
 P o ja wie nie się wie lo war stwo wych pa ne li pod-
ło go wych łą czo nych sys te ma mi bez kle jo wy-
mi spra wi ło, że na wet po cząt ku ją cy ama tor 

może sam wy ko nać pod ło gę i to w do dat ku bez-
błęd nie. Jed nak poprawne uło że nie pod ło gi nie 
ogra ni cza się do sa me go łą cze nia jej ele men tów. 
Ca ły efekt mo że ze psuć np. brak od po wied nio 
sze ro kich od stę pów od ścian lub umiesz cze nie 
pa ne li na pod ło żu bez war stwy fo lii pa ro izo la-
cyj nej.

Ten ostat ni ele ment jest ab so lut nie ko niecz-
ny przy ukła da niu pa ne li na wszyst kich mi ne ral-
nych pod łożach, a więc tak że na – po wszech nie 
dziś sto so wa nych – ja stry cho wych. Bez ta kie-
go za bez pie cze nia pa ra wod na, skra pla jąc się 
na pod ło żu, wsią ka w spody pa ne li i po wo du-
je ich pęcz nie nie lub na wet roz kru sza nie się. 
Do od kształca nia się par kie to wej gła dzi do-
pro wa dza też brak od stępu pa ne li od ścian. Ze-
wnętrz ne kra wędzie podło gi mu szą być umiesz-
czo ne 10 -15 mm od nie ru cho mych ele men tów 
są sied nich, by mo gła ona swo bod nie się kur czyć 
i roz sze rzać. W prze ciw nym razie bę dą po wsta-
wać wy brzu sze nia na środ ku po ko ju. Wspo mnia-
ny od stęp nie po wi nien jed nak być więk szy niż 
15 mm, by dać się es te tycz nie za ma sko wać li-
stwa mi przy po dło go wy mi.

Za wo do wi par kie cia rze 
do dziś twier dzą, że naj lep sze 
są po sadz ki z pa ne li łą czo-
nych kle jem. Cóż, przy sys te-
mach bez kle jo wych ich umie-
jęt no ści sta ły się zbęd ne...

Na stęp nie do kład nie od ku rza my ca łą 
po wierzch nię i szpa chlu je my wszyst kie ubyt ki, 
któ rych głę bo kość prze kra cza 2 mm.

6Reszt ki kle ju i wy kła dzi ny usu wa my szpa-
chel ką lub wy po ży czo nym na rzę dziem elek trycz-
nym, zwa nym z an giel ska strip pe rem. 

5

Wy kła dzi nę przy kle jo ną ca łą po wierzch nią 
do pod ło ża tnie my no żem na pa sy sze ro ko ści 
jednego metra, by ła twiej ją by ło usu nąć.

3

Moż na też od cin ki ko lej ne go rzę du do łą-
czać po je dyn czo, a po tem wzdłuż nie do bi jać je 
do sie bie młot kiem i kloc kiem.

12 Skraj ne pa ne le w rzę dach przy ci na my 
wy rzy nar ką od stro ny spodniej lub ręcz ną pi łą 
tar czo wą od stro ny wierzch niej.

13

Na gład kim pod ło żu ukła da my fo lię PE. 
Jej pa sy łą czy my na 10-cen ty me tro we za kład ki 
i na 20 cm wy kła da my na ścia ny.

8

Przy ru rach grzew czych otwo ry (z lu zem 
3 mm z każ dej stro ny) wy ci na my sy me trycz nie 
na sty kach są sied nich pa ne li. 

16Gdy rzę dy do łą cza my od cin ka mi, za trzask 
czo ło wy ostat nie go pa ne lu w rzę dzie za my ka-
my, uży wa jąc klam ry i młot ka.

15Czo ło we kra wę dzie ze wnętrz ne skraj nych 
pa ne li w rzę dach po win ny two rzyć jed ną li nię 
pro stą, rów no le głą do ścia ny. 

14

Kra wędź pa sa od dzie la my od pod ło ża szpa-
chel ką, tak by da ło się ją sil nie chwy cić obu rącz 
i od ry wać, cią gnąc ku gó rze. 

4

Pa ne le w pacz kach mu szą się akli ma ty-
zo wać przez co naj mniej 48 go dzin w tym po-
miesz cze niu, w którym ma ją być uło żo ne.

7

Przez drew nia ny klo cek ostroż nie do bi-
ja my młot kiem ko lej ne rzę dy, tak by szcze li na    
za mknę ła się na ca łej dłu go ści.

11

Kra wę dzie czo ło we pa ne li pierw sze go 
rzę du łą czy my na za trza ski. Od stęp 10 mm 
od trzech ścian usta la my pa ra mi kli nów.

9

Oprzy rzą do wa nie do 
mon ta żu pa ne li: cięż ki mło tek dwu stron-
ny, klo cek z twar de go drew na, klam ra 
do ci sko wa i kli ny dy stan so we.

UKŁADANIE PANELI 
PODŁOGOWYCH

W ko lej nych rzę dach tak że naj pierw 
łą czy my ze so bą po szcze gól ne od cin ki, 
a po tem ca łość z rzę dem po przed nim. 
Na le ży uwa żać, by fo lia nie wcho dzi ła pod 
spodem mię dzy pa ne le.

10

Pla sti ko we li stwy przy po dło go we moż na 
ła two zdjąć ręcz nie, gdyż naj czę ściej są tyl ko 
przy kle jo ne do kra wę dzi wy kła dzi ny. 

2Sta ra wy kła dzi na ma być za stą pio na par-
kie tem bu ko wym. Je go pa ne le trze ba uło żyć 
zgod nie z kie run kiem pa da nia świa tła.

1

PODŁOGA



 S ys te my za trza sko we łą czo ne za po-
mocą młot ka wy ma ga ją zachowania 
przy ukła da niu ostroż no ści i odrobi-

ny wy czu cia. Ude rze nia mu szą być bo wiem 
na ty le sil ne, by po ko nać opór za trza sku, lecz 
rów no cze śnie nie za moc ne, by nie uszko-
dzić de li kat ne go sys te mu piór i wpu stów. 
Na wet drob ne uszko dze nie któ re goś z tych 
ele men tów spra wia, że ca ły pa nel będzie wy-
ma gać wy mia ny.

To, z któ rej stro ny po miesz cze nia za cznie-
my ukła dać pa ne le, a więc z le wej na pra wą 
czy od wrot nie, nie gra żad nej ro li. W nie któ-
rych miej scach, cho ciaż by przy grzej ni kach, 
mo że być ko niecz na zmia na kie run ku. Bez-
piecz niej jest do bi jać pió ra do wpu stów niż 
od wrot nie. Znaj du ją ce się przy ścia nie pió-
ro pierw sze go pa ne lu wów czas od ci na my. 
Kie ru nek ukła da nia pa ne li za le ży za zwy-

czaj od kie run ku pa da nia pro mie ni sło necz-
nych. Nie któ rzy spe cja li ści za le ca ją jed nak 
ra czej ukła da nie rów no le gle z dłuż szym bo-
kiem po miesz cze nia. Żle, gdy ozna cza to, 
że panele bę dą oświe tla ne do kład nie w po-
przek, po nie waż ca ła po sadz ka mo że wów-
czas spra wiać złud ne wra że nie po fa lo wa nej 
i nie rów nej.

Pre zen to wa ne na ilu stra cjach pa ne le nie 
wy ma ga ją sto so wa nia do dat ko wej war stwy 
izolacji, tłu mią cej od gło sy kro ków. Wy po sa-
żo no je bo wiem fa brycz nie w zin te gro wa ną 
fil co wą izo la cję aku stycz ną. Dla ob rób ki po-
szcze gól nych pa ne li nie ma to zna cze nia, na-
to miast oszczędza je den, i to dość uciąż li wy, 
etap ca łej pra cy. Jeśli panele nie mają takiej 
warstwy izolacyjnej, trzeba zastosować spe-
cjalną pian kę po li ety le no wą. Zwykle jest ona 
sprze da wa na w rol kach. 

W drzwiach moż na za sto so wać szy nę 
pro go wą. Oścież ni ce, po ich zdemontowaniu, 
pod ci na my rów no z po wierzch nią par kie tu.

20

Ostat ni rząd pa ne li na le ży przy ciąć na od-
po wied nią sze ro kość i za mon to wać, do bi jając 
za po mo cą klam ry i młot ka. 

19

Je śli nie mo że my wy jąć oścież ni cy, jej 
pod cię cie wy ko nu je my pi łą grzbiet ni cą, a po tem 
wsu wa my w nie ko niec pa ne lu.

Uży cie dwu czę ścio wych, mo co wa nych 
koł ka mi li stew przy po dło go wych jest moż li we 
tyl ko przy rów nych, gład kich ścia nach. 

25

Dol ną część skła da nej szy ny mo cu je my 
pod skrzy dłem drzwio wym koł ka mi osa dzo ny mi 
w ja stry cho wym pod ło żu.

21

Kla sycz ne li stwy z li te go drew na mu szą być 
mo co wa ne do ścian (nie do par kie tu!) twar dy mi 
gwoź dzia mi o stoż ko wych łbach.

26

Do za kry wa nia otwo rów przy ru rach 
grzew czych uży wa się, skła da nych na za trza ski 
lub klej, ro ze tek w ko lo rze drew na. 

29 Na za koń cze nie w drzwiach na kła da my 
na za mon to wa ną dol ną szy nę ozdob ną po kry-
wę, ni we lu ją cą róż ni cę po zio mów.

30

24

Brzeg fo lii jest do ci ska ny szy ną do pod ło ża. 
W pa so wa niu dłu go ści szy ny uwzględ niamy gru-
bość zdję tych oścież nic.

22

Ostat ni pa nel rzę du z otwo rem naj pierw 
łą czy my z po przed nim w rzę dzie, a po tem do bi-
ja my je go dłuż szą kra wędź.

18

Przy drzwiach ta ra so wych za miast li stew 
przy po dło go wych osa dza my tzw. ćwierć wał ki 
z te go sa me go drew na. 

27

Szcze li ny mię dzy par kie tem a sta lo wy mi 
oścież ni ca mi drzwi na le ży wy peł nić ela stycz ną 
ma są akry lo wą w ko lo rze drew na.

28

Pa ne le przy pro gu ukła da my jak przy ścia-
nach. Ich 10 -mi li me tro wy od stęp od dol nej 
czę ści szy ny usta la ją ścin ki drew na.

23

Wy cię cia na ru ry nie mu szą być ide al nie 
okrą głe, po nie waż po tem zo sta ną za kry te ro ze-
tka mi z drew na lub pla sti ku. 

17

Do pierw szej kon ser wa cji na szej no wej pod ło gi z pa ne li, po-
le ga jącej na prze tar ciu ca ło ści na mo kro, uży wa my wo dy z do-

miesz ką środ ka kon ser wu ją ce go 
do par kie tów. Śro dek ten za im pre-
gnu je szcze gól nie wrażli we połą cze-
nia pa ne li i uod por ni je na dzia ła nie 
wil go ci oraz za bru dze nie. Do re gu-
lar ne go ście ra nia ku rzu na su cho 
na le ży uży wać spe cjal nej szmat ki 
(na zdjęciu z prawej). Do wy cie ra-
nia pod ło gi na wil got no trze ba po-
słu żyć się grub szym, moc no wy żę-
tym ab sor be rem.

Efekt zależy 
od szczegółów
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Kon ser wa cje no wej po sadz ki z pa ne li bez kle jo wych 

PODŁOGA
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V33 POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznania

tel. +48(61) 89 45 100, fax +48(61) 89 44 141
www.v33.pl
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– 2 w 1 - zabezpiecza i konserwuje 
podłogi drewniane

– skutecznie chroni drewno przed 
plamami i działaniem wody

–  łatwa renowacja - wystarczy nałożyć 
nową warstwę


