
Ze wzglêdu na wysok¹ cenê by³y one dostêpne
tylko dla ludzi zamo¿nych. Dzisiaj wachlarz cen
dywanów orientalnych jest bardzo szeroki,
przez co s¹ dostêpne równie¿ dla spo³eczeñ-
stwa o œrednich dochodach.
Mieszkañcy Zachodniej Europy s¹ ich wielkimi
mi³oœnikami. W ubieg³ym roku zakupili oko³o
11 milionów m2 za sumê ponad 500 milionów
Euro. Na polskim rynku sprzeda¿ dywanów
orientalnych jest bardzo ma³a. W ubieg³ym roku
sprowadzono ich tylko oko³o 46 tys. m2.
Tak ma³e zapotrzebowanie nie wynika tylko
z faktu, ¿e jesteœmy krajem niezamo¿nym.
G³ównych powodów nale¿y szukaæ w tym, ¿e
spo³eczeñstwo polskie zbyt ma³o o nich wie
i zwi¹zku z tym, nie zdaje sobie sprawy, jak
wielki ³adunek pozytywnej energii wnosz¹ one
do ka¿dego wnêtrza. 

Prawie równoczeœnie z rozwojem procesu
mechanizacji produkcji tkanin w XIX wieku,
rozwin¹³ siê proces mechanicznej produkcji
dywanów. Dzisiaj ca³a ta technologia jest bar-
dzo unowoczeœniona i mocno skomputery-
zowana. Jedna nowoczesna maszyna tkacka
potrafi wykonaæ 100 m2 dywanu na godzinê
i wiêcej, o ró¿nych kszta³tach i wprost nieogra-
niczonym wzornictwie. W zwi¹zku z tym
dywany wytwarzane mechanicznie zw³aszcza

te z tañszych w³ókien chemicznych, jak akryl
czy polipropylen, s¹ bardzo tanie. S¹ to wiêc
dywany dostêpne dla ka¿dego.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e dywany wytwarzane
na maszynach, a orientalne wykonywane rêcz-
nie, s¹ zupe³nie innymi wyrobami i musz¹ byæ
rozpatrywane w oddzielnych kategoriach.
Na polskim rynku istnieje bardzo szeroka ofer-
ta dywanów wytwarzanych mechanicznie. Ich
cena jest znacznie zró¿nicowana, poniewa¿
obok tanich z w³ókien chemicznych, wy-
twarzane s¹ te¿ dywany z wysokogatunkowych
we³en lub jedwabiu sztucznego i naturalnego.

Tekstylne wyk³adziny pod³ogowe zrodzi³y siê
w po³owie ubieg³ego stulecia, gdy w USA pow-
stawa³ nowy styl w budownictwie wprowa-
dzaj¹cy du¿e, zgeometryzowane figury o jedno-
litych, du¿ych p³aszczyznach ze szk³a i metalu.
W takim budownictwie tradycyjne pod³ogi by³y
nie do zaakceptowania. Usilnie szukano czegoœ
innego i zainteresowano siê wyk³adzinami po-
d³ogowymi. Mo¿na by³o nimi pokryæ ca³e po-
d³ogi, czego do tej pory nie czyniono. Ponadto
t³umi³y one ha³as i znacznie zmniejsza³y niebez-
pieczeñstwo poœlizgu. Tak zrodzi³a siê nowa
dziedzina, która wkrótce zrobi³a b³yskotliw¹ ka-
rierê. W Europie w ubieg³ym roku wyprodu-
kowano oko³o 850 milionów m2  wyk³adzin.  Pro-
dukowane s¹ ró¿nymi technologiami, o sze-
rokoœci 2 do 5 m i gruboœci od kilku do kilku-
nastu milimetrów.  W aktualnej ofercie handlowej
znajduje siê oko³o 3000 ró¿nych wzorów.
G³ównymi surowcami, z których wyk³adziny s¹
wytwarzane s¹ w³ókna chemiczne, ale oko³o
10 % z nich wytwarzane jest z wysoko-
gatunkowej we³ny. S¹ to wyk³adziny najdro¿sze
o bardzo wysokich walorach u¿ytkowych.
Znajduj¹ zastosowanie w pokojach dziecinnych,
i dziennych w sypialniach oraz ró¿nych
ekskluzywnych lokalach u¿ytecznoœci pub-
licznej.
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