
Modna
podłoga

tekst: Magda Ćwikła, zdjęcia: serwisy prasowe firm 

1 Podłoga z serii Patina marki Devon&Devon. Dostępna w różnych wzorach i różnym 

wykończeniu drewna. Na zdjęciu jasny dąb ze wstawkami z barwionej naturalnej skóry. 

Cena 2 480 PLN/mkw. STUDIO KAMPOL   2 Dębowa podłoga Panna Cotta Grande 

z kolekcji Smaki Życia. Wym. deski: 220x18 cm. Cena ok. 244 PLN/mkw. BARLINEK  
3 Drewniana podłoga i schody tworzą estetyczną całość. Klasyczne schody z ręcznie 

kutą balustradą z ozdobnymi elementami nadają wnętrzu styl i są jego ozdobą. Dobrze 

zaprojektowane łączą dwa aspekty – funkcjonalny i dekoracyjny. Stopnie i poręcz z dębu 

barwionego. Cena od 25 000 PLN. MAZER SCHODY

Ma wyglądać piękne i neutralnie. Stanowi szlachetne 
tło dla wystroju wnętrza. Preferowane

są te wykonane z naturalnych materiałów, natomiast 
pozostałe powinny je znakomicie imitować. 
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AnnA KoszelA, ArchiteKt wnętrz
Pracownia Projektowania Wnętrz Anny Koszeli 

TRENDY NA 2013
Najmodniejsze są obecnie bardzo szerokie i długie 
deski zabezpieczone w taki sposób, aby wyglądały 
jak najbardziej naturalnie. Zamiast podłogi lakiero-
wanej na wysoki połysk warto zastanowić się nad jej 
zaolejowaniem. Taki sposób wykończenia podkreśla 
piękno drewna, jego kolor i jest zbliżony najbardziej 
do naturalnej matowej faktury drewna. Na topie są 
krajowe gatunki o delikatnym, ale ciekawym rysun-
ku takie jak jesion czy dąb. W dalszym ciągu bardzo 
modne są deski postarzane i bielone. Systematycznie 
natomiast maleje zainteresowanie podłogami wyko-
nanymi z egzotycznych gatunków, choć w niektórych 
okolicznościach mogą stanowić one dla architekta 
bardzo ciekawe rozwiązanie. Najbardziej pożądane 
będą neutralne kolory.
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4 Panele Adventure o strukturze drewna. Wąska deska, krawędzie frezowane, system montażu 

Megaloc, klasa użyteczności 32. Dostępne w   13 kolorach. Cena 60 PLN/mkw. CLASSEN-POL   

5 Podłoga z kolekcji Country, kolor dąb kolonialny. Panele o wyglądzie i  fakturze drewnianych  

desek, z frezowanymi krawędziami. Wym.: 138x15,6 cm, gr. 9,5 mm. Cena 119,95 PLN/mkw.  

QUICK-STEP   6 Kolekcja Laguna King Size firmy Windmöller dekor Mocca. Podłoga winylowa 

o wym.: 150,5x23,5 cm, gr. 0,5 cm. Warstwa użytkowa winylu 0,3 mm. Bezklejowy system  

łączenia Connect. Cena 165,90 PLN/mkw. WITEX   7 Podłoga laminowana z kolekcji Ariosa. 

Wyczuwalna struktura drewna, bezklejowy montaż – LocTec, płyta nośna Aqua-Protect®.  

Klasa ścieralności AC5. Wym. paneli: 184,5x18,8 cm, gr. 1,2 cm. Cena 130,90 PLN/mkw. WITEX 

PAnele imitują dreWno 
Moda na wszystko co ekologiczne i naturalne dotyczy także 
paneli. Do złudzenia przypominają drewno. Na topie są te, 
które rewelacyjnie odwzorowują rysunek słojów drewna, 
mają liczne wgłębienia i frezowane krawędzie czyli tzw. 
V-fugę. Dzięki frezowaniu, po ułożeniu, pomiędzy poszcze-
gólnymi panelami powstają rowki (tak jak w przypadku 
litych naturalnych desek układanych jedna przy drugiej). 
Wszystko po to, aby posadzka jeszcze bardziej przypomi-
nała tę wykonaną z drewna, a nie jednolitą, nieco sztucznie 
prezentującą się nawierzchnię. Aby wzmocnić efekt starej 
drewnianej podłogi, panele mogą być również specjalnie 
postarzane. Do tej pory standardem były deski o szero-
kości ok. 19 cm. Teraz coraz bardziej popularne są panele 
węższe, np. 16 cm. Taki rozmiar ma jeszcze jedną ogromną 
zaletę – optycznie powiększa pomieszczenie. 
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8 Płytki z  kolekcji Vein do złudzenia przypominają marmur. Delikatny 

rysunek ma przypominać naturalne użyłkowanie, powstałe na skutek cięcia 

kamienia w poprzek warstw. Imola Ceramica. EUROLAZIENKI.PL  9 Podłogi 

wykonane z  naturalnego kamienia. A,C i  D – marmury z  kolekcji WoodStone 

przycinane na szerokość 12 cm i  długość od 50 do 100 cm, gr. 15 lub 20 mm;  

B – granit z kolekcji Coper Dune. ANTOLINI LUIGI    10 Gres z  kolekcji Vein marki  

Imola Ceramica. Delikatny rysunek ma przypominać naturalne użyłkowanie  

marmuru powstałe na skutek cięcia kamienia wzdłuż warstw. EUROLAZIENKI.PL
 

WielKi formAt
Płytki lubią imitować zarówno kamień jak i drewno. Wchodzą na 
salony. Polecane są neutralne kolory, będące jednolitym tłem dla 
reszty wyposażenia. Koniecznie stosujemy wielkie formaty. W przy-
padku kamienia pokazujemy jego naturalne piękno, rysunek, kolor. 
Preferowany jest duży format, ale bardzo ciekawy efekt można 
uzyskać układając go w postaci równoległych pasów o wymia-
rach np. 12x50cm, 12x100cm, ułożonych wzdłuż lub ukosem. Nie 
mniej jednak, podłoga kamienna to inwestycja na pokolenia, więc 
w przypadku tego materiału należy przede wszystkim wziąć pod 
uwagę własne preferencje.
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