Talne obloge v kopalnici
Staša Krušič
Vodja ljubljanskega predstavništva podjetja Talne obloge Prinčič o trendih, tipih materialov in izvedb
ter izkušnje za uporabo v kopalnicah
Kopalnica je prostor, v katerem je kljub ustreznemu prezračevanju relativna vlažnost izredno visoka.
Zato je pomembno, da pri izdelavi in opremljanju tal uporabimo materiale, ki so odporni na vodo in
vlago in bodo svojemu namenu služili še dolga leta. Dobra tla v kopalnici morajo izpolnjevati številne
zahteve. Talne obloge morajo biti robustne in vodoodporne, da ne nabreknejo, nedrseče in bosim
nogam prijazne, tople in udobne, hkrati pa higienske, trpežne in enostavne za nego. V kopalnicah je
treba preprečiti rast plesni, zato je zaželenih čim manj fug, talne obloge pa morajo biti kakovostno
položene in se ujemati s slogom kopalnice in našim načinom življenja.

Kateri materiale je priporočljivo uporabiti in katerim se izogniti?
Najbolj priljubljene pri nas za uporabo v kopalnicah so keramične ploščice, ki so že vrsto let
preverjene in so na voljo v različnih barvah in odtenkih, v različnih velikostih in z različnimi načini
obdelav. V kopalnice nameščamo take, ki ne drsijo. Keramika je estetsko dovršena in izjemno
trpežna ter neobčutljiva talna obloga, odporna na rise in praske, ki ne zahteva nobenega
vzdrževanja, čiščenje pa je izjemno preprosto. Keramika je UV odporna in z leti ne spreminja barve.
Primerna je zlasti za prostore z veliko vlage in je kot dober prevodnik toplote najbolj primerna za
talno gretje. Trendi, ki so trenutno aktualni pri keramičnih oblogah, so veliki formati, imitacije lesa,
marmorja, betona, pri barvah pa prevladujejo zemeljski toni, ki so nam tudi najbolj domači in se jih
ne naveličamo, pa še lažje jih kombiniramo z ostalimi dodatki in elementi v kopalnicah.
Na drugem mestu so izjemno trpežne vinilne in PVC talne obloge, ki so trenutno med najbolj
prodajanimi talnimi oblogami v Evropi. Ena njenih največjih prednosti je sprejemljiva cena, prav tako
estetika, saj je na voljo res velika izbira. Obloge so vodoodporne, vse kar se morebiti razlije, ostaja na
njihovi površini. Vsestranskost jim zagotavljajo različne dimenzije vinila v tanjši (npr. 2,5 mm) ali
debelejši različici, ki snovalcem omogoča oblikovanje prostora in prilagajanje najmanjšim detajlom,
da lahko zadostijo potrebam še tako zahtevnih uporabnikov. Preprostost nameščanja velja za vinilno
talno oblogo na klik, z malo ročnosti in dobrega orodja pa lahko talno oblogo položimo tudi sami. Za
izvedbo tanjših vinilnih oblog v podjetju priporočajo strokovnjaka, saj je za tanjši PVC pravilno
izvedena podlaga s popolnoma gladko izravnalno maso pod njo izjemnega pomena. V kopalnicah je s
temi oblogami mogoče ustvariti raznolike elegantne in unikatne ambiente, saj lahko z vinilom
oblikujemo prostor s perfektnimi imitacijami v duhu keramike, parketa ali kakega drugega naravnega
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materiala, hkrati pa uporabnikom nudijo v prostoru popolno udobje. Njihovo vzdrževanje je
preprosto, za čiščenje potrebujemo le malo tople vode ter blaga in neagresivna čistila. Te talne
obloge so trajne in trpežne, morda v primerjavi s keramiko celo bolj, saj se ta ob morebitnih
poškodbah ali obremenitvah rada okruši. S temi talnimi oblogami so v podjetju opremili tla in stene v
več domovih starejših občanov ter v bolnišničnih ustanovah.

Vinilne talne obloge so lahko lepljene, pripravljene kot vinilne plošče na klik ali pa SPC s trdnim jedrom in
podlago.

PVC rola ima lahko širino 2 metra, dolžina obloge pa je od 20 do 25 tekočih metrov. To pomeni, da je
mogoče celotno kopalnico skupaj z zaokrožnicami obleči z oblogo v enem kosu (taka kopalnica je
lahko tako rekoč večna, saj voda ne more nikamor prodreti), ali pa z zelo malo varjenimi stiki oz.
fugami, kjer bi lahko nastajala plesen. Nova generacija vinila na klik SPC (Stone Plastic Composite) je
s svojim trdnim jedrom idealna alternativa laminatu in parketu, saj ponuja enake prednosti
realističnega videza lesa ali kamna, vendar še z boljšo vzdržljivostjo in še z boljšimi vodoodpornimi
lastnostmi.
Tretji material za uporabo v kopalnicah je linolej. Ta naravna talna obloga je izdelana iz 97 %
naravnih surovin in je zato tudi najbolj trajnostna izbira za naše kopalnice. Izdelana je iz več plasti,
zato jo je mogoče tudi brusiti in namazati z ustreznimi premazi, da je ponovno videti kot nova.
Linolej je vzdržljiv in sodi med visoko kakovostne talne obloge. Pomembno je, da je material brez
vsebnosti PVC-ja in plastifikatorjev. Na voljo je več kot 300 barvnih odtenkov in dizajnov, od
marmorja do linearnih betonskih dekorjev, možnost izbire je res velika. Na voljo je v rolah večjih
dimenzij širine 2 metra ter v ploščah. Slednje je treba variti na stikih, kar pomeni več fug, zato so za
uporabo v kopalnicah role bolj priporočljive. Odlikuje ga dolga življenjska doba, talna obloga je
odporna na praske in jo odlikujejo lastnosti, kot je visoka trdnost. Linolej je dobitnik certifikata BLUE
Angel, saj spada v skupino zdravju prijaznih in trajnostnih talnih oblog, ki si je prav zaradi svojih
lastnosti prislužila naziv naravni zmagovalec. Ker je obloga izdelana iz popolnoma naravnih surovin,
se vse pogosteje pojavlja v javnih razpisih za uporabo v šolah, vrtcih in drugih javnih ustanovah.
V kopalnicah se uporabljajo tudi lesene talne obloge, ki so izjemno estetske, trpežne in tople ter
nudijo naravno in zdravo bivalno okolje. Les je osnovni gradbeni material, ki se uporablja v številnih
vlažnih ambientih, na primer na barkah, terasah, savnah in celo bazenih, zato je lahko primeren tudi
za kopalnice. Da nam bo služil dolga leta, je treba upoštevati nekaj priporočil: lepota, moč in značaj
parketa prinašata v kopalnico toplino, zato je to tudi podlaga za zdravo bivalno okolje, saj les
pozitivno vpliva na klimo v prostoru ter na naše počutje. Poleg tega nam daje udobno in toplo
površino, prijetno na otip.
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Najkakovostnejši je tikov les ter nekatere druge eksotične vrste masivnega lesa, ki so v uporabi že
stoletja in so tudi najbolj odporne proti vlagi. Možno jih je nameščati kot stik na stik ali pa po
principu ladijskega poda. Na stikih med deščicami je treba uporabljati tesnila, ena najboljših so sikina
vuma. Ker si tika ali eksotičnih lesov ne more vsak privoščiti, saj so v višjem cenovnem razredu, je na
voljo tudi hrastov ali bukov les naših evropskih proizvajalcev. V kopalnice se tako polaga predvsem 2do 3-slojni hrastov parket, saj so zaradi večslojnega lesa krčenja pozimi
in raztezanja poleti manjša, morebitne težave pa so zato lahko manjše.
Parket ali leseni pod je lahko v kopalnicah enak kot v ostalih prostorih,
lahko je oljen ter povoskan ali lakiran in tudi različno obdelan. Hrast ima
na primer veliko tanina, ki v primeru vdora vode na okrušeni ali
poškodovani lakirani površini potemni, madež pa je videti zelo
neestetsko. Pri polaganju parketa v kopalnici je potrebno pred
lepljenjem na tla namazati še peresa in utore, da se izognemo vdoru
vode v les.
Za kopalnice se uporablja tudi moden in dekorativen brušen beton oz. microtopping, ki ga odlikuje
preprosto čiščenje in vzdrževanje. Popolnoma brez fug daje
prostoru kontinuiran videz, za obdelavo pa je na voljo še velika
paleta barv ter različne strukture, kot so videz naravnega kamna,
granitnih kock ali staranega lesa, ki kopalnici dajejo unikaten videz.
Z različno obdelavo je mogoče doseči matirani, pol mat ali sijajni
videz, tako da snovalcem prostorov ponuja veliko izvedbenih
možnosti. Pomanjkljivosti lahko prinaša neprimerna izvedba, saj
morajo biti postopki in materiali med seboj kompatibilni, sicer bo v
nasprotnem primeru prišlo do luščenja oz. odslojevanja betona,
česar si pa nobena stranka ne želi. Za ta material je značilna tudi
visoka cena (110 €/m²), saj je dekorativni beton precej dražji od
epoksidnih tlakov, parketa, keramičnih ploščic in tudi vinila, vendar
je zelo 'trendy'.

Zavedati se moramo, da pravilna izbira talnih oblog vpliva na kakovost našega bivanja. Trendovska
kopalnica naj bo za nas neka wellness oaza, ki naj nas zjutraj napolni z energijo in nas zvečer umiri po
napornem dnevu. Da pa bo res delovala kot podaljšek dnevne sobe in ne bo zgolj kot umivalnica,
lahko sami poskrbite s pravilno izbiro talnih oblog.

Več informacij: Talne obloge Prinčič, www.princic.it, E: stasa@princic.info, M: 041 712 502
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