Jak wybrać
najlepszą podłogę?
PRAKTYCZNY PORADNIK PODŁOGOWY

Zobacz inspirujące
trendy podłogowe
Sprawdź, jak prosty
i szybki jest montaż
podłóg pływających
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Pierwszy krok
do perfekcyjnej podłogi
Wybór podłogi nie jest łatwy, a ilość dostępnych na rynku materiałów
i wzorów – ogromna. Niesłabnącą popularnością cieszą się
panele laminowane, w niczym nie ustępujące – pod względem
wizualnym – litym drewnianym podłogom, a niejednokrotnie
znacznie przewyższające je właściwościami użytkowymi, trwałością
i funkcjonalnością. Nowością są natomiast panele winylowe (LVT
– skrót od Luxury Vinyl Tiles, czyli luksusowe płytki winylowe),
które doskonale sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach –
największego natężenia ruchu oraz działania wody.

By podjąć właściwą decyzję, warto przemyśleć kilka praktycznych aspektów
użytkowania naszej podłogi:

dłuższych i szerszych desek. Najdłuższe mają
nawet 2,4 m.

ARBITON | Praktyczny poradnik podłogowy

Ilość wzorów i kolorów paneli podłogowych jest
ogromna. Oprócz różnorodnego wybarwienia
i struktury (struktura synchroniczna, czyli pokrywająca się z rysunkiem drewna wygląda
najbardziej naturalnie), panele mogą być jedno- lub wielolamelowe o różnej długości i szerokości. Standardowy wymiar panela to 190 mm
x 1200 mm, jednak do większych pomieszczeń
lub otwartej przestrzeni zdecydowanie lepszy
efekt wizualny uzyskamy przy zastosowaniu

Warto również zwrócić uwagę na rodzaj łączenia, czyli fugi. Możemy uzyskać efekt zupełnie gładkiej podłogi, bez widocznych łączeń, lub – przy zastosowaniu paneli z V-fugą
(2- lub 4-stronną) – powierzchnię składającą
się z osobnych desek.

Efekt osobnych desek, uzyskany przez 4-stronną V-fugę,
dobrze komponuje się z tradycyjnymi i rustykalnymi
aranżacjami wnętrz.
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Design

Przy wyborze podłogi bardzo ważne jest, aby pamiętać
o sprawdzeniu klasy ścieralności (oznaczonej symbolami AC)
oraz użyteczności (oznaczonej piktogramami oraz dwucyfrowo) paneli i dostosować ją do wymagań dotyczących odporności w poszczególnych pomieszczeniach.

KLASA ŚCIERALNOŚCI AC3
Podłogi o klasie ścieralności AC3 przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o niskim natężeniu ruchu oraz w pomieszczeniach mieszkalnych
o średnim natężeniu ruchu, takich jak np. sypialnia.
KLASA ŚCIERALNOŚCI AC4
Podłogi o klasie ścieralności AC4 przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o średnim natężeniu ruchu oraz w pomieszczeniach mieszkalnych
o wysokim natężeniu ruchu, takich jak kuchnia czy salon.
KLASA ŚCIERALNOŚCI AC5
Podłogi o klasie ścieralności AC5 przeznaczone są do stosowania
zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i pomieszczeniach użyteczności publicznej o bardzo wysokim natężeniu ruchu,
czyli w przedpokojach, korytarzach i innych miejscach najbardziej
narażonych na ścieranie.
KLASA UŻYTECZNOŚCI
Panele o najwyższej klasie użyteczności dla zastosowań
w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej
oznaczone są cyframi 23 i 33.
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 kuchnia – tutaj podłoga jest bardzo intensywnie eksploatowana, nie tylko ze względu na
duże natężenie ruchu, ale również na kontakt
z wodą (duża częstotliwość mycia podłogi).
Dlatego do kuchni należy wybierać panele
o wysokiej klasie użyteczności np. 23. Producenci paneli podają również dla swoich produktów klasę ścieralności. Do kuchni, jak i do
innych pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu,
wybierajmy podłogi o klasie co najmniej AC4.
 łazienka to pomieszczenie w szczególności
wymagające podłogi wodoodpornej i łatwej
w czyszczeniu, ale także takiej, która nie staje
się bardzo śliska, kiedy jest mokra. Zdecydowane najlepszym wyborem pod kątem funkcjonalności będą panele winylowe (LVT). Są
one w pełni wodoodporne, doskonale nadają
się również nad wodne ogrzewanie podłogowe. Do łazienki szukaj paneli o podwyższonej
odporności na poślizg. Poszukaj na opakowaniu oznakowania DS lub klasy antypoślizgowości np. R10.
 sypialnia i pokój dziecięcy – podłoga musi
współgrać z atmosferą komfortu i ciepła,
a jednocześnie być trwała – odporna na zarysowania (wysoka intensywność dziecięcych
zabaw), łatwa w czyszczeniu, a przede wszystkim tłumiąca hałasy. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Podłóg Laminowanych
(EPLF) zaleca, aby pod panele stosować odpowiednie podkłady o wysokim współczynniku
IS, które izolują akustycznie pomieszczenia.
Minimalnym wymaganiem dla podkładu jest
IS≥14 dB, a im wyższa wartość, tym lepiej. Najlepszym wyborem będą podkłady o IS≥20 dB,
a dla budynków wielorodzinnych 21 dB. Pamiętaj o tym, że redukcja hałasu na poziomie
10 dB odpowiada w odbiorze dla ludzkiego
ucha aż 50% wyciszeniu!
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Specjalne wymagania
poszczególnych pomieszczeń
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Komfort użytkowania

fot. Kronopol

Zdecydowanie bardziej komfortowe jest użytkowanie podłogi
bez uciążliwości odgłosu głośnych kroków. Tej specyficznej
właściwości paneli laminowanych można zaradzić, stosując
zgodnie z zaleceniami EPLF podkład o wysokim parametrze RWS (czyli Reflected Walking Sound, wyrażonym w %).
Im wyższa wartość RWS tym nasza podłoga będzie cichsza
w użytkowaniu.
Pamiętaj! Specjalistyczne podkłady podłogowe, takie jak
Arbiton MULTIPROTEC CLASSIC, pomagają nawet w 28%
wyciszeniu.
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Montaż podłogi

Czyli zrób to sam... Nowoczesne panele podłogowe są coraz
prostsze w montażu, nie wymagają skomplikowanych narzędzi ani specjalnych umiejętności. Wybierając panele, które będziesz sam montować, zwróć uwagę na różne rodzaje
zamków. Zamki nowej generacji 5G różnią się od tradycyjnych
2G specjalną tworzywową wkładką, która ułatwia i przyspiesza montaż. Więcej na temat montażu znajdziesz na str. 8.
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Ogrzewanie podłogowe

To komfortowe i funkcjonalne rozwiązanie zyskuje obecnie coraz więcej zwolenników. Jest efektywne i energooszczędne w użytkowaniu. Wiele
dostępnych na rynku paneli można bezpiecznie
układać nad wodnym ogrzewaniem podłogowym, bez obaw o ich pękanie lub zbyt mocne izolowanie instalacji grzewczej przez panele. Przy
zakładaniu paneli na ogrzewanie podłogowe
należy pamiętać, że panel wraz z podkładem powinny mieć jak najniższy opór cieplny, w żadnym
wypadku nie większy niż R<0,15 m2K/W (panel
o grubości 8 mm to R=0,066 m2K/W, podkład nie
powinien więc mieć więcej niż R=0,07 m2K/W).
Dzięki temu system ogrzewania podłogowego
będzie funkcjonował bez zbędnych strat ciepła.
Im niższy parametr R podkładu podłogowego,
tym większe oszczędności na ogrzewaniu.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Zastosuj specjalny podkład, który doskonale przewodzi
ciepło i pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu.
Wybierając podkład Multiprotec 1000 zamiast zwykłej
pianki PE możesz zaoszczędzić w sezonie grzewczym
nawet 800 PLN na 50 m2, a do tego znacząco poprawić
komfort akustyczny podłogi.

Oblicz swoje oszczędności
na www.arbiton.com
Pamiętaj również o konieczności zastosowania
paroizolacji.

Sprawdź, jak dobrać odpowiedni podkład na str. 10
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Co jest modne dziś, a co nigdy
nie wyjdzie z mody, czyli inspirujące
trendy dla każdego wnętrza

Piękna podłoga nie musi pozostawać w sferze marzeń.
Nawet gdy dysponujemy ograniczonym budżetem, wśród
proponowanych przez projektantów trendów znajdziemy coś dla
siebie. Panele podłogowe, zarówno laminowane, jak i winylowe
(LVT), stwarzają bowiem nieograniczone możliwości kreatywnej
aranżacji przestrzeni.
Patent na

Ciemna podłoga lubi towarzystwo ciepłych
beży i écru na ścianach lub głęboki, mocny
kolor na 1 lub 2 z nich. Stanowi natomiast
ryzykowny kontrast z czystą, niezłamaną
bielą. Jasne podłogi doskonale sprawdzą
się w duecie zarówno z jasną, jak
i ciemną ścianą.
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DOBÓR KOLORU PODŁOGI

Zawsze modne

fot. Egger

 Podłogi o rysunku drewna, o szerokim wachlarzu struktur i ułożenia
słoi oraz wybarwień kolorystycznych.
Najbardziej naturalny efekt uzyskamy dzięki podłogom o synchronicznej strukturze drewna.
 Jasne i ciepłe wybarwienia paneli,
odwzorowujące stare drewno. Dla
podkreślenia rustykalnego charakteru wnętrza najlepiej wybrać panele
z 4-stronną V-fugą.

Modne dziś

fot. Kronopol

fot. Kronopol
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1. Trend „Pure Modern” – podłogi o stonowanej i nowoczesnej linii. Idealnie wpisują się nie
tylko w nastrój poddaszy i loftów, coraz częściej
znajdują również zastosowanie w budownictwie
jednorodzinnym, w którym dominują odcienie
szarości, betonu i bieli.

1

6

fot. Egger

2. Kuchnia połączona z salonem. Jeden
z najczęściej wybieranych układów w aranżacji wnętrza, dzięki efektowi otwarcia, pozwala zyskać przestrzeń i światło. W takim
wnętrzu doskonale sprawdzą się panele
długie o jednolamelowym wzorze, ułożone na całej powierzchni bez linii podziału.
Ze względu na dużą intensywność użytkowania wymaga zastosowania materiałów
o wyjątkowych właściwościach, czyli podłóg
o najwyższej klasie ścieralności (AC4 – AC5)
i wysokiej odporności na działanie wody, dlatego warto rozważyć zakup
paneli laminowanych wysokiej jakości lub paneli winylowych (LVT).
2
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fot. Egger

3. Drewno w łazience. W aranżacji tego pomieszczenia świetnie sprawdzają
się ciepłe kolory, dlatego coraz częściej płytki ceramiczne układamy jedynie
w miejscach niezbędnych (np. pod prysznicem), w towarzystwie nadających
efekt ciepła i przytulności, inspirowanych drewnem wykończeń. Ze względu na wysoką wilgotność w łazience koniecznie wybierajmy materiały wodoodporne. Nie zaleca się stosowania standardowych paneli laminowanych
w pomieszczeniach o wilgotności pow. 60%, gdyż mogą się one wypaczać
i pęcznieć. Lepiej zdecydować się na panele laminowane o podwyższonej
wodoodporności (np. podłogi Aqua+ firmy Egger), wodoodporne lub panele
winylowe LVT, dedykowane do mokrych pomieszczeń.
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EFEKTOWNĄ
ŚCIANĘ

fot. Egger

Przyklej laminowane panele
podłogowe na ścianie. Dzięki
ogromnemu wyborowi
wzorów i kolorów możesz
wykreować przytulne
wnętrze o niepowtarzalnym
charakterze.
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Układaj jak profesjonalista
– szybki montaż podłóg pływających
Jedną z licznych zalet paneli podłogowych – zarówno laminowanych,
drewnianych pływających, jak i winylowych (LVT) – jest możliwość ich
samodzielnego montażu. Wystarczą podstawowe narzędzia, które każdy
majsterkowicz posiada w swoich zasobach, niewielkie zdolności manualne
i dobre chęci… By prawidłowo przygotować podłoże i dobrze ułożyć panele,
należy zapoznać się z instrukcją producenta oraz przestrzegać kilku
prostych zasad.

1

Aklimatyzacja

Paneli nie powinno układać się od razu po
zakupie. Należy jednak pozostawić je na 2-3
dni w pomieszczeniu, w którym będą układane (temperatura w pomieszczeniu nie może
być niższa niż 16°C), aby mogły się „zaaklimatyzować”. Zaleca się również zdjęcie
z nich folii, w którą są opakowane, natomiast
pozostawienie ich w kartonie.
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Dobrze przygotowane
podłoże

Aby zapewnić maksymalną
szczelność, połączenia podkładu
sklej paroizolacyjną taśmą
aluminiową Arbiton Alutape.

Panele musimy układać na suchym, stabilnym i wyrównanym podłożu, którego nierówności punktowe nie przekraczają 2-3 mm.
Bezwzględnie należy zastosować podkład
podłogowy odpowiedni do rodzaju paneli (inny dla paneli laminowanych, a inny dla
paneli winylowych LVT), nawierzchni, na jakiej je układamy oraz funkcjonalności, spełniającej nasze oczekiwania (związanej np.
z ogrzewaniem podłogowym czy komfortem
akustycznym). Bardzo ważna jest również
paroizolacja, chroniąca panele przed wnikaniem wilgoci z podłoża. Większość producentów podłóg laminowanych nie udziela
gwarancji w przypadku niezastosowania paroizolacji. Paroizolacją może być specjalna
folia (o parametrze co najmniej SD>75) ułożona pod podkładem, lub znacznie prostsze
i pewniejsze rozwiązanie – podkład ze zintegrowaną folią Aquastop. Jeśli nie chcesz
stracić gwarancji na panele, wybierz podkład
z barierą Aquastop!

Pamiętaj też o podklejeniu
taśmą miejsca łączenia
podkładu ze ścianą, do
wysokości dolnej krawędzi
listwy podłogowej.
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ne, czyli na wejściu od strony drzwi, zamontujesz pełne (nie
docinane) panele. W miejscach mało widocznych, np. pod
oknami czy grzejnikami, docinane kawałki nie będą się rzucać w oczy.

Pływająca podłoga

Panele układa się jako podłogę pływającą: nie przykleja się ich, nie przykręca ani nie przybija do podłoża i ścian.
Pomiędzy podłogą, a wszystkimi stałymi elementami pomieszczenia, takimi jak ściany, futryny czy rury należy pozostawić szczelinę dylatacyjną szerokości ok. 10 mm, aby
umożliwić panelom kurczenie się i rozszerzanie wraz ze
zmieniającymi się warunkami temperaturowymi czy wilgotnościowymi. Najwygodniej jest użyć gotowych klinów montażowych, włożonych ciasno między ścianę a panele, które
wyjmuje się dopiero po ułożeniu całej podłogi. Pamiętaj,
żeby dylatacja przyścienna nie była szersza niż 25 mm. Najszersze listwy dostępne na rynku mają szerokość 26 mm
(Arbiton Indo), ale większość pozostałych ma ok. 20 mm.
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Miejsca problematyczne

Panele układa się bardzo szybko, a trudności najczęściej napotykamy w miejscach trudno dostępnych. Tam, gdzie nie ma
możliwości zamontowania ostatniego panela na zamek, np.
pod bardzo nisko zawieszonym grzejnikiem, można odciąć
pióro panela i wkleić go na klej montażowy.
Otwory pod rury wystające z podłogi najwygodniej jest wykonać za pomocą wiertarki z otwornicą – pamiętając o tym, że
środek otworu musimy umieścić na łączeniu dwóch paneli,
tak, aby móc wsunąć panel z lewej i prawej strony rurki. Po
zamontowaniu łączenie możemy zamaskować specjalną rozetą nakładaną na rurkę.
Aby estetycznie i funkcjonalnie połączyć układaną powierzchnię z istniejącą podłogą, np. w sąsiednim pomieszczeniu, najlepiej zamontować specjalne profile podłogowe.

Pamiętaj o zachowaniu dylatacji
co najmniej 10 mm

Jak dobrać odpowiedni profil wykończeniowy?
Zobacz na str. 18.

Kierunek układania

Przed ułożeniem paneli na posadzkę z wodnym ogrzewaniem
podłogowym należy ją dobrze wysuszyć. Niezależnie od pory
roku włączamy instalację grzewczą, zwiększając w kolejnych
dniach temperaturę o 5 stopni. Po osiągnięciu maksymalnej
zalecanej temperatury utrzymujemy ją przez kolejne kilka
dni (5-7 dni), a następnie stopniowo obniżamy, aż do uzyskania temperatury zalecanej przez producenta paneli podłogowych. W większości przypadków zaleca się temperaturę nie
wyższą niż 27 stopni.

Kierunek układania paneli zależy od proporcji i rozkładu pomieszczenia. Ułożenie w poprzek (wzdłuż krótszej ściany)
sprawi, że poszerzymy optycznie pokój, natomiast równolegle do dłuższego boku będzie go wydłużać. Jeśli zależy nam
na niewidocznym połączeniu paneli, układajmy je prostopadle do okna, czyli zgodnie z kierunkiem padania światła.
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Zaczynamy układać
Aby sprawdzić wilgotność podłoża (dla posadzek cementowych nie powinna przekraczać 2%) można użyć wilgotnościomierza lub posłużyć się folią paroizolacyjną, rozłożoną
w kilku miejscach pomieszczenia. Jeśli po upływie 48 godzin
od spodu folii nie pojawiły się skropliny, możemy być pewni,
że podłoże jest odpowiednio wysuszone.

Pamiętaj, że są rożne sposoby układania paneli, w zależności od systemu połączenia i rodzaju podłogi. Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z instrukcją producenta
podłogi i postępuj zgodnie z jej wytycznymi. Zacznij pracę od
rozrysowania sobie sposóbu rozłożenia, żeby obliczyć szerokość ostatniego rzędu paneli. Nie powinna być ona mniejsza
niż 50 mm, a jeśli wypada mniej, odpowiednio dotnij pierwszy
rząd, od którego rozpoczynasz montaż. Podłoga będzie się
najlepiej prezentować, jeśli tam, gdzie to najbardziej widocz-

A jak wybrać odpowiedni podkład?
Zobacz na kolejnej stronie.
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Układanie paneli
na ogrzewaniu podłogowym

Podkłady podłogowe – wybierz
najlepsze rozwiązanie dostosowane
do Twoich potrzeb
Dobrze dobrane i odpowiednio ułożone podkłady podłogowe
przedłużają trwałość podłogi i zwiększają komfort jej użytkowania.
Pomagają w wyciszeniu paneli, a także skutecznie chronią ich zamki
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przy wyborze odpowiedniego podkładu należy uwzględnić typ paneli i podłoża, to czy zainstalowano ogrzewanie podłogowe oraz wymagania dotyczące komfortu użytkowania i trwałości podłogi.

KROK

1

PANELE LAMINOWANE CZY
WINYLOWE (LVT)

KROK

3

Pamiętaj, że ze względu na różne
właściwości do paneli laminowanych
są przeznaczone inne podkłady niż
do paneli winylowych (LVT).
Panele winylowe różnią się między
sobą także sposobem montażu.
Do paneli winylowych z systemem
click szukaj podkładów oznaczonych
„CLICK”, do paneli klejonych podkładów oznaczonych „STICK”.

KOMFORT TERMICZNY
Czy układasz podłogę nad ogrzewaniem podłogowym?
Jeśli tak, to dla paneli laminowanych wybierz podkład z jak najniższą izolacją termiczną Arbiton Multiprotec 1000, który dzięki najniższemu parametrowi
R = 0,006 m2K/W zapewni najlepszą efektywność
instalacji grzewczej, bez strat ciepła! Dla paneli
winylowych (LVT) wybierz podkład dedykowany –
Arbiton Multiprotec Click – wyposażony w specjalną
antypoślizgową, chroniącą zamki powłokę.
Czy izolacja termiczna jest dla Ciebie ważna?
Jeśli tak, wybierz podkład z jak najwyższą izolacją termiczną, np. Arbiton Secura Aquastop Smart 5 mm
(R = 0,18 m2K/W).

Zestawienie w tabeli
Zobacz na str. 12

Patent na
KROK
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PODŁOŻE

OSZCZĘDNOŚCI NA OGRZEWANIU
PODŁOGOWYM

Jeśli układasz podłogę na podłożu
mineralnym (wylewka betonowa),
koniecznie zastosuj atestowaną folię
paroizolacyjną o parametrze SD>75
lub lepsze rozwiązanie, czyli podkład
ze zintegrowaną paroizolacją
Aquastop. Pamiętaj, że jest to jeden
z warunków gwarancji producentów
laminatów!
Na podłoże niemineralne (np. strop
drewniany) nie musisz stosować
paroizolacji.

Wejdź na stronę: www.arbiton.com i przy użyciu
prostego kalkulatora sprawdź, ile – w skali roku –
możesz zaoszczędzić na ogrzewaniu podłogowym.
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KROK

4

KOMFORT AKUSTYCZNY
Czy wyciszenie podłogi jest dla Ciebie ważne?
1) Czy chcesz zredukować dźwięk słyszalny
wewnątrz pomieszczenia, np. odgłos kroków?
Jeśli tak, wybierz podkład z jak najwyższą wartością
poprawy akustycznej (%), np. Arbiton Multiprotec
Classic. Standardy badań parametru RWS (Reflected
Walking Sound) są wciąż opracowywane, ale żadnego
z nich nie przyjęto dotąd jako obowiązującej metody
badawczej. Można więc tylko powiedzieć,
że im wyższy RWS tym lepiej.

5

TRWAŁOŚĆ PODŁOGI
Czy układasz podłogę w często i intensywnie użytkowanym pomieszczeniu?
Jeśli tak, wybierz podkład z jak
najwyższą wartością odporności na
obciążenia (kPa), np. Arbiton
Multiprotec 1000 lub w przypadku
paneli winylowych LVT Arbiton
Multiprotec Click.
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Podłóg Laminowanych
(EPLF) rekomenduje stosowanie
podkładów o parametrze CS=60
kPa i wyższym. MMFA, czyli stowarzyszenie producentów LVT, zaleca
stosowanie dla nich podkładów co
najmniej o CS=200 kPA, ale najlepiej
takich o CS=400 kPa.
Niekiedy odporność
na obciążenia podaje
się w t/m2
(10 t/m2 = 100 kPa).

Jeśli tak, wybierz podkład z jak najwyższą
wartością izolacji akustycznej (dB), np. Arbiton
Secura Aquastop Smart 5 mm. Podkłady o wysokim
współczynniku IS mogą znacząco zredukować dźwięk
uderzeniowy. Redukcja hałasu na poziomie 10 dB
odpowiada w odbiorze dla ludzkiego
ucha 50% wyciszeniu. Minimalnym
wymaganiem dla podkładów jest IS≥14 dB.

KROK

6

PUNKTOWE WYRÓWNANIE POWIERZCHNI
Czy podłoże ma punktowe nierówności?
Jeśli tak, wybierz podkład z jak najwyższą wartością
wyrównania nierówności (mm), np. Arbiton Secura
6 mm lub Arbiton Secura Aquastop 5 mm ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną. UWAGA, podkłady
nie służą do wyrównywania poziomów!

Dokładne wartości parametrów związanych z trwałością
i komfortem znajdziesz na opakowaniach podkładów.
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KROK

2) Czy chcesz wyciszyć dźwięki słyszalne
w pomieszczeniu poniżej tego, w którym
znajduje się podłoga?

DOBIERZ ODPOWIEDNI
PODKŁAD DO PANELI
LAMINOWANYCH

Multiprotec 1000
Multiprotec Classic
Optima Max
Secura 6 mm
Secura Aquastop Smart 5 mm
Secura Ecomax
Secura 3 mm
Secura Aquastop Smart 2,2 mm
Secura Aquastop+ 2 mm
Secura 2 mm
Secura Thermo
Multiprotec Sonic

DOBIERZ ODPOWIEDNI
PODKŁAD DO PANELI
WINYLOWYCH (LVT)

KOMFORT AKUSTYCZNY

FLOOR

THERMAL

ACOUSTIC

TRWAŁOŚĆ

ACOUSTIC
COMFORT

AQUA
STOP
ONE LEVEL

HEATING

COMFORT

COMFORT

Ogrzewanie
podłogowe

Izolacja
termiczna

Poprawa
akustyczna

Wyciszenie
w dół

Odporność na
obciążenia

Wyrównanie
podłoża

Ochrona przed
wilgocią
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KOMFORT TERMICZNY

KOMFORT AKUSTYCZNY

FLOOR

THERMAL

ACOUSTIC

TRWAŁOŚĆ

ACOUSTIC
COMFORT

AQUA
STOP
ONE LEVEL

HEATING

COMFORT

COMFORT

Ogrzewanie
podłogowe

Izolacja
termiczna

Poprawa
akustyczna

Wyciszenie
w dół

Odporność na
obciążenia

Wyrównanie
podłoża

Ochrona przed
wilgocią
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–
–
–

–
–
–
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***
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*
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FOR
LVT
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Multiprotec Click
Secura Click LVT
Secura Stick LVT

KOMFORT TERMICZNY

WITH
CLICK
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Detal nadaje charakter, czyli jak
dobrać listwy przypodłogowe
Pamiętaj, że to detale nadają charakter, więc podczas układania
podłogi nie możesz zapomnieć o jej starannym wykończeniu. Listwy
przypodłogowe możesz dobrać na dwa sposoby: pod kolor podłogi, czyli
odwzorowujące strukturę i rysunek drewna, lub białe, dopasowane do
innych elementów wnętrza, np. białej stolarki okiennej. Przy wyborze
odpowiedniego rozwiązania zwróć uwagę na to, że listwy różnią się między
sobą parametrami związanymi z wodoodpornością i wytrzymałością na
uderzenia oraz metodą montażu.

Patent na
ODPOWIEDNIE
PROPORCJE
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Im niższe jest pomieszczenie,
w którym układasz podłogę,
tym niższą listwę wybierz,
by dodatkowo nie „skracać”
wizualnie ścian.

13

1

Jeśli chcesz DOPASOWAĆ LISTWY DO KOLORU PODŁOGI, wybierz idealne
odwzorowanie naturalnej struktury drewna, czyli listwy INTEGRA lub INDO.

EFEKT
DREWNA

2

STRUKTURA
DREWNA

Jeśli szukasz uniwersalnego, nowoczesnego rozwiązania, WYBIERZ LISTWY
BIAŁE, które – jeśli masz takie życzenie – możesz pomalować na dowolny kolor
– VEGA lub PAINT IT.

ARBITON | Praktyczny poradnik podłogowy

MOŻESZ
POMALOWAĆ
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1

Listwy dopasowane do dekoru podłogi
Listwy Integra wyróżniają się nie
tylko idealnym odwzorowaniem
struktury i rysunku drewna, ale
również doskonałymi właściwościami użytkowymi, lepszymi od listew
drewnianych i MDF-u:
▪ pełną wodoodpornością,
▪ wyjątkową trwałością i odpornością
na uderzenia.

INTEGRA

EFEKT
DREWNA

STRUKTURA
DREWNA

ODPORNA NA
UDERZENIA

ODPORNA
NA WODĘ

4WAY
SYSTEM

Patent na
PRZEWODY
ELEKTRYCZNE

INDO

EFEKT
DREWNA

STRUKTURA
DREWNA

ELASTYCZNA
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Jeśli obawiasz się końcowego efektu, bo masz nierówne ściany,
wybierz elastyczną listwę INDO (o wysokości 70 mm), która dopasuje się do nierówności. Dzięki idealnie dobranym akcesoriom
wykończeniowym jej montaż jest również szybki i prosty, a całość
prezentuje się elegancko i nowocześnie.

Przy zastosowaniu specjalnego
multiboxa możesz w listwie
poprowadzić przewody
elektryczne i szybko oraz
bez kucia ścian zamontować
gniazdo tam, gdzie jest teraz
potrzebne! Multibox jest
uniwersalnym rozwiązaniem
dla przewodów elektrycznych,
sieciowych czy telewizyjnych.

4WAY
SYSTEM

15

2

Listwy białe
Patent na

VEGA

Idealne wykończenie
Listwy VEGA o wyszukanym
designie dopasujesz do
oryginalnych elementów
aranżacji Twojego wnętrza.

MOŻESZ
POMALOWAĆ

ODPORNA NA
UDERZENIA

ODPORNA
NA WODĘ

4WAY
SYSTEM

Listwy VEGA mają piękną,
białą powierzchnię, która
jest odporna na działanie
promieni UV i dzięki temu
nie żółknie. W odróżnieniu od listew z MDF-u
listwy VEGA to także:
▪ pełna wodoodporność,

ARBITON | Praktyczny poradnik podłogowy

▪ wyjątkowa trwałość
i odporność
na uderzenia.

Patent na
LISTWY W KOLORZE ŚCIAN
Białe listwy VEGA można malować tymi
samymi farbami, których używamy do
malowania ścian (uwaga: nie stosuj farb
na bazie rozpuszczalników). To genialnie
proste i kreatywne rozwiązanie stwarza
nowe możliwości aranżacji wnętrza.
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Możesz wybrać również tradycyjne
listwy z MDF – Paint It, które możesz
pomalować pod kolor ścian czy mebli.

PAINT IT

Listwy Paint It mocuje się do ściany
za pomocą specjalnych klipsów.

MOŻESZ
POMALOWAĆ

Patent na
ESTETYCZNE
WYKOŃCZENIE
Gotowe akcesoria, takie jak
uniwersalne narożniki czy
kołki narożnikowe, pozwalają
na bezproblemowe i estetyczne
wykończenie naroży.

1. KOŁKI

2. ZSZYWKI

3. KLEJ

4. TAŚMA KLEJĄCA

Do ścian z karton-gipsu możesz przykleić listwy za pomocą taśmy lub kleju montażowego, bez konieczności użycia specjalnych kołków. Ważny jest również demontaż – podczas
malowania ścian znacznie wygodniej i szybciej jest ściągnąć listwy z bazy, zamiast oklejać je
taśmą malarską.
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4WAY
SYSTEM

Chcesz w szybki i pewny sposób zamontować listwy?
Wybierz linię oznaczoną ikoną 4WAY SYSTEM.

Profile wykończeniowe, czyli
element do zadań specjalnych
Często zdarza się, że nowo układaną podłogę musimy połączyć z już
istniejącą lub – w przypadku dużych powierzchni – wykonać konieczną
dylatację. Profile wykończeniowe, dzięki zróżnicowanym kolorom,
kształtom i wymiarom dopasowanym do wymaganej funkcji, pozwalają na
szybkie i estetyczne połączenie różnych powierzchni.
Rodzajów i kolorów profili wykończeniowych jest bardzo wiele.
Podpowiemy Ci, jak wybrać odpowiedni profil w 3 prostych krokach.

KROK

1

WYBIERZ KOLOR PROFILU
Możesz dobrać kolor profilu dokładnie pod dekor swojej
podłogi, we wzorze drewna. Nie do wszystkich paneli
uda się znaleźć odpowiednie dopasowanie – najwygodniej jest więc wybrać rozwiązanie uniwersalne, czyli
profile w kolorach metalu (srebrny, złoty lub tytan)
i dopasować je kolorystyką do innych metalowych
elementów w pomieszczeniu, takich jak klamki, okucia,
karnisze itp.

KROK

2

W zależności od tego, jakie funkcje ma spełniać profil
w połączeniu dwóch powierzchni, powinieneś dobrać
odpowiedni rodzaj profilu:

PROFIL DYLATACYJNY
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WYBIERZ FUNKCJĘ,
JAKĄ MA SPEŁNIAĆ PROFIL

 dla zamaskowania szczelin dylatacyjnych wybierz
profil dylatacyjny (dla ułatwienia: szukaj żółtej
zawieszki),

PROFIL WYRÓWNUJĄCY

 aby wyrównać dwa różne poziomy podłogi, powstałe np. w skutek połączenia paneli laminowanych
i wykładziny dywanowej, wybierz profil wyrównujący (szukaj czerwonej zawieszki),
 żeby wykończyć stopnie schodów wybierz profil
schodowy (z brązową zawieszką),

PROFIL SCHODOWY

 dla wykończenia powierzchni, np. przy drzwiach
balkonowych, wybierz profil zakończeniowy
(z niebieską zawieszką).
PROFIL ZAKOŃCZENIOWY
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Patent na
DYLATACJĘ
W pomieszczeniach dłuższych niż
8 m producenci paneli zalecają
wykonanie dodatkowych szczelin
dylatacyjnych o szerokości 1-2 cm.

3

Patent na

WYBIERZ ODPOWIEDNI SYSTEM MONTAŻU
Najważniejsze pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć, brzmi: czy
chcesz zamontować profil ingerując w podłoże, czy nie. Rozwiązanie
polegające na przykręceniu profilu do podłoża ma swoje zalety, ale i ograniczenia.
Musisz pamiętać o tym, że podczas wiercenia możesz uszkodzić instalację wodną lub elektryczną, która jest poprowadzona pod posadzką.
 profil przykręcony do podłoża, ze śrubami
widocznymi na powierzchni, jest rozwiązaniem bardzo trwałym i praktycznym
– zawsze możesz go po prostu odkręcić
i ponownie zamontować, np. podczas
wymiany uszkodzonego panela.
 profil z niewidocznym od góry mocowaniem instalujemy, wbijając kołek
szybkiego montażu w wywiercony otwór
w posadzce. Jest to z pewnością bardziej
estetyczne, ale nieprzeznaczone do ponownego montowania, wykończenie.

Jeśli obawiasz się, że mógłbyś uszkodzić instalację, wybierz profil do
montażu bez ingerencji w podłoże.
 rozwiązaniem najszybszym i najprostszym
w montażu będzie system klejony, może
on jednak w skutek intensywnej eksploatacji po jakimś czasie się odkleić.
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Trwałą
i bezpieczną
podłogę
Pamiętaj, że profile
również mają różne klasy
ścieralności. Jako element
najbardziej wystający są
narażone na ścieranie.
Szukaj profili
z klasą ścieralności
AC4. Uszczelki
w profilach zapobiegają
przedostawaniu się wody
pod panele, np. podczas
mycia podłogi.
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KROK

Szukasz
więcej
inspiracji?
Znajdź nas na
www.arbiton.com

