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Posadzki drewniane i drew-
nopochodne

Jak wiemy, posadzki drewniane i drewno-
pochodne nadaj¹ wnêtrzu, w którym zosta-
j¹ u¿yte, niepowtarzalny urok, wyj¹tkowy
charakter i specyficzny klimat. Mo¿na po-
wiedzieæ, i¿ drewno jest materia³em
wszechstronnym estetycznie i daje mo¿li-
woœci, jakie tylko sobie wymyœlimy. Jest to
tak¿e materia³, który niesie ze sob¹ szla-
chetnoœæ natury i w³aœciwie ju¿ tylko jego
wybór to 95% sukcesu w kierunku stwo-
rzenia wnêtrz w dobrym guœcie. Pozosta³e

5% to odpowiednie zestawienie wybranego
gatunku drewna z innymi elementami wy-
posa¿enia, jak meble i oœwietlenie, a przede
wszystkim odpowiednie wykoñczenie
œcian. 

Wybór posadzek drewnianych i drew-
nopochodnych jest ogromny. Nasze decy-
zje zaczynaæ siê bêd¹ od wyboru rodzaju
drewna u¿ytego do ich produkcji, poprzez
wybór odmiany w obrêbie danego gatun-
ku, skoñczywszy na wyborze wielkoœci ele-
mentów tej¿e posadzki i sposobów ich ze-
stawiania. 

Jak wiadomo, rodzaj u¿ytego drewna
narzuca pewien okreœlony klimat wnêtrza
i decyduje o jego charakterze. Polega to
w pewnym sensie na „efekcie skojarzenio-
wym”. Na przyk³ad d¹b kojarzy nam siê
z wnêtrzami starymi, dlatego wybieramy
go do wnêtrz stylowych i stylizowanych,
zaœ klon nasuwa skojarzenia z nowocze-
snymi przestrzeniami prezentowanymi
w kolorowych magazynach i wybieramy go
do wnêtrz o podobnym charakterze. Nie
nale¿y jednak traktowaæ tego jako obowi¹-
zuj¹cej zasady, gdy¿ czêsto w³aœnie skon-
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fot. Ceramica Fioranese
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O gustownoœci posadzek
decyduje zarówno wybór
materia³u, z jakiego s¹ wy-
konane, jak i ich wyraz es-
tetyczny. Oferta rynkowa
jest zbyt szeroka, aby j¹
przedstawiæ szczegó³owo,
dlatego skoncentrujê siê
tylko na przybli¿eniu Pañ-
stwu najbardziej popular-
nych posadzek drewnia-
nych, laminowanych
i ceramicznych.Porozmawiajmy

o gustach...

W WYBORZE
POSADZEK
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trastowanie charakteru posadzki z charak-
terem mebli mo¿e wydobyæ ich wyj¹tkowe
walory estetyczne. Przy wyborze gatunku
drewna na posadzkê powinniœmy kierowaæ
siê tak¿e wzglêdami materia³owymi oraz
parametrami technicznymi. Nie ka¿dy bo-
wiem gatunek drewna nadaje siê do koryta-
rza, a zw³aszcza ³azienki. 

Najbardziej popularne na polskim ryn-
ku jest drewno dêbowe, o bardzo du¿ej
twardoœci i podwy¿szonej odpornoœci na
zmieniaj¹c¹ siê wilgotnoœæ. Ma ono wyraŸ-
ny rysunek s³ojów, a jego kolorystyka mo¿e
byæ bardzo zró¿nicowana – pocz¹wszy od
barwy piaskowej, poprzez br¹zow¹ i brunat-
n¹, koñcz¹c na czarnej �. 

Dosyæ twardym materia³em stosowa-
nym na posadzki jest tak¿e drewno bukowe,
chocia¿ w przeciwieñstwie do dêbowego, jest
ono bardzo wra¿liwe na zmiany wilgotnoœci.
Ma jasne zabarwienie piaskowoczerwone
oraz bardzo delikatny i regularny rysunek
s³ojów. W³aœnie ten jasny i jednolity kolo-
ryt, ciep³y odcieñ i delikatny rysunek decy-
duj¹ o tym, ¿e pasuje do wnêtrz o ró¿nym
charakterze, nadaj¹c im swojski i domowy
klimat pe³en harmonii oraz miêkkoœci. 

Do wnêtrz o bardziej nowoczesnym
charakterze bêd¹ pasowaæ zw³aszcza jesion
i klon – oba o du¿ej twardoœci i odpornoœci
na œcieranie. Jesion o wyraŸnie zarysowa-
nym, falistym rysunku s³ojów oraz kolory-
styce od bardzo jasnej i prawie jednolitej, a¿

po mocno zabarwion¹ twardziel – od jasne-
go br¹zu a¿ po odcieñ brunatny �. Klon
zaœ ma piêkn¹ kremow¹ barwê i cudown¹
g³adkoœæ rysunku, chocia¿ mog¹ pojawiæ siê
w nim brunatne plamy tzw. fa³szywej twar-
dzieli. Posadzka z niego wykonana nadaje
wnêtrzom bardzo elegancki charakter i kli-
mat wytwornoœci �. 

Wœród ró¿nych gatunków drzew kra-
jowych, do produkcji posadzek stosuje siê
te¿ drewno sosnowe, niestety dosyæ miêk-
kie i podatne na wgniecenia oraz uszko-
dzenia wierzchniej warstwy. Jego barwa
¿ó³tawa lub ¿ó³tawo-brunatna szybko
ciemnieje z czasem, zaœ mocny i w³óknisty
rysunek oraz liczne sêki bynajmniej nie
wp³ywaj¹ na nadanie eleganckiego cha-
rakteru wnêtrzom. Sosnowa posadzka naj-
gustowniej wygl¹da w pokoju czy sypialni
na poddaszu, nadaj¹c im swojski i ciep³y
klimat. 

W tym krótkim przegl¹dzie posadzek
drewnianych nale¿y wspomnieæ o drewnie
egzotycznym, które ostatnio jest bardzo
modne. Warte polecenia jest drewno teko-
we o szczególnej wytrzyma³oœci mecha-
nicznej i odpornoœci na podwy¿szon¹ oraz
zmienn¹ wilgotnoœæ, co pozwala na stoso-
wanie go nawet w ³azienkach. Dodatkowo
interesuj¹ca ¿ó³to-br¹zowa barwa z wyraŸ-
nym, ciemnym rysunkiem ¿y³ czyni je
drewnem, którego u¿ycie we wnêtrzu jest
bardzo efektowne. Spokojniejszy w swoim
wygl¹dzie jest merbau, o br¹zowo-czerw-
onej kolorystyce i wygl¹dzie zbli¿onym do
mahoniowców. Obok teku i merbau warto
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� Elegancki klon w nowoczesnym wnêtrzu
(fot. Kährs)

� Dêbowe deski (fot. Kährs)

� Kontrastowe zestawienie kolorów w drewnie jesionowym (fot. Kährs)
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jeszcze wspomnieæ o wenge, odznaczaj¹-
cym siê bardzo ciemn¹, niemal¿e czarn¹
barw¹, narzucaj¹c¹ wnêtrzu mocny cha-
rakter poprzez du¿e kontrasty z pozosta³y-
mi elementami wyposa¿enia, czy o jatobe
bêd¹cym ciemnym czerwono-br¹zowym

mahoniowcem, zwykle z charakterystycz-
nymi br¹zowo-czarnymi pr¹¿kami o bar-
dzo ³adnym, wzorzystym rysunku �. Jak
wiêkszoœæ gatunków drewna egzotycznego
maj¹ one ciê¿ki, nasycony charakter i z te-
go powodu stosuje siê je w po³¹czeniu
z kontrastuj¹cymi z nimi, jasnymi i prosty-
mi elementami wyposa¿enia wnêtrz. 

Coraz bardziej popularne staje siê tak-
¿e ³¹czenie ró¿nych gatunków drewna
i tworzenie wzorów, a tak¿e powracanie do
stosowania tradycyjnych, stylowych par-
kietów o starym wzorze, geometrycznej li-
nii i kontrastowym zestawieniu ró¿nych
kolorów drewna. W nie³askê popad³a tra-
dycyjna mozaika i wydaje siê, i¿ bardziej
gustowne jest stosowanie klepki, czy nawet

wielkoformatowej deski, daj¹cej znakomi-
te efekty wizualne we wnêtrzach, ni¿ mo-
zaiki. 

Na koniec warto równie¿ wspomnieæ
o pod³ogach korkowych, których oferta
kolorystyczna i wybór wzorów s¹ bardzo
interesuj¹ce. S¹ to te¿ posadzki ciep³e i ci-
che akustycznie. Zapewne wy³o¿enie nimi
salonu by³oby dosyæ ryzykowne z punktu
widzenia gustownoœci, jednak¿e doskonale
sprawdzi³yby siê w pokoju dziecka, czy na-
wet sypialni �. 

Posadzki laminowane
Ostatnio bardzo popularne, g³ównie ze

wzglêdu na ³atwoœæ monta¿u, sta³y siê po-
sadzki laminowane. W asortymencie s¹ kla-
syczne panele �, deski � oraz p³ytki �.
Najpopularniejsze s¹ te imituj¹ce ró¿ne ga-
tunki i rodzaje pod³óg drewnianych oraz
kamiennych. Wizualnie przypominaj¹ one
pod³ogi z surowców naturalnych: mog¹
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� „Dêbowe” deski (fot. Quick Step)

� Ozdobne po³¹czenie drewna jatobe z ciemny-
mi pasmami wenge (fot. Kährs)

� Posadzka imituj¹ca drewno gruszy
(fot. Quick Step) 

� Posadzka korkowa doskonale sprawdzi
siê w sypialni (fot.  Dom Korkowy)



byæ g³adkie, lub z powierzchni¹ jakby na-
znaczon¹ przez czas 	. Mog¹ byæ równie¿
pokryte wodoodporn¹ warstw¹, pozwalaj¹-
c¹ na stosowanie ich w ³azienkach.
W przeciwieñstwie jednak do naturalnych
pod³óg drewnianych nie zmieniaj¹ siê i nie
„dojrzewaj¹” z czasem. Do wyboru mamy
zarówno ofertê „drewna” krajowego, jak
i szeroki wybór egzotycznego 
. Do tego
dochodz¹ bardzo interesuj¹ce, gotowe pro-
pozycje zestawiania ró¿nych „gatunków”
w jednej posadzce �, a tak¿e elementy
urozmaicane jak¹œ dekoracj¹. Bardzo inte-
resuj¹ce i raczej dla odwa¿nych s¹ tak¿e
ró¿nego rodzaju posadzki we wzory typu
graffiti, makarony, cytryny, czy oliwki �.
Kusz¹c siê na u¿ycie takiej dekoracji mo-

¿emy œwiadomie zastosowaæ elementy ki-
czu, czyni¹c przez to wnêtrze bardzo inte-
resuj¹cym i nios¹cym du¿y ³adunek hu-
moru. 

Posadzki ceramiczne
Innym bardzo popularnym materia-

³em stosowanym na posadzki s¹ p³ytki ce-
ramiczne. Dawniej u¿ywane g³ównie
w kuchniach, ³azienkach i na tarasach,
dzisiaj wkroczy³y na salony a nawet do sy-
pialni. Dziêki ich zastosowaniu mo¿emy
nadaæ wnêtrzu ka¿dy po¿¹dany charakter
i klimat. O ile u¿ycie drewna na posadzkê

gwarantuje nam stworzenie bazy do urz¹-
dzenia wnêtrz w dobrym guœcie, o tyle
w przypadku ceramiki sprawa jest tro-
szeczkê trudniejsza. Naturalny rysunek
s³ojów drewna zawsze bowiem bêdzie
w dobrym stylu, zaœ wzór na terakocie nie-
koniecznie. W ca³ej ró¿norodnoœci asorty-
mentu posadzek ceramicznych pojawiaj¹
siê zarówno produkty, które same w sobie
zawieraj¹ elegancjê, jak i takie, których
u¿ycie we wnêtrzu sprawi, i¿ jego w³aœci-
ciel zostanie oskar¿ony o brak dobrego
smaku. 

Producenci p³ytek przeœcigaj¹ siê
w stworzeniu jak najbardziej uniwersalnej
oferty, któr¹ ka¿dy mo¿e dopasowaæ do

swojego gustu. Tworz¹ serie i kolekcje,
sk³adaj¹ce siê z wielu rodzajów elemen-
tów, ró¿ni¹cych siê barw¹, odcieniem czy
wielkoœci¹. Oferta u³atwia dopasowanie
ró¿nych elementów, zastosowanie efek-

� Laminowane p³ytki (fot. Quick Step)

	 Pod³oga laminowana z faktur¹ prawdziwego
drewna (fot. Witex)

� Wstawki jakby z innych gatunków drewna]
(fot. Quick Step)

� Posadzka dla odwa¿nych (fot. Witex)


 Posadzka imituj¹ca afrykañski tek  (fot. Witex)
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townych wtr¹ceñ i dodatków w postaci
ró¿nego rodzaju p³ytek dekoruj¹cych ,
a tak¿e wykorzystanie gotowych syste-
mów bêd¹cych czymœ w rodzaju cera-
micznych, czy te¿ kamiennych „dywa-
nów” �. P³ytki pochodz¹ce z jednej fir-
my maj¹ zwykle zunifikowane wymiary.
Pozwala to na ³¹czenie ró¿nych elemen-
tów z danej serii czy kolekcji. W katalo-
gach mo¿emy znaleŸæ gotowe propozycje
dekoracyjnych rozwi¹zañ. Pamiêtajmy
jednak, ¿e te przyk³ady maj¹ nam tylko
pokazaæ mo¿liwoœæ ³¹czenia ró¿nych ele-
mentów, a nie byæ gotow¹ recept¹ na gu-
stowne wnêtrze. Czasami bowiem s¹ od
tego dosyæ dalekie, poprzez swoje „prze-
kombinowanie”. 

Wybór ceramiki powinien byæ uzale¿-
niony od miejsca, w którym zostanie u¿y-
ta, od jego wielkoœci a wreszcie od charak-
teru i klimatu, jaki chcemy nadaæ wnêtrzu.
Tak¿e nie ka¿dy rodzaj p³ytek nadaje siê
do zastosowania zarówno w salonie, kuch-
ni, jak i ³azience. Oczywiœcie s¹ p³ytki, któ-
rych parametry techniczne i walory este-
tyczne pozwalaj¹ na taki uniwersalizm,
jednak wci¹¿ istnieje rozró¿nienie, np. na
p³ytki ³azienkowe i pokojowe. Bardzo wa¿-
ny jest tak¿e w³aœciwy wybór wielkoœci
p³ytek na posadzkê. Mo¿na przyj¹æ pewien
kanon estetyki, mówi¹cy i¿ nie nale¿y sto-
sowaæ bardzo ma³ych p³ytek w du¿ych po-
mieszczeniach oraz bardzo du¿ych p³ytek
w ma³ych pomieszczeniach. Dotyczy to
g³ównie sposobu dzia³ania danej wielkoœci
ceramiki na odbiór przestrzenny wnêtrza.
Zastosowanie ma³ych p³ytek, np. mozaiki
w du¿ej ³azience sprawi, i¿ zatracimy jej
przestronnoœæ. Je¿eli zale¿y nam na u¿yciu
ma³ych elementów, jest to mo¿liwe, je¿eli

ograniczymy siê tylko do niewielkich frag-
mentów ³azienki, czy innego pomieszcze-
nia. Mo¿emy na przyk³ad zakomponowaæ
dekoracyjne wstawki w posadzce lub wy-
odrêbniæ p³aszczyzn¹ mozaiki wybrane
fragmenty we wnêtrzu, np. okolice umy-
walki, czy przestrzeñ wokó³ prysznica
i wanny. W przypadku ma³ych wnêtrz, np.
WC, zalecane jest stosowanie p³ytek ma³ej
wielkoœci, tak by optycznie nie zmniejsza-
³y przestrzeni, tylko j¹ powiêksza³y. Do-
datkow¹ zalet¹ ma³ej p³ytki, przemawiaj¹-

c¹ za gustownoœci¹ danego wnêtrza, jest
mo¿liwoœæ jej ³atwego komponowania na
p³aszczyŸnie pod³ogi bez radykalnych
przyciêæ psuj¹cych jej wygl¹d. Przy du-
¿ych wymiarach elementów unikniêcie te-
go problemu nie jest mo¿liwe i trzeba szu-
kaæ rozwi¹zañ optymalnych poprzez ró¿-
nego rodzaju ciêcia p³ytek, a to nie zawsze
wychodzi gustownie. 

Przy wyborze posadzki ceramicznej,
wa¿na jest tak¿e jej faktura i kolor. Modne
s¹ gresy polerowane, zw³aszcza te imituj¹-
ce kamieñ naturalny �. Zreszt¹ wci¹¿
w najlepszym guœcie s¹ posadzki z natural-
nego marmuru, czy granitu, niezbyt jed-
nak dostêpne dla kieszeni przeciêtnego
cz³owieka. Obok polerowanych gresów
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 P³ytki dekoracyjne (fot. Ceramika Gres)

� Kamienny dywan (fot. Studio Biemme Due)
� Posadzka imituj¹ca trawertyn
(fot. Graniti Fiandre) � P³ytki jakby zniszczone przez czas (fot. Venis)



modne sta³o siê stosowanie fakturowych
p³ytek, tak¿e tych celowo postarzanych �,
oraz towarzysz¹cych im ró¿nego rodzaju
wstawek dekoruj¹cych, np. udaj¹cych me-
tal �. Na topie s¹ ceramiczne p³ytki do
z³udzenia imituj¹ce drewno. We wnê-
trzach nowoczesnych przybieraj¹ one for-
mê wstawek, jakby z egzotycznego drewna
wenge, zaœ we wnêtrzach stylizowanych
maj¹ fakturê i wygl¹d starego, rustykalne-
go parkietu �. 

Na koniec chcia³abym jeszcze wspo-
mnieæ o kolorystyce „w dobrym stylu”. Jak
wiadomo praktycznie wszystko jest do-
puszczalne, przy odpowiednim zastosowa-
niu i po³¹czeniu elementów. Najbezpiecz-
niejsze jak zawsze s¹ zestawienia bieli
z mocniejszymi akcentami kolorystyczny-
mi, w postaci listew czy p³ytek dekoracyj-
nych, zaœ najgustowniejsze i najbardziej
uniwersalne s¹ proste, monochromatyczne
posadzki w kolorach be¿u, ewentualnie ³¹-
czone z ciemniejszym br¹zem �. Taka ko-
lorystyka jest ponadczasowa i ³atwo kom-
ponuje siê z pozosta³ymi elementami wy-
stroju wnêtrza, jakimi s¹ meble, zarówno
te nowoczesne, jak i stylizowane. Warto te¿
wspomnieæ o wszystkich odcieniach rudo-
œci, bardzo ostatnio popularnych ze wzglê-
du na skojarzenia z naturalnymi ska³ami
i minera³ami, czy wypalan¹ domowym
sposobem ceramik¹. Ich niezaprzeczalnym
walorem jest tak¿e to, ¿e nadaj¹ pomiesz-
czeniom przytulny charakter i potrafi¹
„ociepliæ” nawet najbardziej nowoczesne
wnêtrze �. 

I jeszcze s³ów kilka... 
Dzisiaj mo¿emy kupiæ, co tylko dusza

zapragnie, a jedynym ograniczeniem jest
zasobnoœæ naszej kieszeni. Wybieraj¹c po-
sadzkê mo¿emy zdecydowaæ siê na drew-
nian¹, z laminatu, ceramiczn¹, kamienn¹.
Tysi¹ce gatunków, wzorów i kolorów. Od-
wa¿niejsi zamiast tradycyjnego parkietu
po³o¿¹ drewnian¹ pod³ogê z drobnych la-
melek, czyli, tzw. klepkê poprzeczn¹ �,
inni pójd¹ jeszcze dalej. Bardzo bowiem

modne staje siê wykonywanie w nowocze-
snych wnêtrzach posadzek z palonego be-
tonu, czy ró¿nego rodzaju ¿ywic. Mog¹
mieæ one rozmait¹ kolorystykê, fakturê
i stopieñ po³ysku – zale¿nie od wykoñcze-
nia, a nawet wewnêtrzny wzór, uzyskany
poprzez zatopienie w nich ró¿nego rodza-
ju p³atków i wype³niaczy. Zapewne s¹ to
bardzo interesuj¹ce rozwi¹zania, zw³aszcza
we wnêtrzach mieszkalnych. Czy jednak
za kilka lat nadal bêd¹ modne i w dobrym
guœcie, to siê oka¿e z biegiem czasu. 

Aby dobrze wybraæ rodzaj posadzki
nale¿y zawsze kierowaæ siê przede wszyst-
kim zasad¹ funkcjonalnoœci i u¿yteczno-
œci, a dopiero potem kwestiami natury es-
tetycznej. Posadzka nie jest elementem
wystroju, który bêdziemy zmieniaæ co ja-
kiœ czas, pod¹¿aj¹c za zmieniaj¹c¹ siê mo-
d¹. Ma nam s³u¿yæ przez d³ugie, d³ugie la-
ta, a o jej gustownoœci zadecyduje w³aœnie
uniwersalizm i ponadczasowoœæ. Nawet
w obrêbie, wydawa³oby siê tradycyjnych
rozwi¹zañ, mo¿liwa jest pewna doza sza-
leñstwa i wyeksponowanie osobowoœci
i gustu gospodarzy. Wszystko jednak
z umiarem.

7
Dom 4 2 0 0 4budujemy

� Modne wstawki imituj¹ce metal
(fot. Zirconio)

� Ponadczasowe zestawienia be¿u i br¹zu
(fot. Villeroy & Boch)

� Interesuj¹ce zastosowanie „przemys³owej”
posadzki z drewnianych lamelek (fot. Tavar)

� Ciep³e odcienie rudego koloru (fot. Opoczno)

� Ceramiczna posadzka o wygl¹dzie rustykal-
nej drewnianej pod³ogi (fot. Cerim) 

�


