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Materia
O ile parkiet robi si  wy cznie z drewna, o tyle panele mog  by

zarówno z drewna, jak i z tworzywa sztucznego oraz korka. Ró nica

mi dzy parkietem a panelami drewnianymi polega na tym, e do 

wykonania tych pierwszych u ywa si  najcz ciej drewna litego, 

a do drugich – klejonego warstwowo.

Deszczu ki parkietu wykonuje si  natomiast z drzew li ciastych (d bu, 

buka, jesionu, brzozy, sosny, orzecha), jak i iglastych ( wierku, jod y, 

modrzewia). Coraz popularniejsze staj  si  tak e ró ne gatunki drzew 

egzotycznych, takie jak iroko, kempas, teak, daru daru. W parkiecie mo na 

czy  ze sob  ró ne gatunki drewna i uk ada  z nich rozmaite kszta ty 

i wzory. W ten sposób uzyskuje si  ciekawe i oryginalne kompozycje.

Drewno na posadzki powinno by  twarde i stabilne, dlatego zanim 

trafi do sprzeda y, poddawane jest starannej ocenie i klasyfikacji. 

Analizuj c us ojenie, barw  i struktur  drewna, kwalifikuje si  je do 

odpowiedniej klasy.

Panele mog  by  wykonane z tworzywa sztucznego (PVC), najcz ciej

imituj cego drewno lub inne materia y, w tym m.in. kamie  i terakot ;

niektóre maj  kolorowe wzory i desenie. 

Rodzaje
Poszczególne rodzaje parkietów i paneli ró ni  si  nie tylko materia em,

z jakiego s  wytwarzane, ale te  wymiarami elementów. Nie tak samo 

te  si  je uk ada.

Panele czy parkiet? Aleksandra Ku mierczyk

PYTANIE CZYTELNIKA

Dom, który z m em 

budujemy, powoli przyjmuje 

realne kszta ty. Ju

nied ugo przyst pimy do 

najciekawszej fazy budowy 

– wyka czania. Nie wiemy, 

jak  zrobi  posadzk :

wybra  tradycyjny parkiet 

czy panele. Czym si

ró ni  – oprócz ceny? Na 

co zwróci  uwag , kupuj c

te materia y?

ODPOWIED

Materia  przeznaczony 

na posadzki powinien si

nam przede wszystkim 

podoba , bo b dziemy 

go stale ogl da  pod 

stopami, a przecie  to 

wa ne, by na co dzie

mie  to, co si  lubi. 

O tym, co si  liczy oprócz 

wygl du i ogólnego 

wra enia, piszemy 

poni ej...
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Tradycja czy 
nowoczesno ?

Twardo  drewna
Gatunki drewna maj  ró n

twardo , któr  okre la si

wspó czynnikiem  Brinella. 

Pomiaru dokonuje si  za pomoc

metalowej kulki o rednicy 

10 mm, któr  wciska si

 w element drewniany z okre lon

si  i przez okre lony czas, 

a nast pnie mierzy g boko

powsta ego wg bienia i oblicza 

wspó czynnik Brinella. Ze wzgl du 

na niejednorodn  struktur

drewna ostateczn  warto

wyznacza si  na podstawie 

odpowiednio du ej liczby 

pomiarów. Im drewno jest 

twardsze, tym ma wy szy 

wspó czynnik Brinella.

Najtwardsze s  gatunki 

egzotyczne, a najmniej odporna 

na wgniecenia – rodzime. 

Gatunek drewna 

i wspó czynnik Brinella

Sosna 1,6 

Olcha 2,1 

Brzoza 2,6 

Klon europejski 3,0 

Orzech
ameryka ski 3,4 

Iroko 3,5 

Czeremcha 3,6 

D b 3,7 

Ameryka ski
czerwony d b 3,8 

Europejski
czerwony d b 3,8 

Buk czerwony 3,8 

Jesion 4,0 

Drzewo ró ane 4,4 

Eukaliptus 4,7 

Twardy klon 4,8 

Merbau 4,9 

Mutenye 5,0 

Sukupira 5,6 

Jatoba 7,0 
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Dylematy

A oto rodzaje parkietów:

Klasyczny – zwany te  tradycyjnym. 

S  to proste pojedyncze deszczu ki z litego 

drewna (zwane potocznie „klepkami”), 

z brzegami uformowanymi w pióra 

i wpusty.

Lamelowy, czyli lamparkiet. Nie ma 

wpustów i wypustów, dlatego deszczu ki 

w parkiecie nie s  wzajemnie czone, lecz 

tylko przyklejane bezpo rednio do pod o a. 

Lamparkiet sprzedawany jest w postaci 

oddzielnych deszczu ek (jak zwyk y parkiet) 

lub jako p ytki sk adaj ce si  z kilkunastu 

deszczu ek u o onych w jode k  lub 

w cegie k  i naklejonych na elastyczn  siatk .

Mozaikowy. S  to ma e listewki czone

w kwadraty i naklejone na papier 

perforowany lub siatk  tekstyln .

Przemys owy. Ostatnio bardzo modny 

parkiet z w skich deszczu ek uk adanych

pionowo (na sztorc).

Warstwowy. Parkiet z dwóch lub trzech 

warstw, sprasowanych i po czonych 

specjalnym klejem, który zapobiega 

odkszta ceniom drewna. Warstw  górn  – 

u ytkow  – wykonuje si  z najlepszych 

gatunków drewna (po u o eniu wymaga 

wyko czenia). Warstw  spodni  robi si

z surowca gorszej jako ci, np. z forniru 

wierkowego. Parkiet ten jest ta szy od 

tradycyjnego i przemys owego. 

Rodzaje paneli. Panele maj  konstrukcj

warstwow . Je li ich warstwa wierzchnia 

wykonana jest z drewna, to takie panele 

okre lamy jako drewniane, je li z laminatu 

(czyli z tworzywa sztucznego), wówczas s

to panele laminowane. A oto warstwy paneli:

spodnia – zapewnia sztywno ; w panelach 

drewnianych jest to sklejka lub okleina 

wykonana z drewna gorszego gatunku 

(najcz ciej sosny), w laminowanych – 

tworzywo sztuczne lub kilka warstw papieru;

rodkowa – wykonana z p yty

drewnopochodnej (HDF lub gorszej jako ci

MDF) albo z deszczu ek u o onych

poprzecznie;

górna, dekoracyjna – w panelach 

drewnianych – z twardego drewna drzew 

li ciastych, w panelach laminowanych – 

]z laminowanego papieru lub cienkiego 

forniru. Niektóre panele maj  dodatkow

przyklejon  od spodu warstw  wyg uszaj c

odg osy kroków.

Wymiary
Parkiet. Im jest grubszy, tym trwalszy: 

cz ciej mo na go szlifowa  i cyklinowa .

Na przekrój parkietu trzeba wzi  pod 

uwag , gdy ma by  on czony z innymi 

materia ami, na przyk ad z p ytkami 

ceramicznymi (ich rednia grubo  to 5 mm). 

Aby wyrówna  poziomy, p ytki b dziemy

musieli u o y  na grubej warstwie kleju. 

Najgrubszy jest parkiet tradycyjny, mo e

mie  16, 19 lub 22 mm. Ale na zamówienie 

mo na tak e kupi  taki, który ma 14 mm 

grubo ci. Pozosta e parametry – d ugo

i szeroko  listewek, nie s  ju  tak istotne. 

Najcz ciej spotykane wymiary: 

szeroko  – 3–10 cm,

d ugo  – 20–50 cm.

Panele. Standardowe panele maj  grubo

8 mm. W sprzeda y s  dost pne tak e panele 

cie sze, nawet 6-milimetrowe, ale s  to 

produkty bardzo s abej jako ci, dlatego nie 

warto ich kupowa .

Wymiary poszczególnych materia ów

uk adanych na pod odze s  istotne przy 

monta u. Oczywi cie d ugie panele 

laminowane i drewniane uk ada si  du o

szybciej od ma ych deszczu ek

parkietowych.

Reakcja na wilgo
Elementy drewniane maj  bardzo wa n

cech  – reaguj  na zawart  w powietrzu 

wilgo  – wch aniaj  j , a po pewnym czasie 

oddaj  z powrotem otoczeniu. W ten sposób, 

na przemian, kurcz  si  i rozszerzaj ,

zmieniaj c swoj  obj to . Proces ten trwa 

nawet wtedy, gdy drewno jest ju

D ugie panele laminowane i drewniane 
uk ada si  du o szybciej od ma ych
deszczu ek parkietowych

   Parkiet d bowy jest jednym z najbardziej wytrzyma ych materia ów przeznaczonych na posadzki
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 Wszystkie panele maj  kszta t prostok tnej deski 

i budow  warstwow

   Wytrzyma o  paneli zale y od budowy warstwy rodkowej.

Mo e by  ona wykonana z p yty HDF (a) lub MDF (b) 
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Panele czy parkiet?

przyklejone do pod o a. Najmniej podatne 

na zmiany wilgotno ci s  gatunki drzew 

egzotycznych. Aby pod oga si  nie paczy a,

deszczu ki nie powinny by  zbyt du e.

Warunek ten nie dotyczy paneli – ich 

poszczególne warstwy s  tak mocno ze sob

po czone, e prawdopodobie stwo

odkszta cania si  drewna jest znikome. 

Wytrzyma o
Parkiet. Pod oga powinna by  odporna na 

odkszta cenia powierzchni, musi by  zatem 

wykonana z twardego drewna. Najtwardsze 

s  gatunki egzotyczne, a najmniej odporna 

na wgniecenia jest sosna. 

Panele. Kiedy kupuje si  panele, warto 

zwróci  uwag  na klasy cieralno ci – im 

klasa wy sza, tym panele s  bardziej 

odporne. Panele dobrej jako ci s

odporniejsze na zarysowania ni  parkiet 

pokryty lakierem.

 Posadzki lakierowane, zarówno parkiet, 

jak i panele s  ma o odporne na zarysowania 

piaskiem, dlatego lepiej ich nie stosowa

w pomieszczeniach, przez które wychodzi 

si  na dwór. W takich miejscach mo na

u o y  parkiet olejowany.

Monta
Parkiet. Przed u o eniem parkiet wymaga 

sezonowania przez co najmniej dwa-trzy 

tygodnie. Jest to czas, w którym pod oga

„przyzwyczaja si ” do warunków panuj cych

w pomieszczeniu. Monta  parkietu sk ada

si  z kilku etapów. Bez wzgl du na to, jaki 

rodzaj parkietu b dziemy uk ada , najpierw 

trzeba wyrówna  pod o e i pokry  je 

specjalnym preparatem gruntuj cym. Potem 

przykleja si  parkiet, starannie 

wypoziomowuj c i dociskaj c do pod o a

ka d  deszczu k . Na ko cu parkiet nale y

wycyklinowa  polakierowa  i na o y  wosk 

lub olej.

Przy uk adaniu parkietu nale y zostawi

przy cianach i drzwiach specjaln  szczelin

dylatacyjn , któr  wyka cza si  listwami 

przypod ogowymi.

Wa ne jest, by temperatura 

w pomieszczeniu podczas uk adania

parkietu nie przekracza a 20oC.

Parkiet klasyczny mo na u o y  w ró ne

wzory: jode k  pojedyncz , podwójn  oraz

potrójn , kwadraty oraz cegie ki. Elementy 

przykleja si  klejem.

Parkiet lamelowy natomiast mo na

przybi  do podk adu z desek lub p yt. Przy 

uk adaniu parkietu mozaikowego trzeba 

pami ta  o tym, by po wyschni ciu kleju 

usun  z niego papier lub siatk , do której 

przyklejone s  deszczu ki. Parkiet 

dwuwarstwowy przykleja si  klejem, 

a trójwarstwowy mo na tak e u o y  jako 

p ywaj cy – klejony albo czony

na zatrzaski.

Parkietów nie nale y uk ada

samodzielnie.

Panele. Nie przykleja si  ich do pod o a,

nie przybija ani nie przykr ca, tylko czy

brzegami na dwa sposoby: albo na zatrzaski, 

Klasy paneli

Wyró nia si  sze  klas  u ywalno ci 

paneli:

KL.21 / AC2 – pod ogi oznaczone takim 

symbolem mog  zosta  u o one tylko 

w s abo u ytkowanych pomieszczeniach 

mieszkalnych, np. w sypialniach.

KL.22 / AC2 – pod ogi przeznaczone do 

rednio u ytkowanych pomieszcze

mieszkalnych (sypialnie, pokoje 

dzienne).

KL.23 / AC3 – pod ogi przeznaczone do 

intensywnie u ytkowanych pomieszcze

mieszkalnych (przedpokoje, pokoje 

dzienne).

KL.31 / AC3 – pod ogi przeznaczone do 

wszystkich pomieszcze  mieszkalnych 

oraz do s abo u ytkowanych 

pomieszcze  u yteczno ci publicznej 

(pokoje hotelowe).

KL.32 / AC4 – pod ogi przeznaczone do 

wszystkich pomieszcze  mieszkalnych 

oraz do rednio u ytkowanych 

pomieszcze  u yteczno ci publicznej 

(ma e biura, butiki).

KL.33 / AC5 – pod ogi przeznaczone do 

wszystkich pomieszcze  mieszkalnych 

oraz do intensywnie u ytkowanych 

pomieszcze  u yteczno ci publicznej 

(sklepy).

NAJPOPULARNIEJSZE SPOSOBY

UK ADANIA KLEPEK PARKIETOWYCH

Klepki parkietowe mo na uk ada  na wiele sposobów. Jednak o tym, jaki wzór 

wybierzemy, powinni my zadecydowa  przed zakupem, gdy  to od niego zale y, 

ile deszczu ek lewych i prawych b dzie nam potrzebnych.
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pomieszcze

polecany do ma ych
pomieszcze

dobrze wygl da na du ych
powierzchniach

pasuje do tradycyjnych 
wn trz

najcz ciej stosowany 
w klasycznych wn trzach

uk ada si  go 
w nowoczesnych wn trzach

lewe lub prawe

tyle samo prawych i lewych, 
d ugo  deszczu ki musi by
wielokrotno ci  jej szeroko ci

lewe i prawe

tyle samo prawych i lewych

tyle samo prawych i lewych

tylko lewe lub prawe

 deszczu ki wn trza
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albo za pomoc  kleju. Wa ne, aby u o y  je 

na warstwie podk adów wyrównuj cych,

folii i izolacji wyg uszaj cej. Podobnie jak 

w parkiecie, przy cianach i drzwiach nale y

zostawi  szczelin  dylatacyjn  szeroko ci

1–2 cm. 

Zalet  paneli jest to, e mo na je u o y

na starej pod odze. Uk adanie nie jest trudne, 

wi c mo na to zrobi  samodzielnie.

Wyko czenie
U o ony parkiet mo na wyko czy  na ró ne

sposoby. Wygl d pod ogi, jej trwa o , a tak e

cechy u ytkowe – cieralno , atwo

brudzenia si  i kolor zale  od tego, jaki 

preparat zastosujemy. 

Lakiery. Nadaj  po ysk, przyciemniaj

lub rozja niaj , podkre laj  struktur  drewna 

i mog  zmieni  kolor parkietu, atwo si

jednak zarysowuj . Lakiery mog  by  wodne 

albo rozpuszczalnikowe. Wodne nie 

wydzielaj  dra ni cego zapachu, ale trudno 

si  je nak ada, dlatego powinien to robi

specjalista. Chroni  drewno przed 

promieniami UV, dzi ki czemu pod oga

du ej zachowuje swój kolor. 

Rozpuszczalnikowe nak ada si  o wiele 

pro ciej, ale do momentu wyschni cia

wydzielaj  silny, dra ni cy zapach. Nie maj

filtrów UV i nie wszystkie gatunki drewna 

mo na nimi pokrywa  (nale  do nich m.in. 

kambala, kempas i jatoba). Pod og  najlepiej 

lakierowa  nimi trzy razy; wed ug

specjalistów na pod ogach wykonanych 

z drewna li ciastego najlepiej sprawdz  si

pow oki z lakieru poliuretanowego.

Oleje. Nie b yszcz  i nie rozja niaj .

Nadaj  posadzkom naturalny wygl d.

Podkre laj  ich rysunek, ale tak e

uwydatniaj  ka d  najmniejsz  nierówno

deszczu ek. S  trudniejsze w nak adaniu

od lakierów, dlatego lepiej, aby zaj cie to 

wykona  fachowiec. Mog  by  barwi ce

(zmieniaj  naturaln  barw  drewna na kolor 

bardzo intensywny) i transparentne.

Czasami przed olejowaniem parkiety 

szczotkuje si  specjalnym narz dziem – 

uzyskuje si  w ten sposób efekt pod ogi

rustykalnej. Uwaga! Parkiety pokryte olejem 

musz  by  cz ciej konserwowane ni

pod ogi lakierowane.

Panele drewniane wyko czone s

fabrycznie, dlatego nie mo na wp yn

na ich wygl d. Czasami, je li s  lakierowane, 

mo na jedynie zeszlifowa  ich powierzchni

i pokry  olejem. Zmiana w drug  stron ,

to znaczy lakierowanie paneli, które 

przed szlifowaniem by y olejowane, 

nie jest mo liwa. Panele olejowane 

stosuje si  rzadko. Je li bardzo nam 

na nich zale y, trzeba je specjalnie 

zamawia  i zwykle troch  poczeka  na 

realizacj  zamówienia.

Gdzie parkiet, a gdzie panele?
Wszystko zale y od intensywno ci

u ytkowania pomieszcze  oraz ich 

przeznaczenia. W holach, przedpokojach, 

pokojach dziennych i wszystkich 

pomieszczeniach intensywnie u ytkowanych 

powinno si  uk ada  posadzki odporne na 

cieranie.

Pokoje. Tam, gdzie maj  stan  ci kie,

masywne meble, warto u o y  parkiet 

z twardego drewna, odpornego na obci enia

i wgniecenia. 

Kuchnia. Je li parkiet, to tylko z drewna 

twardego, najlepiej egzotycznego, odpornego 

na odkszta cenia. Je li panele, to takie, które 

s  odporne na wnikanie  wilgoci i t uszczu,

na przyk ad laminowane. 

azienka. Mo na w niej zastosowa

parkiet oraz panele, ale lepiej wyko czy  je 

olejem, a nie lakierem. Olej wnika g biej ni

lakier i impregnuje drewno. W azienkach 

najlepiej sprawdzi si  drewno egzotyczne – 

tek, iroko. Je li wybierzemy panele 

laminowane, musz  one mie  specjalny 

wodoodporny rdze  i impregnowane 

kraw dzie.

Sypialnia i pokój go cinny. S  to 

pomieszczenia o niewielkim nat eniu

ruchu, dlatego mo na w nich u o y  parkiet 

z mi kkiego drewna – sosny, wierku lub 

brzozy. Równie dobrze sprawdz  si  w nich 

panele drewniane lub laminowane.

Garderoba i rzadziej u ywane

pomieszczenia. Do takich pomieszcze

odpowiednie s  takie same posadzki jak 

do pokojów. Mo na w nich u o y  panele 

gorszej jako ci, a nawet pochodz ce

z rozbiórki lub parkiet klasy II (ta szy

o ok. 20 z /m2 od klasy I).

Renowacja i wymiana
Parkiet mo e zachowa  pi kny wygl d przez 

kilkadziesi t lat. Musi by  jednak spe nionych 
  Je li chcemy mie  w azience drewno, 

wybierzmy takie, które dobrze reaguje na wilgo

fo
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 W jadalni idealnie sprawdzi si  drewno, ale mo na te  u o y  mniej trwa e panele laminowane
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Panele czy parkiet?

kilka warunków. Raz na jaki  czas trzeba go  

wycyklinowa  i polakierowa  lub nas czy

olejem. Takie odnawianie mo na powtarza

tyle razy, na ile pozwala materia , a to zale y

od twardo ci drewna i grubo ci deszczu ek. 

Posadzki z drewna egzotycznego lub twardego 

krajowego (d bowe, jesionowe, bukowe) 

wystarczy cyklinowa  raz na kilkana cie lat, te 

z drewna mi kkiego (sosnowe, olchowe, 

brzozowe) nawet co kilka lat.

Je li pod oga nie jest bardzo zniszczona, 

zamiast cyklinowania mo na j  delikatnie 

wyszlifowa  i pokry  now  warstw  lakieru 

lub oleju. Nale y u y   takiego samego 

rodzaju lakieru, jaki by  zastosowany 

poprzednio. Je eli wcze niej by  to lakier 

wodny, nie mo na pokry  pod ogi lakierem 

rozpuszczalnikowym. Je li posadzka by a

wcze niej olejowana, nie mo na pokry  jej 

lakierem, bo lakier nie czy si  dobrze 

z zaolejowanym drewnem, a olej, który wnika 

we  g boko, nie da si  usun  przez 

szlifowanie. Mo na natomiast dokona

zabiegu odwrotnego – olej na o y  na drewno 

wcze niej lakierowane.

Tylko parkiety klasyczne i przemys owe

mog  by  szlifowane wielokrotnie. Parkiet 

warstwowy mo na cyklinowa  pod 

warunkiem, e wierzchnia warstwa ma 

ponad 4 mm grubo ci.

 Odnawianie posadzek drewnianych 

dobrze zaplanowa  na okres, gdy wszyscy 

domownicy mog  gdzie  wyjecha , bo ha as,

py  i zapachy mog  by  uci liwe, a z po-

mieszcze  z nowo lakierowan  posadzk  nie 

mo na korzysta  przez kilka dni.

Panele drewniane tak e mo na odnawia ,

cho  jest to trudne, bo mog  ugina  si  pod 

ci arem cykliniarki i trzeba bardzo uwa a ,

by nie przetrze  ich do warstwy rodkowej. 

Ich wierzchnia warstwa jest cienka, wi c

atwo o taki b d.

Panele laminowane nie nadaj  si  do 

odnawiania. Je li ich zu ycie jest bardzo 

widoczne, trzeba je po prostu wymieni

na nowe.

Naprawy. Renowacja posadzek, czyli 

usuwanie ich wierzchniej warstwy, jest 

zaj ciem uci liwym. Dlatego znacznie lepiej 

jest regularnie konserwowa  pod og ,

a w razie jej uszkodzenia od razu j

naprawia . Rysy, plamy i ubytki naj atwiej

usun  z parkietów papierem ciernym.

Je li jest to parkiet  olejowany, trzeba to 

wykona  r cznie. W przypadku parkietów 

lakierowanych mo na r cznie lub 

maszynowo.

Panele drewniane mo na szlifowa  r cznie

do momentu zmatowienia lakieru. 

Wymiana. Je eli posadzka jest ju

w takim stanie, e wymaga wymiany, 

o wiele trudniej b dzie nam wymieni

parkiet od paneli. Wyj tkowo, je li 

wysoko   pomieszczenia jest odpowiednia, 

mo na bez usuwania zniszczonego parkietu 

u o y  na nim owe panele. Trzeba jednak 

najpierw wyrówna  parkiet, podklei

deszczu ki, które odchodz  od pod o a, 

u o y  podk ad (najlepiej z p yt z w ókna 

drzewnego albo tektury lub maty korkowej). 

Na warstwie izolacyjnej nie nale y uk ada

folii, bo mo na w ten sposób spowodowa

butwienie starego parkietu.

P.P.H.U. Domański
ul. Bat. Chłopskich 131

42-200 Częstochowa
tel. 034 364 38 78

tel. kom. 0 601 41 28 14
www.domanski.com.pl

e-mail: schody@domanski.com.pl

na zamówienie 

z drewna krajowego

lub egzotycznego

SCHODY 

”
Aby nie porysowa

pod ogi, nogi krzese

i mebli nale y podklei

filcowymi podk adkami 

”

REKLAMA
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Starych i zniszczonych paneli nie mo na

os oni  nowym parkietem. Nale y je 

zdemontowa  i dopiero wtedy u o y  now

posadzk .

Jak dba ?
Zarówno parkiet, jak i panele, podobnie jak 

ka d  inn  posadzk  w domu, trzeba czasem 

umy , dlatego bardzo wa ne jest to, jak 

posadzka reaguje na wod . Parkiet 

w odró nieniu od paneli wyka cza si  przez 

olejowanie lub lakierowanie w ca o ci,

dlatego woda trudniej wnika w deszczu ki.

Najwi ksz  odporno  maj  parkiety 

olejowane, bo olej jest oboj tny na dzia anie

wi kszo ci zwi zków chemicznych. 

Parkiety lakierowane trzeba zmywa  bardzo 

ostro nie i robi  to szybko, bo je li woda 

b dzie dzia a  na nie przez d u szy czas, 

mo e doprowadzi  do wypaczenia 

deszczu ek.

Panele s  mniej odporne na zmywanie ni

parkiety, bo w miejscach styków nie maj

warstwy ochronnej. Woda mo e wi c atwo

przedosta  si  przez kraw dzie do warstwy 

rodkowej (drewnopochodnej p yty no nej).

Skutkiem tego mo e by  p cznienie, a nawet 

unoszenie si  kraw dzi paneli. 

Uwaga! Kiedy kupuje si  panele, warto 

wybra  takie, które maj  warstw rodkow

wodoodporn . Panele te s  troch  dro sze.

W sprzeda y dost pne s  tak e panele, 

których kraw dzie s  fabrycznie 

zaimpregnowane lub zawoskowane.

Powierzchni  paneli mo na równie

zabezpieczy  specjalnym uszczelniaczem 

obni aj cym napi cie powierzchniowe. 

Dzi ki niemu woda nie wnika w posadzk .

Czynno  t  trzeba jednak zleci

fachowcowi.

Cena
Ceny parkietów zaczynaj  si  od ok. 100 z

za m2, paneli od 21 z . Najdro sze s  parkiety 

egzotyczne sprowadzane z Afryki, Azji czy 

Indonezji.

Do ceny parkietu nale y doliczy  koszty 

robocizny. U o enie parkietu oraz 

cyklinowanie i lakierowanie to wydatek 

rz du 35 z  za m2. Koszt uk adania paneli 

mo na zredukowa  do zera, je li si  to zrobi 

samodzielne. Je eli powierzy si  specjali cie,

trzeba b dzie zap aci  od 15 do 35 z  za m2.

Podsumowanie
Nietrudno jest wskaza  plusy i minusy 

parkietów oraz paneli, du o trudniej 

powiedzie  jednoznacznie, który materia

jest lepszy. Sami musimy uszeregowa  sobie 

kryteria, wed ug których dokonamy wyboru. 

Parkiet jest wyko czeniem o szlachetnym, 

ciep ym i oryginalnym wygl dzie – trudno 

bowiem znale  dwie identyczne deszczu ki.

Jest jedn  z trwalszych posadzek – dobrze 

u o ony, mo e s u y  nawet przez 

kilkana cie lat. Panele s  mniej trwa e,

ale mo na je szybko i samodzielnie u o y ,

a to mo e sprawi  nam wiele satysfakcji.  

Za i przeciw
Parkiet

+ trwa y

+ dost pny w wielu gatunkach 

drewna

+ decyzj  o wyko czeniu mo na 

podj  po u o eniu

+ mo na go wielokrotnie odnawia

+ klepki mo na dobiera

kolorystycznie i czy  w ró ne 

wzory

– musi by  u o ony przez specjalist

– u o enie parkietu jest czasoch onne 

i pracoch onne

– nie pod ka dym mo na uk ada

ogrzewanie pod ogowe

– wymaga stabilnego, równego 

pod o a

– jest drogi

Za i przeciw
Panele

+ szybko si  je uk ada

+ mo na montowa  je samodzielnie

+ s  fabrycznie wyko czone

+ nast pnego dnia po u o eniu 

mo na ustawia  meble

+ mo na stosowa  na ogrzewanie 

pod ogowe

+ w prosty sposób si  je piel gnuje

+ je li nie s  klejone, atwo je 

zdemontowa  i przenie  w inne 

miejsce

– po u o eniu nie mo na zmieni

rodzaju wyko czenia

– paneli laminowanych 

nie odnowia si

– wymagaj  podk adu wyciszaj cego

– je li s  s abej jako ci, w miejscach 

intensywnie u ytkowanych szybko 

mog  si  wyciera

  Panele laminowane imituj  ró ne rodzaje 

materia ów, w tym m.in. p ytki kamienne

  Panele mo na czy  bezklejowo (a) 

lub za pomoc  kleju (b). Bez wzgl du na to, 

w jaki sposób si  je u o y, za ka dym razem 

powinno si  umocowa  przy cianie listwy 

zas aniaj ce ich brzegi (c)

fo
t.

 K
o

m
fo

rt

a

b

c

fo
t.

 K
ro

n
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