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Bardzo bogata oferta różnych po-
kryć podłogowych może u poten-
cjalnego klienta wzbudzić prawdzi-
wy zawrót głowy. Wizyta w sklepie 
z podłogami to niemałe wyzwanie 
dla osób chcących wybrać piękną, 
trwałą i zdrową podłogę do swojego 
domu. Aby ułatwić naszym Czytel- 

nikom wybór, poprosiliśmy o garść porad nt. pokryć 
podłogowych i ich użytkowania mistrza parkieciarstwa 
i biegłego sądowego Czesława Bortnowskiego.

Wyobraźmy sobie taką sytuację: wchodzimy do sklepu z pod-
łogami i widzimy ogrom różnych pokryć. Co robić, jak doko-
nać dobrego wyboru? 

Czesław Bortnowski: Od wielu lat konsekwentnie po-
wtarzam to samo: najlepsze i najzdrowsze są dla ludzi 
podłogi drewniane. Dlatego na dobry początek zalecam: 
skupmy się na produktach z prawdziwego drewna. To się 
nam opłaci!

No dobrze, ale przecież np. podłogi warstwowe i panele la-
minowane na pierwszy rzut oka niemal się nie różnią. Ewen-
tualnie ceną – panele zazwyczaj są tańsze.

Cz. B.: O, gdyby różnica ograniczała się tylko do tego! 
Laminaty i deska trójwarstwowa różnią się zasadniczo. 
Mówiąc konkretnie: panele to wyrób sztuczny, składa-
jący się z przetworzonych odpadów drzewnych i warstw 
sprasowanego papieru. Podłogi warstwowe natomiast, ta-
kie choćby jak deska barlinecka, są wykonane wyłącznie 
z naturalnego drewna. Dwie spodnie warstwy to drewno 
iglaste, warstwa wierzchnia to różnorodne gatunki drew-
na szlachetnego. Zapytam wprost: woli Pan nosić buty ze 
skóry czy z tworzywa sztucznego?

Oczywiście, że z prawdziwej skóry, ale co to ma do rzeczy? 
Cz. B.: Otóż bardzo wiele. Celowo podałem przykład 

butów, ponieważ byłem pewny, że dokonuje Pan racjonal-
nych wyborów zakupowych. Panele laminowane, łatwe  
w montażu i pielęgnacji, z reguły także tanie, są dobrą 
opcją jedynie w przypadku ograniczonych środków finan-
sowych. Są one bowiem zbudowane na bazie płyty wióro-
wej lub pilśniowej, mniej odpornej na wilgoć niż drewno,  
a więc również mniej trwałej. Uciążliwa może być też ich 
duża akustyczność – charakterystyczne, trudne do wy-
eliminowania stukanie. Poza tym, kiedy już dojdzie do 
uszkodzenia warstwy z dekoracyjnym nadrukiem, trudno 

panel naprawić, zaś w przypadku zniszczenia większej po-
wierzchni taką podłogę trzeba po prostu wymienić.

No dobrze. A wspomniane podłogi trójwarstwowe z natural-
nego drewna – co je wyróżnia?

Cz. B.: Jako doświadczony parkieciarz, o zaletach drew-
na mógłbym opowiadać godzinami. Podłogi warstwowe 
cechuje choćby duża odporność na odkształcenia. Spe-
cjalna konstrukcja deski barlineckiej i zastosowane w niej 
zatrzaskowe złącze umożliwiają naturalną pracę drewna 
(kurczenie się i pęcznienie). Ogranicza to powstawanie 
szpecących szczelin. Dzięki tym właściwościom i opty-
malnej grubości deska barlinecka może być układana na 
ogrzewaniu podłogowym. Technologia wykonania podło-
gi sprawia również, że jej montaż jest szybki, łatwy i czysty. 
W razie uszkodzenia, pojedyncze deski można wymienić, 
zaś optymalna grubość warstwy licowej deski barlineckiej 
umożliwia jej kilkukrotną renowację. Deskę co kilka lat 
można wycyklinować i ponownie pokryć olejem lub lakie-
rem. Dzięki temu podłoga nawet po wielu latach będzie 
pięknie wyglądała.  

A jak ma się rzecz z akustyką podłóg warstwowych? 
Cz. B.: Deska barlinecka to 15 mm drewna, co zapewnia 

naprawdę dobrą izolację akustyczną, czyli tłumienie ha-
łasów. Warto też pamiętać, że drewno przyjmuje tempera-
turę otoczenia, dzięki czemu nasza podłoga będzie przy-
jemnie ciepła. Nawet maluchy mogą więc bawić się na niej 
bez obawy. Generalnie, podłogi drewniane mają bardzo 
pozytywny wpływ na zdrowie. Zbudowane z naturalnych 
materiałów, oddychają, regulując mikroklimat wnętrza 
– szczególnie posadzki olejowane. Ponadto pozytywnie 
jonizują powietrze, nie elektryzują się i nie przyciągają  
kurzu, są też łatwe w pielęgnacji. Bez wątpienia, to najlep-
szy wybór do pokojów dziecięcych i dla osób cierpiących 
na alergie. 

Czyli zdecydowanie warto zainwestować w podłogę z drew-
na? Widzę, że to najlepszy pomysł na domową podłogę... 

Cz. B.: Drewniane podłogi mogą być najpiękniejszą de-
koracją wnętrza. Ich szeroka oferta sprawia, że bez trudu 
dopasujemy je do preferowanego stylu aranżacji wnętrza. 
Są ponadto ponadczasowo modne i nawet po latach użyt-
kowania wyglądają szlachetnie. Naturalna podłoga jest 
też bardzo trwała - czołowi producenci, tacy jak Barlinek, 
obejmują swoje wyroby wieloletnią gwarancją. W przy-
padku deski barlineckiej to nawet 30 lat! Dlatego uważam,  
że trójwarstwowa podłoga drewniana to świetny wybór.
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7 warstw lakieru UV 
(lub olej naturalny)

warstwa licowa 
drewno krajowe i egzotyczne 

warstwa środkowa poprzeczna 
drewno iglaste

warstwa dolna drewno iglaste
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