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Odwiedziłam ostatnio koleżankę, która 
przeprowadziła remont odziedziczonego 
po teściach domu. Był konieczny, ze 
względu na zły stan techniczny budynku, 
i przestarzałą estetykę wnętrz. Teraz 
wszystko wygląda jak nowe, wydaje się 
więc, że wysiłek przyniósł oczekiwane 
efekty. Jednak z perspektywy czasu 
kilka decyzji uważa za nieprzemyślane. 
Dzisiaj żałuje, że stary parkiet wymieniła 
na modną, ale jak się już przekonała, 
mniej trwałą deskę trójwarstwową. Na 
śmietnik poszły też drewniane drzwi 
i meble z różnych dekad poprzedniego 
wieku. Po tej wizycie nasuwa się refleksja, 
że mimo rozmachu remontowego, jaki 
ostatnio obserwuję, nadal nie zgłębliliśmy 
tajników prawdziwej sztuki remontowej. 
Wyrzucić wszystko, co stare i zainstalować 
nowe, to nie jest żadne osiągnięcie. 
Sztuką jest zachować to, co jeszcze 
sprawne, wydobyć jego ponadczasową 
urodę i połączyć z nowymi elementami. 
Powiążmy remonty z rewitalizacją swoich 
mieszkań i domów! Wiosna to czas 
sprzyjający takim działaniom. Zapraszam 
do lektury „M jak Mrówka”, gdzie znajdą 
Państwo wiele wskazówek, jak poradzić 
sobie z remontami. 
Zapraszamy też do śledzenia naszego 
redakcyjnego bloga, w którym dzielimy się 
z Państwem osobistymi doświadczeniami 
związanymi z urządzaniem oraz 
remontami naszych mieszkań i domów.
Nasz adres: www.mjakmrowka.pl
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SEZON W OGRODZIE

ODPOWIEDNIE PODŁOŻE 
DLA ROŚLIN
Sadzenie lub przesadzanie 
roślin na wiosnę, zarówno 
ogrodowych, jak i doniczkowych, 
będzie wymagało nowej, 
świeżej ziemi. Zamiast kupować 
uniwersalną, która nie zawsze, 
mimo nazwy, jest odpowiednia, 
zwróćmy uwagę, jakiego 
podłoża potrzebują nasze rośliny. 
Większość wymaga lekko kwaśnej 
ziemi. Należą do nich choćby 
paproć, cyklamen, pierwiosnek, 
wrzos, azalia i hortensja. Gleb 
zasadowych potrzebuje np. 
sosna, świerk, perukowiec, 
głóg, czarny bez, rokitnik, ognik 
i lawenda. Ziemi obojętnej 
nasypmy aksamitkom, astrom, 
barwinkom, begoniom, bratkom, 
daliom, tulipanom i szafirkom. 
Na szczęście w większości 
sklepów ogrodniczych znajdziemy 
specjalne mieszanki, dostosowane 
do wymagań konkretnych 
roślin lub ich grup. Choćby 
wymagające storczyki, kaktusy 
i rośliny ananasowe mają bardzo 
wyjątkowe upodobania, którym 

trudno sprostać. Na przykład dla 
orchidei musimy znaleźć korę 
sosnową, zewnętrzne włókna 
z orzecha kokosowego, keramzyt, 
węgiel drzewny, liście bukowe, mech 
torfowiec i kawałki korka. Kaktusom 
przyda się torf wysoki i niski, piasek 

oraz żwirek, który powinien stanowić 
połowę objętości podłoża. Juki, 
draceny i palmy potrzebują kwaśną 
mieszankę, składającą się z torfów 
wysokich i pośrednich o dużym 
stopniu rozkładu, nawozu mineralnego 
oraz piasku.

LAMPY OGRODOWE 
– PIĘKNE I FUNKCJONALNE
Oświetlenie ogrodowe zwiększy 
bezpieczeństwo poruszania się na 
terenie naszej posesji. Nierzadko 
skutecznie odstraszy złodziei. To, 
co dodatkowo przemawia za jego 
montażem, to walory estetyczne. 
Odpowiednio oświetlona posesja 
będzie wyglądała bardziej atrakcyjnie.
Pomyślmy, jakie lampy wybrać, 

żeby pasowały do stylu ogrodu 
i architektury domu. Zastanówmy 
się, czy nie zainwestować w spójny 
estetycznie komplet, na który złożą 
się kinkiety, lampki stojące i wiszące. 
Posiadacze dużego terenu mogą 
wybrać oświetlenie ogrodowe, które 
przypomina klasyczne miejskie latarnie. 
Zazwyczaj jednak potrzebujemy 
jedynie skromnej oprawy. Taki warunek 
spełniają oprawy w formie dyskretnych 
„oczek”, które oświetlą podjazd 

i schody do domu. Nowocześnie 
wyglądają jednokolorowe lampy 
w formie słupków, kul, stożków czy 
walców. Godne polecenia są proste, 
dyskretne, metalowe kinkiety czy 
reflektory o minimalistycznej budowie. 
Łatwo wkomponują się w elewację 
domu i estetykę ogrodu. Postawmy 
na prostotę i nowoczesność – lampki 
w formie żabek czy skrzatów może 
i wyglądają zabawnie, ale niekoniecznie 
ozdobią nasz ogród.
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 REKLAMA 

ROŚLINY JEDNOROCZNE 
– NIEZBĘDNE W KAŻDYM 
OGRODZIE
Wybór odpowiednich do naszego 
ogrodu kwiatów jednorocznych to 
prawdziwa przyjemność. Chociaż 
kwitną tylko jeden sezon, staną się 
efektowną oprawą ogrodu. Mogą być 
zarówno bardzo wysokie, jak i niskie, 
dzięki czemu doskonale uzupełnią 
kompozycję zieleni. Warto wypełnić 
nimi rabaty, na których dominują 
rośliny wieloletnie, na przykład byliny, 
a także zimozielone krzewy. Dzięki 
roślinom jednorocznym ogród będzie 
piękny przez cały sezon. Zwróćmy 
uwagę, w jakich miesiącach i jak długo 
kwitną. Zazwyczaj można cieszyć się 

ich kwiatami od maja 
do października, 

a nawet do 
pierwszych 
przymrozków. 
Takie 
właściwości 
ma na 
przykład 

lobelia 
przylądkowa, 

szarłat ogrodowy czy pelargonia. Na 
okres kwitnienia wpływ ma gatunek, 
odmiana, a także pora wysiania. 
Te, które można wysiewać jesienią, 
rozpoczynają kwitnienie najwcześniej. 
Należy do nich kosmos (onętek),  
nagietek, agastache, ostróżka polna, 
słonecznik, mak, a także chaber. 
Rośliny można tak dobrać, że gdy 
jedne przestają kwitnąć, inne będą 
rozwijać pąki. Sadźmy obok siebie 
rośliny, które wymagają podobnego 
podłoża i stanowiska. Większość 
potrzebuje wystawy południowej lub 
zachodniej. Mają dość krótki system 
korzeniowy, dlatego zadbajmy, by 
podłoże było wilgotne na głębokość 
20-25 cm. Regularnie zasilane 
nawozami organicznymi lub 
chemicznymi będą wyjątkowo okazałe. 
By długo i obficie kwitły, niezbędne 
jest także usuwanie więdnących 
kwiatów. Jeśli jesteśmy smakoszami, 
zadbajmy także o to, by nie zabrakło 
w naszym ogrodzie kwiatów jadalnych. 
Aksamitka, begonia, cynia, nagietek 
czy nasturcja powinny nie tylko 
upiększyć nasz ogród, ale i zachwycić 
podniebienie.
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RODZINNA MAJÓWKA
Słoneczne majowe dni to dobry 
czas na spotkania w gronie rodziny 
i przyjaciół. Korzystając z wiosennej 
aury, przyjęcie dla najbliższych warto 
zorganizować na świeżym powietrzu 
– na tarasie lub w ogrodzie. W tym 
celu należy przygotować zestaw mebli 
ogrodowych. Podstawa to duży stół 
i krzesła. Przydatny okaże się także 
niewielki dodatkowy stolik, pełniący 
funkcję barku. Meble powinny być nie 
tylko estetyczne, ale przede wszystkim 
funkcjonalne. Nasz wybór może paść 
na pełne uroku meble z materiałów 
naturalnych, np. drewniane, rattanowe 
czy wilkinowe, lub bardziej odporne na 
działanie czynników atmosferycznych 
i biologicznych meble z tworzywa 
sztucznego – np. z plastiku lub 
technorattanu. Niezależnie od 
tego, z jakich materiałów są 
wykonane, warto zaopatrzyć się 
w wygodne poduchy lub miękkie 
pokrowce. W czasie przyjęcia na 
świeżym powietrzu niezastąpione 
są jednorazowe naczynia – to 
duża wygoda dla gospodarza, 
który po skończonej biesiadzie nie 
będzie zmuszony do zmywania. 
Takie naczynia ceni się również za 
bezpieczne użytkowanie. Biegające 

wokół stołu ogrodowego dzieci, 
w razie ich stącenia nie będą narażone 
na kontakt ze szkłem. Majówka nie 
może się obejść bez potraw z grilla. 
Jeśli dysponujemy większą działką 
i jesteśmy amatorami grillowania, 
możemy zdecydować się na grill 

murowany. Na mniejszej sprawdzi się 
niewielki grill przenośny. Wybierając 
odpowiedni model, zwróćmy jednak 
uwagę na wielkość rusztu. Powinien 
on być na tyle duży, aby jednorazowo 
można było przygotować potrawy dla 
całej rodziny. 

CZAS NA PIKNIK
Wolny, rodzinny czas warto spędzić wśród natury. 
Wielką frajdę dzieciom, jak i sobie samym sprawimy 
planując piknik poza miastem. W tym celu dobrze 
jest zaopatrzyć się w koc zabezpieczony od spodu 
warstwą z tworzywa nieprzepuszczającą wilgoci. 
Sprawia ona, że do koca nie będą też przywierać 
gruntowe zanieczyszczenia, takie jak liście, źdźbła 
uschniętej trawy czy piasek. Oprócz koca konieczny 
będzie także kosz piknikowy. Zapakujmy do niego 
obrus, na którym estetycznie rozłożymy produkty 
spożywcze, serwetki lub rolkę ręczników papierowych. 
Kosz warto zaopatrzyć również w nawilżane chusteczki, 
którymi będziemy mogli wytrzeć ręce 
w warunkach polowych. Ze względu 
na swój jednorazowy charakter 
i małą wagę na pikniku sprawdzą 
się naczynia papierowe lub 
plastikowe. Wykonane 
z takich materiałów nie 
ulegną uszkodzeniu podczas 
transportu. Przyda się także 
wielofunkcyjny scyzoryk 
z nożykiem, otwieraczem 
do kapsli i butelek korkowych. 
Produkty spożywcze warto 

zapakować w plastikowe pojemniki. Zyskamy wówczas 
pewność, że przygotowana żywność będzie bezpieczna 
podczas transportu, nie wyschnie i nie przedostaną się 
do niej owady. Wybierając się na piknik, nie zapomnijmy 
o worku foliowym, do którego zbierzemy powstałe 
podczas biesiady śmieci.
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RELAKS WŚRÓD ZIELENI
Nic tak nie uspokaja i wycisza, jak 
odpoczynek w otoczeniu roślin. 
W ciepłe, bezdeszczowe dni warto 
więc zamienić kanapę na hamak 
ustawiony w przydomowym 
ogrodzie lub na tarasie. Jeśli mamy 
możliwość zamontowania go do 
zlokalizowanych na przeciw siebie 
drzew czy słupów konstrukcyjnych, 
podtrzymujących zadaszenie tarasu, 
możemy zdecydować się na hamak 
tradycyjny – wiązany. Jeśli nie ma na 
niego dobrego miejsca, można kupić 
model zawieszony na specjalnym, 
wolno stojącym stelażu wykonanym 
z drewna lub metalu. Na taki hamak 
trzeba jednak zarezerwować więcej 
miejsca. Wybierać można spośród 
hamaków jedno- i dwuosobowych. 
Gdy na tarasie lub w ogrodzie nie ma 
miejsca na hamak, dobrym wyborem 
będzie fotel hamakowy, zawiesza 
się go na linie, którą mocuje się 
do zadaszenia tarasu. Można też 
zdecydować się na model wolno 
stojący, w którym materiałowe 
siedzisko podwieszone jest na 
metalowym stelażu. Kołysanie się 
wśród zieleni umożliwi nam również 

huśtawka ogrodowa. Do wyboru 
są modele dwu-, trój-, a nawet 
czteroosobowe. Komfort wypoczynku 
podnoszą nie tylko poduszki, ale 
również miękkie podłokietniki 
oraz zagłówki. Aby leniuchowania 
nie uprzykrzało nam nadmierne 
nasłonecznienie, warto kupić 
ogrodowy model z zadaszeniem. 
Możliwość jego regulacji pozwala 
dostosowywać położenie zadaszenia 
do aktualnego kąta padania 

promieni słonecznych. Wybierając 
huśtawkę, zwróćmy uwagę na jej 
maksymalne obciążenie. Sprawdźmy 
też, czy siedziska są zawieszone na 
wytrzymałych, solidnych sprężynach, 
które znacznie podwyższają 
komfort wypoczynku na huśtawce 
ogrodowej. Niektóre modele 
huśtawek mogą być wyposażone 
dodatkowo w moskitiery, 
chroniące wypoczywających przed 
dokuczliwymi insektami. 
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WYZWANIA DLA DOMU

UBIERAMY STÓŁ NA ŚWIĘTA
Ładnie przybrany stół na święta, wprowadzi nasz dom w wyjątkowy nastrój. 
Zadbajmy o jego niecodzienną oprawę. Wielkanoc zapowiada tak długo 
wyczekiwaną wiosnę, dlatego możemy pokusić się o nakrycie stołu tkaniną 
w bardziej intensywnym kolorze: zieleni, błękicie czy różu. Wtedy jednak 
uważajmy, by nie przesadzić z ilością stroików, wielobarwnych świec i kolorowego 
szkła. Możemy pokryć go też tradycyjnie białym obrusem – proste i klasyczne 
rozwiązania są najbezpieczniejsze. Obrus w święta powinien podkreślać uroczysty 
charakter tego wydarzenia, dlatego warto sięgnąć po wyroby wysokiej jakości, 
na przykład wykonane z naturalnego lnu. Dobrym rozwiązaniem będzie też obrus 
haftowany, na przykład z motywem wiosennych kwiatów, pisanek, zajęcy. 

WIELKANOCNE DEKORACJE
Do zrobienia stroików 
wykorzystajmy rośliny. Na 
wielkanocnym stole nie może 
zabraknąć rzeżuchy. Jej uprawa 
jest łatwa, a roślina ma nie tylko 
walory dekoracyjne, ale także 
smakowe i lecznicze. Już po 
3 dniach od wysiania zaczyna 
kiełkować, a pełny rozwój osiąga 
po około tygodniu. Rzeżuchę 
posiejmy w skorupkach po 
jajkach – niech każdy z gości ma 
obok swojego talerza zdrową 
przekąskę i ozdobę w jednym. 
W dekoracji wielkanocnego stołu 
nie może zabraknąć wiosennych 
kwiatów. Wazony zapełnijmy 
ciętymi tulipanami i żonkilami, 
które doskonale harmonizują 
z wielkanocnymi kurczaczkami 
i jajami. Można też użyć kwiatów 
doniczkowych. Wykorzystajmy 
także rośliny cebulowe, takie 
jak roztaczające piękny zapach 
hiacynty, krokusy, szafirki. 
Pomyślmy o świecach. Jeśli 
są z nami dzieci, zastanówmy 
się, czy nie postawić świeczek 
w formie zajączków, baranków, 
połówek jajek. Te ostatnie 
umieśćmy w szklanym naczyniu 
z wodą, w którym będą się 
pięknie prezentować. Możemy 
pokusić się o złożenie serwetek 
w formie zajączków, co 
z pewnością ucieszy nie tylko 
dorosłych gości.

KOLOROWE PISANKI
Trudno wyobrazić sobie wielkanocny 
stół bez pisanek. Jajka są przecież 
symbolem tych świąt. Pomysłów 
na ozdobienie jaj jest wiele. Osoby 
uzdolnione plastycznie mogą 
spróbować tradycyjnych technik, takich 
jak wykonywanie wzorów za pomocą 
roztopionego wosku. Ozdobione jajko 
należy zanurzyć w barwniku i igłą 
wydrapać szlaczki. Do tradycyjnych 
pisanek stosowano barwniki 
pochodzenia naturalnego, na przykład 
łupiny cebuli i orzecha włoskiego, marchwi, kwiatu nagietka, dyni, buraka, 
młodych pędów żyta czy suszonych jagód. Warto też wykorzystać zioła. Równie 
popularne było w przeszłości zdobienie jaj techniką kraszenia. Kraszanki to jaja 
tradycyjnie zdobione na jeden kolor, dzisiaj często wykonuje się na nich wzór 
techniką wydrapywania. Także znane z przeszłości sposoby barwienia zastępuje 
się farbkami w postaci proszku lub tabletek, które można kupić w sklepie. Ich 
gama kolorystyczna znacznie odbiega od barwników naturalnych – mogą być 
różowe, błękitne czy czerwone. Wystarczy tylko zanurzyć ugotowane jajka w 
gorącej wodzie, w której rozpuści się barwnik. Efektowne pisanki można także 
uzyskać bardziej prostymi technikami. Do wykonania wzorów warto wykorzystać 
brokatowe pisaki. Wzory na skorupkach można też wyczarować za pomocą 
małych stempelków oraz wyciętych we wzór szkolnych gumek. Osoby, które 
nie potrafią rysować, mogą wykorzystać naklejki w postaci wielkanocnych 
motywów, takich jak kurczaki, zajączki czy wiosenne kwiaty. Można też przyłożyć 
do surowego jajka listek bazylii, pietruszki czy kolendry i szczelnie zawiązać 
jajko w pończosze, a następnie je ugotować w wodzie z naturalnym barwnikiem 
lub farbką. FO

T.
 F

O
TO

LI
A

.C
O

M

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M



 REKLAMA 

ŚWIĄTECZNA ZASTAWA
W tworzeniu świątecznego klimatu 
bardzo ważną rolę odgrywa odpowiedni 
dobór zastawy. Warto dopasować 
ją do stylu aranżacji stołu. Jeśli 
zdecydujemy się na kompozycję 
w prostej stylistyce, możemy wybrać 
serwis o nowoczesnych kształtach 
inspirowanych geometrycznymi 
formami, często z ostrymi kątami 
lub wyoblonymi brzegami. Tego typu 
zastawy ze względu na atrakcyjną formę 
są przeważnie monokolorystyczne, 
na przykład białe, czarne lub czerwone. 
Naczynia mogą być dekorowane 
reliefami, czyli wypukłymi liniami. 

Nowoczesną porcelanę stołową 
warto uzupełnić dodatkami o prostej, 
nieprzeładowanej formie. 
Jednak najbardziej uniwersalny jest 
wybór zastawy w stylu klasycznym, 
który będzie pasował do każdej 
aranżacji stołu. Warto wybrać biały 
zestaw stołowy, który zawsze wygląda 
uroczyście. Podniosły świąteczny nastrój 
uświetni też zastawa dekorowana 
delikatnym motywem. Zawsze 
dobrze wyglądają zdobione wzorami 
kwiatowymi lub złotą czy srebrną linią 
dekorującą obrzeża naczyń. Wyjątkowo 
eleganckie są te zdobione ręcznie. 
Niezależnie od charakteru zastawy 
najbardziej uniwersalny będzie serwis 
wykonany z cienkiej porcelany. Dobrym 
wyborem będzie wyjątkowo delikatna 
porcelana typu bone china, znana jako 
kostna. Jeśli lubimy styl rustykalny, 
możemy też zdecydować się na zastawę 
wykonaną z wysokiej jakości ceramiki. 
Kupując serwis, zainteresujmy się, czy 
można go myć w zmywarce, a także 
używać w kuchence mikrofalowej.
Do dyspozycji mamy serwisy na 6 lub 
12 osób, rzadziej na 24, zawsze warto 
wybrać większy. Nawet jeśli nasza 
rodzina nie jest duża, rozważmy zakup 

serwisu na 12 osób, który pozwoli nam 
zaaranżować stół, gdy będziemy musieli 
urządzić przyjęcie dla większego grona 
biesiadników. Poza talerzami głębokimi, 
płytkimi i deserowymi zestaw powinien 
zawierać wazę, bulionówki, sosjerkę, 
salaterki, półmiski oraz filiżanki do kawy 
i herbaty, czajnik, imbryk i mlecznik.
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WYZWANIA DLA DOMU

SKUTECZNE I SZYBKIE SPRZĄTANIE DOMU
Odświeżenie mieszkania na wiosnę zazwyczaj zajmuje 
dużo czasu. Aby efekt był widoczny jak najszybciej, 
dobrze się do zadania przygotujmy. Do walki z kurzem 
przyda nam się zestaw skutecznie usuwających go 
ściereczek. Najlepszym materiałem będzie mikrofibra. 
Dzięki jej specjalnym włóknom ściągniemy z każdej 
powierzchni całość zanieczyszczeń, bez pozostawienia 
drobin kurzu czy pyłu. Wszystko to zrobimy bez użycia 
detergentów. Ściereczki z mikrofibry, jedynie zwilżone 
wodą, uporają się z brudem bez mozolnej pracy, gdyż 
jedno przetarcie sprawi, że zakurzone blaty, fronty 
szafek, lakierowane meble, metalowy zlew i lustra 
będą lśnić jak nowe.  
Do wysoko położonych sprzętów oraz delikatnych 
bibelotów przyda się miotełka do kurzu. Zwłaszcza 
ta na długiej rączce. Niektóre modele wyposażone 
są w elastyczny uchwyt, dzięki czemu możemy 
w dowolnym miejscu zagiąć miotełkę. Funkcja 
ta przydaje się, gdy zamierzamy odkurzyć górne 
krawędzie mebli, skrzydeł drzwi wewnętrznych lub 
nadproży. Do sprawnego sprzątania polecane są 
również miotełki z nakładką z mikrofibry. Połączenie 
tych dwóch elementów tworzy wyjątkowo praktyczny 
sprzęt do sprzątania. Podczas gdy miotełkę 
wykonaną z tworzywa sztucznego musimy strzepać 
i ewentualnie opłukać pod strumieniem wody, o tyle 
nakładkę z mikrofibry bez trudu wypierzemy w pralce. 
Inne ściereczki wykonane z tego materiału także 
można prać mechanicznie.

NOWOCZESNE ODKURZANIE
Do sprzątania dużych powierzchni przyda się odkurzacz 
uzbrojony w filtr np. HEPA. Jego właściwością jest wysoka 
wydajność, dzięki której zatrzymuje ponad 99% szkodliwych 
dla zdrowia mikroorganizmów. W sprzątanym pomieszczeniu 
zapobiega ponownemu rozprzestrzeniu się zebranemu do 
worka kurzu. To dobre rozwiązanie dla alergików. Do odkurzania 
bardzo polecane są również sprzęty z filtrem wodnym. Oprócz 
zatrzymywania wszelkich drobin (łącznie z roztoczami, wirusami 
i zarodnikami), podczas czyszczenia posadzek, dywanów, 
tapicerowanych mebli, materacy itp., nawilżą powietrze 
w mieszkaniu. Dobrze wyposażone odkurzacze wodne, na 
przykład z dodatkową funkcją dmuchawy, pozwolą wyczyścić 
kurz w drobnych szczelinach, takich jak choćby klawiatura 
komputera. Dodatkowo taki wszechstronny sprzęt ma możliwość 
prania na mokro. 
Jeśli nie przepadamy za własnoręcznym odkurzaniem 
posadzek, warto nabyć urządzenie działające zdalnie, 
zwane robotem. Tego typu odkurzacz będzie samoczynnie 
przemieszczać się po całym mieszkaniu. Dzięki wbudowanym 
czujnikom potrafi omijajać 
napotykane podczas swojej 
pracy przeszkody, takie 
jak meble czy domowe 
zwierzęta. Zaoszczędzony 
czas na odkurzaniu 
możemy wykorzystać 
na resztę porządków 
domowych lub po prostu 
napić się kawy. 
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DETERGENTY 
I CZYSZCZENIE DOMOWYMI 
SPOSOBAMI
Podczas sprzątania domu dużo 
zaangażowania wymaga od nas 
doczyszczenie śladów kamienia 
i osadów z wody oraz mydła 
zlokalizowanych w okolicach zlewu, 
umywalki, wanny i prysznica. Szybciej 
się z nimi uporamy, gdy zastosujemy 
specjalne preparaty. Kamień i osad 
usuniemy, spryskując miejsca 
zabrudzeń przeznaczonym do tego 
środkiem lub nakładając na nie aktywną 
pianę czyszczącą. Po odczekaniu kilku 
chwil zatrzemy naloty bez konieczności 
tarcia. Pamiętajmy jednak, że detergenty 
mogą wywoływać 
uczulenia oraz niszczyć 
skórę dłoni. Niektóre 
też wydzielają 
szkodliwe dla 
zdrowia opary. 
Konieczne jest 
zastosowanie 
w czasie 
sprzątania 
rękawiczek 
ochronnych. 

Zadbajmy również o wietrzenie 
pomieszczenia. Jeśli nie mamy pod 
ręką specjalnych detergentów lub 
jesteśmy alergikami, zastosujmy 
domowe sposoby na czyszczenie 
osadów. Sprawdzi się w tej roli kwasek 
cytrynowy lub sok z cytryny. Dzięki 
nim też odkamienimy czajnik. Dobrze 
zadziała również roztwór octu lub sody 
oczyszczonej, a jeszcze lepiej połączenie 
tych dwóch składników z wodą. 
To zresztą uniwersalny i bezpieczny 
dla zdrowia, ekologiczny preparat do 
oczyszczenia odpływów. Wystarczy 
wsypać do otworu w zlewie sodę i zalać 
ją wrzątkiem. Po odczekaniu 20 minut 
można odkręcić wodę. Sodą z octem 

lub sokiem z cytryny umyjemy 
płytki ceramiczne oraz nawet 

bardzo zabrudzone fugi. Dla 
wzmocnienia efektu warto 

zrobić z tych składników 
gęstą pastę i pozostawić 
w fugach na kwadrans. 
Następnie zmyć wilgotną 
ściereczką. Ten domowy 
preparat wywabi również 

plamy z dywanów, kanap 
i inny tkanin. Nie każdy wie, 

że dodany do prania bielizny i innych 
białych tkanin pozwoli odzyskać 
ich dawną biel. Równocześnie 
dodatek sody oczyszczonej pozbawi 
je nieprzyjemnego zapachu, 
pochodzącego choćby z dymu 
tytoniowego lub smażenia. Jeśli 
chodzi o tkaniny kolorowe, pomoże 
wywabić z nich nie tylko brud i np. 
kuchenny tłuszcz, ale także wpłynie 
na wzmocnienie barwy włókien.
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SZYCIE ROLETY
Większość rodzajów rolet podnosi się za pomocą linek zamocowanych na 
niewielkich kółeczkach, dlatego powinno się je starannie dobrać do wymiarów 
okna. Z tego względu bardzo ważne jest precyzyjne wykonanie jego pomiarów. 
By określić szerokość rolety, do szerokości wnęki okiennej powinno się dodać 
po 5 cm z każdej strony. Jej długość zależy m.in. od sposobu montażu. Przy 
instalacji do ściany, do długości wnęki okiennej dodajemy ok. 30 cm. Gdy roleta 
jest montowana do sufitu, jej długość po zwinięciu powinna wynosić ok. 35 cm. 
Ilość materiału zależy również od rodzaju rolety. Na storę rzymską wpływ ma 
liczba i rozmiar fałd. Gdy ma mieć np. pięć fałd o szerokości 25 cm, czyli po 
złożeniu 12,5 cm, należy dodać 5x25 cm, czyli 125 cm do długości okna. Na story 
austriackie potrzeba tkaniny dłuższej o ok. 30 cm niż wysokość okna. Materiał na 
roletę rzymską o odpowiednich wymiarach trzeba z każdej strony zaprasować po 
5 cm, podłożyć i ponownie zaprasować, a na koniec zszyć. W zaznaczonych kredą 
miejscach, w których chcemy, żeby rolety miały fałdę, szyjemy tunel na poziomy 
pręt. Górny brzeg tkaniny wykańczamy taśmą rzepową, a następnie podszywamy 
dół rolety. Wyznaczamy kredą miejsca na pionowe taśmy. Odległość pierwszej 
i ostatniej od boku rolety powinna wynosić 10 cm. Odległość między taśmami 
po umarszczeniu może wynosić ok. 30-40 cm. Do rolet rzymskich konieczne jest 
zastosowanie dość drogich mechanizmów łańcuszkowych lub sznurkowych. 

ROLETY RZYMSKIE
Są skromniejsze i wymagają 
mniejszej ilości tkaniny. To rodzaj 
zasłon podnoszonych, skutecznie 
chroniących przed światłem 
i przesłaniających widok. Można je 
podnosić do pożądanej wysokości. 
Warto o nich pomyśleć, gdy nie 
chcemy, by przesłona okienna 
zajmowała dużo miejsca. Wygodę 
ich użytkowania docenimy zwłaszcza 
w kuchni i łazience – podnoszone 
do góry trudniej zabrudzić czy zalać 
wodą, niż zasłony zsuwane do 
boków okna. Rolety rzymskie można 
wykonać z tkanin różnej grubości, 
poza bardzo grubymi wełnami, które 
trudno udrapować w poprzeczne 
fałdy. 

FANTAZYJNE ROLETY PODNOSZONE
Określane jako kaskadowe, festonowe, 
austriackie, a także wiedeńskie oraz 
angielskie należą do najbardziej efektownych 
zasłon podnoszonych. Falujące przesłony 
powstają z suto marszczonej tkaniny. Fałdy 
tworzą się podczas podnoszenia zasłon 
za pomocą umocowanych z tyłu linek. Tego 
typu przesłony najlepiej wykonać z miękkich, 
odpornych na zgniecenia tkanin, które będą 
się ładnie układać. Warto wybrać organdynę, 
woal, taftę, jedwab, czy miękką bawełnę. 
Niezwykle dekoracyjny efekt osiągniemy, 
nakładając tkaniny warstwami, np. 
wierzchnią z ciekawym wzorem podszyjmy 
jednobarwną. Rolety można ozdobić 
chwostami, frędzlami, lamówkami, a nawet 
falbankami.

WYZWANIA DLA DOMU
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BUDYNEK I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

ZAPLECZE I WYJŚCIE DO OGRODU
W trakcie prowadzenia porządków warto 
zadbać nie tylko o posesję od strony 
reprezentacyjnej, czyli bramy wjazdowej, ale 
również od zaplecza. Wyjście do ogrodu, droga 
prowadząca do pomieszczenia gospodarczego, 
piwnicy lub boczne przejście do garażu, 
nie mogą być traktowane po macoszemu. 
Przede wszystkim trzeba solidnie umyć trakty 
komunikacyjne, schody i elementy murków 
oraz elewacji, na których często można znaleźć 
pozostałości po zimie. Niezbędna będzie do 
tego celu myjka ciśnieniowa, która pozwoli 
na pozbycie się osadu z soli lub piasku 
używanego w czasie gołoledzi. Usunie też 
błoto i inne nieczystości. Jeśli mamy trudność 
z pozbyciem się zabrudzeń na elewacji, warto 
skorzystać z dodatkowego asortymentu, 
w jaki myjki są wyposażane. Skuteczne będą 
obrotowe szczotki napędzane strumieniem 
wody. Przystawka służąca do czyszczenia 
powierzchni płaskich przyda się też podczas 
usuwania zanieczyszczeń z płyt chodnikowych 
i schodów. Jej zaletą jest to, że myjąca 
woda nie rozpryskuje się na boki. Umyjemy 
nią zabrudzoną powierzchnię nawet cztery 
razy szybciej, niż za pomocą zwykłej dyszy. 
Nakładana na przystawkę kratka ochronna 
pozwoli na czyszczenie nawet żwirowej alejki 
lub opaski drenażowej wokół budynku. 

SPRZĄTAMY GARAŻ
Już na etapie budowy domu należy przemyśleć wyposażenie 
garażu. Dobrze zaprojektowane pomieszczenie będzie nie tylko 
bardziej użyteczne i komfortowe, ale także łatwiejsze w utrzymaniu 
czystości. Oprócz zastosowania trwałych oraz odpornych na wodę 
materiałów, dobrze jest wykonać instalację wodną oraz odpływ w 
posadzce. Dzięki temu sprzątanie pomieszczenia na mokro oraz 
mycie elementów nadwozia samochodu np. myjką ciśnieniową, 
będzie możliwe do przeprowadzenia we wnętrzu. Jeśli nie mamy 
doprowadzonej wody do garażu ani odpływu, do sprzątania posadzki 
przyda się odkurzacz przemysłowy. Szybko zbierze nawet duże 
ilości pyłów oraz wszelkie nieczystości. Swoją sprawność sprzęt ten 
zawdzięcza dużej powierzchni filtracyjnej i wysokiej mocy silnika. 
Również woda pozostała po myciu posadzki zostanie przez niego 
sprawnie zassana.

PORZĄDKI W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM
Słoneczna wiosena pogoda sprzyja porządkom, dlatego właśnie 
w taki dzień będzie nam łatwiej zabrać się za przeanalizowanie 
zawartości pomieszczenia gospodarczego. Nieużywane sprzęty 
ogrodowe, sportowe i rekreacyjne warto oddać potrzebującym. 
Ułatwią nam to choćby darmowe portale ogłoszeniowe albo 
sąsiedzki kiermasz wymiany niepotrzebnych rzeczy. Zamiast 
gromadzić zbędne przedmioty, podarujmy je osobie, której się 
przydadzą. Sami zyskamy bezcenną przestrzeń, upragniony 
porządek i wdzięczność obdarowanych.
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DOMOWE FINANSE    plany mieszkaniowe
AUTOR TEKSTU: Beata Wysoczarska
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Właściciele starych domów i miesz-
kań często stają przed dylema-
tem: naprawiać czy wymieniać? 

Odpowiedź nie zawsze jest jednoznaczna. 
Jednak szukając oszczędności, warto do-
kładnie przyjrzeć się, w jakim stanie tech-
nicznym są poszczególne elementy domu 
czy mieszkania i ich wyposażenie. Stare bu-
dynki skrywają bowiem często wiele cen-
nych, naturalnych materiałów, stosowanych 
zarówno podczas budowy, jak i wykończe-
nia pomieszczeń. Podejmując się remontu 
starych wnętrz, przeanalizujmy, które ele-
menty opłaca się pozostawić i poddać reno-
wacji, a których nie warto już ratować. Takie 
przemyślane podejście do remontu i nada-
nie nowego życia elementom wnętrz, może 
nam przynieść spore oszczędności. Zredu-
kujemy wydatki przede wszystkim związane 
z kosztem zakupu nowych materiałów wy-
kończeniowych, ale także kosztem ich mon-
tażu. Większość domowych prac renowacyj-
nych możemy bowiem przeprowadzić we 
własnym zakresie – wystarczy zgłębić nieco 
temat i  zaopatrzyć się w odpowiednie na-
rzędzia. Do niektórych, bardziej specjali-
stycznych prac renowacyjnych, warto za-
trudnić fachowca. W  większości przypad-
ków jego praca i tak będzie nas kosztować 
mniej, niż wykonanie wszystkiego od nowa. 
Szukając oszczędności podczas remontu 
starego domu czy mieszkania, zwracajmy 
szczególną uwagę na powierzchnie wyko-
nywane z naturalnych, trwałych materiałów, 
które czasami poddane niewielkiej renowa-
cji posłużą nam jeszcze przez długie lata. 

ESTETYKA PRZEDE WSZYSTKIM
Nie zawsze kwestie oszczędnościowe są 
najważniejsze. Niektóre elementy domu czy 
mieszkania warto poddać renowacji, nawet 
wówczas, gdy wiąże się to z dość wysokim 
kosztem. Zalicza się do nich m.in. drew-
niane okna skrzynkowe, drewniane pod-
łogi o  ponadczasowej urodzie, układane 
w oryginalne, rzadko spotykane już wzory 
czy, stanowiące niezwykłą ozdobę wnętrz, 
piece kaflowe. Elementy te, mimo iż ich od-
nowienie może sporo kosztować, wprowa-
dzają do wnętrza wysoką estetykę i budują 
ich oryginalny charakter. Dzięki renowacji 
mogą też stać się wyposażeniem podno-
szącym znacznie wartość domu czy miesz-
kania, co będzie miało niemałe znaczenie, 
gdy po latach zaplanujemy sprzedaż wyre-
montowanej nieruchomości. 

Remont starego domu czy mieszkania to spore wyzwanie, 
nie tylko organizacyjne, ale przede wszystkim finansowe. Aby 
nie narażać się na zbędne wydatki i zachować co cenniejsze 
elementy, warto przeprowadzić jego dokładną inwentaryzację.

Remontowe  
dylematy
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RENOWACJA ZAMIAST WYMIANY – INSPIRACJE DLA OSZCZĘDNYCH
Okna z historią w tle 
W starych budynkach spotkać 
można jeszcze popularne niegdyś 
okna skrzynkowe. Stosowane 
przed laty w niemal całej Europie 
charakteryzowały się wysoką estetyką 
i precyzją wykonania. Okna skrzynkowe 
produkowane były z dokładnie 
wyselekcjonowanego drewna, dobrze 
zabezpieczonego przed działaniem 
niekorzystnych czynników. Jeśli więc 
w remontowanym budynku znajduje 
się taka stolarka, zamiast wymieniać ją 
na nową, warto rozważyć renowację 
okien. Istnieje bowiem duża szansa, 
że pomimo niezachęcającego wyglądu 
są one w nienajgorszym stanie. 
Odnowienie okien skrzynkowych 
polega na przywróceniu im pierwotnej 
urody oraz poprawie izolacyjności 
termicznej, dzięki czemu nie będą one 
ustępowały pod tym względem obecnie 
stosowanym produktom. Po usunięciu 
starych, spękanych czy częściowo 
wykruszonych powłok ocenia się stan 
drewnianych ram i podejmuje dalsze 
kroki. Okna m.in. doszczelnia się, 
eliminuje wady konstrukcyjne, w tym 
luzy powstałe np. na skutek naturalnego 
paczenia się drewna. Podczas renowacji 
uzupełnia się także ubytki, wymienia 
zwykle, dość cienkie tafle szkła na szyby 
zespolone i naprawia okucia. Następnie 
rekonstruuje się ewentualne braki 
w elementach ozdobnych, odpowiednio 
zabezpiecza odrestaurowane drewno 
i pokrywa nowoczesnymi powłokami 
malarskimi, dostosowując kolor stolarki 
do innych elementów zewnętrznych 
domu. Taka renowacja sprawi, że 
jeszcze przez długie lata będziemy 
cieszyć się pięknem i funkcjonalnością 

historycznych okien skrzynkowych. 
Tego rodzaju prace wymagają jednak 
odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, 
dlatego należy zlecić je specjaliście. 
Z pewnością taki zabieg opłaci się, 
gdyż unikniemy wydatków związanych 
z wymianą okien na nowe. Szacuje się, 
że koszt renowacji stanowi około 1/3-1/2 
kosztu zakupu i wymiany nowego okna. 
Jest to jednak kwestia indywidualna, 
uzależniona m.in. od stopnia zniszczenia 
stolarki. Pomijając już kwestie 
wydatków, zlecając renowację starych 
okien zyskamy pełną uroku, solidną 
i przede wszystkim oryginalną stolarkę, 
która stanie się wyjątkową ozdobą 
elewacji budynku, jak i jego wnętrz. 
Odnowieniu warto poddać również 
drewniane okiennice, które mogą stać 
na straży pomieszczeń, a zimą chronić je 
dodatkowo przed utratą ciepła. 

Widoczne elementy konstrukcyjne
W domach wznoszonych przed laty często pozostawiano 
niezabudowane elementy konstrukcyjne budynku. Widoczne 
we wnętrzach krokwie dachowe, podciągi czy słupy były 
integralną częścią aranżacji wnętrza. Nieosłonięte zabudową 
drewno konstrukcyjne odpowiednio obrabiano – strugano, 
szlifowano i pokrywano powłokami ochronno-dekoracyjnymi. 
Widoczne elementy konstrukcyjne pełniły również funkcję 
dekoracyjną. Pełne uroku są nawet pojawiające się na nich 
niewielkie spękania, które tylko podkreślają ponadczasowy 
urok drewna. Widoczne elementy konstrukcyjne często 
też nawiązywały do drewnianego wyposażenia budynku 
– np. drzwi wewnętrznych czy posadzek. Aby zaoszczędzić 
sobie dodatkowych kosztów i pracy, przystępując do 
remontu domu, nie warto zasłaniać zabudową widocznych 
elementów drewnianej konstrukcji. Lepiej je odnowić, m.in. 
zeszlifowując stare powłoki i zastępując je nowymi. Aby 
nadać bardziej nowoczesny wygląd wnętrzom, drewno 
można pomalować np. na intensywny kolor.  
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Piec kaflowy
Prawdziwym rarytasem starych domów są piece 
kaflowe. Do odnowienia takiego pieca najlepiej zatrudnić 
zduna. Zwykle gruntownego remontu wymaga jego 
wnętrze – z zewnątrz wykonuje się kosmetyczne 
naprawy. Jeśli koszt renowacji pieca okaże się zbyt duży, 
warto rozważyć zastąpienie go bardziej efektywnym 
źródłem ciepła, czyli kominkiem, który może zostać 
wykonany w tym samym co piec stylu. Z dużą 
ostrożnością podejdźmy do jego rozbiórki. Niezwykle 
dziś cenne, ozdobne kafle, warto wykorzystać jako 
okładzinę nowego kominka. Można ich również użyć 
np. do wykończenia ściany nad blatem kuchennym. 

Efektowna wanna
Łazienki w starych, stylowych domach często wyposażane były 
w dekoracyjne wanny wolno stojące, ustawione na ozdobnych 
nóżkach. Mając na wyposażeniu taką wannę, warto rozważyć 
jej renowację, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wygląda na 
zniszczoną. Obecnie za model w stylu retro trzeba bowiem 
zapłacić kilka tysięcy złotych. W sklepach budowlanych 
znajdziemy różne środki do odnawiania starych wanien. 
Porysowaną emalię możemy odmalować farbą poliuretanową, 
która w dotyku i wyglądzie przypomina emalię. Bez problemu 
powinniśmy też dobrać kolor powłoki, np. do planowanego 
wyposażenia remontowanej łazienki czy płytek. Jeśli nie 
czujemy się na siłach, aby samodzielnie odnowić wannę, 
warto skorzystać z usług profesjonalnych firm. Będziemy mieć 
wówczas pewność, że uzyskamy odpowiedni efekt wizualny 
z jednoczesną wytrzymałością powłoki (firmy zajmujące się 
renowacją wanien udzielają zwykle na swe prace kilkuletniej 
gwarancji). Wymiany z pewnością będzie wymagała bateria 
wannowa – nowszy model nie tylko poprawi estetykę strefy 
kąpielowej, ale przede wszystkim przyniesie nam oszczędności 
w zużyciu wody.

Sztukaterie ku ozdobie 
Niezwykle efektowną ozdobą wnętrz starych domów czy 
mieszkań są sztukaterie. Ta technika zdobienia pomieszczeń 
powróciła znów do łask. Obecnie sztukaterie pojawiają 
się w pomieszczeniach utrzymanych w różnych stylach 
– od klasycznego, po eklektyczny. Dekoracje te nadają 
wnętrzom nieco pałacowy, elegancki sznyt. Stare zdobienia, 
które najczęściej pojawiały się na połączeniu ścian z sufitem 
zwykle wykonywane były z gipsu. Niezbyt nadgryzione zębem 
czasu elementy gipsowe warto odświeżyć, a więc odmalować 
farbą emulsyjną lub olejną. Ewentualne ubytki należy uprzednio 
wypełnić masą szpachlową, po zagruntowaniu powierzchni. Jeśli 
któryś z elementów dekoracyjnych uległ zniszczeniu, możemy 
pokusić się o odszukanie wśród bogatej oferty producentów 
produktu, który niewiele będzie się różnił od oryginału. Najmniej 
kłopotliwe będzie dobranie pojedynczo pojawiających się we 
wnętrzach dekoracji – np. rozet. Z łatwością znajdziemy taką, 
która będzie nawiązywała wzorem do starych sztukaterii. 
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Cegła na wierzchnu
Stare, pękające tynki nierzadko wymagają skucia. W takiej sytuacji 
naszym oczom często ukazuje się efektowny, ceglany mur. Czerwona 
cegła to bardzo modny obecnie element wystroju wnętrza. Ceglaną 
ścianę warto więc odpowiednio oczyścić i pozostawić nieotynkowaną. 
Sprawdzi się ona dobrze zarówno jako tło dla klasycznego, jak i bardziej 
nowoczesnego wystroju. W zależności od oczekiwanego efektu stary 
tynk można skuć z całej powierzchni ściany lub tylko z wybranych 
fragmentów, co dodatkowo podkreśli jej oryginalny charakter. 
Po usunięciu starych tynków cegły należy oczyścić. W tym celu można 
użyć niezbyt twardej szczotki drucianej, należy jednak uważać, aby nie 
pozostawiała na cegłach ciemnych zarysowań. Jeśli chcemy oczyścić 
ceglany mur o dość dużej powierzchni, warto zlecić piaskowanie cegieł. 
Polega ono na czyszczeniu muru poprzez napylanie na nie pod wysokim 
ciśnieniem drobin kruszywa, które uderzając o ścianę odrywają od 
podłoża cząsteczki brudu i pozostałości po zaprawie. Po oczyszczeniu 
cegieł z resztek starych zapraw tynkarskich, powierzchnię ściany należy 
oczyścić z pyłu, a cegły warto zaimpregnować.  

Płytki z odzysku
Dawniej bardziej zamożni właściciele domów, 
wykańczali podłogi niezwykle efektownymi płytkami 
cementowymi. Dziś materiał ten wraca do łask. 
Stare cementowe płytki charakteryzowały się dużą 
trwałością. Oryginalny wygląd nadawały im nie tylko 
bogate, często wielobarwne zdobienia, ale również 
drobne, wynikające z ręcznego procesu produkcji 
niedoskonałości – np. wyszczerbienia. Jeśli stare 
płytki cementowe są w niezłym stanie, nie warto ich 
zrywać. Poluzowane kafle należy delikatnie oderwać 
od podłoża, oczyścić powierzchnię z resztek starej 
zaprawy, zagruntować podłoże i przykleić płytki na 
nowo na zaprawę elastyczną lub szybkowiążącą. 
Do fugowania zaleca się fugi białe lub w odcieniach 
szarości. Pozostałe fugi kolorowe przez zawarte 
w nich pigmenty mogą być trudne do usunięcia 
z powierzchni płytek. Po starannym oczyszczeniu 
okładzinę należy zaimpregnować. Dzięki temu 
chropowata powierzchnia płytek nie będzie tak 
bardzo narażona na zbrudzenia. 

Ceglany mur w nowej odsłonie 
Jeśli nie zależy nam na widoku czerwonych 
cegieł lub obawiamy się, że odkryty ceglany 
mur nie będzie zbytnio pasował do charakteru 
wnętrza, możemy nadać ścianie nieco 
bardziej nowoczesny sznyt, pokrywając mur 
białą farbą. Biały ceglany mur sprawdzi się 
we wnętrzach utrzymanych w różnym stylu 
– od skandynawskich, przez prowansalskie, 
po bardziej industrialne loftowe. Może  
być elementem równoważącym charakter 
ciepłego, wypełnionego drewnem wnętrza. 
Biel to kolor uniwersalny – pomalowana na 
biało ceglana ściana stanie się neutralnym 
tłem dla różnorodnego wyposażenia wnętrz. 
Dzięki temu zabiegowi znikną główne 
problemy z odkrytym murem, a więc 
brudząca, chropowata powierzchnia cegieł 
i wykruszające się spoiny. Farba ustabilizuje 
materiały i wygładzi nieco powierzchnię 
muru, nadając mu bardziej jednolity wygląd. 
Do malowania cegieł można użyć białej 
farby akrylowej. Najlepiej zdecydować się 
na produkt pozwalający uzyskać matowe 
wykończenie, gdyż połysk będzie bardziej 
podkreślał nierówności ściany. Przed 
przystąpieniem do malowania cegieł 
należy starannie oczyścić powierzchnię 
ściany z pyłu i kurzu, przecierając cegły 
oraz spoiny wilgotną ścierką. Powierzchnia 
ściany powinna też zostać zagruntowana, 
co poprawi przyczepność powłoki malarskiej 
do podłoża. 
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Nowe życie podłogi
Drewniane podłogi to często prawdziwy 
skarb starych domów i mieszkań. Jeśli 
pomieszczenia wykończone są tym 
materiałem posadzkowym, sprawdźmy, 
czy można go poddać renowacji. Niezbyt 
zniszczone drewno można wycyklinować. 
W ten sposób pozbędziemy się m.in. 
trwałych zabrudzeń powierzchniowych oraz 
zarysowań i odsłonimy nową, estetyczną 
warstwę drewna. Przed podjęciem decyzji 
o renowacji drewnianej podłogi zaprośmy 
do domu fachowca, aby ocenił grubość 
warstwy drewna i możliwość renowacji 
podłogi. W przypadku bardzo zniszczonych 
posadzek może się bowiem okazać, 
że o wiele bardziej opłacalne okaże się 
wykonanie drewnianej podłogi na nowo. 
Na renowację z pewnością warto się 
zdecydować, jeśli drewniane elementy 
ułożone są w historyczne, rzadko dziś 
spotykane wzory – np. klasyczny wzór jodły 
francuskiej (widoczny na zdjęciu obok). 

Meble do renowacji
Na kosztach wyposażenia domu zaoszczędzimy, 
poddając renowacji stare, drewniane meble. Często 
warstwa starych powłok skrywa solidne drewno 
i misterną pracę stolarza. Warto więc poświęcić 
trochę czasu na renowację mebla, aby niedużym 
kosztem otrzymać oryginalny element wyposażenia 
wnętrza, który może stać się jego prawdziwą ozdobą. 
Najważniejszym elementem prac renowacyjnych 
jest oczyszczenie mebla ze zniszczonych powłok. 
Można to zrobić ręcznie za pomocą papieru ściernego, 
mechanicznie szlifierką lub stosując specjalne preparaty 
do usuwania starych powłok. Powierzchnia drewna 
powinna być równa i gładka. Ewentualne ubytki można 
zamaskować specjalną szpachlą do drewna. Odsłonięte 
drewno należy pokryć nową powłoką ochronną 
– np. farbą, lakierem czy bejcą. 

Schody do liftingu
Również intensywnie użytkowanym, starym drewnianym schodom 
warto nadać dawny blask, poddając je renowacji. Nada ona piękny 
wygląd drewna i sprawi, że schody posłużą nam jeszcze przez 
długie lata. Ich odnowienie z pewnością będzie bardziej opłacalne 
niż wykonanie schodów od nowa. Z biegiem lat zniszczeniu 
ulegają najczęściej najbardziej narażone na ścieranie stopnie 
schodów. Kluczowym etapem prac jest wyszlifowanie drewnianych 
elementów. W zależności od wielkości powierzchni można to 
zrobić ręcznie lub mechanicznie, stosując np. szlifierkę oscylacyjną. 
Drugie rozwiązanie znacznie przyspieszy przebieg prac. Szlifując 
drewniane elementy schodów, zwłaszcza stopni, należy zwrócić 
uwagę, aby drewno było szlifowane możliwie równomiernie na 
całej powierzchni. Sposobem na renowację mocno zniszczonych 
schodów może być cyklinowanie. Po pokryciu materiału środkiem 
dekoracyjno-ochronnym pozwoli to uzyskać powierzchnie 
o jednakowym wybarwieniu. Wyszlifowane drewniane elementy 
należy oczyścić z pyłu i na nowo zabezpieczyć odpowiednio 
dobranym preparatem do drewna. Może to być np. olej, bejca 
lub lakier. Wymiany lub naprawy mogą wymagać balustrady. 
Wybierając tralki w innym niż dotychczas stylu, możemy nadać 
schodom zupełnie nowy wygląd. 
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Rozważnego wyboru wymaga skom-
pletowanie garnków, patelni, form 
do wypieków, a  także drobnego 

sprzętu AGD. Opłacalny dla naszego 
zdrowia i  kieszeni może się także oka-
zać chociażby zakup sokowirówki, paro-
wara czy wielofunkcyjnego robota elek-
trycznego. Trudno również wyobrazić so-
bie w nowoczesnej kuchni brak kuchenki 
mikrofalowej. Tego typu wyposażenie wy-
maga dużych inwestycji finansowych, jed-
nak bardziej opłaca się rozłożyć zakupy 
w  czasie i  sukcesywnie powiększać ak-

cesoria kuchenne, niż wybrać te o niskiej 
jakości. Korzystając z  dobrych sprzętów, 
będziemy mogli gotować zdrowiej, zy-
skamy też więcej wolnego czasu, a  także 
obniżymy rachunki za energię elektryczną. 

ODPOWIEDNIE GARNKI 
Dominujące do niedawna garnki alumi-
niowe i  emaliowane wypierane są przez 
wyroby stalowe. Wykonuje się je ze stali 
nierdzewnej lub węglowej. Warto za-
kupić garnki ze stali nierdzewnej, gdyż 
mogą one służyć nie tylko do gotowania, 

ale też do pieczenia i  duszenia potraw. 
Można je także stosować na każdego ro-
dzaju płycie – zarówno tradycyjnej gazo-
wej, jak i  nowoczesnej indukcyjnej. Wy-
bierając je, zwróćmy uwagę na grubość 
dna – bardzo dobre są te z dnem wielo-
warstwowym, najlepsze modele mają od 
trzech do sześciu warstw. Garnki z  gru-
bym dnem są droższe, ale zdecydowanie 
szybciej się nagrzewają oraz dłużej trzy-
mają ciepło i  nawet jeśli ktoś spóźni się 
na obiad, nie trzeba będzie podgrzewać 
potraw. Jednak w  tego typu naczyniach 

Prowadzenie zdrowej, a jednocześnie oszczędnej kuchni będzie znacznie łatwiejsze, 
jeśli zainwestujemy w jej odpowiednie wyposażenie. 

Garnki i sprzęty 
do oszczędnej kuchni



nie wolno przechowywać jedzenia. Je-
śli zależy nam, by potrawa na długo za-
trzymała ciepło, wybierzmy garnek wyko-
nany z  żeliwa. Żeliwne naczynia dosko-
nale sprawdzają się podczas duszenia 
potraw na wolnym ogniu. Mogą być wy-
kończone powłoką ceramiczną, emalio-
waną lub teflonową. 
Coraz większym powodzeniem cieszą się 
garnki z  powłoką ceramiczną. Można 
je stosować nie tylko do gotowania, ale 
również do pieczenia. Są również wy-
korzystywane do przechowywania po-
traw w  lodówce. Przy ich użyciu przygo-
towujemy potrawy, np. smażymy z mini-
malną ilością tłuszczu. Ich zaletą jest też 
doskonałe przewodzenie ciepła, dlatego 
nagrzewają się bardzo szybko i do przy-
rządzania w nich potraw zużywamy mniej 
energii. Pamiętajmy, że nie można ich 
myć w zmywarce. 
Do naczyń stosunkowo tanich i idealnych 
np. dla alergików należą garnki ze szkła 
żaroodpornego. Mają one właściwości 
antybakteryjne i  hipoalergiczne. Można 
z  nich korzystać na kuchenkach gazo-

wych i elektrycznych oraz w piekarnikach.
Do najkosztowniejszych garnków należą 
miedziane. Nawet za niewielki rondelek 
wykonany z  tego metalu trzeba zapłacić 
powyżej 100 zł. Warto jednak zaopatrzyć 
się w  takie naczynie – garnki miedziane 
są idealne do przyrządzania przetworów 
takich jak dżemy i konfitury, gdyż dosko-
nale przewodzą ciepło i  długo je utrzy-

mują, a  także równomiernie się nagrze-
wają. Do mieszania potraw przygotowy-
wanych w  takich naczyniach trzeba sto-
sować drewniane lub  plastikowe łyżki 
i łopatki. 
Nowością w  Polsce są garnki tytanowe. 
Ich zaletą jest niezwykła trwałość i  ja-
kość. Nie tylko szybko i  równomiernie 
przewodzą temperaturę, ale też są 

Parowar umożliwia 
przyrządzenie 
wartościowych 
i smacznych potraw.
Przygotowywane na 
parze jedzenie solimy 
dopiero, gdy jest gotowe.

 REKLAMA 
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odporne na zarysowania, a  także szok 
termiczny.

NACZYNIA 
DO NIEKONWENCJONALNEGO 
GOTOWANIA
Czas przyrządzania potraw skracają 
znacznie szybkowary. Dzięki podciśnie-
niu w naczyniu szybko wytwarza się wy-
soka temperatura, co przyspiesza goto-
wanie. W pokrywie znajduje się mały za-
worek bezpieczeństwa, który powoli wy-
puszcza nadmiar pary, co sprawia, że 
wysokie ciśnienie nie rozrywa garnka. 
Przyrządzanie potraw w szybkowarze ma 
jeszcze jedną zaletę. Dzięki skróceniu 
czasu obróbki cieplnej produkty tracą 
mniej wartości odżywczych i witamin, niż 
te gotowane tradycyjnie, mają więc wy-
soką wartość odżywczą. Pozostaje w nich 
również esencja smaku i zapachu – po-
trawy są bardziej aromatyczne od tych 
gotowanych w  tradycyjny sposób. Szyb-
kowar pozwoli zaoszczędzić 40-50% 
energii i 60-70% czasu, np. przyrządze-
nie w  tego typu naczyniu kurczaka zaj-
muje około 15-20 minut, a  ugotowa-
nie ziemniaków około 5-6 minut. Szyb-
kowary wykonuje się najczęściej ze stali 
nierdzewnej lub aluminium. Można je 
kupić już za około 90 zł, ale za modele 
z  najwyższej półki trzeba zapłacić od 
500 do nawet 1500 zł. 
Alternatywą dla szybkowarów mogą być 
garnki do gotowania na parze, które 

w  pewnym stopniu mogą zastąpić to 
urządzenie, a są znacznie tańsze. Przy-
gotowane w nich potrawy mają równie 
wysokie walory smakowe, a  także od-
żywcze – tracą zdecydowanie mniej wi-
tamin czy soli mineralnych. Szczególnie 
poleca się taką formę gotowania wa-
rzyw oraz ryb, a  także ryżu i  kasz. Do 
przyrządzenia dania na parze wystar-
czy garnek z  wkładką metalową lub 
bambusowym koszyczkiem. Trwalsza 
i  bardziej funkcjonalna jest metalowa 
wkładka z  regulowaną średnicą, dzięki 
czemu dopasuje się do każdego garnka. 
Wygodne w  użyciu są wieloczęściowe 
garnki, składające się z  reguły z  trzech 
elementów – garnka właściwego, per-
forowanych wkładek i  przykrywki. Do-
stępne są także modele z większą liczbą 
wkładek, które umożliwią nam przygo-
towanie wielodaniowego obiadu w jed-
nym garnku – co znacznie przyczyni się 
do oszczędności prądu lub gazu. Za-
miast garnka z wkładką można wybrać 
parowar. To bardzo wygodne naczynie  
elektryczne, na którym ugotujemy cały 
obiad, jeśli wybierzemy model o  du-
żej pojemności z  kilkoma poziomami 
pojemników. Większość ma trzy po-
jemniki i  tyle samo sitek, niektóre mo-
dele mogą być wyposażone w mniejsze  

TO SIĘ OPŁACA
1. Niezależnie od rodzaju materiału, 
z jakiego wykonano garnki, 
zwracajmy uwagę na ich dno. 
To od niego w dużym stopniu 
zależy trwałość naczynia oraz czas 
i komfort gotowania. Warto sięgać 
po garnki z płaskim dnem – gdy 
przylega ono dobrze do płyty 
kuchennej, potrawa szybciej się 
gotuje. Poza naczyniami z dnem 
wielowarstwowym godne uwagi 
są garnki z dnem kapsułkowym, 
które mają wbudowaną specjalną 
nakładkę aluminiową. Wyróżnia 
je niezwykła odporność na 
odkształcenia oraz perfekcyjne 
rozprowadzanie ciepła.
2. Najekonomiczniej jest zaopatrzyć 
się w garnki wielofunkcyjne, które 
można używać także do pieczenia 
oraz myć w zmywarce. Dzięki 
nim oszczędzimy wodę, energię, 
czas, a także miejsce w szafkach 
kuchennych, zamiast brytfanki do 
pieczenia użyjemy garnka. Gdy 
mamy niewiele miejsca, wybierzmy 
patelnię ze składaną rączką.
3. Przydatne są także miarki 
umieszczone na ściance naczynia, 
które ułatwiają odmierzanie 
składników potrawy.
4. Wygodę przyrządzania potraw 
poprawią szklane pokrywki. Dzięki 
nim bez podnoszenia pokrywki 
i wiążącej się z tym utraty ciepła 
zobaczymy, co się dzieje z potrawą. 
Daje nam to też gwarancję, że 
jedzenie nie wykipi.
5. Zwróćmy też uwagę, czy 
w komplecie są naczynia 
z dodatkowym wyposażeniem, 
takim jak wkładki cedzakowe lub 
tarki.
6. Nie bez znaczenia powinna być 
też gwarancja, jaką producent daje 
na naczynia. Może ona wynosić 2, 5, 
10, 20 lat, a nawet być dożywotnia.
7. W oszczędnym prowadzeniu 
kuchni ważny jest także odpowiedni 
dobór naczyń do wielkości 
powierzchni grzewczej. Powinna 
być ona nieco mniejsza lub równa 
dnu naczynia. By zoptymalizować 
czas przyrządzania potraw, 
dobierajmy także wielkość garnka 
do umieszczonej w nim zawartości, 
najlepiej gdy wynosi ona około 2/3 
jego pojemności.
8. Zanim zaczniemy gotowanie, 
przyjrzyjmy się czystości dna 
garnka oraz płyty grzewczej. 
Ich zabrudzenia zaburzają 
przewodnictwo ciepła i powodują 
marnowanie energii.

Szybkowar pozwoli 
zaoszczędzić 40-50% energii 

i 60-70% czasu

Dobrej jakości szybkowar to inwestycja na lata. Szczególnie warto go wykorzystywać 
do przygotowywania potraw wymagających kilkugodzinnego gotowania.
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pojemniczki na kasze, ryż i  inne pro-
dukty sypkie. Warto sprawdzić, z jakiego 
materiału są wykonane pojemniki, za 
trwalsze od tych z  tworzyw sztucznych 
uchodzą aluminiowe. Ważna jest także 
podstawa parowaru, która musi być so-
lidna. Urządzenie powinno mieć także 
wskaźnik poziomu wody, umożliwiający 
kontrolowanie jej ilości. Jeśli domow-
nicy stołują się o  różnych porach, roz-
ważmy zakup urządzenia umożliwia-
jącego podtrzymanie temperatury da-
nia do czasu podania obiadu. Wygodny 
jest także sprzęt wyposażony w progra-
mator z  programem opóźniony start, 
dzięki któremu ustawimy czas włączenia 
się urządzenia, np. na 20 minut przed 
powrotem do domu. Funkcja przyspie-
szony start z kolei umożliwia zagotowa-
nie wody w  kilka sekund. Jeśli mamy 
mało miejsca do przechowywania paro-
waru, wybierzmy model składany. Zna-
czenie ma też moc parowaru, która wy-
nosi od 400 do 2000 W – im wyższa, 
tym szybciej zagotuje się woda.

SOKOWIRÓWKI I ROBOTY 
KUCHENNE
O dobroczynnych dla naszego zdrowia 
właściwościach owoców i warzyw nie 
trzeba nikogo przekonywać. Naj-
więcej wartości odżywczych mają 
świeże warzywa. Najczę-
ściej spożywamy je 
w  formie surówek 
i  chociaż podczas 
ich przyrządzania po-
zbawiamy jarzyny części 
cennych składników, to i  tak 
warto je jeść. W przyrządzaniu su-
rówek pomocny może okazać się robot ku-
chenny. Dzięki niemu oszczędzimy masę 
czasu. Jego zaletą jest także coraz niższe 
zużycie energii, której koszt w  ciągu roku 
nawet przy codziennym kilkuminutowym 
korzystaniu z robota nie przekracza 10 zł. 
Jest to możliwe ze względu na moc tego 
typu urządzeń – mają one zazwyczaj około 
500-1000 W, chociaż dostępne są urzą-
dzenia o mocy 450 W.
Warto też rozważyć zakup sokowirówki. 

To  sprzęt łatwy w  obsłudze i  stosunkowo 
tani, a także bardzo wydajny. Minusem so-
kowirówek jest głośny tryb pracy oraz ich 
mycie, jednak wypicie trzech szklanek świe-
żego soku może być tak samo korzystne dla 
naszego zdrowia jak spożycie 1,5 kg warzyw 
i owoców. Bardzo cenne właściwości ma np. 
sok jabłkowy – obniża poziom cholesterolu 
we krwi i zapobiega nowotworom. 

Niektóre sokowirówki mogą być wyposażone 
w dodatkowe przystawki poszerzające ich 
funkcje. 
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Domowym budżetem należy za-
rządzać. I  to rozsądnie. Jeśli więc 
chcemy, aby wystarczyło nam środ-

ków na wszystkie nasze wydatki, określmy 
najważniejsze i niezbędne z nich. 

MOŻLIWOŚCI FINANSOWE
Na samym początku spokojnie zasta-
nówmy się, ile pieniędzy możemy prze-
znaczyć na organizację przyjęcia. Pamię-
tajmy, że nasze wydatki zależą wyłącz-
nie od nas samych i sami możemy na nie 
wpływać, zatem świadomie podejmujmy 
decyzje, na co wydajemy (ciężko zaro-
bione) pieniądze z domowego budżetu. 
Warto o  przygotowaniu przyjęcia pomy-
śleć z  wyprzedzeniem i  co miesiąc od-
kładać pewną (nawet niewielką) kwotę 
pieniędzy, która dla nas nie będzie od-
czuwalna, a  przed samą uroczystością 
bardzo się przyda. Pomoże nam w  tym 
stosowanie zasady NWW (Najpierw 
Wpłata Własna), czyli regularne i  syste-
matyczne odkładanie w  pierwszej kolej-
ności pewnej kwoty pieniędzy.   

W DOMU CZY W LOKALU?
Od naszych możliwości finansowych za-
leży miejsce, w  którym urządzamy przy-
jęcie. Imprezę możemy zorganizować 
w domu (np. w salonie, choć coraz mod-
niejsze są przyjęcia urządzane w ogro-
dzie) lub w restauracji. Przyjęcie w domu 
jest tańsze, jednak to rozwiązanie wy-
maga od nas sporo pracy. Wynajęcie sali 
i  powierzenie organizacji świątecznego 
posiłku pracownikom restauracji jest 
komfortowe, jednak dużo droższe.
Cena skromnego przygotowanego samo-
dzielnie domowego obiadu dla 10 osób 
(np. rosół, kotlet schabowy z  ziemnia-
kami i  kapustą, dwa rodzaje ciast oraz 
napoje) to około 300 zł. Przyjęcie do-
mowe zazwyczaj zamyka się do 50 zł na 

Z niepokojem myślimy o zbliżających się Świętach Wielkanocnych, imieninach czy komunii 
dziecka? Przerażają nas wydatki? Pokażemy, jak zaplanować świątecznie przyjęcie, aby 
jego przygotowanie nie było dużym obciążeniem dla naszego domowego budżetu i abyśmy 
te dni mogli spokojnie oraz radośnie świętować razem z najbliższymi.

Świąteczny budżet 
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osobę. Niektórzy organizując uroczystość 
wynajmują kucharkę (koszt w  większym 
mieście to około 500-800 zł), która za-
dba o  przygotowanie posiłków. Można 
również skorzystać z usług firmy caterin-
gowej, która przywiezie do domu zamó-
wione dania. Usługi te nie są już tak dro-
gim rarytasem i z powodzeniem możemy 
znaleźć takie, których cena będzie dla 
nas odpowiednia. Warto poszukać cate-
ringu w mniejszych, podmiejskich restau-
racjach, gdyż na pewno będzie taniej. 
Wynajęcie cateringu to około 40-85 zł za 
jednego gościa, oczywiście cena zależy 
od rodzaju serwowanego menu.
A  jakie są ceny w  lokalu? Najczęściej 
koszt obiadu dla 1 osoby (zupa, drugie 
danie, deser i napoje) wynosi 60-75 zł. 
W mniej wytwornych restauracjach mo-
żemy za zestaw obiadowy z  napojami 
zapłacić tylko 35-50 zł. Jednak ceny 
uzależnione są od rodzaju menu, stan-
dardu lokalu i  miasta. Pamiętajmy, że 
w okresie świąt, np. w okresie komunij-
nym, ceny mogą wzrosnąć i za obiad dla 
jednej osoby możemy zapłacić 150 zł, 
a nawet i więcej. 

PRZYJĘCIE W DOMU
Jeśli postanowiliśmy samodzielnie zor-
ganizować przyjęcie w  domu, musimy 
zastanowić się nad naszymi potrzebami 
i,  oczywiście, wziąć pod uwagę zasob-
ność portfela. Bez znaczenia jest, czy or-
ganizujemy komunię dziecka, wielka-
nocne śniadanie czy imieniny męża, naj-

pierw stwórzmy plan, który ułatwi orga-
nizację przyjęcia, a jednocześnie pomoże  
zaplanować wydatki.  
Plan powinien zawierać wszystkie zada-
nia, jakie należy wykonać przed uroczy-
stością, oraz przynajmniej przybliżoną 
datę ich realizacji i konkretną osobę, 
która będzie za nie odpowiedzialna. 
Należy pamiętać, że wszystkim nie po-
winna zajmować się wyłącznie jedna 
osoba. Nie tylko dlatego, że może sobie 
nie poradzić, ale także dlatego, że to po 
prostu nieuczciwe – skoro wszyscy chcą 
miło spędzić świąteczne dni, to rów-
nież wszyscy powinni wziąć udział w ich 
zorganizowaniu. 

WYBIERZ MENU
Musimy skonfrontować swoje umiejętno-
ści kulinarne z  możliwościami finanso-
wymi. 200, 500, 1000 złotych? Określe-
nie limitu pozwoli nam sprawnie zarzą-
dzać odłożonymi pieniędzmi. „Zastaw 
się, a postaw się” nie jest dobrą zasadą. 
Pamiętajmy, że stół nie musi uginać się od 
wymyślnych potraw, z którymi nawet naj-
większe łasuchy sobie nie poradzą. Nie 
ma sensu przesadzać, lecz dostosować 
organizację przyjęcia do swoich realnych 
możliwości.

JADĄ, JADĄ GOŚCIE
Z organizacją przyjęcia 
nieodłącznie związani są goście. 
Pamiętajmy, że niektórzy mogą 
przyjechać z bardzo daleka, 
powinniśmy im więc zapewnić 
nocleg. Jeśli nie wszyscy 
zmieszczą się w naszym 
mieszkaniu, musimy wziąć pod 
uwagę hotel, a to generuje 
dodatkowy koszt.

KREDYT NIE JEST DOBRYM 
WYBOREM
W przedświątecznym szale 
zakupowym często ulegamy 
emocjom i nie zastanawiamy się 
nad alternatywnymi rozwiązaniami. 
Dotyczy to szczególnie kryzysowych 
sytuacji, gdy portfel świeci 
pustkami. W takich przypadkach 
wiele osób udaje się po szybki 
kredyt gotówkowy. Nie jest to 
najlepsze rozwiązanie. Tańszym 
i wygodniejszym sposobem na 
zwiększenie środków jest karta 
kredytowa. Jeśli w wyznaczonym 
terminie spłacimy dług, transakcje 
bezgotówkowe nie zostaną 
obciążone żadnymi odsetkami. 
Ważne jest jednak, aby uważnie 
zapoznać się z wytycznymi banku. 
Przekroczenie wskazanego terminu 
na spłatę skutkuje naliczeniem 
odsetek od całej kwoty oraz 
wszystkich transakcji, co sprawia, 
że zobowiązanie jest dość 
kosztowne.
Planując wydatki, warto także 
pomyśleć o limicie w rachunku. Aby 
móc skorzystać z takiego rozwiązania, 
należy zabezpieczyć środki na koncie 
osobistym, wnioskując o utworzenie 
określonej linii kredytowej. Wysokość 
limitu ustalana jest zazwyczaj 
na podstawie stałych wpływów 
i realizowanych transakcji.

Plan przyjęcia ułatwi nam 
przedświąteczne zakupy 
i jednocześnie pozwoli 
świadomie zarządzać  
domowym budżetem 
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Planując zakupy, nie zapomnijmy 
o dekoracjach, które pięknie przystroją 
świąteczny stół. 
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Jeśli nie jesteśmy mistrzem gotowania, 
to lepiej zrezygnujmy z wymyślnych eks-
perymentów, bo to prowadzi zazwy-
czaj do zmarnowania naszego cennego 
czasu, energii, a przede wszystkim pienię-
dzy. Najlepiej przygotować takie potrawy, 
w  których przyrządzaniu mamy wprawę 
i wiemy, że nam wychodzą smacznie.

ZAPLANUJ ZAKUPY
Jeśli mamy już ustalone menu na przyję-
cie, to zaplanujmy listę zakupów. Na ta-
kiej liście musimy uwzględnić również de-
koracje, prezenty czy nowe ubrania. Przy-
gotowując listę zakupów spożywczych, 
warto zrobić pewien ich zapas, ale nie 
przesadzajmy zbytnio, by po kilku czy kil-
kunastu dniach po imprezie ich nie wy-
rzucać. We wszystkim należy zachować 
umiar. Po wykonaniu listy sprawdźmy do-
mowe zapasy i szuflady, gdyż może oka-
zać się, że znajduje się tam sporo pro-
duktów, o których zapomnieliśmy, a które 
znajdują się na naszej liście. Jeśli tak, 
to wykreślmy je, by ich nie kumulować 
i ograniczyć zbędne wydatki.
Następny krok to podział listy zakupów 
na różne kategorie: niektóre rzeczy mo-
żemy kupić na kilka tygodni przed im-
prezą (np.  ubrania czy dekoracje), inne 
na kilka-kilkanaście dni przed wydarze-
niem, a  inne muszą być świeże. Rozbi-
cie zakupów na kilka podejść nie jest tak 
bardzo odczuwalne dla naszych finansów 

oraz pozwoli na oszczędności, ponie-
waż możemy trafić na korzystne promo-
cje. Pamiętajmy także, że bardzo często 
w  okresie przedświątecznym ceny wzra-
stają i wówczas wydajemy więcej. 

W SKLEPIE STACJONARNYM 
CZY W INTERNECIE?
Są rzeczy, które musimy sprawdzić „na-
macalnie”, np. przymierzyć ubrania czy 
obejrzeć dekoracje. Jeśli odwiedzimy kilka 
sklepów, będziemy mieli rozeznanie, co 
chcemy kupić, a co nam nie odpowiada. 
Ceny niektórych przedmiotów możemy 
najpierw sprawdzić w stacjonarnych skle-
pach, a  następnie kupić je w  niższej ce-
nie przez internet. Pamiętajmy jednak, 
aby zamówienia złożyć jak najwcześniej, 
aby dzień przed przyjęciem nerwowo nie 
oczekiwać kuriera. Może się też zdarzyć 
– szczególnie w  okresie przedświątecz-
nym, kiedy sklepy internetowe przecho-
dzą prawdziwe oblężenie – że zamówiony 
przez nas towar zostanie dostarczony już 
po przyjęciu. Problemem są także zwroty 
i wymiany zakupionych w internecie rzeczy 
– mimo że w  życie weszła nowa ustawa 

konsumencka chroniąca klienta. Często 
koszt przesyłki pokrywa klient, więc zwrot 
przedmiotów o wartości kilkunastu złotych 
się nie opłaca. Warto zamawiać przed-
mioty w  pobliskim sklepie internetowym, 
z możliwością osobistego odbioru. W ten 
sposób zaoszczędzimy na kosztach prze-
syłki (lub zwrotu) oraz od razu sprawdzimy 
jakość zamówionego towaru.

ROBIMY ZAKUPY
Zanim wybierzemy się na 
zakupy, uregulujmy wszystkie 
opłaty, rachunki i terminowe 
zobowiązania. Dopiero wtedy 
zorientujemy się, ile naprawdę 
możemy wydać, nie zaciągając 
niepotrzebnych długów.
Idąc do sklepu, przestrzegajmy 
kilku podstawowych zasad, 
które pozwolą nam na rozsądne 
zakupy i nie stracimy kontroli nad 
wydatkami:
1. Trzymajmy się przygotowanej 
wcześniej listy.
2. Nie ulegajmy emocjom, nie 
kupujmy nic pod wpływem 
impulsu, bo w ten sposób 
nasze zakupy powiększają się 
o niepotrzebne rzeczy.
3. Sprawdzajmy promocje, 
czasami są one dość naciągane.
4. Zakupy róbmy w pojedynkę, 
dzięki temu będziemy skupieni 
na tym, co mamy kupić. Chyba 
że naprawdę potrzebujemy opinii 
drugiej osoby odnośnie jakiegoś 
produktu. 
5. Nie zabierajmy ze sobą dzieci. 
One zawsze potrafią rozproszyć, 
bo zobaczą nową zabawkę, którą 
koniecznie muszą mieć. 
6. Omijajmy sklepy w godzinach 
szczytu – w stresie i tłoku człowiek 
szybciej przestaje się kontrolować 
i podejmuje nieracjonalne decyzje 
zakupowe.
7. Rozważmy zakupy w sklepach 
internetowych, czasami mogą 
okazać się tańsze. 
8. Nie wybierajmy się głodni 
na zakupy spożywcze, ponieważ 
kupimy dużo zbędnych rzeczy 
do jedzenia. 
9. Jeśli chcemy utrzymać 
w ryzach zaplanowany budżet, 
postarajmy się robić zakupy 
z odliczoną gotówką niż płacić 
kartą kredytową, kiedy to łatwiej 
o zakupowe szaleństwo. 

Rozbicie zakupów na kilka 
podejść nie jest tak bardzo 

odczuwalne dla naszych 
finansów oraz pozwoli 

na oszczędności
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Wszyscy członkowie 
rodziny powinni brać 
udział w planowaniu 
i przygotowaniu przyjęcia. 
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Na sposób odnowienia zewnętrznych ścian domu duży wpływ ma 
stan, w jakim znajduje sie tynk położony na ścianach. Jeśli jego 
kondycja jest stosunkowo dobra, to znaczy nie jest on uszkodzony 

w znacznym stopniu i ma jedynie nieliczne niewielkie rysy, a także niewi-
doczne są odspojenia, elewacja domu nie wymaga gruntownej renowacji. 
Jest ona wówczas konieczna ze względu na zabrudzenia i ślady działania 
korozji mikrobiologicznej, takie jak ślady pleśni, alg lub glonów – ściany 
wystarczy umyć i pomalować dobrą farbą elewacyjną. Na rynku jest wiele 
rodzajów farb i każda chroni elewację w nieco inny sposób. 
Farby należy dobierać w zależności od rodzaju podłoża, jakie mają pokryć. 
Najczęściej sięga się po farby organiczne: silikonowe, akrylowe oraz siliko-
nowo-akrylowe, które są idealne do powierzchni odnawianych. Mniej po-
pularne są wyroby nieorganiczne. Ich zaletą jest, to że w przeciwieństwie 
do farb organicznych, można je stosować na świeżo położonych tynkach. 
Zwróćmy też uwagę na otoczenie, w jakim posadowiony jest budynek – wy-
sokie nasłonecznienie, zacienienie czy też zanieczyszczenia chemiczne rów-
nież powinny wpływać na wybór farby.

Wiosna to idealna pora roku do odnowienia ścian 
domu. By nadać im świeży i atrakcyjny wygląd, 
należy wybrać odpowiednią farbę elewacyjną.

malowanie elewacji 
Wiosenne 
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FARBY SILIKONOWE
Zaliczają się do najwyższej klasy farb ele-
wacyjnych. Są mikroporowate, nie two-
rzą błony i  charakteryzują się niską po-
datnością na zabrudzenia. Mają także 
właściwości samoczyszczące – podczas 
deszczu woda nie wnika w  wykończoną 
nimi powierzchnię, lecz spływa spłuku-
jąc z nich brud, co znacznie wpływa na 
ich trwałość. Wszystkie tego rodzaju farby 
są paroprzepuszczalne oraz wyjątkowo 
odporne na promieniowanie UV i mróz. 
Mogą być dyspersyjne lub rozpuszczalni-
kowe. Nie są tak odporne na szorowa-
nie jak farby akrylowe. Na terenach na-
rażonych na duże zanieczyszczenia che-
miczne, wywołane np. spalinami lub kwa-
śnymi deszczami, warto sięgnąć po farby 
silikonowe wytwarzane w nanotechnolo-
gii, które wyróżnia bardzo niska podat-
ność na zabrudzenia. Najczęściej zaleca 
się ich stosowanie z odpowiednim środ-
kiem gruntującym, który zwiększa przy-
czepność farby do podłoża oraz tworzy 
warstwę hydrofobową, chroniącą pod-
łoże przed wnikaniem wilgoci. Farbami 
silikonowymi można malować każdy ro-
dzaj tynku zewnętrznego oraz farby ele-
wacyjnej. Niektóre można stosować już w 
temperaturze powietrza 2°C. 
Za ich opakowanie o pojemności 10 l 
trzeba zapłacić od 260 do 320 zł.

FARBY AKRYLOWE
Zalicza się je do bardzo trwałych i chęt-
nie stosowanych przez inwestorów odna-
wiających stare elewacje. Można je na-
kładać na warstwy starej farby i  wszel-
kiego rodzaju podłoża mineralne, tynki 
cementowe i  cementowo-wapienne. Ich 
głównym składnikiem jest żywica akry-
lowa. Najbardziej popularne są akry-
lowe farby dyspersyjne, czyli emulsyjne, 
których rozpuszczalnikiem jest woda. Do 
odnawiania elewacji poleca się także 
farby z rozpuszczalnikiem organicznym. 
Są wyjątkowo odporne na szorowanie 
i  zmywanie, ponieważ mają niską na-
siąkliwość, nie brudzą się łatwo. Także 
utworzona z nich powłoka jest szczelna 
i  elastyczna, dlatego chętnie wykorzy-
stuje się je do odnawiania podmuró-
wek. Farby akrylowe cechuje także bar-
dzo dobra przyczepność do podłoża. 
Trzeba pamiętać, że nie można ich sto-
sować na ściany pokryte tynkami wa-
piennymi i silikatowymi. Są idealne, jeśli 
chcemy nadać elewacji intensywną ko-
lorystykę. Wśród farb akrylowych można 
też spotkać wyroby akrylowo-lateksowe 
o  wyjątkowej odporności na szorowa-
nie i  bardzo dużej elastyczności. Warto 
je stosować na terenach, gdzie elewacje 
są narażone na silne zabrudzenia.
Kosztują od 110 do 340 zł za 10 l.

 Z nanocząsteczkami. 
Poza spoiwem, pigmentem 
i wypełniaczami zawierają tzw.
nanocząsteczki wielkości 
milionowych części milimetra. Po 
pomalowaniu stworzą mocną barierę 
ochronną. Są to farby elastyczne 
i paroprzepuszczalne. Warstwa 
farby ma bowiem mikropory 
wystarczające, aby wydostała się 
przez nie para wodna, ale zbyt 
małe, żeby zwiększyć przyczepność 
brudu. To wyroby bardzo odporne na 
szorowanie, słońce, deszcz, zmiany 
temperatury i mróz. Mogą maskować 
rysy i drobne pęknięcia starych farb 
oraz tynków.
 Biochronne. To farby akrylowe 

z zawartością substancji niszczących 
grzyby. Idealne na lokalizację 
północą i silnie zacienioną oraz 
mało przewiewną. Dostępne są też 
podkładowe farby przeciwgrzybiczne, 
które stosuje się przed ostatecznym 
malowaniem.
 O dużej odporności 

chemicznej. Zawierają żywice typu 
Pliolite. Podwyższają odporność farby 
na zanieczyszczone powietrze oraz 
sole. Idealne do malowania domów 
usytuowanych w pobliżu ośrodków 
przemysłowych oraz stojących nad 
morzem. 

 Na spękane podłoża. To gęste 
farby polikrzemianowe, akrylowe lub 
akrylowo-silikonowe wzbogacone 
włóknami z tworzywa sztucznego. 
Pozwalają ukryć pod swoją warstwą 
rysy i pęknięcia nieprzekraczające 
0,3-0,5 mm. Można nimi malować 
mniej stabilne lub niejednorodne 
podłoża.

 Akrylowe farby strukturalne. 
Ich gęstość i uziarnienie przypomina 
masę tynkarską, przez co możemy 
uzyskać dekoracyjną fakturę. Jej 
wygląd zależy od tego, czy użyjemy 
pędzla, wałka z długim włosiem, 
pacy, czy szczotki i od techniki 
nakładania. 

FARBY PONAD 
STANDARD
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Farby akrylowe sprawdzą się, 
jeśli chcemy nadać ścianom 
domu bardzo intensywną 
kolorystykę.
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FARBY AKRYLOWO-SILIKONOWE 
Zalety farb akrylowych i silikonowych łą-
czą wyroby akrylowo-silikonowe. Nie za-
leca się ich stosowania na tynki i  farby 
wapienne oraz cegłę silikatową. Są 
nieco mniej chłonne i  bardziej paro-
przepuszczalne od akrylowych. Wyroby 
rozpuszczalnikowe są bardzo odporne 
na szorowanie, mają też właściwości 
samooczyszczające. 
Kosztują od 110 do 230 zł za 10 l. 

FARBY NIEORGANICZNE
Zalicza się do nich farby silikatowe, wa-
pienne oraz cementowe. Wszystkie ro-
dzaje farb nieorganicznych cechuje bar-
dzo dobra paroprzepuszczalność. 

Są mniej popularne od farb organicz-
nych. Najczęściej stosuje się je na tynki 
mineralne. Pokrywa się nimi najczęściej 
stare elewacje wykończone tynkami wa-
piennymi oraz farbami nieorganicznymi, 
natomiast nie należy ich używać na ele-
wacjach wykończonych wcześniej wy-
robami organicznymi. Tradycyjne tynki 
można nimi malować po tygodniu od 
ułożenia, a  tynki cienkowarstwowe na 
drugi dzień po ułożeniu.
Farby silikatowe, czyli krzemianowe, na-
leżą do bardzo trwałych i odpornych na 
pleśń oraz agresywne składniki tynków 
mineralnych. Mają bardzo dobrą paro-
przepuszczalność i  doskonale wiążą się 
z  podłożem. Ich kolorystyka jest jednak 

dość ograniczona. Warto je stosować, je-
śli chcemy przemalować elewację z ciem-
niejszego koloru na jaśniejszy, gdyż mają 
bardzo dobre właściwości kryjące. Do-
skonale podkreślają również fakturę od-
nawianej powierzchni. Wybierając farbę 
w  intensywnym kolorze, trzeba liczyć się 
z  tym, że w  pierwszym roku od nałoże-
nia może ona nieco wyblaknąć. Podczas 
malowania elewacji trzeba zabezpie-
czyć ręce i oczy – mają odczyn alkaliczny, 
a więc są żrące.
Kosztują od 150 do 170 zł za10 l.
Farby zolo-silikatowe są produkowane 
na bazie farb silikatowych. Wyroby zolo-
-silikatowe (czyli polikrzemianowe) są 
wzbogacone żywicami silikonowymi. 
Mają one niższą nasiąkliwość od silika-
towych i można je też stosować na tynki 
i farby organiczne. Są też mniej żrące. 
Kosztują od 120 do 270 zł za10 l.
Farby wapienne najczęściej wykorzystuje 
się do odnawiania elewacji domów bę-
dących pod opieką konserwatora zabyt-
ków. Mają wysoką nasiąkliwość, dlatego 
stosunkowo łatwo ulegają zabrudze-
niom. Ich zaletą są bardzo wysoka pa-
roprzepuszczalność oraz odporność na 
działanie grzybów i pleśni. Występują 
w  ograniczonej gamie kolorystycznej, 

Podczas malowania elewacji 
farbami silikatowymi trzeba 

zabezpieczyć ręce i oczy 
– mają odczyn alkaliczny, 

a więc są żrące

Niezależnie od rodzaju farby, 
te w kolorze białym należą 
do najtańszych. Biel pozwala 
także uzyskać efekt czystości 
i świeżości.

Odnawianie elewacji farbą to dobry pretekst 
do nadania jej atrakcyjnego wyglądu. 

KOLORYSTYKA ELEWACJI
Farby elewacyjne należą do 
materiałów, które pozwalają 
nadać ścianom domu najbardziej 
wyszukaną kolorystykę. 
Do najpopularniejszych 
i najbezpieczniejszych należą 
odcienie żółcieni, bieli oraz 
beżów. Najbardziej uniwersalna 
jest biel, która pasuje zarówno 
do architektury tradycyjnej, jak 
i nowoczesnej oraz drewnianej 
stolarki. Decydując się na 
bardziej odważną barwę elewacji, 
dobierajmy ją do koloru pokrycia 
dachowego, któremu kolor ścian 
musi być podporządkowany.
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najczęściej w odcieniach pastelowych. 
Kosztują 190-200 zł za10 l. 
Farby cementowe mimo dużej nasią-
kliwości są odporne na wodę, stosuje 
się je do odnowienia elewacji pokrytych 
wcześniej starą farbą cementową. Na-
leżą do najbardziej wydajnych farb ele-
wacyjnych. Występują jako sucha mie-
szanka, którą trzeba rozrobić z zalecaną 
przez producenta ilością wody lub spe-
cjalnym płynnym preparatem dostar-
czanym również przez producenta. Spo-
iwem takich farb jest biały cement por-
tlandzki z  dodatkiem polimerów. Mogą 
być one barwione, ale tylko na nieliczne 

pastelowe kolory. Są niewiele trwalsze 
od wapiennych. 
Trzeba za nie zapłacić od 50 do 70 zł 
za 10 kg. Na zamówienie są dostępne 
także  takie, które kosztują około 700 zł 
za10 kg.

PODSTAWOWE PARAMETRY
Spoiwo. Najczęściej to żywice synte-
tyczne: akrylowe, silikonowe, winylowe 

oraz cement, szkło potasowe i wapno. 
Najtańsze farby charakteryzują się niską 
zawartością spoiwa, a dużą zawartością 
różnych wypełniaczy zwiększających ob-
jętość farby. 
Wodoszczelność. Farba elewacyjna po-
winna chronić ścianę przed nadmierną 
wilgocią, która może spowodować roz-
wój destrukcyjnych dla domu i naszego 
zdrowia grzybów i  pleśni oraz prowa-
dzić do pęknięć i odpadania tynku. Ni-
ska chłonność farby zapewnia na przy-
kład mniejsze brudzenie się elewacji 
oraz chroni przed korozją biologiczną. 
O  chłonności farby informuje współ-
czynnik nasiąkliwości powierzchniowej. 
Odporność na promieniowanie sło-
neczne. Zapobiega ona blaknięciu ko-
lorów oraz pękaniu powłok. Największą 
odporność na promieniowanie UV mają 
farby, w  których spoiwem jest akryl, 
akryl i  silikon oraz polikrzemian. Jeżeli 
na opakowaniu farby podana jest trwa-
łość farby (np. trwałość koloru 10 lat), 
świadczy to o  zastosowaniu dobrej ja-
kości pigmentów odpornych na promie-
niowanie UV.
Czas schnięcia. Najczęściej na opako-
waniach widnieją dwie informacje do-
tyczące czasu schnięcia farby. Pierwsza 
z nich informuje, po jakim czasie można 
nakładać kolejną warstwę, druga zaś 
mówi o czasie, po jakim farba uzyskuje 
pełne parametry takie jak wytrzymałość 
czy odporność na wilgoć. 
Paroprzepuszczalność. Umożliwia od-
prowadzanie nadmiaru wilgoci z  wnę-
trza domu na zewnątrz. Producenci naj-
częściej wyrażają ją w  liczbie gramów 
wody odprowadzanej przez dobę przez 
1 m2 na przykład 160 g/m2/24 g.

ZASADY MALOWANIA 
O tym, jak będzie wyglądać świeżo odno-
wiona elewacja decyduje nie tylko odpo-
wiedni dobór farby, równie ważne jest jej 
właściwe nałożenie. 
Podłoże. Przede wszystkim trzeba je od-
powiednio przygotować. Powinno być su-
che, stabilne i  nośne, tzn. odpowiednio 
mocne i oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność farby. By spełniało 
te warunki, należy dokładnie usunąć war-
stwy o  słabej przyczepności oraz napra-
wić i zaszpachlować drobne uszkodzenia, 
takie jak pęknięcia lub ubytki. 

Gruntowanie. Przed przystąpieniem do 
malowania stare podłoże, np. o nierów-
nej chłonności, wymaga często zagrun-
towania. Najlepiej wybrać preparat grun-
tujący odpowiedni do rodzaju farby final-
nej. Podłoże po zagruntowaniu nie po-
winno łatwo wchłaniać wody natryśniętej 
na powierzchnię ściany. Jeżeli woda jest 
wchłaniana – gruntowanie należy powtó-
rzyć. Grunt powinno się tak nanosić, aby 
na powierzchni nie powstała błyszcząca 
warstwa. 
Przygotowanie farby. Większość farb wy-
stępuje w postaci gotowej do użycia. Nie 
wolno łączyć jej z  innymi materiałami. 
Natomiast przed użyciem należy ją ko-
niecznie dokładnie wymieszać, by wy-
równać konsystencję farby. Najlepiej użyć 
do tego wolnoobrotowej wiertarki z mie-
szadłem. Często do nanoszenia pierw-
szej warstwy, tak zwanej podkładowej, 
na tynki strukturalne farbę należy roz-
cieńczyć, dodając ilość wody określoną 
przez producenta preparatu. Najczęściej 
to około 0,5 l na 10 l farby. Przyjęte pro-
porcje rozcieńczania należy zachować 
na całej malowanej powierzchni. 

Do malowania elewacji należy przystąpić, gdy 
temperatura powietrza wynosi powyżej 5°C. 

Do dokładnego malowania narożników 
elewacji przydatny może być niewielki pędzel  
ławkowiec.

Najtańsze farby 
charakteryzują się niską 

zawartością spoiwa, 
a dużą zawartością 
różnych wypełniaczy 

zwiększających objętość 
farby
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Zużycie zależy m.in. od chłonności pod-
łoża i  faktury malowanej powierzchni, 
dlatego zalecane jest określenie dokład-
nego zużycia na podstawie próby. Przy 
jednokrotnym malowaniu zużywa się 
około 1 l farby na 3,5-10 m2 powierzchni 
tynku.
Nakładanie farby. Farbę należy nanosić  
w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. 
Malowanie można wykonywać wałkiem, 
pędzlem lub metodą natryskową. Drugą 
warstwę farby można nakładać po całko-
witym wyschnięciu pierwszej. Często jest 
to możliwe już po 4-6 godzinach. Druga 
warstwa farby nie powinna być rozcień-
czona. Nie zawsze też musi być nałożona. 
Nie jest to konieczne, jeśli podłoże nie jest 
chłonne i na przykład było wcześniej za-

gruntowane. Można ją nakładać stosując 
metodę „na krzyż” i  zachowując dla da-
nej warstwy farby jeden kierunek nakła-
dania. Nanoszenie farby należy prowa-
dzić w  sposób ciągły (stosując technolo-
gię „mokre na mokre”), unikając przerw 
w  pracy. Malowanie należy przeprowa-
dzać w temperaturze od +5° do + 25°C 
i wilgotności powietrza wynoszącej maksy-
malnie 65%. W ciągu pierwszych 2-3 go-
dzin po nałożeniu farby trzeba chronić ele-
wację przed deszczem i intensywnym pro-
mieniowaniem słonecznym. Przerwy tech-
nologiczne podczas prac należy z  góry 
zaplanować, na przykład gdy wykonujemy 
nakładanie farby w narożnikach i załama-
niach budynku, pod rurami spustowymi 
oraz na styku kolorów.

Na odbiór koloru farby wpływ ma także 
struktura położonego tynku.

WAŻNE ZASADY
 Malowaną powierzchnię należy 

chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, działaniem 
wiatru i opadów atmosferycznych 
zarówno w trakcie prac, jak 
i w czasie wysychania farby.

 Aby uniknąć różnic 
w odcieniach, należy na jedną 
powierzchnię nakładać farbę z tą 
samą datą produkcji.

 Pamiętajmy, że malowanie 
powierzchni różniących 
się między sobą fakturą 
i parametrami technicznymi 
może powodować efekt różnych 
odcieni tego samego koloru farby.

 Wykonując odnawianie 
elewacji, dbajmy o używane 
narzędzia. Po skończeniu 
malowania w danym dniu należy 
je starannie wyczyścić czystą 
wodą tak, by farba na nich nie 
zaschła.

 Jeśli po malowaniu elewacji 
zostaną nam farby, zwróćmy 
uwagę na okres przydatności. 
Najczęściej wynosi 12 miesięcy 
od daty produkcji, po tym 
czasie farby należy zutylizować. 
W żadnym przypadku nie można 
ich wlewać do kanalizacji.

 Farby należy przechowywać 
w szczelnie zamkniętych 
wiaderkach, w suchym miejscu. 
Ważna jest także temperatura, 
która powinna być dodatnia. 
Farbę należy chronić przed 
przegrzaniem i mrozem.
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Elewacja pomalowana farbą 
w odcieniu waniliowym doskonale 
łączy się z kolorową cegłą 
klinkierową.

OSWAJAMY REMONT    naprawy i konserwacja
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Wilgoć występuje w każdym domu 
i mieszkaniu. Przedostaje się do 
wnętrza budynku z  powietrzem 

atmosferycznym z zewnątrz. Zwiększa się 
na skutek codziennych aktywności do-
mowników, gotowania, prania, kąpieli, 
a  nawet oddychania. Przyjmuje się, że 
wilgotność w pomieszczeniach, w których 
na stałe przebywają ludzie zimą powinna 
mieścić się w  przedziale 35-60%, latem 
natomiast nie powinna przekraczać 70%. 
Wilgoć traktowana jest jako substan-
cja zanieczyszczająca powietrze, jej nad-
miar powinien być stale usuwany z wnętrz 
przez sprawną wentylację budynku. Nad-
mierna wilgotność może powodować od-
czuwanie tzw. parności i wpływać na złe 
samopoczucie domowników. Przy niż-
szych temperaturach powietrza zwięk-
szona wilgotność może z kolei wzmagać 
odczuwanie chłodu. Powoduje też, że po-
wietrze, którym oddychamy nabiera nie-
zbyt przyjemnej woni. 

POWAŻNE SKUTKI NADMIERNEJ 
WILGOTNOŚCI 
Utrzymująca się wilgoć może mieć 
o  wiele poważniejsze skutki, niż tylko 
nieświeża woń powietrza wewnątrz po-
mieszczeń. Sprzyja bowiem powsta-
waniu bardzo niebezpiecznych dla na-
szego zdrowia grzybów i  pleśni. Obec-
ność pleśni często powoduje astmę 
i  alergie u  osób przebywających w  za-
infekowanym otoczeniu. Wytwarzane 
przez nią substancje mają też właściwo-
ści rakotwórcze i  mutagenne. Pleśń jest 
przyczyną wielu dolegliwości i  schorzeń 
–  może powodować m.in. bóle mięśni 
i  stawów, zapalenie zatok, bóle głowy, 
problemy ze wzrokiem, nieżyt nosa, pro-
blemy z oddychaniem, mdłości, dreszcze. 
Również nieprzyjemny zapach powietrza 
(stęchlizny) związny jest z obecnością ple-
śni we wnętrzach. Także grzyby przyczy-
niają się do osłabienia naszego zdrowia 

Po zimie we wnętrzach naszego domu czy mieszkania nierzadko unosi się niezbyt przyjemna 
woń związana z nadmierną wilgotnością. Aby się jej pozbyć, niekiedy wystarczy solidne 
wietrzenie. W niektórych sytuacjach trzeba jednak sięgnąć po bardziej skuteczne rozwiązania. 

Wnętrza bez wilgoci
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– są źródłem wielu chorób układu od-
dechowego, pokarmowego i  proble-
mów skórnych. Przyczyn ich pojawienia 
się może być kilka. Zazwyczaj powodem 
jest niesprawna wentylacja budynku. 
W  takim przypadku nawet regularne 
wietrzenie pomieszczeń może nie przy-
nieść oczekiwanych efektów. W  pierw-
szej kolejności należy więc zadbać o po-
prawę cyrkulacji powietrza w domu czy 
mieszkaniu. Konieczne może okazać się 
usprawnienie wentylacji grawitacyjnej 
lub jej zmianę na o wiele bardziej sku-
teczną wentylację mechaniczną. 

WALKA Z GRZYBEM I PLEŚNIĄ
Aby ściany nie pokryły się mało estetycznym 
i niebezpiecznym nalotem pleśni czy grzy-
bów, należy w miarę możliwości szybko re-
agować na każde, nawet najmniejsze nie-
pokojące nas zmiany. Im wcześniej za-
czniemy walkę z  pleśnią i  grzybami, tym 
większe są szanse na łatwiejsze i skuteczne 
ich pozbycie się. Najważniejszym krokiem 
jest zdiagnozowanie i usunięcie przyczyny 
występowania grzybów i pleśni. Stosowa-
nie preparatów grzybobójczych bez wyeli-
minowania źródła ich pojawiania się jest 
jedynie działaniem doraźnym. Wyelimi-
nowanie źródeł pojawiania się grzybów 
i pleśni sprawi, że nie będą się one roz-
rastać, rozmnażać i  pojawiać na nowo.  
Metoda ich zwalczania zależy od stopnia 
zagrzybienia ścian. Najmniej pracy będzie 

wymagać od nas usuwanie powierzchnio-
wych nalotów. Można się ich pozbyć, czysz-
cząc dokładnie zainfekowane powierzch-
nie szczotką z  szorstkim włosiem. Przy-
stępując do prac, zaopatrzmy się w  gu-
mowe rękawiczki i  maseczkę, chroniącą 
nasze drogi oddechowe. Podczas usuwa-
nia nalotów zarodniki będą bowiem uno-
sić się w powietrzu. Dzięki masce nie bę-
dziemy narażeni na ich wdychanie. Czysz-
czenie możemy przeprowadzić na sucho 
lub na mokro (wodą z dodatkiem deter-
gentu). Gdy podczas czyszczenia farba 
zacznie się łuszczyć, niezbędne będzie 
usunięcie zaatakowanych powłok z  po-
wierzchni ściany. Starannie oczyszczone 
miejsca należy pokryć specjalnym prepa-
ratem grzybobójczym. Jego zastosowanie 
da nam pewność, że grzyby i  pleśń nie 
będą się znów pojawiać na oczyszczo-
nej powierzchni (o  ile wyeliminowaliśmy 
źródło problemu). W  sprzedaży znaleźć 
można preparaty gotowe do użycia za-
raz po otwarciu, bez konieczności rozra-
biania czy rozcieńczania. Stosując środek 
grzybobójczy należy postępować ściśle ze 
wskazówkami producenta. Preparaty te 
są niebezpieczne nie tylko dla grzybów, 
ale również dla naszego zdrowia. Ko-
nieczne jest więc zaopatrzenie się w od-
powiednie ubranie robocze, rękawiczki 
oraz osłonę dróg oddechowych i oczu. 
Preparat grzybobójczy nanosi się 

PROFESJONALNE OSUSZANIE 
BUDYNKU
Mokre plamy i rudawe zacieki 
to oznaki zawilgocenia ścian. 
Często uwidacznia się ono przez 
pękające tynki, łuszczące się 
powłoki malarskie, odklejające 
tapety oraz mniejsze lub większe 
ciemne plamy powodowane 
przez skupiska grzybów 
i pleśni. Zawilgocenie może być 
skutkiem np. awarii instalacji 
wodnej, nieszczelności okien 
czy dachu lub też braku izolacji 
przeciwwodnej fundamentów. 
Wilgoć, która przedostała się 
do muru szybko rozprzestrzenia 
się w jego strukturze, osłabiając 
m.in. jego izolacyjność termiczną. 
W takiej sytuacji nieuniknione 
może okazać się profesjonalne 
osuszanie ścian. Takie usługi 
świadczą wyspecjalizowane 
firmy dysponujące odpowiednią 
wiedzą i sprzętem. Najczęściej 
są one wzywane, gdy dom 
uległ podtopieniu, np. w wyniku 
dużych i nagłych roztopów 
po zimie. Metodę osuszania 
murów dostosowuje się m.in. 
do stopnia ich zawilgocenia, 
po przeprowadzeniu pomiaru 
wilgotności, oraz rodzaju 
przegrody. Do pozbycia się 
wilgoci wykorzystuje się m.in. 
odpowiednie nagrzewnice, 
profesjonalne osuszacze, a także 
metodę iniekcyjną, polegającą 
w skrócie na wprowadzeniu 
do ścian specjalnych środków 
hydrofobowych, czy metodę 
mikrofalową. Firmy zajmujące się 
osuszaniem murów często też 
świadczą usługi polegające na 
skutecznym zwalczaniu grzybów 
i pleśni w budynkach. 

Zawilgocone mury 
powodują łuszczenie 
się powłok malarskich 
i odspajanie materiałów 
wykończeniowych 
od podłoża. 

Najważniejszym krokiem 
walki z grzybami i pleśnią 

jest zdiagnozowanie 
i usunięcie przyczyny ich 

występowania
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równomiernie na zagrożone powierzch-
nie pędzlem, wałkiem lub metodą na-
tryskową (jest ona polecana do zabez-
pieczenia dużych powierzchni). W miej-
scach, gdzie nalot był dość gruby i trud-
niejszy do usunięcia, warto zastosować 
podwójną, a  nawet potrójną warstwę 
środka grzybobójczego. 
Zaawansowane prace czekają nas, gdy 
okaże się, że pleśń i grzyby wniknęły głę-
boko w  strukturę ściany. W  takiej sytu-
acji nie obejdzie się bez skuwania za-
infekowanego tynku. Należy go usunąć 
nie tylko z  zarażonych miejsc, ale rów-
nież w promieniu około 1 m od niego. 
Oczyszczoną powierzchnię należy za-
bezpieczyć preparatem grzybobójczym, 
nie zapominając przy tym o odpowied-
niej odzieży ochronnej. Po upływie czasu 
wskazanego przez producenta środka 
chemicznego (zwykle jest to kilkanaście 
godzin) można przystąpić do naprawy 
ściany, mającej na celu przywrócenie jej 
dawnego wyglądu. Duże ubytki eliminuje 
się nanosząc na nie zaprawę murarską. 
Mniejsze można uzupełnić np. zaprawą 
wyrównującą lub masą szpachlową. Gdy 
całość dobrze zwiąże, można przystąpić 
do malowania ścian. W kuchni i łazience 
warto sięgnąć po specjalne farby prze-
znaczone do tych pomieszczeń, mające 

również właściwości grzybobójcze. W ich 
składzie znajduje się środek biobójczy, 
przeciwdziałający rozwojowi grzybów 
i pleśni na powłokach.  

DORAŹNE OSUSZANIE 
POWIETRZA
Aby zminimalizować ryzyko pojawia-
nia się grzybów na skutek m.in. czaso-
wej podwyższonej wilgotności powietrza, 
można zaopatrzyć się w  osuszacz lub 
tzw. pochłaniacz wilgoci. Te ostatnie pro-
dukty to zazwyczaj niewielkie pojemniki, 
które ustawia się w  pomieszczeniu. Po-
chłaniają one nadmiar wilgoci, która jest 
gromadzona w nich w postaci łatwego do 
pozbycia się roztworu soli. Zastosowanie 
takiego pochłaniacza pozwala utrzymy-
wać poziom wilgotności w  pomieszcze-
niach na odpowiednim poziomie. Elimi-
nuje też nieprzyjemny zapach stęchlizny, 
pleśni, dymu tytoniowego oraz tłuszczu 
kuchennego. Zapobiega również koro-
zji przedmiotów metalowych i wykrapla-
niu się pary wodnej na powierzchni szyb. 
Jeden taki pojemnik wystarcza średnio 
do regulowania wilgotności w pomiesz-
czeniu o powierzchni około 18 m² przez 
trzy miesiące. Roztworowe pochłaniacze 
wilgoci nie emitują żadnego zapachu ani 
szkodliwych substancji. Zaczynają dzia-
łać już po kilku dniach. Czas ten zależy 
od temperatury powietrza oraz stopnia 
jego wilgotności w  pomieszczeniu. Im 
parametry te są wyższe, tym pochłaniacz 
zaczyna szybciej działać.
Osuszacze powietrza to z  kolei niewiel-
kie urządzenia elektryczne, których za-
daniem jest usuwanie nadmiaru wil-
goci z powietrza. Są mobilne i  dość ła-
twe w obsłudze. Producenci wyposażają 
je m.in. w programatory czasu pracy, fil-
try powietrza i inne przydatne na co dzień 
akcesoria, np. wkłady zapachowe. Osu-
szacze powietrza mogą być kondensa-
cyjne lub absorbcyjne. Urządzenia kon-
densacyjne zasysają wilgotne powietrze 
do skraplacza, w  którym zachodzi kon-
densacja pary wodnej. Powstała w  ten 
sposób woda gromadzi się w specjalnym 
pojemniku, który wymaga regularnego 
opróżniania. Wybierając osuszacz kon-
densacyjny, warto zwrócić uwagę na po-
jemność zbiornika na wodę. Droższe mo-
dele takich osuszaczy można podłączyć 
do kanalizacji, do której od razu będzie 

Preparat grzybobójczy 
nanosi się równomiernie 

na zagrożone 
powierzchnie pędzlem, 

wałkiem lub metodą 
natryskową. W miejscach, 
gdzie nalot był dość gruby 
i trudniejszy do usunięcia, 

warto zastosować 
podwójną, a nawet 

potrójną warstwę środka 
grzybobójczego

Zainfekowane przez pleśń i grzyby powierzchnie 
ścian w pierwszej kolejności należy oczyścić 
lub w miarę potrzeby skuć. Kolejny krok to 
nanoszenie preparatu grzybobójczego.  

Jeśli nie chcemy samodzielnie podejmować 
walki z pleśnią i grzybem, prace możemy 

zlecić profesjonalnej firmie, zajmującej się 
ogrzybianiem domów i mieszkań. 
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odpływać powstała na skutek kondensa-
cji pary woda.
Osuszacze absorbcyjne należą zwykle do 
urządzeń bardziej profesjonalnych, któ-
rych raczej nie kupuje się na potrzeby do-
mowe. Takie osuszacze zasysają wilgotne 
powietrze do specjalnego absorbera. Za-
zwyczaj jego funkcję pełni żel krzemia-
nowy, który odbiera wilgoć z powietrza.
Wybierając odpowiednie urządzenie na 
potrzeby domowe, warto zwrócić uwagę 
przede wszystkim na jego wydajność. Do 

osuszania niewielkich pomieszczeń wy-
starczający będzie model o  wydajno-
ści 5 l/24 h. W małych mieszkaniach le-
piej sprawdzi się osuszacz o  wydajności  
9-10  l/24 h. Do dużych mieszkań i  do-
mów należy wybrać większe i wydajniejsze 
urządzenie, osuszające 15-20 l powietrza 
w ciągu doby. Wybierając osuszacz dobrze 
też porównać przepływ powietrza. Okre-
śla on objętość powietrza, jaką jest w sta-
nie osuszyć urządzenie w  danym czasie. 
Przepływ powietrza podaje się w metrach 
sześciennych na godzinę (m³/h). Aby do-
brać osuszacz najodpowiedniejszy do da-
nego pomieszczenia czy mieszkania, na-
leży podzielić podany przez producenta 
przepływ powietrza przez kubaturę. Otrzy-
mana wartość pomoże w ustaleniu odpo-
wiedniego parametru. Jeśli mieści się ona 
w przedziale od 1 do 2, urządzenie spraw-
dzi się dobrze podczas utrzymywania 

Nie rezygnujmy z regularnego wietrzenia 
pomieszczeń. Szczególnie skuteczne jest wietrzenie 
przez otwarcie przynajmniej dwóch okien 
w pomieszczeniu (wietrzenie przez przeciąg).

 REKLAMA 

Osuszacz powietrza to urządzenie, które stosuje 
się raczej sporadycznie. Mimo to, nie powinien 
on generować dużego zużycia prądu. 
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odpowiedniej wilgotności powietrza w da-
nym pomieszczeniu. Wskaźnik powyżej 
dwóch będzie nas informował o  tym, że 
osuszacz może skutecznie pracować rów-
nież w  bardzo zawilgoconych wnętrzach, 
np. łazienkach czy pralniach. 

DOMOWA AROMATERAPIA
Aby wiosną w  pomieszczeniach domu 
czy mieszkania utrzymywał się przyjemny 
zapach, warto zaopatrzyć się np. w elek-
tryczny odświeżacz powietrza. Może on 
być zakończony wtyczką, którą umiesz-
cza się w gniazdku elektrycznym. Zgro-

madzona w zamocowanym do niej nie-
wielkim pojemniku esencja zapachowa 
na skutek ciepła powoduje rozprowa-
dzenie przyjemnej woni po pomieszcze-
niu. W sprzedaży znaleźć też można od-
świeżacze zasilane bateriami z  czujni-
kiem ruchu. Rozpylają one spray zapa-
chowy w  momencie, w  którym wykryją 
obecność człowieka w  pomieszczeniu. 
Takie odświeżacze można też zaprogra-
mować, aby uwalniały zapach w  okre-
ślonych odstępach czasu, np. co go-
dzinę. Przyjemną, świeżą woń we wnę-
trzu zapewnią nam także świece zapa-
chowe. Przybierają one różne formy 
– od dużych walcowatych po niewielkie 
świeczki typu tealight. Wydzielają deli-
katny zapach w  czasie palenia się pło-
mienia. Tealighty można użyć również do 
odświeżania powietrza z wykorzystaniem 
olejków zapachowych. W tym celu warto 
zaopatrzyć się w specjalny pojemniczek, 
do którego od góry nakrapla się olejek, 
a od dołu umieszcza podgrzewającą go 
świeczkę. Dużą popularnością cieszą się 

obecnie odświeżacze powietrza w  po-
staci ozdobnych szklanych flakoników 
wypełnionych olejkiem zapachowym, 
w  którym umieszcza się kilka cienkich  
patyczków wykonanych np. z  drewna 
bukowego lub rattanu. Gdy nasiąkną, 
w  naturalny sposób zaczynają uwal-
niać zapach. Zwiększając lub zmiejsza-
jąc ich liczbę można regulować inten-
sywność wydzielango zapachu. Co kilka 
dni warto obróć patyczki, zanurzając ich 
drugi koniec w esencji. Miłośnicy inten-
sywnych aromatów mogą też odświe-
żać zapach powietrza kadzidełkami. 
Podczas spalania wydzielają one zwykle 
dość mocną woń, która nie zawsze od-
powiada wszystkim domownikom. 
W  szafach i  szafkach warto natomiast 
umieścić saszetki zapachowe, które za-
pewnią przyjemny aromat w  tych za-
mkniętych przestrzeniach, będą też sku-
tecznie odstraszać mole odzieżowe. 

ZAPACHOWE DEKORACJE
Dostępne w sklepach odświeżacze 
powietrza przybierają różne formy. 
To, co łączy je coraz bardziej to aspekt 
dekoracyjny. Traktowane jako stałe 
wyposażenie wnętrza mają za zadanie 
nie tylko rozprowadzać w nim przyjemną 
woń, ale również stać się miłym dla oka 
akcentem. Bardzo dekoracyjne są m.in. 
woreczki zapachowe. Wykonuje się je 
często z miękkiej bawełny w ozdobne 
wzory. Estetycznie prezentują się 
również odświeżacze powietrza zasilane 
bateriami. Mogą one wyglądem 
przypominać dekoracyjną świecę czy 
kamień. Klimat domowej świątyni 
relaksu wprowadzą z kolei niewielkie 
naczynia przypominające wazoniki, 
wypełnione olejkiem zapachowym.  

Podgrzewacz zapachowy rozprowadza 
przyjemną woń olejku na skutek jego ogrzania 

płomieniem świecy.

Kadzidełka dostępne są w szerokiej palecie 
zapachów, często bardzo orientalnych. 

Dużą popularnością cieszą 
się obecnie odświeżacze 

powietrza w postaci ozdobnych 
szklanych flakoników 

wypełnionych olejkiem 
zapachowym, w którym 

umieszcza się kilka cienkich 
patyczków
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Każde z tych elektronarzędzi ma inne 
możliwości. Zwykła wiertarko-wkrę-
tarka lub wiertarka małej mocy nie 

poradzi sobie z cegłą i żelbetem, a mło-
towiertarka nie wykona nawiertu wyma-
gającego szczególnej precyzji. Przed za-
kupem warto upewnić się, które urządze-
nie będzie najodpowiedniejsze.

WIERTARKI
To jedno z  najpopularniejszych narzędzi 
elektrycznych. Pozwala wykonywać otwory 
w rozmaitych materiałach – drewnie, me-
talu, tworzywach sztucznych, niezbyt twar-
dych materiałach ściennych, płytach gip-
sowo-kartonowych, płytach drewnopo-
chodnych. Uzbrojone w  specjalistyczne 
końcówki robocze może posłużyć także do 
mieszania farby, szlifowania, polerowa-
nia, usuwania rdzy i wkręcania. 
Rodzaje wiertarek. Większość obecnie 
sprzedawanych wiertarek elektrycznych to 
wiertarki udarowe, co oznacza, że wiertło 
w nich obraca się wokół swej podłużnej osi 
oraz wykonuje ruchy do przodu i do tyłu. 
Udar pozwala wiercić w materiałach twar-
dych, takich jak mur z cegieł, gazobetonu, 
silikatów lub beton. Na szczęście udar nie 
jest opcją stałą. Można go wyłączyć, żeby 
wiercić w materiałach miękkich – drewnie, 
metalu, tworzywie. Wiertarki bezudarowe 

są narzędziami specjalistycznymi, ofe-
rowanymi rzemieślnikom. Zde-

cydowana większość 
produkowanych 

wiertarek 

AUTOR TEKSTU: Wojciech Plecha

Wiertarki, młotowiertarki, 
wiertarko-wkrętarki to 
najpopularniejsze urządzenia 
do wykonywania otworów 
w różnych materiałach.  
Które warto mieć w domu?

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
MCzym zrobić 

dziurę w całym

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M



 REKLAMA 

to sprzęt zasilany z sieci, dlatego rzadko są 
akumulatorowe. Wiertarki dzielą się jesz-
cze na dwa rodzaje – te które mają uchwyt 
kluczykowy i  te z  uchwytem bezkluczyko-
wym. Aby w  tych pierwszych założyć wier-
tło, potrzebny jest specjalny kluczyk (sprze-
dawany zawsze z  wiertarką). Umieszcza 
się go w każdym z trzech otworów po ko-
lei i obraca nim, aby rozszerzyć lub zwęzić 
uścisk w uchwycie. Uchwyty bezkluczykowe 
są łatwiejsze w obsłudze. Mają gumowaną 
lub plastikową obudowę. Aby umieścić we-
wnątrz wiertło, odkręca się je lub zakręca 
jak korek w butelce.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY
Porównując możliwości różnych wiertarek 
trzeba zwracać uwagę na kilka parame-
trów. Ważną informacją jest moc poda-
wana w watach. Zależy od niej między in-
nymi to, jak dużej średnicy otwory można 
wiercić. Moc dobrej jakości wiertarek za-
czyna się od 500 W i dochodzi do 1500 W.  
Do niedużych – średnicy 6-15 mm – wy-
starczą wiertarki o  mocy około 400- 
-650 W. Do wykonywania otworów dużej 

średnicy (robionych na przykład za po-
mocą otwornic), potrzebna jest wiertarka 
o  mocy minimum 700 W. Warto zwró-
cić uwagę też na maksymalną średnicę 
wiercenia dla betonu, drewna i  metalu. 
Chcąc na przykład wiercić otwory średnicy 
10 mm w  metalu, lepiej kupić wiertarkę 
z  maksymalną średnicą wiercenia w  ta-
kim materiale równą 15 mm. Dobrej klasy 
wiertarki pozwalają na wiercenie otwo-
rów do 13 mm dla stali, do 30 mm dla 
drewna i 16 mm dla ścian murowanych 
(60-70 mm przy zastosowaniu otwor-
nic lub koron wiertniczych). Przy wyborze 
wiertarki dobrze jest sprawdzić, jaką dłu-
gość ma kabel zasilający. Standardowo 
to 1,5-2 m, ale bywają kable o długości 
4 m. Długi przewód daje możliwość swo-
bodnej pracy, bez użycia przedłużacza. 

OPCJE I WYPOSAŻENIE
Zdecydowana większość wiertarek ma 
płynnie regulowaną prędkość obrotową 
i dwa biegi. Dobrej jakości sprzęt jest wypo-
sażony w sprzęgło bezpieczeństwa. Wyłą-
cza ono urządzenie, jeśli wiertło zakleszczy 
się w materiale, co zapobiega przegrzaniu 
silnika. Wartym uwagi udogodnieniem jest 
przełącznik trybu pracy. Po ustawieniu 

Otwornice do betonu 
przydadzą się do 
wywiercenia miejsc 
na gniazda elektryczne.

Od mocy wiertarki zależy 
między innymi to, jak dużej 

średnicy otwory można 
wiercić 
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go na pozycję z  graficznym oznaczeniem 
materiału (beton, drewno, metal) można 
przystąpić do wiercenia bez potrzeby za-
stanawiania się nad doborem prędkości 
lub momentu obrotowego. Wiele wierta-
rek ma system tłumienia drgań, poprawia-
jący znacznie komfort pracy. Niektóre mają 
w  rękojeści małe poziomnice ułatwiające 
właściwe ustawienie narzędzia podczas 
pracy. Wszystkie wiertarki sprzedawane są 
w  poręcznych walizkach. Producenci do-
dają zazwyczaj do zestawu kilka wier-
teł oraz odczepianą, dodatkową rękojeść 
boczną, dzięki której można wiercić obu-
rącz. W walizce znajdziemy metalowy pa-
łąk z podziałką – to ogranicznik głębokości 
wiercenia. Mocuje się go do rękojeści bocz-
nej. Wysuwając lub chowając pałąk usta-
limy głębokość, do której może dojść wier-

tło. Dzięki ogranicznikowi można wykony-
wać serię otworów o identycznej głęboko-
ści. Do niektórych modeli wiertarek można 
dokupić filtr pochłaniający połączony z we-
wnętrznym układem odsysania pyłu. Jest on 
umieszczony na wysięgniku, dzięki czemu 
zasysa pył powstający w trakcie wiercenia. 

WIERTARKO-WKRĘTARKI
To narzędzia mniejsze od wiertarek, głów-
nie zasilane akumulatorowo, przeznaczone 
przede wszystkim do wkręcania. Opcja 
wiercenia jest tu przydatnym dodatkiem. Sil-
niki wiertarko-wkrętarek pozwalają na wier-
cenie tylko w miękkich materiałach – głów-
nie drewnie, ewentualnie w  bloczkach 
gazobetonowych lub keramzytowych, bla-
sze, tworzywach sztucznych i  materiałach 
drewnopochodnych.

OSPRZĘT DO WIERTAREK
Do wiertarek pasują wiertła 
o uchwycie walcowanym lub 
sześciokątnym. Najpopularniejsze to:

 wiertła do betonu – służą do 
wiercenia w ścianach murowanych. 
Produkowane ze stali narzędziowej 
hartowanej, czasem wzbogaconej 
dodatkiem kobaltu. Ich ostrze ma 
wlutowaną nasadkę (płytkę roboczą) 
z węglików spiekanych. Ma ona dwie 
powierzchnie tnące (oznaczenie 
S2). Dobrej jakości wiertła w całości 
wykonywane są metodą szlifowania. 
Średnica wierteł do betonu wynosi 
od 3 do 16 mm. Długość sięga 
60 cm;

 wiertła do metalu – zazwyczaj 
wykonane ze stali węglowej lub 
chromowej, szybkotnącej. Ma 
ona oznaczenie HSS. Najdroższe 
wiertła w całości produkowane 
są z węglików spiekanych. 
Węgliki spiekane to spiek metali 
trudnotopliwych, na przykład 
wolframu bądź tytanu z kobaltem. 
Najlepszej jakości wiertła ze stali HSS 
są w całości wytwarzane metodą 
szlifowania. Tańsze modele mają 
szlifowane tylko krawędzie części 
roboczej. Najtańsze są walcowane 
lub podszlifowywane. Niektóre 
z wierteł do metalu są powlekane 
azotkiem tytanu (wiertła HSS TiN). 
Zapewnia im to większą żywotność 
i precyzję wiercenia;

 wiertła do drewna 
– produkowane są ze stali 
narzędziowej. Łatwo odprowadzają 

wióry poza otwór. Można nimi robić 
otwory o głębokości do 1000 mm. 
Mają przeważnie średnicę od 
3 do 12 mm. Większość takich 
wierteł wyposażona jest w kolec 
centrujący ułatwiający rozpoczęcie 
wiercenia. Dzięki niemu wiertło 
się nie ślizga w początkowej fazie 
wiercenia. Odmianą wierteł do 
drewna są świdry. Służą do robienia 
głębokich otworów w drewnie 
miękkim, twardym i w płytach 
drewnopochodnych. Spiralny kształt 
umożliwia wydajne usuwanie wiórów 
z wierconego otworu. Wiertła takie 
mają średnicę od 6 do 40 mm;

 wiertła do szkła – mają 
walcowany uchwyt i ostrze 
w kształcie zaostrzonej łopatki. 
Nadają się też do wiercenia 
w szkliwionej ceramice. Najlepsze 
z nich mają ostrze z węglików 
spiekanych. Nie powodują 
wyszczerbień na obrzeżach 
otworów.  Nie wolno ich stosować 
do wiercenia w szkle hartowanym. 
Wiertło takie, gdy przewierci szkło 
lub płytkę szkliwioną zamocowaną 
do muru trzeba zastąpić drugim, do 
betonu i kontynuować wiercenie 
w ścianie;

 otwornice – dzięki nim można 
wycinać w drewnie otwory 
o większej średnicy niż zwykłym 
wiertłem. Otwornice mocuje się 
w specjalnych rowkach w okrągłej, 
metalowej głowicy;

 sedniki – nazywane też wiertłami 

płaskimi lub piórkowymi. Służą 
do robienia szerokich otworów 
w drewnie lub nawiercania okrągłych 
wpustów w drewnianych elementach. 
Głębokość takich wgłębień może 
dochodzić do 50 mm, a szerokość do 
45 mm. Wiertła płaskie pozwalają też 
usuwać sęki z drewna. Mają uchwyt 
sześciokątny, zakończony szerokim, 
płaskim ostrzem wzbogaconym 
o kolec centrujący. Ostrza wierteł 
płaskich miewają też dodatkowe 
ostrza na krawędziach. Długość 
sedników sięga 15 cm. Gdy to za 
mało, można dokupić specjalny 
przedłużacz do takich wierteł, mający 
długość 15 lub 30 cm.
Wiertła są sprzedawane pojedynczo 
lub w zestawach. Polecamy zestaw, 
bo są tam wiertła o różnych 
średnicach, a nigdy nie wiadomo, 
jakie otwory będziemy wiercić. 
Oprócz wierteł warto dokupić:

 mieszadło – do mieszania farb, 
rozrabiania klejów i zapraw;

 gumową tarczę z rzepem 
i komplet krążków papieru 
ściernego z filcem od spodu – taką 
przystawką będzie można szlifować 
nieduże elementy drewniane;

 bity – czyli końcówki do wkręcania 
oraz wykręcania różnego typu śrub 
i wkrętów;

 ściernice szczotkowe – metalowe 
lub nylonowe szczotki o kształcie 
pędzelkowym lub tarczowe. Służą 
do zdzierania rdzy albo usuwania 
farby z metalu.

Wiertarko-wkrętarka 
to uniwersalne 
urządzenie, do 
którego potrzebne 
będą zarówno wiertła, 
jak i bity.
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Rodzaje wiertarko-wkrętarek. To narzę-
dzia akumulatorowe, o  uchwytach bez-
kluczykowych (szybkozaciskowe). Rzadko 
miewają opcję udaru. Ciekawym rozwią-
zaniem są wiertarko-wkrętarki z silnikiem 
bezszczotkowym. Są wydajniejsze, bo 
dłużej pracują po jednym naładowaniu 
akumulatora. 
Najważniejsze parametry. Dla urządzeń 
akumulatorowych nie podaje się mocy 
tylko napięcie. Najlepszej jakości wier-
tarko-wkrętarki mają napięcie 1,8 V.  
Amatorom powinny wystarczyć te o  na-
pięciu 1,4 V. Ogromnie ważna jest po-
jemność akumulatora, zazwyczaj wystę-
puje w granicach  1,5-5,0 Ah. Warto też 
zwracać uwagę na maksymalną średnicę 
wiercenia dla różnych materiałów. Dla 
wiertarko-wkrętarek z wyższej półki sięga 
ona 35-38 mm w  przypadku drewna, 
a  w  przypadku stali 13  mm. Ważny 
jest też rodzaj akumulatora. Litowo-jo-
nowy działa długo, a  spadek mocy od-
czuwalny jest dopiero w momencie, gdy 
akumulator jest prawie rozładowany. 

Niklowo-kadmowy rozładowuje się stop-
niowo i musi zostać całkowicie rozłado-
wany, zanim podczepimy go do łado-
warki. Litowo-jonowy można doładowy-
wać, nawet gdy akumulator całkiem się 
nie wyczerpał.
Opcje i  wyposażenie. Wiertarko-wkrę-
tarki mają możliwość płynnej regulacji 
prędkości obrotowej, dozując siłę nacisku 
na spust. Standardem stają się też dwa 
biegi. Przy uchwycie znajduje się pokrętło 
ustawienia wstępnej prędkości obrotowej. 
Coraz powszechniejszym udogodnieniem 
jest sprzęgło bezpieczeństwa. Zatrzymuje 
ono silnik, gdy wiertło lub bit napotka zbyt 
duży opór. Elektryczny hamulec zatrzy-
muje z kolei obracanie się wiertła lub bitu 
natychmiast po zdjęciu palca ze spustu. 
Od pewnego czasu dostępne są też wier-
tarko-wkrętarki udarowe. Można nimi 
wiercić w  ścianach murowanych. Pro-
stym, ale bardzo przydatnym dodatkiem 
jest dioda podświetlająca miejsce wkrę-
cania. Zapala się natychmiast po naci-
śnięciu spustu. Warto kupić wiertarko-

-wkrętarkę ze wskaźnikiem poziomu 
naładowania akumulatora. Wiertarko-
-wkrętarki pakowane są do małych wa-
lizek z ładowarką, wiertłami do różnych 
materiałów oraz podstawowym zesta-
wem bitów, czyli końcówek niezbędnych 
do wkręcania. Wiertarko-wkrętarki uda-
rowe mają zazwyczaj dołączony ogra-
nicznik wiercenia oraz rękojeść boczną. 
Do droższych modeli producenci dodają 
także dodatkowy akumulator. Pasuje do 
nich ten sam zestaw końcówek robo-
czych, co do wiertarek. 

Wiertarko-wkrętarka 
akumulatorowa to 
praktyczne urządzenie, 
łatwe do użycia 
nawet w miejscach 
usytuowanych daleko 
od źródła prądu.  FO
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MŁOTOWIERTARKI
Są większe od wiertarek i  mają mocniej-
sze silniki. Różnią się ponadto rodzajem 
uchwytu. Nie są polecane do precyzyjnych 
prac, natomiast żadne twarde materiały 
nie stanowią dla nich problemu. Można 
nimi robić otwory nawet w żelbecie. 
Rodzaje młotowiertarek. W sprzedaży są 
młotowiertarki z uchwytami roboczymi SDS 
Plus lub SDS Max. SDS Max nadają się do 
cięższych prac, w tym do kucia bruzd oraz 
otworów. Polecane są do użytku profesjo-
nalnego. SDS Plus to sprzęt „lżejszy”,  prze-
znaczony bardziej do wiercenia i podkuwa-
nia. Młotowiertarki różnią się między sobą 
także rodzajem udaru. Tańsze mają udar 
mechaniczny, młoteczkowy (pobijakowy). 
Droższe, w tym te z uchwytami SDS Max, 
mają udar elektropneumatyczny. Przeważ-
nie są zasilane z sieci, choć niektórzy pro-
ducenci oferują też młotowiertarki akumu-
latorowe. Większość tego typu narzędzi ma 
uchwyty bezkluczykowe. 
Najważniejsze parametry. Wybierając 
taki sprzęt warto zwracać uwagę na jego 
moc nominalną. W  dobrych jakościowo 
młotowiertarkach moc zaczyna się od 
500 W  i dochodzi do 1500 W. Podobnie 
jak w  innych elektronarzędziach wiercą-
cych tak i tu liczy się maksymalna średnica 
otworów, jakie można wykonywać w  róż-
nych materiałach. Istotnym parametrem 
jest energia pojedynczego udaru, poda-
wana w Julach [J] – im wyższa, tym lepiej. 
Znaczenie ma ponadto częstotliwość uda-
rów oraz prędkość obrotowa. Choć cię-
żar narzędzia świadczy czasem o solidno-
ści zastosowanych w nim materiałów i pod-

zespołów, to warto szukać młotowiertarek, 
które nie ważą za dużo.
Opcje i  wyposażenie. Dobre młotowier-
tarki dają możliwość pracy w  jednym 
z  trzech trybów – wiercenia bez udaru, 
wiercenia z udarem i kucia. Tańsze modele 
mogą nie mieć oddzielnej funkcji kucia. Ich 
silniki mają tak zwane sprzęgło przeciąże-
niowe. Odłącza napęd, gdy wiertło się za-
kleszczy. Pozwoli to na uniknięcie silnego 
szarpnięcia, które może być niebezpieczne 
dla użytkownika i  narzędzia. Nowocze-
sne młoty są naszpikowane elektroniką. 
Mają między innymi elektryczną regulację 
prędkości obrotowej i  częstotliwości uda-
rów. Dzięki temu można dostosować pręd-
kość do rodzaju materiału, w którym wier-
cony jest otwór, a  także do średnicy wier-
tła. Przydatna jest też funkcja podtrzymy-
wania obrotów. Wiertło będzie się obracać 
z tą samą prędkością mimo zmian obcią-
żenia, które na nie działa. Są też młoto-
wiertarki z  funkcją płynnego rozruchu. Po 
naciśnięciu spustu wiertło wolno rozpędza 
się, aż do osiągnięcia wymaganej prędko-
ści. Wiele młotowiertarek ma tak skonstru-
owany uchwyt, żeby dało się w nim usta-
wiać dłuta nawet w kilkunastu pozycjach. 
Można podczepiać do nich pochłaniacze 
pyłu. W  przypadku młotowiertarek szcze-
gólnego znaczenia nabierają wszelkie roz-
wiązania pozwalające na redukcję drgań, 
które przy pracy tym sprzętem są wyjąt-
kowo silne. Niektóre mają wbudowane 
wskaźniki, zużycia szczotek i  przeciążenia 
silnika. Oczywiście rozwiązanie takie nie 
jest potrzebne w przypadku nowoczesnych 
silników bezszczotkowych. 

OSPRZĘT DO 
MŁOTOWIERTAREK

 Do młotowiertarek nie nadają 
się zwykłe wiertła z uchwytem 
o przekroju okrągłym. Potrzebne 
są wiertła lub inne końcówki 
robocze o uchwycie typu SDS Plus 
(do wierteł o średnicy uchwytu 
10 mm), SDS Max (do wierteł 
o średnicy uchwytu 18 mm). 
Mają one podłużne gniazda 
w uchwycie i są zazwyczaj dłuższe 
oraz grubsze. Inaczej niż wiertła 
z uchwytem o przekroju okrągłym, 
uchwyty wierteł SDS są zawsze 
takiej samej wielkości, niezależnie 
od średnicy samego wiertła. 

 Kupując wiertła SDS trzeba się 
upewnić, jakie będą pasowały do 
danego modelu elektronarzędzia. 
Gdybyśmy chcieli do młotowiertarki 
podłączyć wiertło z uchwytem 
walcowanym, konieczna będzie 
specjalna przejściówka SDS. Przy 
podłączeniu zwykłych wierteł do 
uchwytu SDS nie można używać 
udaru. Potrzebować będziemy 
przeważnie wierteł do betonu – tych 
z dwoma powierzchniami tnącymi 
(oznaczenie S2) lub czterema 
(oznaczenie S4).  

 Wiertła SDS mogą mieć długość 
dochodzącą nawet do 92 cm. 
Takimi da się przewiercać nawet 
bardzo grube ściany lub wiercić 
w miejscach trudno dostępnych. 
Długie wiertła przydają się między 
innymi przy mocowaniu ocieplenia 
do ścian zewnętrznych domów.   

 Młotowiertarkę można także 
wyposażyć w wiertła SDS 
z podwójną spiralą – szybciej 
oczyszczające otwór z pyłu. 

 Do młotowiertarek o udarze 
pneumatycznym przeznaczone są 
wiertła przebijające. Mają zwykłe 
ostrze z węglików spiekanych 
lub kloszową głowicę wiercącą 
z trzpieniem centrującym. Tymi 
ostatnimi można robić otwory 
o średnicy do 80 mm.  

 Oprócz wierteł do młotowiertarek 
stosuje się dłuta i przebijaki. 
Przydadzą się do wykuwania bruzd 
lub większych otworów w twardych 
materiałach. Dobrze jest też nabyć 
korony wiertnicze o różnych 
średnicach. To rodzaj otwornic do 
wykonywania szerokich otworów 
w murach i betonie.  

 Do młotowiertarki da się także 
podłączyć mieszadło, żeby rozrobić 
zaprawę lub wymieszać farbę 
w wiaderku.

Młotowiertarki 
poradzą sobie 
z bardzo 
twardymi 
materiałami, 
takimi jak 
żelbet.
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Niezależnie od tego, czy dom pokryty jest dachówką ceramiczną czy 
cementową, blachodachówką czy też gontami z czasem będzie ule-
gał zabrudzeniu. W prawdzie nie każdy materiał brudzi się tak samo 

szybko, jednak dla zachowania wysokiej estetyki budynku nieuniknione bę-
dzie jego regularne czyszczenie. 

AUTOR TEKSTU: Beata Wysoczarska
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Każdy materiał pokryciowy z czasem się brudzi. 
Aby pokrycie dachowe nie ulegało niszczeniu, 
a nasz dom odzyskał dawny blask, warto co kilka 
lat przeprowadzać dokładne czyszczenie dachu. 
W tym celu najlepiej zatrudnić wyspecjalizowaną 
firmę.  

Dach jak nowy 
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ZABRUDZENIA DO ZWALCZENIA
Standardowo pokrycia dachowe ulegają 
zabrudzeniu przez unoszące się w powie-
trzu i przenoszone przez wiatr zanieczysz-
czenia. Brud, który osadza się na dachu, 
tworzy nieestetyczną ciemną warstwę, która 
z czasem narasta. Najbardziej narażone 
na osadzanie się zanieczyszczeń są mate-
riały dachowe o chropowatej powierzchni 
– np. niezabezpieczone specjalną po-
włoką dachówki. Cień rzucany przez są-
siadujące z domem drzewa czy budynki, 
i wilgotność podłoża to z kolei idealne wa-
runki dla rozwoju tzw. flory dachowej, czyli 
porostów, mchów i glonów, które tworzą 
trudny do usunięcia zielonkawy nalot. Roz-
wijają się one na każdej powierzchni, rów-
nież tej gładkiej. Są prawdziwą zmorą, po-
nieważ szybko się rozrastają i mogą pro-
wadzić do niszczenia materiału. Właściciele 
domów często borykają się również z za-
brudzeniami połaci dachowych powodo-
wanymi  głównie przez gołębie, które od-
poczywając licznie na dachu szpecą go 
swymi odchodami. Z wszystkimi tymi za-
nieczyszczeniami można się uporać, decy-
dując się na fachowe czyszczenie materiału 
pokryciowego. 

PRACE NA WYSOKOŚCI
Czyszczenie dachu wymaga nie tylko od-
powiednich narzędzi i preparatów, ale rów-
nież umiejętności. Prace przeprowadza się 
na wysokości, więc lepiej nie decydować 
się na samodzielne mycie dachu bez od-
powiedniego doświadczenia. Zadanie to 
najlepiej powierzyć specjalistycznej firmie, 
która dysponuje przeszkolonymi pracow-
nikami i sprzętem skutecznie zabezpiecza-
jącym osoby pracujące na dachu. Bezpie-
czeństwo podczas jego mycia to podstawa, 
ponieważ prace wykonuje się na mokrym, 
śliskim i stromym podłożu. Na szczęście nie 
brakuje firm zajmujących się pracami na 
wysokościach, w tym czyszczeniem pokryć 
dachowych. 

CZYSZCZENIE DACHU
Prace porządkowe na połaciach dacho-
wych przeprowadza się w bezdeszczowe 
dni przy dodatniej temperaturze powie-
trza. Mycie dachu, w zależności od jego 
powierzchni i stopnia zabrudzenia, trwa 
zwykle od jednego do trzech dni. Czas 
gra tu kluczową rolę, gdyż decyduje o so-
lidnie wykonanej i bezpiecznej pracy.  

Pracownicy firmy powinni poruszać się 
w  uprzężach, zabezpieczeni linami. Do 
usuwania zabrudzeń atmosferycznych sto-
suje się specjalne preparaty zmiękczające. 
Po upływie czasu podanego przez produ-
centa, środek zmywa się za pomocą myjki 
ciśnieniowej z regulacją ciśnienia wody. 
Do usuwania glonów, grzybów i mchów 
stosuje się odpowiednio dobrane prepa-
raty biobójcze. Nanosi się je na powierzch-
nię pokrycia i pozostawia przez wskazany 
przez producenta czas. Następnie połacie 
dachowe zmywa się ciepłą wodą. Decy-
dując się na usługę wykonaną przez spe-
cjalistyczną firmę, warto zdecydować się 
również na zastosowanie proponowanych 
przez nią środków chemicznych. Będziemy 
mieć wówczas pewność, że zostały one 
odpowiednio dobrane i nie dojdzie do od-
barwień czy uszkodzenia wierzchniej war-
stwy materiału dachowego.
Kompleksowe prace na dachu przeprowa-
dzane są zwykle w kilku etapach. Pierw-
szy etap to dokładne czyszczenie pokry-
cia pod odpowiednim ciśnieniem z dodat-
kiem detergentu. W ten sposób usuwa się 
powierzchniowe zabrudzenia, w tym rów-
nież nierzadko grzyby i porosty. Kolejny 
etap polega na pokryciu materiału da-
chowego odpowiednim preparatem po-
wierzchniowo czynnym, który naturali-
zuje wrośniętą florę dachową. Etap ten 
jest niezwykle ważny w przypadku mate-
riałów o chropowatej powierzchni, jak np. 
dachówki, gdyż zastosowany środek che-
miczny głęboko je penetruje i zapobiega 
powstawaniu nowych zarodników we-
wnątrz materiału. Kolejny krok to płukanie 
dachu i sprawdzanie jakości elementów 
pokrycia. Szukając odpowiedniej firmy, 
która przeprowadzi czyszczenie naszego 
dachu, warto zapytać, czy wystawia ona 
gwarancję na swoje prace. Da nam ona 
większą pewność, że mamy do czynienia 
ze specjalistami, stosującymi odpowied-
nie preparaty i metody czyszczenia pokryć 
dachowych. 
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Mycie dachu warto połączyć z czyszczeniem innych 
powierzchni budynku, np. szklanych ogrodów 

zimowych.

Wyczyszczony i zaimpregnowany dach przez długi okres 
wygląda jak nowy. Jego powierzchnia jest śliska, co 

utrudnia osadzanie się wszelkich zabrudzeń
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Profesjonalna firma poradzi sobie z mocno 
zarośniętym dachem oraz długotrwałymi 
zabrudzeniami ptasimi odchodami. 
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CO OPRÓCZ MYCIA?
Aby po wyczyszczeniu dachu cieszyć się 
efektem prac jak najdłużej, warto zdecy-
dować się na impregnację pokrycia dacho-
wego. Polega ona na pokryciu warstwą im-
pregnatu materiału poszyciowego o chro-
powatej powierzchni. W ten sposób zabez-
piecza się najczęściej dachówki ceramiczne 
i betonowe. Impregnat chroni materiał da-
chowy przed wnikaniem brudu i  osadza-
niem się zanieczyszczeń. Zaimpregnowany 
dach przez długi okres wygląda jak nowy. 
Jego powierzchnia jest śliska, co utrudnia 
osadzanie się wszelkich zanieczyszczeń. 
Materiał dachowy staje się bardziej od-
porny na promieniowanie UV oraz pora-
stanie mchami, grzybami i algami. 

Impregnację pokrycia dachowego wyko-
nuje się w słoneczny, bezdeszczowy dzień. 
Przed przystąpieniem do prac wyczyszczone 
pokrycie dachowe dokładnie się spraw-
dza, wymienia uszkodzone dachówki oraz 
uszczelnia dach specjalną masą w kolo-
rze materiału dachowego. Następnie da-
chówki pokrywa się impregnatem dwu-
krotnie. Na ten etap poświęca się do-
datkowy dzień pracy. Orientacyjny koszt 
jednowarstwowego impregnowania da-
chówki to około 10 zł/m². Decydując się 
na kompleksową usługę realizowaną przez 
jedną firmę, polegającą na myciu, czysz-
czeniu, odgrzybianiu i dwukrotnej im-
pregnacji, możemy liczyć się z kosztami 
rzędu 18-24 zł netto za 1 m² powierzchni.  
Niekiedy też, aby dach odzyskał dawny 
blask, niezbędne może okazać się malowa-
nie pokrycia dachowego. Również tą pracą 
może zająć się firma czyszcząca pokrycia 
dachowe. Malowaniu można poddać da-
chówki cementowe i ceramiczne, dachy 
z  blachy ocynkowanej, stalowej, alucyn-
kowej, aluminiowej, blachodachówki oraz 
gonty. Przed przystąpieniem do prac facho-
wiec ocenia stan techniczny powłoki, a na-
stępnie wybiera odpowiednią technologię 

zabezpieczenia powierzchni. Orientacyjny 
koszt kompleksowego przygotowania i ma-
lowania 1 m² powierzchni wraz z materia-
łem to 18-25 zł netto. 

ILE KOSZTUJE CZYSZCZENIE 
DACHU?
Każda renowacja dachu wymaga indy-
widualnego podejścia. Cena usługi uza-
leżniona jest przede wszystkim od po-
wierzchni dachu. Nie bez znaczenia jest 
również jego kształt – za czyszczenie da-
chu o rozbudowanej bryle z licznymi za-
łamaniami, lukarnami czy wieżyczkami 
z  pewnością trzeba będzie zapłacić wię-
cej, niż za czyszcznie pokrycia prostego 
dachu dwuspadowego. Kolejnym czynni-
kiem mogącym wpłynąć na koszt czyszcze-
nia pokrycia dachowego jest jego rodzaj. 
Cena może się też wahać w zależności od 
tego, czy połacie pokryte są dachówką 
betonową czy ceramiczną, blachą czy też 
gontem drewnianym lub bitumicznym.  
Firmy zajmujące się czyszczeniem pokryć 
dachowych na potrzeby wyceny usługi 
często proszą klientów o przesłanie zdjęć 
dachu. Są one pomocne w dokładniej-
szym sprecyzowaniu kosztów. Wpływ na 
cenę usługi ma także to, czy zdecydu-
jemy się na czyszczenie pokrycia z mate-
riałem, czy na zakup preparatów czyszczą-
cych na własną rękę. Przybliżona kwota za 
umycie 1 m² dachu z materiałem to około 
8-9 zł, bez materiału – około 6 zł. Należy 
pamiętać, że są to jednak koszty orienta-
cyjne, a  każda wycena jest indywidualna 
dla danego dachu. Warto również mieć 
na uwadze, że decydując się na komplek-
sową usługę wraz z  materiałem, będzie 
nas obowiązywać niższa, bo 8-procen-
towa stawka VAT. 

Po umyciu pokrycia dachowego warto dokładnie 
wyczyścić również rynny z zalegających w nich 
zanieczyszczeń. 

KOLEKTORY TEŻ CZYSTE
Czyszczenie pokrycia dachowego 
to dobry moment również na 
zadbanie o czystość powierzchni 
zamontowanych na dachu kolektorów 
słonecznych. Systematyczne 
utrzymywanie solarów w czystości 
jest ważne dla ich wydajnej pracy. 
Czyszczenie kolektorów słonecznych 
należy wykonywać za pomocą 
specjalnej szczotki z odpowiednią 
twardością włosia.  FO
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Czyszczenie pokrycia 
dachowego powinno 
się wykonywać 
profilaktycznie 
co około 5 lat.



blachy pruszynski.indd   1 2015-01-27   21:18:41



52  wiosna 2015

OGRÓD I POSESJA    nie takie trudneOSWAJAMY REMONT    nie takie trudne
AUTOR TEKSTU: Beata Wysoczarska

 FOT. BOSCH

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

Ogrodzenie posesji jest wizytówką domu. To ono jako pierwsze „wita” 
naszych gości, świadczy też nierzadko o samych domownikach. Po-
dobnie jak o porządek na posesji, warto więc zadbać o nienaganny 

wygląd naszego ogrodzenia. Jego regularna konserwacja wpływa pozytywnie 
na estetykę nieruchomości. Warto też pamiętać, że zadbane ogrodzenie po-
służy nam na dłużej.
Za prace renowacyjne najlepiej zabrać się wiosną, kiedy od razu widać, jak 
zima wpłynęła na nasze ogrodzenie z drewna czy metalu. Do jego odnowienia 
powinniśmy się odpowiednio przygotować. W tym celu należy w pierwszej kolej-
ności ocenić stan poszczególnych elementów ogrodzenia. Pozwoli nam to zgro-
madzić przydatne narzędzia i zaplanować dalsze prace. Przed przystąpieniem 
do renowacji, warto też zapoznać się z prognozą pogody. Malowanie ogrodze-
nia powinno być bowiem wykonywane w stosunkowo ciepły, lecz nie upalny, 
bezwietrzny dzień.

Wiosna to dobra pora, aby przyjrzeć się uważnie 
ogrodzeniu posesji. Po poprzednich sezonach 
zwieńczonych zimą może ono wymagać renowacji. Prace 
konserwacyjne można wykonać samodzielnie. Wystarczy 
zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia i prepararty. 

do poprawki 

OSWAJAMY REMONT    nie takie trudne

Ogrodzenie
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Renowację drewnianego ogrodzenia 
rozpoczyna się od usunięcia starych, 
łuszczących się czy pękających 
warstw farby lub innego preparatu, 
którym były pokryte uprzednio 
drewniane elementy. W tym celu 
można posłużyć się specjalnym 
ręcznym uchwytem do szlifowania 
lub odpowiednio dobraną szlifierką 
elektryczną.  
Szlifowanie drewna 
Do szlifowania drewnianych szczebli 
o płaskiej powierzchni najczęściej 
stosuje się uniwersalne uchwyty do 
szlifowania ręcznego, o prostokątnym 
kształcie. Szlifując trudno dostępne 
miejsca, warto sięgnąć po uchwyt 
o podstawie trójkąta. Przy jego pomocy 
łatwiej dotrzemy do zakamarków 
i naroży. Wysoką wydajność szlifowania 
zapewni nam uchwyt o okrągłej 
podstawie. Sprawdzi się on jednak 
najlepiej, gdy drewniane ogrodzenie 
składa się z elementów o dość 
dużej, gładkiej powierzchni. Znaczną 
oszczędność czasu i pracy przyniesie 
natomiast zastosowanie szlifierki 
elektrycznej. Jej użycie sprawi także, 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

 REKLAMA 

że każdy element zostanie dokładnie 
oczyszczony. W zależności od potrzeb 
szlifierka elektryczna może mieć 
różne kształty podstaw – prostokątny, 
trójkątny czy okrągły. Do szlifowania 
drewnianych elementów ogrodzenia 
o zróżnicowanej powierzchni 
– z wyprofilowaniami, wgłębieniami czy 
konturami przyda się specjalna szlifierka 
rolkowa. Jej użycie wyeliminuje 
konieczność dodatkowej obróbki 
ręcznej trudno dostępnych miejsc. 
Szlifierka rolkowa zamiast tradycyjnego 
talerza szlifierskiego wyposażona 
jest w specjalne wymienne nasady. 
Mają one różne rozmiary, dzięki 
czemu z łatwością dostosujemy je do 
czyszczonej powierzchni.    
Drobne naprawy
Niektóre elementy ogrodzenia mogą 
wymagać większej uwagi. Mocno 
zniszczone sztachety warto wymienić 
na nowe. Jeśli w nowych drewnianych 
elementach widoczne są miejsca 
zażywiczone, należy je przeczyścić 
benzyną ekstrakcyjną i wysuszyć. 
Pamiętajmy też, aby również surowe 
drewno zostało wygładzone papierem 

ściernym. 
Jego ziarnistość 
dobiera się do 
stopnia nierówności 
podłoża. Cała powierzchnia 
drewnianych elementów powinna 
być równomiernie przeszlifowana. 
Pozwoli to uniknąć występowania 
różnic kolorystycznych po 
zabezpieczeniu drewna preparatem 
barwnym (szorstkie powierzchnie 
mogą bardziej uwydatniać ciemniejszą 
barwę). 

 FOT. FOTOLIA.COM
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IMPREGNACJA
DREWNA 

MALOWANIE DEKORACYJNE I OCHRONNE

Niczym nieimpregnowane drewno 
trzeba zabezpieczyć przed działaniem 
czynników biologicznych, czyli bakterii, 
grzybów, porostów oraz owadów. 
W tym celu należy zaopatrzyć się 
w impregnat bezbarwny (gruntujący). 
Wnika on głęboko w drewno, 
chroniąc jego strukturę od środka. 
Impregnat bezbarwny nanosi się 
na przeszlifowane i oczyszczone 
ze wszelkich zanieczyszczeń 
drewno. Przed przystąpieniem do 
impregnowania elementów ogrodzenia 
należy zapoznać się ze znajdującymi 
się na opakowaniu wskazówkami 
producenta, dotyczącymi stosowania 
preparatu. Impregnat nanosi się 
na powierzchnię drewna pędzlem, 
wykonując ruchy wzdłuż słojów.  
Impregnaty ochronno-dekoracyjne 
Po wyschnięciu impregnatu 
bezbarwnego elementy można pokryć 
impregnatem barwnym. Nada on 
drewnu wybrany kolor, zachowując 
jednocześnie naturalny rysunek słojów. 
Takie impregnaty ochronno-dekoracyjne 
zabezpieczają drewno przed działaniem 
czynników atmosferycznych, czyli 
wilgocią, opadami, mrozem oraz 
promieniowaniem UV, które powoduje 
rozpad celulozy i szarzenie drewna. 
Impregnat barwny nanosi się, 
podobnie jak produkt bezbarwny, 
rozcierając go na powierzchni 
drewna pędzlem. Pigmenty osadzają 
się na dnie opakowania, po jego 
otwarciu, należy dokładnie wymieszać 
zawartość. Czynność tę warto 
powtarzać co jakiś czas, również 
w czasie malowania. Drugą warstwę 
impregnatu nanosi się po upływie 
czasu wskazanego przez producenta 
– gdy pierwsza dobrze wyschnie. 
Zwykle są to 24 godziny, choć można 
też nabyć impregnaty, których druga 
warstwa może być nakładana już po 
dwóch  godzinach.

Oprócz impregnatów barwnych 
możemy skorzystać z całej gamy 
innych produktów do zabezpieczania 
drewna na zewnątrz. Należą do nich 
m.in. lakierobejce, oleje do drewna 
i lakiery. 
Lakierobejce
Tworzą na powierzchni drewna 
powłokę zabezpieczającą materiał 
przed niekorzystnym działaniem 
czynników atmosferycznych. Nadają 
drewnu połysk lub półpołysk i kolor, 
zachowując jednocześnie widoczny 
naturalny rysunek słojów. Powłoki 
wykonane przy użyciu lakierobejcy nie 
łuszczą się i nie pękają. W sprzedaży 
znaleźć można produkty, których 
warstwa staje się odporna na 
działanie deszczu już po godzinie 
od naniesienia na drewno. Dzięki 
temu prace renowacyjne mogą być 
przeprowadzane bez obaw o zmianę 
pogody. 
Lakiery i farby
Do malowanie drewnianego 
ogrodzenia należy wybrać 
środek przeznaczony wyłącznie 
do zabezpieczania elementów 
zewnętrznych. Produkty uniwersalne 
(do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz) nie sprawdzą się w każdych 
warunkach. Lakiery tworzą na 
powierzchni drewna transparentną 
powłokę, zabezpieczając materiał 
przed działaniem czynników 
atmosferycznych. Farba do drewna 
przeznaczona do stosowania na 
zewnątrz również zabezpieczy 
materiał przed działaniem czynników 
atmosferycznych, tworząc 
półmatową powłokę. Decydując 
się na lakierowanie czy malowanie 
drewnianego ogrodzenia, warto 
wybrać produkt wysokiej jakości, 
o dużej elastyczności, który będzie 

odporny na pracę drewna związaną 
ze zmianą warunków pogodowych 
i wilgotnością powietrza. Dzięki niemu 
powłoka nie będzie się łuszczyć ani 
pękać. 
Oleje do drewna 
Tworzą matowe, bezpowłokowe 
wykończenie, podkreślając naturalny 
rysunek słojów i wydobywając 
naturalne piękno drewna. Olej 
wnika głęboko w strukturę materiału 
zabezpieczając drewno przed 
działaniem niekorzystnych czynników 
atmosferycznych. Nie łuszczy się 
i zapobiega nadmiernemu wysychaniu 
oraz pękaniu materiału. Po olej warto 
sięgnąć, gdy ogrodzenie wykonane 
jest z egzotycznych gatunków drewna.  
Podobnie jak pozostałe produkty 
należy wcierać go w oczyszczone 
drewno, np. pędzlem, wykonując ruchy 
wzdłuż słojów. 
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Ogrodzenie wizytówką każdego domu

Na wiosnę warto sprawdzić jak zima wpłynęła na drewniane po-
wierzchnie znajdujące się na zewnątrz naszych domów. Jeśli wi-
dzimy uszkodzenia lub łuszczącą się powierzchnię – powinniśmy 
zabrać się do pracy aby zapobiec dalszej degradacji drewna. 
Do prac wykonywanych na powietrzu polecam wybrać produkty 
szybkoschnące, które pozwalają zakończyć renowację w 1 dzień. 
Zanim jednak przystąpimy do nałożenia preparatu ochronno- 
-dekoracyjnego powinniśmy oczyścić powierzchnię drewna, oce-
nić jej stan i wybrać środek odpowiadający naszym potrzebom.

W przypadku gładkiego, 
szlifowanego drewna zawsze 
polecam Altax Szybkoschnący 
Impregnat dekoracycjny, 
który nadaje drewnu szlachetny 
kolor, zachowując przy tym jego 
naturalny rysunek. To idealny 
do stosowania również podczas 
niepewnej pogody, ponieważ 
jest odporny na deszcz już 
1h po pomalowaniu. Preparat 
nanosimy cienkimi warstwami, 

rozcierając go równomiernie wzdłuż słojów drewna. Warto pod-
kreślić, że produkt zapewnia najdłuższy czas ochrony na rynku 
– aż 7 lat!

Jeśli natomiast mamy do czy-
nienia z drewnem poszarzałym  
i starym skorzystajmy  
z Impregnatu do drewna  
ogrodowego JEDNA  
WARSTWA, produktu dedyko-
wanego do drewna poszarzałe-
go lub nieoszlifowanego. Czas 
jego schnięcia nie przekracza 
2 godzin. Dodatkowo jest to 
produkt niezwykle wydajny  
– wystarczy 1 warstwa, aby skutecznie zabezpieczyć drewno,  
co znacząco skraca czas przeprowadzenia renowacji.  
Dobrze dobrane, wysokiej jakości środki ochronno-dekoracyjne 
sprawiają, że konserwacja płotu jest szybka i skuteczna.  
Są też proste w użyciu, dzięki czemu renowację możemy  
wykonać samodzielnie, bez obaw, że coś nam się nie powiedzie.  
Z kolei wysoka trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne 
preparatów Altax zapewni drewnianym ogrodzeniom wiele lat 
skutecznej ochrony.

Płoty są nieodłącznym elementem naszych 
domów. Nie tylko zapewniają prywatność,  
ale również mogą być doskonałym elementem 
dekoracyjnym. Jeśli chcemy, by drewniane 
ogrodzenie służyło nam przez długie lata, 
musimy je odpowiednio zabezpieczyć.  
Jak to zrobić radzi Andrzej Wójcik, doradca 
techniczny firmy ALTAX.

www.altax.pl

Andrzej Wójcik,  
Specjalista ds. technicznych 

alta_art.indd   1 2015-01-27   22:14:35



56  wiosna 2015

OSWAJAMY REMONT    nie takie trudne

Również metalowe elementy ogrodzenia, warto co 
jakiś czas poddać renowacji. Zapobiegnie to niszczeniu 
i korodowaniu jego elementów.  
Przygotowanie do malowania 
Konserwację metalowego ogrodzenia należy rozpocząć 
od oczyszczenia jego powierzchni ze starych, 
łuszczących się powłok. W tym celu można posłużyć się 
np. szczotką drucianą lub szczotką ze stali nierdzewnej, 
która nie będzie powodować tzw. korozji wtórnej. Aby 
jednak oszczędzić sobie pracy, warto sięgnąć np. po 
wiertarkę wyposażoną w drucianą ściernicę szczotkową 
lub inne podręczne narzędzie z końcówką do 
szlifowania. Elektronarzędzia przydadzą się zwłaszcza, 

RENOWACJA OGRODZENIA 
Z METALU

gdy powierzchnię metalowych elementów ogrodzenia 
zaatakowała rdza. Okażą się niezastąpione przy sprawnym 
usuwaniu jej dużych ognisk. Jeśli jednak metalowe 
elementy pokrył jedynie rdzawy nalot, wystarczające może 
okazać się użycie preparatu odrdzewiającego. Oczyszczone 
ze starych powłok i rdzy elementy, warto jeszcze na koniec 
przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Tak 
oczyszczone powierzchnie trzeba odtłuścić, przecierając 
je np. ściereczką zamoczoną w benzynie ekstrakcyjnej 
lub rozpuszczalniku. Malowane elementy nie mogą być 
jednak idealnie gładkie. Aby zapewnić lepszą przyczepność 
powłok, warto je na koniec delikatnie przeszlifować 
gruboziarnistym papierem ściernym.   
Malowanie ogrodzenia
Oczyszczone ogrodzenia warto zabezpieczyć na nowo 
stosując podkładową farbę antykorozyjną. Zabezpieczy 
ona metalowe elementy przed rdzą i będzie stanowiła 
dobry podkład pod farbę dekoracyjną, gdyż zwiększy 
jej przyczepność do podłoża. Do farby podkładowej 
należy dobrać odpowiednią farbę dekoracyjną. Można 
też zastosować farbę podkładową z pigmentami, 
kolorystycznie dobraną do farby nawierzchniowej. Dobrym 
rozwiązaniem, które skróci czas prac nad ogrodzeniem 
jest zastosowanie farby dekoracyjnej o właściwościach 
antykorozyjnych. Stanowi skuteczne zabezpieczanie przed 
rdzą, dlatego nie wymagaja stosowania farby podkładowej. 
W sprzedaży znaleźć można specjalne produkty, które 
nadadzą ogrodzeniu oryginalne wykończenie. Są to 
np. farby nadające powłoce efekt tzw. młotkowania. 
Wykończone w ten sposób powierzchnie uzyskują 
ciekawą fakturę – wyglądają jakby zostały ostukane 
małym młotkiem. Ogrodzenie można malować pędzlem 
lub natryskowo. Ta druga metoda sprawdzi się najlepiej 
w przypadku dużych powierzchni. 
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Ściany salonu to baza dla jego wystroju. 
Powinny mieć odpowiednie walory estetyczne 
oraz funkcjonalne. Najłatwiej stworzyć pożądany 
efekt, malując je farbami.

– właściwości i efekty
Farby do salonu

To nie tylko najłatwiejszy, ale także najpopularniejszy sposób wy-
kańczania ścian salonu. Zaletą ich pokrywania farbami jest moż-
liwość dokonywania szybkich i łatwych zmian kolorystyki tego po-

mieszczenia. Farby są również najtańszym materiałem, a ich coraz lep-
sze właściwości sprawiają, że pokryte nimi ściany długo zachowują do-
bry wygląd, co w przypadku salonu ma szczególnie duże znaczenie. 
Nie do przecenienia jest również bogactwo kolorystyczne farb. Pro-
ducenci mają coraz ciekawszą i szerszą ofertę, a dzięki możliwościom 
ich przygotowania w mieszalniku, można nadać ścianom najbardziej 
wyszukany kolor. To właśnie on nadaje charakter temu wnętrzu. Sa-
lon  to pomieszczenie, w którym przebywają nie tylko wszyscy domow-
nicy, ale także goście. Ze względu na swój otwarty charakter powinien 
budować prestiż domu. Duża płaszczyzna ścian i  ich kolorystyka są 
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– właściwości i efekty

bazą jego wyposażenia – to tło dla mebli 
i  innych elementów wystroju. Kolor ścian 
wpływa także na samopoczucie i komfort 
wypoczynku osób przebywających w sa-
lonie. Dlatego nie powinien działać przy-
tłaczająco, odpowiedni będzie taki, który 
doda wnętrzu światła i  oddechu. Do-
bierając kolorystykę farby na ściany sa-
lonu, pamiętajmy także o posadzce. Obie 
płaszczyzny powinny się harmonijnie łą-
czyć i uzupełniać.

PONADCZASOWA BIEL
To barwa, która zawędrowała na ściany 
wnętrz dosyć późno. Kolor ten stosowano 
wcześniej do wykańczania elewacji do-
mów. Wybór farb w  odcieniach bieli to 
dobre rozwiązanie, gdyż stwarzają klimat 
czystości i  porządkują wnętrze. Do bieli 
pasują elementy wyposażenia w różnych 
barwach, dlatego taka baza na ścianach 
pozwala na częste zmiany aranżacyjne. 
Białe ściany sprawdzą się nawet w  nie-
wielkich pokojach dziennych, gdyż do-
dają wnętrzu światła i przestrzeni, a także 
poszerzają jego perspektywę – pomalo-

wane na biało ściany optycznie oddalają 
się od siebie. 
Unikajmy czystej wersji tego koloru, tak 
zwana biel szpitalna jest zimna i można 
ją stosować tylko w niewielkich ilościach. 
Użyta np. na dużych płaszczyznach ścian 
nie buduje przyjaznego, dającego komfort 
klimatu. Najlepiej stosować odcienie, 

Białe ściany w połączeniu z dominującym na posadzce odcieniem bieli powiększają optycznie przestrzeń 
salonu. Biel na ścianach i podłodze buduje harmonijną całość.

 REKLAMA 

 Biel na ścianach najlepiej 
stosować w odcieniach, które 

są złamane nutą wanilii, 
jaśminu, écru. Pozwalają 

one również wyeksponować 
elementy architektoniczne 

i wyposażenie salonu   
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które są złamane nutą wanilii, jaśminu, 
écru. Takie odcienie bieli pozwalają rów-
nież wyeksponować elementy architekto-
niczne i wyposażenie salonu.  

NEUTRALNE ZAWSZE 
BEZPIECZNE
Dobrym wyborem będzie również za-
stosowanie farb w  kolorystyce neutral-
nej. Oddziałują na wnętrze podobnie jak 
biel. Zalicza się do nich barwy z dużą do-
mieszką bieli. Bardziej niż ona zazna-
czają swoją obecność we wnętrzu, ale nie 
są ekspansywne. To kolory, których nie 
zalicza się do barw zasadniczych ani po-
chodnych. Należą do nich odcienie kre-
mowe, kości słoniowej, także rozbielone 
beże oraz najjaśniejsze szarości. Więk-
szość barw uznawanych za neutralne ma 
związek z  kolorystyką obecną w  przyro-
dzie – to barwy drewna, ziemi, kamieni, 
piasku. Za neutralne uznaje się także ko-
lory będące wytworem człowieka – to 
barwa szkła, cementu czy tynku, a także 
zimnej stali. Stosuje się je chętnie w salo-
nie, ponieważ dają duże pole manewru. 
Przez swój uniwersalizm pasują do wielu 
aranżacji. Z  łatwością będą dobrą bazą 
dla wystroju salonu w stylu minimalistycz-
nym, rustykalnym czy klasycznym. Dają 
także duże możliwości doboru dodatków 
i kolorów uzupełniających. Decydując się 
na ściany pomalowane farbami w tej ko-
lorystyce, warto pomyśleć o  wyrazistym 
wystroju wnętrza, a także o meblach do-

brej jakości, gdyż ściany w  neutralnych 
barwach odsuwają się na drugi plan. Są 
dobrym tłem dla obrazów, opraw oświe-
tleniowych, dekoracyjnego szkła, dywa-
nów i  innych detali, które są charaktery-
styczne dla wystroju salonu.

MODNE SZAROŚCI
Do najmodniejszych kolorów ścian 
można zaliczyć szeroką gamę szarości. 
Warto dostrzec ponadczasowe walory tej 
barwy. Szarość buduje dobre tło dla mebli 
i  obrazów oraz przedmiotów dekoracyj-
nych,  niezależnie od ich stylu, a przy tym 
budzi skojarzenia z porządkiem i równo-

wagą,  które w wystroju salonu odgrywają 
bardzo ważną rolę. Szare ściany spotyka 
się często w  aranżacjach w  stylach kla-
sycznym, minimalistycznym lub loftowym, 
a  także amerykańskim-kolonialnym oraz 
antycznym. Tworzą również doskonałe tło 
dla wnętrz, których wystrój często zmie-
niamy. Zaletą szarości jest również ła-
twy dobór odpowiedniego odcienia do 
posadzki. Szarości łączą się bowiem do-
skonale z  drewnianym parkietem, płyt-
kami ceramicznymi czy stosowaną w no-
woczesnych wnętrzach wylewką żywiczną. 
Na rynku dostępne są farby w wielu od-
cieniach szarości, które mogą być 

KOLORY DLA ODWAŻNYCH
Jeśli chcemy, by kolor zdominował 
salon, można zdecydować się na 
nietypową barwę ścian. Należy 
do nich czerwień. Wnosi do 
wnętrza dużo energii i promieniuje 
na inne elementy wyposażenia. 
Odmiany czerwieni można 
spotkać w niektórych aranżacjach 
stylizowanych na wnętrza indyjskie, 
pochodzące z głębi Afryki czy też 
wnętrza w stylu fusion. Domagają 
się one wyrazistych mebli i innych 
elementów wystroju salonu. Zbyt 
jasne kolorystycznie wyposażenie 
może nie prezentować się dobrze. 
Trzeba też pamiętać, że czerwień 
może być na dłuższą metę dla 
wielu osób męcząca i lepiej nie 
stosować jej w nadmiarze. Można 
nią wyróżnić wykusz, niszę, jedną 
ze ścian lub słup.

Czerwień na niewielkiej 
płaszczyźnie oddziałuje na 

wnętrze energetyzująco. 
Powtórzona na drzwiach 

i w akcentach detali 
buduje z bielą spójną 

kompozycję.
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zarówno ciepłe, jak i zimne. Jeśli na przy-
kład zastosujemy kolor jasnoszary z nutą 
oliwki lub ciepłego beżu, zyskamy efekt 
przytulnego tła. Podobny odbiór wywoła 
szary z nutą czerwieni lub różu, natomiast 
szary z dodatkiem niebieskości oraz gra-
natów może być kolorem zimnym. 

W STRONĘ NATURY
Inspiracją w  urządzaniu salonu są także 
błękity i  zielenie znane jako kolory pro-
wincji. Kolorystyka nieba, wody czy skał 
obejmująca szeroką paletę błękitów, przez 
szmaragdowy złamany zielenią, po ciem-
niejsze odcienie takie jak szafirowy in-
dygo, a także zieleń pistacjowa, oliwkowa 
czy miętowa doskonale pasują do wystroju 
salonu w stylu rustykalnym. Sprawdzą się 
w salonach aranżowanych w stylu angiel-
skiej, skandynawskiej, arabskiej czy grec-
kiej prowincji. Długa tradycja malowa-
nia ścian na niebiesko lub zielono spra-
wia, że warto użyć tych barw także do kla-
sycznej aranżacji, łącząc kolorystykę ścian 
ze starymi drewnianymi meblami. Jaśniej-
sze odcienie niebieskiego i  zieleni z  po-
wodzeniem można stosować na dużych 
płaszczyznach. Ciemniejsze sprawdzą się 
w roli akcentów kolorystycznych: na frag-
mentach ścian, na przykład aneksie wy-
poczynkowym czy jadalnianym. Warto po 
nie sięgnąć w  nowoczesnych stylizacjach 
salonu. Stosując je, uzyskamy spokojny, 
sprzyjający wyciszeniu klimat. Zaletą tej 

palety barw jest również możliwość har-
monijnego zestawiania z innymi kolorami, 
pochodzącymi wprost z natury: od czerni 
i odcieni bieli, po kolory kości słoniowej, 
piasku przez szarości, do bogatej rodziny 
brązów. Stosując zielenie i błękity na ścia-
nach przemyślmy kompozycję dodatków  
– powinny być one optycznie lekkie. 

ODPOWIEDNI DOBÓR FARB
Salon to wspólna przestrzeń wszystkich do-
mowników i gości. To tu najczęściej przeby-
wamy razem. Często łączy on w sobie funk-
cję jadalni, pokoju wypoczynkowego, te-

lewizyjnego, a także bawialni – oglądamy 
w nim telewizję, zasiadamy do uroczystych 
obiadów, przyjmujemy rodzinę i przyjaciół. 
Dlatego ściany muszą być w tym pomiesz-
czeniu nie tylko ładne, ale też odporne na 
zabrudzenia oraz uszkodzenia mecha-
niczne. Najczęściej wybieramy do pomalo-
wania salonu farby emulsyjne. Tego rodzaju 
wyroby są przeznaczone do malowania tyn-
ków wapiennych i cementowo-wapiennych 
oraz podłoży betonowych, gipsowych i płyt 
gipsowo-kartonowych. Do salonu, w  któ-
rym często przebywamy warto wybrać farby 
akrylowe. Mają dobre właściwości kryjące, 
tworzą gładką powłokę, są też paroprze-
puszczalne. Można usuwać z  nich zabru-
dzenia wilgotną szmatką, ale nie nadają 
się do szorowania. Wyjątkiem są te prepa-
raty, które producent wzbogaci o  inne do-
datki i wyraźnie zaznaczy na opakowaniu, 
że można je szorować. Na ściany salonu 
poleca się także wyroby lateksowe, które są 
produkowane z  udziałem spoiwa kauczu-
kowego. Są więc bardzo elastyczne, dzięki 
czemu dobrze pokryją pracujące podłoża. 
Ich zaletą jest także paroprzepuszczalność. 
Są bardziej odporne na zmywanie niż farby 
akrylowe. Są też od nich odporniejsze na 
płowienie. Kupić można także farby mie-
szane, na przykład lateksowo-akrylowe, 
które łączą właściwości dwóch różnych ro-
dzajów farb. Dają one elastyczne powłoki, 
bardzo odporne na wilgoć i  uszkodzenia 
mechaniczne, nie przepuszczają pary wod-
nej. Można je wielokrotnie myć, są polecane 
do łazienek i kuchni.

Ściany w odcieniach zieleni będą 
dobrym tłem dla drewnianych 
podłóg i klasycznego wyposażenia 
salonu.

Farby dają możliwość 
łatwego wykreowania 
na ścianach ciekawych 
kompozycji.
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Kuchenna wyspa to rozwiązanie na miarę czasów. Doskonale pasuje 
do miejsca, jakie przypisuje się kuchni i gotowaniu w dzisiejszym 
świecie. Przyrządzanie jedzenia w wielu środowiskach jest nie tylko 

monotonną koniecznością, ale też przyjemnością. Dzięki wyspie łatwiej 
gotować wspólnie z dziećmi czy przyjaciółmi, gdy wszyscy zebrani są wo-
kół niej. To również dobry wybór dla osób, które nie chcą w kuchni izo-
lować się od innych domowników. Sytuuje się ją bowiem często w kuch-
niach otwartych na strefę dzienną. Oderwanie stanowiska przygotowy-
wania posiłków od ściany i usytuowanie go w centrum sprawi, że zamiast 
ze ścianą mamy kontakt wzrokowy z osobami przebywającymi w kuchni. 
Możemy więc gotować obiad i obserwować dziecko bawiące się w sa-
lonie. Wyspa może także nadawać rangę kuchennym czynnościom. 

Jest synonimem nowoczesnej kuchni. Wyspa 
pozwala na oryginalne rozplanowanie 
przestrzeni, a jednocześnie umożliwia wygodne 
przyrządzanie posiłków. 

Na kuchennej wyspie
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Pozwala gotującym uczestniczyć w  życiu 
domu. Umożliwia również częściowe od-
izolowanie się od salonu lub jadalni. Wy-
spa doskonale sprawdza się w  roli prze-
grody między zabudową kuchni, a  strefą 
dzienną. Można ją też rozbudować o za-
słaniający kuchnię barek lub półki, a także 
umieścić za murkiem. 

ORGANIZACJA PRZESTRZENI
Wyspa spełni swoją funkcję, jeżeli prze-
znaczymy na nią odpowiednio dużo prze-
strzeni, która umożliwi wygodny dostęp do 
niej z każdej strony. Nie może też zakłócać 
komunikacji. By była wygodna, warto się 

na nią zdecydować w kuchni o wielkości 
powyżej 12-14 m2 lub w kuchni otwartej 
na salon. Oczywiście znaczenie mają wy-
miary wyspy – im bardziej rozbudowana, 
tym miejsca powinno być dla niej więcej. 
Pełniąca funkcję blatu roboczego i dodat-
kowej szafki długości 80 cm i  szerokości 
70 cm, uznawanych dla wyspy jako mini-
malne, zmieści się na stosunkowo niewiel-
kiej przestrzeni. Wielofunkcyjna potrze-
buje kuchni zamkniętej o wymiarach po-
wyżej 20 m2 lub kuchni otwartej. Wielkość 
wyspy jest także uzależniona od układu 
przyściennej zabudowy kuchennej. Za-
projektowana w  kształcie litery U  zajmie 

więcej miejsca, niż jeślibyśmy zaplano-
wali ją na wzór litery L. Najmniej miej-
sca potrzebują modne obecnie wielo-
funkcyjne szafy przyścienne, w które wbu-
dowane są lodówka oraz piekarnik i mi-
krofalówka. Przy takiej zabudowie wyspa 
może być większa lub usytuowana nawet 
w  kuchni ok. 12  m2. Wygodę korzysta-
nia z wyspy umożliwi jej odpowiednia od-
ległość od drzwi zamykających kuchnię, 
balkonowych czy też prowadzących do 
spiżarni. Konieczne jest również jej odsu-
nięcie od szafek kuchennych oraz sprzętu 
AGD. Jeśli szafki mają drzwi skrzydłowe, 
wyspa krótszymi bokami powinna być od 
nich odsunięta co najmniej 80 cm. Dłuż-
sze boki pełniące funkcje robocze należy 
umieścić w odległości około 100-120 cm 
od frontów szafek oraz innych urządzeń. 
Taka wolna przestrzeń umożliwi nam wy-
godną pracę, ponieważ wykonując ja-
kieś czynności przy blacie zajmujemy 50- 
-60  cm. Nasza praca nie będzie także 
zakłócać przejścia osobom wchodzącym 
i wychodzącym z kuchni. 

ALTERNATYWA DLA WYSPY
Jeśli kuchnia jest mniejsza niż 
12 m2, dobrym rozwiązaniem 
jest półwysep. Będzie on także 
atrakcyjny estetycznie, a przy 
tym zajmie około 40 cm mniej 
miejsca. Ma takie same jak 
wyspa walory funkcjonalne. 
Jego zaletą jest także bardzo 
wygodna przestrzeń robocza, 
która jest otwarta z trzech stron. 
Jest on połączony jednym 
z krótszych boków z ciągiem 
szafek lub ścianą. Decydując 
się na takie rozwiązanie, 
rezygnujemy z jednego przejścia. 
Półwysep powinien jednak 
zapewniać przejście szersze 
niż w przypadku wyspy. Gdy 
jego szerokość będzie wynosić 
120 cm, dwie osoby miną się 
w nim bezkolizyjnie. 

Jeśli zamierzamy na 
wyspie gotować, jej 
wymiary muszą być 
większe. Poza płytą 
kuchenną, musi się 
na niej znaleźć blat 

odstawczy usytuowany 
po obu jej stronach 

Na kuchennej wyspie

Półwysep, na którym zainstalowano niewielki zlewozmywak dysponuje bardzo rozbudowaną strefą 
roboczą. Z powodzeniem może też pełnić funkcję stołu jadalnianego.

Kuchenny show z wyspą w roli głównej?! Przyrządzanie posiłków może być wydarzeniem towarzyskim, 
zwłaszcza jeśli starannie wybierzemy nie tylko menu, ale też przygotujemy odpowiednią scenografię.
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WYSPA W WIELU ROLACH
Funkcje wyspy kuchennej mogą być ograni-
czone do jednej. Najbardziej podstawowe 
i wymagające stosunkowo niewielkich na-
kładów finansowych są wyspy występujące 
w roli mebli. Mogą pełnić funkcję blatu ro-
boczego oraz półek i  szuflad otwieranych 
z różnych stron. Tego typu wyspa sprawdzi 
się na granicy kuchni i  salonu – zapewni 
bowiem harmonijne połączenie przestrzeni. 
Wygodna wyspa-mebel powinna mieć wy-
miary o minimalnej szerokości 80-90 cm, 
wysokości 85 cm i głębokości 60 cm. 
Jeśli zamierzamy na wyspie gotować, jej 
wymiary muszą być większe. Poza płytą ku-
chenną, która ma zazwyczaj szerokość ok. 
50-60 cm, musi się na niej znaleźć blat od-
stawczy usytuowany po obu jej stronach. 
Jego minimalna szerokość powinna z każ-
dej strony wynosić około 40 cm. Taka wy-
spa zajmie więc co najmniej 130 cm. Jej 
minimalna szerokość to 80 cm. W szafkach 
pod tego typu wyspą powinniśmy zaplano-
wać miejsce na garnki i  inny sprzęt przy-
datny do gotowania. Wyspa pełniąca funk-
cję kuchenki może być połączona z bufe-
tem wykorzystywanym jako miejsce do ser-
wowania posiłków, niekiedy łączy się ją 
także ze stołem. Wtedy droga gorących po-
traw na stół jest maksymalnie skrócona.
Równie często na wyspie sytuuje się zlewo-
zmywak i  zmywarkę. Na wygodny zlewo-
zmywak dwukomorowy trzeba wygospo-

darować miejsce o szerokości 120 cm, do-
datkowo konieczny jest blat co najmniej 
30-centymetrowy. Można jednak wybrać 
zlewozmywak jednokomorowy o  szeroko-
ści ok. 40-60 cm, który wprawdzie zmini-
malizuje wielkość wyspy, jednak znacznie 
ograniczy wygodę zmywania. Warto wów-
czas pokusić się o  zainstalowanie zmy-
warki o szerokości 60 cm. Minimalna sze-
rokość tego rodzaju wyspy będzie wynosiła 
ok. 100 cm. Sytuując na wyspie zlewozmy-
wak zadbajmy o  atrakcyjną baterię. Tego 
typu wyspę warto także wykończyć niewiel-
kim murkiem. Nawet 20-centymetrowy za-
pewni, że woda nie będzie się nadmier-

nie rozpryskiwała, równocześnie zasłoni 
on przed widokiem innych osób uloko-
wane w  zlewozmywaku brudne naczynia. 
Najwygodniejszym i najbardziej okazałym 
rozwiązaniem będzie wyspa łącząca funk-
cję gotowania i zmywania. Płyta kuchenna 
i  zlewozmywak usytuowane obok siebie 
ułatwiają przyrządzanie wielu potraw. Tego 
typu wyspa powinna być na tyle duża, by 
w pełni móc na niej wykonywać wszystkie 
prace związane z  tymi czynnościami. Wy-
maga więc rozległej przestrzeni odstawczej. 
Niezbędne minimum to miejsce o szeroko-
ści ok. 200 cm i głebokości nie mniejszej 
niż 100 cm.

Wyspa w otwartej 
przestrzeni dziennej 
powinna być spójna 
estetycznie z innymi 
elementami 
wyposażenia. 

Wyspa często pełni także funkcję barku. Warto ją 
wyposażyć w wygodne hokery.
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Wyspa, na której jest zlewozmywak, to 
dobre rozwiązanie, gdy w domu są małe 
dzieci. Tworzy się wtedy wygodna przestrzeń 
do wspólnego przygotowywania posiłków, 
odseparowana od stanowiska do gotowania 
i pieczenia.
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OKAP NAD WYSPĄ
Urządzenia AGD sytuowane na wyspie są 
bardzo wyeksponowane. Ze względu na 
to wyspa wymaga systematycznej dbało-
ści o czystość i porządek. Dlatego zasto-
sowane na niej urządzenia powinny być 
nie tylko efektowne, ale również łatwe do 
utrzymania w czystości. Na wyspie można 
umieścić zwykłe kuchenne urządzenia do 
zabudowy. Jedynie stanowisko do goto-
wania wymaga zamontowania specjal-
nego okapu, który będzie zamocowany 
do sufitu. Okapów wyspowych nie trzeba 
dostosowywać do wnęki między wiszą-
cymi szafkami i  nie musimy się przej-
mować tym, ile miejsca zajmują w prze-
strzeni kuchni. Urządzenia te mogą mieć 
maskujący komin. Najnowszym trendem 
są jednak okapy montowane bezpośred-
nio do sufitu, wyglądające jak stylowe 
lampy. Produkowane są w różnych szero-
kościach, poczynając od zaledwie 35 cm 
(szerokości lub średnicy), a kończąc nawet 
na 120 cm. Szerokość okapu nie powinna 
być mniejsza od szerokości płyty kuchen-
nej, szczególnie jeśli jest zasilana gazem. 
Może być od niej większy, łatwiej jest mu 
wyłapać wszystkie opary nawet przy naj-
słabszym programie. Zazwyczaj ten sam 
model okapu można kupić w dwóch wer-
sjach różniących się szerokością, a  czę-
sto także wyposażeniem, np. liczbą fil-
trów. Zadaniem okapu jest neutralizowa-
nie zapachów i wyłapywanie unoszących 
się w powietrzu drobin tłuszczu. Okap od 
kuchenki dzieli przynajmniej 60 cm wy-
sokości, dlatego naturalne staje się czę-
ściowe rozproszenie pary, zanim zostanie 
ona wciągnięta przez urządzenie. Jeżeli 
kratka systemu wentylacyjnego jest od-

dalona o  kilka metrów od kuchenki, le-
piej wybrać okap o większej wydajności. 
Ważna jest też liczba prędkości. W zależ-
ności od modelu mogą być dwie do dzie-
więciu. Większość okapów może praco-
wać w obiegu zamkniętym – filtrując po-
wietrze jako pochłaniacz – lub w obiegu 
otwartym – jako wyciąg. 

ODPOWIEDNIA INSTALACJA
Tryb pracy okapu zależy głównie od in-
stalacji wentylacyjnej. Efektywniejszy jest 
tryb otwarty (wyciąg) – okap pracujący 
jako pochłaniacz ma niemal dwukrotnie 
mniejszą wydajność. Warto wziąć to pod 
uwagę przy zakupie urządzenia, bo ła-
twiej jest dopasować jego wydajność do 
naszych potrzeb. Okap pracujący w try-
bie otwartym usuwa zużyte powietrze na 
zewnątrz. Jeśli nie dostarczymy do kuchni 
odpowiedniej ilości powietrza, może 
dojść do jego zasysania z kanałów wen-
tylacyjnych, np. z łazienki. Najlepiej za-
planować w kuchni dwa kanały: jeden do 
wentylacji pomieszczenia, drugi do pod-
łączenia okapu. Jeśli dom jest już zbudo-
wany, a w kuchni mamy tylko jeden ka-
nał wywiewny, można podłączyć do niego 
okap, ale pozostawiając poniżej kratkę 
wyciągową otwartą na pomieszczenie. 
Takie rozwiązanie jest możliwe tylko, gdy 
w domu jest wentylacja grawitacyjna.
Wyciągu nie wolno podłączać do prze-
wodów wentylacji mechanicznej, gdyż ża-
den filtr nie ochroni kanałów czy wymien-
nika ciepła przed zabrudzeniem. Jeśli za-
leży nam na okapie pracującym w trybie 
otwartym, zasysane przez niego powie-
trze możemy wyprowadzić bezpośrednio 
– rurą przeprowadzoną przez ścianę. 
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KOMFORTOWY OKAP
 Okap usytuowany nad płytą 

na wyspie musi być wydajny. 
Wydajność jest określana 
w metrach sześciennych na godzinę 
(m³/h). Okapy mogą mieć wydajność 
od 160 do 1000 m3/h. Należy ją 
dopasować do kubatury wnętrza. 
Pozbycie się oparów powstających 
podczas gotowania umożliwia 
okap gwarantujący sześciokrotną 
wymianę lub przefiltrowanie 
całego powietrza przez godzinę. 
Pozbywamy się wtedy oparów, 
będących źródłem trudnych 
do usunięcia zanieczyszczeń. 
Producenci zazwyczaj informują 
o maksymalnej wydajności okapu 
– osobno dla pracy w trybie 
otwartym i zamkniętym.   

 Równie istotna jak wydajność 
jest moc, czyli szybkość pracy 
wentylatora. Wszystkie okapy mają 
regulację prędkości wentylatora. 
W najprostszych modelach 
wystarczy przesunąć suwak 
lub wcisnąć odpowiedni guzik, 
w bardziej zaawansowanych 
regulacja mocy jest płynna. 
Wygodne są modele wyposażone 
w wyświetlacz LCD. Znajdują się na 
nim wszystkie dane dotyczące pracy 
urządzenia, w tym także prędkości 
pracy. Najczęściej okapy mają 
dwu- lub trzystopniowe regulatory 
mocy, choć w luksusowych 
modelach można spotkać 
nawet trzynastostopniową skalę 
z opcją „turbo” czy „prędkość 
intensywna”. Niektóre okapy, 
wyposażone w system czujników, 
które samoczynnie włączają tryb 
intensywny, gdy w powietrzu 
jest dużo pary wodnej, po czym 
automatycznie przełączają 
wentylator na wolniejszy tryb pracy.

 Warto pamiętać, że z wydajnością 
wiąże się też głośność silnika 
okapu (podawana w decybelach, 
mierzona przy maksymalnej 
wydajności filtrowania) – im wyższa, 
tym bardziej hałaśliwie pracuje 
urządzenie. Kuchnia z wyspą jest 
często częścią otwartej przestrzeni 
dziennej, dlatego okap powinien 
również cicho pracować. Kupując 
okap do otwartej na pokój dzienny 
kuchni, warto zwrócić uwagę na 
poziom hałasu wytwarzany przez 
urządzenie. Okap nowej generacji 
jest w stanie wymieniać powietrze 
dziesięć razy na godzinę, emitując 
przy tym hałas nie większy niż 
55 dB. 

Zaawansowane technologicznie 
i wzorniczo okapy łaczą w sobie 
także funkcję oświetlenia. 
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Karnisz to nieodłączny towarzysz za-
słon i  firanek. Może być wyekspo-
nowany i wraz z przesłoną budować 

dekorację okna. W  takiej roli najlepiej 
sprawdzą się typowe karnisze. Poza nimi 
dostępne są bardzo dyskretne systemy 
wieszania przesłon, które służą wysunię-
ciu na pierwszy plan przesłon lub kształtu 
okna. Poza funkcją dekoracyjną nieba-
gatelny jest także wpływ karniszy i innych 
systemów zawieszania przesłon na funk-
cjonalność korzystania z okien oraz prze-
słon okiennych. 

NA BAZIE TRADYCJI
Do najbardziej popularnych należą kar-
nisze drążkowe, a  także szynowe oraz 
drążkowo-szynowe. Są one doskonałe, 
jeśli chcemy, by system zawieszania prze-
słon łączył funkcję użytkową z  dekora-
cyjną. Mają podobny wygląd, różni je 
głównie funkcjonalność. Składają się 
z drążka, wsporników, które mogą mieć 

Dobrane do przesłon i wystroju wnętrz karnisze, mają wpływ na 
estetyczny wizerunek pomieszczeń. Jak je wybrać, by harmonijnie 
skomponowały się z aranżacją okna i wystrojem wnętrza?

Efektowne karnisze
 FOT. FOTOLIA.COM
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formę otwartą lub zamkniętą, końcówek 
i elementów do zawieszania tkanin. Kar-
nisze można kupować w  komplecie lub 
dobierać każdy element oddzielnie. Na 
rynku dostępne są modele pojedyncze 
lub podwójne, a nawet potrójne. 
Karnisze drążkowe. Są najbardziej popu-
larne, jednak nie należą one do rozwią-
zań najbardziej funkcjonalnych. Spraw-
dzą się, jeśli zasłony i firanki nie będą 
często przesuwane, gdyż podczas wyko-
nywania tej czynności przesłony są blo-
kowane przez wspornik zamocowany na 
środku karnisza. Wspornik jest konieczny, 
jeśli karnisz jest dłuższy niż 2,2 m – nie 
jest to zbyt wygodne w późniejszym odsła-
nianiu okna, gdyż nie można przesunąć 
firanki przez cały drążek, ale ma istotny 
wpływ na jego wytrzymałość. Dlatego 
tego typu rozwiązanie najlepiej stosować, 
gdy okna są niewielkie i drążek opiera się 
jedynie  na wspornikach końcowych. Naj-
częściej stosuje się je we wnętrzach aran-
żowanych tradycyjnie, np. utrzymanych 
w stylu klasycznym lub którymś ze stylów 
historycznych lub rustykalnych. 
Karnisze szynowe. Są znacznie bardziej 
wygodne w  użyciu od drążkowych. Sto-
suje się w nich górny system mocowania 
wsporników, który dzięki ich montażowi 
do sufitu nie blokuje przesuwania zasłon 

czy firanek na całej długości karnisza. 
Sprawdzą się też w wysokich oknach.
Karnisze drążkowo-szynowe. Możemy 
też zdecydować się na zastosowanie sys-
temu łączącego zalety karniszy drążko-
wych i  szynowych. Taką propozycją są 
karnisze drążkowo-szynowe. Mają prze-
ważnie frontowy tor drążkowy, na którym 
zawiesza się zasłony oraz tylny tor szy-
nowy, na którym zawiesza się firanki. Roz-
wiązanie to jest niezwykle wygodne, gdyż 
nie blokuje przesuwania przesłon. W tym 
systemie zasłony zsuwa się od brzegów 
do środka karnisza, natomiast firanki 
można przesuwać pod wspornikami na 
całej długości drążka.

KOLORYSTYKA KARNISZY
Kolor karniszy warto dobrać do prze-
słon oraz stylu wnętrza, a także innych 
elementów aranżacji, takich jak oprawy 
oświetleniowe, okucia meblowe, balu-
strady schodów, a także fronty mebli czy 
materiał posadzkowy. Karnisze wykonuje 
się z metali, drewna oraz tworzyw sztucz-
nych, najczęściej PVC. Niezależnie od 
materiału, z jakiego je wykonano, mogą 
mieć różną kolorystykę. Karnisze w kolo-
rze mosiądzu zarówno w wersji błyszczą-
cej, jak i  satynowanej sprawdzą się we 
wnętrzu urządzonym tradycyjnie, chociaż 
ze względu na swoją ponadczasowość 
można ich także użyć w pomieszczeniach 
bliskich eklektyzmowi oraz stylom rusty-
kalnym. Kolorystyka błyszczącej stali, czyli 
inox, bliska będzie wnętrzom aspirującym 
do wystroju nowoczesnego. Dodaje po-
mieszczeniom blasku, energii i świeżości. 
Współgra z takimi materiałami jak granit, 
wylewki epoksydowe, wielkoformatowy 
gres polerowany, a  także szkło. Świetnie 
wpisuje się w przestrzeń kuchni i łazienek. 
Nadal modny jest także antracytowy kolor 
karniszy, który ze względu na uniwersalny 
i  elegancki charakter warto zastosować 
we wnętrzach utrzymanych w  stylistyce 
nowoczesnej, jak i  tych bliższych stylom 
rustykalnym, np. skandynawskim. Drew-
niane karnisze oraz te odtwarzające kolo-
rystykę i rysunek drewna stosuje się dzisiaj 
rzadko. Zazwyczaj we wnętrzach rustykal-
nych bądź klasycyzujących, a także w stylu 
ekologicznym oraz vintage. Decydując się 
na nie, zwróćmy uwagę, by harmonizo-
wały z profilami okiennymi lub posadzką 
i meblami. Karnisze nie muszą być takie 
same w całym mieszkaniu. Może je różnić 
nie tylko kolorystyka, ale także wzór i gru-
bość. Jedynie w otwartej strefie dziennej 
należy zadbać, by do siebie pasowały. 

ATRAKCYJNE ZAKOŃCZENIA
Serie karniszy mają różne końcówki, z ła-
twością dobierzemy odpowiednią do wy-
stroju i charakteru wnętrza. Wyróżnia je 
zarówno kształt, jak i materiał, z jakiego 
zostały wykonane. Mogą być metalowe, 
drewniane, szklane, ceramiczne, porce-
lanowe bądź wykonane z tworzyw sztucz-
nych. Równie bogate jest ich wzornic-
two. Może być inspirowane bryłami i fi-
gurami geometrycznymi takimi jak kula, 
elipsa, sześcian oraz stożek. Popularne 

są także wzory wzięte z  natury. Można 
nabyć końcówki w formie jaja, kwiatów, 
szyszek, ślimacznic, a  także w  kształcie 
konika morskiego czy kiści winogron. 

DRĄŻEK – OZDOBA 
I FUNKCJONALNOŚĆ
W aranżacji okna duże znaczenie 
ma kształt drążków. Mogą 
być one okrągłe, kwadratowe 
lub prostokątne. Znaczenie 
w odbiorze estetycznym ma także 
wykończenie ich powierzchni. 
Najbardziej neutralne są gładkie, 
ale spotyka się także ryflowane 
lub skrętne, które ze względu 
na dość bogatą strukturę pasują 
do spokojnych, jednolitych 
kolorystycznie i fakturowo 
przesłon.
Z kolei znaczenie funkcjonalne 
ma przekrój drążka. Wybierając 
karnisz, musimy się zastanowić  
nad ciężarem wieszanych 
przesłon. Do lekkich dekoracji 
możemy wybrać karnisz 
o mniejszym przekroju rury, np. 
16 mm. Należy pamiętać, że do 
cięższych dekoracji powinniśmy 
stosować karnisze o większych 
przekrojach drążków, np. 19 lub 
25 mm. W przypadku karniszy 
podwójnych możemy łączyć 
ze sobą grubości rur 16 mm 
+ 16 mm, 19 mm + 19 mm, 
25 mm + 16 mm, 25 mm 
+ 19 mm, 25 mm + 25 mm. 
Do karniszy z rurą 25 mm 
– najczęściej na tylny tor stosuje 
się cieńszy drążek. 

 Karnisze nie muszą być takie 
same w całym mieszkaniu. 

Może je różnić nie tylko 
kolorystyka, ale także wzór 

i grubość
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Wielu zwolenników znalazły także zakoń-
czenia w  kształcie spirali, uchwytu laski, 
grotu. Mogą być masywne lub ażurowe. 
Wybór zakończenia będzie miał wpływ na 
odbiór karnisza i  powinien być dopaso-
wany do przesłon oraz aranżacji wnętrza. 
Gdy przesłony mają bardzo ozdobny 
wzór, a ściany wykończone są przyciąga-
jącą wzrok tapetą lub np. płytkami cera-
micznymi, warto wybrać końcówkę o pro-
stym wzorze. Do pomieszczeń urządzo-
nych w stylu klasycznym bądź którymś ze 
stylów historycznych pasują zakończenia 
typu kula, jajo, spirala, muszla, uchwyt 
laski, szyszka. Zakończenia kwadratowe 
oraz w kształcie grotu dodają wnętrzu dy-
namiki i  nowoczesności, dlatego warto 
ich użyć w  aranżacjach nawiązujących 
do współczesności. Dobierając zakończe-
nie zwróćmy uwagę na to, o ile przedłuża 
ono karnisz. Jest to szczególnie istotne 
w przypadku niewielkiej odległości okna 
od ściany czy innego elementu, z którym 
może kolidować.

DO CZEGO PRZYPIĄĆ TKANINĘ?
Zarówno firany, jak i  zasłony możemy 
zawiesić na karniszu za pomocą kilku 
rodzajów mocowań. Najbardziej popu-
larne są żabki. Używa się ich zarówno 
do karniszy drążkowych, jak i  szyno-
wych. Ten typ upięcia nawiązuje do kla-
sycyzmu i  w  pomieszczeniach o  takim 
wystroju będzie z  pewnością wyglądał 
naturalnie. Do upięcia firan, w  które 
wszyta jest taśma marszcząca stosuje się 

plastikowe lub metalowe agrafki. Upi-
namy je raz i  nie musimy ich zdejmo-
wać nawet do prania. Jest to szczegól-
nie wygodne w przypadku karniszy szy-
nowych. Zdejmując zakończenie karni-
sza możemy wysunąć cały zawieszony 
materiał wraz z agrafkami i wrzucić go 
do pralki. W przypadku dużych, ciężkich 
tkanin stosujemy agrafki określane jako 
tzw. ślimaki. Coraz częściej używanym ty-
pem upięcia zasłon są przelotki. Nadają 
one tkaninom nowoczesny, elegancki 
wygląd. Występują w  kilku kolorach, 
a  więc możemy dopasować je do wy-

branego przez nas materiału. Podobnie 
jak w  przypadku agrafek również prze-
lotki, z wyjątkiem metalowych, nie wyma-
jają demontażu przed praniem. W przy-
padku tego typu upięcia – bez względu 
na to, czy wybierzemy karnisz drążkowy, 
czy szynowy – suwalność tkanin odbywa 
się tylko pomiędzy wspornikami. Bardzo 
popularnym sposobem zawieszania za-
słon jest także rozwiązanie tunelowe. To 
uszyty z materiału rękaw, który wsuwamy 
na drążek. Otwór tunelu powinien być 
większy o około 2 cm od średnicy drążka.
Tunele są często stosowane przy zawie-
szaniu lekkich zasłonek we wnętrzach ru-
stykalnych, w stylu angielskim, a także ro-
mantycznym. To rozwiązanie można sto-
sować w  karniszach drążkowych. Decy-
dując się na tunel, możemy przesuwać 
przesłonę jedynie pomiędzy wsporni-
kami. Szelki i  wstążki to rozwiązanie, 
w którym materiał mocowany jest do kar-
nisza za pomocą pasków materiału (sze-
lek) lub ozdobnych sznurków (wstążek). 
Także tego typu rozwiązanie daje ogra-
niczoną przesuwalność przesłon do odle-
głości pomiędzy wspornikami.

ROZWIĄZANIA MNIEJ TYPOWE
Karnisz linkowy. Należy do bardziej dys-
kretnych rozwiązań. Składa się ze stalo-
wej linki grubości, np. 2 mm naciągniętej 
pomiędzy wspornikami. Najczęściej jest 
on przeznaczony dla lekkich tkanin, 

Zaokrąglone narożniki 
umożliwiają montowanie 
szyn karniszowych 
na ścianach z uskokami.

Szynę z PVC można zasłonić 
dekoracyjną listwą, której 
kolorystyka razem z panelami 
tworzy spójną całość.
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 REKLAMA 

 Wymierz okno, by określić 
wymiary karnisza. Karnisz 
powinien wystawać z każdej strony 
wnęki okiennej 15-25 cm. Dzięki 
temu będziemy mogli wygodnie 
zsuwać zawieszone tkaniny 
poza światło okna. W przypadku 
wyjść tarasowych i balkonowych 
sprawdza się niekiedy 
niesymetryczne rozłożenie karnisza 
względem okna i pozostawienie 
jednego boku dłuższego – dzięki 
temu możemy zsunąć przesłony 
całkowicie poza przestrzeń wnęki. 
Karnisz powinien być usytuowany 
5 cm powyżej nadproża okna.

 Zastanówmy się, jak powiesimy 
zasłony na karniszu. Popularne 
wykończenia zasłon to koła, szelki, 
taśma marszcząca, przeszycie 
tunelowe, troczki.

 Określmy, czy potrzebujemy 
karniszy pojedynczych – tylko 
na zasłonę lub firanę – czy też 
podwójnych dla obu typu przesłon. 
Jeżeli nie jesteśmy do końca 

przekonani, możemy zamówić 
karnisz pojedynczy z podwójnymi 
wspornikami i pozostawić tylne 
mocowania na uchwycie puste 
– a w razie potrzeby dokupić tylko 
rury i żabki na tylny tor.

 Jeżeli decydujemy się na 
zakup karnisza przez internet, 
a potrzebujemy nietypowego 
rozwiązania, w wykuszu czy też 
„el-kę”, lub po prostu nie mamy 
pewności czy rozwiązanie o jakim 
myślimy najlepiej sprawdzi się 
w mieszkaniu – opiszmy swój 
problem, jeśli to możliwe dołączmy 
szkice z naniesionymi wymiarami 
i prześlijmy mailem. Sprzedawca 
internetowy, z pewnością 
przygotuje ofertę najbardziej 
odpowiednią do naszych potrzeb.

 Większość dostępnych na rynku 
rur, szyn i profili – ze względów 
logistycznych ma maksymalną 
długość 240 cm. Dłuższe karnisze 
łączone są z mniejszych odcinków 
za pomocą specjalnie do tego celu 

przygotowanych łączników 
– ale wymagają dodatkowego 
uchwytu w miejscu łączenia. 
Trzeba go też zamontować po 
przekroczeniu dopuszczalnej 
odległości pomiędzy wspornikami, 
która wynosi190 cm przy rurach 
o średnicy 16 mm, 210 cm przy 
rurach o średnicy 19 mm 
oraz 230 cm przy rurach 
o średnicy 25 mm i profilach 
prostokątnych. Oznacza to, 
że decydując się na karnisz 
240 cm – z zachowaniem zasady 
ok. 6 cm odległości środka osi 
wspornika od końca rury lub profilu 
– odległość między wspornikami 
będzie wynosiła 228 cm.
Jeżeli zdecydujemy się na 
rury o średnicy 25 mm lub 
profile prostokątne – będziemy 
potrzebowali 2 wsporników, 
natomiast wybierając wariant 
rur 19 mm lub 16 mm, będziemy 
potrzebowali dodatkowego 
trzeciego wspornika.

ZANIM WYBIERZESZ SIĘ NA ZAKUPY



Karnisze uchylne. To rozwiązanie dla 
małych oraz nietypowych okien lub ta-
kich, które są zlokalizowane w  miej-
scach nie pozwalających na montaż nor-
malnych karniszy, np. na facjatkach czy 
poddaszach. Nad oknem montowane 
są wówczas tzw. skrzydła karnisza, które 
umożliwiają odchylanie na boki razem 
z  przesłoną. Pozwala to na swobodne 
otwieranie okna bez ściągania firanki. 
Karnisze uchylne nadają wnętrzom naj-
częściej charakter rustykalny. Dające się 
odchylać na boki skrzydła karnisza słu-
żyć mogą zarówno do upinania firan, jak 
i zasłon. 

chociaż dostępne są karnisze z linek wy-
konanych z  wytrzymałego splotu stali, 
które służą do wieszania ciężkich tkanin. 
Można je montować do ściany bądź su-
fitu. Maksymalna długość karnisza lin-
kowego wynosi przeważnie 5 m, co daje 
możliwość rozpięcia tkaniny na dużej 
płaszczyźnie bez potrzeby użycia łączni-
ków i  montowania dodatkowych wspor-
ników. Na linkę nakłada się również tzw. 

napinacze, które nie pozwalają odkształ-
cać się lince pod ciężarem firanki.
Szyny sufitowe. Sprawdzą się w  po-
mieszczeniach, gdzie jest niskie nadproże 
lub w oknach łukowych. Produkowane są 
z białego PVC lub aluminium. Można je 
łączyć na dowolną długość dzięki prze-
lotkom. Występują jedno-, dwu-, a nawet 
trzytorowe. Są idealne, jeśli chcemy po-
wiesić firanki, zasłony i dodatkowo lam-
brekin. Mogą być bardzo płaskie, dla-
tego doskonale sprawdzą się w oknach 
montowanych tuż pod sufitem. Prze-
słony mocujemy w nich na agrafki, żabki 
oraz ślizgi służące do mocowania zasłon 
z szelkami. 
System do mocowania zazdrostek. To 
regulowany pręt, na którym wiesza się 
krótką firankę. Najczęściej jest telesko-
powy (ma regulowaną długość), może 
być płaski lub o  przekroju okrągłym, 
drewniany, metalowy albo z  tworzywa 
sztucznego. Pręty można mocować np. 
na haczyki samoprzylepne i  wtedy nie 
trzeba wiercić otworów w ramie, a także 
rozporowo lub przykręcić do ramy okna.  
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DOBRY MONTAŻ
Przystępując do montażu karniszy 
należy przygotować odpowiedni 
zestaw narzędzi. Potrzebne będą: 
wiertarka, wkrętak, poziomnica, 
kołki i wkręty oraz ołówek. Bardzo 
ważny jest wybór odpowiednich 
kołków i wkrętów. Powinny być 
one dostosowane do podłoża, 
czyli np. przeznaczone do 
mocowania do ścian z pustaków, 
płyt gipsowo-kartonowych, 
do mocowania do materiałów 
pełnych – bloczków z betonu 
komórkowego, gipsowych 
oraz ceramicznych. Karnisze 
montujemy do sufitu lub między 
dwiema ścianami czy też 
dwoma punktami na ścianie. 
Zanim przystąpimy do montażu, 
powinniśmy wyznaczyć na ścianie 
poziomą linię tam, gdzie chcemy 
zawiesić karnisz. Pomocne będą 
nam w tym linijka i poziomnica. 
Montując karnisz do ściany lub 
między dwoma ścianami należy 
wyznaczyć umiejscowienie 
wsporników na ścianach, mierząc 
odległość od ich narożników. 
Następnie przykładamy wsporniki 
do ściany i je montujemy 
przykręcając śrubokrętem.
By zamontować karnisz do 
sufitu, ustalamy miejsce montażu 
drążka do sufitu. Następnie 
w równych odległościach od 
rogów okna zaznaczamy miejsca 
zamontowania wsporników. 
Montujemy je tak samo jak 
w przypadku instalacji do ścian. 
Zawsze pamiętajmy o starannym 
dokręceniu wsporników. 
Gdy wsporniki są już 
zamocowane, wystarczy jedynie 
założyć karnisz.

Karnisze szynowe umożliwiają 
montaż przesłon pod oknami 
połaciowymi. Jeśli zawiesimy 
zasłony, warto zamontować także 
podtrzymujący je drążek. 

Maksymalna długość karnisza 
linkowego wynosi przeważnie 

5 m, co daje możliwość 
rozpięcia tkaniny na dużej 

płaszczyźnie

Dzięki nowoczesnym systemom wieszania takim 
jak karnisze, uchylne przesłony można zawiesić 
nawet w bardzo trudnych architektonicznie 
niszach. 
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MIESZKAĆ Z KLASĄ    nie takie trudne
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Kryształowo przejrzyste okna w domu to marzenie każdego i to nie 
tylko ze względu na estetykę wnętrza i elewacji, ale także doświetle-
nie pomieszczeń. Osad na szybach ogranicza dostęp promieni sło-

necznych, dlatego tuż po ich umyciu w mieszkaniu robi się jaśniej i przy-
jemniej. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na regularne mycie okien 
co kilka dni. Dlatego warto czyścić je tak, by efekt pozostawał na dłużej. 
Można też rozważyć inwestycję w okna o samoczyszczących się szybach.

SPRAWDZONE PREPARATY CZYSZCZĄCE
Coraz doskonalsze środki do mycia szyb pomagają nam szybko usunąć 
z okien zanieczyszczenia. Dziś bez trudu znajdziemy preparaty, które sku-
tecznie usuwają tłuste i uporczywe zacieki czy osady. Mogą one występo-
wać w formie aktywnej piany, którą należy na kilka chwil pozostawić na 
mytej powierzchni. Przełącznik spryskiwacza umożliwia uzyskanie rozpro-
szonego lub skierowanego punktowo strumienia. Dzięki temu bez trudu 

W domu usytuowanym przy ruchliwej ulicy czy 
na terenie o znacznym zanieczyszczeniu powietrza, 
okna szybko ulegają zabrudzeniom. Co zrobić, 
aby utrzymać je jak najdłużej w czystości?

zawsze przejrzyste
Okna
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zawsze przejrzyste

rozprawimy się nawet ze spływającym 
z  drzew sokiem. Na rynku dostępne są 
preparaty z nabłyszczaczem, które dodat-
kowo pozostawiają powierzchnię lśniącą. 
Warto korzystać ze środków tworzących 
ochronną warstwę na oknie, utrudniającą 
przywieranie zabrudzeń oraz dających 
połysk bez smug. Możemy także wybrać 
płyn ograniczający parowanie szyby i  jej 
zamarzanie. Uniwersalne preparaty służą 
do czyszczenia całych okien wraz z ramą 
i ościeżnicą. Dla posiadaczy okien o pro-
filach wykonanych z PVC poleca się sto-
sowanie środków przeznaczonych spe-
cjalnie do mycia plastikowych elemen-
tów, takich jak ramy i maskownice okucia 
klamek oraz osłony zawiasów. Tworzywo 
sztuczne łatwo przyciąga kurz i brud. Do-
tyczy to zwłaszcza białych ram okiennych. 
Dlatego warto ułatwić sobie sprzątanie 
i stosować płyn, który przyda się także do 
czyszczenia sprzętów (np. łazienowych) 
wykonanych z tworzywa sztucznego, 
a w ogrodzie dodatkowo do odświeżenia 
plastikowych mebli wypoczynkowych. 
Wśród środków czyszczących coraz czę-
ściej można spotkać produkty ekolo-
giczne, pozwalające zadbać nie tylko 
o  nasze zdrowie, ale także o  środowi-
sko. Polecane są głównie osobom cier-
piącym na alergie oraz posiadającym 
małe dzieci. Do ich produkcji wykorzysty-
wane są substancje pochodzenia roślin-
nego, jak choćby ocet owocowy. Są sku-

teczne i nie pozostawiają na szybie smug. 
Dodatkowo mogą pięknie pachnieć, np. 
limonką czy lawendą. 

NIEZAWODNE TECHNIKI  
MYCIA OKIEN
Spryskiwacze z płynem do mycia szyb we-
szły już na stałe do naszych domów i to-
warzyszą nam w  walce z  brudem, po-
magając dotrzeć do wysoko położonych 
miejsc oraz trudno dostępnych szczelin. 
Zużyty dyfuzor sprawdzonego preparatu 
warto przechowywać, aby przy kolejnym 
sprzątaniu wystarczył zakup opakowania 
uzupełniającego. Daje to oszczędność 
i  pozwala ograniczyć zanieczyszczenie 
środowiska. Obszerne i  wysokie okna 
pomagają też myć gąbki na uchwytach, 
ściągaczki i płaskie mopy z wysięgnikami. 
Dzięki teleskopowym drążkom możemy 
umyć szyby bez korzystania z  taboretów 
czy drabin. W uzyskaniu idealnie czystej 
powierzchni bez smug zawsze pomaga ir-
cha, ale coraz częściej zastępuje ją nam 
ściereczka z mikrofibry. Jej zaletą jest wy-
cieranie bez pozostawiania śladów oraz 
drobin kurzu czy pyłów. Miękkie włókna 

pozostawiają szybę krystalicznie czystą, 
a  właściwości tkaniny umożliwiają my-
cie okien nawet samą wodą. Wystarczy 
uzbroić się w komplet ściereczek – do my-
cia na mokro i wycierania do sucha, aby 
osiągnąć zamierzony efekt, w wyjątkowo 
krótkim czasie. Nakładki z  mikrofibry 
możemy stosować również do teleskopo-
wych myjek i płaskich mopów. Mokre po-
wierzchnie szyb łatwo osuszymy też jedno-
razowymi ręcznikami kuchennymi, warto 
jednak wybrać te, które nie pozostawiają 
pyłków. Dla wygody można zaopatrzyć 
się też w ściereczki przeznaczone specjal-
nie do mycia szklanych powierzchni. Są 
jednorazowe i od razu nasączone prepa-
ratem czyszczącym. Znajdziemy też ich 
wersje przeznaczone do stosowania na 
myjkach okiennych. 

Dla zdrowia i ochrony środowiska warto stosować do mycia okien preparaty ekologiczne. Są równie 
skuteczne jak tradycyjne i dodatkowo mogą pięknie pachnieć, co uprzyjemni nam pracę. 

DOMOWE SPOSOBY
Preparaty czyszczące do okien 
możemy wykonać we własnym 
zakresie. Doskonały efekt 
przejrzystych szyb uzyskamy 
myjąc okna wodą z octem 
(zmieszane w proporcjach 9:1). 
Roztwór idealnie rozprawi 
się z tłustymi zaciekami 
i innymi brudnymi plamami. 
Dodatek gliceryny sprawi, że 
zanieczyszczenia nie będą łatwo 
osiadały na oknie. Odrobina 
denaturatu lub amoniaku 
zapobiegnie osadzaniu się 
szronu. Do polerowania 
szyb doskonale nadaje się 
przeczytana, zmięta gazeta 
codzienna. Warto użyć przy tej 
pracy rękawiczek gumowych, 
gdyż farba drukarska zostawia 
ślady na dłoniach, za to nigdy 
na szybie.

Okna trudno dostępne do 
mycia, takie jak wysoko 

umieszczone świetliki czy 
przeszklenia dachowe, 
warto wybrać z szybą 

samoczyszczącą
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NOWOCZESNY SPRZĘT MYJĄCY
Dużym ułatwieniem w pracach domowych 
są urządzenia przyspieszające sprzątanie. 
Do nich możemy zaliczyć myjkę parową 
z nakładką do mycia okien. Parownice są 
szeroko stosowane podczas prac domo-
wych, ale ich działanie również spraw-
dza się podczas likwidowania zabru-
dzeń i  zacieków na szybach. Proste mo-
dele wymagają napełnienia zbiornika na 
wodę, włączenia, odczekania kilku chwil, 
a następnie starannego prowadzenia na-
kładki wyrzucającej parę od góry do dołu 

okien. Na koniec przeszklenia trzeba wy-
trzeć do sucha. 
Elektryczne urządzenia myjące do okien 
mogą być wyposażone w system odsysa-
nia brudnej wody i akumulator pozwalający 
na bezprzewodowe korzystanie ze sprzętu. 
Jego działanie sprawdza się w każdym po-
łożeniu (nie tylko góra-dół) oraz na każ-
dej powierzchni, nawet o  nieregularnym 
kształcie. Jeśli kupimy pełen zestaw prze-
znaczony do mycia szyb, najpierw należy 
skorzystać z  załączonego spryskiwacza ze 
skoncentrowanym płynem myjącym i  na-
kładką (padem) z  mikrofibry, a  następnie 
od razu użyć myjki z końcówką ssącą oraz 
gumową ściągaczką. Funkcja zbierania 
brudnej wody zapobiega spływaniu jej na 
dolną ramę okna czy parapet oraz rozchla-
pywaniu na boki. Szerokość ssawki to np. 

280 mm, a bateria pozwala na pracę przez 
mniej więcej 20 minut bez przerwy. Po za-
kończeniu mycia należy opróżnić zbiornik 
z brudną wodą i naładować urządzenie. Po 
dwóch godzinach jest gotowe do ponow-
nego użycia. Urządzenie nie jest ciężkie, 
gdyż waży trochę ponad pół kilograma. 

Teleskopowy drążek 
pomaga dosięgnąć do 
wysoko zamontowanych 
okien i przeszklonych 
elementów 
architektonicznych.

Mycie parą wodną jest niezwykle 
skuteczne i bezpieczne dla zdrowia, 
gdyż nie wymaga używania 
detergentów. 

Elektryczne sprzęty służące do mycia okien przyspieszają 
pracę i ograniczają rozpryskiwanie brudnej wody. 

MYCIE OKIEN ZE SZPROSAMI
Tradycyjne okna z efektowną 
kratką dzielącą je na regularne 
fragmenty podnosi prestiż 
budynku, zwłaszcza gdy jego 
architektura nawiązuje do dawnej 
stylistyki. Mycie szyb z podziałami 
jest jednakże dość męczące, 
żmudne i nigdy nie należało 
do łatwych. Niejednokrotnie 
doprowadza do niszczenia dłoni, 
nawet mimo używania rękawiczek 
ochronnych. Szorowanie 
samych elementów dzielących, 
szczególnie o stopniowanych 
brzegach, zajmuje dużo czasu. 
Drewniane szprosy bywają też 
trudne do mycia, dlatego warto 
przed zakupem okien rozważyć 
modele o niezespolonej z szybami 
kratownicy. Umieszcza się je 
na dodatkowych zawiasach, 
dzięki czemu całość można 
odchylić podczas mycia. W ten 
sposób łatwiej umyć zarówno 
szyby, jak i same szprosy. 
Najwygodniejszym rozwiązaniem 
jest montaż okien z wewnętrznymi 
szprosami. Obie powierzchnie 
okien – zewnętrzna i wewnętrzna 
– pozostają gładkie i łatwe 
w utrzymaniu czystości. 
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NOWOCZESNE SZYBY 
SAMOCZYSZCZĄCE
Okna trudno dostępne do mycia, ta-
kie jak wysoko umieszczone świetliki czy 
przeszklenia dachowe, warto wybrać 
w wersji z samoczyszczącą się szybą. 
Sprawdzą się także na elewacji domu od 
strony ruchliwej ulicy. W takich modelach 
zewnętrzna strona szyby jest wzmoc-
niona specjalną powłoką. Ma ona dzia-
łanie podwójne. Zanieczyszczenia orga-
niczne znajdujące się na szkle, pod wpły-
wem promieni słonecznych, ulegają roz-
kładowi, a następnie wraz z deszczówką 
lub spryskane wodą spływają z  ich po-
wierzchni. Proces zachodzi już przy nie-
wielkim natężeniu promieniowania UV, 
dlatego czyszczenie może rozpocząć się 
nawet w pochmurny dzień. 
Powłoka ma również właściwości hy-
drofilowe, czyli przyciągające wodę, co 
powoduje, że spłukiwanie zanieczysz-
czeń zachodzi w  postaci jednolitej war-
stwy, a nie spływających i pozostawiają-
cych smugi kropli. Szkło samoczyszczące 
jest stosowane zarówno w pojedynczych 

przeszkleniach, jak również w  szybach 
zespolonych. Niestety ich przeznacze-
niem jest jedynie zewnętrzna tafla okna, 
od środka zatem trzeba je myć tradycyj-
nie. Od zwykłych okien odróżnia je lekko 
niebieskawy poblask oraz nieco większy 
efekt lustrzany. Odporność powłoki po-
równywalna jest z odpornością samego 
szkła (nie łuszczy się oraz nie odbarwia). 
Uszkodzić można ją tylko wówczas, gdy 
samo szkło ulegnie dewastacji, przez 
zarysowanie ostrym przedmiotem lub 
stłuczenie. 
Dzięki zastosowaniu tego typu szyb, 
możemy znacznie rzadziej poddawać 
je czyszczeniu. Należy jednak pamię-
tać, aby okno nie było od zewnątrz za-
cienione przez ogrodową roślinność lub 
inne zabudowania – konieczny jest  bo-
wiem dostęp promieni słonecznych. Tuż 
po instalacji nie powinno się przeszkleń 
myć, gdyż około pięć dni aktywować się 
będzie powłoka samoczyszcząca. 
Jedynym mankamentem jest koszt tego 
typu okien. Są one droższe od standar-
dowych o około 30%. 

NOWOCZESNE ŚCIĄGACZKI 
SILIKONOWE
Tradycyjne gumowe myjki do 
okien wypierają dziś ściągaczki 
do wody wykonane z silikonu. 
Skonstruowane są podobnie, jednak 
na uchwycie z rączką znajduje się 
elastyczna listwa z miękkimi pasami, 
które w całości dostosowują się 
do każdego kształtu powierzchni. 
Dzięki temu, że idealnie 
przylegają do szkła, czyszczą jego 
powierzchnię bez pozostawiania 
śladów i smug. Rowki 
w nakładce pozwalają 
na odprowadzenie 
brudnej wody do 
zintegrowanego 
zbiornika. W zestawie 
możemy nabyć 
wiaderko z odsączaczem 
i myjki z mikrofibry.
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Są coraz częściej stosowane do wykończenia wnętrz. Nadają im rozmach i nowoczesny szlachetny 
wygląd, dlatego chętnie stosuje się je jako okładziny powierzchni ścian i podłóg. Jednak końcowy 
efekt zależy nie tylko od ich wyglądu, ale też perfekcyjnego ułożenia.

w rozmiarze XXL
Płytki

Płytki wielkoformatowe to płytki gre-
sowe, mogą być kwadratowe lub 
prostokątne. Do tej kategorii zalicza 

się zazwyczaj takie wyroby, których bok 
w formie kwadratu przekracza 45 cm, na-

tomiast prostokątne mają wymiary co naj-
mniej 30x60 cm, a także 25x70 cm. Prze-
znaczone na ściany mogą mieć wymiary 
25x70, 30x100 cm, 32x96 i 16x96 cm. 
Natomiast płytki podłogowe produkuje 

się między innymi w rozmiarach: 45x90, 
65,5x16, 98,5x21,5, 90x90, 60x120, 
120x120, a nawet 120x180 cm. U nie-
których producentów można też zamó-
wić płytki gresowe niestandardowych 

MIESZKAĆ Z KLASĄ    dobre wybory
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rozmiarów, ale taka inwestycja wiąże się 
z dodatkowymi kosztami. Poza płytkami 
bazowymi w kolekcjach płytek wielkofor-
matowych spotyka się także cokoły oraz 
stopnice. Ich uzupełnieniem mogą być 
mozaika oraz dekoracje o wymiarach na 
przykład 32x96, 8x32 i 4x96 cm. Naj-
częściej nawiązują do wzorów zaczerp-
niętych wprost z natury. Chętnie odtwa-
rzają fakturę, kolorystykę oraz formaty 
i sposób wykończenia typowe do nie-
dawna dla dużych elementów kamien-
nych oraz drewnianych. Producenci tych 
materiałów inspirują się konkretnymi ga-
tunkami drewna oraz kamienia. Mogą 
więc do złudzenia przypominać dębową 
deskę podłogową wykończoną wybiela-
jącym olejem czy też polerowany granit 
oraz marmur. 

JAKO ELEMENT ARANŻACJI
Duże wymiary tego rodzaju płytek spra-
wiają, że wykończone nimi płaszczyzny 
nabierają szlachetnego i uporządkowa-
nego charakteru. Doskonale sprawdzą 
się w aranżacji minimalistycznej, która 
ceni sobie prostotę i redukuje do mini-
mum elementy wykończenia i wyposa-
żenia. Wykończone nimi podłogi mogą 

być także bazą do aranżacji inspirowa-
nych stylami historycznymi, na przykład 
antycznym, dla którego wzorem może 
być rzymska łaźnia czy salon. Są wów-
czas dyskretnym tłem dla wyszukanych 
mebli i sprzętów. Sprawdzają się także 
w  stylistyce rustykalnej – doskonale na-
śladują elementy drewniane, np. deski. 
Są idealne, jeśli chcemy podkreślić geo-
metryczną formę architektoniczną lub 
wyeksponować ponadprzeciętne wymiary 
pomieszczenia. Doskonale wyglądają 
na przykład w otwartej strefie dziennej. 
Warto je stosować tam, gdzie przestrzeń 
jest rozległa – na niewielkich płaszczy-
znach szczególnie elementy kwadratowe 
nie zawsze wyglądają dobrze, zwłaszcza 
jeżeli będzie możliwa jedynie kompozycja 
złożona tylko z jednego szeregu płytek. 
Uzyskamy wówczas efekt powierzchni 
zdominowanej przez okładzinę. Jeśli 
chcemy ich użyć w tego typu miejscach, 
warto je połączyć w kompozycji z ele-
mentami o mniejszych formatach, które 
mogą być częścią tej samej kolekcji pły-
tek. Można też zastosować je w układzie 
z  innymi materiałami, chociażby drew-
nem, szkłem lub metalem. 
Płytki w dużych rozmiarach są obecne nie 
tylko w aranżacji wnętrz, równie chętnie 
wykorzystuje się je na elewacjach domów. 
Na ich użycie pozwalają bardzo wysokie 
parametry techniczne. Warto po nie 

PŁYTKI Z POŁYSKIEM
 W zależności od sposobu 

wypolerowania powierzchni 
wyróżnia się płytki polerowane 
tradycyjnie, płytki typu półpoler, 
płytki typu lappato oraz 
satynowane. Polerowane mają 
gładką powierzchnię o wysokim 
lustrzanym połysku. Półpoler to 
płytki strukturalne o częściowo 
ściętej powierzchni strukturalnej, 
co daje efekt płytki polerowanej 
z wżerami. Płytki typu lappato to 
płytki strukturalne o nierównej 
powierzchni wypolerowane 
tak, że pozostaje nierówna, ale 
błyszcząca warstwa wierzchnia 
– płytka przypomina starą, 
wytartą, lśniącą posadzkę. Płytki 
satynowane wyglądają jak płytki 
polerowane, ale bez połysku.

 Polerowanie podkreśla strukturę 
płytek i nadaje im głębię. Z reguły 
są one cieńsze o około 0,5 mm 
i mniejsze o 2 do 5 mm od płytek 
naturalnych z tej samej serii. 
Wadą płytek polerowanych 
jest stosunkowo niewielka 
twardość powierzchni – PEI III, 
co znacznie ogranicza ich 
zastosowanie na podłogi 
w miejscach o dużym natężeniu 
ruchu. Płytki polerowane 
charakteryzuje również 
podatność na zabrudzenia. 
Dlatego najlepiej jeszcze przed 
ich ułożeniem, najpóźniej po 
ułożeniu, a przed fugowaniem 
należy je pokryć odpowiednim 
impregnatem. Czynność trzeba 
powtarzać co pewien czas.

Płytki wielkoformatowe to doskonałe wykończenie 
posadzki w otwartej strefie wejścia. Niewielka 
ilość fug sprawi, że uzyskamy posadzkę łatwą 
do utrzymania w czystości.

Wielkoformatowe płytki 
mogą podkreślać dużą 
przestrzeń holu.
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sięgać, wykańczając budynek o prostej 
formie, gdzie ściany odgrywają pierwszo-
planową rolę. Ma to miejsce w przypadku 
willi w kształcie kostki inspirowanych ar-
chitekturą modernistyczną. Chętnie wy-
korzystuje się je również jako okładzinę 
rozległych tarasów, a także podestów 
wejściowych.

SIŁA GRESU
Ceramiczne płytki wielkoformatowe mają 
wszystkie zalety gresu. Wykonuje się je 
z  mieszanki naturalnych surowców, ta-
kich jak glin białego wypału, kaolin, ska-
lenie, piasek kwarcowy oraz barwniki mi-
neralne. Mieszanka surowców zostaje za-
prasowana na prasach o bardzo dużej 

sile nacisku. Płytki gresowe wypalane są 
w temperaturze powyżej 12000C. Cha-
rakteryzują je bardzo dobre właściwości 
użytkowe – są trwałe, odporne na ście-
ranie i mróz, mają bardzo niską nasią-
kliwość (poniżej 3, a często nawet 0,5%). 
Te wszystkie cechy sprawiają, że można 
je stosować w zasadzie w każdym miej-
scu. W dużym formacie spotyka się naj-
częściej gres szkliwiony, a także nieszkli-
wiony oraz porcelanowy. Powierzchnia 
płytek może być matowa, polerowana, 
a także strukturalna. Bez problemu dobie-
rzemy także gres wielkoformatowy o po-
wierzchni antypoślizgowej. Za bardzo 
atrakcyjne uważa się wykończenie po-
wierzchni wielkoformatowych płytek pole-
rowanych typu lappato, które sprawia, że 
płytki pięknie błyszczą, co w połączeniu 
z ich dużymi wymiarami daje bardzo 
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FACHOWE UKŁADANIE
Duże wymiary płytek wielkoformatowych sprawiają, że 
nie należą one do łatwych w układaniu, o czym może 
świadczyć m.in. cena ułożenia m2 tego typu materiału. 
Wymagają bowiem precyzji zarówno podczas planowania 
ich układania, jak i przy montażu. Ważne jest odpowiednie 
przygotowanie podłoża, dobór chemii oraz technologia 
układania. 

 Prace należy rozpocząć od dokładnego oczyszczenia 
podłoża. Konieczne jest również sprawdzenie poziomu 
podłogi, jej nośności i wilgotności, która nie powinna 
przekraczać 2%.

 Następnym etapem jest gruntowanie powierzchni. 
Płyn gruntujący powinien wchłaniać się w podłoże. Grunt 
zmniejszy jego chłonność i poprawi przyczepność masy 
samopoziomującej, którą możemy wylać dwie godziny po 
zagruntowaniu podłoża. 

 Jeżeli na powierzchni, na której zamierzamy układać 
płytki, występują nierówności, możemy je zniwelować za 
pomocą zaprawy samopoziomującej. Gdy nierówności są 
jednak bardzo duże i występują znaczne różnice poziomów, 
trzeba wyrównać całą podłogę.

 Układanie płytek należy rozpocząć dobę po wylaniu 
zaprawy samopoziomującej. Najpierw rozplanujmy ułożenie 
płytek „na sucho” na podłodze. Pozwoli to na uniknięcie 
błędów przy rzeczywistym ich montażu. 

 Po rozplanowaniu zbieramy płytki i przystępujemy 
do właściwego układania. Montujemy je sukcesywnie. 
Spód płytek wielkoformatowych powinien być w całości  
wypełniony klejem (metodą podwójnego smarowania). 
Układamy je z krzyżykami dystansowymi na równomiernie 
rozprowadzoną zaprawę klejową. Warstwa zaprawy 

powinna mieć około 5 mm grubości. W celu jej uzyskania 
pomocny będzie grzebień 10 lub 12 mm.

 Do mocowania gresowych płytek wielkoformatowych 
zalecane są kleje o podwyższonej przyczepności i zwiększonej 
elastyczności. Odpowiednie będą elastyczne cementowe 
zaprawy klejowe klasy C2. Dobierając klej, zwrócmy też uwagę 
na rodzaj podłoża. Podczas układania dużych formatów na 
ścianie ważny jest stopień spływu kleju. Dobrym wyborem są 
zaprawy klejowe o małym spływie – oznaczone symbolem T. 

 Po ułożeniu płytek, gdy klej zwiąże je z podłożem, możemy 
usunąć krzyżyki dystansowe, które zagwarantowały jednakową 
szerokość spoin 

 Przed rozpoczęciem fugowania warto przeprowadzić 
próbę w niewidocznym miejscu. Pozwoli nam to na 
określenie czasu potrzebnego do zawiązania zaprawy 
spoinowej. Jeśli zależy nam na uniknięciu zabrudzeń, 
możemy zastosować fugę epoksydową, która jest na nie 
bardziej odporna. Przygotowaną masę należy nakładać 
za pomocą packi z gąbką. Płytki fugujemy partiami na 
powierzchni nie większej niż 3-4 m². Na styku powierzchni 
poziomych i pionowych spoina powinna być silikonowa. 

 Do płytek wielkoformatowych należy zastosować 
odpowiednią szerokość spoin. Zależy ona od wielkości płytek. 
Nierektyfikowane powinny mieć szerokość powyżej 2 mm. 
Fuga powinna wynosić około 3-4 mm, jednak największe mogą 
mieć fugi o szerokości 8-10 mm. Dla płytek stopnicowych 
z kapinosem zalecana szerokość fugi wynosi od 6 do 10 mm. 

 Czyszczenie zafugowanej już powierzchni jest kilku etapowe. 
Po wstępnym związaniu fug, które trwa około 30 minut, 
czyścimy je wilgotną gąbką ukośnie do ich kierunku. Dokładne 
i ostateczne mycie wykonujemy dopiero po 12 godzinach.

Błyszczące płytki 
z wielkoformatowego 
gresu polerowanego 
powiększają optycznie 
kuchnię. 

Ceramiczne płytki 
wielkoformatowe mają 
wszystkie zalety gresu
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atrakcyjny wygląd. Płytki wielkoforma-
towe są często rektyfikowane, co ozna-
cza, że ich krawędzie są idealnie równe 
– wyróżnia je brak krzywizn, dzięki ob-
róbce krawędzi do kąta 90°. Płytki rekty-
fikowane mogą być układane z zastoso-
waniem minimalnej spoiny o szerokości 
1,5-2 mm. Wąska, prawie niewidoczna 
fuga sprawia, że posadzka lub ściana 
stwarza wrażenie jednolitej. Nie może 
być mniejsza, ponieważ  zbyt wąska fuga 
może doprowadzić do pęknięcia płytek. 
Najlepiej sprawdzą się elastyczne spoiny 
cementowe lub epoksydowe.

SLIM GRES
Płytki gresowe należą do okładzin stosun-
kowo grubych. Gres typu slim jest ide-
alnym materiałem do przykrycia pod-
łoża, na którym są już płytki bądź inna 

warstwa okładziny, jest to więc dosko-
nałe rozwiązanie we wnętrzach remon-
towanych. Dzięki jego niewielkiej grubo-
ści posadzka jest tylko nieznacznie grub-
sza. Płytki tego typu produkuje się mię-
dzy innymi w rozmiarach: 45x90, 90x90, 
60x120, 120x120, a nawet 120x180 cm. 
Można wyróżnić dwa rodzaje płytek po-
cienianych – o grubości 3 oraz 4-5 mm. 
Te cieńsze mają zazwyczaj wymiary 
100x300 cm, ale dla wygody klientów 
niektórzy producenci przycinają je według 
potrzeb kupujących. Płytki 3-milimetrowe 
stosuje się zazwyczaj na ścianach we-
wnętrznych na istniejącej już okładzinie. 
Jeśli mają być układane bezpośrednio na 
ścianie wewnętrznej oraz w innych miej-
scach, na przykład na ścianach zewnętrz-
nych czy podłogach, konieczne jest uży-
cie płytek wzmocnionych siatką z włókna 
szklanego, która poprawia w  znacznym 
stopniu ich parametry techniczne. Można 
też stosować dwie płytki sklejone ze sobą 

wewnętrznymi stronami, co gwarantuje 
wyższą odporność fizyczną, niż w przy-
padku tradycyjnej płytki o podobnej gru-
bości. Poza tym płyty o grubości 3 mm 
mają większą elastyczność niż te standar-
dowej grubości, dlatego można nimi rów-
nież wykańczać ściany biegnące po nie-
wielkim łuku.

TECHNOLOGIA PODWÓJNEGO ZASYPU. To technologia produkcji płytek nieszkliwionych. Pomija linię 
szkliwienia, co pozwala podwyższyć ich odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dlatego tego typu gres warto 
stosować w  miejscach, gdzie okładzina narażona będzie na szczególnie intensywne użytkowanie. Nie grozi im 
uszkodzenie na skutek upuszczenia ciężkich przedmiotów, działanie środków chemicznych czy też poruszania się 
po nich na przestrzeni lat. Oryginalna powierzchnia mocno spieczonej płytki gresowej będzie zawsze mieć większą 
odporność na zużycie mechaniczne niż jakiekolwiek szkliwo. Aby powierzchnia płytki nieszkliwionej była równie 
atrakcyjna estetycznie jak płytka szkliwiona, stosuje się technologię podwójnego zasypu. Polega ona na nanoszeniu 
drugiej warstwy na przygotowaną wcześniej bazę, co pozwala uzyskać motywy graficzne, odzwierciedlające naturalne 
materiały oraz zjawiska występujące w przyrodzie. Dzięki temu możliwe jest wierne oddanie falistego wzoru piasku 
pustyni, nakrapianej powierzchni różnych minerałów, czy też struktury kamienia. Płytka taka zachowuje wszystkie 
właściwości technologiczne i użytkowe gresów pojedynczego zasypu.

ZANIM ZACZNIESZ UKŁADAĆ
Przed rozpoczęciem pracy należy 
dokładnie sprawdzić opakowania 
i oznakowanie płytek oraz ich 
jakość. Płytki układane na jednej 
powierzchni powinny mieć taki 
sam odcień i datę produkcji, która 
jest jednocześnie oznaczeniem 
partii produkcyjnej. Konieczne jest 
układanie elementów kolekcji na 
danej powierzchni tylko z jednej 
partii. Zminimalizuje to możliwe 
wystąpienie delikatnych różnic 
w kolorystyce sąsiadujących ze 
sobą płytek.

Do łazienki należy 
wybierać gres 
o właściwościach 
antypoślizgowych. 
Oznacza je 
symbol R9-R13 
lub piktogram buta.

Duże płaszczyzny gresu 
wymagają szerszych 
niż standardowe spoin. 
Dzięki temu podłoga 
pracując nie jest 
narażona na pęknięcia.
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OGRÓD I POSESJA    między domem a ogrodem
AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz
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Pas posesji oddzielający dom od ulicy powinien być zadbany i pod każdym względem 
reprezentacyjny. Jak zaplanować, urządzić i obsadzić przedogródek?

Ogródek od frontu

Czasem jest to foremny fragment 
gruntu, czasem wąski pas lub nie-
regularny obszar poszatkowany 

traktami komunikacyjnymi. Jeśli wydaje 
nam się, że przed domem nie mamy te-

renu wymagającego naszej aktywności 
i aranżacji, przyjrzyjmy się posesji obiek-
tywnym okiem. Nawet na niewielkim 
skrawku gruntu można umieścić atrak-
cyjną ozdobę, skomponować z  niewiel-

kich sadzonek urokliwy zestaw zieleni, 
czy kierując się zasadą minimalizmu, za-
łożyć perfekcyjny, gęsty trawnik. Nie za-
pominajmy, że teren przed domem jest 
zawsze wizytówką naszej posesji.
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FUNKCJA TERENU  
PRZED DOMEM
Domy wybudowane w głębi posesji pro-
jektuje się głównie na dużych terenach. 
Wówczas przestrzeń między ogrodzeniem 
a  elewacją frontową jest najczęściej re-
prezentacyjnym podjazdem. Większość 
zabudowań jednorodzinnych lub szere-
gowych przysunięta jest jednak maksy-
malnie do linii ulicy. Dlatego teren, który 
tam pozostaje do zagospodarowania 
niejednokrotnie jest bardzo niewielki, aby 
możliwie jak najobszerniejszy pozostał za 
budynkiem, gdzie warto stworzyć miejsce 
intymnego relaksu wśród zieleni. 
Aranżując przestrzeń przedogródka nie 
można zapominać o jego wszystkich funk-
cjach. Oprócz estetycznej wizytówki pose-
sji pełni on również inne funkcje. To tu po-
trzebujemy wygodnego traktu komunika-
cyjnego, łączącego furtkę z drzwiami wej-
ściowymi i  bramę z  garażem. Estetyczne 
zaaranżowanie przestrzeni poprzez nasa-
dzenia, małą architekturę czy ogrodowe 
ozdoby, nie może kolidować z przemiesz-
czaniem się domowników. Nienajlepszym 
rozwiązaniem jest posadzenie na wąskim 
pasie przed domem bardzo wysokiej ro-
ślinności, która stworzy parawan izolujący 
nas od ruchliwej ulicy i wzroku ciekawskich 
przechodniów. Choć to dobra idea i  roz-
wiązanie tworzące bufor akustyczny oraz 
termiczny, jednak wysokość drzew oraz 
krzewów nie powinna ograniczać dopływu 
światła słonecznego do wnętrza. Przesłonię-
cie na wysokości okien sprawi, że w domu 
będzie panowała ponura atmosfera wiecz-
nego cienia. Lepszym rozwiązaniem jest 
wówczas budowa pełnego ogrodzenia. 

WYZNACZENIE STREFY WEJŚCIA
Elementem zaczerpniętym z projektowania 
ogrodów tradycyjnych jest tworzenie este-
tycznych szpalerów, utworzonych przez ro-
śliny, murki czy rzeźby, usytuowanych wzdłuż 
wejścia do budynku. W zminiaturyzowanej 
formie można je odtworzyć na niewielkich 
fragmentach posesji przed domem. Jeśli 
mamy odpowiednie warunki, warto wyzna-
czyć trakt niskim żywopłotem,  miniaturami 
iglastych płożeńców lub pasem nasadzeń 
kwiatów rabatowych. Nie muszą osłaniać 
chodnika z dwóch stron, a  tylko z  jednej. 
Pamiętajmy jednak, by nie tworzyć wąskich 
tuneli roślinnych, które uniemożliwią nam 
swobodne przejście do domu, choćby 
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Ogródek od frontu
Rośliny cebulowe 
doskonale nadają się do 
utworzenia barwnego 
kobierca przed domem. 

Jeśli lubimy prace ogrodowe 
i możemy poświęcić czas na opiekę 
nad roślinami, warto posadzić 
przed domem kwitnące krzewy. 
Sprawdzą się tu hortensje, 
azalie, rododendrony, róże. 
Te ostatnie warto posadzić 
w postaci pnączy, które ozdobią 
elewację domu. W tym samym celu 
można wykorzystać wiciokrzew, 
glicynię, nasturcję większą. 
Przepięknie ozdobi przedogródek 
pnąca bugenwilla o intensywnych 
kolorach, jednak będzie ona 
potrzebowała przeniesienia na zimę 
do ogrzewanego pomieszczenia. 
Kwiaty wymagają pielęgnacji, 
oczyszczania z przekwitłych 
fragmentów, regularnego 
podlewania i nawożenia, dlatego 
trzeba mieć dla nich czas. 
Osobom ceniącym sztukę 
formowania roślin poleca się 
krzewy, które przycina się regularnie 
od wiosny do wczesnej jesieni. 
Sprawdzą się tu: cis, żywotnik, 
bukszpan, ligustr, trzemielina, 
irga, cyprysik i jałowiec. 

Pięknie będą przed domem 
wyglądały karłowate odmiany 
drzewek ozdobnych, kwitnących 
i szczepionych na pniu lub iglastych. 
Kalina, klon palmowy, wierzba 
Hakuro, grujecznik japoński, 
rajska jabłoń to nieduże drzewka, 
wyjątkowo ozdobne, a nie zajmujące 
dużo miejsca. 
Osoby spędzające wiele czasu 
w pracy powinny wybrać roślinność 
nie wymagającą specjalnego 
zaangażowania. Karłowaty 
modrzew, cyprysik lub sosna 
staną się ozdobą posesji, bez naszej 
ingerencji. Dla nadania koloru warto 
też zdecydować się na nieduże 
krzewy migdałka o różowych 
kwiatostanach czy berberysu 
o zielonych i bordowych liściach. 
Ogród ożywi także trzmielina oraz 
tawuła. Aby wygląd przedogródka 
nie zmieniał się wraz ze zmianą pór 
roku, wystarczy zdecydować się na 
aranżacje zimozielone, składające 
się np. z mahonii, ostrokrzewu 
oraz iglaków, takich jak płożący 
jałowiec czy tuja.

ROŚLINY DO PRZEDOGRÓDKA
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z torbami pełnymi zakupów. Rzeźby ogro-
dowe, tak zwani strażnicy, pilnowały daw-
niej wrót wejściowych zabudowy pałacowej. 
Niewielkie formy kariatyd, kolumn czy leżą-
cych lwów można spotkać i dziś przed do-
mami jednorodzinnymi, choć często przez 
swoją karykaturalność bardziej szpecą, niż 
zdobią. Lepszymi strażnikami będą poje-
dyncze nasadzenia. Ozdobny krzew czy 
roślinna miniatura będzie doskonałym za-
miennikiem. Sprawdzi się tu choćby buksz-
pan, który możemy przyciąć na dowolny 
kształt. Z  roślin nadających się do formo-
wania wyczarujemy strażnika według wła-
snego pomysłu. Jako ozdoby wejścia za-
wsze dobrze będą prezentować się dekora-
cyjne donice, choćby w kształcie waz.

OZDOBNE KONSTRUKCJE
Elementami niewysokiego murku mo-
żemy wyznaczyć linię ścieżki wejścia. To 

dobre miejsce na ekspozycję eleganc-
kich sezonowych roślin doniczkowych 
czy świątecznych ozdób. Warto też pozo-
stawić na przegrodzie wolną przestrzeń 
przy samych drzwiach, która przyda się 
na odstawienie ciężkich zakupów, czy 
położenie torby na czas szukania kluczy 
do domu.
Uroczy zakątek, wyznaczający strefę wej-
ścia, utworzą pnącza na pergoli. Poje-
dynczy stelaż opleciony np. różami czy 
pachnącym powojem będzie pełnił rolę 
zielonej bramy naszej posiadłości. Ale 
możemy też pokusić się o  zbudowanie 
wielofunkcyjnej pergoli, czyli konstrukcji 
drewnianej tworzącej tunel od furtki do 
drzwi wejściowych. Dzięki podpartemu 
w  ten sposób bluszczowi, winorośli czy 
wiciokrzewom będziemy mieli naturalnie 
zacienione, osłonięte od deszczu i wia-
tru przejście. 

WOLNE FRAGMENTY GRUNTU
Przed domem do zagospodarowania 
mogą nam pozostać jedynie małe pla-
cyki wyznaczone przez pasy chodników, 
wjazdu do garażu lub zakątki leżące 
w narożach posesji czy tuż przy elewacji. 
Warto rozrysować je na kartce i zaplano-
wać nasadzenia. Projekt może składać 
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OŚWIETLENIE PRZED DOMEM 
Nocą barwę i kształt roślin czy ogrodowych ozdób umieszczonych na terenie 
przedogródka podkreślić można przez odpowiednie oświetlenie. Przyda się ono 
również ze względu na nasze bezpieczeństwo. Obrzeża traktu komunikacyjnego 
można doświetlić na granicy rabat lub trawnika stosując lampy solarne. Baterie 
słoneczne umieszczone w lampach gromadzą energię słoneczną w ciągu dnia, 
a wydatkują ją po zmroku. 
Jeśli jesteśmy zwolennikami tradycyjnego oświetlenia, warto zadbać 
o efektowne lampy ogrodowe i elewacyjne. Zakupione zestawy pozwolą na 
utrzymanie jednolitej stylistyki, co podniesie walory estetyczne posesji. Możemy 
zdecydować się na nowoczesne oświetlenie minimalistyczne lub tradycyjne 
o bogatej oprawie. Ważne, by pasowało do stylistyki architektury i ogrodu. 
Do tego celu mogą służyć lampy wpuszczane w grunt lub taflę chodnika. 
Do wyboru mamy także świecące kostki brukowe. Działające jak reflektory 
stworzą efekt głębi i zbudują nastrojową atmosferę w części frontowej posesji.

Kręta ścieżka prowadząca do wejścia pozwala 
na stworzenie złudzenia głębi, efektu znanego 
z japońskich ogrodów. 

Niższe rośliny ozdobne powinny być w przedogródku posadzone na tle wyższych, o odcinającej się 
barwie. Dzięki temu uzyskamy kaskadową formę przestrzenną.

Nawet wąskie pasy działki przed domem obsadzone 
bukszpanami mogą stać się ozdobną opaską. 
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się z  sadzonek kwitnących, zielonych 
o  efektowych liściach czy uniwersalnych 
i  atrakcyjnych o  każdej porze roku zi-
mozielonych. Rośliny warto ustawiać ka-
skadowo, tak aby mniejsze egzemplarze 
były wyeksponowane na tle większych. 
Kompozycje kolorystyczne zależą od na-
szego gustu, jednak zawsze sprawdzi się 
pomysł na jednobarwność. Wybierając 
kwiaty kwitnące na czerwono, pomarań-
czowo, żółto lub niebiesko, uzyskamy ele-
gancki i  stonowany rysunek. Atrakcyjna 
będzie też przestrzenna kompozycja z ro-
ślin o  różnych odcieniach zieleni. Pro-
jekt ukazujący wachlarzowe przechodze-
nie barw i ich cieniowanie warto wykonać 
wzorując się na aranżacjach z japońskich 
ogrodów. 

GDY MIEJSCA BRAK 
Czasem przed domem pozostaje jedynie 
wąski pas wystarczający na przemieszcze-
nie się jednej osoby między ogrodzeniem 
a budynkiem. Warto wówczas stworzyć zie-
lony chodnik. Możemy założyć trawnik lub 

wykonać trakt, wykorzystując kratownice 
betonowe czy wyprodukowane z tworzywa 
sztucznego. Utwardzą teren, jednocześnie 
pozwalając na przenikanie źdźbeł trawy czy 
rozchodnika przez szczeliny. Dla lepszego 
drenażu terenu dobrze jest wykonać opa-
skę ze żwiru lub ozdobnych, małych otocza-
ków usypanych na gruncie tuż przy elewa-
cji lub bezpośrednio na kratkach odprowa-
dzających wodę opadową. Samo połącze-
nie drobnych kamyków i  równo przyciętej 
murawy stanie się estetyczną oprawą domu.
Przy niektórych rozwiązaniach architekto-
nicznych pole do popisu przed budyniem 
jest bardzo ograniczone, dzieje się tak 
np. w  domach o  podniesionym parterze. 
Schody wejściowe zajmują w nich praktycz-
nie całą przestrzeń od ogrodzenia do drzwi. 
Wówczas dobrym rozwiązaniem mogą 
stać się skrzyniowe donice na ozdobne sa-
dzonki. Nawet z boku schodów czy na plat-
formie prowadzącej do domu można zna-
leźć miejsce na pojemnik, w którym zasa-
dzimy smukłe rośliny o pokroju kolumno-
wym lub pachnące kwiaty.

 REKLAMA 

Nawet na 
najmniejszym 
skrawku terenu 
warto założyć 
przedogródek. 
Możemy 
rozbudowywać go 
ku górze dzięki 
roślinom pnącym, 
np. różom.
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Mała przestrzeń to nie tylko ograni-
czenia, ale także bodziec do twór-
czej działalności i  stworzenia nie-

banalnych rozwiązań. Przystępując do 
aranżacji niewielkiego tarasu lub balkonu, 
warto określić, jakie mamy oczekiwania 
wobec niego. Niekiedy zależy nam tylko na 
tym, by pełnił funkcję kwietnika, czasami 
chcemy, by można było tam urządzić kącik 
wypoczynkowy lub stołowy. Jeśli jesteśmy 
posiadaczami jedynie niewielkiego bal-
konu, chcemy, by połączył on jak najwięcej 
funkcji. Maksymalne wykorzystanie prze-
strzeni umożliwiają nowoczesne rozwiąza-

nia, pomocna jest także nasza wyobraźnia 
i twórcza inwencja.

MAŁY OGRÓDEK
Bywa, że metraż naszego balkonu jest tak 
niewielki, że nie możemy sobie pozwolić na 
jego wielofunkcyjność, wówczas może słu-
żyć jedynie jako dekoracyjny ogródek. Po-
sadźmy w nim kwiaty jednoroczne lub dwu-
letnie, takie jak lobelia, bakopa, bratek czy 
werbena ogrodowa. Niekiedy zależy nam, 
by balkonowe uprawy miały charakter bar-
dziej użytkowy. Dzięki nawet niewielkim na-
sadzeniom możemy mieć stały dostęp do 

świeżych kwiatów, ziół i warzyw, które wyko-
rzystamy w kuchni czy napełnimy nimi wa-
zony. Jeśli balkon ma mniej niż dwa metry 
kwadratowe, oszczędźmy miejsce na pod-
łodze. W tego typu aranżacjach warto do-
strzec potencjał ścian. Można na nich za-
montować półki, na których ustawimy do-
niczki z roślinami. Warto wykorzystać stare 
wyroby metaloplastyczne. Na ścianach 
można też zawiesić drewniane skrzynki, 
w  których umieścimy rośliny. Pomalujmy 
je, możliwości są nieograniczone. Dobrze 
będą się prezentowały zarówno w  paste-
lach, jak i  w  odcieniach zieleni, a  nawet 

Aranżacja niewielkiego balkonu czy tarasu to wyzwanie. Podołamy mu jednak, 
jeśli zastosujemy się do kilku wskazówek i ustalimy, jakie zadania ma on spełniać.

Jak urządzić balkon
czy niewielki taras?
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w metalizujących barwach. Dobrym pomy-
słem będzie też montaż trejaża lub drew-
nianej drabinki. Na jej szczebelkach zawie-
śmy doniczki z roślinami. Jeżeli balkon jest 
wysunięty poza lico budynku, warto też za-
montować trejaż lub wykonać samodziel-
nie ażurową przesłonę, które będą oddzie-
lać nasz balkon od sąsiedniego. Także one 
spełnią funkcję kwietnika. Oczywiście nie 
zapominajmy o tradycyjnych rozwiązaniach 
– na balustradach muszą zagościć skrzynki 
z  roślinami. Wykorzystajmy też sufit. Poza 
oświetleniem zamontujmy na nim haki, na 
których powiesimy doniczki z kwiatami. 

MINIJADALNIA
Jeśli taras sąsiaduje z kuchnią, jego prze-
znaczenie narzuca się samo – zróbmy 
z niego letnią jadalnię. Podobnie warto wy-
korzystać balkon. Jedzenie pod gołym 

LEKKIE KOMPOZYCJE 
KASKADOWE. Na ograniczonej 
przestrzeni tarasu lub balkonu na 
tej samej powierzchni zamiast 
jednej rośliny można zasadzić 
wiele. Umożliwią to polistyrenowe 
doniczki piętrowe. Standardowy 
zestaw tworzą trzy poziomy, 
ale po ustabilizowaniu pionu 
stworzymy nawet sześciopiętrową 
konstrukcję. Kaskadowe donice 
są idealne do posadzenia 
roślin o pokroju zwisającym. 
W wielopiętrowym ogrodzie, tak 

jak w jednopoziomowym, można 
też łączyć uprawy roślin ozdobnych 
i użytkowych. Atrakcyjny jest również 
kształt donic, kojarzący się z liśćmi 
trój- oraz czterolistnej koniczyny. Ich 
kolorystyka jest inspirowana naturą. 
Grafitowa, błękitna, zielona lub ciepło-
żółta barwa doskonale współgra 
z zielenią roślin. Umieszczone 
w elementach donicy otwory oraz 
szczeliny umożliwiają podlewanie. 
Woda spływa z wyższych partii 
do niższych, co gwarantuje 
wykorzystanie jej co do kropli.

 Maksymalne wykorzystanie 
przestrzeni ułatwią piętrowe 

donice zwane także 
kaskadowymi
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niebem nie tylko bardziej smakuje, ale też 
pozwala codziennie cieszyć się urokami na-
tury. Na zaaranżowanie kącika jadalnia-
nego wystarczy taras lub balkon o szeroko-
ści powyżej 1,2 m. Można na nim ustawić 
stoliczek i dwa krzesła. Zainwestujmy w me-

ble wykonane z takich materiałów jak rat-
tan, czy nowoczesne tworzywa sztuczne np. 
petan czy artwood. Zawsze sprawdzi się 
też drewno. Dobrym rozwiązaniem będzie 
również drewniany stół ze szklanym bla-
tem. Meble powinny być lekkie wizualnie, 
dzięki czemu nie przytłoczą swoim cięża-
rem niewielkiej przestrzeni. Godny uwagi 
jest stabilny stolik składany. Sprawdzi się 
także stoliczek z półką pod blatem, na któ-
rej można np. przechowywać prasę. Jeśli 
w domu mamy majsterkowicza, można po-
kusić się o wykonanie stoliczka-blatu przy-
mocowanego na zawiasach do ściany. 
Można go rozkładać, gdy jest potrzebny, 
natomiast złożony nie będzie zawadzał. 
Z myślą o  letniej jadalni warto też zaopa-
trzyć się w mobilny stolik, który będzie pełnił 
funkcje pomocnicze, zawsze może być pod 
ręką. Przyda się na napoje, misę z  owo-
cami, a także gdy będziemy chcieli odsta-
wić naczynia. Jeśli będzie zawadzał, łatwo 
go przesunąć poza granice naszej jadalni. 
Poza letnim sezonem można go używać 
jako barku. Jeśli miejsca jest dosyć, warto 
też pomyśleć o niewielkiej szafce lub regale, 
które także mogą pełnić funkcje pomocni-
cze. Ważne są również odpowiednie krze-
sła, które nie zajmą miejsca także wówczas, 
gdy nie będą używane. Dobrym wyborem 
będą krzesła sztaplowane. Są bardzo lek-
kie i można je ustawiać jedno na drugim. 
Warto też rozważyć wybór krzeseł składa-
nych – po posiłku można je złożyć i zawiesić 
na haku wbitym w ścianę. Wystrój jadalni 

na tarasie lub balkonie nie ogranicza się 
do stołu i krzeseł. Na ścianie możemy za-
wiesić półeczki na solniczkę, pieprzniczkę, 
czy inne małe przybory przydatne podczas 
posiłku. Jeśli mamy parapet, postawmy na 
nim zioła, tak żeby bez problemów sięgać 
po nie w czasie obiadu. 

LETNI ODPOCZYNEK 
Niektórym taras czy balkon może służyć 
wyłącznie jako miejsce relaksu. Nawet na 
najmniejszej przestrzeni można wygospo-
darować taki kącik. Nie rezygnujmy ze sto-
liczka lub innego mebla pełniącego jego 
funkcję. Może to być skrzynia, która spraw-
dzi się też w  roli pojemnika na konewkę 
i inne narzędzia. Stolik jest niezbędny – bę-
dzie pomocny, gdy podczas leniuchowa-
nia zechcemy odstawić kubek z  kawą czy 
też książkę bez ryzyka, że ktoś potrąci usta-
wione na posadzce naczynie. Konieczne 
wyposażenie to także meble, na których 
możemy wypoczywać, takie jak puf, fo-
tel hamakowy, a jeśli przestrzeń na to po-
zwala, także niewielka dwuosobowa huś-
tawka z poduszkami i podłokietnikami. Za-
miast krzesła czy fotela warto wybrać do 
siedzenia futong. Te plastyczne siedziska nie 

Lekkie meble metalowe 
sprawdzą się na 
niewielkim tarasie. 

Osoby lubiące leniuchowanie, 
mogą zdecydować się 

także na fotel hamakowy, 
przeznaczony dla jednej 

osoby

Pleciony, ażurowy fotel hamakowy to wygodne 
miejsce wypoczynku. 

Wielostopniowa 
drabina pozwoli 
na stworzenie na niej 
miniogródka. 
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zajmują dużo miejsca, a pozwolą nam wy-
godnie odpoczywać. Osoby lubiące leniu-
chowanie, mogą zdecydować się także na 
fotel hamakowy, przeznaczony dla jednej 
osoby. Jego konstrukcję tworzy odpowied-
nio wyprofilowana stalowa rama, na której 
zawiesza się tkaninowe siedzisko wykonane 
najczęściej z wyjątkowo odpornych tkanin. 
Jeśli miejsca jest nieco więcej, zdecydujmy 
się na niewielką huśtawkę. By zapewnić 
sobie spokój podczas odpoczynku, warto 
pomyśleć o  odizolowaniu się od otocze-
nia, z którym możemy mieć aktywny kon-
takt m.in. przez ażurowe balustrady. Mo-
żemy je przesłonić za pomocą słomianych 
mat lub polipropylenowych taśm balkono-
wych. W przypadku, gdy balkon lub taras 
mają wystawę południową albo zachodnią, 
warto pomyśleć również o  odpowiedniej 
ochronie przed słońcem. Najlepszym roz-
wiązaniem będzie instalacja markizy. Jeśli 
zdecydujemy się na parasol, tkanina, z ja-
kiej wykonano poszycie, nie powinna prze-
puszczać światła słonecznego co najmniej 
w 95%. By nie zajmował zbyt wiele cennego 
miejsca, wybierzmy model ze stelażem wy-

posażonym w  zaczep do montowania do 
barierki balustrady.

ROŚLINY I DONICZKI
Nawet gdy miejsca jest niewiele, warto po-
sadzić zioła. Oregano, bazylia, estragon 
i  tymianek nie przysporzą nam zbyt wielu 
trudów pielęgnacyjnych, a nie dość, że są 
niezbędnym dodatkiem do wielu dań, to 
jeszcze pięknie wyglądają. Pomyślmy też 
o natce pietruszki, szczypiorku czy koperku 
– ich aromat znacznie wzbogaci nasze po-
trawy. Nie bójmy się założyć małego wa-
rzywnika. Pomidorki, cebula, sałata, rzod-
kiewka czy fasolka są łatwe w pielęgnacji 
w małych pojemnikach. Z owoców godne 
polecenia są truskawki i  poziomki – rów-
nie ozdobne, co pyszne. Jeśli chcemy prze-
strzeń oddzielić od sąsiadów, pomyślmy 
o  pokryciu ścian pnączami. W  zależno-
ści od tego, czy wolimy więcej zieloności 
czy kolorów, bardziej lub mniej intensyw-
nej ochrony, wybierzmy glicynię, powojnik 
lub wiciokrzew. Szczególnie polecamy ten 
ostatni, z uwagi na długi czas kwitnienia (od 
maja do października) i odporność na 

UBRANIA DLA STOŁU
Popularne są obrusy ogrodowe, 
wykonane z pianki poliestrowej. 
Można je prać w pralce, każdą plamę 
powinniśmy jednak z łatwością 
usunąć gąbką. Cenione są także 
za odporność na promieniowanie 
UV i deszcz. Dostępne są liczne 
wzory i kolory. Równie praktyczne 
są podkładki i maty pod talerze, 
które często wyglądają o wiele lepiej 
niż obrusy ze sztucznych tworzyw. 
Ciekawą aranżację stworzymy 
z bambusowych, filcowych czy 
winylowych podkładek. Wiklinowe 
plecionki pod kubki dopełnią całości.
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mróz. Zamiast tradycyjnych donic sięgnijmy 
po mniej konwencjonalne rozwiązania. 
Zioła prezentują się znakomicie w  pusz-
kach. Z  łatwością zawiesimy je na ścianie 
– w ten sposób zaoszczędzamy powierzch-
nię podłogi czy miejsce w kwietnikach. Za 
praktyczną osłonkę mogą posłużyć nam 
także cienkie metalowe wiadra. Nawet je-
śli puszki i wiadra nie wyglądają estetycz-

nie, szybko przemalujemy je na wymarzony 
kolor. Można w  nich umieścić bratki czy 
nasturcje, a  także hiacynty, krokusy i  pry-
mulki. Technorattanowe kwietniki zapeł-
nijmy rozwarem wielkokwiatowym czy ber-
gamotką – potrzebują głębokich naczyń.  

ZIMOWY OGRÓD
Nie zapominajmy o  tym, że niewielki bal-
kon lub taras możemy zabudować. Oszkle-
nie wiąże się z niemałymi kosztami, jednak 
często dzięki niemu zyskujemy dodatkową 
przestrzeń, którą można wykorzystać także 
poza sezonem. Będzie to rozsądne, jeśli 
nie korzystamy z  przydomowego metrażu 
z uwagi na hałas dochodzący z ulicy albo 
obecność gołębi, które zanieczyszczają ten 
zakątek. W  takim przypadku warto cie-
szyć się oszklonym pomieszczeniem. Sys-
tem przeszkleń skuteczniej niż otwarty bal-
kon chroni przed deszczem, wiatrem i za-
brudzeniami. Szklana przesłona redukuje 
poziom hałasu dochodzący do mieszkania. 
Z  pewnością pokochają go kwiaty, a  dla 
nas może okazać się najlepszym miejscem 
relaksu. Większość systemów zabudowy 
balkonów składa się z aluminiowych kształ-
towników tworzących ramy oraz szklanych 
segmentów. Szkło może być także monto-
wane bezramowo – zabudowa jest wtedy 
mniej widoczna, ale bardzo kosztowna. Na 
przeszklenia stosuje się szkło typu float gru-
bości 5 mm albo bezpieczne grubości 6, 8, 

a nawet 10 mm. Zamiast szyb ze zwykłego 
szkła można zdecydować się na szkło bar-
wione w masie. 

OŚWIETLENIE TWORZY NASTRÓJ
Wieczorem znacznie umili nam przebywa-
nie w  przydomowej przestrzeni sztuczne 
oświetlenie. Ze względu na ograniczony 
metraż najlepiej zamontować oprawy, 
które nie ingerują w  przestrzeń. Mogą to 
być kinkiety umieszczone na ścianie ta-
rasu lub balkonu. Ciekawy efekt dekora-
cyjny otrzymamy wbudowując w  podłogę 
małe oczka ledowe. Mówimy o  małych 
metrażach, dlatego szukajmy nienachal-
nego światła. Warto wykorzystać nowocze-
sne modele o  uproszczonej geometrycz-
nej formie wykonane z  aluminium. Uni-
wersalnym rozwiązaniem są proste lampy 
o  industrialnym rodowodzie. To zarówno 
plafoniery, jak i  kinkiety. Wielu zwolenni-
ków mają kinkiety, które dają światło roz-
proszone, doskonale budujące klimat po 
zmroku. Można też zastosować reflektorki, 
których światłem dzięki regulowanemu ra-
mieniu oprawy można manewrować, kie-
rując je w pożądane miejsce. Rozejrzyjmy 
się za świecami, nie bójmy się zawiesić lam-
pionów – pamiętajmy tylko, by zawsze mieć 
na zmianę wkłady. Rozświetlone lampiony 
za sprawą miękkiego delikatnego światła 
świec przesączającego się przez oprawy 
zbudują piękną, a  często też zaskakującą 
aranżację tarasu i balkonu. Można je usta-
wić na stole, między roślinami czy też za-
wiesić na ścianach lub pod sufitem.

W donicach warto posadzić różne odmiany 
goździków, pelargonie, a także rozsiewające 
swój zapach lawendy.

Poza gotowymi lampionami warto pokusić się 
o ich samodzielne wykonanie. Oprawą mogą stać 
się słoiczki lub butelki.

Wysoka barierka i szeroki 
parapet pozwolą na stworzenie 
nawet na niewielkim tarasie 
zielonego ogrodu w doniczkach.
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Po długotrwałym oddziaływaniu wilgoci i niskich temperatur 
drewno tarasowe po zimie wymaga odświeżenia i ponow-
nego zabezpieczenia. Na przeprowadzenie prac konser-

wacyjnych wybierzmy bezdeszczowy i bezwietrzny dzień, w któ-
rym temperatura będzie mieściła się w przedziale 5-25°C. Przy-
gotujmy też niezbędne materiały i narzędzia, czyli szczotkę lub 
myjkę ciśnieniową do wyczyszczenia drewnianej powierzchni, 
papier ścierny lub szlifierkę do ewentualnego przeszlifowania 
desek, odpowiedni preparat do ich zabezpieczenia, a także pę-
dzel do nakładania środka ochronnego. 

Regularna konserwacja tarasu drewnianego to warunek utrzymania jego wyjątkowej 
urody i wieloletniej trwałości. Początek wiosny jest najlepszym momentem na należyte 
przygotowanie drewna do nowego sezonu. 

Sezon
na drewniany taras
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CZYSZCZENIE TARASU
Pierwszym etapem prac jest dokładne 
oczyszcznie desek z zebranych na ich 
powierzchni zanieczyszczeń. W tym celu 
można posłużyć się szczotką z  niezbyt 
miękkim włosiem i wodą lub myjką ci-
śnieniową pod niedużym ciśnieniem. 
Podczas mycia najlepiej wykonywać ru-
chy wzdłuż długości desek, zwłaszcza jeśli 
mają ryflowaną powierzchnię (niewielkie 
rowki wzdłuż długości deski). Pozwoli to 
precyzyjnie pozbyć się zabrudzeń. Wstęp-
nie oczyszone z powierzchownych zanie-
czyszczeń deski tarasowe warto jeszcze 
przemyć specjalnym środkiem do czysz-
czenia tarasów drewnianych. Dzięki jego 
użyciu pozbędziemy się szarych przebar-
wień i plam, z którymi nie poradziła sobie 
woda. Rozjaśni on nieco drewno i przy-
wróci mu naturalną barwę. Takie prepa-
raty mają zwykle postać koncentratów wy-
magających rozcieńczenia. Środek czysz-
czący należy przygotować zgodnie z zale-
ceniami jego producenta. Tylko wówczas 
będzie skuteczny. Rozcieńczone środki do 

czyszczenia tarasów można nanosić na 
powierzchnię desek za pomocą myjki ci-
śnieniowej, konewki bądź spryskiwacza 
ogrodowego. Mając do dyspozycji myjkę, 
należy przelać płyn do jej zbiornika i po 
zaaplikowaniu na deski pozostawić go 
przez krótki czas na ich powierzchni, 
aby środek zaczął działać (zazwyczaj jest 
to kilka minut). Następnie deski należy 
przemyć czystą wodą przy użyciu myjki.  
W przypadku nanoszenia preparatu ko-
newką lub spryskiwaczem drewniane de-
ski przed spłukaniem wodą warto jeszcze 
dokładnie przeczyścić szczotką ze sztyw-
nym włosiem.

 REKLAMA 

Prace porządkowe z wykorzystaniem myjki 
ciśnieniowej usprawni specjalna nakładka 
do mycia tarasów. Przyda się ona również 
do czyszczenia innych płaskich powierzchni wokół 
domu.

Wstępnie oczyszczone 
z powierzchownych 

zanieczyszczeń deski 
tarasowe warto jeszcze 

przemyć specjalnym 
środkiem do czyszczenia 

tarasów drewnianych



SZLIFOWANIE DREWNA
Po zimie deski tarasowe wymagają po-
nownego zabezpieczenia przed dzia-
łaniem niekorzystnych czynników, na 
które będą narażone przez wiosnę i lato. 
W tym celu niezbędne może okazać się 
zeszlifowanie starych, startych czy łusz-
czących się powłok. Ma to najczęściej 
miejsce, w przypadku desek pokrywa-
nych np. farbą olejną. Wówczas odświe-
żanie zniszczonej się na skutek użytko-
wania tarasu i działania czynników at-

mosferycznych powłoki wykonuje się 
kilka razy w  roku. Gdy deski zabezpie-
czane są olejem do drewna, który wnika 
głęboko w jego strukturę, odnawianie 
warstwy ochronnej wykonuje się zwy-
kle dwa razy w roku. Zabieg ten nie wy-
maga też zeszlifowania starej powłoki, 
gdyż olej nie tworzy jej na powierzchni 
drewnianych desek. Szlifowanie po-
zwoli natomiast pozbyć się drzazg, które 
mogą pojawiać się na deskach z drewna 
iglastego. 
Jeśli powierzchnia desek wymaga prze-
szlifowania, najlepiej w tym celu posłu-
żyć się szlifierką elektryczną z okrągłą 
podstawą. Szlifowanie warto rozpocząć 
używając papieru ściernego o  grub-
szym uziarnieniu (granulacji około 36- 
-40). Po usunięciu starej warstwy dobrze 
jest jeszcze wykonać tzw. szlif wygładza-
jący, stosując w tym celu papier drobniej-
szej ziarnistości (granulacji 60-80). Takie 

ostateczne wyszlifowanie powierzchni 
desek zapewni nam wysoką estetykę za-
bezpieczonych na nowo desek. Po szli-
fowaniu należy dokładnie oczyścić deski 
z pyłu i innych zanieczyszczeń. 

OLEJOWANIE DREWNA
Jednym ze skutecznych sposobów dłu-
gotrwałego zabezpieczania drewnianych 
desek tarasowcyh jest ich olejowanie. 
W  tym celu warto sięgnąć po wodoroz-
cieńczalny olej do drewna, zawierający 
woski, które głęboko penetrują struk-
turę drewna. Zabezpieczony w ten spo-
sób taras stosunkowo szybko wysycha, 
a deski przestają zupełnie absorbować 
wodę już po 2-3 tygodniach od aplikacji 
oleju. Powierzchnia desek po olejowaniu 
jest gładka, z widocznym rysunkiem sło-
jów. Oleje wytwarza się na bazie natural-
nych składników, są zwykle ekologiczne 
i nietoksyczne dla środowiska. W zależ-
ności od rodzaju drewna użytego na ta-
rasie możemy wybrać olej bez biocydów 
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DESKI OD NOWA 
Decydując się na wymianę desek 
tarasowych na starym, zniszczonym 
tarasie, warto wybrać okładzinę 
ryflowaną. Takie deski mają 
wąskie żłobienia, przebiegające 
wzdłuż ich całej długości. Ryfle 
odprowadzają nadmiar wody 
z tarasu, co umożliwia zachowanie 
odpowiedniego spadku. Stanowią 
także zabezpieczenie przed 
poślizgnięciem się na mokrej 
drewnianej powierzchni. Deski 
tarasowe często są ryflowane 
dwustronnie. Z jednej strony ryfle 
są rzadzej rozmieszczone, z drugiej 
gęściej. Dzięki temu możemy 
sami zdecydować o ostatecznym 
wyglądzie montowanych desek. 

Szlifowanie drewnianych desek 
znacznie ułatwi użycie szlifierki 
elektrycznej.

Taras można użytkować po aplikacji środka ochronnego dopiero po upływie czasu wskazanego 
przez jego producenta.  

Na skutek naturalnej pracy drewna poluzowaniu 
mogą ulec elementy montażowe. Warto 
więc sprawdzić i ewentualnie dokręcić śruby 
przytrzymujące deski. 

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M



lub z biocydami. Ten pierwszy stosuje się 
do zabezpieczania desek z drewna eg-
zotycznego, które nie wymagają dodat-
kowej ochrony przed sinizną czy działa-
niem grzybów i pleśni. Olej z dodatkiem 
biocydów wybierzmy do malowania de-
sek z drewna iglastego. Taki preparat za-
bezpieczy drewno przed działaniem czyn-
ników atmosferycznych i biologicznych. 
Olej do drewna nakłada się na suchą po-
wierzchnię pędzlem z  twardym włosiem. 
Dobrze, jeśli jego szerokość będzie do-
stosowana do szerokości desek, wówczas 
prace przebiegną o  wiele sprawniej. Po-
nadto taki pędzel umożliwi nam również 
zabezpieczenie bocznych powierzchni de-
sek. Olejowanie tarasu warto rozpocząć 
od miejsc trudno dostępnych – miejsc łą-
czenia desek z balustradą, ścianą budynku 
czy krańcy desek. Olej należy nanosić 
zgodnie z instrukcją producenta. Nakłada 
się go równomiernie na całą powierzchnię 
desek, wykonując ruchy pędzlem wzdłuż 
słojów. Nadmiar oleju (najwięcej prepa-
ratu zbiera się w ryflach) należy rozetrzeć 
w ciągu godziny od jego aplikacji. Zaole-

jowany taras należy pozostawić do wy-
schnięcia. Na ten czas nie należy ustawiać 
na nim mebli tarasowych czy innych ele-
mentów wyposażenia. Deski można za-
olejować powtórnie na drugi dzień, jeśli 
czynność tę zaleca producent preparatu. 
Tak zabezpieczony drewniany taras będzie 
nas cieszył swym urokiem przez cały wio-
senno-letni sezon. Olejowanie warto po-
wtórzyć dopiero jesienią, aby zabezpieczyć 
skutecznie drewno przed zimą. 

 REKLAMA 

Do olejowania trudno dostępnych miejsc 
i bocznych krawędzi drewnianych desek warto 
sięgnąć po mniejszy pędzel. 

Olej do drewna nanosi się pędzlem. Wałek 
pochłania zbyt dużą jego ilość i nie zapewni 
równomiernego pokrycia preparatem desek 
ryflowanych. 

Olej do drewna nakłada 
się na suchą powierzchnię 

pędzlem z twardym włosiem. 
Dobrze, jeśli jego szerokość 

będzie dostosowana 
do szerokości desek
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Jak i gdzie zbudować oczko wodne, aby pasowało 
do naszego ogrodu? Jaką metodę wybrać: ekspresową 
czy tradycyjną?

Oczko wodne Marzenie o  oczku wodnym może 
przesłonić konieczność nakła-
dów pracy, które trzeba ponieść 

przy budowie, a później przy jego pielę-
gnacji i konserwacji. Jednak nowoczesne 
rozwiązania spieszą z pomocą. Dzięki nim 
trwałość konstrukcji będzie zapewniona, 
a jeśli zdecydujemy się na montaż goto-
wych elementów, ogrodowe oczko po-
wstanie w przyspieszonym tempie. Dodat-
kowy sprzęt, w który zbiornik można wy-
posażyć, zapewni nam estetyczny wygląd 
tej niewątpliwej atrakcji ogrodu. Również 
umiejętnie zaprowadzona uprawa roślin 
i rybek pozwoli na ograniczenie ilości glo-
nów oraz osadów w zbiorniku wpływają-
cych na klarowność wody.

ZAMYSŁ I PROJEKT
Przed zakupem niezbędnych produktów 
i  rozpoczęciem prac budowlanych mu-
simy mieć pewność, jakiego oczka wod-
nego oczekujemy. W dużej mierze decy-
zja będzie zależała od możliwości prze-
strzennych ogrodu. Nic jednak nie stoi 
na przeszkodzie, by wykonać miniatu-
rowe oczko o zgrabnie zaprojektowanej 
zieleni, które z powodzeniem ulokujemy 
nawet na średniej wielkości posesji. Jeśli 
natomiast mamy do zagospodarowania 
obszerniejszy teren w  ogrodzie, warto 
pomyśleć o rozleglejszym projekcie. 
Zgodnie z prawem budowa oczka wod-
nego o  powierzchni do 30 m2 nie wy-
maga uzyskania pozwolenia na budowę, 
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a  jedynie zgłoszenia w  starostwie 
powiatowym.
Oczko wodne niekoniecznie musi być 
okrągłe i  mieć regularny kształt. Może 
być równie dobrze owalne, zbliżone do 
prostokąta lub mieć oryginalny obrys 
zaprojektowany według własnego pro-
jektu. Ważne, by było idealnie wpaso-
wane w wybrane miejsce na posesji, np. 
naroże działki, załom budynku lub pod-
nóże skarpy tarasu. Jeśli chcemy zbior-
nik umieścić w centrum przestrzeni ogro-
dowej, trzeba pamiętać o  pozostawie-
niu wystarczająco dużego terenu wokół 
oczka na swobodne przemieszczanie się. 
Warto też zastanowić się, jakiego efektu 
estetycznego oczekujemy. Zbiornik może 
być zachowany w  stylu nowoczesnym 
i  pełnić funkcję surowej, minimalistycz-
nej ozdoby ogrodu lub przypominać na-
turalistyczny, miniaturowy staw, płyn-
nie wtapiający się w  zieleń terenu. Do-
bór materiałów i  narzędzi potrzebnych 

do wykonania oczka będzie uzależniony 
od koncepcji dotyczących jego formy, ro-
dzaju i przeznaczenia.

KOLEJNE ETAPY PRAC
Przed wykonaniem wykopu należy wyraź-
nie wyznaczyć brzegi oczka. Sznurek lub 
rozłożony wąż ogrodowy pozwoli nam 
oznaczyć zarys, ale możemy równie do-
brze linię przyszłej krawędzi wysypać pia-
skiem. Aby ziemia się nie osuwała, trzeba 

dno formować ze spadkiem. Dobrze jest 
wykonać półki na skarpach, które przy-
dadzą się do osadzania roślin. Średniej 
wielkości oczko powinno mieć w najgłęb-
szym miejscu około 1 m głębokości. Brzeg 
trzeba ukształtować na tej samej wysoko-
ści gruntu. Wykopana ziemia przyda się do 
formowania terenu lub jako podsypka pod 
planowaną budowę tarasu przy domu. 
Teren pod oczko trzeba oczyścić z kamieni, 
fragmentów roślinnych i  korzeni, 

FOLIE DO OCZKA WODNEGO
Izolację oczka wodnego zapewni 
nam folia z PVC. To produkt odporny 
na środki chemiczne, mróz oraz 
promieniowanie UV, o grubości 
od 0,4 do 1,5 mm. Kupuje się ją 
z rolki, której szerokość wynosi 
od 2 do 12 m. Niekiedy można 
nabyć folię o szerokości 25 m. 
Jest dużo odporniejsza od zwykłej 
folii wyprodukowanej z polietylenu 
i ma większe zróżnicowanie 
kolorystyczne, gdyż oprócz 
tradycyjnej czarnej możemy 
wybrać turkusową, zieloną lub 
o wzorze imitującym kamienne 
dno. Dostaniemy na nią 25 lat 
gwarancji. Zamiast niej możemy 
użyć geomembrany EPDM lub 
geomaty bentonitowej. Pierwsza 
to powłoka odporna na mróz oraz 

promieniowanie UV. Jest elastyczna 
i trwała (gwarancja na 25 lat). Rolki 
geomembrany mają 170 i 760 cm 
szerokości, a pasy folii można 
zgrzewać lub sklejać dwustronnie 
taśmą samowulkanizującą. Zaletą 
powłoki jest brak konieczności 
stosowania od spodu geowłókniny. 
Występuje w kolorze czarnym. 
Najbardziej nowoczesnym, 
odpornym i trwałym rozwiązaniem 
jest geomata bentonitowa, która 
składa się z dwóch warstw 
geowłókniny polipropylenowej, 
pomiędzy którymi znajduje się 
bentonit sodowy. Jej grubość to 
aż 6 mm, a maksymalne wymiary 
4,5x2 m. 
W niedużych oczkach wodnych 
wystarczającą izolację stworzy 
folia. Geomembrana i geomata 

będą bardziej kosztownymi 
rozwiązaniami. Kupując dowolną 
powłokę, należy pamiętać 
o uwzględnieniu koniecznego 
zapasu na wyłożenie brzegów 
(od 30 do 50 cm) oraz na zakładkę 
w miejscach łączenia 
– ok. 15 cm.

Oczko wodne 
niekoniecznie musi być 

okrągłe i mieć regularny 
kształt. Może być owalne, 

zbliżone do prostokąta 
lub mieć oryginalny 

obrys zaprojektowany 
według własnego 

projektu

Projekt oczka wodnego warto dobrze opracować, aby stało się wyjątkową i oryginalną ozdobą ogrodu, 
ale również, by pasowało do zagospodarowania terenu oraz architektury domu.

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M



102  wiosna 2015

OGRÓD I POSESJA    fachowe wykonanie

a  następnie zagęścić, czyli solidnie ubić. 
Dopiero wówczas wysypujemy war-
stwę piasku, na której ułożymy nie-
zbędną geowłókninę. Pozwoli nam ona 
zabezpieczyć dno zbiornika. Na póź- 
niejszym etapie prac ochroni wyściełającą 
ją folię przed uszkodzeniami, np. przero-
stem systemu korzeniowego roślin. Teraz 
czas na główną warstwę izolacyjną. Po-
winna ją stanowić specjalistyczna folia 
przeznaczona do ogrodowych zbiorników 
wodnych. Ma grubość minimum 1  mm, 
jest odporna na promieniowanie UV, nie 
ulega biodegradacji i nie zagraża bezpie-
czeństwu roślin i  zwierząt. Zazwyczaj fo-

lia występuje w  kolorze czarnym, co za-
pobiega rozwojowi glonów. Układamy ją 
pozostawiając zapas na brzegach niecki. 
Skarpę należy wzmocnić. Mogą do tego 
służyć kamienie polne, bloki kamienne, 
specjalne prefabrykaty betonowe lub efek-
towna roślinna faszyna. Wzmocnienie 
będą również stanowić rośliny i ich rozra-
stające się systemy korzeniowe. Dla stabil-
ności kamienie i bloki można osadzić na 
zaprawie cementowej, pozbawionej do-
datku wapna, które szkodzi rybom. Mo-
żemy także zdecydować się na wyłożenie 
brzegów specjalną folią, do której żywicą 
epoksydową są przytwierdzone fabrycz-

nie drobne kamyczki. Następnie przystę-
pujemy do obsadzania zboczy roślinami. 
Na zaizolowane dno wsypujemy gruby 
żwir i napełniamy powoli wodą. Najpierw 
oczko zalewamy do połowy i czekamy, aż 
folia osiądzie, dopiero wówczas zapeł-
niamy je po brzeg.

GOTOWE OCZKA
Najprostszą drogą do szybkiej budowy 
oczka wodnego jest kupno gotowej 
formy. Wykonane z  polietylenu lub ży-
wic poliestrowych są specjalnie zapro-
jektowane, by były bezpieczne dla roślin 
i  ryb. Odporne na zmienne warunki at-
mosferyczne, będą stanowić doskonale 
zaizolowaną konstrukcję do wypełnienia 
wodą. Oczko z  polietylenu jest odporne 
i  elastyczne, dzięki czemu dostosuje się 
do ukształtowania terenu. Produkty z ży-
wic są ciężkie, ale dzięki temu stabilne 
i choć nie w każdym miejscu mogą przy-
legać idealnie do niecki gruntu, nie będą 
pękać. Konstrukcje występują w  różnych 
kształtach i  mogą mieć kilka głęboko-
ści. Na ich ściankach znajdują się wy-
profilowane półki przeznaczone na osa-
dzanie roślin wodnych. Do wyboru mamy 
gotowe formy w  kolorach czarnym, nie-
bieskim i  zielonym. Gwarantowana 
szczelność zbiornika pozwala na lokaliza-
cję oczka wodnego blisko budynku. Mon-
taż jest łatwy i  szybki, dzięki czemu bez 
trudu wykonamy go we własnym zakre-
sie. Gotowe formy mają zwykle do 10 m2 
powierzchni lustra wody i  głębokość do 
80 cm. Warunki te ograniczają wybór od-
miany ryb i  gatunków roślin wodnych. 
Formę należy dobrze osadzić i  osłonić, 
aby jej obrzeża nie były wyeksponowane, 
gdyż jest to element mało estetyczny. Je-
dynie niektóre nowoczesne modele mają 
krawędzie ukształtowane w formie imita-
cji kamiennego brzegu.

Teren pod oczko wodne musi zostać oczyszczone z kamieni i korzeni, a następnie zagęszczone. 
Spadki skarpy dobrze jest kształtować w formie tarasowej. Półki przydadzą się na osadzenie 
ozdobnych roślin wodnych.

Dla zapewnienia klarowności 
wody w oczku należy 

zainstalować odpowiedni filtr 
i pompę

Obrzeża oczka wodnego można ozdobić 
kamieniami polnym lub elewacyjnymi. 
Niektóre gotowe formy zbiorników z tworzywa 
sztucznego są wyposażone w imitacje 
fragmentów skalnych.
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MIEJSCE NA OCZKO WODNE
Najlepszą lokalizacją będzie fragment 
terenu, gdzie promienie słoneczne 
operują bez ograniczeń przez ok. 4 
do 6 godzin dziennie. Dochodzące 
światło dobrze wpłynie na równowagę 
biologiczną i ograniczy rozwój glonów 
w oczku wodnym. Zacieniające 
drzewa będą gubić liście lub igły, co 
zanieczyści wodę i doprowadzi do 
procesów gnilnych oraz w efekcie 
do niedotlenienia wody. Fragmenty 
organiczne opadające na dno 
rozkładają się i stają pożywką dla 
glonów, dlatego dobrze jest wybrać 
miejsce oddalone od gęstych, 
wysokich zarośli. 

ROŚLINY I OPRAWA
Łagodne zbocza można łatwo obsadzić 
roślinami, natomiast przy stromym lepiej 
jest użyć maty kokosowej, ułatwiającej 
ich ukorzenienie. Dobrym rozwiązaniem 
będą też specjalne jutowe kieszenie, 
które obciąża się kamieniem dla stabi-
lizacji w oczku. Rośliny wodne sadzi się 
również w ażurowych koszach z plastiku, 
które łatwo ustawimy, jeśli skarpa będzie 
miała próg. Dno pojemnika powinno się 
wyłożyć geowłókniną, zapobiegającą 
wysypywaniu się ziemi przez szczeliny. 
W  oczku sprawdzą się grzybienie, czyli 
lilie wodne, rdest ziemnowodny, osoka 
aloesowata i  przęstka pospolita. Pole-
cane odmiany pływające to żabiściek 
i  hiacynt wodny, a  podwodne –  rdest-
nica połyskująca i wywłócznik okółkowy. 
Obrzeża małego akwenu warto obsa-
dzić trawami, strzałkami wodnymi, ka-
czeńcami, kosaćcami żółtymi, tatara-
kiem czy papirusem. Wbrew pozorom im 
mniejszy zbiornik, tym więcej powinno 
się w nim znaleźć roślin, ponieważ odpo-

wiadają one za równowagę biologiczną, 
zrównoważony rozwój glonów i czystość 
wody. W  niedużych oczkach wodnych 
około 2/3 ich powierzchni powinny zaj-
mować rośliny.
Półki na obrzeżach wykonuje się na kilku 
wysokościach, gdyż rośliny mają różne 
wymagania co do głębokości wody. Na 
przykład 80 cm wymagają grzybień biały 
i  wywłócznik okółkowy, 60  cm strzałka 
wodna i  pałka wąskolistna. Reszta ro-
ślin zazwyczaj zadawala się głębokością 
30 cm. Ozdobą, wzmocnieniem i natu-
ralną formą maskowania obrzeży staną 
się rośliny, które posadzimy wokół oczka. 
Muszą lubić wilgotne warunki. Należą 
do nich ozdobne niezapominajki, dere-
nie czy kosaćce.

POTRZEBNE AKCESORIA
Dla zapewnienia klarowności wody 
w  oczku należy zainstalować odpo-
wiedni filtr i pompę. Ich wydajność po-
winna być dostosowana do pojemności 
zbiornika, którą obliczymy mnożąc  FO
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RYBY W OGRODZIE
Nawet w średniej wielkości oczku 
wodnym (powierzchnia minimalna 
to 10 m2) możemy hodować 
ryby, jednak nie może być ich 
w nim więcej niż 1 kg/m3 wody. 
Prawdopodobnie trzeba będzie 
je dokarmiać, więc musimy 
uwzględnić czas na pielęgnację 
zwierząt. Pokarm wsypuje się 
dwa razy dziennie, w takiej ilości, 
aby znikał z powierzchni wody, 
w przeciwnym razie wpłynie 
na zanieczyszczenie zbiornika. 
Niezbędne może okazać się 
dotlenianie wody. Trzeba także 
dbać o nieprzegrzewanie 
zbiornika w czasie lata oraz 
uzupełnianie jego objętości. 
Aby woda szybko nie parowała 
i by nie podnosiła się w nim 
niebezpiecznie temperatura, 
dobrze jest zacieniać oczko 
na czas silnych upałów. 
W większych i głębszych 
zbiornikach łatwiej zachodzą 
procesy samooczyszczania się 
wody. Wymagają też mniej naszej 
pracy, niż małe.
Możemy zdecydować się na 
mniejsze rybki do hodowli 
w niedużym zbiorniku, np. karasie 
ozdobne. Do większych będą 
nadawały się odmiany takie jak 
choćby wielobarwne karpie Koi 
czy jesiotry. Zaletą niewątpliwą 
zarybienia miniatury stawu będzie 
zmniejszenie liczby komarów 
w ogrodzie, które chętnie 
wylęgają się przy oczku wodnym. 
Wchodzą one bowiem w skład 
diety ryb.

jego długość, szerokość i głębokość. Do 
filtra i  zasilającej go pompy trzeba do-
brać możliwie jak najgrubszy wąż, co 
zwiększy wydajność przepływu. Urządze-
nie czyszczące umieszczamy maksymal-
nie najniżej niecki, aby zwiększyć jego 
efektywność. Powinno mieć przepusto-
wość, która pozwoli w ciągu dwóch go-
dzin przefiltrować całą wodę ze zbior-
nika. W dnie można zamontować lampę 
UV, której światło ograniczy rozwój glo-
nów nitkowych w  oczku wodnym. Ale 
również możemy zamontować oświetle-
nie wokół niego, aby podświetlało ro-
ślinność i  odbijało się poświatą w  lu-
strze małego stawu. Niektóre urządze-
nia filtrujące są wyposażone również 
w lampę UV.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA
Oprócz filtrowania potrzebne jest oczysz-
czanie lustra wody, np. siatką do wy-
ławiania liści i  fragmentów roślinnych. 
Odławiać należy zwłaszcza zgniłe części. 
Zbyt gęsto rozrastające się rośliny trzeba 
przerzedzać. Konieczne jest uzupełnianie 
wody w czasie upałów i jej częściowa wy-
miana, gdy nastąpi silne zanieczyszcze-
nie. Można też poprawić stan wody po-
przez stosowanie tabletek preparatu 

uzdatniającego, który likwiduje glony 
i  zmniejsza ilość osadów dennych. Do 
dużego oczka wodnego przyda się rów-
nież specjalistyczny odkurzacz lub skim-
mer, czyli urządzenia oczyszczające po-
wierzchnię wody z piany, zanieczyszczeń 
i  niechcianych pływających fragmentów 
roślinnych. Często trzeba je oczyszczać. 
Sprzęt elektryczny wymaga konserwacji, 
wyłączenia na zimę o przechowywania 
w  pomieszczeniu zamkniętym. Od je-
sieni oczko wodne możemy osłonić przed 
spadającymi liśćmi. Dobrze sprawdzi się 
tu rozpięta siatka lub folia. 

Siatka do oczyszczania powierzchni wody 
z zanieczyszczeń i glonów to podstawowe 
narzędzie pomocnicze.
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Bardzo zanieczyszczone oczko wodne będzie wymagało gruntownego oczyszczenia oraz całościowej 
wymiany wody. Unikniemy takich prac, gdy zadbamy o odpowiednią filtrację.
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Wyróżnia je trwałość, jednolitość struktury i odporność na 
wilgoć. Najistotniejsze jest jednak to, że deski kompozytowe 
tworzą na tarasie posadzkę niewymagającą konserwacji.

z kompozytu 
na długie lata

Taras

Zalety drewnianych desek taraso-
wych są niepodważalne – ciepły 
w dotyku, efektowny i pachnący su-

rowiec kusi swymi atutami. Niestety wy-
maga pielęgnacji i regularnej konserwa-
cji, ze względu na małą odporność na 
zmienne warunki atmosferyczne, na które 
jest wystawiany. Najbardziej destrukcyj-
nym z nich jest wilgoć. Deski drewniane 
można zastąpić wytrzymałymi i  niewy-
magającymi odnawiania deskami pla-
stikowymi, jednak efekt tworzywa sztucz-
nego będzie dostrzegalny. Dużo lepszym 
zamiennikiem są produkty wykonane 
z  kompozytu, łączące w  sobie surowce 
i  cechy obu wymienionych rodzajów 
desek.

CZYM JEST KOMPOZYT?
Deska kompozytowa, choć to oksymoron, 
gdyż deską nazywamy tylko element drew-
niany, jest wytwarzana z mieszanki mączki 
drzewnej oraz polichlorku winylu (PVC). 
Pierwszy składnik zapewnia im naturalną 
w dotyku strukturę, drugi trwałość. Drew-
niany dodatek w mieszance może wynosić 
od 30 do 50% – im go więcej, tym deski 
kompozytowe bardziej przypominają na-
turalne, są cieplejsze oraz mają intensyw-
niejszy zapach. Tworzywo sztuczne zapew-
nia przede wszystkim odporność na wil-
goć. Powoduje, że produkt jest wyjątkowo 
wytrzymały, równy i  gładki powierzch-
niowo. Deski najczęściej mają jednolity ko-
lor i każdy produkt w partii jest identyczny. 
Na rynku dostępne są elementy kom-
pozytowe o  różnej odporności i  właści-
wościach. Dobrej jakości deski wizualnie 
przypominają drewno. Choć są pozba-
wione sęków, mogą mieć rysunek zbliżony 
do drewnianych włókien i  cieniowaną 
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barwę. Kolorem również upodabniają się 
do naturalnych desek. Znajdziemy jasne, 
przypominające sosnowe, o odcieniu żół-
tym, pomarańczowym, czerwonawym na-
wiązującym do kolorystyki drewna egzo-
tycznego, ale również szare czy czarne. 
Wszystko to sprawia, że deski kompozy-
towe coraz częściej stosowane są na tara-
sach i schodach prowadzących do ogrodu, 
a także na elewacjach.

LEPSZE OD DREWNA
Oprócz niezwykłej trwałości i  braku ko-
nieczności impregnowania oraz malowa-
nia ich powierzchni, deski kompozytowe 
wyróżnia łatwość montażu. Dużą zaletą 
jest fakt, że każda z  nich jest identyczna 
pod względem wymiarowym. System mo-
cowania pozwala na ukrycie połączeń, 

dzięki czemu na powierzchni posadzki 
nie mamy widocznych i  wkrętów. Gwoź-
dzie, jakimi często mocowane są drew-
niane deski w czasie pracy tarasu, potrafią 
się wysuwać, przez co zagrażają bezpie-
czeństwu. Oprócz tego, że można się o nie 
potknąć, powodują, że posadzka skrzypi. 
Przy deskach kompozytowych takie zjawi-
sko nie występuje. 
Taras z  kompozytu nie wymaga izolacji 
od gruntu, co ułatwia prace montażowe 

i ogranicza koszty. Nad drewnianymi gó-
rują też pod względem komfortu użyt-
kowego, gdyż nie mają drzazg. Wyso-
kiej klasy kompozyt nie nagrzewa się od 
słońca tak jak na przykład plastik, dzięki 
czemu możemy chodzić po tarasie boso 
nawet w czasie silnych upałów. Z powo-
dzeniem umyjemy powierzchnię desek ko-
rzystając z myjki ciśnieniowej, bez obaw, 
że woda niebezpiecznie wniknie w struk-
turę. Antypoślizgowość zapewnią 

Odporność na 
wodę sprawia, 
że deski 
kompozytowe 
możemy myć 
korzystając 
na przykład  
z myjki 
ciśnieniowej. 

Taras z kompozytu nie 
wymaga izolacji od 

gruntu, co ułatwia prace 
montażowe i ogranicza 

koszty

 REKLAMA 
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ryflowania, analogiczne jakie występują 
na powierzchni elementów drewnianych 
tarasów.

PODKŁAD POD TARAS
Ruszt pod taras z kompozytu można ukła-
dać na betonie, jednak wylewka musi być 
staranie przygotowana i wyrównana, gdyż 
każda nierówność podłoża będzie przeno-
siła się na posadzkę. Stary podkład może 
wymagać skucia i wyrównania, a następ-
nie oczyszczenia. Należy pamiętać, aby 
uformować w wylewce spadek (minimum 
2%) dla odprowadzenia wody. Możliwe 
jest też ułożenie tarasu z desek kompozy-
towych na gruncie. Wykorzystuje się wów-
czas podkład np. z płytek chodnikowych. 
W  każdym wariancie należy zapewnić 
o suche, stabilne i  twarde podłoże. Ruszt 
może powstać z drewna, aluminium oraz 

również z kompozytu. Każdy rodzaj lega-
rów układa się równolegle do spadku. 
Od surowca zależy odległość, jaką na-
leży zachować między nimi. Drewniane 
i  aluminiowe legary pod deski o  wymia-
rach 20x140 mm układa się z zachowa-
niem dystansów 25 cm, a  przy deskach 
szerszych co 30 cm. Nie ustawia się ich 
tuż przy elewacji budynku. Legary mocuje 
się do betonu, korzystając z  kołków roz-
porowych i  wkrętów przeznaczonych do 
twardych powierzchni. Legary przytwier-
dza się do podłoża co 50 cm. Aby wyrów-
nać nierówności pod legarami, można 
użyć podkładek systemu tarasowego. Je-
śli wybierzemy deski przeznaczone do łą-
czenia typu pióro-wpust, wówczas nie ma 
konieczności montażu pod nimi legarów. 
Wymagana jest jednak idealnie gładka 
powierzchnia podkładu.

MONTAŻ DESEK
W  zestawie systemów tarasowych znaj-
dziemy klipsy służące do przytwierdzenia 
desek. Należy je zamontować na lega-
rach przeznaczając trzy sztuki na 1 m belki. 
Różni producenci mogą zalecać inne roz-
mieszczenie. Do mocowania pierwszych 
desek służą klipsy startowe. Jeśli począt-
kowy rząd przylega do ściany, należy pozo-
stawić 5-10 mm odstępu między nią a klip-
sem startowym. Do klipsów montuje się de-
ski. Ich krawędzie przylegające do legarów 
należy przytwierdzić nierdzewnymi wkrę-
tami. Łączenie dwóch desek nie może wy-
padać na tym samym legarze. Każda musi 
mieć własną podporę. Między brzegami 
łączonych desek trzeba pozostawić szcze-
linę 5-10 mm. Na koniec krawędzie ta-
rasu należy osłonić specjalnymi listwami 
wykończeniowymi. 

Dla ułatwienia prac dobrze jest przed montażem 
nawiercić otwory w deskach i legarach. 

Do mocowania desek kompozytowych do legarów służą specjalne klipsy, które należą do zestawu 
systemu tarasowego. Elementy łączy się nierdzewnymi wkrętami.

Krawędzie desek 
powinny być 
osłonięte lub 

zamaskowane, 
w przeciwnym razie 

będą wyglądały 
mało estetyczne, 

ze względu na 
wewnętrzne 

puste przestrzenie 
wewnątrz desek.

UDOSKONALONY KOMPOZYT
Deski kompozytowe występują 
w tańszej podstawowej wersji lub 
w udoskonalonej. Zakup tych drugich 
pozwala cieszyć się produktem, który 
nie ulega przebarwieniom od słońca, 
dzięki wzbogaceniu kompozytu w filtry 
UVA i UVB. Choć tego typu deski 
są trwalsze od drewnianych, jednak 
również mogą z biegiem czasu ulegać 
tak zwanemu gąbczeniu. Zapobiega 
temu zawartość antyoksydantów, 
które zwiększają odporność na 
działanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych. Wytrzymałość 
podnoszą modyfikatory udarności 
(odporności na pękanie pod wpływem 

silnego uderzenia), włączane czasem 
w skład mieszanki. Aby w pełni 
zapobiec rozwojowi grzybów 
i porostów, dodaje się biocydy, czyli 
związki uodporniające produkt na 
zagnieżdżenie się mikroorganizmów. 
Podwyższona może być też 
ścieralność desek i wytrzymałość na 
obciążenia. Dobrej jakości produkty 
kompozytowe mogą pochwalić 
się wysoką klasą niepalności. 
Antypoślizgowość zapewniają głównie 
ryflowania, ale dodatkowo elementy 
tarasowe mogą być poddawane 
szczotkowaniu. Takie deski mają 
atrakcyjny, nieregularny rysunek na 
powierzchni.
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Poliwęglany są termoplastycznymi 
(formowanymi przez wtrysk i wy-
tłaczanie na gorąco) tworzywami 

sztucznymi o bardzo dobrych właściwo-
ściach mechanicznych, szczególnie udar-

ności i dużej przezroczystości. Właściwo-
ści poliwęglanów są podobne nieco do 
pleksiglasu, ale poliwęglan jest dużo bar-
dziej wytrzymały mechanicznie i jedno-
cześnie droższy. Jego twardość i odpor-

ność na ściskanie jest zbliżona do alumi-
nium. Poliwęglan jest stosowany wszędzie 
tam, gdzie potrzebne jest przezroczyste 
tworzywo o wyjątkowo dobrych parame-
trach mechanicznych.

Poliwęglan to materiał XXI wieku. Obudowy telefonów, laptopów, tabletów, okulary, płyty 
CD, butelki dla niemowląt, półki w lodówkach, szyby hełmów astronautów, kierowców 
Formuły 1 i wizjery batyskafów oraz wiele innych rzeczy wykonane są właśnie z niego. 
Z powodzeniem także stosowany jest jako pokrycia dachów.  

Przezroczyste dachy
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NA JAKIE DACHY?
Pokrycia dachowe z poliwęglanu to od-
powiedź producentów na potrzeby rynku 
i sytuacje, w których tradycyjne pokrycia 
dachowe (np. dachówki cementowe czy 
ceramiczne, blachodachówki) nie speł-
niają swojego zadania. A dzieje się tak 
najczęściej na dachach o niewielkiej po-
wierzchni, pokrywających budynki nie-
mieszkalne – np. wiaty, werandy, ogrody 
zimowe, altany, balkony czy tarasy. Płyty 
z poliwęglanu znajdują także zastosowa-
nie jako pokrycie daszków nad drzwiami 
wejściowymi. 
Najczęściej takie dachy mają lekką kon-
strukcję, która nie utrzyma ciężaru kilku-
set metrów kwadratowych dachówek, wy-
magają więc zastosowania pokrycia, które 
połączy wszystkie zalety tradycyjnych da-
chówek przy jednocześnie dużo mniejszym 
ciężarze. Pokrycia z poliwęglanu spełniają 
te wymagania, jednocześnie doskonale 
dopasowują się do nowoczesnej archi-
tektury budynków. Łączą w sobie trwałość 
oraz wytrzymałość z  ciekawą, niepowta-
rzalną stylistyką. Dzięki nim dach jest wy-
eksponowany oraz zapewnia wyjątkowe 
wrażenie estetyczne. 

RODZAJE PŁYT Z POLIWĘGLANU
Do krycia dachów wykorzystuje się 
dwa rodzaje płyt z poliwęglanu: lite 
i komorowe.
Płyty lite (zwane także masywnymi lub 
monolitycznymi) ze względu na znaczną 
wytrzymałość na uderzenia i pęknięcia 

cieszą się opinią materiału prawienie-
zniszczalnego. Jednocześnie mają wy-
soką przejrzystość i dostępne są w wy-
konaniach specjalnych, np. jako od-
porne na ścieranie. W ofercie produ-
centów występują jako standardowe 
płyty o wymiarach 1250x2050 mm oraz 
3049x2050 mm i grubościach od 0,5 do 
12 mm. 
Grubość płyty wpływa na przejrzystość oraz 
izolacyjność termiczną – im mniejsza, tym 
przejrzystość większa, a termiczność 

ZALETY PŁYT Z POLIWĘGLANU
 Są trwałe. Największą zaletą 

płyt z poliwęglanu jest ich duża 
wytrzymałość – są praktycznie 
niezniszczalne. Dobrze znoszą burze, 
obfite opady deszczu czy śniegu. 
Nie zaszkodzi im nawet uderzanie 
młotkiem – są więc bardziej 
trwałe niż wszelkiego rodzaju 
tradycyjne pokrycia dachowe. 
Panele z poliwęglanu gwarantują 
stuprocentową szczelność dachu. 

 Przepuszczają światło. 
Płyty z poliwęglanu przepuszczają 
światło, dlatego sprawdzą się 
wszędzie tam, gdzie konieczne 
jest doświetlenie pomieszczeń, 
np. na poddaszu. 

 Chronią przed upałem. 
Niektóre rodzaje płyt mają 
jeszcze lepsze właściwości 
– rano i wieczorem przepuszczają 
światło słoneczne do wnętrza 
pomieszczeń, a podczas 
słonecznych dni w godzinach, gdy 
nasłonecznienie jest największe, 
odbijają promienie słoneczne. 
Dzięki temu nawet w bardzo upalne 
dni, wnętrza nie przegrzewają 
się. Można także zamówić 
specjalny poliwęglan, który filtruje 
promieniowanie ultrafioletowe. 

 Zatrzymują ciepło, tłumią 
hałas. Płyty poliwęglanowe 
montowane są na dachach, gdzie 
nie ma warstwy ociepleniowej 
– tylko wtedy będą filtrowały światło. 
Jednak nie musimy się obawiać, 
że przez to pogorszy się komfort 
termiczny użytkowników. Płyty 

z poliwęglanu mają bowiem 
właściwości termoizolacyjne, a także 
doskonale tłumią hałas. 
 Są lekkie – 1 m2 waży 

od 1 do 4 kg. Dzięki czemu płyty 
nie stanowią żadnego zagrożenia 
dla konstrukcji dachu i całego 
budynku, nawet w przypadku, gdy 
nie jest ona zbyt stabilna. 
 Dopasowują się do każdego 

rodzaju budynku. Płyty 
z poliwęglanu są materiałem, 
który można dowolnie kształtować 
(bez negatywnego wpływu na ich 
wytrzymałość), kładąc je na części 
lub całości dachu. Można montować 
je na powierzchnie płaskie oraz 
zakrzywione. Dobrze wyglądają 
w połączeniu z niestandardową, 
innowacyjną architekturą, pełną 
asymetrycznych kształtów, skosów 
i ciekawych połączeń różnych 
materiałów. 

 Są łatwe w montażu. Panele 
dachowe z poliwęglanu są dostępne 
w każdej długości. Konstrukcja 
opiera się na systemie łączy 
zatrzaskowych bez żadnych otworów 
i wkrętów. Mocowanie do łat jest też 
bardzo łatwe i może być wykonane 
w sposób widoczny lub niewidoczny. 
Do wyboru mamy zatrzask boczny 
i bardziej estetyczny niewidoczny 
po zamocowaniu paneli dachowych 
zatrzask górny.  

 Łatwe w utrzymaniu czystości. 
Dach z poliwęglanu można 
czyścić wodą przy pomocy węża 
ogrodowego, z ewentualnym 
dodatkiem środków czyszczących. 

Płyty z poliwęglanu 
przepuszczają światło, dlatego 

sprawdzą się tam, gdzie 
konieczne jest doświetlenie 

pomieszczeń

Zadaszenia z poliwęglanu 
nie wymagają masywnej, 
ciężkiej, a tym samym 
kosztownej konstrukcji 
nośnej. 
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mniejsza. Płyty lite – dzięki dobrym para-
metrom wytrzymałościowym i elastyczności 
– są bardzo łatwo obrabialne. Poddają 
się gięciu na gorąco i zimno, co pozwala 
na uzyskanie najbardziej wymyślnych 
kształtów.   
Płyty komorowe (zwane też kanalikowymi 
lub komórkowymi) można wykorzysty-
wać do przeszkleń na dachach budyn-
ków mieszkalnych i użyteczności publicz-
nej. Ich boki wyposażone są w specjalne 
zamki lub pióra własne. Dzięki temu ele-
menty mogą być łatwo łączone wzdłużnie 
między sobą bez stosowania dodatko-
wych elementów montażowych. Doświe-
tlają pomieszczenie, a jednocześnie mają 
duże właściwości izolacyjne. Płyty komo-
rowe sprawdzają się w miejscach, w któ-
rych potrzebne jest ograniczenie strat cie-
pła. Jeśli zamontujemy panele na da-
chu, nie musimy obawiać się, że ulegną 
uszkodzeniu pod ciężarem śniegu, za-
legającego po większych opadach. Pa-
nele, choć wyjątkowo lekkie, charaktery-
zuje bardzo duża wytrzymałość na wszel-
kie obciążenia i uszkodzenia. 
Poliwęglan komorowy bardzo dobrze 
znosi różne warunki atmosferyczne 
oraz wahania temperaturowe (od -40 do 

+120°C), ale szkodliwie wpływa na niego 
promieniowanie ultrafioletowe. Z tego też 
powodu poliwęglan zabezpieczany jest 
na wierzchu trwałą warstwą akrylu.

KOLOROWE DACHY
Płyty z poliwęglanu są najczęściej przezro-
czyste jak szkło, ale dostępne są także ich 
wersje barwione lub zmatowione. Wów-
czas lepiej chronią przed promieniami 
słońca, jednak, niestety, utrudniają docie-
ranie światła dziennego do pomieszczeń. 
W przypadku zabarwienia dymnego (do-
stępne są różne odcienie brązów i szaro-
ści, w zależności od producenta) przej-
rzystość spada do około 30-50%. Nato-
miast w przypadku zabarwienia mlecznego 
(opalowego, białego) przejrzystość wynosi 
9-65%. Ten typ barwienia najczęściej sto-
suje się w rozwiązaniach, gdzie proble-
mem może być zjawisko olśnienia – zabar-
wienie mleczne pozwala na jego elimina-
cję. Kolorowe płyty, np. brązowe, niebieskie 

czy zielone, pozwalają dopasować barwę 
daszku do stylu domu, werandy, tarasu, al-
tany i ogrodu. Należy jednak pamiętać, że 
zadaszenie w ciemnym kolorze szybciej się 
nagrzewa, a powierzchnia niszczy. 

MONTAŻ PŁYT – PAMIĘTAJ
Płyty poliwęglanowe mają warstwę chro-
niącą przed promieniowaniem UV, która 
zabezpieczona jest folią maskującą, naj-
częściej z licznymi nadrukami. Montuje się 
je właśnie tą stroną ku górze. Przed mon-
tażem usuwamy część folii zabezpiecza-
jącej, pozostałą część folii usuwamy nie-
zwłocznie po zamontowaniu.  
Z uwagi na rozszerzalność cieplną płyt nie 
powinniśmy osadzać zbyt ściśle. Instala-
cja bez wystarczającego luzu będzie skut-
kować naprężeniami cieplnymi i znie-
kształceniami płyty. W praktyce wyma-
gany luz dylatacyjny wynosi około 3,5 mm 
na każdy metr długości lub szerokości 
formatki.

Poliwęglan to idealny materiał dla małej 
architektury, a miejsca jego zastosowań zależą od 
naszych pomysłów i inwencji.

Montaż płyt na dachu wiaty jest łatwy i możemy 
go wykonać samodzielnie. 

Należy pamiętać 
że zadaszenie w ciemnym 

kolorze szybciej się nagrzewa, 
a powierzchnia 

niszczy

 FO
T.

 IC
O

PA
L

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M



 REKLAMA 

Płyty poliwęglanowe są 
nowoczesnym zamiennikiem 
dla szkła. Łączą w sobie 
cechy, które umożliwiają 
im różnorodne możliwości 
zastosowania. 

Elementy z poliwęglanu możemy ciąć 
piłą tarczową o drobnych zębach lub piłą 
ręczną pod niewielkim kątem. Podczas 
cięcia płyta musi być podparta możliwie 
blisko ostrza i należycie unieruchomiona, 
by wyeliminować naprężenia i wibracje.

JAK DBAĆ O DACH 
Z POLIWĘGLANU?
Dachy wykonane z płyt z poliwęglanu 
nie wymagają specjalnych ani uciążli-
wych zabiegów pielęgnacyjnych. Z po-
wierzchni półokrągłego lub spadzistego 
daszku śnieg czy liście zsuwają się same. 
Inne zabrudzenia możemy usunąć stru-
mieniem wody z węża ogrodowego. Je-
śli jednak postanowimy dokładniej umyć 
nasz dach, możemy użyć do tego typo-
wych środków myjących stosowanych 
w  gospodarstwie domowym. Do my-
cia najlepiej używać miękkiej gąbki lub 
ścierki. Płyt nie wolno szorować szczot-
kami, ani innym ostrymi narzędziami, 
ponieważ mogą porysować ich po-
wierzchnię. Należy także unikać środków 
ściernych i silnie alkaicznych.  FO
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Zapełnijmy nasz ogród krzewami 
owocowymi. Wybierzmy takie, 
które pięknie kwitną i dają owoce 
o dużych walorach ozdobnych. 
Niech wśród nich znajdą się 
nie tylko najbardziej popularne 
gatunki i odmiany, ale też 
takie, o których coraz rzadziej 
pamiętamy, a szkoda – ich 
wyjątkowe właściwości i wygląd 
zachwycają w ogrodzie i kuchni.

krzewy owocowe

Piękne 
i pożyteczne

Chociaż w naszych ogrodach panuje 
moda na egzotyczne krzewy, takie 
jak jagody acai, goji czy figi, warto 

byśmy docenili rośliny charakterystyczne dla 
polskiego krajobrazu. Będą one ozdobą nie 
tylko ogrodów w stylu rustykalnym. Rośliny 
kiedyś typowe dla naszych ogrodów, takie 
jak rokitnik, głóg, dzika róża, bez czarny 
czy jarząb pospolity, sprawią, że przestrzeń 
wokół domu będzie pięknie wyglądała pra-
wie przez cały rok. Ich owoców można także 
używać w kuchni i przydomowej apteczce. 
Przyrządzone z nich dżemy, nalewki, napary 
czy soki są smaczne, a także bardzo zdrowe.
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DZIKA RÓŻA
Chociaż współczesne ogrody zostały zdo-
minowane przez szlachetne odmiany 
tego krzewu, warto posadzić w nich także 
dziką różę. Ten kolczasty, zwarty krzew 
o  zielonych pędach z  silnymi, hakowa-
tymi kolcami osiąga około 2-3 m wy-
sokości. Wyróżnia go rozłożysty pokrój. 
Ozdobą dzikiej róży są gęsto osadzone li-
ście, złożone zazwyczaj z pięciu, siedmiu 
lub dziewięciu jajowato-eliptycznych list-
ków, delikatnie piłkowanych. W  czerwcu 
ukazują się pojedyncze kwiaty w różnych 
odcieniach różu, roztaczające delikatny 
zapach. Po przekwitnięciu ozdobą dzikiej 
róży są purpurowo-czerwone owoce osią-
gające do 3 cm długości, zawierające na-
siona. Owoce dojrzewają jesienią, w za-
leżności od odmiany – we wrześniu i paź-
dzierniku. Dzika róża lubi stanowiska 
słoneczne. Najlepiej rośnie na podłożu 
przepuszczalnym oraz umiarkowanie wil-
gotnym. Doskonale znosi mrozy. Warto 
zasilić ją kompostem – to gwarancja jej 
bujnego wzrostu. Rozmnażać możemy 
ją na kilka sposobów, do najłatwiejszych 

należą wysianie nasion i podział krzewu. 
Dzika róża zawiera witaminy: B1, B2, B3, 
A, E, K i C. Słynie przede wszystkim z tej 
ostatniej, której ma ogromne ilości – po-
równywalne jedynie do rokitnika. Ma w so-
bie rzadko spotykaną substancję –  ga-
laktolipid, której działanie wzmacniają 
obecne w róży witaminy i flawonoidy. 

Owoce dzikiej róży należy zbierać w suche 
i słoneczne dni, tylko wówczas uzyskamy wysokiej 
jakości produkt do dalszego przetwarzania. 
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To powoduje, że owoce krzewu wykazują 
wyjątkowe właściwości przeciwzapalne.

BEZ CZARNY
To krzew zaliczany do najstarszych roślin 
leczniczych. Może osiągać wysokość od 3 
do 6 m. Charakteryzuje go szeroki, kuli-
sty pokrój i  gęsto osadzone, duże, ciem-
nozielone z wierzchu, a od spodu jaśniej-
sze liście złożone najczęściej z pięciu po-
dłużnie jajowatych listków o ząbkowanych 
brzegach. Bez czarny jest szczególnie de-
koracyjny w maju i czerwcu, kiedy to jego 
ozdobą są drobne, białe lub kremowe 
kwiaty, zebrane w efektowne płaskie bal-
dachogrona o średnicy do 25 cm. Jeśli za-
leży nam na jego walorach ozdobnych, 
warto posadzić odmiany o  barwnych li-
ściach, których kwiaty i  owoce mają ta-
kie same zalety zdrowotne, jak odmiany 
o  liściach zielonych. Piękne ciemnopur-
purowe liście i  atrakcyjne różowe kwiaty 
ma na przykład odmiana ‘Black Beauty‘. 
W lipcu oraz sierpniu dojrzewają niewiel-
kie, błyszczące, ciemnopurpurowe, niemal 
czarne owoce. Późną jesienią zwisające 
grona to ważne źródło pokarmu dla pta-
ków. Bez czarny ma niewielkie wymaga-
nia glebowe, ale preferuje podłoże próch-
nicze, zasobne w wapń i azot. Najpiękniej-
szy wyrośnie na podłożu wilgotnym. 
Bez czarny jest bardzo wytrzymały na za-
nieczyszczenia powietrza, za to źle znosi 
przesadzanie, warto więc przemysleć jego 
usytuowanie w ogrodzie. Jest w pełni mro-
zoodporny, jednak niektóre odmiany 
mogą przemarzać w  chłodniejszych re-

jonach kraju. W  kwiatach bzu czarnego 
znajdziemy flawonoidy, kwasy organiczne 
i  polifenolowe, olejki eteryczne, związki 
aminowe, garbniki, saponiny i związki mi-
neralne takie jak wapń, sód, potas, żelazo 
i glin. Wysuszone wykazują działanie na-
potne i moczopędne. Naparu z nich używa 
się również jako środka wykrztuśnego. Jest 
niezastąpiony przy przeziębieniach, gry-
pie, katarze, kaszlu. Owoce zawierają 
przede wszystkim antocyjany i  witaminy: 
A, B, B1, B2, C i J. Są w nich również pek-
tyny, garbniki, sole mineralne, olejki ete-
ryczne, żywice, woski, liczne rodzaje kwa-
sów organicznych, enzymy oraz związki 
o  charakterze hormonów płciowych. Bez 
czarny plasuje się w  czołówce najbogat-
szych naturalnych źródeł antocyjanów. Pa-
miętajmy, by nie spożywać świeżej rośliny. 
We wszystkich jej częściach występuje gli-
kozyd sambunigryna, powodujący uczucie 
słabości i wymioty. Toksyczny związek roz-
kłada się podczas suszenia i gotowania. 

GŁÓG
Ten ozdobny krzew lub niezbyt wysokie 
drzewo osiąga wysokość od 3  do  6  m. 
Cierniste gałęzie wiosną obsypują się pę-
kami białych, bladoróżowych albo wpada-
jących w czerwień delikatnych kwiatów ze-
branych w baldachogrona. Bardzo dekora-
cyjna jest odmiana ‘Pauls Scarlet‘ o  różo-
woczerwonych pełnych kwiatach. Jesienią 
trudno oderwać wzrok od ich szkarłat-

nych owoców. Owoce głogu szkarłatnego 
jedzmy prosto z drzewa, smakują podobnie 
jak jabłka. Do najbardziej znanych w Polsce 
i  łatwych w uprawie, a przy tym zdrowych 
i dekoracyjnych, należy głóg jednoszyjkowy, 
dwuszyjkowy oraz szkarłatny. Głóg pora-
dzi sobie nawet na najsłabszym podłożu. 

Kwiaty bzu czarnego 
ze względu na ich walory 
ozdobne można także 
stosować do układania 
dekoracyjnych bukietów. 

Zwisające grona owoców 
czarnego bzu późną jesienią 

będą ważnym źródłem 
pokarmu dla ptaków

CZARNY BEZ W KUCHNI. 
Z czarnego bzu przygotujemy 
syropy, nalewki, herbaty, dżemy 
i galaretki. Najsmaczniejsze są 
jednak kwiaty bzu w cieście 
naleśnikowym. Smakują tak, jak 
pachną: słodko i kwiatowo. Do 
wykonania ciasta naleśnikowego 
potrzeba około 8 czubatych łyżek 
mąki, niecała szklanka mleka 
(może być kozie), tyle samo mocno 
gazowanej wody, 2 łyżki cukru, 
4 jajka, szczypta soli, 3 łyżki oleju. 
Wyrabiamy z nich gładkie ciasto. 
Kwiatostany zanurzamy w cieście 
i  smażymy na lekko posmarowanej 
olejem patelni. Możemy je 
podawać z cukrem pudrem lub 
lodami śmietankowymi.

Kwiaty głogu należą do najbardziej zdobiących 
ogród w maju i czerwcu. 
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Zapewnijmy mu jednak jak najlepsze wa-
runki – żyzną i  próchniczą glebę. Roślina 
wymaga stanowiska słonecznego, może też 
rosnąć w półcieniu. 
Wyciąg z  kwiatostanów i  owoców głogu 
wykazuje działanie przeciwzakrzepowe 
i przeciwmiażdżycowe, wzmacnia mięsień 
sercowy oraz rozkurcza tętnice wieńcowe. 
Te właściwości zawdzięcza dużej ilości fla-
wonoidów i  procyjanidów. Kwiaty krzewu 
zawierają też fenolokwasy, aminy, fitoste-
role, garbniki, pektyny, sole mineralne, 
a także witaminy z grupy B oraz witaminę 
A i C. Pijmy napar z jego owoców i kwia-
tów – skutecznie obniżymy wysokie ciśnie-
nie i zadbamy o swoje serce. Stosujmy go 
też zewnętrznie – okłady z głogu zmniejszą 
bóle reumatyczne.

ROKITNIK ZWYCZAJNY
Nazywany też pospolitym, należy do war-
tościowych, ale nieco zapomnianych ga-
tunków krzewów. Dorasta do 3-6 m wyso-
kości, a więc nadaje się jedynie do dużych 
ogrodów. Ma długie, wąskie, zielone liście 
i  niewielkie, pomarańczowe owoce, sku-

pione w ścisłych gronach –  z taką aparycją 
jesienią powinien odgrywać czołową rolę 
w  dekorowaniu przydomowych ogrodów. 
Ze względu na możliwość tworzenia odro-
stów korzeniowych, rokitnik jest idealny do 
zakładania nieformowanych żywopłotów, 
a  także umacniania skarp i nasypów. Nie 
powinno się go zbytnio przycinać, gdyż ro-
śnie bardzo wolno i  źle znosi ten zabieg, 
dlatego najlepiej ograniczyć się do wio-
sennego cięcia sanitarnego, mającego na 
celu usunięcie obumarłych pędów. Nie ma 
wysokich wymagań glebowych. Rośnie na 
podłożu piaszczystym z małą ilością wody 
i dużą wapnia. Nie przeszkadza mu zanie-
czyszczone powietrze, jest mrozoodporny. 
Jednak na podmokłym, cienistym terenie 
usycha. Warunkiem pojawienia się owo-
ców jest bliskość osobników męskich i żeń-
skich. Owoce rokitnika zbierajmy po pierw-
szych przymrozkach – to złagodzi ich smak 
i ułatwi oddzielenie miąższu od pestki. Jego 
właściwości lecznicze nie mają sobie rów-
nych: zawiera duże ilości witaminy C (jest 
w nim jej 10 razy więcej niż w pomarań-
czach), E, F, K, P, B12, D i prowitaminę A.

JARZĘBINA 
CZERWONA
Jarząb 
pospolity może 
przyjmować 
formę dużego 
krzewu lub 
małego drzewa.  
Na specjalną uwagę 
zasługuje ciekawa 
odmiana 'Rubinovaja'. Jej 
pyszne słodko-kwaśne owoce 
możemy zjadać na surowo. 
Przybierają głęboko czerwony 
kolor, co znacznie podnosi jej 
walory estetyczne. Jarząby nie 
należą do wymagających roślin. 
Powinny poradzić sobie w każdym 
rodzaju podłoża, ale najbujniejsze 
wyrosną na glebie próchniczej, 
umiarkowanie wilgotnej, o odczynie 
od kwaśnego po zasadowy. 
Znajdźmy dla nich słoneczne 
stanowisko. Ich największym 
wrogiem są przędziorki i grzyby, 
które znacznie osłabiają krzewy. 
Mogą spowodować plamistości, 
rdzewienie, zasychanie liści.
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Dziś, dzięki nowoczesnym akcesoriom, 
pomysłowym rozwiązaniom i rozwo-
jowi technologii, podlewanie ogrodu 

może stać się prawdziwą przyjemnością. 
Trzeba tylko znać szeroką ofertę rynkową 
i wiedzieć, jak dopasować sprzęt do wyma-
gań naszej posesji. Decydując się na kupno 
węża ogrodowego, służącego do podlewa-
nia roślin, należy wziąć pod uwagę para-
metry, takie jak: długość, średnicę, rodzaj 
tworzywa i  jego odporność na wysokie ci-
śnienie wody oraz możliwość zastosowania 
dodatkowego asortymentu.

ODPOWIEDNIA DŁUGOŚĆ
Miarą węża powinien być dystans liczony 
od miejsca poboru wody do najdalej po-
łożonego punktu ogrodu, z  dodatkowym 
zapasem około 1-2 m, który przyda się 
na kluczenie między zielenią lub ogrodo-
wymi zabudowaniami. Warto też zapo-
znać się z nowoczesnymi produktami, wy-
korzystującymi ułatwiające obsługę ogrodu 
udoskonalenia. Biorąc pod uwagę dłu-
gość i  komfort przechowywania, polecić 
można dwa typy węży: spiralny i elastyczny. 
Pierwszy z  nich ma konstrukcję podobną 

Podlewanie małego ogródka nie wymaga specjalnego sprzętu, jednak średniej wielkości 
lub duży ogród potrzebuje już solidnej dawki wody. Aby jej dostarczanie było efektywne 
i przyjemne dla nas, trzeba się zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt.

Nowoczesne 
węże ogrodowe

 FOT. FOTOLIA.COM

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M



do sprężarki w warsztacie samochodowym 
– rozciąga się do długości od 10 do 30 m, 
w zależności od modelu, a po użyciu ściąga 
się samoczynnie jak sprężyna. Wąż spiralny 
nie zajmuje wiele miejsca, łatwo go zawie-
simy na ścianie, bez trudu rozłożymy do 
podlewania, nie będzie się plątał i wyma-
gał mozolnego zwijania jak standardowy, 
gdyż powróci samoczynnie do wyjściowej 
pozycji. Z kolei wąż elastyczny jest  przeło-
mowym rozwiązaniem. Wypełniony wodą 
wydłuża się około trzykrotnie, w  stosunku 
do początkowej długości. Możemy wybrać 
np. model 8 m, który w efekcie daje 23 m, 
lub 10 m rozciągający się do 30 m. Tajem-
nica tkwi w  zastosowaniu lateksowej rurki 
ukrytej w tunelu wykonanym z wytrzymałej 
tkaniny, która rozkłada się jak harmonijka. 
Elastyczny lateks rozciąga się pod wpły-
wem przepływającej wody. Miękki i  lekki 
wąż (rozwijający się do długości 30 m waży 
zaledwie 700 g) po opróżnieniu wody zaj-
muje niewiele miejsca, jest łatwy w użyciu 
i nie zagina się. Bez problemu podłączymy 
do niego dodatkowe węże przedłużające 

oraz pistolet czy dyszę, a  także zraszacz. 
Pamiętajmy, że wybierany sprzęt powinien 
spełniać wszystkie nasze potrzeby. Poza 
podlewaniem ogrodu może służyć również 
do mycia samochodu, podjazdu, rynien lub 
elewacji domu.

ŚREDNICA I BUDOWA
Do podlewania ogrodu najczęściej używa 
się węży o średnicy 1/2 cala (12 mm), ale 
wybrać możemy też 3/4 (19 mm), 5/8 
(15 mm), 1 (25 mm), 5/4 (32 mm)  cala. 
Jeśli potrzebujemy uzyskać większe ciśnie-
nie w  zraszaczu, warto zdecydować się 
na te ostatnie modele. Także przy długim 
wężu przyda się większa średnica. Gwa-
rantuje, że woda po przebyciu sporego 
dystansu nie straci całkowicie ciśnienia.
W  niedużych przydomowych ogródkach 
wystarczy, gdy zdecydujemy się na mon-
taż taniego i  krótkiego węża. Najprost-
sza wersja produkowana jest z  jednej 
lub dwóch warstw PVC.
Lżejsze węże wytwarzane są ze sztucz-
nego kauczuku, czyli EPDM. Droższe 

 REKLAMA 

BEZPIECZNY WĄŻ
Zarówno w domu, jak i w ogrodzie 
powinniśmy dbać o własne 
zdrowie oraz ekologię. Kupując 
wąż do podlewania ogrodu, 
sprawdźmy, z jakiego tworzywa 
jest on zbudowany. Przede 
wszystkim zwróćmy uwagę, czy 
w skład tworzywa nie wchodzi 
ołów, bor lub kadm. Węże 
ogrodowe mogą zawierać szereg 
innych substancji szkodliwych. 
Szczególną ostrożność 
powinniśmy zachować, gdy 
w ogrodzie bawią się dzieci. 
Dla nich też produkowane są 
specjalne lekkie i bezpieczne 
węże, aby mogły od małego 
brać czynny udział w opiece 
nad ogrodem. Dobrej jakości 
i ekologiczny wąż nie będzie 
zanieczyszczał przepływającej 
przez niego wody. Używając 
takiego sprzętu, bez obaw 
możemy napełnić ogrodowy 
basenik dla dziecka, korzystać 
z prysznica ogrodowego lub napić 
się z bezpiecznego ujęcia.



modele będą miały więcej warstw 
– cztery, pięć, a nawet sześć – co spra-
wia, że są bardziej wytrzymałe i  ela-
styczne. Na ich trwałość wpływa wzmoc-
nienie z  włókien poliestrowych lub tek-
stylnych, które są widoczne w  postaci 
siatki. Aby w  środku węża nie rozwijały 
się glony, stosuje się powłoki nieprze-
puszczające światła słonecznego, od-
porne na działanie promieniowania UV 
i ozonu. Dla podniesienia trwałości po-
wstają produkty z warstwą SkinTech. Jest 
ona odporna na uszkodzenia, tarcie, 
zgniatanie, dzięki czemu praca w  trud-
nym terenie, np. na żwirowej czy kamie-
nistej nawierzchni, nie będzie niebez-
pieczna. Sprzęt uzbrojony w  specjalną 
warstwę nie ulega skręcaniu, zapętlaniu 
czy zaginaniu przerywającemu dopływ 
wody. Ten utrudniający prace ogrodowe 
kłopot niweluje system Anti Twist. 

CIŚNIENIE I TEMPERATURA
Podczas zakupu węża ogrodowego do-
brze jest sprawdzić, jakie jest dozwo-
lone ciśnienie wody dla danego sprzętu. 
Producent podaje na opakowaniu gra-
niczną wartość ciśnienia rozrywają-
cego, czyli bariery, do której nie powin-
niśmy się zbliżać podczas użytkowania. 
Większość węży ogrodowych jest prze-
znaczonych do pracy z  wodą pod ci-
śnieniem 4-12 barów. Dla nich ciśnie-
nie rozrywające może mieć odpowied-
nio od 8 do 48 barów. Istotnym para-
metrem wskazującym na odporność 
węża jest zakres temperatury. Może on 
wynosić np. od -20 do + 60oC.

AKCESORIA DODATKOWE
Każdy wąż, ale zwłaszcza wyjątkowo 
długi, wymaga równego zwinięcia po 
pracy. Nowoczesne modele łatwo ukła-
dają się w regularne kręgi, które nie utrud-
niają przepływu wody. Dobrym rozwiąza-
niem są także naścienne uchwyty i koło-
wrotki oraz bębny ze stojakiem, jaki bez 
trudu można przenieść do pomieszczenia 
gospodarczego. Dla wygody są one wy-
posażane w kółka, dzięki czemu nie mu-
simy dźwigać dość ciężkiego sprzętu. Nie-
które bębny nie muszą być obsługiwane 
manualnie, gdyż sprawiają, że wąż zwija 
się automatycznie. Prace ogrodowe uła-
twią też wózki, które w  czasie ciągnię-
cia powodują samoistne rozciąganie się 
węża, a pchane w przeciwną stronę zwi-
jają go. Duże modele bębnów przysto-
sowane są do utrzymania nawet węża 
o długości 100 m. Jeśli chcemy przedłu-
żyć nasz sprzęt do podlewania ogrodu, 
wystarczy wybrać szybkozłączki. Dostoso-
wane do każdej średnicy węża, są uniwer-
salne i łatwe w montażu. Niezbędne jest 
też przyłącze kranowe, najlepiej również 
zamontować uniwersalne szybkozłączki. 
Działają one w  ten sposób, że poprzez 
ściągnięcie kołnierza możliwe jest rozłą-
czenie dwóch elementów, bez konieczno-
ści okręcania zacisków. Takie rozwiązanie 
pozwoli sprawnie odłączyć wąż od kranu, 
który może być potrzebny w  innym celu. 
Aby po podłączeniu sprzętu podlewają-
cego można było korzystać równocze-
śnie z ujęcia wody, dobrze jest zainstalo-
wać trójnik, który działa jak rozgałęziacz 
z osobnymi zaworami odcinającymi.
Wśród akcesoriów znajdziemy koń-
cówki, czyli dysze wypuszczające wodę. 
Wygodne są modele dające możliwość 
zmiany natężenia wody i  jej rozpra-
szania. Łatwe w  kontrolowaniu działa-
nia węża są pistolety. Tego typu zrasza-
cze mają rękojeść i spust. W upalne dni 
możemy do końcówki węża podłączyć 
stacjonarne zraszacze: wahadłowe, pul-
sacyjne lub dookolne. Innym rozwiąza-
niem są węże zraszające, wyposażone 
w otwory na całej długości. Układa się je 
wzdłuż np. grządki, dziurkami do gruntu. 
Istnieją też węże pocące, które rozkłada 
się na powierzchni gruntu lub lekko przy-
sypuje ziemią. Oddają wodę poprzez po-
rowate ścianki, nawadniając powoli i sys-
tematycznie glebę pod roślinami. 

Wózek 
z bębnem 
na wąż to 
najlepsze 
mobilne 
rozwiązanie 
i wygoda 
użytkowa.
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Zamknięta skrzynia na bęben ułatwia równe 
zwinięcie węża oraz jego przechowywanie. 

Uchwyt naścienny pozwoli zwinąć i wysuszyć wąż 
ogrodowy po podlewaniu. 

Automatyczny bęben 
szybko zwinie wąż, dzięki 
czemu ułatwi i przyspieszy 
prace ogrodowe. 
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Lato

Uprawia się w nich nie tylko kwiaty, ale też zioła i niewielkie 
krzewy. Donice i pojemniki chętnie wykorzystuje się 
również w aranżacjach balkonowych i tarasowych. Są 
coraz częściej traktowane jako element wystroju ogrodu. 
Sięga się po nie także, gdy chcemy ozdobić podest 
wejściowy lub podjazd. Swoją popularność zawdzięczają 
bogatemu wzornictwu oraz funkcjonalności materiałów, 
z których się je wykonuje. Z latwością dobierzemy 
najbardziej odpowiednią do naszego ogrodu czy też 
balkonu lub tarasu. 

Lato jest najodpowiedniejszą porą na odnowienie drewnianej elewacji. 
Gruntowny remont jest niezbędny, jeśli szalówki, czyli drewniane deski, 
którymi obłożono ściany domu są zniszczone np. przez szkodniki. Wymiana 
desek wymaga fachowego wsparcia. Często jednak odnowienia mogą 
potrzebować deski olejowane, a także te, z których złuszczyła się farba 
lub lakier. Tego rodzaju prace można wykonać samodzielnie.
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pisemnej zgody Wydawcy jest zabroniony.
Wydawca zabrania bezumownej sprzedaży 

numerów bieżących i archiwalnych 
„M jak mrówka”.

Działanie wbrew powyższemu zakazowi 
skutkuje odpowiedzialnością prawną.

W NASTĘPNYM NUMERZE

Należy do najmodniejszych 
i najbardziej efektownych sprzętów 
łazienkowych. Usytuowanie na blacie 
sprawia, że wyeksponowany zostaje 
jej kształt i kolor. Warto się na nią 
zdecydować także wówczas, gdy 
w łazience jest mało miejsca. Duży 
blat tworzy bowiem funkcjonalną 
przestrzeń odstawczą. 

Trudno wyobrazić sobie prace 
ogrodowe bez wygodnej taczki.
Jest niezbędna do przewożenia 
ziemi, roślin czy żwirku. Do wyboru 
mamy plastikowe, blaszane, 
z dwoma kółkami lub jednym. Jaka 
będzie najbardziej odpowiednia do 
naszych potrzeb? Pamiętajmy także 
o właściwej pielęgnacji i konserwacji 
taczki, która zapewni jej długoletnie 
funkcjonowanie w ogrodzie.

UMYWALKA NABLATOWA TACZKI I WÓZKI OGRODOWE

EFEKTOWNE DONICE I POJEMNIKI NA ROŚLINY
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A czy Ty już masz

POLSKI
zlewozmywak
granitowy ?

zlewozmywak Dafne 
bateria Rhea

Zlewozmywak  
Dafne 
Laveo

Zlewozmywak  
Fogo 
Laveo

Wybierz kolor baterii pasujący
do Twojego wnętrza.
Bateria Madera
Kuchinox

Kuchinox Polska jest właścicielem marek Kuchinox i Laveo.
Zobacz więcej produktów na: www.kuchinox.pl


