
 

Wzór i wyliczenia mają charakter orientacyjny, a ich wynik jest przybliżony ze względu na 

obarczenie błędem i zmienia się w zależności od wymiarów i regularności obwodu. 

Wzór i wyliczenia mają charakter orientacyjny, a ich wynik jest przybliżony ze względu na 

obarczenie błędem i zmienia się w zależności od wymiarów i regularności obwodu. 

 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW PRZY STANDARDOWYM SPOSOBIE 
UKŁADANIA PŁYTEK 

 

Standardowy sposób układania płytek dotyczy zazwyczaj płytek kwadratowych i jest najczęściej spotykany.                L1  

 

Używa się jednego wspornika w każdym narożniku płytki; każda płytka układana jest obok 

innych. 

 
Wzór: (1 : L1 : L2 = X + 1) x N L2 

 

L1 = bok płytki w metrach 0,5  m 

L2 = bok płytki w metrach 0,5  m 

X = wynik, do którego należy dodać 1 

N = liczba metrów kwadratowych do pokrycia płytkami 30 m 2 

150 wsporników = zużycie dla 30 m2 przy 

zastosowaniu płytek 50x50 cm. 
 

 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW DLA GŁÓWNYCH KSZTAŁTÓW PŁYTEK DOSTĘPNYCH NA RYNKU 

FORMY KWADRATOWE  FORMY PROSTOKĄTNE 

40x40 = 7,25 szt./m2 40x60 = 5,16 szt./m2 

45x45 = 5,94 szt/m2 *  45x90 = 3,47 szt/m2 * Dla formatów o jednym boku znacznie dłuższym, jak te 

50x50 = 5,00 szt/m2 *  40x120 = 3,08 szt/m2 

60x60 = 3,80 szt/m2 *  50x120 = 2,67 szt/m2 

90x90 = 2,24 szt/m2 *  60x120 = 2,39 szt/m2 

oznaczone gwiazdką, zaleca się umieszczenie dodatkowego 

wspornika także w połowie dłuższego boku. 

Do obliczeń patrz układanie standardowe naprzemienne 

 
 

 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW PRZY 
STANDARDOWYM SPOSOBIE UKŁADANIA 

PŁYTEK 

+ WSPORNIK ŚRODKOWY 
Układanie tradycyjne ze wspornikiem środkowym stosuje się ze względów bezpieczeństwa  L1  

i w zależności od udźwigu płytki.   

 

Używa się jednego wspornika w każdym narożniku płytki oraz jednego na środku; każda 

płytka układana jest obok innych. 

 
Wzór: [1 : L1 : L2 = (X x 2) + 1] x N L2 

 

L1 = bok płytki w metrach 0,5  m 

L2 = bok płytki w metrach 0,5  m 

X = wynik, który należy pomnożyć przez 2 i dodać 1 

N = liczba metrów kwadratowych do pokrycia płytkami 30 m 2 

270 wsporników = zużycie dla 30 m2 przy 

zastosowaniu płytek 50x50 cm. 
 

 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW DLA GŁÓWNYCH KSZTAŁTÓW PŁYTEK DOSTĘPNYCH NA RYNKU 

FORMY KWADRATOWE  FORMY PROSTOKĄTNE 

40x40 = 13,50 szt./m2 40x60 = 9,32 szt./m2 

45x45 = 10,88 szt/m2 45x90 = 5,94 szt/m2 

50x50 = 9,00 szt/m2 40x120 = 5,16 szt/m2 

60x60 = 6,60 szt/m2 50x120 = 4,33 szt/m2 

90x90 = 3,48 szt/m2 60x120 = 3,78 szt/m2 



 

Wzór i wyliczenia mają charakter orientacyjny, a ich wynik jest przybliżony ze względu na 

obarczenie błędem i zmienia się w zależności od wymiarów i regularności obwodu. 

Wzór i wyliczenia mają charakter orientacyjny, a ich wynik jest przybliżony ze względu na 

obarczenie błędem i zmienia się w zależności od wymiarów i regularności obwodu. 

 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW PRZY UKŁADANIU STANDARDOWYM 
NAPRZEMIENNYM 

L1 
Układanie standardowe naprzemienne jest stosowane zazwyczaj w przypadku prostokątnych 

płytek o dużych rozmiarach. 

Używa się jednego wspornika w każdym narożniku płytki; każda płytka układana jest w 

połowie długości względem pozostałych. 

 
Wzór: [1 : (L1 : 2) : L2 = X + 1] x N 

 

L1 = bok płytki w metrach 1,2  m 

L2 = bok płytki w metrach 0,4  m 

X = wynik, do którego należy dodać 1 

N = liczba metrów kwadratowych do pokrycia płytkami 30 m 2 

155 wsporników = zużycie dla 30 m2 przy 

zastosowaniu płytek 120x40 cm. 
 

 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW DLA GŁÓWNYCH KSZTAŁTÓW PŁYTEK DOSTĘPNYCH 

NA RYNKU FORMY KWADRATOWE  FORMY PROSTOKĄTNE 

40x40 = 13,50 szt./m2 40x60 = 9,32 szt./m2 

45x45 = 10,88 szt/m2 45x90 = 5,94 szt/m2 

50x50 = 9,00 szt/m2 40x120 = 5,16 szt/m2 

60x60 = 6,60 szt/m2 50x120 = 4,33 szt/m2 

90x90 = 3,48 szt/m2 60x120 = 3,78 szt/m2 
 

UKŁADANIE STANDARDOWE NAPRZEMIENNE ZE 

WSPORNIKIEM ŚRODKOWYM 

Układanie standardowe naprzemienne ze wspornikiem środkowym jest stosowane 

zazwyczaj w przypadku prostokątnych płytek o dużych rozmiarach. 

Używa się jednego wspornika w każdym narożniku płytki; każda płytka układana jest w 

połowie długości względem pozostałych. 

Jeden wspornik ustawiany jest na środku każdej płytki. 
 

Wzór: [1 : (L1 : 2) : L2 = (X x 2) + 1] x N 
 

L1 = bok płytki w metrach 1,2  m 

L2 = bok płytki w metrach 0,4  m 

X = wynik, który należy pomnożyć przez 2 i dodać 1 

N = liczba metrów kwadratowych do pokrycia płytkami 30 m 2 

280 wsporników = zużycie dla 30 m2 przy 

zastosowaniu płytek 120x40 cm. 
 

 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW DLA GŁÓWNYCH KSZTAŁTÓW PŁYTEK DOSTĘPNYCH NA RYNKU 

FORMY KWADRATOWE  FORMY PROSTOKĄTNE 

40x40 = 26,00 szt./m2 40x60 = 17,64 szt./m2 

45x45 = 20,76 szt/m2 45x90 = 10,88 szt/m2 

50x50 = 17,00 szt/m2 40x120 = 9,32 szt/m2 

60x60 = 12,20 szt/m2 50x120 = 7,66 szt/m2 

90x90 = 5,96 szt/m2 60x120 = 6,56 szt/m2 

L2 

L1 

L2 



 

Wyliczenia mają charakter orientacyjny, a ich wynik jest przybliżony ze względu na obarczenie błędem i zmienia się w zależności od wymiarów i regularności 
obwodu. 

 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW UKŁADANIE NA LEGARACH 
ALUMINIOWYCH 

 
Układanie na legarach aluminiowych stosuje się zazwyczaj przy układaniu desek ceramicznych lub marmurowych oraz przy tworzeniu konstrukcji spodniej w celu 

zapewnienia zwiększonej wytrzymałości podłogi. 

Rozstaw legarów zależy od wielkości podłogi i sposobu układania (standardowy, naprzemienny, schodkowy, wieloformatowy itp.). Oto kilka przykładów 

układania różnych formatów. 

W celu obliczenia wysokości powierzchni podłogi, do wysokości wspornika należy dodać grubość legara wynoszącą 30 mm. 

 

 
 
 

 
UKŁADANIE STANDARDOWE Z UŻYCIEM PŁYTEK 120x40 CM 

SIATKA 40x60 CM 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW 40x60 = 5,16 szt/m2 

ZUŻYCIE LEGARÓW ROZSTAW 60 = 4 m/m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UKŁADANIE NAPRZEMIENNE Z UŻYCIEM PŁYTEK 120x40 CM 

SIATKA 40x60 CM 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW 40x60 = 5,16 szt/m2 

ZUŻYCIE LEGARÓW ROZSTAW 60 = 4 m/m2 



 

Wyliczenia mają charakter orientacyjny, a ich wynik jest przybliżony ze względu na obarczenie błędem i zmienia się w zależności od wymiarów i regularności 
obwodu. 

 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW UKŁADANIE NA LEGARACH 
ALUMINIOWYCH 

 
Układanie na legarach aluminiowych stosuje się zazwyczaj przy układaniu desek ceramicznych lub marmurowych oraz przy tworzeniu konstrukcji spodniej w celu 

zapewnienia zwiększonej wytrzymałości podłogi. 

Rozstaw legarów zależy od wielkości podłogi i sposobu układania (standardowy, naprzemienny, schodkowy, wieloformatowy itp.). Oto kilka przykładów 

układania różnych formatów. 

W celu obliczenia wysokości powierzchni podłogi, do wysokości wspornika należy dodać grubość legara wynoszącą 30 mm. 

 

 
 
 

 
UKŁADANIE STANDARDOWE Z UŻYCIEM PŁYTEK 120x20 CM 

SIATKA 40x60 CM 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW 40x60 = 5,16 szt/m2 

ZUŻYCIE LEGARÓW ROZSTAW 60 = 4 m/m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UKŁADANIE NAPRZEMIENNE Z UŻYCIEM PŁYTEK 120x20 CM 

SIATKA 40x60 CM 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW 40x60 = 5,16 szt/m2 

ZUŻYCIE LEGARÓW ROZSTAW 60 = 4 m/m2 



 

Wyliczenia mają charakter orientacyjny, a ich wynik jest przybliżony ze względu na obarczenie błędem i zmienia się w zależności od wymiarów i regularności 
obwodu. 

 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW UKŁADANIE NA LEGARACH 
ALUMINIOWYCH 

 
Układanie na legarach aluminiowych stosuje się zazwyczaj przy układaniu desek ceramicznych lub marmurowych oraz przy tworzeniu konstrukcji spodniej w celu 

zapewnienia zwiększonej wytrzymałości podłogi. 

Rozstaw legarów zależy od wielkości podłogi i sposobu układania (standardowy, naprzemienny, schodkowy, wieloformatowy itp.). Oto kilka przykładów 

układania różnych formatów. 

W celu obliczenia wysokości powierzchni podłogi, do wysokości wspornika należy dodać grubość legara wynoszącą 30 mm. 

 

 
 
 

 
UKŁADANIE Z PRZESUNIĘCIEM 40 CM Z UŻYCIEM PŁYTEK 120x20 CM 

SIATKA 40x40 CM 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW 40x40 = 7,25 szt/m2 

ZUŻYCIE LEGARÓW ROZSTAW 40 = 5,5 m/m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UKŁADANIE Z PRZESUNIĘCIEM 40 CM Z UŻYCIEM 

PŁYTEK O RÓŻNYCH ROZMIARACH 120x20 I 120x40 CM 

SIATKA 40x60 CM 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW 40x60 = 5,16 szt/m2 

ZUŻYCIE LEGARÓW ROZSTAW 40 = 5,5 m/m2 



 

Wyliczenia mają charakter orientacyjny, a ich wynik jest przybliżony ze względu na obarczenie błędem i zmienia się w zależności od wymiarów i regularności 
obwodu. 

 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW UKŁADANIE NA LEGARACH 
ALUMINIOWYCH 

 
Układanie na legarach aluminiowych stosuje się zazwyczaj przy układaniu desek ceramicznych lub marmurowych oraz przy tworzeniu konstrukcji spodniej w celu 

zapewnienia zwiększonej wytrzymałości podłogi. 

Rozstaw legarów zależy od wielkości podłogi i sposobu układania (standardowy, naprzemienny, schodkowy, wieloformatowy itp.). Oto kilka przykładów 

układania różnych formatów. 

W celu obliczenia wysokości powierzchni podłogi, do wysokości wspornika należy dodać grubość legara wynoszącą 30 mm. 

 

 
 
 

 
UKŁADANIE STANDARDOWE Z UŻYCIEM PŁYTEK O RÓŻNYCH  
ROZMIARACH 60x60 I 120x60 CM 

SIATKA 60x60 CM 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW 60x60 = 3,8 szt/m2 

ZUŻYCIE LEGARÓW ROZSTAW 60 = 4 m/m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UKŁADANIE Z PRZESUNIĘCIEM 30 CM Z UŻYCIEM 

PŁYTEK O RÓŻNYCH ROZMIARACH 60x60 I 120x60 CM 

SIATKA MIESZANA 30x60 I 60x60 CM 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW 30x60 I 60x60 = 5,52 szt/m2 

ZUŻYCIE LEGARÓW ROZSTAW 30 I 60 = 5,5 m/m2 



 

Wyliczenia mają charakter orientacyjny, a ich wynik jest przybliżony ze względu na obarczenie błędem i zmienia się w zależności od wymiarów i regularności 
obwodu. 

 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW UKŁADANIE NA LEGARACH 
ALUMINIOWYCH 

 
Układanie na legarach aluminiowych stosuje się zazwyczaj przy układaniu desek ceramicznych lub marmurowych oraz przy tworzeniu konstrukcji spodniej w celu 

zapewnienia zwiększonej wytrzymałości podłogi. 

Rozstaw legarów zależy od wielkości podłogi i sposobu układania (standardowy, naprzemienny, z przesunięciem, wieloformatowy itp.). Oto kilka 

przykładów układania różnych formatów. 

W celu obliczenia wysokości powierzchni podłogi, do wysokości wspornika należy dodać grubość legara wynoszącą 30 mm. 

 

 
 
 

 
UKŁADANIE NAPRZEMIENNE Z UŻYCIEM PŁYTEK 100x50 CM 

SIATKA 50x50 CM 

ZUŻYCIE WSPORNIKÓW 50x50 = 5 szt/m2 

ZUŻYCIE LEGARÓW ROZSTAW 50 = 4,5 m/m2x 


