
Deska podłogowa - jak wybrać odpowiedni 
rodzaj drewna?

Drewniana podłoga – dobry wybór! Jaką deskę podłogową wybrać, by nie żałować? 
I jak ją skutecznie zabezpieczyć? Przeczytaj o właściwościach podłóg 
drewnianych oraz najlepszych wyrobach do ich konserwacji.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PORADY

Czy drewniane deski podłogowe zawsze oznaczają jakość, trwałość i 
długowieczność? W większości przypadków tak. Z drugiej strony bardzo 
wiele zależy od kilku czynników: gatunku drewna oraz jego 
naturalnych właściwości, jakości desek, jak i wybranego sposobu 
zabezpieczenia drewnianej powierzchni.

 

Czym się kierować, wybierając deski podłogowe?

Za kluczowe uznaje się kryteria:



- twardości – twarde gatunki drewna to bardzo dobre rozwiązanie do 
pomieszczeń o większej intensywności ruchu lub z których domownicy 
korzystają wyjątkowo często. Z kolei do pomieszczeń rzadziej 
użytkowanych, jak sypialnia, można wybrać deski podłogowe z 
miękkiego drewna;

- estetyka – to kryterium bardzo indywidualne. Można wybierać 
spośród gatunków drewna o subtelnej kolorystyce i delikatnym 
usłojeniu, po takie w intensywnej barwie. Należy pamiętać, że liczy 
się także selekcja desek. Dystrybutorzy często oferują parkietu 
sklasyfikowane np. z uwagi na częstotliwość pojawiania się sęków i 
wyrazistość słojów – kupujemy więc deski np. z małą ilością sęków 
lub takie, w których sęki podkreślają wyjątkowość podłogi (określane 
zazwyczaj jako „rustic” albo „country”).

- cena – to kryterium, które często odgrywa decydującą rolę. 
Podłogi drewniane nie należą do najtańszych rozwiązań, jednak należy 
wziąć pod uwagę praktyczność takiego rozwiązania. Jeśli parkiet 
ulegnie uszkodzeniu, powstaną na nim drobne rysy czy przetarcia, to 
w odróżnieniu chociażby od paneli, będzie można go naprawić. 
Oczywiście możliwości renowacji i żywotność podłogi wynikają m.in. z 
jakości deski oraz jej grubości bądź grubości warstwy naturalnego 
drewna. Jeśli priorytetem są koszty, dobrym rozwiązaniem będzie np. 
podłoga sosnowa lub świerkowa deska podłogowa.  

 

Jaka deska podłogowa: drewno egzotyczne czy 
krajowe?

Zarówno wśród gatunków drewna egzotycznego, jak i rodzimego 
znajdziemy gatunki, które idealnie nadają się do zastosowania na 
podłogę.

 

Podłogi z drewna krajowego:



Deski dębowe na podłogę

Deska podłogowa dębowa jest bardzo popularna w naszej szerokości 
geograficznej, przede wszystkim z uwagi na dostępność materiału, 
ale jednocześnie jego właściwości. Podłogi dębowe są twarde i 
ciężkie, a jednocześnie całkiem odporne na uszkodzenia, m.in. 
ścieranie, dzięki czemu znajdują zastosowanie m.in. w 
pomieszczeniach narażonych na intensywną eksploatację, jak hol czy 
przedpokój, a nawet kuchnia. Wyróżniają się także całkiem wysoką 
odpornością na działanie wilgoci, przynajmniej, jeśli porównać je 
z deskami podłogowymi z miękkiego drewna krajowego.

Charakteryzują się jasną kolorystyką i występują w bardzo dużej 
liczbie odcieni. Uwagę zwraca też wyraziste usłojenie oraz 
wyeksponowane sęki – dzięki nim dębowe deski podłogowe prezentują 
się nieco rustykalnie, pasują jednak do każdego wnętrza.

 

Deski podłogowe – jesion

Jesion jest twardy, stabilny, trudno łupliwy i całkiem elastyczny, 
dlatego – podobnie jak dąb – znajduje zastosowanie m.in. w 
przedpokoju. Przekonuje do siebie również swoją odpornością na 
ścieranie, szczególnie w przypadku tzw. thermo jesionu, czyli 
drewna jesionowego poddanego obróbce termicznej.



Lekko bursztynowe, ciepłe zabarwienie sprawia, że parkiet jesionowy
doskonale wpisuje się w pozytywne wnętrza w stylu klasycznym. 
Jesion może mieć barwę bardzo subtelną, przez żółtawą, skończywszy 
na wpadającej w czerwień.

 

Deski akacjowe

Drewniana podłoga z akacji będzie twarda i wytrzymała, także na 
odziaływanie wilgoci (w związku z tym znajduje zastosowanie 
również na zewnątrz), jednocześnie stabilna i elastyczna. 
Wyraziste, ciemniejsze, oliwkowo-brązowo zabarwienie sprawia, że 
znakomicie wypada w aranżacjach nowoczesnych oraz eleganckich. 
Użytkownicy drewnianej podłogi z akacji zwracają uwagę także na 
jej subtelny, słodkawy zapach.

 

Deska podłogowa sosnowa

Podłogi sosnowe są znacznie miększe niż parkiety dębowe, jesionowe 
czy akacjowe. Dzięki temu drewno sosnowe ma wszechstronne 
zastosowanie – od parkietów po meble czy boazerie.

To jednak raczej budżetowe rozwiązanie, od którego nie można 
oczekiwać bardzo wysokiej odporności na oddziaływanie różnorodnych 
negatywnych czynników. Z drugiej strony odpowiednio zakonserwowana 
i wykończona sosnowa deska podłogowa  może zaskoczyć trwałością. 
Niestety nie nadaje się raczej do kuchni czy przedpokoju, czyli 
pomieszczeń intensywnie eksploatowanych, za to bardzo dobrze 
sprawdzi się w sypialni.

Charakteryzuje się jasną barwą oraz wyraźnym, kontrastowym 
usłojeniem. 

 

Podłogi z drewna egzotycznego:

 



Deska podłogowa z merbau

Deski podłogowe z merbau przywędrowały do nas z Azji. Są znacznie 
twardsze np. od dębu, a przy tym odporne na ścieranie czy wilgoć. 
Doskonale przewodzą ciepło, w związku z czym nadają się do 
układania na systemie ogrzewania podłogowego. Występują w żółto-
brązowych oraz czerwonych odcieniach, a także w wersji 
„nakrapianej” cętkami.

Deska podłogowa teakowa

Drewno tekowe to ponoć jeden z najbardziej wytrzymałych gatunków 
drewna na świecie! Jest twarde, nie chłonie wody, nie pozwala na 
trwałe wnikanie zabrudzeń w swoją strukturę, w związku z czym jest 
chętnie wykorzystywane m.in. w łazienkach, ale i na zewnątrz, na 
tarasach czy balkonach. Podłogi teakowe są dość ciemne, a z 
wiekiem jeszcze bardziej ciemnieją, szlachetnieją – nadają szyku 
eleganckim aranżacjom i pozwalają na stworzenie kontrastów.

 

Podłoga bambusowa

Deska podłogowa bambusowa pod wieloma względami może „wygrywać” z 
podłogami z dębu czy jesionu. Jest bardzo twarda i stabilna, 
trwała i odporna na uszkodzenia. Do zakupu zachęca także łatwość w 
pielęgnacji.



Deski bambusowe mają jednak pewne ograniczenia. Wśród wad podłóg 
bambusowych należy wymienić m.in. sposób ich produkcji. Bardzo 
często używa się tu środków chemicznych, które umożliwiają 
sklejanie łodyg bambusa. Ich zastosowanie sprawia, że podczas 
użytkowania podłoga bambusowa może wydzielać formaldehydy. Dlatego 
tak istotne jest, aby kupować bambusowe deski podłogowe opatrzone 
certyfikatem.

 

Jaka deska podłogowa?

Należy się ponadto zastanowić, jaki rodzaj desek podłogowych
będzie najodpowiedniejszy. Podłogi drewniane dzielimy bowiem nie 
tylko ze względu na gatunek drewna czy też jego rodzaj (iglaste, 
liściaste), ale także z uwagi na budowę. Deski dostępne są w 
wersji jednowarstwowej (litej – wykonanej z jednego kawałka 
drewna) oraz klejonej, czyli warstwowej, zbudowanej z kilku 
cieńszych warstw. Deska podłogowa warstwowa jest wykonana z 
naturalnego drewna, jednak jedynie jej wierzchnią, najczęściej 
kilkumilimetrową warstwę produkuje się ze „szlachetnego” gatunku, 
np. dębu. Dzięki temu podłogi warstwowe są zazwyczaj tańsze od 
litych, a jednocześnie bardziej odporne na ruchy drewna wynikające 
ze zmian temperatury czy też pęcznienie drewna.

Ponadto należy zdecydować o wymiarach desek, co przełoży się na 
wygląd parkietu, oraz sposobie ich ułożenia (np. małe klepki 
ułożone w jodełkę). Kolejna kwestia do rozważenia to sposób 
wykończenia desek. Np. powierzchnia szczotkowana podkreśla 
naturalną strukturę drewna, z kolei fazowanie desek, tzn. lekkie 
ścięcie ich krawędzi, sprawia, że podział parkietu na poszczególne 
deski jest lepiej widoczny.

 

Deski podłogowe – jak je ochronić?

Oczywiście nawet najtwardsze, najbardziej wytrzymałe gatunki 
drewna wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przed czynnikami 



oddziałującymi na podłogę. Doskonale nadadzą się do tego lakiery. 
Tworzą na powierzchni drewna szczelną, trwałą i odporną na 
ścieranie powłokę. Warto sięgnąć przede wszystkim po:

- Sadolin Profesjonalny Lakier do Parkietów [1] – jest odporny na 
ścieranie, daje świetny efekt dekoracyjny i wyróżnia się niskim 
poziomem zapachu;

- Sadolin Lakier do Parkietów Intensywnie Eksploatowanych [2] – 
zapewnia do 10 lat ochrony drewna, charakteryzuje się bardzo 
wysoką odpornością na zarysowania i uszkodzenia. Dzięki temu 
znajduje zastosowanie nie tylko we wnętrzach mieszkalnych, ale 
również salach gimnastycznych czy tanecznych. Poza tym jest 
szybkoschnący i ma niski poziom zapachu.

Alternatywnym sposobem konserwacji jest olejowanie (np. podłoga 
dębowa olejowana), które daje bardzo naturalny efekt. Trzeba przy 
tym pamiętać, że zabieg należy powtarzać raz, dwa razy do roku, 
aby odnowić ochronę drewna – może to być dość kłopotliwe.

 

Czy można pozostawić deskę podłogową bez 
zabezpieczenia?

Surowa deska podłogowa – dębowa, jesionowa czy teakowa – to jeden 
z trendów, do których przekonują projektanci wnętrz. Należy jednak 
wziąć pod uwagę, że w tym przypadku interesujący wygląd parkietu 
niekoniecznie idzie w parze z jego trwałością. Owszem, surowe 
deski szybciej się starzeją, przez co nabierają charakteru i 
szlachetności. Wkrótce jednak zaczną chłonąć wodę, paczeć, ulegać 
dalszym uszkodzeniom. Niedługo zamiast renowacji parkietu trzeba 
będzie pomyśleć o jego wymianie.

 

Jakie drewno podłogowe wybrać? Kierujmy się parametrami desek, ale 
również ich wyglądem. Każdy gatunek ma pewne cechy szczególne, 
dzięki którym wyróżnia się na tle innych. Nie zapomnijmy 
oczywiście również o prawidłowym, skutecznym zabezpieczeniu 
desek podłogowych.

https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-profesjonalny-lakier-do-parkietow
https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-lakier-do-parkietow-intensywnie-eksploatowanych

