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O BUDOWANIU

Deski, panele 
     i wyk adziny
 nad ogrzewanie
 pod ogowe

Emilia Ros aniec

W wielu magazynach i na 

portalach bran y budowla-

nej szczegó owo opisuje si

zasad  dzia ania ogrzewania 

pod ogowego i poleca mate-

ria y posadzkowe nad tak

instalacj  – jako te ostat-

nie rekomenduje si  g ównie 

p ytki ceramiczne i kamienne. 

Materia y te maj  bardzo 

dobre parametry przewodze-

nia ciep a i w a ciwie ka de 

z nich mo na stosowa  nad 

ogrzewaniem pod ogowym. 

Problem jednak powstaje, 

gdy nie chcemy mie  na pod-

odze ani ceramiki, ani ka-

mienia, lecz deski drewniane, 

panele lub wyk adzin ,

a jako system grzewczy wy-

brali my w a nie pod ogów-

k . Co wtedy? Czy musimy 

rezygnowa  z ogrzewania 

pod ogowego na rzecz tra-

dycyjnych grzejników, czy 

lepiej deski, panele i wyk a-

dziny wymieni  na niechcia-

ne p ytki? Na szcz cie nie 

musimy wybiera  – wspó -

praca pod ogówki z panelami 

i wyk adzinami dywanowymi 

jest zdecydowanie mniej wy-

dajna, ale mo liwa – trzeba 

tylko wiedzie , co wybra .

Zapraszamy do lektury 

pierwszego kompletnego 

przegl du desek warstwo-

wych, paneli i wyk adzin dy-

wanowych wspó pracuj cych 

z ogrzewaniem pod ogowym.

Dla wielu pomys  zastosowania ogrzewania pod ogowego pod posadzk  z paneli czy wyk a-

dzin  mo e wydawa  si  dziwny. Materia y te s  przecie  odbierane jako z natury ciep e, po co 

wi c dodatkowo je ogrzewa ? Nie chodzi o to, eby uzyska  cieplejsz  posadzk , ale o to, eby 

móc korzysta  z zalet pod ogówki w ka dym pomieszczeniu, nie tylko w kuchniach, azienkach 

i przedpokojach, gdzie k adziemy p ytki ceramiczne czy kamienne (materia y szczególnie pole-

cane nad pod ogówk ), ale tak e w salonach, sypialniach czy pokojach dzieci cych. 

Ogrzewanie pod ogowe zapewnia komfort cieplny na wysokim poziomie mi dzy innymi 

dzi ki pionowemu rozk adowi temperatury, który jest bardzo korzystny dla zdrowia cz owie-

ka – optymalna temperatura przy takiej instalacji utrzymuje si  w  strefie przebywania ludzi, 

pod sufitem za  jest ch odniej. Ponadto ogrzewanie pod ogowe pozwala na mniejsze, ni

w przypadku tradycyjnych grzejników, zu ycie energii cieplnej dzi ki czemu wydatki na 

ogrzewanie tak e s  mniejsze. Oszcz dno ci te wynikaj  z kilku powodów. Po pierwsze, tem-

peratur  w pomieszczeniu mo emy obni y  o 2°C (w porównaniu z tradycyjnymi grzejnika-

mi), zachowuj c przy tym wysoki komfort cieplny. Po drugie, w ogrzewaniu pod ogowym 

temperatura czynnika grzewczego wynosi poni ej 45°, w tradycyjnych grzejnikach 75° – to 

zmniejsza straty energii w samej instalacji. 

To w a nie dla tych korzy ci inwestorzy coraz cz ciej decyduj  si  na ogrzewanie pod ogo-

we – tak e w salonach, sypialniach i pokojach dzieci cych. 

W ogrzewaniu pod ogowym elementem grzejnym jest ca a pod oga, przez któr  nagromadzo-

ne w warstwie wylewki ciep o powinno atwo nap ywa  do pomieszcze . Je li jako warstwa 

wyko czeniowa zostanie u yty materia  o niskiej przewodno ci cieplnej, b d cy izolatorem dla 

przenikania ciep a, pod ogówka stanie si  rozwi zaniem nieekonomicznym. Zatem mi siste 

i puszyste wyk adziny odpadaj , podobnie jak lite deski pod ogowe. Blokowa yby bowiem prze-

p yw ciep a do pomieszcze . Jednak cienkie warstwowe deski i panele oraz wyk adziny z odpo-

wiedniego materia u, opatrzone atestem, fachowo u o one – mog  sprawdzi  si  nad ogrzewa-

niem pod ogowym. Poznajmy je zatem. 

Niekonwencjonalne

i efektywnei efektywne

rozwi zaniarozwi zania
fot. Uponor
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Deski warstwowe (panele drewniane)
Zastosowanie nad ogrzewaniem pod ogowym posadzek drewnianych 

powinno by  szczególnie przemy lane, a ich uk adanie nale y powie-

rzy  dobremu specjali cie – najlepiej takiemu, który mo e wskaza

obiekty z u o onymi przez siebie posadzkami drewnianymi nad ta-

kim ogrzewaniem. D b krajowy, akacja, merbau, iroko, tek i doussie – 

to najlepsze gatunki drewna na „ciep ” posadzk . Zale nie od rodza-

ju posadzka powinna mie  okre lon  grubo :

 mozaika – 8–10 mm; 

 parkiet lamelowy – 11–14 mm. 

Wilgotno  drewna przeznaczonego na posadzk  powinna wynosi

nie wi cej ni  7–8 %.

Je li za  zdecydujemy si  na deski klejone warstwowo (nie nale y sto-

sowa  drewna litego), które dzi ki prostopadle u o onym w óknom s -

siednich warstw charakteryzuj  si  mniejszym skurczem i s  odpor-

niejsze na paczenie, a wykonywane z nich posadzki maj  niewielk

grubo , dlatego nie ograniczaj  przep ywu ciep a tak jak drewno lite. 

Je li posadzka z drewna ma by  przyklejona, nale y u y  elastyczne-

go kleju do parkietów (najlepiej jednosk adnikowego poliuretanowe-

go). Mo na te  zastosowa  bezklejowy sposób uk adania posadzki, czy-

li tzw. pod og  p ywaj c : ta zmniejsza niestety wydajno  ogrzewania 

pod ogowego, bo zatrzymuje powietrze pod posadzk , z drugiej jednak 

strony zapewnia drewnu swobod  ruchów zwi zanych ze zmianami 

wilgotno ci i temperatury. Posadzka uk adana na klej sprawia, e pod-

oga jest stabilniejsza i nie odkszta ca si , jednak mocno ograniczony 

ruch drewna, które przecie  nieustannie „pracuje”, tak e ma wady. Jak 

wida , ka de z rozwi za  ma swoje plusy i minusy. Do wyko czenia 

tradycyjnych posadzek z drewna nad ogrzewaniem pod ogowym lepiej 

stosowa  oleje i wosk, nie lakier, bo wskutek skurczu mo e odpryskiwa

(nie dotyczy fabrycznie lakierowanych desek warstwowych). 

Kiedy wybra  posadzk ?
O materiale posadzki trzeba zdecydowa  przed rozpocz ciem monta u

ogrzewania pod ogowego. W jego obliczeniach trzeba bowiem uwzgl d-

ni  przewodno  ciepln  materia u wyko czeniowego – na tej podstawie 

wyznacza si  optymaln  moc grzewcz  systemu i decyduje o sposobie 

rozmieszczenia elementów grzejnych, w tym g sto ci u o enia przewo-

dów ogrzewania elektrycznego lub rur grzejnych ogrzewania wodnego. 

Do rodzaju posadzki trzeba te  dostosowa  przygotowanie pod o a.

 Przy uk adaniu paneli i desek nad ogrzewaniem pod ogowym szczególnie wa -

ne jest zachowanie tzw. szczelin dylatacyjnych – przerw mi dzy pod og  a cian ,

umo liwiaj cych prac  materia om posadzkowym. Szczeliny wype nia si  mate-

ria em trwale elastycznym – jak np. pokazan  na zdj ciu elastyczn  ta m  z pian-

ki poliuretanowej    

fo
t.
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Ceny z wrze nia. Zdj cia reporterskie robione bezpo rednio w sklepie Komfort, al. Krakowska 67, WarszawaCeny z wrze nia. Zdj cia reporterskie robione bezpo rednio w sklepie Komfort, al. Krakowska 67, Warszawa
ceny brutto – z 22% VAT-em, je li nie korzystamy z us ugi monta owej sklepu/z 7% VAT-em, je li korzystamy z us ugi monta owej sklepu

Ile kosztuj  deski warstwowe wspó pracuj ce z ogrzewaniem pod ogowym?

Baltic Wood
deska warstwowa 

Orzech europejski 
Wolin Comfort

cena: 169/148,22 z /m2

Baltic Wood
deska warstwowa

Jesion Wolin Elegance

cena: 149/130,68 z /m2

Kährs
deska warstwowa 

Jesion Gotland Country

cena: 279/244,70 z /m2

Kährs
deska warstwowa 

Jesion Gothenburg City

cena: 219/192,07 z /m2

Baltic Wood
deska warstwowa

D b Wolin Honey

cena: 149/130,68 z /m2

Realwood
deska warstwowa 

Jesion szczotkowaty

cena: 189/165,76 z /m2

Tarkett
deska warstwowa 

Epoque

cena: 319/279,78 z /m2

Barlinek
deska warstwowa

D b Family Classic

cena: 169/148,22 z /m2

Stolarka Wo omin
deska warstwowa 

D b 2-lamelowy Natura

cena: 139/121,91 z /m2
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ceny brutto 

ZDANIEM EKSPERTA

Jak  pod og  poleci by Pan nad ogrzewanie pod ogowe – panele laminowane czy wyroby drewniane?

Marek Wierbol
zast pca kierownika 
dzia u drewno
Castorama 

Ceny z 8 wrze nia. Zdj cia reporterskie robione bezpo rednio w sklepie Castorama, ul. G bocka 15a, WarszawaCeny z 8 wrze nia. Zdj cia reporterskie robione bezpo rednio w sklepie Castorama, ul. G bocka 15a, Warszawa

Ile kosztuj  deski warstwowe wspó pracuj ce z ogrzewaniem pod ogowym?

Barlinek
deska warstwowa 

D b czerwony  

cena: 79,80  z /m2

Stolarka Wo omin
deska warstwowa

D b

cena: 99,97 z /m2

DLH
deska warstwowa

Merbau 

cena: 104,02 z /m2

Stolarka Wo omin
deska warstwowa

Iroko

cena: 108 z /m2

Baltic Wood
deska warstwowa

Sapelle

cena: 112 z /m2

Baltic Wood
deska warstwowa

Orzech europejski

cena: 127, 23 z /m2

DLH
deska warstwowa

Merbau 

cena: 146,03 z /m2

Kopp
deska warstwowa

Sapella

cena: 161 z /m2

Barlinek 
deska warstwowa

Jatoba

cena: 158 z /m2

Ze wzgl du na grubo  i g sto  paneli laminowanych poleci bym to rozwi zanie, te po prostu s abiej izoluj  ni

deski warstwowe i pozwalaj  na przenikanie wi kszej ilo ci ciep a.

Niektórzy klienci s  jednak zdecydowani na deski drewniane, g ównie ze wzgl du na ich d u sz ywotno  – mo -

na je cyklinowa  w razie uszkodzenia, panele za  w takich przypadkach trzeba wymienia . Wówczas przy wybo-

rze du e znaczenie b dzie mia  gatunek drewna, które musi charakteryzowa  si  niskim wspó czynnikiem skur-

czu i d ugim czasem osi gania równowagi higroskopijnej, dlatego lepiej zrezygnowa  z takich gatunków jak klon 

czy buk. Ponadto deski warstwowe uk adane nad ogrzewaniem pod ogowym wymagaj  bardzo fachowego mon-

ta u. Ze wzgl du bowiem na wy sz  temperatur  dzia aj c  na posadzk  i nisk  wilgotno  powietrza tu  nad ni

atwo o szybkie wykrycie b dów wykonawczych. Wi kszo  produktów z naszej oferty przeznaczonych jest do uk adania na klej. S  jednak 

i takie, które mo na u o y  jako pod og  p ywaj c  – jednak wówczas trzeba si  liczy  ze stratami ciep a, które mog  si ga  nawet 50%. 
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Panele
Panele mog  by  wykorzystane nad wodnym ogrzewaniem pod-

ogowym, pod warunkiem e ogrzewanie b dzie stosowane na ca-

ej powierzchni pod ogi (u o one i u ytkowane w opisany ni ej spo-

sób), a panele b d  dopuszczone do wspó pracy z pod ogówk .

Przy takim rozwi zaniu wylewka nad przewodami cieplnymi po-

winna mie  grubo  ok. 2 cm. Zastosowanie wylewki betonowej 

zwi zane jest z konieczno ci  zapewnienia równomiernego rozk a-

du temperatury, mo liwo ci  stopniowego jej podnoszenia i utrzy-

mania. Z uwagi na wi ksze przesuszenie pod ogi w sezonie grzew-

czym i zwi zane z tym zmiany wymiarów, szczególn  uwag  nale y

zwróci  na prawid owy monta  posadzki i zachowanie szczelin dy-

latacyjnych. Przed monta em wylewk  trzeba koniecznie ogrza ,

aby zapobiec ewentualnemu wydostawaniu si  wilgoci w pó niej-

szym terminie. Nale y to zrobi  bez wzgl du na por  roku.

W przypadku zastosowania betonu cementowego ogrzewanie 

mo na rozpocz  po 3 tygodniach. Temperatur  pod ogówki nale y

codziennie zwi ksza  o 5°C, a  do uzyskania maksymalnej tempe-

ratury. Ogrzewanie nale y pozostawi  przy maksymalnej wydajno-

ci, bez zmniejszania temperatury, na okres 72 godzin. Po zako -

czeniu fazy maksymalnego ogrzewania nale y obni a  temperatur

codziennie o 5°C. W celu sprawdzenia wysuszenia wylewki nale y

u y  kawa ków folii PE (50 × 50 cm). Foli  nale y roz o y  w kilku 

miejscach na pod o u, a kraw dzie oklei  szczelnie ta m . Monta

pod ogi mo na rozpocz  jedynie w przypadku, gdy po 24 godzi-

nach folia nie uleg a zaparowaniu, a powierzchnia wylewki nie 

zmieni a barwy. Je li próba wypad a negatywnie, proces osuszania 

pod o a trzeba powtórzy . Ogrzewanie nale y wy czy  minimum 

2 dni przed monta em. Temperatura powietrza w trakcie monta-

u powinna wynosi  18–22°C. W przypadku znacznego wych o-

dzenia pomieszczenia ogrzewanie nale y w cza  stopniowo, pod-

nosz c temperatur  o 5°C dziennie, a  do uzyskania maksymalnej 

wydajno ci. T  zasad  nale y stosowa  za-

wsze przed rozpocz ciem nowego sezo-

nu grzewczego. Temperatura powierzch-

ni pod ogi laminowanej nie powinna by

wy sza ni  28°C. Podczas okresu grzew-

czego zaleca si  utrzymywanie tempera-

tury na poziomie 20–22°C przy wilgotno-

ci 50–70%.

J drzej Kasprzak

mened er produktu Kronopol

ZDANIEM EKSPERTA

Czym kierowa  si  przy wyborze pa-

neli i desek warstwowych, które pro-

dukty,  poleci by Pan szczególnie nad 

ogrzewanie pod ogowe?

Przy wyborze tych produktów du e znacze-

nie ma ich grubo  – optymalna to 6 mm. 

Oczywi cie mo na stosowa  posadzki grub-

sze. Jest tu pewna zale no  – im grubsza po-

sadzka, tym straty ciep a wi ksze, ale jako

samej pod ogi wy sza. Wybór pozostawiam klientom. 

Je li chodzi o produkty szczególnie polecane na ogrzewanie pod o-

gowe, to trudno je wskaza . Ka dy produkt dopuszczony do wspó -

pracy z ogrzewaniem pod ogowym mo na stosowa  na takiej insta-

lacji, z uwzgl dnieniem powy szych wytycznych. W przypadku desek 

warstwowych znaczenie ma dodatkowo gatunek drewna. 

Krzysztof S yk
doradca dzia u pod ogi
Praktiker
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Barlinek
deska warstwowa

Life Jesion Famili

cena: 114 z /m2

Barlinek
deska warstwowa

Exclusive

cena: 158 z /m2

Barlinek
deska warstwowa

Classic 

cena: 149 z /m2

Barlinek
deska warstwowa 

Professional

cena: 179 z /m2

Barlinek
deska warstwowa 

Professional

cena: 159 z /m2

ceny brutto 

Ile kosztuj  deski warstwowe wspó pracuj ce 

z ogrzewaniem pod ogowym?

Uk ad warstw w pod odze z ogrzewaniem wodnym

rozdzielacz

wylewka

betonowa
folia

paroizolacyjna

posadzka

podk adrura grzejnastyropian

folia polietylenowa
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ZDANIEM EKSPERTA

Jakie podk ady nale y stosowa  pod panele z ogrzewaniem pod ogowym?

Podk ad – bardzo wa ny element w przypadku takiej pod ogi – powinien mie  grubo  do 

3 mm i dobrze przewodzi  ciep o. Jednym z takich podk adów, który polecam naszym klien-

tom, jest ten ze zdj cia obok. Wi kszo  paneli w naszej ofercie przeznaczonych jest nad 

wodne ogrzewanie, które zdecydowanie lepiej ni  elektryczne sprawdza si  w takiej pod odze 

(zbyt szybkie tempo wzrostu temperatury przy ogrzewaniu elektrycznym niekorzystnie dzia-

a na drewno). 

Uwaga! Nie powinno si  przy takiej pod odze stosowa adnych dodatkowych warstw wyci-

szaj cych – te blokowa yby przep yw ciep a. 

Andrzej Boniecki,
ekspert bran owy 
sklepu Komfort

Ceny z wrze nia. Zdj cia reporterskie robione bezpo rednio w sklepie Komfort, al. Krakowska 67, WarszawaCeny z wrze nia. Zdj cia reporterskie robione bezpo rednio w sklepie Komfort, al. Krakowska 67, Warszawa
ceny brutto – z 22% VAT-em, je li nie korzystamy z us ugi monta owej sklepu/z 7% VAT-em, je li korzystamy z us ugi monta owej sklepu

Ile kosztuj  panele laminowane wspó pracuj ce z ogrzewaniem pod ogowym?

Balterio
panel 

Vitality Nature

cena: 39,95/35,04 z /m2

Roysol
panel 

Euroclic

cena: 44,95/39,42 z /m2

Tarkett
panel

Eden Zen

cena: 46,95/41,18 z /m2

Krono Original
panel

Kronostep Vario

cena: 59,90/52,54 z /m2

Pergo
panel Expression 
Bevelled Plank

cena: 169/143,22 z /m2

Quick Step
panel Quick Step 950 
Country 1160

cena: 135/118,4 z /m2

Berry Floor
panel D b Vintage 
2 Strip

cena: 129 /113,14 z /m2

Egger
panel Floorline 32 
Silenzio Clic

cena: 54,95/48,19 z /m2

Classen
panel

Megaloc Trend

cena: 57,95/50,83 z /m2
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O budowaniuIle kosztuj  panele laminowane wspó pracuj ce z ogrzewaniem pod ogowym?

Roysol
panel

D b Deska

cena: 32,83 z /m2

Parador
panel

Merbau  

cena: 148 z /m2

Classen
panel

D b Columbia 

cena: 32,83 z /m2

Krono Original
panel

D b Umbria 

cena: 38,98 z /m2

Pergo
panel

D b morski  

cena: 91,58 z /m2

Pergo
panel

D b kredowy

cena: 91,58 z /m2

Kronopol
panel

Jab o  mazurska 

cena: 32,96 z /m2

Parador
panel

D b naturalny 

cena: 59,94 z /m2

Egger
panel Woodstook 
Dark/White

cena: 33,50/39,97 z /m2

ceny brutto 
Ceny z 8 wrze nia. Zdj cia reporterskie robione bezpo rednio w sklepie Castorama, ul. G bocka 15a, WarszawaCeny z 8 wrze nia. Zdj cia reporterskie robione bezpo rednio w sklepie Castorama, ul. G bocka 15a, Warszawa
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Czasem symbole te mog  wyst powa  w zmienionej formie, jak na zdj ciach powy ej

Kronopol
panel

Sosna Sacramento

cena: 17,99 z /m2

Krono Original 
panel 

D b brylantowy

cena: 29,99 z /m2

Krono Original 
panel 

Pinia Amarillo

cena: 23,89 z /m2

Krono Original 
panel 

D b Saragosa

cena: 29,99 z /m2

Krono Original 
panel 

Jab o  z ota

cena: 34,99 z /m2

Kronopol
panel

D b wapienny

cena: 36,99 z /m2

Kronopol
panel

D b Noble 

cena: 39,99 z /m2

Kronopol
panel

D b palony

cena: 42,99 z /m2

Kronopol
panel

D b Retro 

cena: 52,99 z /m2

Ceny z wrze nia. Zdj cia reporterskie robione bezpo rednio w sklepie Praktiker, ul. Radzymi ska 303, WarszawaCeny z wrze nia. Zdj cia reporterskie robione bezpo rednio w sklepie Praktiker, ul. Radzymi ska 303, Warszawa ceny brutto 

Piktogramy informuj ce o mo liwo ci stoso-

wania produktu przy ogrzewaniu pod ogowym. 

Nale y ich szuka  na opakowaniach produktów 

lub kartach technicznych
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Wyk adziny
Nad ogrzewanie pod ogowe mo na stosowa  wyk adziny dywa-

nowe wy cznie z atestem dopuszczaj cym do takich zastosowa .

Produkty bez takiego dopuszczenia pod wp ywem ciep a mog  wy-

dziela  szkodliwe substancje. Niezwykle wa ne jest tak e bardzo 

staranne u o enie wyk adziny – niedopuszczalne s  jakiekolwiek 

szczeliny powietrzne mi dzy wyk adzin  a warstw  g adzi cemen-

towej – które stanowi yby dodatkow  izolacj  ciepln . Materia  na-

le y zatem przykleja  na ca ej powierzchni, u ywaj c specjalnych 

klejów, odpornych na dzia anie temperatury do 50°C.

Wyk adziny nadaj ce si  do stosowania przy ogrzewaniu pod o-

gowym maj  specjalne piktogramy (zaprezentowane na poprzedniej-

stronie), które informuj  o dopuszczeniu produktu do wspó pracy 

z tak  instalacj . Je li takiego symbolu nie ma na karcie produktu, 

mo na poprosi  sprzedawc  o kart  techniczn , na której nie mo e

zabrakn  takiej informacji.  

ZDANIEM EKSPERTA

Czym kierowa  si  przy wyborze wyk adziny pod ogowej 

nad ogrzewanie pod ogowe?

Przy wyborze wyk adziny dywanowej 

nad ogrzewanie pod ogowe najwa -

niejszy jest podk ad. Wyroby na pod-

k adzie z juty syntetycznej to wybór, 

który da gwarancj  prawid owego odda-

wania ciep a. Takie produkty polecam na-

szym Klientom. 

Nie zach cam jednak do zakupu wyk a-

dzin z podk adem filcowym, chocia  niektóre z nich z takim podk adem s  dopuszczane przez producentów do takich 

zastosowa . Taki filc produkuje firma ITC.

Ponadto nad pod ogówk  nale y wybiera  wyk adziny z krótkim w osiem – im wyk adzina jest cie sza, tym mniejsz

barier  tworzy dla ciep a.

Ile kosztuj  wyk adziny przystosowane do wspó pracy z ogrzewaniem pod ogowym?
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Kamil Ka uski
ekspert bran owy 
sklepu Komfort

WYK ADZINY NA JUCIE WYK ADZINY NA FILCU

ITC
wyk adzina Santana
pomara cz, 

czerwie , be

cena: 62,85 z /m2

Domo
wyk adzina Angel

cena: 92,95 z /m2

Timzo Tufin
wyk adzina Avalon

cena: 27,95 z /m2

B.I.G – IDEAL
wyk adzina Touch

cena: 99,95 z /m2

Betap Tufin
wyk adzina Vouge

cena: 89,95 z /m2

Podk ad z filcu firmy ITC, dopuszczaj -

cej produkt do wspó pracy z ogrzewa-

niem pod ogowym. Powszechnie pod-

k ady z tego materia u nie s  zalecane 

do takich zastosowa

Podk ad z juty syntetycznej – najbar-

dziej polecany w przypadku wyk a-

dzin dywanowych, wspó pracuj cych 

z ogrzewaniem pod ogowym 
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PRZYDATNE ADRESY

BALTERIO    www.balterio.com

BALTIC WOOD  013 444 75 70  www.balticwood.pl 

BARLINEK  041 333 11 11  www.barlinek.com.pl

BERRY FLOOR    www.berryfloor.com

CLASSEN  032 429 20 00  www.classen.pl 

DLH   022 720 07 30  www.dlh-poland.com

DOM KORKOWY  012 637 96 39  www.wicanders.pl

EGGER   061 650 36 10  pl.egger.com/

KÄHRS     www.kahrs.com/pl

KOMFORT    www.komfort.pl

KOPP  012 269 80 35  www.koppodlogi.com

KRONO ORIGINAL  094 373 01 00  www.kronoriginal.pl 

KRONOPOL  068 363 12 44  www.kronopol.com.pl

QUICK STEP   www.quick-step.com

PARADOR   www.parador.de

PERGO   www.pergo.com/pl-pl

REALWOOD   www.realwood.eu/pl/home/

ROYSOL  032 750 84 16  www.roysol.pl 

STOLARKA WO OMIN  022 488 77 00  www.stolarka.com.pl 

TARKETT  022 639 31 66  www.tarkett.pl


