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1. Zamawianie 

1.1. Wybór rodzaju drewna 

Dostarczamy sosnowe lub świerkowe deski podłogowe. Dokonując wyboru, należy 
przede wszystkim uwzględnić różnice wizualne. Podłoga z drewna sosnowego ma 
czerwonawy odcień i ciemniejsze i większe sęki, które z czasem staną się jeszcze 
ciemniejsze. Podłogi świerkowe są lżejsze, sęki są mniej widoczne i generalnie mniejsze; 
z czasem drewno staje się bardziej żółtawe. 

1.2. Wybór profilu  

Puidukoda oferuje trzy różne profile desek. W przypadku świerków dostępne są płyty 
extra suche (wilgotność 10%) z fazowanymi krawędziami i dopasowaniem końcówek w 
rozmiarach 28x145mm i 40x245mm. Jeśli chodzi o sosnę, wilgotność 16%, dostępne są 
czterostronnie strugane deski o wymiarach 28x145mm bez dopasowania końcowego. 
Dzięki fazowanym krawędziom, świerkowe deski podłogowe Puidukoda nie wymagają 
oddzielnego szlifowania, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy podczas 
montażu. Dodatkowo, dzięki łącznikom  końcowym deski świerkowe mogą być układane 
jak parkiet, co oznacza, że straty wynikające z różnych długości mogą zostać 
zminimalizowane. Płyty sosnowe o wymiarach 28x145mm, 18% wilgotności nie mają 
łączników na końcach, a ze względu na ostre krawędzie, sosnowe podłogi muszą być 
szlifowane już po zamontowaniu. 
 
Świerk 28x145, dopasowane na zakończeniach, fazowane krawędzie, deska 

podłogowa suszona w specjalnej suszarni do poziomu 10% wilgotności 

 

         
 

Świerk 40x245, ścięte krawędzie, deska podłogowa suszona w specjalnej suszarni do 

poziomu 10% wilgotności 

 

 
 

Sosna 28x145, deska podłogowa 16% wilgotności 
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1.3. Dlaczego warto zamawiać deski podłogowe wykończone przemysłowo? - plusy i 

minusy. Na co należy zwracać uwagę przy zamawianiu? 

 

W Puidukoda można zamówić deski podłogowe z przemysłowo wykonaną szeroką 

gamą wykończeń. Produkcja desek podłogowych odbywa się w specjalnych 

pomieszczeniach, w środowisku wolnym od pyłu, przy stałej temperaturze i wilgotności 

względnej. Wykończenia są wykonywane zgodnie z instrukcjami producenta i w 

wymaganej grubości. Stosowane są systemy wykończenia płyt zatwierdzone przez 

producenta powłoki kryjącej. Gwarantuje to wysoką jakość i długotrwałość efektu 

końcowego. 

Również pod względem ceny, fabrycznie wykończone deski podłogowe są tańsze niż 

wykończenia typu „zrób to sam”, ponieważ producenci cieszą się niższymi cenami 

zakupu a koszty pracy pracownika są znacznie niższe dzięki wydajnej, zmechanizowanej 

produkcji. 

Z wad można wskazać fakt, że istnieje optymalna ilość produktu do fabrycznego 

wykończenia. Dalej, możliwości fabrycznego wykończania desek podłogowych są 

ograniczone do lakierów, lakierów barwionych i bejc. Fabrycznie bejcowane deski 

podłogowe nie są dostępne na zamówienie w Puidukoda. W sensie procesu 

produkcyjnego i kalibracji maszyn, ekonomicznie uzasadnione jest malowanie co 

najmniej 100m2 desek podłogowych przy założeniu jednego produktu. Wykończenie 

desek o powierzchni poniżej 100m2 jest ekonomicznie nieuzasadnione i uciążliwe dla 

producentów materiałów wykończeniowych i tym samym ich cena jest również wyższa. 

Ponieważ terminy dostaw gotowych produktów fabrycznych wynoszą przeważnie do 

14 dni, nie jest to poważna wada w porównaniu z wykonywaniem ich we własnym 

zakresie. Osoby realizujące projekt samodzielnie będą musiały zakupić materiał, lakiery, 

bejce i narzędzia, wyposażyć stół warsztatowy, uwzględnić czas schnięcia materiału, a 

wszystko to niekoniecznie musi skutkować szybszym czasem realizacji niż zakup 

gotowych desek podłogowych. 

Oprócz ceny (wszystkie koszty, w tym nakłady czasu), głównym minusem 

samodzielnego nanoszenia warstwy wierzchniej jest to, że podczas malowania 

samodzielnego trudno jest zapewnić stabilne wysychanie warstwy wierzchniej i jej 

równomierny wygląd. 

Duża trwałość deski podłogowej wykończonej ręcznie nie jest gwarantowana, 

ponieważ oprócz odpowiedniego środowiska pracy należy zapewnić odpowiednią 

grubość powłoki lakierniczej, co jest trudne do osiągnięcia przy użyciu pędzla lub wałka. 

Pozostawienie zbyt krótkiego odstępu czasu pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw 

lakieru niesie ze sobą ryzyko, że warstwa spodnia nie będzie wystarczająco sucha, a 

warstwa wierzchnia nie będzie wystarczająco dobrze przylegać, co prowadzi wcześniej 

czy później do złuszczania się warstwy. 

Płyta podłogowa wykończona w Puidukoda jest produktem gotowym do montażu, 

który nie wymaga dodatkowych nakładów prac po montażu. Istnieje możliwość wyboru 

desek podłogowych z lakierem bezbarwnym/pół-przezroczystym lub desek 
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wykończonych bejcą w odcieniu pożądanym przez klienta + lakierowanie. Podłogi 

pokryte lakierem są bardziej odporne na zużycie i łatwiejsze do czyszczenia. Lakier 

zapewnia skuteczniejszą ochronę przed promieniowaniem UV, pleśnią i sinieniem. 

Lakierowane deski podłogowe dostępne są u nas w wykończeniu bezbarwnym, 

jedwabistym i błyszczącym, oraz wykończone lakierem zmieszanym z barwą z katalogu 

kolorów połyskujących. 

O czym jeszcze (poza punktami 1.1) należy pamiętać przy zamawianiu? 

 

Wybieraj kolorystykę ostrożnie. Należy pamiętać, że odcień koloru na wykresie 

kolorów będzie się różnił w większym lub mniejszym stopniu od wyniku końcowego, 

ponieważ tabela kolorów jest tylko kolorem wydrukowanym na papierze i będzie miała 

inny poziom połysku i załamania światła niż kolor nałożony na drewno. Dlatego też, jeśli 

nie jesteś pewien, który odcień koloru wybrać lub chcesz uzyskać 100% pewności, 

należy liczyć się z dłuższym terminem dostawy i zamówić próbki drewna z naniesionym 

kolorem. Ryzyko otrzymania odcienia innego niż pożądany jest większe, gdy wybrany 

kolor nie pochodzi z katalogu farb producenta (Teknos). 

2. Warunki dot. transportu i składowania 

2.1. Transport 

 

Puidukoda zapakuje produkt do pojemników przeznaczonych do odbioru z jednej strony 

za pomocą wózka widłowego. Jeśli pojemniki są ładowane od tyłu, istnieje duże ryzyko 

uszkodzenia opakowania lub znajdującego się w nim towaru. Aby uniknąć uszkodzenia 

towaru podczas transportu w oryginalnym opakowaniu Puidukoda, należy używać wózka 

widłowego. W przypadku zastosowania dźwigu z zawiesiem do załadunku towarów 

należy zastosować specjalne uprzęże przeznaczone dla opakowań drewnianych. W 

przypadku stosowania zawiesi, między zawiesiami a kontenerem należy umieścić 

sztywny pręt metalowy lub drewniany, aby unikać opierania się zawiesi o narożniki 

opakowania i powodowania deformacji drewna - w szczególności piór i wpustów - na 

skutek nacisku wywieranego przez zawiesie. Chociaż oryginalne opakowanie jest pokryte 

folią odporną na działanie warunków atmosferycznych, pojazdy transportowe  muszą 

mieć zamkniętą przestrzeń ładunkową. Im częściej towary są podnoszone i 

transportowane przed ostatecznym montażem, tym większe jest ryzyko uszkodzenia 

podczas transportu. 

Podczas rozładunku pakietu desek podłogowych na placu budowy należy używać wózka 

widłowego lub dźwigu. Ręczny załadunek i rozładunek powoduje bardzo wysokie ryzyko 

uszkodzenia materiału. 
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2.2. Przechowywanie/składowanie 

 

Zaleca się, aby produkt przechowywać w pomieszczeniach. Jeżeli nie jest to możliwe, 

płyty mogą być przechowywane na zewnątrz tylko pod dachem, w wentylowanym 

miejscu zabezpieczonym przed warunkami atmosferycznymi. Podczas składowania 

materiału na placu budowy należy sprawdzić folię pokrywającą stos i upewnić się, że nie 

ma w niej dziur lub innych uszkodzeń, do których mogło dojść podczas przechowywania, 

załadunku lub transportu. Jeśli folia jest uszkodzona, należy ją naprawić lub wymienić na 

nową. W przypadku składowania (w stosach) w warunkach zewnętrznych należy zakryć 

górną część stosu i wszystkie cztery strony, aby uniknąć przedostawania się wilgoci z 

góry i z boków, a także chronić materiał przed promieniowaniem UV. 

Pozostawić wystarczającą przestrzeń wentylacyjną pod stosem uzyskiwaną za pomocą 

podpór dolnych. W żadnym wypadku materiał nie może mieć bezpośredniego kontaktu z 

podłożem. Zalecana przestrzeń wentylacyjna powinna wynosić około 150 mm. 

Folia termokurczliwa, w którą owinięte są płyty w Puidukoda posiada mikroperforacje 

zapewniające optymalny poziom wilgotności w małych opakowaniach owiniętych folią 

termokurczliwą. W związku z tym folia termokurczliwa nie jest wodoodporna, a owinięte 

stosy muszą być zawsze zabezpieczone dodatkową folią opakowaniową. W przypadku 

przedostania się wilgoci lub wody się do środka opakowania foliowe muszą zostać 

natychmiast otwarte w celu zapewnienia wystarczającego przepływu powietrza i 

uniknięcia pleśni i zgnilizny w opakowaniach. 
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3. Instalacja 

 

Przed montażem pakowane deski podłogowe muszą dostosowywać się do klimatu 

panującego w pomieszczeniach montażowych przez co najmniej 14 dni, ponieważ 

materiał musi „przyzwyczaić” się do warunków wilgotności panujących w 

pomieszczeniach. Po co najmniej dwóch tygodniach można rozpocząć montaż. Jeśli 

podłoga drewniana zaczyna być instalowana w stanie, który różni się od poziomu 

wilgotności w danym pomieszczeniu, mogą pojawić się niepożądane pęknięcia i 

naprężenia pomiędzy deskami. Wilgotność względna w pomieszczeniu przed instalacją, 

podczas instalacji i po instalacji musi wynosić od 35-60%. Jeśli wilgotność w 

pomieszczeniu jest wyższa niż 60%, poziom wilgotności musi zostać obniżony, a jeśli 

jest mniejszy niż 35% - zwiększony.   

 

Przed montażem i rozpoczęciem składowania desek. Nie zaleca się układania 

drewnianych desek podłogowych na ogrzewanym podłożu, ponieważ ogrzewana 

powierzchnia znacznie zwiększa ryzyko kurczenia się drewna i powstawania pęknięć w 

okresie grzewczym. Deski fazowane w asortymencie produktów Puidukoda nie 

wymagają szlifowania po zamontowaniu, ponieważ gładkość powierzchni umożliwia 

natychmiastowe użycie. 
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3.1. Metody montażu desek podłogowych 

 

Podłoga drewniana montowana jest do podłoża, legarów lub belek pod nią. Podłoże 

podłogi drewnianej musi być równe (brak poziomu nie może odbiegać więcej niż +/- 2 

mm na 2 metry). Przy mocowaniu desek podłogowych do legarów i belek odstęp między 

legarami musi być proporcjonalny do grubości desek podłogowych. W przypadku desek 

podłogowych o grubości 28mm legary muszą być montowane w odległości 400mm od 

siebie i maksymalnie 600mm od siebie, a deska o grubości 40mm wymaga montażu 

legarów w odległości 600mm od siebie i maksymalnie 900mm od siebie. 
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3.2. Urządzenia montażowe i montaż 
 
Do montażu podłóg drewnianych należy stosować śruby. Śruby pozwalają na łatwiejszą 
regulację położenia desek podłogowych i łatwiejszy demontaż. Należy jednak pamiętać, 
aby stosować wkręty przeznaczone specjalnie do montażu podłóg, gdzie część 
gwintowana przenika tylko belkę nośną. 

 

 
 

3.3. Łączenie końcówek i narożników; złącza 

 

Ponieważ drewno jest naturalnym materiałem, który rozszerza się wraz ze wzrostem 
wilgotności i kurczy się po wyschnięciu, należy montować drewno pozostawiając pewną 
przestrzeń do rozprężania się pomiędzy ścianami i nieruchomymi przedmiotami (co 
najmniej 10 mm). 

 

 


