
PARKET ali
VINIL?!

Večna dilema,

 
Ko se lotimo obnove ali gradnje našega doma smo postavljeni pred veliko odločitev. 
Ena izmed teh je tudi izbira ustrezne talne obloge. Najpogosteje se v ožjem izboru 
znajdeta parket in vinil.  

AL-PA TRG talne obloge

Primerjalna tabela

RAZSTAVNI PROSTOR: 
Dvorjane 25, 2241 Sp. Duplek

Nekaj prednosti in slabosti ene in druge talne obloge vam 
predstavimo v spodnji tabeli. 

info@alpa-sp.si                             www.alpa.si
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VRSTA PREDNOSTI SLABOSTI

   
IZGOTOVLJENI PARKET 
• DVOSLOJNI PARKET 
• TROSLOJNI PARKET 

 
ŽIVLJENJSKA DOBA 
približno 10 let do prvega 
obnavljanja – možnost 
obnavljanja 1-3 krat 

• toplotni izolator  
• v debelini do 15 mm je 

primeren za talno gretje  
• velika izbira lesnih vrst in 

površinskih obdelav  
• videz in o�p naravnega lesa  
• �ha in mehka hoja  
• možnost obnavljanja 

(obrabni sloj)  
• montaža z lepljenjem ali 

plavajoče 

• občutljiv na točkovne 
obremenitve (v�ski) 

• zahteva ustrezno klimo v 
prostorih  

• nekateri lesovi niso primerni 
za talno gretje  

• potrebna strokovna 
vgradnja  

• potrebno ustrezno 
vzdrževanje 

VINILNE TALNE OBLOGE 
(SESTAVA: vinil + HDF plošča + 
pluta) 
 
ŽIVLJENJSKA DOBA 
več kot 10 let (odvisno od 
razreda obrabe) 

• odporen na obrabo (obrabni 
sloj)  

• primeren za talno gretje  
• velika izbira dekorjev  
• montaža plavajoče  
• cenejši od parketa  
• Enostavna vgradnja 

plavajočega sistema  
• Lico vinil brez vsebnos� 

�alatov in zdravju škodljiv 
snovi 

• ni možnos� obnavljanja  
• občutljivost na sončne žarke 

in večje temperaturne 
spremembe 
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Prav tako je potrebno omeniti da je les naraven 
material in bo čez čas spremenil barvo, nekatere 
lesne vrste bolj kot druge.
Na način polaganja razlikujemo med lepljenjem 
in plavajočim sistemom.  V obeh primerih se deske 
polagajo v spoje oz. na klik. Pri lepljenju parket 
zalepimo na podlago pri plavajočem polaganju 
pa je spodaj potrebna folija s peno. S tem da obnova 
parketa pri plavajočem polaganju ni mogoča.
Gotovi večslojni parketi so primerni za polaganje 
na talno ogrevanje, vendar ne vse lesne vrste, 
odsvetujejo se vse vrste termično obdelanega lesa 
(parjena bukev, parjena češnja, …), javor in 
nekateri eksotični lesovi (doussie, jatoba in wenge) 
pri njih se lahko pojavijo večje fuge med deskami 
in belkasti madeži.
Pri negi in vzdrževanju vedno uporabljamo čistila 
primerna za izbrano talno oblogo. Pohištvo 
z nogicami je potrebno zaščititi s �lci, kolesca 
naj bodo gumirana.
. 

Parket je naravna vrsta talne obloge, ki je večna, topla 
in mehka. Osredotočili se bomo na gotove parkete. 
Razlikujemo med dvoslojnimi in troslojnimi gotovimi 
parketi. Zgornji pohodni sloj je iz masivnega lesa v 
različnih debelinah, kateri nato vpliva na število obnov. 
Pri večslojnih parketih s spodnjimi prečnimi sloji 
(smreka ali breza) dosežemo dimenzijsko stabilnost. 
Glede na način obdelave poznamo lakirane ali oljene 
parkete. Pri lakiranju je lahko površina mat, polmat 
ali sijajna. Bolj, ko je površina parketa sijajna hitreje 
bodo vidne poškodbe in sivina. Prav tako je pri 
lakiranih površinah težja odprava poškodb saj se 
mora pobrusiti in polakirati celotna površina. Oljeni 
parketi so odpornejši na praske seveda ob primerni 
negi z vzdrževalnimi olji. Priporočamo olja in vzdrževalna 
olja podjetja Osmo, ki vsebuje voske in ustvarjajo odlično 
odpornost proti tekočinam, saj je površina lesa pri 
oljenem parketu odprta. 

Vinilne talne obloge spadajo med odporne in 
vzdržljive talne obloge, zato so primerna tako 
za stanovanja kot tudi bolj obremenjene 
prostore kot so trgovine, restavracije, pisarne itd. 
Vse je odvisno od debeline obrabnega sloja 
(od 0,30 do 0,55mm). Vinil je tako primeren za 
vse prostore v hiši. Idealen za domove z majhnimi 
otroki, hišnimi ljubljenčki ali pa za prostore, 
v katerih se ne sezuvamo.
Stiki pri vinilu niso vodotesni zato lahko pride do 
pronicanja vode v HDF ploščo. Seveda v primeru,
da bi večja količina vode dalj časa stala na vinilu. 
To lahko rešimo s posebnim silikonom, 
priporočamo v območju kuhinje in predsobi. 
Ali pa na teh območjih uporabimo 
Hydro 100% vodoodporen vinil, ki ga 
lahko položimo tudi v kopalnice.

 

V tej primerjavi smo se osredotočili na vinil na HDF 
plošči (prešan les za dimenzijsko stabilnost) in izolacijski 
pluti (zvočni in toplotni izolator). Vzdrževanje in čiščenje je 
enostavno z vlažno krpo in neagresivni čistili. Izbirate 
lahko med široko paleto različnih vzorcev od lesnih 
dekorjev do imitacij kamna oz. tkani vinil. 
Lico vinil ne vsebuje škodljivih snovi za ljudi ali okolje. 
Je brez ftalatov, torej brez hlapnih rakotvornih snovi. 
Vinil je antistatičen in antibakterijski, zato je izredno 
primeren za alergike. 
Vgradnja na klik je enostavna in hitra, zaradi HDF plošče 
in izolacijske plute omogoča udobno bivanje in neslišno, 
tiho hojo.
. 

PARKET

VINIL

VZDRŽLJIV VINIL
ali
VEČEN PARKET?
Karkoli izberete vam v 
podjetju AL-PA zagotavljamo
EDINSTVEN UŽITEK NA 
VSAKEM KORAKU!


