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Grunt to podłoga - jak dobrać idealną?

Strona 1 z 3Odpowiednio dobrana podłoga to podstawa każdego dobrze urządzonego wnętrza. Nadaje mu ona
określony styl, definiuje jego charakter. Aby jednak podłoga służyła nam przez wiele lat musi sprostać wielu
wymaganiom i spełniać szereg kryteriów. Znajomość tych ostatnich pozwoli nam dokonać właściwego zakupu i
spośród bogatej oferty producentów wybrać tę jedną jedyną – podłogę idealną.

Idealna podłoga to taka, która przede wszystkim jest solidna i wytrzymała, a także odporna na wszelkie czynniki
zewnętrzne. Jej montaż powinien być prosty i szybki, czyszczenie zaś - łatwe i przyjemne. Co więcej – taka idealna
podłoga musi również tworzyć kompozycyjną całość z resztą wyposażenia. Panele podłogowe, zwane również
podłogami laminowanymi to jedne z najbardziej wszechstronnych i najczęściej stosowanych na świecie pokryć
podłogowych. Aby jednak mogły spełnić wszystkie powyższe wymagania i służyć nam niezawodnie przez wiele lat
muszą być najwyższej jakości. O czym zatem warto pamiętać podczas zakupu paneli podłogowych? Czym się kierować
przy ich wyborze?

Odporność w kilku wymiarach
Każde wnętrze ma swoje przeznaczenie. Inaczej urządzamy kuchnię, inaczej salon, pokój dla dziecka czy sypialnię.
Trudno przecież wyobrazić sobie wannę w jadalni czy łoże z baldachimem w przedpokoju. Aby stworzyć we wnętrzu
perfekcyjną kompozycję nie tylko meble i sprzęty, ale również podłoga powinna zostać dobrana tak, by jej atrybuty
były zgodne z funkcją użytkową pokoju. Tutaj przyda nam się znajomość klasy ścieralności podłogi oraz rodzaju
wykorzystanej płyty nośnej. „Ścieralność paneli laminowanych klasyfikuje się według normy EN 13329, na podstawie
której wyróżniamy pięć klas - od AC1 (należą do niej panele o najniższej odporności), aż do AC5. Firma WITEX ma w
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swojej ofercie panele należące do klasy AC3 i klas wyższych, dzięki czemu panele dedykowane są zarówno
pomieszczeniom sypialnym, jaki i często odwiedzanym przez gości, takim jak kuchnia czy salon. Tego typu panelom
nie zaszkodzi codzienna krzątanina ani nawet tańce w butach na wysokim obcasie” – tłumaczy Grzegorz Leszczuk,
dyrektor generalny firmy WITEX. Warto tutaj dodać, że najwyższa klasa ścieralności - AC5 - gwarantuje najwyższą
odporność, zatem panele należące do tej kategorii (np. z kolekcji Grande lub Piazza firmy WITEX) sprawdzą się
doskonale nie tylko w domach prywatnych, ale i w biurach oraz salach konferencyjnych.
Znajomość rodzaju zastosowanej w panelach płyty nośnej to kolejny element, który pozwoli nam idealnie dopasować
podłogę do wnętrza. Warto zwrócić na niego szczególną uwagę zwłaszcza podczas wyboru paneli do kuchni czy
łazienki. W pomieszczeniach szczególnie narażonych na działanie wilgoci należy bowiem zamontować takie panele,
które będą odporne na pęcznienie. Doskonałą ochronę przed wodą zapewni wodoodporna płyta nośna, taka jak
Aqua-Protect zastosowana m.in. w kolekcjach Marena (wersje V2 lub V4), Color, Xenia, Piazza, Grande czy Casa
firmy WITEX lub też HDF-Protect wykorzystana w panelach z kolekcji Marena (wersja Classic, Select i Impression)
również z oferty producenta. „Płyta Aqua-Protect sprawia, że panelom podłogowym firmy WITEX niestraszna jest
rozchlapana woda ani osadzająca się wszędzie para. Płyta HDF-Protect zapewnia natomiast o 50% większą odporność
na działanie wilgoci niż w przypadku standardowych, powszechnie wykorzystywanych płyt nośnych. Co więcej impregnowane krawędzie oraz system montażu, który jest bezklejowy i nie wymaga specjalnych elementów
uszczelniających zapewniają dodatkową ochronę przed działaniem wilgoci. Dzięki takim rozwiązaniom będziemy
mogli cieszyć się eleganckimi panelami w kuchni i łazience przez długie lata” – mówi Grzegorz Leszczuk, dyrektor
generalny firmy WITEX.
Komfort w każdym calu
Kiedy poznamy już podstawowe parametry, takie jak klasa ścieralności i typ zamontowanej płyty nośnej, warto
zapoznać się z dodatkowymi atrybutami podłóg laminowanych. W końcu wytrzymałość podłogi jest bardzo ważna, ale
równie istotny jest komfort jej użytkowania. Panele podłogowe mogą być zatem wyposażone w powłokę
antystatyczną, warstwę antypoślizgową czy też wyciszającą matę, czyli elementy znacznie ułatwiające i
uprzyjemniające życie domowników. „Warstwa antypoślizgowa, zastosowana m.in. w kolekcjach Piazza, Grande i
Xenia firmy WITEX minimalizuje ryzyko poślizgnięć i upadków, które zdarzają się na mokrej lub wilgotnej podłodze.
W dużej mierze przyczynia się zatem do poprawy bezpieczeństwa w domu. Powłoka antystatyczna Anti-Static, którą
pokryte są m.in. panele z kolekcji Casa, Marena czy Color firmy WITEX, redukuje natomiast powstawanie napięć
elektrycznych ze standardowych 2000 V do 500 V, a także zmniejsza przyczepność brudu. Dzięki temu podłogę
łatwiej jest utrzymać w czystości, a zaoszczędzony czas będziemy mogli poświęcić rodzinie czy przyjaciołom” – mówi
Grzegorz Leszczuk, dyrektor generalny firmy WITEX. Wyciszenie podłogi oraz poprawę akustyki wnętrza osiągnąć
można z kolei dzięki specjalnej macie Sound Protect. Ten optymalny system akustyczny, zastosowany m.in. w
kolekcjach Piazza Comfort, Marena Comfort, Bonita Comfort i Ambra Comfort firmy WITEX, sprawia, że dźwięk
pustego plastiku, tak charakterystyczny dla tradycyjnych podłóg laminowanych, należy do przeszłości.
Przezorny zawsze ubezpieczony
Zagadnieniami, których nie można pominąć przy decyzji o zakupie paneli podłogowych jest kwestia ich montażu oraz
systemu gwarancyjnego. Montaż powinien być szybki i prosty, bez czasochłonnego klejenia i długotrwałego układania
paneli. „W podłogach laminowanych firmy WITEX zastosowano opatentowany, bezklejowy i bezinwazyjny (tj bez
uderzeń) system łączenia LocTec, dzięki któremu panele układa się jak klocki LEGO. Rozwiązanie to redukuje czas
montażu podłogi do minimum i sprawia, że panele nadają się do użytkowania bezpośrednio po ułożeniu” – mówi
Grzegorz Leszczuk, dyrektor generalny firmy WITEX. Kiedy natomiast panele zostaną już ułożone i dopełnią obraz
idealnego wnętrza, nic nie powinno zakłócić nam chwil spędzonych w domowym zaciszu. Aby rzeczywiście żadna
kwestia nie spędzała nam snu z powiek warto wcześniej dowiedzieć się wszystkiego o systemie gwarancyjnym
oferowanym przez producenta podłóg laminowanych. Warto tutaj zaznaczyć, że długość gwarancji na ścieralność
uzależniona jest zazwyczaj od rodzaju pomieszczenia, w którym zamontowane zostały panele – w przypadku wnętrz
mieszkalnych jest ona dłuższa niż w pomieszczeniach publicznych. „Wszystkie kolekcje firmy WITEX posiadają
dożywotnią gwarancję obejmującą stabilność produktu oraz system łączenia. Dodatkowo, kolekcje Piazza oraz Grande
mogą poszczycić się pełną pięciokrotną dożywotnią gwarancją obejmującą dodatkowo przetarcia, odbarwienia oraz
strona 2 / 3

newss.pl

Grunt to podłoga - jak dobrać idealną?

zaplamienia powierzchni laminatu. Zgłoszenie dożywotniej gwarancji może nastąpić poprzez wypełnienie karty
gwarancyjnej lub też online przez internet. Jeżeli chodzi o gwarancję na ścieralność podłóg laminowanych firmy
WITEX, to w przypadku kolekcji Piazza, Piazza Comfort oraz Grande jest ona dożywotnia dla paneli zamontowanych
w pomieszczeniach prywatnych, zaś dziesięcioletnia, gdy ułożone są one w pomieszczeniach publicznych. Dla kolekcji
Marena, Xenia, Color i Casa długość gwarancji wynosi - odpowiednio - 25 i 5 lat, zaś dla kolekcji Ambra i Bonita – 15
i 5 lat” – mówi Grzegorz Leszczuk, dyrektor generalny firmy WITEX.
poprzednia - następna &raquo;&raquo;

strona 3 / 3

