
www.e-hotelarz.pl72  HOTELARZ  wRZEsiEń 2016

Technologie i wyposażenie wykładziny

Z
azwyczaj na etapie wyboru 
materiałów wykończeniowych 
inwestor już wie, jaki ma być 
charakter obiektu i  jakie 
grupy klientów będzie chciał 

przyciągnąć. To ważne, bo materiały 
i  elementy wykończenia wnętrz należy 
dobierać w  zależności od tego, czy 
oferta obiektu będzie adresowana np. 
do rodzin z  dziećmi, czy do klientów 
biznesowych. Chodzi nie tylko o  kolo-
rystykę czy fakturę materiału, ale przede 

w s z y s t k i m 
o walory użytkowe. 

O ile w obiekcie, kierującym 
swoją ofertę do rodzin z  dziećmi, 

najważniejszy będzie komfort i  łatwe 
utrzymanie wykładziny w  czystości, to 
w przypadku obiektów konferencyjnych 
liczy się głównie odporność podłoża na 
ścieranie. Niezależnie jednak od rodza-
ju hotelu należy zwracać uwagę na takie 
cechy produktu, jak klasa użytkowa, 
ognioodporność, wysokość runa, sze-
rokość rolki (ewentualnie wielkość 
płytki), tłumienie dźwięków, a  także 
odporność na zabrudzenia.  Bez wzglę-
du na wielkość hotelu i  jego grupę 
docelową należy wybrać wykładzinę 
obiektową przeznaczoną do użytku 
w przestrzeniach o znacznym natężeniu 
ruchu. Markowe wykładziny adresowane 
do hoteli, odpowiednio czyszczone 

zachowają 
dobry wygląd 

przez wiele lat. Dlatego nie 
warto oszczędzać i układać w hote-

lu wykładziny przeznaczonej do domo-
wych wnętrz, bo szybko trzeba ją będzie 
wymieniać. 

Hotelowe parametry 
wykładzin
Wykładzina dywanowa położona 

w ogólnodostępnych wnętrzach hotelo-
wych, takich jak recepcja i  korytarze, 
powinna charakteryzować się wysoką 
gramaturą – od minimum 700 g/m2, 
a  większość producentów zaleca sto-
sowanie materiałów o powyżej 1000 g/
mkw. Materiałem spełniającym te wyma-
gania jest m.in. wykładzina welurowa, 
tzw. strzyżona, która jest wyjątkowo 
odporna na intensywne użytkowanie 
i długo utrzymuje jednolity kolor. 

Ale gramatura to nie jedyna cecha 
produktu, która świadczy o jego trwało-
ści. Ważna jest również klasa użytkowa, 
dlatego wybierając materiał należy 

Jak zadbać o komfortowe 
podłoże w hotelu?

WYKŁADZINY – RADY DOSTAWCÓW

Mariusz Leonik, Mateusz Ożóg

To co znajduje się pod nogami gości hote-
lowych ma często większe znaczenie dla  

ich poczucia komfortu niż wykończenie 
ścian czy wybrane meble i wpływa na charak-
ter całego wnętrza. Na szczęście dla hotelarzy 

oferta wykładzin obiektowych jest niezwykle 
bogata. Jak wybrać najlepszą dla swojego kon-

kretnego obiektu i jak przygotować do zakupu 
tego elementu wyposażenia wnętrz.
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Technologie i wyposażenie wykładziny

poszukiwać takiego o obiektowej klasie 
użytkowej (min. 31).  Trzeba też brać pod 
uwagę rodzaj i przeznaczenie pomiesz-
czenia. Materiały o  najwyższej klasie 
użytkowej 33 należy układać w miejscach 
o  szczególnie dużym natężeniu ruchu, 
takich jak hotelowy hol, recepcja oraz 
korytarze.  

Wypoczynek w hotelu powinien koja-
rzyć się gościom przede wszystkim 
z komfortem i ciszą. Dlatego wykładzina 
ułożona w hotelowych korytarzach musi 
tłumić odgłosy kroków i  kółek walizek. 
Wykładziny dywanowe o  grubości 7-9 
mm mają zdolność tłumienia hałasu do 
25-35 dB. Warunkiem uzyskania takiego 
wyniku jest nie tylko wykorzystanie odpo-
wiedniego materiału, lecz również właś-
ciwe jego ułożenie oraz zastosowanie 
podkładu z gąbki i gumy. informacji na 
temat stopnia pochłaniania dźwięków 
należy szukać w  specyfikacji lub na 
etykiecie wykładziny.

Hotel musi spełniać surowe wymogi 
przeciwpożarowe, aby mógł zostać 
oddany do użytku, dlatego przy wyborze 
wykładziny trzeba też dokładnie spraw-
dzać klasę palności.  klasa palności 

wymagana dla układanych materiałów 
zależy od rodzaju pomieszczenia. 
Wykładziny w  hotelowych pokojach 
muszą mieć klasę nie mniejszą niż Cfls1, 
natomiast te stosowane na korytarzach 
i drogach pożarowych muszą charakte-
ryzować się klasą palności Bfls1.

Goście hotelowi najwięcej czasu spę-
dzają w pokojach. Dlatego układana tam 
wykładzina powinna być miękka, elegan-
cka i zarazem łatwa w utrzymaniu w czy-
stości. W  zależności od standardu 
hotelu i projektu wnętrza, można zasto-
sować wykładzinę welurową, wykładzinę 
pętelkową, ewentualnie płytki dywanowe. 
Dają one nieskończone możliwości 
aranżacyjne ze względu na różnorodną 
kolorystykę i fakturę. 

Wykładziny można stosować również 
w łazienkach. Należy tylko wybrać odpo-
wiedni materiał o współczynniku antypo-
ślizgowy minimum r9. powyższe surowe 
wymagania spełniają panele lvT (luxury 
vinyl Tiles, czyli luksusowe płytki 
Winylowe), które doskonale sprawdzają 
się w pomieszczeniach narażonych na 
dużą wilgoć. ich różnorodne wzory imi-
tują klasyczne i egzotyczne drewno lub 

kamień, dlatego dają szerokie możliwo-
ści aranżacyjne. 

montaż, wymiana, 
konserwacja
przystępując do wyposażenia wnętrz 

inwestor ma przed sobą plany pomiesz-
czeń hotelowych. Jednak podczas 
wyboru wykładziny te plany nie wystarczą, 
żeby dokładnie wyliczyć, ile materiału 
należy zakupić, gdyż należy uwzględnić 
nie tylko wymiary powierzchni, lecz rów-

Gramatura to nie jedyna cecha 
produktu, która świadczy o jego 
trwałości. Ważna jest również 
klasa użytkowa. Materiały o naj-
wyższej klasie użytkowej 33 
należy układać w miejscach 
o szczególnie dużym natężeniu 
ruchu, takich jak hotelowy hol, 
recepcja oraz korytarze
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nież cokoły i szerokość rolek wykładziny. 
Dlatego warto skorzystać z  usług firm 
specjalizujących się w montażu wykła-
dziny. Większość firm wykonuje pomiary 
i dobiera materiał w ramach kompletnej 
usługi, a  właściciel ma gwarancję, że 
w trakcie prac nie zabraknie wykładziny.

Montaż wykładziny lub jej wymiana 
w całym hotelu oznacza niemały wydatek, 
dlatego właśnie należy wybierać wykła-
dziny markowe, sprawdzone przez lata 
użytkowania w wielu obiektach na całym 
świecie. Takie materiały nie są tanie, ale 
odpowiednio czyszczone i konserwowa-
ne przetrwają w hotelu nawet do kilku-
nastu lat. 

W  przypadku tańszych materiałów 
należy liczyć się z tym, że ich parametry 
techniczne wymuszą na właścicielu 
wymianę w ciągu 4 do 6 lat.  profesjonalny 
dobór i ułożenie materiału nie wystarczą, 
aby służył przez wiele lat. Ważna jest 

również odpowiednia konserwacja.  Jeśli 
w hotelu została zastosowana wykładzi-
na o  wysokiej jakości i  parametrach 
użytkowych, najlepiej skorzystać z porad 
wyspecjalizowanych firm zajmujących 
się czyszczeniem lub skonsultować z nimi 
stosowane środki czystości. Jedynie 
panele lvT nie wymagają zastosowania 
specjalistycznych środków czyszczących 
– w tym wypadku wystarczy woda i zwy-
kły detergent.  Niezależnie od rodzaju 
ułożonej w hotelu wykładziny ważne jest, 
aby serwis sprzątający na usuwał zabru-
dzenia, takie jak np. plamy po napojach 
i jedzeniu, jak najkrócej od ich powstania. 

podobnie jak w całej branży elementów 
wyposażenia wnętrz i na rynku wykładzin 
hotelowych można zaobserwować róż-
norodne mody i trendy. 

Na szczęście dla właścicieli hoteli 
oferta producentów wykładzin hotelowych 
jest bardzo szeroka. Więc wśród różno-

rodnych materiałów znajdą coś dla siebie 
i  miłośnicy nowoczesnych odważnych 
wzorów, i zwolennicy klasyki oraz wzorów 
„lilijki” na podłogach. kluczem jest  spój-
ność stylistyczna wnętrz. Na każdym 
etapie wyboru i  montażu wykładziny 
w  hotelu należy pamiętać, że materiał 
ma służyć przez długi czas. Trudno 
myśleć o  zyskach hotelu, gdy co dwa 
lata trzeba przeprowadzać remont 
i  wymieniać część wyposażenia. 
Decydując się na wymianę, należy zwró-
cić się do sprawdzonych dostawców, 
którzy dysponują własnymi zespołami 
instalatorów i mogą się pochwalić boga-
tym portfolio realizacji na rynku hotelo-
wym, które potwierdzą ich kompetencje 
w branży. •

Autorzy są koordynatorami  
ds. sprzedaży w obiektach hotelowych 

firmy Coniveo

jak wybierać wykładzinę i jej dostawcę
radosław pabijan
warto zwrócić uwagę na to, czy firma oferująca wykładziny posia-

da referencje – jakie i ile realizacji w kraju wykonała, nie mówiąc już 
o realizacjach na świecie. Dobrze jest odwiedzić najbliższy hotel z listy 
referencyjnej. Zobaczyć jak wygląda wykładzina już używana po 
okresie pięciu lat i porozmawiać z właścicielami obiektu o serwisie 
firmy.

ważne jest również, czy klient, oprócz zamawianej wykładziny 
wynikającej z obliczeń, płaci również za tolerancję produk-
cyjną, co stanowi 2-5 proc. dodatkowych kosztów. 
O  tym inwestor zazwyczaj dowiaduje się na 
końcowym etapie rozmów. Kolejnym ważnym 
aspektem jest okres gwarancji, którą ofe-
ruje producent wykładziny. im jest dłuższy, 
tym większa pewność, że możemy liczyć 
na wsparcie nie tylko przed zamówie-
niem, ale i  przez kolejne lata użytko-
wania. To wyróżnia sprawdzonych 
dostawców wykładzin, którzy za 15 lat 
wciąż będą działać na rynku hotelo-
wym.

 w przypadku parametrów i grama-
tury wykładziny dużo ważniejsze jest, aby 
klasa jej ścieralności była adekwatna do 
rodzaju pomieszczenia. Często też nie zwra-
ca się uwagi na gramaturę użytkową, czyli tę 
część wykładziny, która pracuje i jest najważniejsza. 
Okazuje się wielokrotnie, że wysoka gramatura wykładzi-
ny ma niską gramaturę użytkową. Nie można w sposób jednoznaczny, 
bez dokładnego przeanalizowania wielu ważnych czynników, przypisać 
jednej gramatury dla określonej przestrzeni. Dlatego istotne jest, aby 
inwestor miał wsparcie doświadczonego zespołu ze strony dystrybu-
tora, który od początku do końca pomoże mu w wyborze odpowied-
niej wykładziny. w celu optymalizacji kosztów bardzo często poleca-

my klientom zróżnicowanie gramatur dla ich obiektów i stosowanie 
wykładziny o  wyższych parametrach w  najbardziej uczęszczanych 
miejscach (korytarze, lobby, schody), a  te o niższych parametrach 
w pokojach i restauracji. Hotelarz powinien też zażądać, aby dystry-
butor przedstawił mu projekt ułożenia brytów. Pozwoli to zminimali-
zować odpad, co jest równoznaczne ze zmniejszeniem kosztów. 

szanujący się producenci wykładzin w fazie produkcji impregnują 
je odpowiednimi środkami, takimi jak teflon czy scotchguard, aby 
zachowały swoją sprężystość i jak najdłużej były odporne na zabru-

dzenia. Ten sposób przedłuża ich żywotność oraz pomaga 
zaoszczędzić na kosztach czyszczenia. Oprócz tego, 

do każdej dostarczonej wykładziny powinna być 
dołączona instrukcja pielęgnacji oraz czysz-

czenia, przygotowana przez producenta 
i dostosowana do specyfiki danego towa-
ru.

widzimy wzrost tendencji do zama-
wiania wykładzin indywidualnie projek-
towanych do obiektów hotelowych, 
odchodzi także od tradycyjnych lilijek 
czy kropek. Obecnie nie tylko właści-
ciele 4- i  5-gwiazdkowych hoteli, ale 

również pensjonatów, sal weselnych czy 
willi zauważają potrzebę posiadania 

spersonalizowanych wykładzin. Pojawiła 
się też nowa tendencja do wykorzystywania 

paneli LVT w przestrzeniach takich jak restau-
racja, lobby, łazienki, części sPA. Negatywnym 

zjawiskiem na rynku jest natomiast pojawienie się ofert 
firm, które nawet nie mają swojej strony internetowej. są jedynie 

pośrednikami, a nie partnerami dla kupujących. ich oferta to niska 
cena i niska jakość. Dużym problemem, który często w tym wypadku 
się pojawia, jest kopiowanie wzorów przodujących firm. 

Autor jest dyrektorem handlowym Carpet studio

FO
T.

 C
A

r
pe

T 
sT

u
D

iO


