
Podłoże ma znaczenie!
Jak wybrać wykładzinę podłogową do hotelu?

Podłoże w hotelach spełnia nie tylko funkcję użytkową. odpowiednio dobrane materiały wpływają na 
charakter i prestiż wnętrza. Sprawiają, że goście czują się w nim komfortowo. Warto zastosować materiały, 

które będą służyły przez lata. Podpowiadamy, jak to zrobić. 

Rynek usług hotelarskich w Polsce jest 
coraz bardziej wymagający. Z roku na 
rok pojawią się nowe obiekty, a wraz 
z rosnącą konkurencją podnosi się 
także standard hoteli. 
– Dzięki dotacjom unijnym w Polsce 
powstaje coraz więcej hoteli wysokiej 
klasy – trzy i czterogwiazdkowych. 
Dlatego istniejące obiekty, aby utrzy-
mać pozycję na konkurencyjnym 
rynku, muszą dostosować poziom 
usług i wystrój wnętrz do nowopo-
wstających budynków. Decydują się 
więc na modernizację lub remont, 

aby przyciągnąć klientów oraz ubiegać się o wyższą kategorię – mówi 
Mariusz Leonik, menedżer odpowiedzialny za branżę hotelową w fir-
mie Coniveo. 
Nikogo w branży hotelowej nie trzeba długo przekonywać, że materiał 
umieszczony na podłodze jest ważnym elementem wystroju wnętrz. 
– Czasy dywanów i słabych wykładzin minęły bezpowrotnie. Coraz więcej 
hoteli decyduje się na współpracę z projektantami wnętrz przy wyborze 
elementów wykończeniowych, w tym wykładzin. Niezależnie od tego, czy 
inwestor korzysta z pomocy projektanta wnętrz, wybierając wykładzinę 
powinien zwrócić uwagę na rodzaj materiału, gramaturę, klasę ścieralności 
i palności. Nie bez znaczenia jest również łatwość usuwania zanieczysz-
czeń i szybkiej możliwości wymiany fragmentu wykładziny w przypadku 
uszkodzenia – dodaje Mariusz Leonik.

Rodzaj PomieSzczenia ma znaczenie
Pierwszym miejscem, które gość odwiedza w hotelu, jest hall i recepcja. 
Jeśli w budynku jest duży hall główny, to warto stworzyć profesjonalny ciąg 
komunikacyjny za pomocą wycieraczek obiektowych, np. Traper, które 
będą oczyszczać obuwie gości z brudu i wilgoci. Te strefy to przestrzeń 
przed wejściem do budynku, przedsionek i miejsce tuż za drzwiami hotelu 
oraz korytarz. Jeżeli hotel je zastosuje, to w recepcji można ułożyć wykła-
dziny dywanowe o największej gramaturze (min. 1000g/m2), obiektowej 
klasie użytkowej (min. 31) oraz wysokiej klasie palności (min. Cfls1). Jeżeli 
przy wejściu do hotelu zostały stworzone dwie strefy czyszczące (przed 
wejściem i zaraz za nim), to lepszym rozwiązaniem będzie wykładzina 
elastyczna LVT. Są to luksusowe płytki i panele winylowe, które imitują 
naturalne materiały, jak drewno i kamień. 
– Wykładzina LVT daje bogate możliwości aranżacyjne. Materiał sprawdzi 
się zarówno w nowoczesnych, minimalistycznych wnętrzach, jak i bardziej 
klasycznie zaprojektowanych przestrzeniach. Panele LVT Tajima Corso, 
które polecamy hotelom, są dostępne w 10 wzorach naturalnego drewna 

dębu, sosny, orzecha, jesionu oraz klonu, od odcieni klasycznych, do 
nowoczesnych – wylicza Mariusz Leonik. 
Wykładzinę LVT charakteryzuje wielowarstwowa struktura, a poliureta-
nowe wzmocnienie wierzchniej powłoki o grubości 0,55 mm dodatkowo 
chroni podłoże. Jest odporna na duże natężenie ruchu, jak również na 
wilgoć i brud nanoszony z zewnątrz budynku.
Korytarze hotelowe powinny przede wszystkim tłumić dźwięki, aby hałas 
nie przeszkadzał wypoczywającym gościom. Dobrze się tam sprawdzi 
wykładzina dywanowa o wysokiej gramaturze runa (np. welurowa) na 
podkładzie piankowym, która pochłania dźwięki. Jeśli przez korytarz 
poprowadzona jest droga pożarowa, należy zastosować materiały o kasie 
palności Bfls1.
Goście hotelowi najwięcej czasu spędzają w pokojach. Dlatego układana 
tam wykładzina powinna być miękka, elegancka i zarazem funkcjonalna 
tak, aby łatwo można było usunąć drobne zabrudzenia. W zależności od 
standardu hotelu i projektu wnętrza, można zastosować wykładzinę welu-
rową, wykładzinę pętelkową lub płytki dywanowe. Dają one nieskończone 
możliwości aranżacyjne ze względu na różnorodną kolorystykę i fakturę.  
Materiały stosowane w łazienkach powinien charakteryzować współczyn-
nik antypoślizgowy minimum R9, natomiast pod prysznicami czy w sau-
nach nawet R10 – R11. Powyższe surowe wymagania spełniają panele 
LVT, które doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach narażonych na 
dużą wilgoć. Ich różnorodne wzory imitują klasyczne i egzotyczne drewno 
lub kamień, dlatego dają szerokie możliwości aranżacyjne. 

„Pamiętajmy, że wykładzina ma służyć przez lata. Trudno sobie wyobrazić 
sytuację, gdy raz na dwa lata hotel jest zamykany na kilka miesięcy, żeby 
przeprowadzić remont. Nikogo nie stać na wybór słabych materiałów. 
Decydując się na wymianę, należy zwrócić się do sprawdzonego, rzetelnego 
dostawcy, który zarekomenduje nam odpowiedni materiał, prawidłowo 
wyliczy jego ilość oraz dysponuje własnymi zespołami instalatorów, 
którzy sprawnie i profesjonalnie zrealizują projekt” – podsumowuje 
Mariusz Leonik.
Firma Coniveo od wielu lat oferuje pokrycia podłogowe dla branży 
HoReCa. Więcej informacji na temat produktów adresowanych dla tej 
branży można znaleźć na stronie internetowej http://www.coniveo.pl/
zastosowanie/wykladziny-hotelowe.
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