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Luxury Vinyl Tiles – tak rozwija się skrót przy-

toczony powyżej, co można przetłumaczyć na 

język polski dosłownie jako „luksusowe płytki 

winylowe”. Nazwa nie jest przypadkowa, po-

nieważ powierzchnia pokryta tym materiałem 

wygląda estetycznie, elegancko i rzeczywiście 

nadaje wnętrzom luksusowy charakter. Z tego 

względu podłoża z LVT częściej stosuje się 

w miejscach, gdzie walory estetyczne podłogi 

są równie ważne, jak ich funkcjonalność: 

w galeriach handlowych, bankach, placówkach 

użyteczności publicznej, eleganckich butikach 

czy salach tanecznych. 

Warstwy odporności

LVT dostępne jest w formie sztywnych 

paneli i płytek o różnych rozmiarach i kształ-

tach – od podłużnych paneli (zbliżonych do 

naturalnych desek) do kwadratowych płytek 

(imitujących kamień). W strukturze tego ma-

teriału możemy wyróżnić kilka warstw: 

1   poliuretanowa (przezroczysta), 

2   użytkowa z tłoczonego PVC (przezro-

czysta), 

3   fotograficzna, tzw. film (to ona odzwier-

ciedla wzór drewna lub kamienia), 

4   nośna zasadnicza,

5   wzmacniająca. 

Dzięki takiej budowie panele LVT charaktery-

zuje duża elastyczność, trwałość i wytrzyma-

łość na ścieranie. Te właściwości są niezwykle 

ważne w przypadku montażu w miejscach 

o dużym natężeniu ruchu, np. w galeriach 

handlowych. Przykładowo panele LVT Tajima 

Corso zawierają poliuretanowe wzmocnienie 

powłoki o grubości 0,55 mm, która chroni pa-

nel przed uszkodzeniami. Materiał charakte-

ryzuje wysoka klasa użytkowa 23/33/42.

Aranżacje do wyboru

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów pły-

tek winylowych LVT imitujących drewno lub 

gres. Nierzadko, na pierwszy rzut oka, łatwo 

pomylić je z naturalnym materiałem. Dzieje 

się tak dzięki zastosowaniu warstwy fotogra-

ficznej, która odzwierciedla naturalne kolory 

i strukturę drewna lub kamienia. W przypadku 

wykładziny Tajima Corso możemy wybierać 

spośród 10 wzorów naturalnego drewna. Są 

wśród nich różne odcienie sosny, orzecha, 

jesionu oraz klonu. Takie kolory dają bogate 

możliwości aranżacyjne. Pasują zarówno do 

nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz, jak 

i bardziej klasycznych, ciepłych przestrzeni. 

Łatwy montaż, łatwe czyszczenie

Walory estetyczne oraz wysoka odporność 

na czynniki zewnętrzne to jednak nie jedyne 

zalety paneli LVT. Kolejnym plusem tego 

rozwiązania jest łatwy i szybki montaż. Wy-

starczy odpowiednio przyciąć kawałki i ułożyć 

na powierzchni. LVT, podobnie jak wykładziny 

elastyczne, przykleja się do odpowiednio przy-

gotowanego podłoża. Oczywiście wiele zależy 

od jakości wykonania, dlatego do realizacji 

należy wybierać profesjonalne firmy. 

Atutem LVT, podobnie jak innych wykła-

dzin elastycznych, jest także łatwość codzien-

nego czyszczenia – wystarczy mycie wodą 

ze środkiem czystości. Dodatkowo niektóre 

panele LVT (np. Expona Design i Commercial) 

mają poliuretanowe wzmocnienie powłoki, co 

zwiększa ich odporność na zabrudzenia i ście-

ranie. Podłoża wykonanego z tego materiału 

nie należy akrylować, ponieważ prowadzi to 

do uszkodzenia zewnętrznej warstwy i utraty 

unikalnych właściwości posadzki. 

Podłogi winylowe LVT są stosunkowo no-

wym materiałem, ale dzięki licznym zaletom 

ma on szansę, w niedługim czasie, stać się 

popularnym produktem wykończeniowym 

w obiektach o dużym natężeniu ruchu. 

Projektanci wnętrz obiektów, w których występuje duże natężenie ruchu, nierzadko stają przed trudnym 

wyborem – zdecydować się na podłoże trwałe i funkcjonalne, czy raczej postawić na jego estetyczny wygląd? 

Od niedawna na polskim rynku dostępny jest materiał łączący w sobie te cechy. To podłogi winylowe LVT.

Panele LVT na intensywnie 
użytkowane podłogi
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