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Dywan doskonale dopełnia aranżację każdego pomieszczenia, w którym przebywają dzieci. Aby jednak jego 
walorom izolacyjnym i estetycznym towarzyszyło pełne bezpieczeństwo użytkowania, powinien być wykonany z 
certyfikowanych materiałów oraz łatwy do utrzymania w czystości. Równie ważne są motywy, wzory i kolory 
dywanu, które powinny działać stymulująco na dziecięcą wyobraźnię. Nowoczesne dywany i wykładziny 
dywanowe z tworzyw sztucznych nadają się już do pomieszczeń, w których przebywają niemowlęta, sprawdzają 
się także wśród użytkowników z alergią i astmą. Dywany same w sobie nie uczulają. Jeśli dobierzemy je 
adekwatnie do potrzeb użytkowników i będziemy dbać o ich czystość, mogą działać jak naturalne filtry - 
wyłapywać cząsteczki kurzu, pyłu i roztocza. 

Choć na krótki czas panele podłogowe zdetronizowały dywany i wykładziny dywanowe tak w pokojach 
dziecięcych, jak i w żłobkach, przedszkolach czy szkołach, jesteśmy właśnie świadkami ich triumfalnego 
powrotu. Wysoka jakość i efektowny design nowoczesnych dywanów dla najmłodszych wydatnie się do niego 
przyczyniły. Dziś dziecięce kąciki zabaw w instytucjach oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych mogą 
być naprawdę przytulne i atrakcyjne wizualnie. 
Nowoczesne dywany dziecięce produkowane są z dbałością o wszystkie wymienione elementy. O tym, czy ich 
producent, a potem dystrybutor dbają o jakość oferowanych dywanów i wykładzin dywanowych możemy się 
zorientować pytając o stosowne certyfikaty. 
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https://dywanymalucha.pl/dywany-dzieciece-z-motywami-mondo/19-dywan-dzieciecy-mondo-03s-puzzle.html
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Atesty i certyfikaty dywanowe 
EPHA (European Public Health Alliance - Europejski Związek Zdrowia Publicznego) na swojej oficjalnej liście 
substancji niebezpiecznych dla zdrowia wymienia m.in. takie substancje jak: toluen, benzen, formaldehyd, 
etylobenzen, styren, aceton. Są one uznawane za czynniki rakotwórcze i poważnie zaburzające pracę ludzkiego 
układu hormonalnego i odpornościowego. Dywany starej generacji mogą zawierać te właśnie substancje. 
Nowoczesne dywany przeznaczone do użytkowania w miejscach przebywania dzieci są od nich wolne. 
Upewniają nas o tym certyfikaty: 
 
Atest PZH/Atest Higieniczny PZH: wystawiany jest na życzenie odbiorcy bądź producenta przez Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), bądź Instytut Włókiennictwa. Jego 
posiadanie dowodzi, że producent lub dystrybutor dbają o jakość sprzedawanych produktów i zależy im na dobru 
klientów - zwłaszcza najmłodszych użytkowników dywanów. 
 
Certyfikat Zgodności Nr 455/AC 017: wydawany jest przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi. Atest ten potwierdza, 
że dywan nie zawiera substancji niebezpiecznych dla zdrowia, m.in.: formaldehydu i pentachlorofenolu oraz 
związków aromatycznych i szkodliwych związków organicznych. Certyfikat zgodności Nr 455/AC 017 to także 
potwierdzenie, że dywan spełnia warunki w zakresie migracji określonych pierwiastków (Cd, Pb, Hg, As), 
wykazuje odporność wybarwień na tarcie i ma dopuszczalną wartość pH. 
 
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 13501-1, certyfikat CE: to potwierdzenie trudnopalności. Dywan taki nie pali 
się, może się jedynie stopić. W pokojach niemowlęcych i dziecięcych najlepszym wyborem będą dywany klasy 
Bfl-s1, pokryte ognioodpornym impregnatem. Dywan, który nie został poddany testom pożarowym może 
stanowić zagrożenie, z uwagi na ryzyko łatwopalności włókien i rozprzestrzeniania się pożaru. 
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https://dywanymalucha.pl/delikatne-dywany-dla-dzieci-bella/44-dywan-dzieciecy-bella-03s-turkusowy-motylki.html
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Dywany i wykładziny w miejscach przebywania dzieci 
Dywany i wykładziny dywanowe w miejscach przebywania dzieci mogą więc być w pełni bezpieczne, pod 
warunkiem jednak, że sięgniemy wyłącznie po te z najwyższej półki. Nie tylko mają one wszystkie niezbędne 
certyfikaty, ale także produkowane są z hipoalergicznych (czyli takich, które z mniejszym prawdopodobieństwem 
mogą wywołać reakcję alergiczną w stosunku do ich typowych odpowiedników) materiałów. Ryzyko reakcji 
alergicznych minimalizują dywany syntetyczne (np. polipropylenowe ale już nie wiskozowe). Nie zawierają one 
białek i celulozy, nie chłoną wilgoci, ich włókna mają właściwości elektrostatyczne zaś emisja VOC (ang. Volatile 

Organic Compounds - lotne związki organiczne) nie przekracza dopuszczalnych norm. Ta ostatnia cecha oznacza, 
że takie dywany nie zwiększają częstości występowania ani nasilenia astmy ani alergii u dzieci. Dywany 
polipropylenowe są antyelektrostatyczne, dlatego są mniej podatne na akumulację kurzu. Ważne, 
aby antyalergiczny dywan przeznaczony do miejsc, w których przebywają dzieci miał długość włosia nie 
przekraczającą 10-12 milimetrów. 

 

https://dywanymalucha.pl/delikatne-dywany-dla-dzieci-bella/46-dywan-dzieciecy-bella-04-szary-zwierzeta.html
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Dywany do żłobka 
Dywany do pomieszczeń dla najmłodszych dzieci muszą spełniać rygorystyczne warunki higieniczne. Przy ich 
wyborze należy więc kierować się tymi samymi wytycznymi, jakimi kierujemy się przy wyborze dywanu do pokoju 
niemowlęcia. Emisja VOC (ang. Volatile Organic Compounds - lotne związki organiczne) musi być ograniczona do 
minimum, a żadne z użytych do produkcji dywanu materiałów nie mają prawa być szkodliwe dla zdrowia. Należy 
mieć świadomość, że dziecko w wieku żłobkowym (najczęściej od 6. miesiąca życia do ukończenia 3. roku życia) 
posadzone na dywanie nie będzie miało oporów, żeby go polizać albo wziąć do buzi leżące na nim zabawki. 
 

Restrykcyjne wymagania higieniczne 
 
Dlatego produkty dla najmłodszych dzieci muszą spełniać restrykcyjne wymagania higieniczne potwierdzone 
certyfikatem Certyfikatem Zgodności Nr 455/AC 017. W żłobku na pewno sprawdzą się dywany polipropylenowe, 
które wykonane zostały w technologii HSF (ang. Heat Set Frise). To dywany polipropylenowe z uszlachetnionej 
termicznie przędzy. Włókna dywanu składają się z minimum dwóch nitek, które ściśle są ze sobą skręcone. To 
dywany syntetyczne, gęsto tkane, które przypominają produkty tkane ręcznie. Włókna takich dywanów, w 
przeciwieństwie do naturalnych, są niezwykle odporne na niszczenie. Nie poddają się odbarwieniom oraz 
odkształceniom. Nie wchłaniają rozlanych płynów, doskonale poddają się czyszczeniu. 
Najmłodsze dzieci uwielbiają intensywne kontrastowe kolory i takie właśnie powinny znaleźć się na dywanie w 
żłobkowym kąciku zabaw. Stymulują one wszystkie zmysły i sprawiają, że maluchy robią szybkie postępy w 
obracaniu się, pełzaniu, raczkowaniu i w końcu w chodzeniu. 
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https://dywanymalucha.pl/bambino/182-bambino-01-owieczki.html
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Dywany do przedszkola 
Dywan w przedszkolu to przede wszystkim miejsce do zabawy. Z uwagi na wygórowany reżim sanitarny 
(pandemia), musi spełniać nie tyko opisane powyżej wymogi jakościowe, ale musi tez być maksymalnie łatwy w 
utrzymaniu w czystości. Dywany z nowoczesnych tworzyw sztucznych - dzięki ich zwiększonej wytrzymałości - 
co do zasady można prać w pralce oraz czyścić na mokro. Zawsze jednak przed przystąpieniem do czynności 
higienizacyjnych trzeba upewnić się w kwestii dozwolonego sposobu czyszczenia - informacje znajdziemy na 
metce. Dywany polipropylenowe, w tym modele PP HS oraz PP HSF (ang. Heat Set Frise - uszlachetniona 
termicznie przędza) mogą być prane na mokro, ale powinny schnąć przynajmniej 12 godzin. Z kolei dywany 
akrylowe i poliestrowe można prać na mokro, nie ma przeszkód, aby używać w stosunku do nich silnych 
odplamiaczy. Dywany z wiskozy mogą być prane na mokro, ale z odplamiaczami trzeba uważać. 
 

Doskonałe miejsce do zabawy i poznawania zasad współżycia społecznego 
 
Dywan jako miejsce do zabawy powinien działać stymulująco na dziecięcą wyobraźnię. Najpopularniejsze od lat 
modele to dywany z wzorami uliczek i miejskiej bądź wiejskiej zabudowy. Stanowią one idealną przestrzeń do 
zabaw tematycznych klockami, samochodzikami i figurkami. Mogą być także zachętą do poznawania zasad 
ruchu drogowego oraz zasad organizacji przestrzeni wspólnej w mieście i na wsi. Dywany tego rodzaju 
doskonale sprawdzają się w młodszych i starszych grupach przedszkolnych a także w grupach mieszanych 
wiekowo. Z równą przyjemnością bawią się na nich chłopcy i dziewczynki. 
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https://dywanymalucha.pl/dywany-dzieciece-z-motywami-mondo/22-dywan-dzieciecy-mondo-08-uliczki.html
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Dywanowe boisko 
Dywan-boisko przyda się podczas długich jesiennych i zimowych miesięcy, kiedy możliwość zabawy na dworze 
jest mocno ograniczona. Można zamówić go także w bardzo dużym rozmiarze i zagwarantować przedszkolakom 
możliwość rozgrywania meczów futbolowych przy użyciu miękkiej piankowej piłki przez okrągły rok. Dywanowe 
boisko do nogi umożliwia też maluchom poznawanie zasad rządzących najpopularniejszą w Polsce grą 
zespołową. 

 

https://dywanymalucha.pl/dywany-dzieciece-z-motywami-mondo/162-dywan-dzieciecy-z-atestem-mondo-07-boisko-szare.html
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Dywany edukacyjne - baw się i ucz jednocześnie 
Doskonałym rozwiązaniem dla starszych grup przedszkolnych oraz grup zerówkowych są dywany uławiające 
naukę liter polskiego alfabetu, cyfr oraz pierwszych angielskich słówek. Nauka przez nigdy jeszcze nie była taka 
łatwa i przyjemna - w tym przypadku wiedza dosłownie leży na ziemi i trzeba się schylić, żeby po nią sięgnąć. 
Przedszkolaki obcujące na co dzień z takimi edukacyjnymi dywanami szybko wchłaniają elementarną wiedzę 
dotyczącą języka ojczystego, elementy matematyki i podstawy języka obcego. Dywany są bardzo kolorowe, 
słowa, cyfry oraz postacie nadrukowane są z dużą starannością. Bez problemu można wykorzystać dywan 

edukacyjny jako element nowatorskich zajęć edukacyjnych. 

 
 

https://dywanymalucha.pl/antyposlizgowe-dywany-dla-dzieci-sweetkids/181-dywan-dzieciecy-sweetkids-06.html
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Maksymalne bezpieczeństwo 
Ponieważ dywan w przedszkolu narażony jest na ustawiczne użytkowanie i biegają po nim dziesiątki małych 
stóp, musi być antypoślizgowy i odporny na odkształcenia. O ile ta pierwsza cecha nie wymaga dodatkowego 
tłumaczenia, a tyle druga prosi się o doprecyzowanie. Łatwo wyobrazić sobie, że dywan ułożony na środku sali 
przedszkolne, nieprzytrzaśnięty żadnymi meblami narażony jest na podwijanie się rogów, co mogłoby przyczynić 
się do potknięcia biegających maluchów. Dlatego ważne jest, żeby dywan do przedszkola dzięki antypoślizgowemu 

spodowi bądź macie oraz odpornemu na odkształceniu tworzywu zawsze pozostawał w miejscu mu 
przeznaczonym. 

 

https://dywanymalucha.pl/12-dywany-do-przedszkola-i-szkoly
https://dywanymalucha.pl/antyposlizgowe-dywany-dla-dzieci-sweetkids/177-dywan-dzieciecy-sweetkids-05-kolo.html
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Dywany do szkoły 
W młodszych klasach szkoły podstawowej normą jest przystosowywanie sal lekcyjnych do potrzeb wciąż bardzo 
aktywnych ruchowo siedmio- , ośmio - i dziewięciolatków. Często z tyłu klasy wydziela się przestrzeń, na której 
leży dywan. Można tam spędzić przerwę, jeśli nie ma się ochoty wychodzić z klasy, ale i w czasie lekcji miejsce 
to może służyć uczniom z zaburzeniami zachowania, którzy nie są w stanie usiedzieć w ławce, ale muszą 
pozostać w zasięgu wzroku nauczyciela. 

Ucz się na dywanie 
Dywan do szkoły powinien spełniać takie same warunki jakościowe oraz sanitarne jak dywan do przedszkola, a 
nadto dobrze, żeby był dostosowany do potrzeb intelektualnych nieco starszych dzieci. Dla maluchów z 
nauczania wczesnoszkolnego odpowiednie będą wspomniane już dywany z angielskimi słówkami, a także 
rewelacyjne okrągłe dywany w kształcie zegara, modelu układu słonecznego czy kolorowego wykresu kołowego, 
na którym pokazano zawartość witamin w najpopularniejszych składnikach pożywienia. Wszystkie ona 
zachęcają nawet największych leniuszków do uczenia się w bardzo przyjemny sposób. 
 

Miejsce do zabawy w czasie panedmii 
Jeśli przestrzeń z dywanem ma służyć także rozrywce, warto wybrać model z nadrukowaną grą w klasy czy 
ulubionymi bohaterami kreskówek. Ciekawym pomysłem jest dywan z puzzlami, który niejednoznacznie 
wskazuje na miejsce do zabaw i gier - nie tylko logicznych. W czasie pandemii, kiedy jednym z warunków w 
miarę normalnego funkcjonowania szkoły jest ograniczona mobilność uczniów wewnątrz budynku, taka 
przestrzeń służąca odpoczynkowi we własnej sali lekcyjnej - wyznaczona przez dywan z nowoczesnych tworzyw 
sztucznych, które można utrzymać w idealnej czystości - jest nie do przecenienia. Rekompensuje ona uczniom 
młodszych klas niemożność zabaw na korytarzu czy boisku szkolnym. 
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https://dywanymalucha.pl/delikatne-dywany-dla-dzieci-bella/39-dywan-dzieciecy-bella-02-szary-ptaszki.html
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Dywany dla dziewczynki i chłopca 
Jeśli chcemy aby strefa zabawy i wypoczynku przypadła do gustu i dziewczynkom, i chłopcom, dobrze wybrać 
dywan, który spodoba się wszystkim - uniwersalny. Warunek taki spełni na pewno dywan jednokolorowy. Może 
to być klasyczny model prostokątny, ale możemy także wybrać kilka dywanów w kształcie koła i położyć je na 
podłodze, tworząc jedyne w swoim rodzaju wyspy do zabawy. 

Dywanowe wzory dla obu płci 
 
Jeśli jednak zależy nam na wydzieleniu stref, w których chłopcy i dziewczynki mogliby uprawiać różnego rodzaju 
aktywności, możemy kierować się upodobaniami obu płci w określonym wieku. W przedszkolu i młodszych 
klasach szkoły podstawowej na pewno jasnym i czytelnym wyznacznikiem strefy chłopięcej będzie dywan-boisko 
czy dywan z ulicami z wzorami uliczek i miejskiej bądź wiejskiej zabudowy. Chłopcy chętnie zgromadzą się też 
na dywanie z postaciami z ulubionych bajek, filmów, gier i książek. Dziewczynki natomiast z chęcią zaplanują 
zabawę na dywanie w kwiaty, motyle czy misie. 
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https://dywanymalucha.pl/antyposlizgowe-dywany-dla-dzieci-sweetkids/180-dywan-dzieciecy-sweetkids-10.html
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Wykładziny i chodniki dywanowe do placówek oświatowych i 
opiekuńczo-wychowawczych 
O ile dywan w żłobku, przedszkolu czy placówce wychowawczej wyznacza przestrzeń do zabawy, o 
tyle wykładzina dywanowa lub chodnik dywanowy doskonale sprawdzają się we wszelkich ciągach 
komunikacyjnych, czyli w korytarzach. Jeśli zależy nam na bezszelestnym przemieszczaniu się po obiekcie, nie 
ma lepsze izolacji akustyczne, niż gęsto tkana wykładzina lub chodnik ze stuprocentowego polipropylenu Heat 
Set Frise. 

Zebrane zasady doboru dywanów oraz wykładzin dywanowych dla 
dzieci 
1. Dywan dla dzieci powinien być wykonany z certyfikowanych materiałów. 

2. Nowoczesne dywany mogą mieć następujące certyfikaty: Atest PZH/Atest Higieniczny/Certyfikat Higieniczny PZH, 

Certyfikat Zgodności Nr 455/AC 017, Certyfikat zgodności z normą PN-EN 13501-1, certyfikat CE (tzw. 

potwierdzenie/certyfikat trudnopalności - w razie pożaru nie zaczną się palić, lecz ulegną stopieniu). 

3. Ważne, aby dywan przeznaczony dla najmłodszych był łatwy do utrzymania w czystości - istotne, żeby można go było 

prać w pralce albo poddać praniu ekstrakcyjnemu czy parowemu, traktować odplamiaczem itd. 

4. Dywan do żłobka, przedszkola czy szkoły powinien być hipoalergiczny, czyli wyprodukowany z materiałów 

minimalizujących ryzyko podrażnień skóry i układu oddechowego. Warunki takie spełniają dywany z PP o niskiej emisj 

VOC (ang. Volatile Organic Compounds - lotne związki organiczne). 

5. Dywan przeznaczony dla najmłodszych musi mieć antypoślizgowy spód albo należy wraz z nim kupić specjalną 

antypoślizgową matę. 

6. Dywan dla dzieci musi być odporny na odkształcenia, żeby deformacje nie doprowadziły do potknięcia i upadku. 

7. Ważne są motywy, wzory i kolory dywanu, które powinny działać stymulująco na dziecięcą wyobraźnię. 
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Wybierając wysokiej klasy nowoczesny dywan do żłobka, przedszkola czy szkoły warto zaufać doświadczeniu 
specjalistów z profesjonalnego sklepu z dywanami, wykładzinami i chodnikami. Rozważane przez nas dywany 
mogą na pierwszy rzut oka niczym się od siebie nie różnić, ale - jak już wiemy - materiał, z którego zostały 
wykonane przesądza o ich jakości oraz metodach czyszczenia. Mając na uwadze dobro dzieci w każdym wieku, 
pracownicy sklepu dbają o to, żeby dywany dziecięce dostępne w jego ofercie miały niezbędne atesty 
bezpieczeństwa. Spełnienie wysokich wymogów co do jakości towaru daje nabywcom instytucjonalnym poczucie 
bezpieczeństwa oraz stanowi podstawę do obdarzenia sklepu dużym zaufaniem, co skutkuje powrotem do niego 
podczas kolejnych zakupów. 

 

https://dywanymalucha.pl/delikatne-dywany-dla-dzieci-bella/35-dywan-dla-dziecka-bella-03s-kremowy-motylki.html

