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AKO VYBRAŤ PODLAHU?
Podlaha je stavebný prvok, po ktorej sa denne pohybujeme. Denne po nej kráčame, je to najzraniteľnejšie
miesto v miestnosti.
Základné pravidlo pri výbere podlahy znie: MUSÍ SA VÁM PÁČIŤ
pretože: vy ju budete využívať, vy sa na ňu budete pozerať, vy po nej budete chodiť, vy ju budete
upratovať.

Výber podlahy podľa využitia miestnosti
Vo vstupnej hale, respektíve chodbičke je podlaha zaťažená najviac. Pohybujeme sa po nej obutí
a najmä podpätky jej dávajú poriadne zabrať.
Volíme dostatočne tvrdú, odolnú a ľahko udržovateľnú.
V kuchyni vzniká najväčšie nebezpečenstvo úrazu.
Volíme protišmykovú, odolnú a ľahko udržovateľnú.
Obývačka je miesto kde najviac trávime čas a je to aj najväčší priestor.
Volíme podlahu so strednou záťažou a tu si môžeme dovoliť aj odvážnejšiu, dizajnovejšiu podlahu.
V spálni by mala byť podlaha hlavne teplá, tu najčastejšie chodievame bosí.
Môžeme zvoliť podlahu s nízkou záťažou, ale tzv. teplú podlahu.
V detskej izbe sa deti hrajú na zemi. A v prevažnej miere vo svojej izbe podlahu aj najviac využívajú.
Volíme podlahu teplú, odolnú, ľahko udržovateľnú.
Pri podlahovom kúrení je relatívne jedno, ktorý typ podlahy si vyberiete. Rozdiel je iba v tepelnom odpore
podlahy.
Všeobecne. Kto má rád teplú podlahu, okrem kobercov ho poteší drevená, bambusová, vinylová a korková
podlaha.
Zďaleka by ste mali obísť dlažbu, obyčajnú pvc podlahu (kaučuk, linoleum) a nie veľmi teplo na dotyk
pôsobí aj laminátová podlaha.

Výber podlahy podľa predpokladanej záťaže
Pokiaľ si nie ste istý ako budú priestory do budúcna využité, radšej voľte o triedu vyššiu záťaž. Vyššie
počiatočné náklady na kúpu podlahy a kvalitná montáž vám do budúcna môžu ušetriť veľa starostí a
nákladov.
Najnižšiu triedu podlahy kupujte iba vtedy, ak podlahu plánujete v blízkej budúcnosti vymeniť.

Výber podlahy podľa dekoru podlahy
Ak vyberáme novú podlahu do novostavby alebo meníme naraz podlahu v celom byte, máme o starosť
menej. Ak podlahu dopĺňame postupne do každej miestnosti, môže sa časom meniť náš vkus a ak sa
kombinácie nevydaria, môže to v byte vyzerať “ako na bojisku”.
Nič však nepokazíte tým, keď podlahu, ktorá je vám blízka skombinujete a dáte do všetkých miestností.
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Výber podlahy s ohľadom na rozmery priestoru
Priestor
Priestor
Priestor
Priestor

zväčšíte svetlými tónmi farieb, zrkadlami, jednoduchými tvarmi, čistými líniami.
zmenšíte tmavšími farbami, veľkým a tmavým nábytkom, veľkými a tmavými vzormi na stenách.
predĺžite pozdĺžnymi vzormi na stenách a podlahách, tmavými bočnými stenami.
skrátite priečnymi vzormi, pozdĺžnymi stenami v svetlých tónoch, svetlým nábytkom.

Výber podlahy podľa ceny
Každý typ podlahy má svoju cenu. Cenu určuje materiál, z ktorého je podlaha vyrobená, odolnosť
podlahy, hrúbka podlahy, povrchová úprava a pod.

Výber podlahy podľa hlučnosti
Jedná sa o hluk, ktorý vzniká chôdzou, nárazmi na podlahu, presunom alebo pádom predmetov atď.
Väčšina tohto hluku sa prenáša do miestnosti pod „vašimi nohami“, čiže na nižšie poschodie. Vhodne
zvolená podlaha môže zlepšiť zvukovoizolačné vlastnosti stropnej konštrukcie a znížiť tak krokový hluk.
Ak si vyberáme podlahu podľa hlučnosti, všímame si hlavne parameter podlahy tzv. krokový, resp.
kročajový hluk.

Výber podlahy podľa rizika poškodenia a nutnosti opravy poškodenej podlahy
Riziko poškodenia znížite výberom podlahy s dostatočnou záťažou pre daný priestor. Oprava poškodenia
podlahy a hlavne cena opravy je veľmi individuálna a závisí od rozsahu poškodenia, typu podlahy a pod.

Predpokladaná doba využitia jednotlivých druhov podláh pri dobrej kvalite a
správnej údržbe:
laminát 10-20 rokov,
pvc 15 rokov,
vinyl 20 a viac rokov,
koberce 20 a viac rokov,
korok 40 rokov,
drevo 60 a viac rokov,
bambus celý život,
dlažba ako životnosť domu
Podlahy sa vyberajú na mnoho rokov (desaťročia). Preto nepodceňujte ako ich výber, tak aj samotný
proces ich kúpy a montáže.
Vždy si nechajte vypracovať cenovú ponuku (predpokladom je vypracovanie ponuky zdarma) ako na
podlahu ale aj dovoz, pokládku, poprípade odstránenie starej podlahy a pod..
Veľa šťastia pri výbere podlahy Vašich snov.

P.S. Najnižšia cena podlahy väčšinou predstavuje veľmi nízku kvalitu samotného tovaru alebo služieb.

