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JJaki materiał wybrać do wykończenia podłogi? 
To pytanie pojawia się już na pierwszym 
etapie projektowania wnętrza domu. Rodzaj 
materiału nie tylko wpływa na komfort 
użytkowania pomieszczeń, lecz również na ich 
charakter. Na rynku dostępne są różnorodne 
produkty na posadzki – naturalne drewno, 
panele, płytki ceramiczne, gres, kamień, a od 
niedawna również płytki dywanowe. Obecnie 
popularność tych ostatnich stale rośnie. Daw-
niej kojarzyły się przede wszystkim z wnę-
trzami biurowymi, teraz są chętnie stosowane 
w domach i mieszkaniach. 

Bogate możliwości aranżacyjne
Płytki dywanowe są zazwyczaj dostępne w for-
mie kwadratów lub prostokątów. Przycinanie 
i dopasowywanie do załamań ścian jest prost-
sze niż w przypadku deski, płytek ceramicznych 
czy kamienia. Łatwo więc je ułożyć w pomiesz-
czeniach o nieregularnych kształtach.

Stosując obok siebie elementy o odmiennej 
strukturze i kolorach, zyskujemy oryginalne 
podłoże i możemy łatwo wyznaczyć różne 
strefy we wnętrzach. Na rynku można znaleźć 
wiele różnorodnych produktów. W ofercie 
firmy Coniveo znajduje się 12 rodzajów płytek 
dywanowych. Wśród nich są płytki welurowe, 
pętelkowe i igłowane. Produkty dostępne są 
w wielu kolorach, od stonowanych beży po 
nowoczesne, żywe kolory i odcienie stalowe. 
Dzięki temu można tworzyć na podłodze 
dowolne, oryginalne wzory, a tym samym 
budować charakter pomieszczenia. Płytki 
dywanowe dobrze sprawdzą się jako materiał 
wykończeniowy zarówno w minimalistycznych, 

industrialnych wnętrzach, jak i w bardziej kla-
sycznie urządzonych przestrzeniach. 

Właściwości i walory użytkowe
Płytki dywanowe są alternatywą dla tradycyj-
nych dywanów i mają nad nimi istotną przewa-
gę – są znacznie trwalsze i bardziej odporne na 
uszkodzenia. Dlatego materiał dobrze sprawdzi 
się zarówno w pokoju wypoczynkowym, 
z którego korzysta cała rodzina, jak i w jadalni, 
sypialni czy pokoju dla dziecka.

 W sytuacji, gdy zniszczeniu ulegnie 
fragment podłogi, istnieje możliwość łatwej 
wymiany pojedynczych elementów. Z kolei 
w przypadku silnych zabrudzeń, można odkleić 
taką płytkę i oddać ją do specjalistycznego 
czyszczenia. Sprzątanie takiej podłogi jest nie-
zwykle proste – wystarczy oczyścić powierzch-
nię za pomocą domowego odkurzacza. 

Płytki charakteryzują się właściwościami 
antyalergicznymi i antypoślizgowym oraz są 
ognioodporne, dlatego mogą być bezpiecznie 

stosowane również w domach. Sprawdzają się 
w miejscach, gdzie w podłodze umieszcza się 
np. okablowanie teleinformatyczne. Infra-
struktura zostaje estetycznie ukryta, a w razie 
konieczności naprawy, można łatwo zdemon-
tować kilka elementów, aby naprawić usterkę. 

Szybki montaż
Ze względu na regularny kształt – kwadra-
tów lub prostokątów – montaż wykładziny 
w płytkach jest łatwiejszy niż w przypadku 
wykładziny w rolce. Wystarczy dociąć jedynie 
elementy przy krawędziach pomieszczenia. 
Prostsze jest również mocowanie materiału 
– podłoże pokrywa się odpowiednim prepa-
ratem antypoślizgowym. Można to zrobić bez 
pomocy ekipy instalatorskiej. Oczywiście, jeśli 
zaprojektowano oryginalny, nieregularny wzór, 
warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. 
W trakcie układania wykładziny w płytkach nie 
stosuje się długo schnących klejów, zatem od 
razu po instalacji można korzystać z pomiesz-
czenia, np. ustawiać meble. 

Ze względu na różnorodność dostępnych 
materiałów, bogatą kolorystykę oraz właści-
wości płytki dywanowe, szeroko stosowane do 
tej pory głównie w obiektach biurowych, mają 
szansę stać się popularnym materiałem wykoń-
czenia podłóg w domach i mieszkaniach.  

Materiał do tej pory stosowany w biurach trafia do domów. Płytki dywanowe są trwałe, łatwe w układaniu  
i utrzymaniu w czystości oraz zapewniają możliwość indywidualnego kształtowania wyglądu podłogi. 
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