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Jesień zawsze skłania nas do bliższych 
kontaktów ze swoim domem – spędzamy 
w nim więcej czasu, nie tylko z powodu 
pogarszającej się aury, ale także powrotu 
do toku zajęć szkolnych i zawodowych. 
Z końcem lata warto więc zadać sobie 
pytanie, czy zawsze jesteśmy w stanie 
w pełni zrelaksować się w naszym 
mieszkaniu? Przeprowadźmy mały test. 
Jeśli powrót do domu zamiast uczucia 
odprężenia wzbudza w nas irytację, 
może to oznaczać, że jakość przestrzeni 
pozostawia wiele do życzenia. By już 
w chwili przekroczenia progu posesji 
poczuć, że znajdujemy się we własnym, 
przyjaznym świecie, należy zadbać 
zarówno o otoczenie, jak i stworzenie 
odpowiedniego klimatu wnętrz. 
Zachęcająca strefa wejścia, oświetlenie 
zapewniające poczucie bezpieczeństwa 
i podkreślające urodę posesji, a wewnątrz 
dekoracje budujące przytulną atmosferę 
oraz sprzęty służące odnowie biologicznej 
na chłodne dni – to tematy, na które 
zwracamy uwagę naszym czytelnikom. Nie 
zapominajmy też o praktycznych aspektach 
wyposażenia domu lub mieszkania. 
Warunkiem dobrego relaksu jest również 
dobrze przemyślana strefa gospodarcza 
oszczędzająca czas i ułatwiająca 
prowadzenie domu. Zadbajmy też 
o piękne, kojące wzrok widoki za oknem. 
Jesienne aranżacje ogrodu będą idealnym 
dopełnieniem w naszej prywatnej oazie 
relaksu.  

Zapraszam do lektury.
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PRZYGOTOWANIE ROŚLIN 
ZIMUJĄCYCH W PIWNICY
Pierwsze przymrozki to moment, kiedy 
należy wykopać rośliny wrażliwe na 
zimno, wymagające przechowywania 
w pomieszczeniu. Dotyczy to choćby 
roślin takich jak mieczyki, dalie, 
begonie bulwiaste i kanny. Aby 
przygotować je do zimy, najpierw 
ścinamy pędy, czyli część nad ziemią 
i bardzo delikatnie wykopujemy je 
z gruntu. Przy dużych sadzonkach 
najlepiej użyć do pracy wideł. Ostrożnie 
wbijamy je w ziemię, aby nie uszkodzić 
części podziemnej roślin. Usuwamy 
nadmiar ziemi i stare fragmenty 
korzeni. Po wykopaniu koniecznie 
należy osuszyć karpy, cabule i bulwy. 
Suszenie powinno być prowadzone 
przez kilka dni. Następnie układamy 
je w pojemnikach przeznaczonych 
do ich przechowywania. Przydadzą 
się do tego skrzynki z kilkoma 
przegródkami. Warto na tym etapie 
części podziemne. Można wstawić 
tabliczki z opisem, przymocowane 
do patyczków lub nakleić wizytówki 
z nazwą roślin na ścianki pojemników. 
Należy koniecznie przesypać je suchym 
torfem. Przechowujemy je do wiosny 
w suchym, ciemnym, przewiewnym 
i chłodnym miejscu, jakim jest choćby 
piwnica. Oprócz roślin ogrodowych 
wykopujemy też podziemne części 
sadzonek rosnących w pojemnikach 
na tarasach i balkonach. Możemy 
również przezimować je w tych samych 
donicach, w których rosły. Aby nie 
zajmowały dużo miejsca w piwnicy, 
garażu czy innym pomieszczeniu 
gospodarczym, ścinamy ich pędy 
tuż nad ziemią i ustawiamy donice 
piętrowo, jedna na drugiej.
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JesieńKALENDARIUM
SEZON W OGRODZIE

Jesienią chętnie dosadzamy 
rośliny na naszej posesji, aby 
przedłużyć sezon ogrodowy, 
a na wiosnę cieszyć się 
zadomowionymi już, nowymi 
sadzonkami. Planując 
nasadzenia, w trakcie zakupów, 
często ulegamy urokowi 
atrakcyjnych odmian, dajemy się 
skusić promocją i posezonową 
ceną. Tracąc czujność, możemy 
nabyć sadzonki uszkodzone, 
zaatakowane przez grzyby lub 
owady. Przesuszone kłącza 
i liście wydają nam się naturalną 
reakcją na nadchodzącą  
zimę. Przerzedzone sadzonki, 
o rachitycznych gałęziach 
i brzydkich liściach, powinny od 
razu wzbudzić naszą nieufność.  
Zdrowe rośliny to takie, które 
mają jędrne kłącza i ładny kolor. 
Liście muszą być pozbawione 
smug, plam, przebarwień, dziur. 
Oglądamy je też od spodu. Dla 
pewności warto sprawdzić też 
bryłę korzeniową, wyjmując 
roślinę z doniczki. Musi mieć 
zwartą formę, po brzegach 
powinny wyrastać jaśniejsze, 
młode odnogi, co oznacza, 
że sadzonka będzie zdrowo 
się rozwijać. Jeśli wokół bryły 
jest zapas ziemi, oznacza to, 

że roślina była przesadzana 
w sklepie i jest zadbana. Gdy 
korzenie są przycięte i ciasno 
dotykają pojemnika, nie dajmy 
się oszukać. Warto bazować też 
na sprawdzonym sprzedawcy.  

WYBIERAMY ZDROWE SADZONKI DO OGRODU 
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Basen z nadejściem jesieni 
jest narażony na szybkie 
zanieczyszczenie. Spadające liście, 
igły, kora drzew, przenoszone przez 
intensywny wiatr, chętnie wpadają 
do zbiorników. Z tego względu 
warto zabezpieczyć wodę oraz 
sam basen przed zabrudzeniami. 
Służą do tego specjalne plandeki, 
siatki ochronne i tkaninowe osłony, 
które rozpina się nad taflą. Warto 
pamiętać, że celem jest nie tylko 
zapewnienie czystości wodzie, 
ale również całemu zbiornikowi, 
na dnie którego zanieczyszczenia 
będą się osadzały. Łatwiej zatem 
osłonić basen, niż go czyścić. 

Przed okryciem usuwamy z wody 
siatką wszelkie liście i fragmenty 
roślinne, które zdążyły do niej 
wpaść oraz ewentualnie owady. 
Odkurzaczem usuwamy osad 
ze ścian. Spuszczamy wodę 
poniżej linii dyszy, a następnie 
demontujemy pompę. 
Instalację filtrującą osuszamy. 
Do pozostawionej wody wlewamy 
specjalny preparat na zimę, 
zapobiegający zabrudzeniom 
i przebarwieniom ścian. Do wody 
można wrzucić kilka miękkich 
przedmiotów, np. butelek 
plastikowych, które zaabsorbują 
siłę wytwarzaną przez lód 
i ochronią w ten sposób brzegi 
zbiornika. Następnie osłaniamy 
basen. Dla wygody można nabyć 
plandekę rozwijaną na rolce. 

TRAWNIK JESIENIĄ – OSTATNIE ZABIEGI

Nie tylko rośliny należy przygotować 
na nadchodzącą zimę. Wymaga 
tego również nasz trawnik. Mimo 
końca sezonu trzeba go ostatni raz 
skosić. Przy korzystnej pogodzie 
trawa może bowiem wzrastać 
nawet do listopada. Kosimy 
w suchy dzień, najpóźniej w trzecim 
tygodniu października. Kosiarkę 
należy ustawić tak, aby ścięta trawa 
miała wysokość nie mniejszą niż 
5 cm. Jeśli zbytnio zetniemy źdźbła, 
w czasie mrozów mogą zostać 
uszkodzone odsłonięte korzenie 
roślin. Z drugiej strony wysoka 
i nieskoszona trawa będzie uginać 
się pod wpływem śniegu i lodu, 

a następnie rozpocznie się jej gnicie.  
Po skoszeniu resztki źdźbeł, liście 
i fragmenty roślinne koniecznie 
trzeba z trawnika starannie zgrabić. 
Jeśli pozostaną na zimę, zniszczą 
trawę, a na wiosnę trudno będzie 
jej wzejść. Najlepiej grabić trawnik 
miękkimi, gęstymi grabiami. Dla 
odżywienia warto rozsypać przez 
sito kompost na powierzchni 
trawnika.  
W miarę możliwości nie powinno 
się chodzić i ubijać trawy w zimie. 
Nie należy też pryzmować na 
trawniku śniegu, ponieważ ciężar 
i wilgoć spowodują pleśnienie 
roślin.
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WYZWANIA DLA DOMU

PRANIE GARDEROBY 
PRZED ZIMĄ 
Ostatnie ciepłe dni powinniśmy 
wykorzystać na pranie i suszenie 
na świeżym powietrzu ciężkich 
tkanin. Prania wymagają swetry, 
szaliki i czapki, które będziemy 
niedługo mocno eksploatować. 
Choć przywykliśmy wełnianą 
odzież prać ręcznie, większość 
pralek przewiduje odpowiedni 
do tego program. Najczęściej 
oznaczony jest kłębkiem włóczki. 
To delikatne pranie, nie niszczące 
dzianiny. Potrzebny będzie też 
specjalny płyn lub kapsułki 
przeznaczone do prania wełnianych 
tkanin. Aby swetry czy szaliki dłużej 
zachowywały świeżość, dobrze 
będzie dodać też zmiękczający 
płyn do płukania o trwałym 
zapachu. Ze względu na ochronę 
środowiska warto wiedzieć, że 
współczesne preparaty piorące 
mają w większości formę 
skondensowaną, co oznacza, 
że wystarczy 2/3 dawnej porcji 
np. proszku, aby wykonała ona 
z powodzeniem swe zadanie. 
Za czyste i pachnące pranie 
odpowiada też czystość bębna. 
Dlatego należy myć uszczelkę, 
która lubi być zasiedlana przez 
pleśń. Dobrze też stosować 
preparaty czyszczące pralkę. 
Zastąpić go może szklanka 
octu dodana do pustego prania 
w najwyższej temperaturze.

JESIENNE PORZĄDKI 
W słoneczny, jesienny dzień warto przed nadejściem słoty 
przeprowadzić ostatnie mycie okien. Nie powinno się ich 
czyścić w czasie mrozów, gdyż łatwo uszkodzić szkło i uszczelki. 
Przygotowując się do pracy, dobrze jest nabyć preparat, który nie 
tylko bez trudu usunie zanieczyszczenia i tłuszcz z powierzchni 
okien, ale także zapobiegnie zbieraniu się pary wodnej oraz 
w czasie zimy zamarzaniu. Po zastosowaniu tego typu preparatu 
szron nie będzie osadzał się na szybach. Do mycia można użyć 
myjki parowej. Do wyboru mamy także preparaty nabłyszczające, 
które spowodują, że okna będą lśnić jak nowe. Przed 
nadejściem zimy dobrze jest też umyć ramy okienne. Do profili 
wykonanych z PVC znajdziemy specjalistyczne środki myjące, 
ułatwiające usuwanie zanieczyszczeń, które chętnie przywierają 
do plastikowej powierzchni. Drewniane ramy po umyciu 
odpowiednim mleczkiem, dobrze jest natrzeć pielęgnującym 
woskiem. Także uszczelki wymagają konserwacji. Służy do tego 
płynny silikon. Na koniec warto naoliwić okucia. 
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POWRÓT DZIECI DO SZKOŁY
Chcemy, żeby były zdrowe i szczęśliwe, jednak trudno nam namówić 
dzieci, aby pragnienie gasiły wodą. Argumenty przemawiające 
za koniecznością oczyszczania organizmu i uzupełniania płynów 
nie wygrają, gdy na półkach sklepowych pysznią się gazowane 
i wysokosłodzone napoje chłodzące. Jest jednak sposób na to, aby 
uatrakcyjnić czystą wodę mineralną i stworzyć z niej napój, który 
polubią dzieci. Wystarczy dodać do niej owoce. Jesienne słodkie 
jabłka, gruszki czy maliny pozwolą przygotować wodę smakową. Jeśli 
dzieci wolą słodsze smaki, można doprawić ją miodem. Ciekawym 
rozwiązaniem są poręczne butelki na wodę, w wewnętrznym wkładem 
na owoce. Wystarczy kilka plasterków cytryny, limonki i mięty, aby 
woda nabrała wyśmienitego smaku. Atrakcyjny wygląd butelki, 
komfortowe zamknięcie i wygodne picie sprawią, że dzieci chętnie 
będą zabierać ją do szkoły. Ponadto sami powinniśmy być wzorami dla 
naszych pociech i podtrzymywać zwyczaj picia wody w domu.

Czysta woda w domu od 
zaraz, bez montowania filtrów 
przepływowych przy baterii? 
To możliwe dzięki specjalnym 

dzbankom. 

Ich wewnętrzny filtr pozwala 
z kranowej wody usunąć 
wszelkie zanieczyszczenia oraz 
zapach. Nawet zabarwiona 
i zażelaźniona stanie się 
krystalicznie czysta. Ale nie 
tylko w domu możemy uzyskać 
zdrową wodę uzdatniając 
wodociągową. Wybierając się 
do szkoły, pracy czy na jogging, 
wystarczy, że weźmiemy 
ze sobą filtrującą butelkę, 
w formie bidonu o pojemności 
0,5 l. Wyposażona 
jest w węglowy wkład 
otrzymywany z łupin orzecha 
kokosowego, który usuwa 
smak i zapach chloru z wody 
kranowej. Bidon pozwoli 
w każdej sytuacji ugasić 
pragnienie oraz oszczędzić 
pieniądze.

SPOSÓB 
NA PRZETWORY 
– JANGINIZOWANIE
Czas jesienny to ostatni 
dzwonek, by zamknąć letnie 
smaki w słoikach. Wbrew 
pozorom, aby przetwory 
nie zepsuły się, nie jest 
konieczne zasypywanie 
ich kilogramami cukru, 
który nie służy naszemu 
zdrowiu. Żeby pleśń ich nie 
zaatakowała, należy wybrać 
szczelne słoiki i dobrze 
je wyparzyć wrzątkiem. 
Owoce koniecznie trzeba 
dobrze umyć pod bieżącą 
wodą. Pasteryzujemy tylko 
zdrowe egzemplarze. Letnie 
owoce są aromatyczne 
i mają dużo naturalnego 
cukru, który całkowicie 
wystarczy dla wyśmienitego 
smaku. Żeby przetwory 
nie zepsuły się, warto 
zastosować janginizowanie, 
czyli duszenie owoców we 
własnym soku z odrobiną 
soli np. morskiej lub 
himalajskiej (szczyptę 
na słoik). Sól sprawia, że 
z owoców wytrąca się 
więcej naturalnego cukru, 
puszczają obficiej sok, 
zachowują naturalny kolor 
oraz mają głębszy smak. 
Można ją dodać przed 
rozpoczęciem duszenia lub 
wprost do słoików, tuż przed 
pasteryzacją. Takie przetwory 
są smaczniejsze i dużo 
zdrowsze.

WYZWANIA DLA DOMU
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WYZWANIA DLA DOMU

PORZĄDKI 
W GARDEROBIE 
Konieczność zmiany odzieży 
na cieplejszą skłania nas 
jesienią do przeprowadzenia 
porządków w garderobie. Jeśli 
nie jest ona duża, warto letnie 
ubrania ułożyć na wyższych 
półkach lub umieścić 
w kartonach w miejscu, 
do którego dostęp jest 
trudniejszy. Wygodniej będzie 
mieć jesienne ubrania na 
podorędziu. Wykonać selekcję 
oraz utrzymać porządek 
w garderobie pomoże 
dobre oświetlenie wnętrza. 
Najczęściej górne, pojedyńcze 
źródło sprawia, że światło nie 
dociera w głąb półek, dlatego 
dobrze będzie zainstalować 
dodatkowe energooszczędne 
oprawy. Oświetlenie 
LED-owe będzie dodatkowo 
emitowało zimne światło, 
co jest ważne w niedużej 
przestrzeni. Dobrym 
rozwiązaniem są taśmy 
z diodami, które przykleimy 
wzdłuż półek. Dzięki 
nim, każda z przestrzeni 
przeznaczona na 
ubrania czy buty, 
będzie dobrze 
doświetlona. 

PODKLEJAMY DYWANY
Ciepły wystrój wnętrza, 
zwłaszcza w okresie jesiennym 
i zimowym, zapewniają 
dywany oraz chodniki. Jednak 
ułożone na śliskiej posadzce 
oraz pozbawione spodniej 
warstwy antypoślizgowej, 
mogą zmieniać swoje 
położenie w trakcie chodzenia. 
Przesuwające się dywaniki stają 
się w ten sposób niebezpieczne 
dla domowników. Nabiorą 
stabilności, gdy podkleimy 
je dwustronnymi taśmami 
i przytwierdzimy w wybranym 
miejscu. Zamiast nich 
możemy użyć podkładów 
antypoślizgowych. Wystarczy 
przyciąć je na wymiar i ułożyć 
pod dywanami. Mają formę 
gumowej siatki. 

NOWY WYSTRÓJ DOMU 
Jesienią naszą uwagę zaczyna bardziej przykuwać wygląd wnętrza domu, 
gdyż coraz częściej w nim przebywamy ze względu na pogodę. Miłą 
odmianą będzie odświeżenie aranżacji. Nie potrzeba dużych kosztów, 
aby wnętrze mieszkania nabrało nowego ducha. Wystarczy postawić na 
dekoracje. Na klimat pomieszczeń w dużej mierze oddziałują obrazy, ryciny, 
artystyczne zdjęcia lub efektownie oprawione grafiki. Nie ma konieczności 
używać wiertarki czy młotka, aby je przymocować do ściany. Nowoczesne 
taśmy montażowe poradzą sobie nawet z ciężkim dziełem sztuki. Są 
dwustronne, a użyty na obu powierzchniach klej zapewnia trwałość 
i wytrzymałość połączenia. Ale niebywałą zaletą taśm tego typu jest 
możliwość ich odspojenia, bez uszkodzenia powierzchni ściany. Nie ma więc 
problemu, gdy obraz przymocujemy krzywo lub gdy nam się znudzi.
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CIEPŁE I TRWAŁE PARAPETY
Parapety to miejsca, w których może uciekać ciepło 
z ogrzewanych pomieszczeń. Ich montaż powinien być 
precyzyjny i fachowy. Jeśli zaobserwujemy, że mimo 
uszczelnionego okna, w domu jest chłodno, trzeba sprawdzić 
przestrzeń pod parapetem wewnętrznym. Tu często 
występuje nieszczelność. Zniwelujemy ją pianką montażową. 
Przed nadejściem zimy dobrze jest też sprawdzić stan 
parapetów zewnętrznych. Wygięte lub odspojone trzeba 
naprawić. Jeśli parapet jest murowany, wszelkie ubytki należy 
uzupełnić. Wykończone klinkierem muszą mieć solidne 
spoiny, by nie zniszczył ich deszcz i mróz. Klinkier i fugi warto 
też zaimpregnować.

DOM I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

USZCZELNIAMY OKNA  
PRZED ZIMĄ
Aby zimno nie przenikało do wnętrza 
domu, potrzebne są nie tylko szczelne 
i ciepłe okna. Duże znaczenie ma też ich 
profesjonalny montaż. Ucieczka ciepła 
przez nieszczelności między ramą a ścianą 
zewnętrzną, może doprowadzać do bardzo 
szybkiego wychładzania się wnętrza. Z tego 
względu warto sprawdzić, czy przez miejsca 
te nie przenika zimno. Jeśli tak się dzieje, 
można przestrzenie te uszczelnić montażową 
pianką poliuretanową. Łatwo i precyzyjnie 
ją nałożymy dzięki specjalnemu pistoletowi 
lub kupując piankę w sprayu. Trzeba tylko 
pamiętać, że podczas utwardzania znacznie 
powiększa ona swą objętość. Po zastygnięciu 
jej nadmiar odcinamy nożykiem technicznym. 
W starszych oknach problemem może być 
szczelina powstająca między szybą a ramą. 
Aby ją zniwelować, warto użyć silikonu. 
Najlepszy będzie bezbarwny, odporny na 
wahania temperatur i promieniowanie 
UV. Zbyt duże szczeliny między skrzydłem 
a futryną dobrze jest uszczelnić silikonową 
uszczelką. Ma ona najlepsze parametry 
termoizolacyjne. Jednak trwalsza od niej 
będzie uszczelka gumowo-silikonowa. 
Najlepiej zastosować uszczelniacze 
samoprzylepne.
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OGRÓD TO INWESTYCJA DOŚĆ KOSZTOWNA. ZNACZNE KWOTY MOGĄ 
POCHŁONĄĆ ZARÓWNO NASADZENIA, JAK I OGRODOWE NAWIERZCHNIE, 
OŚWIETLENIE CZY TEŻ OGRODZENIE. NA CZYM MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ, 
BY BYŁ PIĘKNY I NIE POCHŁANIAŁ FORTUNY?

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

OGRÓD
dla oszczędnych

Zanim przystąpimy do konkret-
nych działań w ogrodzie, opła-
calną inwestycją będzie wy-

konanie jego projektu. Dzięki temu 
unikniemy spontanicznych dzia-
łań, które mogą prowadzić do cha-
osu w  przestrzeni ogrodu i  ponosze-
nia kosztów w  przyszłości. Planując 
ogród, weźmy pod uwagę potencjał 
działki, czyli ukształtowanie terenu. 
Istotne są także obecne na posesji na-
sadzenia: stare drzewa i inne rośliny, 
będą one bazą dla nowych układów 
florystycznych i  architektonicznych. 
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Oszczędzać można nie tylko na etapie 
urządzania ogrodu, warto także ogra-
niczać koszty jego utrzymania.

ZIELEŃ W CENIE
O  tym, ile kosztują nasadzenia wie 
każdy ogrodnik, także amator. By 
zminimalizować ich koszty, warto 
stworzyć dobrą bazę w postaci drzew, 
krzewów oraz wieloletnich bylin. 
Dzięki wykonaniu projektu ogrodu 
będziemy wiedzieć, ile i  jakie ro-
śliny powinniśmy kupić. Najlepiej 
dokonać zakupów hurtowych – duża 
liczba roślin pozwoli nam negocjo-
wać ceny. Pamiętajmy, że im egzem-
plarze są większe, tym droższe, dla-
tego warto zainwestować w rośliny ta-
kie jak drzewa i krzewy na etapie bu-
dowy domu. O ich posadzeniu można 
myśleć, oczywiście tylko w tych miej-
scach, gdzie nie będą one narażone 
na uszkodzenia, które może spowo-
dować prowadzenie budowy. Dzięki 
temu zanim zamieszkamy w wykoń-
czonym domu, rośliny podrosną. Za-
planujmy też użycie takich gatunków 
roślin, by dobrze się czuły w podłożu, 
które jest na działce, wówczas nie bę-
dzie konieczna jego wymiana czy też 
kosztowne wzbogacenie. Warto prze-
myśleć układ i  charakter rabat oraz 
trawników pod kątem ich obsługi. Pa-
miętajmy, że mniej pracy i nakładów 
finansowych w dalekiej perspektywie 
będzie wymagała dobrze założona ra-
bata niż trawnik.

NIE OSZCZĘDZAJMY 
NA INSTALACJACH
Najlepiej zamontować je pod utwar-
dzonymi nawierzchniami. Będziemy 

wówczas mieć pewność, że nie zo-
staną uszkodzone podczas wykony-
wania prac ogrodniczych w  trakcie 
użytkowania ogrodu. Na tym etapie 
warto zaplanować odpowiednie roz-
mieszczenie lamp ogrodowych. Ich 
obecność znacznie podniesie atrak-
cyjność tej przestrzeni. Warto też za-
montować wodoszczelne gniazda 
ogrodowe, dzięki temu będziemy mo-
gli korzystać z  elektrycznych narzę-
dzi ogrodniczych w  różnych zakąt-
kach. Gdy ogród jest duży, nie oszczę-
dzajmy też na instalacji systemu na-
wadniającego. Pozwoli nam on na 
utrzymanie roślin w  dobrej kondy-
cji. Godnym uwagi rozwiązaniem jest 
montaż czujników wilgoci i  deszczu 
– ograniczy on pobór wody, a tym sa-
mym koszty prowadzenia ogrodu.

INWESTYCJA 
W NAWIERZCHNIE
Należymy do państw o  bardzo du-
żym deficycie wody, dlatego im wię-
cej pochodzącej z  opadów zmagazy-
nujemy na działce, tym lepiej dla na-
szego ogrodu. Gromadzeniu wody nie 
sprzyjają niestety szczelne nawierzch-
nie brukowe tak chętnie wykorzysty-
wane na naszych posesjach. Zdecy-
dowanie lepszym rozwiązaniem, nie 
tylko ze względów ekologicznych, ale 
także oszczędnościowych będzie za-
stosowanie nawierzchni przepusz-
czających wodę w  głąb gruntu. Za 
ich sprawą z  magazynowanej pod 
nimi wody korzystają rośliny ogro-
dowe, mamy też lepszy mikrokli-
mat. Nie musimy również budo-
wać systemu odwadniającego. 

Nasiona z odzysku
Wiele roślin jednorocznych, a także dwuletnich po sezonie 
pozostawia po sobie nasiona. Jeśli zbierzemy je o odpowiedniej 
porze i przechowamy we właściwych warunkach, za rok w naszym 
ogrodzie będzie kolorowo bez ponoszenia kosztów na zakup 
nowych nasion. Najlepiej ściąć kwiatostany po przekwitnięciu 
roślin, wówczas będziemy mieć gwarancję, że nasiona wypadną 
same po potrząśnięciu kwiatostanu. Do wiosny nasiona najlepiej 
przechowywać w przewiewnych woreczkach lub torebkach 
w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Co jakiś czas należy 
sprawdzać, czy nie ma wśród nich egzemplarzy spleśniałych, 
jeśli się pojawią, trzeba usunąć całą zawartość. By sprawdzić, czy 
nasiona wykiełkują, można wysiać 30-40 sztuk na ligninie, której 
wilgoć należy utrzymywać. Jeśli wykiełkuje około 80%, mamy 
pewność, że wiosenny wysiew skończy się sukcesem.
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Nie bez znaczenia jest także to, że 
odciążamy kanalizację deszczową. 
Do  wykonania tego rodzaju na-
wierzchni najlepiej wykorzystać kru-
szywa o  ostrych i  nieregularnych 

krawędziach. Doskonale w  tej roli 
sprawdzi się grys bazaltowy, grani-
towy, kwarcytowy, porfirowy, sjeni-
towy czy wapienny. Można też sięgnąć 
po żwir, który tworzą różne rodzaje 
skał polodowcowych. Koszt wykona-
nia takiej nawierzchni będzie również 
niższy niż ułożenie kostki brukowej.

OGRODZENIE NA MIARĘ 
FINANSÓW
Najbardziej trwałą, ale kosztowną 
formą będzie solidne ogrodzenie na 
podmurówce z wypełnieniem choćby 
z  cegły klinkierowej lub elementów 
kamiennych. Rozwiązanie na lata 
to też trwałe ogrodzenie wykonane 
z kutego żelaza. Ciężkie wypełnienia 

wymagają fundamentów dochodzą-
cych poniżej poziomu przemarzania 
gruntu, czyli od 80 do 120 cm.  Tańsze 
będą jednak lekkie konstrukcje sys-
temowe na bazie pionowych wąskich 
prętów lub poziomo montowanych 
szerokich profili. System stalowych 
ogrodzeń może składać się z przęseł 
wspartych na metalowych słupkach. 
Ułatwieniem przy wyborze ogrodzeń 
systemowych są także dostosowane 
do nich produkty montażowe, które 
usprawnią instalację ogrodzenia. My-
śląc o takim rozwiązaniu, trzeba rów-
nież doliczyć koszty wykonania fun-
damentów zagłębionych w  ziemi 
od 60 do 70 cm. 
Niedrogim i najszybszym sposobem 
na ogrodzenie posesji jest siatka. Do 
wyboru mamy kilka jej rodzajów, 
o  różnej wytrzymałości i  odporno-
ści na działanie czynników atmosfe-
rycznych. Najtańszą formą ogrodze-
nia posesji będzie kupno najprost-
szej, choć wytrzymałej, siatki leśnej 
z  rolki, inaczej zwanej węzłową lub 
autostradową. Odporna i  nie rdze-
wiejąca pod wpływem wilgoci będzie 
również siatka ocynkowana, dobrej 
jakości nie powinna stwarzać proble-
mów przez długie lata. Przy jej wy-
borze istotnym parametrem jest gru-
bość ocynku. Im większa grubość po-
włoki, tym siatka będzie trwalsza. Do 
bardzo trwałych należą siatki powle-
kane tworzywem sztucznym. O  ich 
odporności decyduje otulina z  PVC, 
która chroni przed szkodliwymi 
czynnikami atmosferycznymi. 

Ocynkowana i pokryta powłoką 
PVC siatka będzie bardzo trwałym 
ogrodzeniem. 

Ogrodzenie między zaprzyjaźnionymi 
posesjami może być niskie – do mało 
kosztownych należy drewniany płotek.
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Drobne otoczaki wykorzystamy nie tylko na nawierzchnie, ale także do wykończenia rabat 
kwiatowych. Są dostępne w wielu kolorach, dzięki temu stworzymy ciekawą kompozycję.
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POLSKA ZŁOTA JESIEŃ MIENI SIĘ FEERIĄ BARW, KUSI ZAPACHEM JABŁEK, 
ZACHWYCA WRZOSOWYMI ŁĄKAMI. WARTO JEJ UROK PRZENIEŚĆ 
DO WNĘTRZ I OCIEPLIĆ DOMOWE ZACISZE ZA POMOCĄ KILKU TRIKÓW. 
A CO NAJWAŻNIEJSZE, NIE WYDAMY NA NIE FORTUNY. 

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

 FOT. FOTOLIA.COM

otulone wnętrza
CIEPŁEM

Wraz z nadejściem pierw-
szych jesiennych dni, na-
sza aktywność spada i co-

raz więcej czasu spędzamy w domu, 
szukając w nim spokoju, ciepła i od-
poczynku. Aby stworzyć przytulne 
wnętrza oraz zbudować w  nich na-
strój sprzyjający „zwolnieniu obro-

tów”, wystarczy wybrać się na spa-
cer i podpatrzeć naturę. Krajobraz 
może stać się doskonałą inspiracją 
do zmian w naszych domach. Od-
powiednie zestawienie kolorystyki 
z doborem wyposażenia i wykorzy-
stanych materiałów potrafi całko-
wicie odmienić sposób postrzega-

nia wnętrza. Jesienne kolory w od-
powiednich tonacjach sprawią, że 
uzyskamy nastrojowe i  relaksujące 
zacisze. Dodatkowo, w okresie ni-
skich temperatur, pełnią funkcję 
ochronną izolacji termicznej, która 
nie nadszarpnie naszego budżetu 
domowego.   
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Barwy jesieni 
Jesień na zewnątrz inspiruje do ocieplania 
naszych wnętrz. Kolory sjeny palonej, żółcienie, 
pomarańcze, czerwienie, brązy, beże i złoto, 
a także głębokie butelkowe zielenie, burgundy 
i granaty to barwy, z pomocą których wyczarujemy 
najpiękniejsze aranżacje. Dobre będą również 
fiolety nawiązujące do barw wrzosów i wrzośców 
oraz odcieni jesiennego nieba. Wszystkie jesienne 
barwy mogą być tłem lub odwrotnie, stanowić 
wyróżnik w monochromatycznej kompozycji. 

Aranżacja okna 
Duże znaczenie ma dobór firan i zasłon. Potrafią one całkowicie 
odmienić wizerunek wnętrza i wprowadzić nastrojowy klimat. 
Zwiewne tkaniny wymieniamy na grubsze, o mięsistym 
splocie i ciepłych kolorach – okna ubrane w takie zasłony 
będą optycznie izolować nas od chłodu. Warto sięgnąć po 
tkaniny żakardowe. O tej porze roku efektownie prezentują 
się klasyczne desenie kwiatowe (unikajmy drobnych kwiatów, 
które kojarzą się z wiosenną łączką) i kraty. Możemy też 
skorzystać z cieńszych, zwykle tańszych tkanin, ale w kolorach 
jesiennych lub z wzorami jesiennych motywów. Intensywna, 
ciepła kolorystyka i bogate wzory zasłon to rozwiązanie 
polecane do większych pomieszczeń. W mniejszych, ciemnych 
wnętrzach lepiej sprawdzą się jednolite zasłony w jasnym 
kolorze. Pamiętajmy, że grube przesłony będą wymagały 
odpowiedniego karnisza. Taki typu drążkowego doskonale 
spełnia funkcję dekoracyjną, ale aby utrzymał ciężar grubych 
zasłon, musi być wytrzymały. 
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Ściany z charakterem 
Kolor farb we wnętrzu powinien być 
elementem całej kompozycji, współgrać 
z wystrojem pomieszczenia i być 
odpowiednio dobrany do klimatu, 
jaki chcemy w nim stworzyć. Ściany 
pomalowane na jesienne kolory sprawią, 
że pomieszczenie będzie przytulne. 
W otoczeniu ciepłych, nasyconych barw 
dobrze będzie nam się odpoczywało, 
przyjemnie spędzało czas z najbliższymi, 
spożywało posiłki, tworzyło. Jesienią 
warto postawić na zielenie, czerwienie, 
odcienie złota i brązu. Nie musimy 
jednak od razu przemalowywać całego 
pomieszczenia, możemy pomalować tylko 
jedną ścianę. Ciepłą kolorystykę warto 
wykorzystać szczególnie w miejscach 
relaksu, na przykład jadalni czy kąciku 
wypoczynkowym. 
Jednak nie tylko barwa jest ważna. 
Charakter wnętrza możemy budować 
także poprzez wykorzystanie różnorodnych 
technik malarskich. Interesujące faktury 
na powierzchniach podkreślą klimat 
wnętrza, dodatkowo ocieplając panujący 
w pomieszczeniu nastrój. Warto skorzystać 
na przykład z techniki postarzania farby. 
Pomalowane tak ściany będą sprawiały 
wrażenie, jakby zostały poddane upływowi 
czasu. Jest to niedrogie rozwiązanie,  
jednocześnie gwarantujące ciekawy 
i spektakularny efekt. 

Ciepło pod stopami  
Nawet niewielki dywanik optycznie ociepli pokój, zmieni jego wygląd i sprawi, że po posadzce będzie się przyjemnie 
stąpać również bosymi stopami. W budowaniu przyjaznego klimatu we wnętrzu sprawdzą się dywany z długim, gęstym 
runem – m.in. wełniane, bawełniane, akrylowe. Dobrym pomysłem będzie zakup dywanu typu shaggy (tzw. włochacz). 
Nieco tańszym rozwiązaniem, ale także ciekawym, będzie ułożenie wykładziny dywanowej, którą przykrywamy całą 
podłogę. Sprawdzi się ona szczególnie dobrze, jeśli nasza posadzka jest już stara i zniszczona. 
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Wzory i wzorki 
W jesiennej aranżacji ścian możemy z powodzeniem 
wykorzystać tapety, fototapety, naklejki oraz szablony. 
Gdy mają ograniczony zasięg i megawzór, spełniają 
rolę podobną do obrazów. To dobry sposób na 
odświeżenie wystroju i zmianę oblicza wnętrza, 
szczególnie, że obecnie na rynku jest ich duży 
wybór. Zaletą naklejek jest możliwość ich odklejenia 
i przeniesienia w inne miejsce. Warto wykorzystać 
naklejki welurowe, które mogą ocieplić wnętrze nie 
tylko wzorem, ale również fakturą. Dla wzorzystych 
tapet zbudujmy ramy, np. z łatwych do zamontowania 
na ścianach styropianowych listew sztukateryjnych. 
A jeśli z poważnym remontem czy dociepleniem 
budynku nie zdążyliśmy przed sezonem grzewczym, 
możemy docieplić pomieszczenie od wewnątrz tapetą 
ocieplającą wykonaną z pianki polistyrenowej EPS.  
Wybierając wzorzyste dekoracje, warto sięgnąć po 
te, które są zakorzenione historycznie – tradycyjne 
wzory i desenie koją nasze zmysły. Dają poczucie 
bezpieczeństwa i budują przyjazny klimat, są więc 
doskonałe na długie jesienne wieczory. To nie dziwi 
– sięgając po takie motywy, osadzamy wnętrze 
i siebie w dobrze znanym klimacie. Podobny efekt 
uzyskamy, stosując wzory kwieciste, kratki, paski 
– dzięki nim nawet w listopadzie możemy poczuć się 
zrelaksowani jak na wakacjach. Nie przesadźmy jednak 
z liczbą wzorów – ich nadmiar sprawi, że będą ze sobą 
konkurowały, a tym samym męczyły i wprowadzały 
chaos.
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W blasku świec 
Długie jesienne wieczory spędzane 
w domu możemy uprzyjemnić sobie za 
pomocą nastrojowych lampek i świeczek 
zapachowych. Są one dopełnieniem 
całkowitego efektu oraz sprawiają, że 
pomieszczenie nabiera innego, nastrojowego 
wyrazu. Świece i lampiony są najbardziej 
uniwersalnym dodatkiem, który ociepla 
wnętrze niezależnie od funkcji, jaką ono 
pełni. Szeroka oferta rynkowa pozwala na to, 
abyśmy znaleźli coś wyjątkowego dla siebie, 
zaspokajającego nie tylko zmysł wzroku, ale 
także węchu. Za pomocą świeczek możemy 
ozdobić komody, parapety czy stoliki. 
Sposób, w jaki je zaaranżujemy zależy od 
naszego gustu i wyobraźni. Jeśli w domu są 
małe dzieci, warto przemyśleć zakup świec 
wykonanych z parafiny, w których źródłem 
światła są diody LED.

Nastrojowe światło
Odpowiednio dopasowane punkty oświetleniowe podkreślają 
walory wnętrza, akcentując wykorzystaną fakturę materiałów. 
Przede wszystkim jednak powinniśmy zwrócić uwagę na barwę 
światła. Nastrojowy klimat we wnętrzu pomogą nam uzyskać 
żarówki czy świetlówki do opraw oświetleniowych emitujące światło 
o ciepłej barwie (o temperaturze barwowej do 3300 K). Oprócz 
oświetlenia głównego – sufitowego – możemy także porozstawiać 
w różnych miejscach lampy. Taki zabieg pozwoli zbudować 
kameralną, przyjazną atmosferę. Kolejnym aspektem jest dobór 
odpowiedniej oprawy, której forma, w zależności od oczekiwanego 
efektu, może kierować światło tam, gdzie istnieje taka potrzeba. 

Przyjemne tkaniny 
Jesienią wiele wieczorów spędzamy z książką i gorącą herbatą pod 
kocem. Nie możemy więc o nim zapomnieć. Ładny pled, w dobrym 
gatunku, zawieszony na oparciu fotela stanie się ozdobą. Przyjemne 
w dotyku tkaniny warto stosować również pod postacią narzut 
na fotele czy kanapy oraz poszewek na poduszki. Sięgajmy więc  
po welury, flausze, aksamity, miękkie wełny czy grubą bawełnę. 
Mięsiste tkaniny doskonale wyciszają wnętrze, dzięki czemu jest ono 
odbierane jako cieplejsze. Wprowadzają one także do pomieszczenia 
odważne kolory lub ciekawe wzory. Elementy te pozwalają szybko 
i, co najważniejsze, niedużym kosztem zmienić wygląd wnętrza. 
Dobrym rozwiązaniem jest zakup materiałów na metry – uszyjemy 
z nich kilka zestawów poszewek czy narzut, które będziemy mogli ze 
sobą łączyć, tworząc niebanalne aranżacje.
Do drobnych metamorfoz możemy także włączyć nakrycie stołu. 
Zmiana obrusów sprawi, że choć wkład finansowy będzie niewielki, 
to zmiana widoczna. Obecnie nie przypominają one już tych 
babcinych i mogą być w dowolnych, również bardzo nowoczesnych 
wzorach. Pięknie prezentują się aranżacje zestawione z kilku 
obrusów o różnej grubości i wzorze.
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W słodkim świecie
AUTOR TEKSTU: Magdalena Wojciechowska

CIAST

Korzyści z własnoręcznego pie-
czenia jest wiele. Może ono 
między innymi pomóc nam 

się zrelaksować, odkryć artystyczne 
talenty i  zyskać satysfakcję. Często 
na przeszkodzie w  odkryciu swojej 
kulinarnej ścieżki stoi brak odpo-
wiedniego sprzętu. Jedni z nas wolą 
tradycyjne urządzenia, inni wspo-
magają się nowościami. Każdy znaj-
dzie odpowiednie na miarę swoich 
możliwości.

W CZYM PIEC
Zdania są jak zawsze podzielone. Są 
osoby, które wciąż pieką swoje ulu-
bione słodkości w  prodiżu. Świet-
nie udają się w nim zwłaszcza ciasta 
ucierane, choćby jogurtowe, zebra 
czy murzynek. Prodiż nie zajmuje 

CIASTA DOMOWEGO 
WYPIEKU SĄ 
Z REGUŁY ZDROWSZE, 
SMACZNIEJSZE I TAŃSZE 
OD TYCH ZE SKLEPU 
CZY CUKIERNI.
WYSTARCZY TYLKO 
POZNAĆ SPRZĘTY, 
DZIĘKI KTÓRYM NIE 
TYLKO JEDZENIE, 
ALE TAKŻE 
PRZYGOTOWYWANIE 
WYPIEKU BĘDZIE ZABAWĄ.
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dużo miejsca, z  łatwością można go 
przewieźć, na przykład na działkę, 
a  koszt jego zakupu jest niewielki. 
Łatwe, szybkie w przyrządzeniu wy-
pieki, które są gotowe po 4-5 minu-
tach pieczenia możemy przygotować 
w  kuchence mikrofalowej. Dla jed-
nych ciasta z mikrofali są nieakcep-
towalne, dla innych to doskonały po-
mysł na szybki deser do kawy. Nie-
wątpliwie taka forma pieczenia po-
zwoli na błyskawiczne zaspokojenie 
naszych słodkich zachcianek.
Konserwatyści wybiorą piekarnik 
gazowy, który jest tańszy od elek-
trycznego. Korzystanie z  niego to 
znaczna oszczędność kosztów wy-
pieku. Grzałki są rozmieszczone 
jedynie w  jego dolnej części, więc 
przyzwyczajeni do piekarnika ga-
zowego możemy mieć trudności 
w  przestawieniu się na coraz bar-
dziej popularny elektryczny. Za-
pewnia on jednak największy kom-
fort pieczenia spośród wszystkich 
dostępnych urządzeń. Najbardziej 
cenimy go za funkcję termoobiegu. 
W  to udogodnienie wyposażone są 
też nowsze piece gazowe. Dzięki 
niemu ciasto piecze się szybciej 
i  równomiernie. Ruch powietrza 
wyrównuje temperaturę w  piekar-
niku. Szczególnie sprawdza się 
w  pieczeniu bez i  ciast kruchych. 
Zarówno droższe piekarniki elek-
tryczne, jak i  gazowe zaopatrzone 
są w  system katalitycznego czysz-
czenia. To program, który nagrzewa 
piec do bardzo wysokiej tempera-
tury, co pozwala na spalenie wszyst-
kich niepożądanych resztek. Osoby 
szczególnie dbające o czystość jesz-
cze bardziej zadowoli piroliza. Za 
sprawą tej funkcji nie trzeba na-
wet omiatać wnętrza piekarnika 
ściereczką – jest idealnie czyste. 
Przydatna jest również funkcja 
szybkiego nagrzewania – wystar-
czy kilka minut, by piec osiągnął 
najwyższą możliwą temperaturę. 
Dzięki temu przygotowane wcze-
śniej ciasto możemy prawie natych-
miast włożyć do piekarnika.

NIEZBĘDNI POMOCNICY 
CUKIERNIKA
Przygoda z  pieczeniem ciast bę-
dzie naszym sukcesem, jeśli sko-

rzystamy w  procesie jego wyko-
nywania z  odpowiedniego sprzętu 
pomocniczego. 
Należy do nich kuchenna miarka 
– dzięki niej wiemy, ile dokład-
nie mąki czy mleka potrzebujemy. 
Precyzja to klucz do sukcesu wielu 
ciast. Przy wykonywaniu niektó-
rych, choćby biszkoptowych, kilka 
gramów mniej czy więcej spra-
wia, że deser możemy wyrzucić do 
śmieci. Z  tego powodu nie obej-
dziemy się także bez kuchennej wagi 
– wyjątkowo czuła, odmierzy nam 
dokładnie każdy składnik. 
Jeśli chcemy zrobić idealny do-
mowy karmel, nugat czy marshmal-
lows, powinniśmy też zaopatrzyć się 
w termometr cukierniczy, jego użycie 
daje nam pewność, że konsysten-
cja będzie perfekcyjna! Wybierzmy 
większy model, z wyraźną i łatwą do 
odczytu skalą. Zamocujemy go na-
wet w najmniejszym garnku za po-
mocą stalowego zaczepu.

SKŁADNIKIEM WIĘKSZOŚCI 
WYPIEKÓW JEST 

MĄKA. BY PODNIEŚĆ 
JEJ WALORY, WARTO 

UŻYWAĆ SITKA, KTÓRE  
POZWOLI POZBYĆ SIĘ 

GRUDEK I NAPOWIETRZYĆ 
MĄKĘ. WYKLUCZY 
TEŻ EWENTUALNĄ 

OBECNOŚĆ 
ZANIECZYSZCZEŃ.
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Mikserem wymieszamy wszystkie 
składniki. Dobry sprzęt zaopatrzony 
jest w  zmienne końcówki –  jedne 
służą do ucierania kilku rodzajów 
ciasta, inne do ubicia piany z  bia-
łek. Gotową masę wymieszamy 
i  wyłożymy do formy szpatułką. 
Najlepiej sprawdza się silikonowa 
– jest niezwykle dokładna, wygar-
niając nią masę możemy mieć pew-
ność, że w  misce nie zostanie ani 
gram ciasta! Zakończona gładką, 
elastyczną łopatką doskonale zbie-
rze ze ścianki naczynia każdy mus, 
sos czy krem. Do wyrabiania wielu 
rodzajów ciast będziemy też potrze-
bować mis. Idealne są te o  stosun-
kowo wysokich ściankach, które za-
pewnią, że zamaszyście wyrabiane 
ciasto nie będzie się wydostawać 
na zewnątrz. Na pewno przydadzą 
się misy ze stali nierdzewnej – nie 
tylko wymieszamy w nich składniki 
na ciasto, ale także rozpuścimy cze-
koladę w  kąpieli wodnej. Niektóre 
specjalnie do tego przeznaczone za-
opatrzone są w  długi uchwyt i  ha-
czyk do zawieszenia na garnku.
W zależności od rodzaju, ciasto przy-
gotowujemy w  misach lub na stol-
nicy. Wielu z  nas przyzwyczaiło się 

do drewnianej. To zrozumiały wy-
bór – drewniana czy bambusowa, od-
powiednio wyprofilowana nie będzie 
przesuwała się po stole. Jest natu-
ralna i ekologiczna. Na co dzień z po-
wodzeniem zastąpi także deskę do 
krojenia. Resztki ciasta usuniemy 
z niej skrobakiem. Coraz częściej wy-
bieramy jednak stolnicę silikonową. 
Ma ona tę zaletę, że możemy umie-
ścić ją w  piekarniku razem z  wyro-
bionym na niej ciastem. Jest wy-
godna i łatwa w przechowywaniu – po 
użyciu zrolujemy ją i  wsadzimy do 
szafki. Często narysowane są na niej 
kręgi – miarki, dzięki którym łatwiej 
wybierzemy rozmiar naszego ciasta. 
Jeśli mamy problem z nierówną gru-
bością ciasta, zaopatrzmy się w drew-
niany wałek z  wymiennymi bocz-
nymi pierścieniami. Pierścienie róż-
nią się średnicą, w zależności od tego, 
który z nich wybierzemy, uzyskamy 
różne grubości ciasta.
Fani ciężkich wałków niech zdecy-
dują się na model wykonany z  ka-
mienia, zaś miłośnicy lżejszych, 
mytych w zmywarce – silikonowy.

W ŚWIECIE FORM
Niezbędnym elementem wyposaże-
nia domowego cukiernika są odpo-
wiednie formy. Każdy znajdzie dopa-
sowane do swoich potrzeb i  upodo-
bań. Mogą być ceramiczne, blaszane, 
silikonowe, szklane, aluminiowe. To 
w  nich upieczemy muffinki, kek-
sówki, baby, tarty i wiele innych ro-
dzajów ciast... Mają tysiące kształ-
tów – niektóre z nich są charaktery-
styczne dla rodzaju słodkich wypie-
ków. Specjalne silikonowe formy do 
piętrowych tortów, formy w  postaci 
katedr i  wież, z  kutego aluminium 
do ucieranych bab i  proste szklane 
podłoża do kruchych tart spra-
wią, że poczujemy się kulinarnymi 
wyroczniami. 
Ogromny wybór foremek mamy 
także do wykrawania ciastek. Mo-
żemy mieć ciastko z każdą rasą psa 
i gatunkiem ptaka, księżniczką, list-
kiem, chmurą, kwiatem... Nie wspo-
minam oczywiście bogactwa, jakie 
oferują nam sklepy przed Bożym Na-
rodzeniem. Sprawią one, że w szopce 
z  pierniczków nie zabraknie żadnej 
postaci!
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Sprawnie i szybko
Dużą popularnością cieszą się 
wszelkie roboty kuchenne. 
Oszczędzają czas i energię. 
Dzięki nim mamy o wiele 
mniej naczyń na blacie – pełnią 
wiele funkcji, zastępując 
tradycyjne urządzenia. Do 
najbardziej lubianych należy 
thermomix. Ubijemy w nim 
białka, wymieszamy z resztą 
składników, które wcześniej 
odważyliśmy dzięki załączonej 
w robocie miarce. Robimy 
szarlotkę? Thermomix zagniecie 
za nas ciasto, rozpuści 
masło w mleku, zmiksuje 
jabłka, a potem je upraży. 
To z pewnością wygodne 
rozwiązanie dla zapracowanych.
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Efektowne papilotki
Trochę pracy zaoszczędzimy dzięki papilotkom przydatnym 
do wypieku pojedynczych ciasteczek w małych rozmiarach 
– wyłożonej nimi formy nie musimy już natłuszczać. Jeśli 
nie jesteśmy pewni, czy będziemy często robić muffiny, 
nie kupujmy przeznaczonej do nich formy, tylko upieczmy 
je w usztywnionych papilotkach jednorazowego użytku. Są 
one wykonane ze specjalnego gatunku papieru, odpornego 
na działanie tłuszczów i ciepła. Są na tyle sztywne, że mogą 
być stosowane samodzielnie lub jako wkłady do tac i blach 
metalowych. Ich atutem jest nie tylko strona praktyczna, 
zachwycają urodą – czerwone, zielone, w kropki, serduszka 
sprawiają, że od razu mamy ochotę na małe-słodkie.

By zapewnić efekt wizualny wielu wyrobów cukierniczych, konieczne jest użycie gwarantującego precyzję sprzętu, takiego jak pisak 
do dekorowania ciast. Do nadania formy choćby coraz popularniejszym makaronikom niezbędny będzie worek cukierniczy.

PRZYDATNE I POMOCNE
Specjaliści od ciast zapewne trak-
tują te przedmioty jako must-have 
w  swojej kuchni, amatorzy za to 
często słyszą o  nich pierwszy raz, 
kiedy jednak poznają ich zalety, nie 
potrafią się bez nich obyć. O jakich 
produktach mówimy?  
Do krojenia biszkoptu przyda nam 
się nóż strunowy. Precyzyjnie uła-
twi pokrojenie ciasta na blaty, co 
sprawi, że później będzie nam ła-
twiej przełożyć je kremem. Regu-
lacja uchwytów pomaga przesunąć 
strunę na pożądaną wysokość. Nóż 
ma przedziałki ulokowane co 2 mi-
limetry, co pozwala na wyjątkowo 
precyzyjne dobranie grubości pła-
tów tortu. To także sprzęt sprzyja-
jący zachowaniu czystości na sta-
nowisku pracy. Drut tnie bardzo 

równo, więc na stole pozostawia mi-
nimalną ilość okruchów. 
Nawet na gęsto nakłutym widelcem 
płacie potrafią w  wysokiej tempe-
raturze pojawić się wybrzuszenia. 
Przeciwdziałają temu ceramiczne 
kuleczki do tart. Są bezzapachowe, 
wielorazowe oraz doskonale prze-
wodzą ciepło.
Szpikulcem ze stali nierdzewnej 
sprawdzimy stopień upieczenia cia-
sta – jest długi i  cienki, doskonale 
sprawdzi się w tym celu. Jego uży-
cie nie narazi nas również na opa-
rzenie dłoni.
Po upieczeniu ciasta warto wyko-
rzystać metalową kratę do studze-
nia wypieków, która zapewnia wła-
ściwą cyrkulację powietrza. Pokryta 
podwójną powłoką nieprzywiera-
jącą zapobiega utrzymywaniu wil-

goci pod upieczoną skórką ciasta. 
To gwarancja, że skórka pozostanie 
chrupka, a wnętrze miękkie, ale nie 
gąbczaste. 
By nie zmarnować efektu po wyję-
ciu wypieku z piekarnika, warto też 
zaopatrzyć się w  nóż do podważa-
nia i  wyjmowania ciasta z  foremek. 
Ma on plastikowe ostrze o  kształ-
cie trójkąta równobocznego. Spe-
cjalnie wyprofilowana szpachelka 
pozwala bezproblemowo oddzielić 
wypiek od boków formy, nie rysu-
jąc jej wrażliwej na uszkodzenia po-
wierzchni. Ostry, delikatnie zaokrą-
glony czubek noża podważa ciasto, 
tak że łatwo wyjąć je z formy.
Miłośnicy lukrowania ciast z  pew-
nością docenią pędzel cukierniczy. 
Przydaje się do smarowania ciast lu-
krem, a  także do wykonywania 
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ozdób na talerzach, natłuszczania 
dna formy masłem lub olejem oraz 
do smarowania wypieków rozmąco-
nym jajkiem. 
Znaczniki do tortów sprawdzą się do 
porcjowania każdego okrągłego cia-
sta. Tworzą je dwa połączone ze sobą 
kliny z  otworem na środku, który 
wyznacza docelowy środek tortu. 
Jeden klin odpowiada 1/16 okręgu, 
połączone ze sobą kliny tworzą więc 
1/8, 1/10 lub 1/12 okręgu.

UCZTA DLA OCZU
Niezwykła jest liczba przyrządów, 
które możemy użyć do upiększe-
nia naszych słodkich dzieł. Za ich 
sprawą ten etap przygotowywania 
ciasta daje nam duże pole do popisu. 
Wyjątkowo zachwycający efekt zo-
stawia wałek kuchenny z grawerem. 
Grawer wykonany metodą laserową 
jest głęboki, dzięki czemu zdobie-
nia, które zostawia są wyraziste 
i  trwałe. Wałkiem można wyrobić 
wzory na ciastkach, jak i  ozdobić 
masę lukrową lub marcepanową. 
Pisak do dekorowania, jak sama na-
zwa wskazuje, służy do pisania i ry-

sowania po deserach. Wygląda jak 
strzykawka. Posługiwanie się nim 
jest tak samo łatwe jak pisanie dłu-
gopisem. Z jego pomocą napiszemy 
na torcie imię czy wiek solenizanta, 
a nawet wzruszającą dedykację.
Najczęściej ciasta dekorujemy jed-
nak szprycami ze zmiennymi tyl-
kami. Tylki mają liczne końcówki, 
które mogą być okrągłe, gładkie, 
karbowane, w  kształcie liścia, do 
robienia słodkich włosów i  trawy, 
a  także wiele innych. Możemy za 
ich pomocą wyczarować prawdziwe 
cuda. Oczywiście można też ku-
pić szczoteczki, przeznaczone do 
czyszczenia tylek i szpryc. Są w róż-
nych rozmiarach, tak by mogły do-
trzeć do każdego zabrudzonego za-
kamarka, z  jednej strony zakoń-
czone spiralną szczoteczką, z  dru-
giej –  pędzelkiem. Jeśli nie mamy 
wymyślnych oczekiwań co do deko-
racji ciasta, możemy wybrać mate-
riałowy rękaw do kremów, którym 
wykonamy dekoracje wymagające 
mniejszej precyzji. Wygodnym roz-
wiązaniem będzie też rękaw jedno-
razowy z papieru. Podobnie działa 
silikonowy pojemnik do dekorowa-
nia, z tym że ma zmienne końcówki, 
a  więc zrobimy nim różne wzory. 
Posłuży także fanom eklerek, ptysi 
czy makaroników. Szpachla dekora-
torska pomoże nam szybko i spraw-
nie wyrównać warstwę lukru czy 
masy. Pokryjemy nią idealnie 
biszkopt, wyrównamy każdy bok 
i krawędź tortu.

CIASTO POWINNO BYĆ 
NIE TYLKO ŚWIĘTEM DLA 

NASZEGO PODNIEBIENIA, 
WARTO, BY DOSTARCZAŁO 
NAM TAKŻE PRZYJEMNOŚCI 

ESTETYCZNYCH. 
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ZWISAJĄCE Z DACHU 
SOPLE LODU ORAZ 
WODA ZAMARZAJĄCA 
W RYNNACH I RURACH 
SPUSTOWYCH SĄ 
BARDZO NIEBEZPIECZNE 
I MOGĄ SPOWODOWAĆ 
SPORE ZNISZCZENIA. 
JEDNAK ZANIM 
NADEJDZIE ZIMA, MAMY 
SZANSĘ ZAPOBIEC 
TYM NIEKORZYSTNYM 
ZJAWISKOM. 

ciepłe i bezpieczne

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

RYNNY

Polska zima wiąże się ze śnie-
giem, oblodzeniem i zmianami 
temperatury. Ostatnie lata po-

kazują, że słoneczny poranek może 
zmienić się w  mroźne popołudnie. 
Takie wahania temperatury powo-
dują, że roztopiony śnieg ponownie 
zamarza, tworząc duże nagromadze-
nie lodu w  rynnach. Zatory lodowe 
to spory problem, ponieważ powo-
dują niedrożność instalacji, uszka-
dzają dachy i fasady budynków. Do-
datkowo zwisające z  dachu sople 
czy oblodzenia wokół rur spusto-
wych stanowią zagrożenie i  utrud-
nienie dla zdrowia oraz życia domow-
ników i gości. Nie wiadomo jeszcze, 
co przyniesie nam tegoroczna zima, 
ale warto się do niej przygotować. 
Rozwiązaniem jest podgrzewanie 
rynien (plastikowych i  metalowych) 
energią elektryczną. Skuteczny sys-
tem grzewczy pozwoli na uzyskanie 
doskonałej drożności systemu ryn-
nowego oraz kontrolowanie spływu 
wody, umożliwi także szybkie pozby-
cie się z  dachu zalegającego śniegu 
i  nie dopuści do powstawania nawi-
sów lodowych. Układy do podgrze-
wania rynien mogą pracować prak-
tycznie bezobsługowo, nie zachodzi 
więc potrzeba dbania o drożność ry-
nien w okresie zimowym.
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LÓD A RYNNY
Lód ma kilka właściwości, które ne-
gatywnie wpływają na stan i  działa-
nie systemu rynnowego. Pierwszym 
problemem jest to, że zamrożona 
rynna traci częściowo lub całkowicie 
drożność. To powoduje, że przestaje 
spełniać swoje zadanie i pokrywa się 
długimi, ciężkimi soplami. Zamro-
żona rynna ma też sporą masę. Gdy 
zostanie prawidłowo zamontowana, 
wytrzyma spore obciążenie, ale dłu-
gotrwałe narażanie ich na przenosze-
nie dużych sił może skończyć się de-
formacjami lub nawet oberwaniem 
instalacji. Lód ma jeszcze jedną nie-
pożądaną cechę – podczas zamarza-
nia woda znacznie się rozszerza. Siła, 
z  jaką rozszerzający się lód działa 
na materiał rynny jest bardzo duża. 
Nie jest to może odczuwalne w przy-
padku otwartych korytek, ale w  za-
mkniętej przestrzeni rury odpływo-
wej lód może okazać się niszczący. 

W ekstremalnych przypadkach rura 
może ulec deformacji lub nawet zo-
stać rozsadzona od środka.

OGRZEWANIE RYNIEN
Instalacja grzewcza w rynnach działa 
na podobnej zasadzie jak ogrzewanie 
podłogowe. Kable grzejne układa się 
na dnie każdej rynny lub wewnątrz 
rury spustowej. Większość produ-
centów oferuje przewody zbudowane 
z materiałów odpornych na promie-
niowanie UV. Niemniej jednak przed 
zakupem sprawdźmy to.
Standardowe elektryczne kable 
grzewcze (z  grzałką oporową) mają 
stałą moc niezależnie od warunków 
otoczenia. Aby ogrzewały skutecznie 
i  ekonomicznie, ich pracą powinien 
sterować termostat, włączający i  wy-
łączający ogrzewanie zależnie od po-
gody. Na rynku dostępne są także ka-
ble samoregulujące, które samoczyn-
nie dostosowują emitowaną moc do 
temperatury otoczenia. Gdy ta spada, 
przewód oddaje więcej ciepła, i  od-
wrotnie – jeśli temperatura wzrasta, 
bo np. świeci słonce, jego moc maleje. 
Kable dopasowują nawet swoją moc 
do różnic temperatury, występującej 
w  różnych miejscach rynny. Na od-
cinku niższej temperatury grzeją in-
tensywniej niż tam, gdzie jest cieplej. 
Przewody samoregulujące są jednak 
droższe niż te o stałej mocy. 

DOBÓR KABLI GRZEWCZYCH
Moc przewodu zależy od ocieplanej 
powierzchni, a  także od typu prze-
wodu. Ich dobór skonsultujmy z  in-
stalatorem – pomoże nam obliczyć 
ilość niezbędnego materiału. Najczę-
ściej przyjmuje się, że ogrzewanie 
wymaga 36-60 W/m.b. rynny, jednak 
na dobór mocy mają wpływ warunki 
atmosferyczne  (minimalna tempera-
tura zewnętrza, intensywność opa-
dów śniegu i siła oddziaływania wia-
tru), sposób i miejsce montażu oraz 
wymiary instalacji. 

SYSTEM GRZEWCZY 
ZAPEWNIA 

BEZPIECZEŃSTWO 
I WYGODĘ – WARTO 

JEDNAK WYBRAĆ TAKI, 
KTÓRY MA WSZELKIE

ATESTY I CERTYFIKATY.

Oblodzone rury spustowe mogą urwać się 
pod ciężarem lodu, powodując uszkodzenia 
zdrowia i mienia. 

Bardzo często zdarza się, że rynny i rury 
spustowe po zimie wymagają naprawy. Jeśli 

chcemy uniknąć przykrych niespodzianek, 
zamontujmy odpowiedni system grzewczy.  

Bezpieczne 
rozwiązanie
Nie obawiajmy się, że 
ogrzewanie uszkodzi nasze 
rynny, nawet te plastikowe. 
Zwykle utrzymuje ono 
temperaturę na poziomie ok. 
5°C. To dość dużo, aby roztopić 
lód, ale zdecydowanie za mało, 
by stopić czy zdeformować 
plastik – rynny PVC podczas 
upałów narażone są na znacznie 
wyższe temperatury.

Zalety systemu 
grzewczego
Co zyskamy instalując system 
grzewczy?

 Drożne instalacje dachowe 
nawet w najbardziej ekstremalnych 
warunkach zimowych; drożny odpływ 
dla topniejącego śniegu i lodu.

 Niezawodną ochronę przed 
zniszczeniem rynien, a także dachów, 
więźby, elewacji.

 Bezpieczeństwo domowników 
i gości – brak zagrożenia 
spowodowanego soplami i nawisami 
lodowymi.

 Pełną i bezobsługową ochronę – nie 
musimy ręcznie usuwać lodu i śniegu 
lub ponosić kosztów związanych 
z takimi działaniami.

 Energooszczędność.

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M



OSWAJAMY REMONT
     działamy kompleksowo

30  jesień 2016

Ilość metrów bieżących kabla grzej-
nego nie wymaga skomplikowanych 
obliczeń. Wystarczy zmierzyć dłu-
gość instalacji podlegającej ogrza-
niu i pomnożyć tę wartość razy 2. 

MONTAŻ OGRZEWANIA
Przewód grzejny instalujemy luźno 
w rynnach i rurach spustowych. Prze-
wody w rynnie układa się z reguły po-
dwójnie (niektórzy producenci pole-
cają pojedyncze ułożenie  kabli samo-
regulujących) za pomocą specjalnych 
klipsów. W rurach spustowych moż-
liwe jest pojedyncze ułożenie prze-
wodu grzejnego. Jeśli długość rynny 

nie przekracza 6 metrów, przewody 
mogą wisieć swobodnie, jeśli długość 
rury jest większa – konieczne jest za-
stosowanie linki z uchwytami, która 
odciąży przewody. Można do tego 
celu również wykorzystać łańcuchy. 
Do instalacji przewodów w  rynnach 
i  rurach spustowych wykorzystuje 
się szereg akcesoriów montażowych, 
m.in. uchwyty rynnowe, taśmę mon-
tażową, linkę z uchwytami, uchwyty 
do rur spustowych, uchwyty do kra-
wędzi dachów. 
Gdy dach jest słabo izolowany, top-
nienie śniegu i lodu następuje w wy-
niku przenikania ciepła z  wnętrza 
budynku. Aby w  takiej sytuacji za-
pobiec zsuwaniu się dużych partii 
śniegu do rynny (co może spowodo-
wać jej uszkodzenie), na krawędzi 
dachu można ułożyć kabel grzejny 
w postaci spirali.
Uwaga! Kabli grzejnych stałooporo-
wych nie można skracać, nie mogą 
się ze sobą stykać ani krzyżować!
Niekiedy inwestorzy, chcąc zmniej-
szyć koszty montażu, zastanawiają 
się, czy nie wystarczy ogrzewać je-
dynie rynny lub tylko rury spusto-
wej. Nie jest to jednak dobre roz-
wiązanie. Jeśli ułożymy kable jedy-
nie w rynnach, woda z roztopionego 
śniegu będzie zamarzać w nieogrze-
wanych rurach, które w efekcie na-
rastającego lodu pękną. A  gdy za-
montujemy kabel wyłącznie w rurze 
spustowej, wówczas nie będzie wpły-
wała do niej woda, gdyż śnieg za-
marznie wcześniej w nieogrzewanej 
rynnie.

ELEMENTY DODATKOWE
Producenci oprócz kabli grzewczych 
oferują także elementy wzbogacające 
układ. Są to sterowniki z  czujnikiem 
temperatury i wilgotności oraz termo-
staty. W czasie mrozu, ale przy braku 
opadów nie ma potrzeby podgrzewa-
nia rynien i rur. W takim przypadku 
dzięki czujnikowi wilgotności mimo 
ujemnej temperatury zewnętrznej 
układ nie włącza się. Czujnik tempe-
ratury natomiast pozwala na ustawie-
nie zakresu pracy systemu w  okre-
ślonych granicach, np. od -5 do +5°C. 
Daje to wymierne oszczędności, po-
nieważ zakres podgrzewania ograni-
cza się tylko do niezbędnych potrzeb.

KOSZT OGRZEWANIA
Pobór prądu przez kable grzewcze 
jest stosunkowo niewielki i  wynosi 
20-30  W/m.b. rynny. Dobowe zużycie 
energii dla średniej wielkości domu 
nie przekracza więc 8-10 kWh. Sza-
cuje się, że w ciągu zimy koszty ogrze-
wania przy długości rynien i rur spu-
stowych 50 m wynoszą ok. 500 zł.  
Oczywiście ilość zużywanej energii 
zależy od powierzchni roboczej, pa-
nujących warunków, średnicy rynny 
i rury spustowej, a także od tego, czy 
system grzewczy został wyposażony 
w czujnik temperatury i wilgoci. 
Koszt zakupu kabli grzejnych, ste-
rownia, akcesoriów montażowych do 
typowej instalacji przeciwoblodze-
niowej rynnowej (ogrzewana rynna 
i  rura spustowa) długości 50  m wy-
nosi 4000-5000 zł, czyli około 80-100 zł 
za 1 m.b. rynny. 

Zwrot kosztów
Koszt zakupu i eksploatacji 
systemów przeciwoblodzeniowych 
znacząco wpływa na nasze finanse. 
Jednak warto go ponieść w trosce 
o zdrowie swoje i domowników, 
a także o bezpieczeństwo 
konstrukcji i wygląd domu 
– zawilgocenia elewacji i dachu 
mają na nie destrukcyjny wpływ. 
Ponadto wydatki związane 
z instalacją grzewczą zwrócą się po 
kilku sezonach dzięki:

 wieloletniej trwałości – okres 
gwarancji to najczęściej 10 lat, 
żywotność kabli dochodzi do 
50 lat;

 braku strat wynikających 
z uszkodzeń zimowych, np. 
napraw elewacji, dachu, osuszania 
zawilgoconych ścian, wymiany 
rynien. W niektórych przypadkach 
lód może spowodować 
gromadzenie się wody na 
fragmentach dachu, powodując 
przeciekanie wody do wnętrza 
budynku;

 niższym kosztom utrzymania 
sprawnych rynien – ręczne 
usuwanie sopli lodu i nawisów 
śnieżnych jest bardzo kosztowne 
i czasochłonne. Koszty wynajmu 
podnośnika koszowego i ludzkiej 
pracy mogą kilkakrotnie 
przewyższyć wartość systemu 
przeciwoblodzeniowego. Ponadto 
mechaniczne usuwanie oblodzenia 
z metalowych rynien powoduje ich 
uszkodzenie i przyspiesza korozję;

 braku kosztów z tytułu roszczeń 
finansowych – wypadki. Jeśli 
spadające sople lodu, warstwy 
śniegu uszkodzą samochód lub 
zranią przechodniów dochodzą 
koszty roszczenia z tytułu 
powstałych zniszczeń i uszkodzeń 
ciała. 

Wiszące z dachu sople stwarzają 
zagrożenie dla przechodniów. Aby temu 
zapobiec, możemy zastosować elektryczne 
ogrzewanie, które skutecznie usunie 
powstające problemy.
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WILGOĆ W DOMU JEST ZJAWISKIEM NATURALNYM I CODZIENNYM. POWSTAJE 
PODCZAS GOTOWANIA, PRANIA CZY KĄPIELI. JEDNAK GDY JEST JEJ ZA 
DUŻO, STAJE SIĘ PRZYCZYNĄ WIELU PROBLEMÓW. DO NAJGROŹNIEJSZYCH 
I NAJWAŻNIEJSZYCH NALEŻĄ TE ZE ZDROWIEM. 

– jak jej zaradzić?

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

WILGOĆ

Często spotykamy się z  sy-
tuacją, że okna w domu są 
zaparowane lub ściana jest 

mokra. To efekt zbyt dużej wilgotno-
ści powietrza. Krótkotrwałe jej pod-
wyższenie w naszych mieszkaniach 
nie stwarza zagrożenia. Dopiero gdy 
wilgoć nie jest w  żaden sposób od-
prowadzana, następuje kondensa-
cja pary wodnej na ścianach i  in-

nych powierzchniach. Jej nadmiar 
sprzyja powstawaniu pleśni, grzy-
bów i  bakterii chorobotwórczych, 
które niekorzystnie wpływają na na-
sze zdrowie – ich występowanie nie-
sie za sobą schorzenia układu odde-
chowego, jak również problemy aler-
giczne. Wilgoć odstrasza również 
nieprzyjemnych zapachem, sprzyja 
pojawieniu się rdzy, powoduje roz-

warstwienie drewna oraz utrudnia 
np. wysychanie ubrań. Są jednak 
sprawdzone sposoby na wilgoć. 

SKĄD SIĘ BIERZE WILGOĆ?
Wydawać by się mogło, że problem 
nadmiernej wilgoci nie dotyczy no-
wych mieszkań czy domów. Nie-
stety, jeśli zamieszkamy w  nich za-
raz po wybudowaniu, borykamy się 
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z  problemem wilgoci technologicz-
nej, która zalega w świeżo ułożonych 
tynkach, wylewkach itp. Natomiast 
w tych już użytkowanych ważna jest 
izolacja termiczna ścian zewnętrz-
nych i  sufitu nad ostatnią kondy-
gnacją. Jej brak może skutkować 
kondensacją pary wodnej w  obrę-
bie tzw. zimnych ścian, a błędy w jej 
wykonaniu sprzyjają powstawaniu 
mostków termicznych, czyli miejsc 
niedostatecznie izolowanych i chro-
nionych przed zimnem oraz wilgo-
cią. Mostki cieplne bardzo często 
występują wokół okien, drzwi i  na 
styku dwóch ścian lub ściany i stro-
podachu. Dlatego też właśnie m.in. 
w narożnikach pomieszczeń czy nad 
oknami bardzo często pojawiają się 
wykwity pleśniowe, efekty nadmier-
nej wilgotności. 
Do wnętrza domu wilgoć może dostać 
się bezpośrednio przez nieszczelne 
dachy, okna czy pęknięte rury znaj-
dujące się w ścianach. Często spoty-
kane w domach jest również podcią-

 REKLAMA 

ganie kapilarne od ziemi. Zjawisko 
to występuje, gdy nieprawidłowo zo-
stały wykonane izolacje przeciwwil-
gociowe fundamentów. Wówczas mur 
podciąga wodę. Woda także zalewa 
ściany, gdy rynny są uszkodzone. 

Wilgoć powstaje również we wnętrzu 
mieszkania. Wytwarzamy ją sami 
kiedy gotujemy, pierzemy, zmy-
wamy, kąpiemy się, a  nawet oddy-
chamy (człowiek wydala przez skórę 
ok. 500 ml wody na dobę). 

Podczas budowy domu 
zadbajmy o prawidłowe 
ocieplenie ścian. W ten 
sposób ochronimy mury 
przed zawilgoceniem. 
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GDY BUDUJEMY DOM
Pamiętajmy, że lepiej jest zapobiegać 
powstawaniu wilgoci niż zwalczać jej 
destrukcyjne skutki. Podstawowym 
remedium na problem nadmiaru wil-
goci i powstającego przez nią grzyba 
jest zadbanie o  odpowiednio wyko-
naną zewnętrzną izolację termiczną 
ścian i  likwidacja mostków termicz-
nych. Ściany murowane, które mają 
zostać nieotynkowane musimy za-
bezpieczyć przed wilgocią pocho-
dzącą ze śniegu i  deszczu. Do tego 
celu wykorzystujemy bezbarwny 
impregnat do muru. Utworzy on na 
ścianie powłokę przeciwwilgociową. 
W ten sposób zabezpieczamy ściany 
z  cegieł, płytek i  okładzin elewacyj-
nych. Natomiast ściany z  klinkieru 
nie wymagają impregnacji.  

Budując dom, zadbajmy o  prawi-
dłowe wykonanie dachu. Nieumiejęt-
nie położone pokrycie będzie skutko-
wało wilgocią w domu. Podobnie, gdy 
pozostawimy nieszczelności w  ryn-
nach bądź rurach spustowych lub źle 
wykonamy izolacje czy obróbki. Na-
leży także zwrócić uwagę na prze-
wody wodociągowe i  kanalizacyjne. 
Ich nieszczelność przyczyni się także 
do wilgotności w domu.   
Przed niekorzystnym działaniem 
wilgoci musimy zabezpieczyć także 
elementy drewniane domu, np. ob-
licówkę, schody, posadzkę czy balu-
strady. Drewno pod wpływem wil-
goci butwieje, gnije i  staje się po-
żywką dla grzybów, dlatego powinno 
być odpowiednio zaimpregnowane 
i polakierowane.

MOSTKI TERMICZNE 
TO MIEJSCA, GDZIE 

ŚCIANA WYCHŁADZA SIĘ 
BARDZIEJ NIŻ NA RESZCIE 

POWIERZCHNI.
WŁAŚNIE W TYCH ZIMNYCH 

PUNKTACH DOCHODZI 
DO KONDENSACJI PARY 

WODNEJ I ZAGRZYBIENIA. 
PROBLEM ZNIKNIE 
PO PRAWIDŁOWYM 

OCIEPLENIU BUDYNKU. 
SZCZEGÓLNIE STARANNIE 

NALEŻY DOBRAĆ GRUBOŚĆ 
STYROPIANU LUB WEŁNY 

MINERALNEJ W MIEJSCACH 
WYSTĘPOWANIA 

MOSTKÓW. WARTO TEŻ 
ZASIĘGNĄĆ W TEJ SPRAWIE 

OPINII FACHOWCA, NP. 
W SKŁADZIE BUDOWLANYM, 

CZY NIE POKUSIĆ SIĘ 
O KOMPLEKSOWY 

ZAKUP SYSTEMOWYCH  
PRODUKTÓW 

OCIEPLENIOWYCH. 

Wilgoć z gruntu to nie wszystko. Mamy 
przecież do czynienia także z wodą 

opadową. Należałoby więc pomyśleć 
również o izolacji stref cokołowych.

Nawet przez najmniejszą 
szparę wiatr będzie 

wdmuchiwał wodę deszczową 
do pomieszczenia. Miejsce 
przecieku powinniśmy jak 

najszybciej zlikwidować. 

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

 (2
)



 REKLAMA 

POMIESZCZENIA NARAŻONE 
NA WILGOĆ
Pralnie, kuchnie i  łazienki to po-
mieszczenia, które są szczególnie na-
rażone na wilgoć. Profilaktycznie po-
winniśmy je zabezpieczyć. W  przy-
padku wykończenia płytkami cera-
micznymi, warto pod nimi wykonać 
przeponę wodochronną. W tym celu 
podłogę i  ściany pokrywamy ciekłą 
folią hydroizolacyjną, a  narożniki 
ścian posmarowane folią zabezpie-
czamy specjalnymi taśmami wzmac-
niającymi z  włókna powleczonego 
kauczukiem. Jeśli płytki nie są prze-
widziane lub ułożone tylko do pew-
nej wysokości, to pozostałą część 
ścian i sufit pomalujmy farbami wo-
doodpornymi, które zawierają środki 
hydrofobowe. Zatrzymują one wil-
goć, dzięki czemu nie przedostanie 
się ona w głąb ścian.   

WAŻNA WENTYLACJA  
W  domach najczęściej stosujemy 
wentylację grawitacyjną. Jednak jej 

prawidłowe działanie mogą zaburzać 
zbyt szczelne okna, które hamują 
przedostawanie się świeżego powie-
trza do wnętrza. Jak temu zaradzić? 
Powinniśmy pozostawiać je rozsz-
czelnione codziennie przez kilka go-
dzin. Jest to szczególnie ważne pod-
czas gotowania czy suszenia prania. 
W  pozbawionych okien łazienkach 
po kąpieli lub gdy mokre ubrania 
wiszą na suszarce, warto pozostawić 
uchylone drzwi, by para mogła swo-
bodnie ulecieć. W  kuchni podczas 
gotowania należy włączać okap (jeśli 
jest podłączony do wentylacji) i roz-
szczelnić lub uchylić okno.  

USZCZELNIANIE OKIEN
Bardzo często wilgoć w  domu po-
jawia się na skutek nieszczelnych 
okien. Wystarczy niewielka szpara 
między murem a  ramą okienną, by 
woda deszczowa dostawała się do 
wnętrza. Miejsce takiego przecieku, 
uszczelniamy pianką uszczelniającą 
i spoinujemy silikonem. Pamiętajmy, 

by szerokość szpar zabezpieczonych 
silikonem nie przekraczała 10 mm. 
Od zewnątrz w  miejscu, w  którym 
była szczelina, warto przykleić pasek 
samoprzylepnej folii paroprzepusz-
czalnej i  osłonić go listwą. W  tym 
przypadku silikon nie może być sto-
sowany od zewnętrznej strony okna. 

NAPRAWA RYNIEN
Uszkodzone i  nieszczelne rynny 
musimy naprawić lub wymienić, 
aby cieknąca z  nich woda nie zale-
wała elewacji. To samo dotyczy ob-
róbek blacharskich wokół komina 
(powodują zawilgocenie więźby da-
chowej) czy przy tarasie znajdują-
cym się nad pomieszczeniem (po-
szczególne warstwy tarasu i  ściany 
pod nim ulegną zawilgoceniu). Kil-
kumilimetrowe pęknięcia uszczel-
niamy za pomocą żywicy akrylowej 
lub epoksydowej. Większe szczeliny 
zaklejamy najpierw specjalną ta-
śmą, a następnie pokrywamy masą 
uszczelniającą. 
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OSUSZANIE ŚCIAN
Gdy fundamenty domu są nieprawi-
dłowo zabezpieczone przed działa-
niem wody lub izolacja przeciwwil-
gociowa jest uszkodzona, dochodzi 
do zawilgocenia ścian. Dzięki wła-
ściwościom higroskopijnym mate-
riałów, czyli zdolności do przenika-
nia przez nie wody, dostaje się ona 
w  wyżej położone części budynku. 
Aby uchronić mury przed zniszcze-
niem, trzeba wykonać specjalną ba-
rierę hydrofobową, która zatrzyma 
wodę na poziomie ścian fundamen-
towych. W  tym celu w  ścianach ze-
wnętrznych, na wysokości 10-15 cm 
nad gruntem nawiercamy regular-
nie rozmieszczone otwory o  śred-
nicy 15-25 cm. Powinny być one 
skierowane pod kątem 45o w  dół 
i dochodzić do 90% grubości ściany. 
W  otworach umieszczamy pojem-
niki z  iniekcyjnym preparatem hy-
drofobowym, który powoli zostaje 

wchłonięty przez mur i  zatyka jego 
pory. Po usunięciu pustych pojemni-
ków otwory wypełniamy zaprawą ce-
mentową. Po ok. 4 miesiącach, gdy 
ściana będzie już wysuszona, mo-
żemy ponownie ją otynkować. 

USZCZELNIANIE PIWNIC
Niepoprawna izolacja pionowa ścian 
fundamentowych może być przy-
czyną, że w piwnicy będzie zbierała 
się woda. Możemy temu zapobiec, 
uszczelniając ściany piwniczne. Po-
mogą nam w  tym płynne folie izo-
lacyjne lub specjalne preparaty hy-
drofobowe. Pamiętajmy jednak, aby 
przed ich nałożeniem wykonać ba-
rierę hydrofobową.
Gdy ściany piwniczne są w  niewiel-
kim stopniu zawilgocone i  nieotyn-
kowane, wystarczy posmarować je 
specjalną masą uszczelniającą, prze-
znaczoną do nakładania na mokre 
powierzchnie. Inaczej postępujemy, 

gdy ściany są mocno zawilgocone lub 
cieknie z  nich woda. Jeśli ściany są 
otynkowane, musimy najpierw skuć 
tynk w miejscu przecieku i na obsza-
rze 50  cm wokół niego, a  następnie 
wydłubać zaprawę spomiędzy cegieł 
– do 1/3 ich grubości. Na tak przy-
gotowaną ścianę nanosimy preparat 
zatrzymujący wodę, np. ciekłą folię 
hydroizolacyjną, masę dyspersyjną, 
i zacieramy suchym cementem. Gdy 
woda przestanie przeciekać, przy-
gotowujemy mieszankę zaprawy ce-
mentowej i  preparatu hydrofobo-
wego, według proporcji podanych 
na jego opakowaniu. Nanosimy ją na 
ścianę w dwóch warstwach za pomocą 
pędzla. Następnie miejsce byłego 
już przecieku malujemy bitumiczną 
masą uszczelniającą, a gdy wyschnie, 
nakładamy na ścianę tynk podkła-
dowy (tzw. rapówkę). Tynk wzmac-
niamy specjalną siatką. Wierzchnią 
warstwę tynku wykonujemy z masy 
tynkarskiej z  dodatkiem preparatu 
hydrofobowego. 

NAPRAWA TYNKU
Woda dostając w  głąb ściany może 
zamarznąć i  rozsadzić tynk. Można 
łatwo naprawić to miejsce, przy oka-
zji zabezpieczając je przed ponow-
nym zawilgoceniem. W  tym celu 
resztki tynku skuwamy, a  ścianę 
oczyszczamy drucianą szczotką. Po-
zostawiamy na kilka dni powierzch-
nię, aby wyschła. Następnie nano-
simy na nią wodochronny środek 
do impregnowania murów. Miejsce 
impregnacji oprószamy piaskiem 
kwarcowym. Na drugi dzień nano-
simy nowy tynk. 

Jak pozbyć się wilgoci?
Aby pozbyć się wilgoci z domu, przede wszystkim musimy:

 pozbyć się przyczyn wilgoci, np. wymienić rury, naprawić 
dach, usprawnić system wentylacji,

 zlikwidować ślady powstałe na skutek zawilgocenia: 
zawilgocony tynk usuwamy, pokrywamy środkiem 
grzybobójczym i nakładamy nowy tynk; drewno 
oczyszczamy, suszymy i nakładamy środek grzybobójczy 
(na koniec możemy pokryć powierzchnię lakierem),

 osuszyć miejsca zaatakowane przez wilgoć (przydatny 
może okazać się osuszacz powietrza) i naprawić szkody,

 uszczelnić okna,
 często wietrzyć mieszkanie i dobrze ogrzewać,
 nie zaszkodzi zainwestować w pochłaniacz wilgoci.

Sprawna wentylacja lub 
okresowe wietrzenie 
pomieszczeń zapewniają 
odpowiednie powietrze 
potrzebne do życia.
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SAMODZIELNE ODNOWIENIE ŚCIAN MIESZKANIA NIE JEST TRUDNE, JEŚLI WIEMY 
JAK UNIKNĄĆ PROBLEMÓW W CZASIE PROWADZENIA PRAC. 

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

zgodnie z zasadami
MALUJ

Wiele błędów powstających 
w trakcie malowania ścian 
wewnętrznych wynika 

z  niewiedzy lub lekceważenia wy-
dawałoby się oczywistych zaleceń. 
Jednym z nich jest choćby nieodpo-
wiednie przygotowanie pomieszcze-
nia przed przystąpieniem do pracy. 
Wygodna i dostępna przestrzeń pod-
czas malowania, daje komfort działa-
nia i łatwiejszy dostęp do wszystkich 
odnawianych miejsc. Dobrze osło-
nięte meble i  sprzęty, których nie 
możemy wynieść z  pomieszczenia, 
sprawią, że będziemy czuli się pew-
niej. Folia malarska powinna osła-
niać wszystkie przestrzenie, w  tym 
całą posadzkę, nie tylko w  miejscu, 
gdzie w  danej chwili malujemy po-
wierzchnię ściany. Nie bez znacze-
nia jest też ochrona naszego ciała. 
Zasychająca farba może bardzo prze-
szkadzać i podrażniać skórę. Ponadto 
tylko odpowiednie przygotowanie 
sprzętu i materiałów da oczekiwany 
efekt. Dopiero na następnym etapie 
ważny jest nienaganny warsztat i fa-
chowe nakładanie farby. 

ŚCIANA DOBRZE 
PRZYGOTOWANA
Choć wydaje się, że odnowienie 
ściany oznacza przemianę brudnej 
w czystą, nie można malować zanie-
czyszczonej i przede wszystkim nie-
równej powierzchni. Nie wszystkie 
niedoskonałości znikną pod nałożoną 
warstwą. Wszelkie rysy, pęknięcia, wy-
brzuszenia tynku należy najpierw na-
prawić. Odspajającą się poprzed-
nią warstwę farby trzeba obowiąz-
kowo usunąć. Niedopuszczalne jest 
też malowanie powierzchni zaata-
kowanej przez pleśnie i  grzyby. Ko-
niecznością jest wówczas usunięcie 
nalotów specjalistycznymi środkami 
i zabezpieczenie jej przed nawrotem 
drobnoustrojów. Dopiero gładką po-
wierzchnię możemy przygotowywać  FO
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do malowania. Przede wszystkim 
musimy ją odkurzyć i  umyć. Po-
trzebne jest też odtłuszczenie ściany, 
dlatego niezbędnym będzie użycie 
detergentów i  wody do odpowied-
niego przygotowania powierzchni. 
Aplikację farby rozpoczynamy do-
piero po zagruntowaniu. Trzeba to 
zrobić starannie, aby cała ściana 
miała równo rozprowadzony pod-
kład. Grunt, który zmniejszy chłon-
ność, nakładamy na całkowicie wy-
suszoną po myciu powierzchnię. To 

zabieg konieczny przy niemalowanej 
wcześniej ścianie. 

DOBRZE ZABEZPIECZONE 
WNĘTRZE
W  sklepach z  asortymentem re-
montowo-budowlanym znajdziemy 
ofertę tańszych i  droższych artyku-
łów niezbędnych podczas malowania 
ścian. Nie zawsze warto oszczędzać. 
Nawet słabej jakości folia malarska, 
może przysporzyć więcej szkód, niż 
przynieść pożytku. Rwąc się pod no-
gami malarza spowoduje zniszczenia 
podłogi. Także taśma malarska o zbyt 
silnym kleju często powoduje odspo-
jenie się farby od podłoża, czasem 
wraz z tynkiem. Z drugiej strony zbyt 
słaba nie spełni swojej funkcji. Warto 
wiedzieć, że im jaśniejsza taśma, tym 
mniej ma kleju. Przy bardzo gładkiej 
ścianie nie potrzebujemy zbyt silnej 
taśmy. Odwrotnie jest przy chropo-
watej. Znajdziemy też taśmy o ozna-
czeniu mówiącym, jak długo może 
być pozostawiona na ścianie,  FO
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Taśma malarska powinna 
dobrze przylegać do 
ściany, ale nie na tyle, 
by ją uszkodzić w trakcie 
zrywania. 
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aby nie zniszczyła pomalowanej po-
wierzchni podczas zrywania (najczę-
ściej od 6 do 14 dni).

DOBRZE DOBRANY SPRZĘT
Bardzo ważne jest przede wszystkim, 
jakim sprzętem zamierzamy malo-
wać. Złej jakości pędzel będzie zosta-
wiał włosie na ścianie i może źle roz-
prowadzać farbę. Także wałek o nie-
odpowiedniej fakturze wpłynie na 
efekt pracy. Najlepiej jest sprawdzić 
na opakowaniu do jakiego produktu 
narzędzie jest przeznaczone. Cza-

sem znajdziemy też taką wskazówkę 
na farbie. Nowy wałek lub pędzel 
przed rozpoczęciem malowania na-
leży oczyścić z luźnych włosków, dro-
binek kurzu itp. Inaczej zostaną one 
na ścianie. Dokładnie oczyścimy wa-
łek używając rolki do ubrań. Można 
go też umyć pod bieżącą wodą. Duże 
pędzle i  wałki stosujemy tylko do 
większych powierzchni. Trudno do-
stępne miejsca i narożniki malujemy 
małym pędzelkiem albo wąskim wał-
kiem lub okrągłym przeznaczonym 
specjalnie do malowania narożników. 

Do wyboru są też trójkątne narzędzia 
wykończone gąbką, doskonale roz-
prowadzające farbę w  zakamarkach 
ścian. Znajdziemy też zestaw do ma-
lowania krawędzi z  dystansorem, 
ułatwiającym równe odcięcie np. od 
lamperii.

ODPOWIEDNIA FARBA
Wybrany produkt do malowania po-
winien być dostosowany nie tylko do 
naszych wymagań i warunków panu-
jących w  remontowanym pomiesz-
czeniu, ale także do zastanego 

 Idealne warunki do malowania 
ścian to temperatura około 
20°C (między 18 a 25°C), przy 
niezbyt suchym i silnie wilgotnym 
powietrzu. 

 Jeśli farba zbyt szybko schnie 
na ścianie, można ją zwilżyć wodą, 
używając spryskiwacza.

 Dobrą przyczepność farby może 
zniweczyć nawet drobny kurz czy 
pył, dlatego ścianę należy przed 
malowaniem oczyścić również 
szczotką.

 Jeśli w trakcie nakładania farby 
powstają pęcherzyki powietrza, nie 
zniwelujemy ich malując następną 
warstwę. Trzeba je zeskrobać 
drapakiem, przetrzeć papierem 
ściernym np. o granulacji 180, 
odpylić i znów pomalować.

 Taśmę malarską po skończeniu 
pracy odrywamy wówczas, 
gdy farba jest jeszcze mokra, 
w przeciwnym razie możemy 
uszkodzić pomalowaną 
powierzchnię.

 Malując ściany nie można 
robić przerw podczas nakładania 

warstwy, aby pasy, farba w kuwecie 
oraz ta na wałku nie przeschły.

 Kolory takie jak czerwony, 
pomarańczowy lub żółty mają 
tendencję do słabszego krycia, 
dlatego przed malowaniem warto 
pokryć ścianę farbą podkładową 
o zbliżonym kolorze, aby efekt 
był zadowalający. Dla uzyskania 
idealnej bieli na otynkowanej 
ścianie również warto zastosować 
wcześniej białą farbę podkładową.

 Tektura lub folia malarska dobrze 
osłoni większe powierzchnie, 
do mniejszych lub o trudnych 
kształtach warto użyć folii 
spożywczej, która idealnie 
przywiera do większości 
powierzchni.

 Drobne uchwyty czy włączniki, 
które trudno okleić, można 
posmarować tłuszczem, np. 
wazeliną techniczną. Po malowaniu 
zabrudzenia zetrzemy bez trudu 
szmatką.

 Na czas przerwy w malowaniu 
trzeba kuwetę i wałek przykryć 
folią, aby farba nie wyschła.

 Jeśli planujemy duży remont 
lub kuweta ma nam służyć przez 
dłuższy czas, można owinąć ją 
dookoła folią zanim wlejemy 
do środka farbę. Wówczas po 
pracy wyrzucamy folię wraz 
z przywierającą warstwą farby, 
a kuweta jest jak nowa.

 Jeśli wałek używamy po raz 
kolejny, trudne do oczyszczenia 
włosie można przystrzyc 
nożyczkami, w przeciwnym razie 
będą tworzyły się na ścianie smugi.

 Aby mieć pewność, że przed 
malowaniem nie trzeba usunąć 
starej farby, wystarczy zrobić 
test, przyklejając kawałek taśmy 
samoprzylepnej. Szybkim ruchem 
odrywamy go od ściany i jeśli widać 
drobiny farby na taśmie, oznacza 
to konieczność zeskrobania starej 
warstwy. 

 Dawno kupioną taśmę malarską, 
która nie chce się przykleić do 
ściany, można podgrzać przez 
10 sekund w mikrofalówce, 
aby odzyskała swe pierwotne 
właściwości.

Z DOŚWIADCZENIA WYTRAWNEGO MALARZA

Szeroki wałek lub pędzel przyspieszą malowanie dużych powierzchni ścian wewnętrznych. Natomiat do odnowienia zakamarków, naroży 
i wąskich przestrzeni niezbędny będzie mały pędzelek lub okrągły, miękki wałek.
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stanu ściany. Gdy ściana jest malo-
wana po raz pierwszy, wystarczy do-
brej jakości dowolna farba przezna-
czona do ścian wewnętrznych. Jeśli 
jest to kolejna renowacja, bezpiecz-
nie będzie stosować ten sam pro-
dukt, który użyliśmy wcześniej. Nie 
każdy rodzaj farby można nanosić 
na dowolną warstwę. Dla pewności 
warto podążać za wskazówkami pro-
ducenta wybranej farby lub zastoso-
wać wcześniej farbę podkładową. Po-
mocny będzie też grunt poprawia-
jący przyczepność nowej warstwy. 
Ponadto słabej jakości farba będzie 
miała wątpliwe właściwości kryjące 
i  sprawdzi się jedynie przy nieprze-
barwionym podłożu. Także zbyt roz-
cieńczony wodą produkt nie zasłoni 

niedoskonałości ściany. W obu przy-
padkach konieczne będzie nanosze-
nie kilku warstw farby. Jeśli ocze-
kujemy szybkiego i  optymalnego 
efektu, dobrze jest wybrać wyższej 
jakości produkt do pojedynczej apli-
kacji. Każdą farbę trzeba przed malo-
waniem dobrze wymieszać, najlepiej 
mieszadłem elektrycznym. Pomija-
jąc tę czynność również możemy nie 
osiągnąć idealnego krycia. 

ZASADY APLIKACJI
Tak jak gruntowanie musi być wy-
konywane na suchej ścianie, tak też 
farbę nanosimy na wyschnięty grunt. 
W  przeciwnym razie nie będzie się 
ona równomiernie nakładała, straci 
przyczepność lub stworzy pęcherze. 
Zmorą każdego malarza są też smugi, 
nierówne krycie i  widoczne na ścia-
nie ślady wałka lub pędzla. Aby efekt 
był zadowalający, należy malować po-
wierzchnię od góry, schodząc ku podło-
dze. Pasy powinny być równoległe (nie 
można zmieniać kierunku ruchu) oraz 
nachodzić na siebie i to prawie w po-
łowie szerokości. Dzięki temu ich gra-
nice będą niewidoczne. Można też sto-
sować inną metodę, czyli nanosić farbę 
w kształcie litery V, a następnie spraw-
nie rozprowadzać między wytyczo-
nymi przez kształt ramionami. Zaczy-
namy malowanie przy oknie, a  koń-
czymy przy drzwiach. Nie należy zbyt 
mocno przyciskać wałka, co jest czę-
stym błędem. W ten sposób odznacza 
się kształt narzędzia lub farba rozpry-
skuje się na boki. Najlepiej jest nano-

sić farbę krótkimi i szybkimi pociągnię-
ciami. Kolejne pasy na fragmentach 
ściany powinno się nanosić, kiedy po-
przednia jest jeszcze mokra, wówczas 
łatwiej jest zniwelować brzeg, aby nie 
było widać krawędzi nakładanego 
fragmentu. Dla lepszego krycia na-
stępną warstwę farby, po wyschnięciu 
poprzedniej, nanosimy prostopadle do 
wcześniejszych pasów.

WARUNKI W TRAKCIE 
MALOWANIA
Smugi i  nierówności powstają na 
ścianach również wtedy, gdy powie-
trze w  malowanym pomieszczeniu 
jest przesuszone. Choć wydaje się, 
że ciepło i brak wilgoci ułatwi pracę, 
nie powinno nam zależeć na szybkim 
schnięciu farby na ścianie. Trudniej 
wówczas wyrównać nanoszoną war-
stwę. Ponadto farba w kuwecie także 
nie powinna przesychać w  trakcie 
pracy. Idealny efekt uzyskamy tylko 
wówczas, gdy cała powierzchnia bę-
dzie sprawnie malowana i mokra, do 
czasu zakończenia nanoszenia da-
nej warstwy. Z drugiej strony błędem 
jest pracowanie w  bardzo wilgotnym 
pomieszczeniu. Pamiętajmy, że malo-
wać można tylko suchą ścianę. Ważne 
jest też światło. Tylko dobrze oświe-
tloną ścianę pomalujemy równo i bez 
smug. Najlepiej jest malowanie pro-
wadzić przy świetle dziennym. Po-
prawki można wykonać jedynie za-
nim farba wyschnie, na suchej po-
wierzchni spowodujemy tylko dodat-
kowe smugi.

LEKCEWAŻĄC ETAP 
ODPOWIEDNIEGO 
PRZYGOTOWANIA 
DO MALOWANIA, 

NARAŻAMY SIĘ 
NA DODATKOWE 

KOSZTY SKUTKÓW 
NIESTARANNEGO 
ZABEZPIECZENIA, 

USUWANIA 
NIEDORÓBEK 
I POPRAWEK 

W MIEJSCACH ŹLE 
PRZYJĘTEJ FARBY.

Wybieramy wałek 
Sprzęt malarski powinien 
być przeznaczony i dobrze 
dopasowany do danego 
rodzaju farby ściennej i miejsca 
malowania. Źle dobrany może 
zepsuć efekt. Do malowania farbą 
emulsyjną potrzebny jest wałek 
o dużej chłonności. Musi być 
odporny na ścieranie. Tego typu 
wałki przydadzą się do odnawiania 
ścian o powierzchni chropowatej, 
takiej jaką dają tynki cementowo- 
-wapienne. Chłonny i wykonany 
z trudno ścieralnej tkaniny wałek 
przyda się też do malowania 
tynków strukturalnych. Gdy 
chcemy uzyskać idealnie gładką 
powierzchnię farby, warto wybrać 
wałek z mikrofibry. 
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Wszystkie gładzie dostępne 
na rynku materiałów bu-
dowlanych służą do wy-

równywania otynkowanych ścian. 
Dzięki nim uzyskujemy estetyczną 
płaszczyznę, gotową do malowa-
nia lub innej formy wykończenia. 
Do wyboru mamy gładzie cemen-
towe, wapienne, polimerowe i  gip-
sowe. Różnią się przeznaczeniem 

oraz właściwościami. Niektórych nie 
trzeba szlifować, różnie też oddzia-
łują na sąsiadujące materiały. Najpo-
pularniejsze gładzie gipsowe wyróż-
nia szereg zalet, a stosować je można 
na powierzchniach cementowych, 
cementowo-wapiennych, gipsowych, 
betonowych i  na płytach gipsowo-
-kartonowych, włókno-cementowych 
i gipsowo-włóknowych.

GŁADZIE Z GIPSU
Produkty gipsowe produkuje się 
z  naturalnego lub syntetycznego 
gipsu. Są one sprzedawane w  wor-
kach w  postaci suchej mieszanki 
przeznaczonej do rozrobienia w od-
powiednich proporcjach z wodą lub 
w  formie gotowej do użycia. Służą 
do wyrównania ściany i  przygoto-
wania jej do malowania farbami do 

GŁADZIE GIPSOWE SĄ NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANYMI SPOŚRÓD WSZYSTKICH 
DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW WYRÓWNUJĄCYCH, PRZEZNACZONYCH DO ŚCIAN 
WEWNĘTRZNYCH. WARTO POZNAĆ ICH ZALETY ORAZ ZASADY STOSOWANIA.

AUTOR TEKSTU: Andrzej Wróbel

 FOT. FOTOLIA.COM

Jak zrobić ściany
NA GŁADKO



wnętrz, tapetowania, pokrywania 
okładzinami dekoracyjnymi  lub do 
samych prac remontowych. Dzięki 
gładzi gipsowej można odnowić 
stare tynki, jeśli nie są one zbyt 
zniszczone, silnie popękane, pode-
szłe wilgocią i odspojone od podłoża. 
Niektóre produkty służą do jedno-
warstwowego, inne do wielowar-
stwowego nakładania. Większość 
wymaga szlifowania na końcowym 
etapie prac. Znajdziemy gładzie, 
które równa się na sucho lub mokro. 
Zarówno ściany, jak i sufity pokryte 
preparatami z  gipsu mają niski 
współczynnik przenikania ciepła, co 
przekłada się na energooszczędność 
wykończonych nim pomieszczeń.

GŁADZIE NATURALNE
Powstają z  gipsu pochodzącego ze 
składowisk naturalnych. W przemy-
słowych młynach minerał zostaje 
drobno zmielony, a następnie trafia 
do prażarek i  w  efekcie do silosów. 
Materiał jest czysty pod względem 

ekologicznym i  nie zawiera sztucz-
nych domieszek, co czyni go bez-
piecznym dla ludzi i  środowiska. 
Gips jest jednym z najstarszych ma-
teriałów budowlanych. Zarówno ob-
serwacje, jak i badania naukowe po-
twierdzają jego wyjątkowe parame-
try techniczne oraz oddziaływanie 

na otoczenie. Co ciekawe gips i skóra 
człowieka mają zgodne pH. 
Cechą charakterystyczną gładzi 
z gipsu naturalnego jest to, że jest 
ona bielsza od syntetycznych pro-
duktów. Minus stanowi dłuższy 
czas wiązania zaprawy. Warstwa po-
wstała z gipsu będzie przyjemna 

Gładzie syntetyczne 
i naturalne różni barwa. 
Te ostatnie będą bielsze.

 REKLAMA 
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w  dotyku i  ciepła. Materiał regu-
luje wilgotność w  pomieszczeniu, 
gdyż wchłania jej nadmiar i  oddaje 
go w  sytuacji przesuszenia powie-
trza. Ponadto gips w  gładzi uwal-
nia parę wodną w czasie znacznego 
podniesienia temperatury, co działa 
przeciwogniowo. 

GŁADZIE SYNTETYCZNE
Od naturalnych odróżnia je trwa-
łość. Syntetyczne gładzie gipsowe 
są bardziej wytrzymałe. Ich nakła-
danie przebiega sprawniej, ponieważ 
kolejne warstwy szybciej schną. Po-
wstają z produktów odpadowych uzy-
skiwanych choćby podczas produk-
cji energii elektrycznej. Po podda-
niu odpowiedniej obróbce powstaje 
spoiwo. Podczas gdy gipsowe gładzie 
naturalne znajdziemy w  postaci go-
towej do użycia masy sprzedawanej 
w kubełkach, syntetyczne oferowane 
są w  formie wysuszonej mieszanki. 
Aby nałożyć na ścianę, należy wcze-
śniej rozrobić je z  wodą w  propor-
cjach podanych przez producenta.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
Minusem prac związanym z nakła-
daniem gładzi gipsowej jest jej szli-
fowanie na sucho. Podczas prac po-
wstaje dużo pyłu. Ten etap jest ko-
nieczny, zwłaszcza gdy prace wy-
konuje mniej doświadczona osoba.  
Można też użyć gipsowej gładzi bez-
pyłowej, którą szlifuje się na mokro. 
Wystarczy tylko jedna jej warstwa, 
co skraca czas pracy. Trudniej jed-
nak się ją nakłada niż tradycyjną. 
Po wyschnięciu na ścianie należy 
gładź namoczyć i  wyrównać, za- 

cierając pacą gąbkową lub tynkarską.  
Należy mieć na uwadze, że gips jako 
minerał powoduje korozję stali. Aby 
więc elementy metalowe takie jak np. 
futryny czy rury nie rdzewiały, mu-
szą być pokryte odpowiednim prepa-
ratem antykorozyjnym lub być obło-
żone specjalną warstwą izolacyjną. 

PRZYGOTOWANIE PRAC
Przed rozpoczęciem pracy osło-
nić trzeba sprzęty i  powierzchnie, 
które mogą zostać zabrudzone, gdyż 
w  trakcie remontu powstanie dużo 
pyłu. Zabezpieczyć powinno się 
też skórę, oczy i  drogi oddechowe 
oraz zapewnić dobrą wentylację 
pomieszczenia. 
Przed nakładaniem gładzi gipsowej 
należy odpowiednio przygotować 
podłoże, które musi być jednolite 
(ubytki uzupełniamy zaprawą wy-
równującą) oraz pozbawione zanie-
czyszczeń. Małą szpachelką trzeba 

usunąć odstające grudki tynku. 
Szczotką zmiatamy powierzch-
niowy osad. W razie potrzeby można 
umyć ścianę na mokro, z  użyciem 
detergentu.

NAKŁADANIE GŁADZI
Zanim przystąpimy do nakładania 
gładzi gipsowej trzeba sprawdzić 
chłonność podłoża. Myjąc ścianę 
zwróćmy uwagę, czy woda wsiąka ła-
two w powierzchnię przegrody. Jeśli 
tak, wówczas konieczne jest jej za-
gruntowanie. Przy zbyt małej chłon-
ności stosujemy preparat popra-
wiający przyczepność. Sprawdźmy 
także datę przydatności gładzi – naj-
częściej jest to pół roku od daty 
produkcji. 
Gotową gładź gipsową można od razu 
zacząć nakładać, suchą trzeba roz-
robić z  wodą. Wsypujemy określoną 
przez producenta porcję do odmie-
rzonej ilości wody (nie odwrotnie). 

PAMIĘTAJMY TEŻ, ŻE GŁADZIE
GIPSOWE NIE NADAJĄ 
SIĘ DO POMIESZCZEŃ 

O BARDZO PODWYŻSZONEJ 
WILGOTNOŚCI,

GDYŻ MOGĄ TAM PĘKAĆ 
I ODSPAJAĆ SIĘ OD 

PODŁOŻA. NIE POWINNO 
SIĘ ICH ZATEM STOSOWAĆ 
W ŁAZIENKACH, PRALNIACH 

I SUSZARNIACH.

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

 (2
)

Nakładanie gładzi 
rozpoczynamy od dołu 
ściany i przechodzimy 

ku górze.

Gładzie nakłada się 
pacą wykonaną ze stali 
nierdzewnej i pomaga 
się kielnią kątową.
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Pozostawiamy na 5 minut, aby pro-
szek nasiąknął. Mieszamy ręcznie lub 
mechanicznie, pamiętając, by wyra-
biać masę w naczyniu nierdzewnym. 
Rozrobiona gładź powinna mieć pla-
styczną formę. Najlepiej jest przygo-
tować porcję na 40 minut pracy. Po 
tym czasie zaprawa traci plastyczność. 
Gipsowa gładź w proszku będzie tań-
sza o około 30% od gotowej. Jednak 
przewagą produktu w  kubełku są: 
idealna konsystencja, mniej zanie-
czyszczeń w pomieszczeniu podczas 
przygotowywania prac i  mniej od-
padów – resztę po zamknięciu po-
jemnika można będzie wykorzystać 
w późniejszym czasie.
Pracę zaczynamy od narożników, 
ościeży okien i  drzwi. Gładź nakła-
damy pacą ze stali nierdzewnej i wy-
gładzamy kielnią kątową. Na resztę 
powierzchni ścian i  sufit nakładamy 
masę długą pacą tynkarską, stara-
jąc się uzyskać warstwę grubości ok. 
2 mm. Przecieramy ją w celu jak naj-
lepszego naniesienia. Poruszamy się 
od dołu ściany, ku górze, wyrównu-
jąc gładź półkolistymi ruchami. Nie-
wprawnym wykonawcom gładź może 
niestety przysporzyć problemów 
podczas nakładania. Powstająca po-
wierzchnia nie powinna być bowiem 
ani zbyt cienka, ani zbyt gruba, gdyż 
będzie się odspajać i pękać.

CZAS WIĄZANIA 
Jeśli gładź nie jest przeznaczona do 
jednowarstwowego nanoszenia, na-
kładamy następną warstwę po wstęp-
nym związaniu poprzedniej, ale gdy 

jest ona nadal wilgotna (metoda „mo-
kre na mokre”). W  zależności od pa-
nujących w pomieszczeniu warunków 
czas ten wynosi od 20 minut do 1,5 go-
dziny, a czasem nawet 3 godzin. Warto 
też kierować się wskazówkami produ-
centa. Można również sprawdzić stan 
gładzi, dotykając ręką ułożonej war-
stwy. Jeśli nie brudzi palców, nano-
simy następną. Różne gładzie mogą 
mieć odmienny czas wiązania. Wy-
nika to z użytych w mieszance plasty-
fikatorów i ulepszaczy. Od nich zależy 
siła wiązań mikrokrystalicznych. 
Każda następna warstwa gładzi po-
winna być cieńsza od poprzedniej 
i nakładana w stosunku do niej pro-
stopadle. W  świeżo naniesioną masę 
gipsową na narożnikach zewnętrz-
nych, dla wzmocnienia, wklejamy 
aluminiowe kątowniki. Zaszpachlo-
wujemy je masą przy nakładaniu na-
stępnej warstwy. 

SZLIFOWANIE
Dobrej jakości i  poprawnie nałożone 
gładzie nie wymagają wyrównywania 
po wyschnięciu. Jest to jednak rzad-
kość. Jeśli nie uzyskaliśmy idealnie 
gładkiej powierzchni, gładź szlifu-
jemy. Produkt przeznaczony do wy-
równywania na mokro przecieramy 
zanim wyschnie. Inne dopiero po cał-
kowitym wyschnięciu. Szlifowanie 
wykonuje się bardzo drobnym papie-
rem ściernym lub specjalną siatką 
ścierną, a  także szlifierką z  pochła-
niaczem, jednak wymaga to dużo 
wprawy. Przeszlifowana i  gładka 
ściana nadaje się do malowania. 

Gipsowa
a inne gładzie
Oprócz gładzi gipsowych 
znajdziemy produkty wapienne, 
cementowe i polimerowe.

 Podczas gdy gładź gipsowa 
utworzy nam warstwę od 
1 do 3 mm grubości, gładź 
wapienna pozwoli stworzyć 
warstwę do 5 mm. Jej spoiwem 
jest wapno, tworzące białą, 
paroprzepuszczalną zaprawę. 
Służy do nanoszenia ręcznego 
przy pomocy pacy lub 
maszynowego. 

 Cement jest elementem 
wiążącym w gładziach 
cementowych i cementowo- 
-wapiennych. Daje on bardziej 
szarą warstwę na ścianie, 
która też nie jest tak gładka jak 
gipsowa. Biała gładź gipsowa 
dzięki jasnej powierzchni tworzy 
doskonały podkład pod białą 
farbę ścienną. Dzięki temu nie 
trzeba stosować wielu warstw, 
jak w przypadku szarych ścian, 
co daje oszczędność. Z drugiej 
strony gładź cementowa jest od 
gipsowej bardziej wytrzymała na 
uszkodzenia mechaniczne oraz, 
co daje jej przewagę nad innymi 
gładziami, przeznaczona jest do 
pomieszczeń o podwyższonej 
wilgotności. Ponadto nie 
wymaga szlifowania i można ją 
stosować na zewnątrz budynku. 
Daje warstwę o grubości 
1-3 mm i nanosi się ją ręcznie lub 
maszynowo. Gładź cementowa 
jest paroprzepuszczalna. 

 Najbardziej elastyczne będą 
gładzie polimerowe. Ze 
względu na swe właściwości 
są stosowane w trudnych 
miejscach. Sprawdzą 
się na połączeniach, 
w budynkach ulegającym 
ruchom konstrukcyjnym, 
w pomieszczeniach o zmiennej 
temperaturze i wilgotności. 
Często nie wymagają rozrabiania 
z wodą, gdyż sprzedawane 
są w postaci gotowej pasty. 
Tworzą także warstwę do 3 mm 
grubości i wymagają szlifowania.
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Szlifowanie gładzi najszybciej 
wykonamy metodą 
mechaniczną.
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MIESZKAĆ Z KLASĄ
     wybieramy materiały

Główną rolą drzwi zarówno ze-
wnętrznych, jak i wewnętrz-
nych jest zamykanie prze-

strzeni. Jednak równie ważne może 
być także jej łączenie, służące przeni-
kaniu różnych stref domu. Ma ono na 
celu głównie ich powiększenie. Taką 
funkcję drzwi pełnią w  pomieszcze-
niach pozbawionych okien takich jak 

przedsionek, hol, łazienka czy garde-
roba. Gdy są one niewielkie, istotne 
jest także ich doświetlenie światłem 
naturalnym. Jeśli w tych pomieszcze-
niach brakuje okien, funkcję pośred-
nio doświetlajacą będą mogły peł-
nić drzwi wyposażone w  przeszkle-
nia. Niezależnie od tego, czy będą to 
drzwi wejściowe, czy też wewnętrzne, 

NA DRZWI 
PRZESZKLONE 
DECYDUJE SIĘ CORAZ 
WIĘCEJ INWESTORÓW 
– TO ROZWIĄZANIE 
BARDZO EFEKTOWNE, 
A PRZY TYM 
DODAJĄCE ELEWACJI 
ORAZ WNĘTRZOM  
PRZESTRZENI I ŚWIATŁA.

pełne światła
DRZWI

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska
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DOŚWIETLA GÓRNE 
I BOCZNE TRZEBA 

ZAPLANOWAĆ NA ETAPIE 
BUDOWY DOMU, TAK ABY 

PRAWIDŁOWO DOPASOWAĆ 
ROZPIĘTOŚĆ I WYSOKOŚĆ 

NADPROŻA NAD DRZWIAMI.

Bardzo oryginalna forma przeszkleń 
w drzwiach półtoraskrzydłowych będzie 

przyciągającym wzrok elementem elewacji 
frontowej.  FO
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to wybierając przeszklone, należy 
liczyć się z  tym, że zazwyczaj będą 
one droższe niż modele pełne.

EFEKT OD WEJŚCIA
Drzwi wejściowe to jeden z ważniej-
szych elementów elewacji domu. 
Nawet, gdy nie są usytuowane cen-
tralnie, na ścianie frontowej za-
wsze wzrokiem szukamy ich po-
łożenia. Muszą być więc nie tylko 
ciepłe i bezpieczne, ale także efek-
towne – te z przeszkleniami należą 
do najbardziej reprezentacyjnych. 
Szklane elementy dodają ścianie 
elewacyjnej lekkości, ich kształt 
i  forma może też podkreślać styl 
budynku. Drzwi zewnętrzne od-
działują również na odbiór strefy 
wejścia od strony wnętrz – przed-
sionka czy holu. Przeszklone będą 
szczególnie dekoracyjnym elemen-
tem aranżacyjnym pomieszczeń, 
na które się otwierają. Szkło za-
stosowane w  drzwiach zewnętrz-
nych wprowadza naturalne światło 
do strefy wejścia, co zdecydowanie 
zwiększa komfort jej użytkowania. 
Rozświetla pomieszczenie o każdej 
porze roku daje ono także efekt wi-
zualny. Im przeszklenie jest więk-
sze, a  jego forma ciekawsza, tym 
jest on bardziej interesujący. Dodat-
kową zaletą tego rodzaju drzwi wej-
ściowych, zwłaszcza jeśli zastoso-

wano naświetla boczne, jest także 
możliwość identyfikacji osób stoją-
cych za drzwiami bez konieczności 
ich otwierania. 

NAŚWIETLA W WIELU 
WARIANTACH
Przeszklenia w  drzwiach zewnętrz-
nych określane są jako naświe-
tla, doświetla, świetliki, a także do-
stawki przeszklone. Niezależnie od 
nazwy tworzy je rama z  wypełnie-
niem, na które składa się pakiet szy-
bowy. Od jego wielkości zależy, ile 
światła dziennego wprowadzimy do 
strefy wejścia. Do najczęściej stoso-
wanych zalicza się naświetla górne 
oraz boczne określane też jako do-
świetla lub dostawki przeszklone. 
Tego typu kształty spotyka się także 
w  drzwiach jednoskrzydłowych. 
W formie okrągłej tworzą wypełnie-
nie pośrodku skrzydła drzwiowego 
– to znane od czasów modernizmu 
bulaje. Naświetla w  drzwiach dwu- 
oraz półtoraskrzydłowych mogą być 
montowane po bokach drzwi, 

Dobre, bo ciepłe
Wybierając drzwi zewnętrzne 
z naświetlem, sprawdźmy, jaką 
izolacyjność cieplną gwarantuje 
zamontowany w nich pakiet 
szybowy. Dobrą ochronę cieplną 
zapewnia pakiet składający 
się z co najmniej dwóch tafli 
szkła oddzielonych ciepłą 
ramką dystansową. Listwy 
przyszybowe oraz uszczelki 
dodatkowo zmniejszają 
liniowy mostek termiczny po 
obwodzie. Współczynnik U drzwi 
zewnętrznych lub pomiędzy 
pomieszczeniami ogrzewanymi 
i nieogrzewanymi nie może 
być większy niż 1,7 W/(m²·K). 
Najlepszy współczynnik U osiągają 
drzwi z pakietem trzyszybowym 
wypełnionym argonem, mają one 
współczynnik przenikania ciepła 
U na poziomie 0,5 W/(m2.K).
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u góry, a także wokół nich. To ostat-
nie rozwiązanie gwarantuje najwięk-
szy dopływ światła naturalnego do 
wnętrz oraz zapewnia przenikanie 
się stref zewnętrznej i wewnętrznej. 

PRZESZKLENIA PO BOKACH
Duży dopływ światła dziennego 
umożliwiają drzwi z przeszkleniami 
bocznymi. Naświetla tego typu za-
mykają drzwi z jednego lub obydwu 
boków – wybór wariantu przeszkleń 
zazwyczaj zależy od kompozycji ele-
wacji frontowej, stylu budynku oraz 
szerokości pomieszczenia, na które 
drzwi się otwierają. Zazwyczaj świe-

tliki boczne mają taką samą wyso-
kość co drzwi, dzięki temu optycz-
nie poszerzają wnętrze wiatrołapu 
lub holu. Naświetla boczne mogą 
być  stałe lub ruchome – te drugie za 
sprawą ruchomego słupka gwaran-
tują szersze otwarcie drzwi, co doce-
nimy choćby podczas wnoszenia do 
domu mebli.

ŚWIATŁO Z GÓRY
Częstym rozwiązaniem zwłasz-
cza w  wąskich wiatrołapach, które 
można spotkać choćby w  domach 
szeregowych, są drzwi zewnętrzne 
wyposażone w naświetle górne. Tego 

typu rozwiązanie jest również stoso-
wane, jeśli chcemy, by wyraźnie wy-
odrębniona strefa wejścia została 
ukształtowana wertykalnie. Taki za-
bieg wykonuje się na przykład tam, 
gdzie przestrzeń wejściowa została 
usytuowana w ganku przesłoniętym 
kolumnami. Naświetla górne najczę-
ściej występują w  formie podążają-
cej za kształtem i rozmiarem górnej 
krawędzi drzwi – na przykład wy-
dłużonego prostokąta lub łuku (tzw. 
słoneczka). 

DRZWI PRZESZKLONE 
WE WNĘTRZACH
Stosowanie drzwi z przeszkleniami 
do pomieszczeń to dzisiaj prawie 
standard. Tego typu rozwiązania 
popularność zawdzięczają efektom 
przestrzennym i  funkcjonalnym, 
które można dzięki nim uzyskać. 
W  drzwiach wewnętrznych stosuje 
się zarówno niewielkie tafle szkła 
w  kształcie wydłużonych prostoką-
tów lub kwadratów rozmieszczone 
na całej płaszczyźnie skrzydła, 
jak i  duże przeszklenia ujęte tylko 
w  solidne zawiasy lub zakompono-
wane w stabilne ramy. Zastosowane 
w drzwiach przeszklenia w zależno-
ści od rodzaju użytego w roli wypeł-
nienia szkła potrafią zasłonić wiele. 
Jednak drzwi z  dużymi taflami 
szkła stosuje się najczęściej tam, 
gdzie chcemy zaznaczyć granice 

Nawet jeśli w zależności od funkcji 
pomieszczeń liczba przeszkleń jest różna, 
to ich forma powinna być spójna.

Zamykające łazienkę 
drzwi przeszklone 
powinny być 
wypełnione taflą 
szkła mlecznego 
lub mrożonego, 
zapewniającego 
intymność osobom 
przebywającym 
w pomieszczeniu.
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Istotne 
bezpieczeństwo
Szkło użyte w drzwiach 
zewnętrznych powinno mieć 
właściwości antywłamaniowe. 
Najlepiej jeśli zastosowano 
przeszklenia klasy RC3 lub RC4 
wg normy europejskiej lub C 
zgodnie z normą polską. Te  
drzwi, które mają niższe klasy 
można zakwalifikować jedynie 
do kategorii o podwyższonej 
odporności na włamanie.
Przeszklenia powinny być 
wykonane ze szkła hartowanego, 
które po rozbiciu rozpada się na 
drobne, nieostre kawałki, lub szkła 
bezpiecznego, które w zderzeniu 
ulega spękaniu. Ich maksymalne 
wymiary to 380x200 cm.

funkcjonalne, natomiast mniej 
istotne jest zbudowanie bariery dla 
prywatności użytkowników. Tego 
typu rozwiązania nie tworzą najczę-
ściej komfortowej bariery akustycz-
nej. Warto użyć ich wówczas, gdy 
skrywa się za nimi atrakcyjne wi-

zualnie pomieszczenie – zastosujmy 
je choćby między holem a  salo-
nem, natomiast lepiej ich nie mon-
tować na drodze do szatni czy gar-
deroby lub kotłowni. Drzwi z domi-
nującymi taflami szkła sprawdzą się 
tam, gdzie jednoprzestrzenne wnę-

trza są podzielone na aneksy funk-
cjonalne. Warto je zaplanować także 
wówczas, gdy pomieszczenia mają 
układ amfiladowy, czyli skompono-
wany na osi widokowej (są zapro-
jektowane na trakcie zamkniętym 
atrakcyjnym widokiem).
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MIŁOŚNICY 
DREWNIANYCH PODŁÓG 
CORAZ CZĘŚCIEJ 
SIĘGAJĄ PO PANELE. 
POZA ICH WALORAMI 
UŻYTKOWYMI SĄ 
ONE CENIONE 
ZA ATRAKCYJNE 
WZORNICTWO. 
KLASYCZNY LUB MODNY 
BIELONY DĄB, A MOŻE 
EGZOTYCZNY TEAK...
Z ŁATWOŚCIĄ 
DOBIERZEMY 
ODPOWIEDNIE
DLA SIEBIE.

AUTOR TEKSTU: Magdalena Wojciechowska

 FOT. RUZCK ZUCK

PANELE
P osadzka ma decydujący wpływ 

na odbiór pomieszczenia – po-
winna służyć nam przez dłu-

gie lata – wpisywać się w styl wnętrz 
i być łatwa w utrzymaniu, tak by za-
wsze zachwycała świeżością. Takie 
zalety mają odpowiednio dobrane pa-
nele. Przy wyborze konkretnego ro-
dzaju kierujmy się estetyką miesz-
kania, aby podłoga idealnie z  nią 
współgrała. 

STYL SKANDYNAWSKI
Dominują w  nim jasne, naturalne 
barwy: biel, szarości, beże. W efekcie 
wnętrza są jasne, przestronne i pełne 
światła. Podłoga przyciąga wzrok 

–  jest zazwyczaj biała lub słoneczna, 
porządkującą przestrzeń. Taki ma-
teriał posadzkowy daje też poczucie 
czystości. Pamiętajmy o  tym, że pa-
nele łatwo oczyścić z zabrudzeń, więc 
nawet jeśli na posadzce pojawią się 
plamy, szybko je zmyjemy. Biel od-
bija i  rozprowadza światło, zarówno 
to z  zewnątrz, jak i  sztuczne. Two-
rzy doskonałą bazę dla innych kolo-
rów – to dlatego w aranżacjach w stylu 
skandynawskim tak urzekają hafto-
wane wielokolorowe poduszki czy na-
rzuty. Każdy detal przykuwa uwagę. 
Nie bójmy się pokrycia podłogi bia-
łymi panelami w całym domu. W jed-
nym pomieszczeniu biel posadzki 

mają styl!
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może być przełamana zimną szaro-
ścią, w  innym ciepłą żółcią. Wnętrza 
nie będą banalne, za to zachowamy 
ich spójny charakter. 

W ZGODZIE Z NATURĄ
W  stylistykę bliską naturze wpiszą 
się barwy, które często występują 
w przyrodzie: beże, brązy i żółcienie. 
Te kolory posadzki doskonale współ-
grają z  ozdobami z  kamienia, cera-
miką, lnianymi zasłonami i  obru-
sami oraz wełnianymi pufami. Ro-
dzime drewniane meble z lat 50. i 60. 
czy bambusowe i  rattanowe dodatki 
będą dla nich dobrym uzupełnie-
niem. Laminowane panele mogą ce-
chować się nie tylko naturalnym wy-
glądem, ale i właściwościami – wyko-
nane z  odnawialnych surowców nie 
szkodzą środowisku. Zastosowano 
w  nich drewnopochodną płytę ba-
zową CSF, wolną od plastyfikatorów 
i  PVC. Są bardzo wytrzymałe i  wo-
doodporne, więc możemy położyć je 
w  każdym pomieszczeniu, włącznie 
z kuchnią i łazienką. Ich dodatkową 
zaletą jest to, że są ciepłe w  dotyku, 
co zwiększa komfort użytkowania. 
Jeśli chcemy ocieplić aranżację, po-
myślmy o klonowych panelach z de-
likatnie żółtym akcentem. Budzą po-

zytywne skojarzenia z przyrodą cha-
rakterystyczną dla naszego regionu.

MODNY MINIMALIZM
W  nowoczesnych aranżacjach kró-
luje szarość i biel, a często wykorzy-
stywanymi surowcami w tym stylu są 
kamień i drewno. Szare podłogi wy-
kończone panelami o barwie grafito-

wego kamienia wyglądają perfekcyj-
nie. Nie widać na nich brudu, a w ze-
stawieniu z  białymi meblami będą 
zawsze na czasie. Szara baza tworzy 
łatwą do aranżacji przestrzeń, która 
doskonale współgra z  czerwieniami, 
błękitami czy zielenią. Dodatki 
w  różnych odcieniach tych kolorów 
ożywią wnętrze. Miłośnicy zimnych, 
sterylnych rozwiązań aranżacyjnych 
powinni pomyśleć o połączeniu gra-
fitowej posadzki czy ściennych detali 
z  bielą i  monochromatycznymi do-
datkami. Uzyskamy efekt minima-
listycznej, nieco industrialnej prze-
strzeni. Nie bójmy się, że szara pod-
łoga będzie wyglądała tandetnie. 
Użycie V-fugi (spoina z wgłębieniem) 
przekreśla taką możliwość. 
Ci, którzy cenią sobie minimalizm 
w cieplejszych tonacjach i  lubią par-
kiet przemysłowy, niech zdecydują 
się na model wyglądajacy jak gdyby 
był złożony z wielu cienkich listewek 
w jasnych odcieniach brązu.  FO
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JEŚLI HOŁDUJEMY 
SKANDYNAWSKIM 

ZASADOM URZĄDZANIA 
WNĘTRZ, WSPÓLNYM 

MIANOWNIKIEM BĘDZIE 
BIEL POSADZKI. 

Biel paneli 
podłogowych 
tworzy spokojny, 
wyciszony nastrój 
wnętrza.

Wykonane zgodnie 
z zaleceniami ekologów 
panele można przetworzyć 
i ponownie wykorzystać.
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W STYLU RUSTYKALNYM
Najważniejszym elementem w  sty-
lizacji przestrzeni jest drewno. Po-
winno ono być rodzimego pocho-
dzenia, a wszelkie skazy – wgłębie-
nia czy zarysowania – uchodzą za za-
lety, dlatego miłośnicy rustykalnych 
wnętrz z  pewnością zainwestują 
w  postarzane panele z V-fugą. Ma-
sywne meble, ceramiczne talerze, cy-
nowe dzbany i wełniane kilimy będą 
dopełnieniem wystroju. Dla tych, 
którzy wolą cięższe, ciemniejsze wnę-
trza doskonałe będą panele w kolorze 
orzecha. Jego głęboki, czekoladowy 
kolor stanowi wytworną oprawę me-
bli. Aby nadać lekkości pomieszcze-
niom, ułóżmy laminaty z  sosny po-
starzanej lub przystaniowej. 

BEZPIECZNA KLASYKA
Większość z nas ceni klasykę – to sy-
nonim stabilności i domowego ogni-
ska. Klasyczne wnętrza przywołują 
na myśl archetyp domu. Kojarzy 
nam się z  deskami w  kolorze żółci, 
pomarańczy i  ciepłych brązów. Pa-
nele, które spełnią oczekiwania mi-
łośników stylu klasycznego to przede 
wszystkim dęby. Charakteryzuje je 
elegancja i dobry smak, a  jednocze-
śnie wygoda – tworzą przyjazną, do-
mową atmosferę. Świerk tatrzań-
ski spodoba się osobom, którym za-

leży na wyraźnie widocznej fakturze 
słojów. Na pewno nie znudzi im się 
szybko ze swoimi czytelnymi sękami 
i rysami. 

EGZOTYKA OSWOJONA
Zazwyczaj na styl etniczny decydują 
się miłośnicy podróży – wieszają na 
ścianach afrykańskie maski, usta-
wiają kolonialne meble, uprawiają 
palmy i  bambusy. Wnętrza charak-
teryzuje bogactwo barw i obowiąz-
kowo podłoga z  drewna egzotycz-
nego! Niejednolita faktura lamina-
tów imituje drewno z  najdalszych 
zakątków świata. Ci, którzy wybiorą 
mahoń afrykański, z  reguły malują 
ściany na jasny, zbliżony do bieli od-
cień, by ładnie korespondował z pa-
nelami w  kolorze głębokiego brązu. 
Chętnie wybierane do takich styliza-
cji są też panele odtwarzające teak. 
Na ich powierzchni zauważalne są 
słoneczne refleksy. Doskonale spraw-
dzą się w pokoju, który chcemy roz-
jaśnić i  optycznie powiększyć. Ła-
two do tej etnicznej stylistyki wkra-
cza chaos – obecność wielu pamiątek 
w  każdym kącie może wprowadzić 
poczucie nieładu. Aby do tego nie do-
puścić, warto pokryć podłogi jednym 
rodzajem paneli. Mieszkanie nie 
straci na oryginalności, za to zyska 
wrażenie przemyślanej aranżacji. 

LAMINOWANY PARKIET 
DO ZŁUDZENIA 
PRZYPOMINA 
PRAWDZIWE, 

DREWNIANE DESKI, 
A WCIĄŻ KONKURUJE 

Z NIMI CENĄ.

Większość paneli możemy układać na wodnym systemie ogrzewania podłogowego. 
To rozwiązanie powoduje, że nasz dom staje się jeszcze bardziej przytulny.

Panele z wyraźnym rysunkiem 
słojów tworzą bliski naturze 

klimat wnętrz.
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SPRAWDZONYM SPOSOBEM 
NA DODANIE WNĘTRZU URODY 
I PRZYTULNOŚCI JEST UŻYCIE 
W JEGO ARANŻACJI DYWANU, 
KTÓRY ZAWSZE PRZYKUWA 
WZROK I BUDUJE STYL 
POMIESZCZENIA.

na miarę wnętrza

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

DYWAN

Dywany mogą być wyrafinowane i  pełne 
przepychu lub proste i skromne. Bogac-
two stylów sprawia, że z łatwością dobie-

rzemy dywan odpowiedni do charakteru wnętrza. 
O tym, na jaki się zdecydować, rozstrzyga przede 
wszystkim jego aranżacja  –  inny sprawdzi się, 
gdy będzie ono utrzymane w stylu klasycznym, 
zaś inny wybierzemy, by podkreślić urodę pokoju 
w stylu eko czy rustykalnym. 
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KLASYKA ZAWSZE STYLOWA
To dywany wyróżniające się charak-
terystycznymi wzorami geometrycz-
nymi i kwiatowymi, często arabesko-
wymi. Mają centralnie rozbudowany 
ornament. Ich środek może być także 
jednobarwny, a motywy ozdobne two-
rzą bordiurę. To często kopie starych 
motywów zdobniczych, natomiast ich 
kolorystyka poza tradycyjną może 
podążać za trendami wzorniczymi. 
Poza bogactwem wzorów przycią-
gają wzrok precyzją wykonania. Ory-
ginalne ze względu na wysoki koszt 
mogą być niewielkie, ale są wyko-
nane ze szlachetnych przędz jedwab-
nych i wełnianych. Tego typu wyroby 
sprawdzą się we wnętrzach nawiązu-
jących wykończeniem i wystrojem do 
klasycznych rozwiązań, gdzie w aran-
żacji zastosowano drewniane lub ka-
mienne posadzki ułożone w  trady-
cyjne wzory. Harmonizują też ze sta-
rymi meblami lub stylizowanymi na 
antyki. Oryginalne są tak piękne, że 
warto je potraktować jako dekor także 
we wnętrzu eklektycznym.

EKO – BLISKO NATURY
W  tej stylistyce dominują kolory 
ziemi, wody oraz naturalnej zieleni. 

Delikatne beże, szarości, żółcie-
nie, ugry, błękity oraz zielenie ze 
względu na swoją neutralność pa-
sują do aranżacji minimalistycznych, 
a  także w  stylu eko. Przyroda inspi-
ruje nie tylko kolorystycznie, ale rów-
nież wzorniczo. Stosowane są dese-
nie, a  także motywy symbolizujące 
drzewa, niebo, góry, ziemię, wodę 

czy ogień. Trend ekologiczny przeja-
wia się również w  materiałach uży-
tych do produkcji dywanów. Zalicza 
się do nich wyroby wełniane. Jednak 
aby wełniany dywan można było na-
zwać w 100 procentach ekologicznym, 
powinien być zrobiony na podkładzie 
z  naturalnej juty oraz barwiony na-
turalnymi substancjami. Poza wełną 
są one tkane z juty, kokosa czy trawy 
morskiej. 

WZORY ETNICZNE
Zakorzenione w tradycji są także dy-
wany, które można określić jako et-
niczne. Ich wzornictwo kojarzy się ze 
sztuką ludową, prymitywistów oraz 
rysunkami dzieci. Tego typu wyroby 
nawiązują do kultury Nomadów, Ber-
berów czy Indian. Oryginalne, wyko-
nane są z wełny, ich popularność jest 
jednak tak duża, że chętnie są ko-
piowane przez wytwórców dywanów 
z  włókien sztucznych. Dywany et-
niczne to także modne shaggy, czyli 
tzw. włochacze – mają długi włos, 

Dywany utrzymujące się w nurcie ekologicznym wykonane z włókien kokosa czy juty są 
zazwyczaj tkane płasko, bez pętelek i pęczków. Taka technika splotu sprawia, że dywan nie 
jest podatny na zabrudzenia, łatwo też utrzymać go w czystości.

DYWAN
MOŻE BYĆ ELEMENTEM 
ARANŻACJI IDEALNYM 

DLA OSÓB, KTÓRE 
DOPASOWUJĄ 

WYSTRÓJ DO PÓR 
ROKU, OKOLICZNOŚCI 

CZY NASTROJU. 
ZAWSZE MOŻNA GO 

PRZENIEŚĆ DO INNEGO 
POMIESZCZENIA.
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Wełna
– idealny surowiec 
na dywany
Wykonane z wełny dywany 
są elastyczne i sprężyste, 
co docenimy stawiając na 
nich ciężkie meble. Naturalna 
zawartość wilgoci w wełnie 
nadaje wełnianym produktom 
doskonałe właściwości 
antyelektrostatyczne, 
a pokrycia podłogowe stają 
się stabilizatorem wilgotności 
powietrza w pomieszczeniu: 
przy zbyt dużej wilgotności jej 
nadmiar jest przyjmowany przez 
włókna, zaś przy zbyt 
suchym powietrzu, 
zgromadzona wilgoć 
jest oddawana 
do otoczenia.  FO
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są puszyste oraz bardzo ciepłe. Ten 
unikalny splot wywodzi się od ple-
mion berberyjskich. Coraz więcej dy-
wanów jest także inspirowanych pol-
skim etno. Modne są nawiązujące 
do łowickich pasiaków czy też wyci-
nanek. Dywany określane jako et-
niczne będą doskonałym akcentem 
we wnętrzach w  stylu kolonialnym, 
nowoczesnym, eklektycznym, spraw-
dzą się także w pokojach dziecięcych 
i młodzieżowych.

DLA NAJMŁODSZYCH
Dywan w  pokoju dziecięcym powi-
nien być ciepły i  przytulny. Właści-
wości ocieplające wnętrze mają dy-
wany z mieszanek typu het-set frise, 
które są szczególnie miękkie w  do-
tyku. Mają gęste i  wysokie runo do-
skonale izolujące termicznie, wyróż-
nia je także duża sprężystość. Poza 
dywanami w kształcie prostokąta spo-
tyka się okrągłe, owalne, trójkątne, 
a nawet  w kształcie domku, co zado-
woli najmłodszych użytkowników.

NOWOCZESNOŚĆ NA TOPIE
Wzornictwo dywanów podąża 

również za współcze-
snymi trendami aran-
żacyjnymi, w  których 
dominuje oszczęd-

ność form i barw. W  takim wnętrzu 
doskonale sprawdzą się dywany 
utrzymane w  stylu ekologicznym 
czy też nawiązujące do wzornictwa 
etnicznego. Dobrym wyborem będą 
także wyroby sięgające po wzory geo-
metryczne oraz graficzne. Wyróżnia 
je stonowana kolorystyka oraz zre-
dukowany  motyw. Pasują do nowo-
cześnie urządzonych wnętrz, a także 
pokojów nastolatków. Ale innowacyj-

ność to nie tylko motywy graficzne, 
to także zabawa kolorem, kształtem, 
długością włosa, a także użytym ma-
teriałem. W  dywanach pojawiają się 
inserty z metalu lub drewna. Do no-
woczesnych można także zaliczyć dy-
wany wykonane np. z ciętych na pa-
ski skór bydlęcych. Nie zasłaniajmy 
ich nadmiernie meblami, natomiast 
postarajmy się jak najbardziej wy-
eksponować ich urodę.

Dywany zakorzenione w nurcie etnicznym 
wyróżnia kolorystyka oraz oryginalne 
motywy wzornicze. Często odtwarzają one 
wzory zakorzenione w kulturach chłopskich 
czy koczowniczych. FO
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BUTIKOWE INSPIRACJE 
     stylizacje

Postawmy na 
AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

NIEPOZORNY NA POZÓR WYRAZISTY WZÓR

DYWANYWNĘTRZE 
Z CHARAKTEREM 
REPREZENTUJE 
STYL I GUST 
WŁAŚCICIELA. 
DYWAN MOŻE 
ODEGRAĆ TU 
NIEBANALNĄ 
ROLĘ – STAĆ SIĘ 
CENTRALNYM 
PUNKTEM 
ODNIESIENIA  
LUB CIEKAWYM 
DODATKIEM. 
JEGO WIELKOŚĆ, 
FAKTURA, WZÓR 
I KRÓJ POZWOLĄ 
STWORZYĆ 
ORYGINALNĄ 
KOMPOZYCJĘ.

Proste geometryczne i meandrujące wzory w pastelowych stonowanych kolorach np. kolorach 
ziemi tworzą na podłodze wyraźny efekt, a jednocześnie nie przytłaczają i nie narzucają prymatu. 

Jeśli chcemy nadać wnętrzu elegancki, reprezentacyjny charakter – i tu najlepiej wziąć pod 
uwagę salon, pokój dzienny, gabinet – dywan z takim motywem będzie dobrym kompozycyjnym 

wyborem. Powtórzmy wzór lub kolor dywanu w innych fragmentach aranżacji: tekstyliach, 
ceramice czy oprawach lamp, a w efekcie wnętrze odwdzięczy się spójnością stylizacji.
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POWIEW INNEJ KULTURY
Nawet najmniejszą przestrzeń można ciekawie 
wyróżnić dodając jej koloru. Małe egzotyczne tkane 
lub wyplatane dywaniki doskonale się do tego 
nadadzą. Chcąc wprowadzić do wnętrza ciepły klimat 
np. Ameryki Łacińskiej, wystarczy pod stolikiem, 
ulubionym fotelem, czy przed sofą ułożyć niewielki 
wzorzysty dywanik z motywami danego regionu. 
Kilka dodatkowych gadżetów w postaci tematycznych 
świeczników, kadzidełek, ceramiki nada wnętrzu nutę 
gorących latynoskich rytmów – z pewnością poprawi 
nam to nastrój jesienią.

Producenci dywanów i wykładzin prześcigają 
się w propozycjach nowych finezyjnych 
rozwiązań, szczególnie jeśli chodzi o fakturę 
i materiał, z jakiego dywan jest wykonany. 
Dlatego poszukując dekoracji podłogi, 
weźmy pod uwagę właśnie ten element. 
Efekt mchu, szorstkiego włosia, czy grubych 
troków fajnie ociepli minimalistyczne, surowe 
wnętrze. Dywany o długim, miękkim, 
„futerkowym” włosiu są szczególnie 
atrakcyjne tam, gdzie stąpamy boso. 
Wspaniale sprawdzą się w sypialniach, 
pokojach dziecięcych i kąpielowych (w tym 
ostatnim przypadku muszą być wykonane 
z tworzywa odpornego na wilgoć).

 REKLAMA 

WĘZEŁKI, SUPEŁKI, FUTERKO – ZABAWY FAKTURĄ
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GDY DZIECKO WCHODZI 
W ROLĘ UCZNIA, AŻ DO 
ZAKOŃCZENIA ETAPU 
EDUKACJI, CZYLI CZĘSTO 
PRZEZ NAJBLIŻSZE 20 LAT, 
WIĘKSZOŚĆ CZASU SPĘDZA 
W SWOIM POKOJU. 
DLATEGO TAK WAŻNYM 
ELEMENTEM JEST DOBRE 
OŚWIETLENIE TEGO 
WNĘTRZA.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

NAUKA
w dobrym świetle
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W naszej strefie klimatycz-
nej w ciągu roku szkolnego 
i  akademickiego  szcze-

gólne znaczenie ma dobre doświetle-
nie pokoju osoby uczącej się. Istotne 
jest więc zapewnienie właściwych 
opraw i  źródeł światła. Powinno być 
ich kilka. Światło sztuczne wpływa 
nie tylko na komfort i  jakość nauki, 
ale także na zdrowie oczu osoby pra-
cującej przy nim. 

ŚWIATŁO W CENTRUM
Rolą światła ogólnego jest zastąpienie 
światła dziennego. Daje ono światło 
rozproszone, które dociera do wszyst-
kich zakamarków w  pomieszczeniu. 
Wielkość lampy centralnej i  liczba 
źródeł światła powinny zależeć od wy-
miarów pokoju. Gdy jest on niewielki 
oraz niski, można zdecydować się na 
plafoniery – także te w  wydaniu no-
woczesnym, które łączą w sobie cechy 
plafoniery i żyrandola. Mają one kilka 
ramion wychodzących tuż u  pod-
stawy. W wysokich wnętrzach zdadzą 

egzamin wieloramienne żyrandole. 
Właściwym wyborem będą lampy da-
jące możliwość zmiany kąta pada-
nia strumienia świetlnego. W tej roli 
sprawdzi się oprawa z  zamontowa-
nymi w niej kilkoma punktami świetl-
nymi z możliwością ich regulacji w za-
leżności od zmieniających się potrzeb. 
Z  łatwością znajdziemy najbardziej 
odpowiednie do stylu pomieszczenia. 

Często to lampy o  korzeniach indu-
strialnych. Dobrym rozwiązaniem są 
oprawy z  otwartymi kloszami, które 
dają rozproszone jasne światło. Do 
oświetlenia ogólnego warto również 
wykorzystać tanie lampy, których 
klosze wykonano z papieru ryżowego. 
By wzmocnić efekt, można zamon-
tować ich kilka. Oświetlenie ogólne 
musi być tak usytuowane, by nie 

Jeśli w pokoju pracuje kilka 
osób przy biurkach, każde 
z nich musi być wyposażone 
w odpowiednią lampę do pracy.

 REKLAMA 
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rzucało światła bezpośrednio na czy-
tany tekst lub ekran komputera.
Światło centralne w pokoju do nauki 
nie powinno być zbyt mocne. Żyran-
dole potrzebują kilku źródeł światła, 
dlatego wystarczą świetlówki kom-
paktowe o  mocy 14 W  lub LED-y 
o mocy 3 W. 

JASNO PRZY PRACY
Niezbędna w pokoju osoby uczącej się 
jest lampa biurowa z  kloszem i  naj-
lepiej ruchomym ramieniem, któ-
rym można manewrować. Dzięki ta-
kiej konstrukcji można tak nakiero-

wać strumień światła, by padał on 
na książkę, zeszyt czy ekran kompu-
tera. Pamiętajmy, że lampa musi mieć 
tak wyregulowany kąt padania świa-
tła, by nie raziło ono osoby pracują-
cej w oczy. Im ramię jest dłuższe i bar-
dziej gięte, tym daje większe możliwo-
ści ustawienia kąta padania światła. 
Warto wybrać lampę biurową z  sze-
rokim nieprzezroczystym kloszem. 
Taka budowa daje gwarancję do-
skonałego rozproszenia światła, mo-
żemy być więc pewni, że nie będzie 
ono razić oczu i męczyć wzroku osoby 
uczącej się. Odległość źródła świa-

tła od blatu biurka, przy którym pra-
cujemy, powinna wynosić 35-40 cm. 
Ważne jest również ustawienie lampy 
na biurku z odpowiedniej strony. Je-
śli użytkownik jest praworęczny, naj-
lepiej by światło lampy biurowej pa-
dało na oświetlony blat z lewej strony. 
Osoby leworęczne powinny mieć 
oświetlone biurko z prawej strony.
Innym rozwiązaniem oświetlenia 
biurka jest zastosowanie w  tej stre-
fie opraw sufitowych. Najczęściej  
są to lampy jednopunktowe lub re-
flektorki halogenowe z  obrotowymi 
przegubami, które umożliwiają 

Lampka wędrująca
W pokoju ucznia z pewnością 
sprawdzi się lampa biurowa 

zaopatrzona w zasilacz 
USB, którą można 
przestawiać 
w dowolne miejsce 
w zależności od 
potrzeb. Będzie 
doskonałym 
rozwiązaniem na 
przykład w roli 
lampki nocnej, gdy 
gniazdko wtykowe jest 

zainstalowane daleko 
od miejsca, w którym 
ustawiono łóżko. 
Możliwość ładowania 
przez USB oznacza 
komfort czytania 
bez konieczności 
wstawania, by 
zgasić światło. Praca osoby uczącej się, która korzysta z odpowiedniego oświetlenia sztucznego, będzie 

bardziej wydajna. 

W niewielkim pokoju lampa biurowa, która ma wysokie ramię, sprawdzi się nie tylko w roli oświetlenia biurka – zwłaszcza, gdy 
oświetlenie ogólne nie sprzyja czytaniu w tym miejscu. Można ją wówczas wykorzystać do oświetlenia kanapy. Jeśli lampa biurowa ma 
być wielofunkcyjna, dobrym wyborem będzie model w neutralnej kolorystyce.
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ustawienie kąta padania światła. Naj-
lepiej zastosować lampy wyposażone 
w  nieprzezroczysty klosz – dzięki 
temu światło padające spod niego 
nie razi w oczy. W przeciwnym razie 
możemy być narażeni na tzw. efekt 
olśnienia, który wiąże się ze skrajnym 
przemęczeniem oczu.
Lampy przeznaczone do nauki po-
winny być wyposażone w źródła świa-
tła, które będą pobudzać do pracy,  
dlatego trzeba zdecydować się na ta-
kie, które dają zimne światło. Najle-

piej sprawdzą się te o  temperaturze 
barwowej w granicach 5000-6200 Kel-
winów. Powinny mieć też wysoki 
wskaźnik oddawania barw Ra > 80.

LAMPA PRZY ŁÓŻKU
Wiele osób, a  zwłaszcza nastolatków 
czy też studentów, uczy się także 
w  łóżku. Do oświetlenia strefy sy-
pialnej warto zastosować przenośną 
lampę stojącą lub biurową – jeśli przy 
łóżku ustawiono szafki nocne. W stre-
fie czytania lampy tego typu należy 

umieścić około 50 cm od krawędzi 
łóżka, dzięki temu światło nie będzie 
świeciło bezpośrednio w oczy. 
Przy oświetleniu łóżka lepiej zdecydo-
wać się na montaż kinkietów. To roz-
wiązanie ma wielu zwolenników, gdyż 
jest bardzo praktyczne, zwłaszcza 
w przypadku uczniów w wieku wcze-
snoszkolnym. Montując nad łóżkiem 
dyskretne światło, dajemy dziecku 
poczucie bezpieczeństwa. Mamy też 
gwarancję, że obudzone w  nocy, nie 
zrzuci kinkietu, tak jak jest to moż-
liwe przy lampce stołowej. Zamonto-
wane nad łóżkiem kinkiety dadzą nie 
tylko dobre światło osobom czytają-
cym przed zaśnięciem, ale też oszczę-
dzą miejsce na nocnych szafkach. 
Warto pokusić się o instalację kinkie-
tów na wysięgniku z regulowaną wy-
sokością i kierunkiem padania świa-
tła. O  montażu tego typu opraw na-
leży jednak pomyśleć wcześniej, tak 
by w  ścianie zaplanować odpowied-
nie instalacje, inaczej będą ją szpe-
cić mało efektowne przewody. By kin-
kiety skutecznie oświetlały czytany 
tekst, zamontujmy je na wysokości 
około 75 cm nad materacem.
W  strefie snu należy wykorzysty-
wać źródła światła w  ciepłych bar-
wach o wartości około 3000 Kelvinów, 
taka temperatura barwowa wprowa-
dzi często zmęczonego pracą po wie-
logodzinnym ślęczeniu nad książ-
kami w dobry nastrój, sprzyja również 
wyciszeniu. 

DOBRZE DOBRANE 
OŚWIETLENIE SZTUCZNE 

DO PRACY PRZYNOSI 
LICZNE KORZYŚCI DLA 
NASZEGO ZDROWIA 

I SPRZYJA PRZYSWAJANIU 
WIEDZY. JEGO WYBÓR 

ODGRYWA WAŻNĄ ROLĘ 
W ZMNIEJSZENIU ZMĘCZENIA 

OCZU. NIEZALEŻNIE 
OD TEGO KONIECZNE 

JEST JEDNAK OD CZASU 
DO CZASU ODERWANIE 

WZROKU OD PRACY. NALEŻY 
WÓWCZAS POMRUGAĆ, 

SPOJRZEĆ W DAL – NAJLEPIEJ 
NA ZIELEŃ.Jeśli lubimy uczyć się lub czytać w łóżku, zadbajmy nie tylko o odpowiednie oświetlenie. 

Dla naszego wzroku równie ważna jest postawa ciała – nie należy czytać w pozycji leżącej. 
Głowę trzeba trzymać w odległości 30-40 cm od książki.

Pokój do nauki pełni 
często funkcję sypialni.
Kilka źródeł światła dobrze 
zlokalizowanych zapewni 
komfort pracy i wypoczynku.
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Czasem drobny detal potrafi nadać charakter przestrzeni mieszkalnej. Dowcipna 
forma oświetlenia może określić funkcje pomieszczenia. Dobierając oprawy do 
kuchni, łazienki, pokoju dziecka, poszukajmy czegoś oryginalnego, nawiązującego 
do charakteru owej przestrzeni. Dla osób lubiących majsterkować, może być to 
wspaniałe wyzwanie do zaprojektowania i wykonania samodzielnie finezyjnej 
oprawy. Niech inspiracją będzie tu zaprezentowany żyrandol z durszlaków.

Moda na minimalizm oraz popularność 
skandynawskich trendów w dekoratorstwie 

sprawia, że coraz częściej korzystamy z takich 
inspiracji w wystroju naszych wnętrz. Oszczędne 

formy aranżacyjne są uniwersalne, ale szczególnie 
korzystnie sprawdzają się w małych mieszkaniach, 

kawalerkach, studiach. Idźmy więc typ tropem 
dobierając oświetlenie. Proste lampy, z drewnianymi 

i stalowymi podstawami zwieńczone klasycznymi 
stożkowymi abażurami w odcieniach bieli będą 

dawać przyjemne pełne światło, a przy tym wpiszą 
się w każdy fragment wnętrza.

na jesieni
OŚWIECENI

NIC TAK NIE BUDUJE ATMOSFERY JAK 
ŚWIATŁO. JESIENNE WIECZORY, TAK 
WCZESNE TĄ PORĄ ROKU, WARTO UMILIĆ 
SOBIE, WYDOBYWAJĄC I PODKREŚLAJĄC 
JEGO MOC CIEKAWYMI OPRAWAMI 
I NIETUZINKOWĄ PREZENCJĄ.

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

CZYSTA PROSTOTA

NA WESOŁO
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MOTYWY INDUSTRIALNE
Á la przemysłowe stylizacje zawładnęły 
w ostatnim czasie przestrzeniami 
publicznymi: kafeterie, bary, punkty 
usługowe witają nas designem 
pozyskanym wprost z recyklingu. 
Nie bójmy się takich wyzwań i my. 
Zaproponujmy oświetlenie punktowe 
w formie morskich reflektorów, 
żarówek na kablu, hermetycznych 
kloszy zewnętrznych, wykorzystajmy 
stare oprawy znalezione na strychach 
i w piwnicach. Industrialny detal 
może ciekawić, stać się interesującym 
kontrastem w pomieszczeniu nawet 
o klasycznym wystroju.
Tego typu stylizacje to również 
rozwiązania oszczędne, szczególnie 
na miarę kieszeni studentów – dlatego 
sprawdzą się w młodzieżowych 
pokojach i studenckich kawalerkach.

Rozproszone ciepłe światło jest 
najprzyjemniejsze dla oka i buduje przyjazną 

atmosferę we wnętrzu. Ażurowe abażury w formie plecionek,
materiałowych koronek, wreszcie drucianych kompozycji są ponadczasowe i wpisują się w klimatyczne, ciepłe 
aranżacyjnie przestrzenie. Pasują do sypialni, jadalni, salonu, nadają im romantyczny szyk. Pięknie wyglądają 
zestawione w grupach – atrakcyjny efekt uzyskamy, komponując ażurowe kule oświetlenia głównego z girlandami 
drobnych kulek, np. na parapetach lub półkach regałów.

AŻUROWO
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KORZYSTANIE 
Z PRYSZNICA 
TO W NASZYM 
ZAGANIANYM 
ŚWIECIE CORAZ 
POWSZECHNIEJSZA 
FORMA KĄPIELI I CORAZ 
WIĘKSZY KOMFORT. 
JEGO UZYSKANIE 
JEST MOŻLIWE ZA 
SPRAWĄ LICZNYCH 
UDOGODNIEŃ.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

pod prysznicem
RELAKS

Mimo że kąpiel pod pryszni-
cem z  reguły trwa krócej 
niż w wannie, nie oznacza 

to wcale, że nie może być również 
przyjemna i  komfortowa. Zwykły 
prysznic zmieni się w  odprężającą 
toaletę, jeśli zadbamy o  odpowied-
nie wyposażenie strefy natryskowej. 
Do podstawowych elementów, jakie 
powinny się znaleźć w  tej części ła-
zienki z  pewnością należy brodzik 
i kabina prysznicowa. Nie są one jed-
nak konieczne, zamiast nich można 
użyć zasłonki prysznicowej, a  miej-
sce brodzika wyprofilować w  pod-
łodze. Niezależnie od tych rozwią-
zań zawsze warto wyposażyć strefę, 
w  której bierzemy natrysk w  odpo-
wiedni zestaw prysznicowy. Mogą 
go tworzyć deszczownia, słuchawka, 
a  także zapewniające hydromasaż 
dysze. Nie zapominajmy też o  de-
talach – w  codziennym korzystaniu 
z natrysku ważne jest, by w zasięgu 
ręki mogły być usytuowane środki 
kąpielowe. Warto też wspomóc bez-
pieczeństwo pod stopami, stosując 
choćby antypoślizgowe maty oraz pa-
ski. Dla dzieci czy osób mniej spraw-
nych fizycznie ważnym udogodnie-
niem może się również okazać za-
montowanie wygodnego siedziska. FO
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Komfortowe dysze 
do masażu
Relaksacyjny prysznic zapewnią nam także 
dysze do hydromasażu. Te niewielkie 
elementy montuje się na ścianie, coraz 
częściej korzysta się jednak z kabin 
wyposażonych w hydromasaż lub też 
zamontowanych w strefie prysznica paneli. 
Zazwyczaj dysz jest kilka, ale w wersjach 
luksusowych może być ich nawet kilkanaście. 
Najczęściej po dwie lub trzy umieszczone są 
w dwóch równoległych do siebie pionowych 
rzędach. Ma to uzasadnienie medyczne, 
gdyż takie rozmieszczenie sprawia, że 
będą one skutecznie masowały mięśnie 
po obu stronach kręgosłupa. Dla osób 
chcących masować stopy, przeznaczone są 
rozwiązania z dodatkową pojedynczą dyszą 
umieszczoną u dołu, na przykład pośrodku 
panelu. Dysze mają ruchome przeguby, 
dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł 
indywidualnie ustawiać kierunek strumienia 
wody, dostosowując go do wzrostu i budowy 
ciała. Mogą one wytwarzać różne rodzaje 
strumienia wody, na przykład masujący, 
biczujący czy też miękki. Woda wyrzucana 
jest z kilku strug, oddziałując regenerująco na 
skórę oraz zmęczone mięśnie. Hydromasaż 
także wpływa korzystnie na przemianę 
materii.
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Kojąca deszczownica 
Deszczownica zwana też deszczownią to coraz popularniejsze 
rozwiązanie pod prysznicem. Ma ona znacznie większe wymiary niż 
słuchawka prysznicowa oraz więcej otworów wypływowych – nawet 
kilkaset, co daje efekt rozproszenia strumienia płynącej z góry wody 
i zapewnia osobie korzystającej z prysznica przyjemne odprężenie. 
Najczęściej dostępne są deszczownice okrągłe lub kwadratowe, ich 
średnica może wynosić od ok. 20 do aż 60 cm. Urządzenie montuje 
się razem ze słuchawką prysznicową na drążku, specjalnym panelu 
prysznicowym lub w suficie czy też podsufitce. Wygodnym rozwiązaniem 
będzie deszczownica przeznaczona do montażu podtynkowego. 
W takim przypadku jedyny widoczny element to deszczownica 
i podtrzymujący ją krótki uchwyt, wszelkie podłączenia pozostają ukryte, 
zyskujemy też wówczas więcej miejsca. Deszczownice wyposażone są 
w wewnętrzny system napowietrzania wody, który sprawia, że zmieszana 
z pęcherzykami powietrza tworzy delikatną kaskadę deszczu. To również 
rozwiązanie korzystne ekonomicznie – system napowietrzania powoduje, 
że zużywamy mniej wody.

Wielofunkcjny panel
Pozwala relaksować się pod 
prysznicem, korzystając zarówno 
z deszczowni, jak i z masażu. Można 
go zamontować w już wykończonej 
łazience, po wyprowadzeniu 
niezbędnych instalacji, chociaż 
dostępne są również tego typu 
rozwiązania w wersji podtynkowej. 
Na korpusie panelu wykonanym np. 
z drewna lub szkła są umieszczone 
bateria, przełącznik funkcyjny, dysze do 
hydromasażu oraz deszczownia. Może 
on także wystąpić w formie bardziej 
rozbudowanej z tradycyjną słuchawką 
prysznicową czy też wygodnymi 
półeczkami, na których ustawimy 
przybory kąpielowe, oraz siedziskiem.

Ergonomiczny 
wąż natryskowy 
On także ma wpływ na jakość 
prysznica. Wąż natryskowy 
jest bowiem narażony na 
zniszczenie, zmiany ciśnienia 
wody, zerwanie i inne 
uszkodzenia mechaniczne. 
O wygodzie kąpieli decyduje 
m.in. długość węża, która 
powinna być dopasowana 
do długości drążka 
natryskowego oraz wymagań 
użytkowników, najczęściej 
mają one 120, 150, 170 lub 
200 cm długości. Jednak za 
najbardziej uniwersalne uznaje 
się te o długości 150 cm. 
Węże natryskowe mogą być 
wykonane z barwionego 
grubościennego PVC. Dobrym 
wyborem są te wzmocnione 
zbrojeniem, które przedłuża 
żywotność węża i jego odporność na zmiany ciśnienia. Za bardziej 
eleganckie uznaje się węże w osłonie metalowej. Wykonuje się je 
ze stali lub mosiądzu. Warto wybrać te z oplotem podwójnym, który 
jest znacznie mocniejszy od pojedynczego. Zwróćmy też uwagę na 
końcówkę węża. Może być wykonana z PVC, stopu cynku i aluminium 
lub mosiądzu chromowanego. Te ostatnie są uznawane za najbardziej 
odporne na uszkodzenia. 
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Nowoczesna bateria
Przy wyborze baterii istotna jest jej 
funkcjonalność. Dla komfortu finansowego 
duże znaczenie ma możliwość oszczędzania 
wody, zaś dla użytkowego ważna jest kontrola 
temperatury strumienia wody. Takie funkcje 
mają baterie z ogranicznikami przepływu 
i temperatury. Głowica baterii ma regulator, 
który dzięki ustawieniu zmniejsza zużycie wody 
oraz chroni przed poparzeniem. Wygodna 
w użyciu bateria termostatyczna zapewnia 
stałą temperaturę wypływu wody i jej strumień 
niezależnie od zmian ciśnienia i temperatury 
wody w instalacji grzewczej. Nowoczesne 
baterie to rozwiązania podtynkowe, zajmują 
one mniej miejsca niż natynkowe. Pod 
prysznicem jest to szczególnie istotne. Baterie 
podtynkowe są też wygodne w użyciu, gdyż 
zazwyczaj mają jeden uchwyt przeznaczony do 
regulacji temperatury oraz strumienia, a także 
przełącznik do przekierowywania 
wody na słuchawkę 
prysznicową lub 
deszczownię.

Wygodna słuchawka 
prysznicowa
Słuchawki, tak jak baterie, mogą być 
wyposażone w funkcję oszczędzania 
wody nawet do 50%. Mają one 
zamontowaną wkładkę, ograniczającą 
wypływ wody. Dobrym wyborem 
będzie także model „anti-calc”, czyli 
system zapobiegający osadzaniu 
kamienia. Tworzy go siatka 
silikonowych gumek, które otaczają 
otwory słuchawki natryskowej. 
Z łatwością dzięki nim usuniemy 
zanieczyszczenia. Utrzymaniu 
w czystości sprzyjają też cienkie 
bolce – po przekręceniu główki 
słuchawki, wysuwają się i wypychają 
z otworów wypływowych krople 
wody wraz z osadem. Gdy będą 
bezbarwne lub szare, wówczas 
mamy gwarancję, że nie zakłócą 
harmonii kolorystycznej wystroju 
łazienki. Słuchawki mogą być jedno- 
lub wielofunkcyjne. Te drugie dają 
możliwość ustawienia nawet pięciu 
rodzajów strumienia. Można je 
zmieniać w zależności od potrzeb, 
tym samym zwiększając komfort 
kąpieli. Różne efekty uzyskujemy 
sterując siłą i temperaturą 

wypływającej wody. Zmiana funkcji 
następuje poprzez przesunięcie 
wystającego poza obręb główki 
przełącznika lub również poprzez 
obrót samej główki. Wybór 
strumienia dokonuje się na podstawie 
zaznaczonych graficznie na słuchawce 
funkcji lub też za pomocą tzw. kliku. 
Daje on charakterystyczny dźwięk, 
jaki słyszymy przy zmianie funkcji 
i przeskoczeniu na następną. Jest 
to szczególnie praktyczne podczas 
codziennego użytkowania słuchawki, 
gdyż w czasie brania natrysku znacznie 
łatwiej jest usłyszeć zmianę funkcji. 
W przypadku dużych słuchawek 
stosuje się także często obramowanie 
dookoła główki urządzenia wykonane 
z miękkiego tworzywa. Tego typu 
wyposażenie dodatkowo zabezpiecza 
nasz brodzik lub posadzkę przed 
przypadkowym zarysowaniem przez 
upadającą słuchawkę natryskową.
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MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI 
Z BRODZIKA POD PRYSZNICEM 
SPRAWIŁA, ŻE W NOWOCZESNYCH 
ŁAZIENKACH MAMY MIEJSCE 
NA ORYGINALNE ROZWIĄZANIA 
ARANŻACYJNE.

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

bez brodzika
PRYSZNIC

Odpływ w posadzce nie jest odkrywczym rozwiąza-
niem. Zarówno pomieszczenia gospodarcze, ga-
raże, pralnie i łaźnie od dawna były w nie wyposa-

żane. Dziś moda na minimalizm oraz ergonomiczne aranżo-
wanie pomieszczeń sprawiły, że wracamy do tego pomysłu. 
Dzięki niemu wyposażenie i wystrój wnętrza może być za-
projektowany na jednej płaszczyźnie. Brak brodzika i ma-
sywnej kabiny sprawia, że w  pomieszczeniu zyskujemy 
przestrzeń i przede wszystkim komfort użytkowy. 

 FOT. FOTOLIA.COM
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WYMAGANIA I WARUNKI
Odpływ w  posadzce sprawia, że wy-
miary i  wymagania dostępnych ka-
bin prysznicowych nas nie ograni-
czają. Takie proste w  swej formie 
miejsce natryskowe można wykonać, 
wykorzystując wnękę łazienkową, 
dzięki czemu pozornie trudna do za-
aranżowania przestrzeń, stanie się 
w  pełni funkcjonalna. Ponadto na-
trysk nie musi być utworzony na pla-
nie regularnej figury, ale choćby zbli-
żonej do trójkąta, owalu czy trapezu. 
Choć pozornie wydaje się, że prysznic 
bez brodzika jest rozwiązaniem bar-
dziej ekonomicznym, niestety zazwy-
czaj to propozycja droższa i  nie za-
wsze możliwa do realizacji. Konstruk-
tor musi dokonać oceny możliwości, 
jakie daje nam strop i  podłoga. Ich 
grubość jest sprawą nadrzędną. Na 
elementy przyłączeniowe potrzebne 
jest od 11 do 15 cm wysokości. Musi 
zmieścić się tu odpływ kanalizacyjny, 
czyli rura o średnicy 50 mm oraz wy-
pust podłogowy z syfonem (tylko nie-
które odpływy liniowe przewidują 

minimalną wysokość stropu i  zapas 
podłogi potrzebny na instalację wy-
noszący 9,8 lub 10,5 mm). Podczas 
gdy w  łazience położonej na parte-
rze domu najczęściej odpływ wyko-
nuje się bez problemów, w mieszka-
niu usytuowanym w  pionie bloku 
możemy spotkać komplikacje. 
Aby efekt całościowy był zadowala-
jący, podłogę w  łazience trzeba też 
wyrównać, przy czym przestrzeń 
pod prysznicem musi mieć wypro-
filowany spadek (ok. 2-2,5%) w  kie-
runku odpływu wody, aby zapobiec 
zalaniu pomieszczenia. Rurę od-
pływu układa się pod kątem, 

 REKLAMA 

Dzięki 
odpływowi 
w posadzce 
nawet wąska 
przestrzeń 
łazienki nadaje 
się do stworzenia 
wygodnego 
natrysku.

PODCZAS GDY 
TRADYCYJNY BRODZIK 

NIE TRUDNO 
ZAINSTALOWAĆ 

SAMEMU, ODPŁYW 
W POSADZCE WYMAGA 
POMOCY FACHOWCA.
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najczęściej na warstwie styropianu. 
Ponadto istotnym warunkiem jest 
montaż hydroizolacji pod okładziną. 
Najczęściej wykonuje się ją stosując 
folię w  płynie, wraz z  matą i  taśmą 
uszczelniającą naroża. 

ODPŁYW PUNKTOWY 
Wodę spod natrysku można odpro-
wadzać dzięki odwodnieniu punkto-
wemu lub liniowemu. Wpust podło-
gowy, czyli inaczej odpływ punktowy, 
to model zdecydowanie tradycyjny. 
Ma formę kratki montowanej na wy-
sokości posadzki, pod którą znajduje 
się instalacja odwodnieniowa. Znaj-
dziemy odpływy punktowe dosto-
sowane do posadzek z  płytek cera-
micznych lub PVC. Niezbędny spa-
dek w  podłodze, wynoszący 1,5%, 
czyli 1,5 cm na 1 m, należy utworzyć 
z  każdej strony kratki odpływowej. 
Przy posadzce z płytek wykonuje się 
tzw. spływ kopertowy, czyli pochyle-

nie czterech brzegów. Odwodnienie 
punktowe sytuuje się w centralnym 
miejscu strefy prysznica.

ODPŁYW LINIOWY
Bardziej popularne w  nowocze-
snych łazienkach odwodnienie li-
niowe składa się z  kanału pryszni-
cowego, który prowadzi się w podło-
dze oraz rusztu widocznego na pozio-
mie posadzki. Długość kanału to od 
48,5 do 118,5 cm, a głębokość od 8 do 
12 cm. Odwodnienie liniowe może 
mieć formę kompaktową, w  któ-
rej kanał prysznicowy jest zintegro-
wany z  syfonem. W  większych ła-
zienkach można pod obszerniejszym 
prysznicem zastosować odwodnie-
nie łukowe, które zbiera wodę w for-
mie zakrzywionej rynny sytuowa-
nej w  narożu. W  zależności od tego, 
gdzie umieścimy odpływ liniowy, czy 
przy ścianie, czy bliżej środka prze-
strzenni natryskowej, spadek po-

sadzki należy zrobić jedno- lub dwu-
stronny. Przy tym rodzaju odwodnie-
nia konieczny jest 2,5% spadek, czyli  
2,5 cm na 1 m. Odpływ liniowy ma 
większą płaszczyznę odbioru wody 
z  posadzki od punktowego (dzięki 
długiej rynnie), choć sam syfon jest 
tej samej średnicy. 

POSADZKA ZAMIAST 
BRODZIKA
Zarówno wyprofilowana posadzka, 
jak i ściany w miejscu natrysku, mu-
szą być zabezpieczone przed dzia-
niem wody. Najlepiej jest je wykoń-
czyć płytkami ceramicznymi. Im 
mniejsze, np. mozaikowe, tym ła-
twiej uformować spadek. Przy więk-
szych formatach płytek konieczne 
będzie docinanie elementów. Spo-
ina między nimi powinna być wodo-
odporna i zapobiegać rozwijaniu się 
mikroorganizmów na powierzchni 
fugi. Najbardziej polecane, choć 

Nowoczesne odpływy posadzkowe
Wybierając punktowy lub liniowy odpływ, bez trudu dobierzemy rodzaj kratki 
odprowadzającej wodę, pasujący do naszego wnętrza. Dostępne są one w różnych 
wariantach, wzorach i kolorystyce. Znajdziemy produkty ze stali nierdzewnej, gładkie 
i perforowane, a nawet wykonane z ozdobnego szkła. Ciekawym i nowoczesnym 
elementem odpływów liniowych jest ich LED-owe podświetlenie. Może mieć różne 
kolory lub zmieniać barwę. Kupując odpływ podłogowy, warto zdecydować się na 
model samoczyszczący i eliminujący ryzyko zasysania zwrotnego, czego efektem bywa 
nieprzyjemny zapach w odpływie. 

Prysznic bez brodzika 
może być osłonięty 
tradycyjną kabiną, 
przystosowaną do 
montażu bezpośrednio 
na posadzce. Częściej 
jednak montuje się tu 
pozbawioną ram szybę 
z hartowanego szkła.

Najłatwiej prysznic 
z odpływem 
w posadzce wykonuje 
się na etapie budowy 
domu. Gdy budynek 
ma podłogę na 
gruncie, układa się 
najpierw podejście, 
następnie betonuje 
podłogę i na niej 
montuje syfon. Na 
całości układa się 
jastrych ze spadkiem. 
Ale w wielu domach 
można też wykonać 
odpływ w posadzce 
w trakcie remontu.  FO
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 najdroższe, są elastyczne spoiny 
epoksydowe. Zapewniają jednak do-
skonałą izolacyjność. Dodatkowo 
warto wzmocnić uszczelnienie prze-
ciwwodne w  narożnikach, stosując 
specjalne taśmy. 
Płytki posadzkowe muszą być an-
typoślizgowe, by nie stwarzały za-
grożenia w  czasie kąpieli. Produkty 
tego typu są oznaczone symbolami 
od R9 do R13. Nie ma konieczności, 
aby okładzina na ścianach sięgała 
sufitu, wystarczy pokryć je do wy-
sokości działania wody (minimum 
1,5  m od  podłogi). Reszta powierz- 
chni może być pomalowana farbą 
przeznaczoną do pomieszczeń o pod-
wyższonej wilgotności. 
Zarówno odwodnienie liniowe, jak 
i  punktowe można ukryć pod płyt-
kami. Wystarczy je przyciąć i  za-
montować w dystansie do odpływu, 
tak by pozostały szczeliny umoż-
liwiające spływanie wody. Pamię-
tajmy, że wykonując podłogę naj-
pierw należy zaizolować taśmami 
uszczelniającymi rozetę lub rynnę 

odpływową syfonu, dopiero wów-
czas można przejść do wykańczania 
posadzki.

ODPŁYW W ŚCIANIE
Zamiast odprowadzenia wody w po-
sadzce można wykonać odpływ 
w  ścianie w  narożu strefy natrysku. 
Służy do tego odpowiedni stelaż z sy-
fonem i odpływem. Konstrukcją po-
dobny jest do podtynkowej toalety, 
analogicznie montuje się go w  ścia-
nie i obudowuje płytami g-k. Dzięki 
temu, że ma dodatkową płytkę słu-
żącą do przymocowania mieszacza 
baterii natryskowej, bez trudu zasto-
sujemy armaturę podtynkową. Rura 
odpływowa w takim rozwiązaniu po-
winna być umieszczona w  warstwie 
podłogi o grubości 11 cm, gdzie 5 cm 
zajmuje styropian, 5 cm wylewka, 
a  1  cm materiał posadzkowy. Nato-
miast wylot do syfonu sytuuje się 
na poziomie wykończonej podłogi. 
Szczelinę odpływu maskujemy przy-
ciętą płytką okładziny, zostawiając 
dystans na odpływ wody.

Brodziki podpłytkowe
Nowym rozwiązaniem są brodziki 
podpłytkowe, dające większą 
gwarancję szczelności. Mają one 
wbudowany odpływ (liniowy 
lub punktowy), syfon oraz 
matę uszczelniającą, wykonaną 
z wzmocnionej folii polietylenowej. 
Konstrukcja brodzików jest 
wyprofilowana, dzięki czemu tworzą 
gotowy spadek dla wody w kierunku 
odpływu i ułatwiają ułożenie okładziny. 
Przykleja się ją elastycznym klejem 
do płytek, na wylewce betonowej lub 
podkładzie styropianowym. Naddatek 
maty pozwala na szczelne wyłożenie 
strefy natrysku oraz fragmentu 
ściany. Producenci oferują maty 
kwadratowe, prostokątne i półokrągłe. 
Oprócz wysokiej szczelności 
atutem brodzików podtynkowych 
jest szybki i łatwy montaż. Produkt 
nabywa się wraz z instrukcją, dzięki 
czemu możemy zainstalować go 
własnoręcznie. Ważne, by wybrać 
model do odpowiedniej grubości 
płytek posadzkowych (5-7 lub 
8-12 mm). Całkowita wysokość 
zabudowy tego typu rozwiązania to 
12,5 cm.
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PRAKTYCZNE POMIESZCZENIE, W KTÓRYM WYGODNIE BĘDZIE MYĆ, PRAĆ, 
CZYŚCIĆ, SZOROWAĆ, SUSZYĆ I PRASOWAĆ, PRZYDA SIĘ W KAŻDYM DOMU. 

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

W gospodarczej
ŁAZIENCE

Jeśli dysponujemy większym me-
trażem, funkcję łazienki gospo-
darczej może pełnić w domu od-

dzielne pomieszczenie. To rozwiąza-
nie praktyczne, pozwalające na od-
izolowanie od części mieszkalnej 
miejsca, gdzie gromadzimy odzież 
przeznaczoną do prania, zanieczysz-
czone buty czy sprzęty wymaga-
jące solidnego czyszczenia. Odcią-
żamy w ten sposób główną łazienkę, 
która może zachować bardziej repre-

zantacyjny charakter.  W mniejszym 
mieszkaniu można wydzielić część 
łazienki czy pomieszczenia gospo-
darczego, i tam stworzyć przestrzeń, 
która ułatwi pranie, jego późniejsze 
suszenie oraz prasowanie. 

ODPOWIEDNIA LOKALIZACJA
Współcześnie projektowane domy 
jednorodzinne przewidują miejsce 
na pralnię lub łazienkę gospodar-
czą zlokalizowane przy garażu, po-

mieszczeniu gospodarczym, w  piw-
nicy lub na poddaszu. Jako mniej re-
prezentacyjne zazwyczaj jest odizo-
lowane od strefy dziennej domu. 
Całą strefę gospodarczą umiesz-
cza się od strony północnej, czyli 
najchłodniejszej, przez co tworzy 
bufor dla ogrzewanej części bu-
dynku. Niejednokrotnie sytuuje 
się łazienkę gospodarczą przy wyj-
ściu prowadzącym do ogrodu. Dzięki 
temu łatwo z  niej korzystać, gdy 
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potrzebujemy umyć np. plastikowe 
meble z  letniej jadalni czy pozosta-
wić brudną odzież po pieleniu grzą-
dek. Przy tym układzie wygodnie 
będzie też sprawnie wywiesić pranie 
w  ogrodzie. Często planuje się ła-
zienkę gospodarczą w kotłowni, warto 
jednak podkreślić, że nie wszyscy 
producenci instalacji grzewczej po-
lecają takie rozwiązanie. Niektóre 
urządzenia nie mogą funkcjonować 
we wnętrzu, w  którym panuje pod-
wyższona wilgotność. Należy się za-
tem upewnić, czy w  naszym przy-
padku jest to możliwe. Gdy z gospo-
darczej łazienki korzystają wszyscy 
domownicy, można zlokalizować ją 
na poddaszu lub piętrze przy sypial-
niach i garderobie. Ułatwi to wówczas 
dostęp do wypranej bielizny i praso-
walni. Nie będziemy też musieli da-
leko nosić prania podczas wymiany 
pościeli czy ręczników. 
Pomieszczenie nie musi być duże, 
ale dobrze by miało choć niewielkie 
okno. Nieduży lufcik przyda się do 

wpuszczania światła dziennego oraz 
niezbędnego świeżego powietrza.

WYGODNA UMYWALNIA
W  gospodarczej łazience przyda 
się przede wszystkim duża umy-
walka. Ważna jest w niej nie tylko po-

wierzchnia, ale również głębokość, 
aby z  powodzeniem można ją było 
wykorzystać do prania ręcznego. 
W  takiej misie bez trudu umyjemy 
z błota kalosze lub wyszorujemy gu-
mową wycieraczkę. Spora głębokość 
umywalki przyda się również 

Łazienka przemysłowa powinna być 
ulokowana na uboczu, w miejscu nie 

należącym do reprezentacyjnej części domu.
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podczas napełniania wiadra lub mi-
ski wodą. 
Ważny będzie rodzaj armatury. Po-
winna być to wysoka bateria z  mie-
szaczem. Praktycznym rozwiąza-
niem będzie też elastyczna końcówka 
wylewki lub wylewka wyciągana ze 
słuchawką. Do tego typu łazienek 
i  pralni często wybiera się zlew go-
spodarczy wraz z armaturą stosowaną 
w  pomieszczeniach przemysłowych. 
Wygodnie będzie korzystać z  umy-
walni, do której wybierzemy kran z fo-
tokomórką reagującą na ruch. Włą-
czymy wodę bezdotykowo, będziemy 
mieć np. brudne dłonie. 
Umywalka może być ceramiczna 
lub wykonana ze stali nierdzewnej. 
Ważne, aby była łatwa w utrzymaniu 
czystości. Dlatego najczęściej ma ona 
prostą formę, bez zdobień i zakamar-
ków, w  których mogłyby gromadzić 
się zanieczyszczenia. Umywalka może 
być pojedyncza lub w formie dwuko-
morowego głębokiego zlewu. Dobrym 
rozwiązaniem, choć droższym, będzie 
montaż dwóch zlewów. Gospodarcze 
zlewy wielokomorowe, najczęściej 
wykonane ze stali, mają często dodat-
kowe pole odkładcze w  formie ocie-
kacza. To wygodne rozwiązanie, gdyż 
chroni przed wodą okolice umywalni 
oraz usprawnia prace. Łatwiej jest za-
prać np. fragment obrusa zaplamio-
nego kawą, gdy jego większa część 
spoczywa na ociekaczu. 

Wygodne miejsce na odstawienie 
detergentów, gąbek i  szczotek po-
trzebnych podczas prania i  szoro-
wania uzyskamy, montując umy-
walkę w  długim blacie. Pod nim 
przyda się zamykana szafka, pozwa-
lająca na uporządkowanie i przecho-
wywanie proszków, płynów i  past 
czyszczących. 

WANNA I PRYSZNIC
Dla komfortu użytkowego łazienka 
gospodarcza, jeśli powierzchnia na to 
pozwala, powinna pełnić funkcję peł-
nowartościowego sanitariatu. Tak jak 
wiele tego rodzaju pomieszczeń wy-
posażona bywa w  sedes (który bar-
dzo przydaje się, gdy przebywamy 
długo w ogrodzie lub pracujemy w ga-
rażu), również wanna i prysznic będą 
tu miały swoje zastosowanie. Ich wie-
lofunkcyjność szybko sprawdzi się 
podczas domowych porządków. Naj-
bardziej praktyczna będzie wanna że-
liwna. Atutem jest jej solidna kon-
strukcja oraz odporność na działanie 
preparatów chemicznych. Dzięki niej 
łatwo umyjemy sprzęty o większych 
gabarytach, takie jak skrzynki samo-
chodowe lub duże donice ogrodowe. 
Ale także wypierzemy tu dywanik 
lub namoczymy w wybielaczu długie 
zasłony. Aby ułatwić prace, przyda 
się wylewka prysznicowa z  długim 
wężem. 
Prysznic może mieć formę natrysku 
w kabinie, gdyż sprawdzi się choćby 
podczas lata, gdy dużo czasu spę-
dzamy w ogrodzie. Właściciele psów 
docenią możliwości umycia pupila 
po zabawach w  błocie. Ważne, aby 
kabina wygodnie się otwierała, gdyż 
w tego typu łazience częściej korzy-
sta się z  szeroko dostępnego bro-
dzika, do którego można wstawić np. 
krzesło ogrodowe wymagające solid-
nego szorowania. Dobrym rozwią-
zaniem będzie też prysznic z odpły-
wem w  posadzce. To ułatwi mycie 
wielu przedmiotów i sprzętów. Brak 
brodzika sprawi, że wprowadzimy 
tam np. wózek dziecięcy czy inwa-
lidzki, w celu gruntownego umycia. 

SPRZĘTY I WYPOSAŻENIE
Łazienka gospodarcza to idealne 
miejsce na pralnię. Warto tu wstawić 
pralkę oraz suszarkę automatyczną. 

Pod natryskiem w łazience gospodarczej 
z powodzeniem umyjemy też naszego 
pupila.

Wanna w pralni przyda się podczas 
namaczania bielizny, odplamiania czy 
samego prania ręcznego.

W łazience gospodarczej sprawdzi 
się prysznic z odpływem w posadzce, 
pozbawiony kabiny.
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W  domu wielopokoleniowym lub 
w rodzinie, gdzie jest dużo dzieci po-
trzeba często sprawia, że wstawia 
się do pomieszczenia aż dwie pralki. 
Przyspiesza to pranie i ułatwia gospo-
dyni prace domowe. Nie poświęca się 
wówczas całego dnia na segregację, 
rozwieszanie i suszenie ubrań. 
W  suszarni oprócz elektrycznej su-
szarki potrzebne będą rozstawiane 
lub wiszące modele. Pierwsze spraw-
dzą się również do suszenia na dwo-
rze, drugie zaoszczędzą miejsce 
dzięki podciągom sytuującym drążki 
pod sufitem. Równocześnie przyda 
się miejsce na suszenie odzieży ta-
kiej jak koszule czy kurtki, rozwie-
szonych na wieszakach ubranio-
wych typu ramiączko. Przydadzą się 
wtedy relingi i haki pod sufitem, naj-
lepiej zlokalizowane nad odpływem 
w posadzce. 
Dopełnieniem pralni i  suszarni jest 
prasowalnia. Miejsce do ustawienia 
deski i  żelazka powinno być najle-
piej oświetlone w  pomieszczeniu. 
Pełen komfort da niezmienne miej-
sce, w  którym sprzęty mogą być 
rozstawione na stałe. Jeśli zajmują 
zbyt dużo przestrzeni, warto na ścia-
nie umieścić uchwyty do zawiesze-
nia złożonej deski i  żelazka. Meta-
lowy koszyk na gorącą stopę urzą-
dzenia pozwoli na odłożenie go od 
razu po wykorzystaniu, nie czeka-

jąc na schłodzenie. Dla zachowania 
porządku w  łazience gospodarczej 
przydadzą się szafki i szuflady na nie-
zbędny sprzęt, detergenty, ręczniki 
i  środki higieny. Powinny być wy-
konane z  materiałów ułatwiających 
utrzymanie czystości i  odpornych 
na działanie związków chemicznych. 
Jeśli w  łazience gospodarczej usta-
wimy kosze na brudną bieliznę, jest 
szansa, że będzie ona tam trafiała 
przynoszona przez domowników, za-
miast np. piętrzyć się na podłodze 
w pokojach dziecięcych. Warto pójść 
jeszcze dalej i ustawić kilka koszy do 
segregowania prania choćby kolo-
rami. Jeśli udało się w rodzinie wdro-
żyć segregację śmieci, może się uda. 
Bardzo praktyczne będzie zamonto-
wanie w  łazience gospodarczej ko-
szyków na szynach, służących do 
układania wyprasowanej i poskłada-
nej garderoby, ręczników czy sparo-
wanych skarpet. 

NIEZBĘDNE INSTALACJE 
I ZABEZPIECZENIA
Oprócz doprowadzenia wody do ła-
zienki gospodarczej konieczne jest 
odpowiednie zaprojektowanie insta-
lacji elektrycznej. Nie można zapo-
mnieć o tym, że oprócz gniazda zasi-
lającego dla pralki i suszarki, będzie 
też niezbędne dla żelazka i  innych 
mniejszych sprzętów używanych 

Posadzka w łazience 
gospodarczej
Ponieważ nie jest to 
pomieszczenie reprezentacyjne, 
przede wszystkim powinniśmy 
podczas wykańczania wnętrza 
postawić na praktyczną stronę 
i trwałość użytych materiałów. 
Na posadzce sprawdzą się 
wodoodporne okładziny, najlepiej 
wytrzymałe na duże obciążenia 
oraz uszkodzenia mechaniczne. 
Poleca się użyć płytki podłogowe 
o antypoślizgowej powierzchni, 
czyli oznaczone symbolami od 
R9 do R13. Płytki ceramiczne i 
gresowe należą do najczęściej 
stosowanych okładzin w miejscach 
narażonych na dużą wilgotność. 
Dobrym rozwiązaniem będzie też 
żywiczna posadzka przemysłowa, 
jednak jest to rozwiązanie droższe. 
Przed wykończeniem podłogi 
warto wykonać w niej instalację 
odpływową. Odprowadzenie 
wody może znajdować się 
pod prysznicem, na środku 
pomieszczenia lub przy ścianie. Do 
wyboru mamy odpływ punktowy 
lub liniowy. Nie można zapomnieć 
o elastycznych i hydrofobowych 
spoinach. Najlepiej wybrać fugi 
odporne na zagnieżdżanie się 
mikroorganizmów i osadzanie 
w szczelinach zanieczyszczeń. 
Polecanym jest też montaż 
pod posadzką ogrzewania 
podłogowego, które ułatwi 
suszenie w łazience i zadba 
o odpowiednią cyrkulację 
powietrza. Przy tym rozwiązaniu 
warto wybrać cieńsze okładziny 
niż gruby gres, przeznaczone 
do łazienek z ogrzewaniem 
podłogowym. Instalacja da nam 
niezależność od c.o. budynku. 
Sterowanie manualne pozwoli na 
włączanie i wyłączanie ogrzewania 
według potrzeb.

W pralni kosze na bieliznę są 
niezbędne. Udogodnieniem w domach 

piętrowych mogą być też zsypy na 
pranie, czyli kanały, którymi przesuwa 
się w dół do pralni brudna garderoba. 

Wówczas kosz sytuuje się pod kanałem 
zrzutni.
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w  pomieszczeniu. Ze względu na 
panującą w  łazience gospodarczej 
wilgoć należy stosować włączniki 
i gniazda elektryczne z odpowiednią 
izolacją. Także oprawy oświetleniowe 
muszą być przeznaczone do pomiesz-
czenia o podwyższonej wilgotności. 
Ponadto łazienka gospodarcza po-
trzebuje bardzo dobrej wentyla-
cji. Aby wspomóc grawitacyjną, ko-
nieczne będzie zainstalowanie me-
chanicznej. Samo otwieranie okna 
nie wystarczy, aby z  pomieszczenia 
zniknęła wilgoć, choć uchylne prze-
szklenie z pewnością poprawi cyrku-
lację powietrza. Warto wiedzieć, że 

istnieje możliwość montażu wenty-
latora z  czujnikiem wilgoci. Włącza 
się on zdalnie, gdy wilgotność w po-
mieszczeniu przekroczy ustalony 
poziom. 
Tak jak ściany należy pokryć np. 
farbą hydrofobową przeznaczoną do 
łazienki, dużą uwagę trzeba przyło-
żyć do wykończenia posadzki. Pod od-
porną na wilgoć okładziną konieczna 
jest solidna hydroizolacja. To istotny 
element zwłaszcza, gdy wykonujemy 
odpływ w podłodze i to zarówno, gdy 
zamierzamy zrezygnować z brodzika 
pod prysznicem, ale również sytuując 
go na środku pomieszczenia. Central-
nie zamontowany odpływ ułatwi my-
cie gabarytowych sprzętów, czy su-
szenie odzieży po zastosowaniu pro-
gramu prania bez odwirowania. 

ANEKS GOSPODARCZY
Gdy nie dysponujemy dużym do-
mem, w  którym można jedno z  po-
mieszczeń zagospodarować na ła-
zienkę gospodarczą, wówczas miej-
sce na pralnię, suszarnię i  praso-
walnię trzeba wydzielić. Najłatwiej 
będzie zaaranżować potrzebne funk-
cje w  największej łazience. Wystar-
czy pralkę i  wiszącą nad nią szafkę 
na detergenty lub w  tym samym 

miejscu usytuowaną podciąganą su-
szarkę, umieścić w  narożu pomiesz-
czenia. Warto zainwestować wów-
czas w  pralkę z  suszarką, co zaosz-
czędzi nam miejsce. Gdy łazienka 
jest wąska, dobrym miejscem bę-
dzie strefa przy ścianie najdalej poło-
żona od wejścia. Możemy ją oddzielić 
od reszty pomieszczenia składanymi 
drzwiczkami. Również pomieszcze-
nie na poddaszu sprawdzi się jako 
łazienka o  poszerzonych funkcjach. 
Warto w  tym celu zostawić otwarte 
przestrzenie pod skosami. Z  powo-
dzeniem wsuniemy tam pralkę, su-
szarkę i deskę do prasowania oraz ze-
staw koszy na bieliznę. 
Jeśli łazienka ma być wielofunk-
cyjna, sprzęty gospodarcze, w  tym 
przede wszystkim pralkę, można 
schować w  zabudowie meblowej. Bę-
dzie doskonale je maskowała. Na-
leży jednak pamiętać, aby otwie-
rać drzwiczki podczas pracy urzą-
dzeń elektrycznych. Konieczne są 
też otwory wentylacyjne w korpusie 
szafek. Dobrym miejscem dla pralki 
i  kosza na bieliznę jest przestrzeń 
pod przedłużonym blatem umy-
walki. Zasłonięte frontem meblo-
wym lub ozdobną tkaniną, nie będą 
widoczne na co dzień. 

Na sytuowanie łazienki gospodarczej z dala od pokoi mieszkalnych pozwala fakt, że pomieszczenie to nie wymaga intensywnego 
i regularnego ogrzewania. Elektryczne sprzęty w niej zgromadzone same wytwarzają niezbędne ciepło w trakcie pracy. 

Drzwi w łazience 
gospodarczej
Ze względu na podwyższoną 
wilgoć panującą 
w pomieszczeniu, w łazience 
gospodarczej powinno się 
instalować drzwi z otworami 
wentylacyjnymi, z materiału 
odpornego na wypaczanie 
pod wpływem wody. Poleca 
się stalowe skrzydła, które 
od strony korytarza mogą 
być oklejone drewnopodobną 
okleiną pasującą do wystroju 
domu. 
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ROŚLINY WYBRANE 
DO OGRODOWYCH 
KOMPOZYCJI POWINNY 
TWORZYĆ ARANŻACJE 
ATRAKCYJNE O KAŻDEJ 
PORZE ROKU, NIE TYLKO 
WIOSNĄ I LATEM. 
ZNAJDZIEMY WIELE 
TAKICH, KTÓRE PIĘKNIE 
OZDOBIĄ POSESJĘ 
RÓWNIEŻ JESIENIĄ. 

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

jesienny 
Projektujemy

OGRÓD
Skomponowanie ogrodu, który 

będzie piękny o  każdej porze 
roku to nie lada sztuka. Najczę-

ściej doskonale wiemy, które z  od-
mian wyglądają najokazalej w okre-
sie letnim, ale nie zapominajmy, że 
również jesienią ogród może cieszyć 
nas pięknymi barwami. Co więcej, 
rośliny dobrane pod kątem efektow-
nego wyglądu o tej porze roku, zwy-
kle też dobrze prezentują się zimą. 
Aby dowiedzieć się, jak wygląda 
dana roślina jesienią i  jakim prze-
obrażeniom ulega zimą, sprawdźmy 
informacje i zdjęcia na portalach in-
ternetowych, zamieszczone przez 
firmy ogrodnicze. Warto też odwie-
dzić sklepy z sadzonkami. Ciepłą je-
sienią również można poczynić nasa-
dzenia roślin kwitnących o tej porze 
roku, warto z tego skorzystać. 

KOMPOZYCJA OGRODU 
NA CZTERY PORY ROKU
Choć trudno zaprojektować zie-
leń tak, aby zawsze była atrakcyjna 
w każdej ze stref ogrodu, należy roz-
planować rośliny w  możliwie naj-
bardziej optymalny sposób. Pamię-
tajmy, że wiosną i latem częściej po-
dziwiamy nasadzenia z tarasu czy se-
zonowej jadalni na trawie, położonej 
w  głębi posesji. Jesienią i  zimą na-
tomiast obserwacje czynimy główie 
z  okien domu i  przemierzając trakt 
wejściowy. Dlatego zwłaszcza w miej-
scach najbardziej dla nas wyekspo-
nowanych w tych porach roku warto 
posadzić rośliny, które będą cieszyć 
oczy, gdy skończy się lato. Ważne są  FO
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też nowe, pojawiające się na jesieni 
osie widokowe, widoczne głównie 
z  dziennej strefy domu czy też ku-
chennego okna. Jeśli mamy taki da-
leki widok, rozciągający się w  głąb 
ogrodu, istotne będzie, co posadzimy 
na końcu, np. przy samym ogrodze-
niu. Szczególnej uwagi wymaga sytu-
acja, gdy bliskie domu strefy ogrodu 
wypełniamy wiosennymi i  letnimi 
kompozycjami. Gdy przekwitną 
i  przestaną być pierwszym planem 
widokowym, nasz wzrok natych-
miast będzie kierował się w  dalsze 
rejony, i z tego powodu warto uczynić 
je atrakcyjnymi. Krzewy przy płocie, 
zasłonięte latem przez kwitnące ra-
baty, jesienią mogą stać się główną 
ozdobą ogrodu. Osiągnięcie takiego 
efektu nie powinno być trudne, po-
nieważ z  końcem lata liście wielu 
odmian zaczynają się przebarwiać. 
Wrażenie, jakie budują często prze-
wyższa feerią barw letni krajobraz. 
Nic w  tym dziwnego, przecież liści 
zazwyczaj jest więcej niż kwiatów, 
dzięki czemu tworzą dużo większe 
i wyrazistrze plamy barwne, składa-

jące się na wyjątkową dekorację na 
naszej posesji. 
Optymalnym rozwiązaniem jest 
aranżowanie zieleni w  taki sposób, 
by rośliny kwitnące wiosną, latem 
i  jesienią, przeplatały się wzajem-
nie. Wówczas kompozycja jest stale 
atrakcyjna. Warto zestawiać kolory-
stycznie rośliny w  wielobarwne ko-
bierce, pamiętając, jaką barwę będą 
przybierać w czasie jesiennej zmiany 
szaty. Trzeba też wiedzieć, że w ogro-
dzie komponowanym na cztery 
pory roku liczą się oprócz kwiatów 
również owoce, liście oraz barwne 
i  kształtne łodygi. Dzięki temu na-
wet zimą obnażone gałązki i konary 
mogą tworzyć wyjątkowy wizerunek. 
W  planowaniu jesiennych kompo-
zycji uczestniczą też elementy ma-
łej architektury, które o  tej porze 
roku są bardziej wyeksponowane 
niż latem. 

Jedną z bardziej spektakularnych roślin 
jesiennych jest miechunka rozdęta. Jej 
owoce są jadalne.

Nie tylko kwiaty jesienne ozdobią ogród. 
Także dwubarwne liście derenia białego 
będą stanowić wyjątkową dekorację.

Dalie zakwitną kolorowo na jesieni, jeśli będą 
posadzone w miejscach nasłonecznionych.

WARTO TRZYMAĆ SIĘ
ZASADY NASADZEŃ 

KASKADOWYCH, 
GDZIE NA TLE 

WYŻSZYCH SADZONEK 
WYEKSPONUJEMY 
CORAZ NIŻSZE.

Jesienne 
rośliny
kwitnące:

 wrzosy,  chryzantemy, 
 begonie,  astry,  fasola 

ozdobna,  ketmia syryjska, 
 oczar wirginijski,  rozchodnik 

okazały,  zimowit jesienny, 
 rudbekia błyskotliwa, 
 powojnik wielokwiatowy, 
 wiciokrzew Browna,  rdest 

Auberta,  zawilec japoński, 
 sępota,  lobelia przylądkowa, 
 niecierpek nowogwinejski, 
 wilec,  jeżówka purpurowa, 
 kanna.

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

Warto posadzić 
w ogrodzie 
rośliny, z których 
można układać 
jesienne bukiety.
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ODMIANY KWITNĄCE 
JESIENIĄ
Ogród z powodzeniem ozdobimy ro-
ślinami, które rozpoczynają kwit-
nienie z  końcem lata. Odmiany za-
chowujące kwiaty przez całą jesień, 
sprawią, że sezon wyda nam się prze-
dłużony. Najbardziej atrakcyjne będą 
te sadzonki, które kwitną do pierw-
szych przymrozków. Popularnymi 
w naszych ogrodach są wrzosy i wrzo-
śce. Dziś znajdziemy w  sklepach 
ogrodniczych wiele ich odmian i ko-
lorów. Od drobnych kwiatów, po bar-
dziej mięsiste, doskonale nadają się 
do stworzenia atrakcyjnych i  wie-
lobarwnych kobierców. Występują 
w  wielu odcieniach, a  niektóre swą 
intensywnością wyjątkowo zachwy-
cają. To rośliny łatwe w uprawie, nie-
wymagające częstego podlewania. 
Są wieloletnie, trwałe i odporne, dla-
tego będą cieszyć nas przez wiele 
sezonów. 
Warto też zasadzić astry, czyli mar-
cinki. Dorosłe będą miały około 
20 cm wysokości i doskonale ozdobią 
skalniaki oraz przydomowe rabaty. 
Ich kolory to fiolet, róż, czerwień, 

niebieski i biel. Na wyższe nasadze-
nia doskonale nadadzą się chryzan-
temy. Znajdziemy aż 50 odmian tych 
kwiatów. 

KOLOROWE LIŚCIE
Drugą ozdobą po kwiatach jesien-
nych są rośliny o barwnych liściach. 
Bujne odmiany stają się często zna-
czącą ozdobą ogrodu. Warto zasadzić 
drzewa i krzewy o intensywnie prze-
barwiających się liściach. Należą do 
nich dęby czerwone, kaliny, graby, irgi, 
klony i miłorzęby. Wyglądają atrakcyj-
nie również wiosną i  latem, dlatego 
będziemy mieć z nich dużą pociechę. 
Bordowy i czerwony akcent wprowa-
dzą w  ogrodzie: perukowiec, trzmie-
lina oskrzydlona, klon palmowy, ka-
lina i  sumak octowiec. Z  kolei żółty 
będzie miłorząb dwuklapowy, gru-
jecznik japoński i  tulipanowiec ame-
rykański. Ale kolorowe liście wystę-
pują też u efektownych bylin takich 
jak liliowce, których znajdziemy kil-
kadziesiąt odmian (również pięk-
nie kwitną). Są łatwe w  uprawie 
i  w  miejscu wysadzenia trwają na-
wet 30 lat. Ponadto ozdobne będą 

Atrakcyjność jesiennego ogrodu zapewnią 
rozmaicie przebarwiające się liście. 

Najciekawsze będą te, które prezentują kilka 
kolorów w tym samym czasie. Komponując ze 
sobą różne odmiany krzewów, można uzyskać 

rozciągnięty w czasie dekoracyjny efekt  
zmiennej bogatej kolorystyki.

WIELOBARWNE
I OKAZAŁE KULE KWIATÓW 
CHRYZANTEM TO JEDNA 

Z NAJWIĘKSZYCH DEKORACJI 
JESIENNEGO OGRODU. 

ZNAJDZIEMY
AŻ 50 ODMIAN TYCH 

EFEKTOWNYCH KWIATÓW.
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Przebarwianie się liści 
na krzewach i drzewach
Nawet jeśli wybierzemy atrakcyjne rośliny i wykonamy projekt 
nasadzeń, jest jeszcze jeden czynnik odpowiedzialny za nasz sukces. 
Nie zawsze możemy być pewni, że wybrana sadzonka przebarwi się 
w naszym ogrodzie w sposób identyczny, jak na zdjęciach w internecie. 
Pamiętajmy, że w dużej mierze pogoda kreuje nasz krajobraz. Od tego 
zależy jak ogród będzie wyglądał w danym sezonie. Największy wpływ 
na pięknie przebarwiające się zwykle jesienią liście ma letnia susza. 
Upały mogą spowodować, że nie uzyskamy kolorowych koron drzew, 
a krzewy szybko zbledną. Po wyjątkowo gorącym okresie letnim 
liście nie pozostaną też na dłużej na gałęziach. Także nie będzie im 
służył silny wiatr i intensywne opady deszczu, ogałacające gałęzie 
w przyspieszonym tempie. Z kolei mniej dokuczliwe i mokre lato 
zapewni intensywne oraz długotrwałe barwy w jesiennym ogrodzie. 

 REKLAMA 

inne byliny takie jak np. bodziszki, 
czyli inaczej geranium. Do 2 m może 
urosnąć parzydło leśne. Ta bylina 
kwitnie na biało, później przebar-
wia się jesienią. Jest bardzo wytrzy-
mała i  odporna na mróz. Także tia-
rella, która przebarwia się na czer-
wono-brązowo uatrakcyjni ogród, aż 
do nadejścia zimy.

OZDOBNE OWOCE
Dużą dekoracyjnością charaktery-
zują się wszelkie drzewa i  krzewy, 
które efektownie owocują. Mocno 
czerwone grona będzie mieć irga. 
Ten krzew pięknie płoży się, two-
rząc kobierce korali. Znajdziemy 
też jej żółtą odmianę, o  podob-
nej sile intensywności. Czerwone 

owoce urokliwie odcinające się od 
zieleni liści będzie miał ognik szkar-
łatny. Podobnie efektownie wygląda 
jesienią cis. Zarówno niskie sa-
dzonki, jak i  wysokie okazy, obsy-
pane czerwonymi owocami, prezen-
tują się bardzo elegancko. Będą też 
estetyczne po jesieni, gdyż to ro-
śliny zimozielone. Wśród pnączy 
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polecany jest dławisz okrągłolistny. 
Owoce są czerwone i  pięknie wy-
glądają wśród przebarwiających się 
na żółto drobnych liści. Niestety za-
równo gronka cisu, jak i dławisza są 
silnie trujące. 
Pamiętajmy, że wszystkie odmiany 
jabłoni, zwłaszcza ozdobne, będą ra-
czyły nas pięknym obrazem do póź-
nej jesieni. Rajska jabłoń występuje 
w  wielu odmianach, której efek-
towne małe owoce nadają się do 
przygotowania przetworów. Z  kolei 
jaskrawo żółte owoce ma na jesieni 
także pigwowiec pośredni. Warto za-
sadzić go również dla wcześniej-
szych licznych kwiatów, o intensyw-
nie czerwonym kolorze. Urozmaice-
niem ogrodu wiosną, latem i jesienią 
będzie dzika róża, o  wielu walorach 
zdrowotnych. Inną atrakcją będą ja-
skrawo różowe owoce trzmieliny. Ale 
też od września możemy cieszyć 
się w  ogrodzie intensywnie poma-

rańczowymi, dużymi owocami mie-
chunki rozdętej. Jej mieszki wyglą-
dają jak chińskie lampiony. Scho-
wany w  niej owoc jest jadalny 
i działa leczniczo. Roślina doskonale 
nadaje się na suszone bukiety.
Zdatne do spożycia i  bogate w  wi-
taminy będą także pomarańczowe 
gronka na rokitniku wąskolistnym. 
Biały kolor w ogrodzie wniesie śnie-
guliczka, o  swych atrakcyjnych dla 
ptaków owocach. Z  kolei ciemne 
grona będzie miał czarny bez. 

EFEKTOWNE ŁODYGI
Atrakcją jesiennego i  zimowego 
ogrodu będą też ciekawe gałęzie 
krzewów i drzew. Mocno poskręcana 
leszczyna pospolita, wierzba mandżur-
ska czy karłowata akacja są ozdobne 
nawet bez liści. Pędy derenia bia-
łego wniosą kolor czerwony, derenia 
rozłogowego żółty, a derenia świdwa 
żółto-pomarańczowy. 

Ozdobne trawy
Melancholijny obraz jesiennego ogrodu bardzo urozmaicą specjalne 
odmiany traw. Wyszukane gatunki wprowadzą barwy zielone, szare, 
popielate, białe, żółte, różowe, a nawet czerwone. Zarówno kwiatostany, 
jak i liście będą tworzyć piękne kompozycje. Miedzianą barwę wniesie 
proso rózgowate. Warto też posadzić trzcinnik i trzęślicę. Stalowy 
kolor wprowadzi do aranżacji kostrzewa sina. Z kolei miskant zmieni się 
jesienią przebarwiając liście. Jaskrawo czerwone będzie mieć imperata 
cylindryczna ‘Red Baron’. Różowe pióropusze to atut odmiany traw 
pampasowych. Niestety wiele traw ozdobnych wymaga okrycia 
na zimę. Warto jednak poświecić na to trochę czasu w trakcie prac 
ogrodowych. Odwdzięczą się w następnym sezonie.

Do ogrodu warto wybierać takie rośliny 
owocujące, które są nie tylko efektowne 
wizualnie, ale również jadalne, nadające się 
np. na jesienne przetwory.
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OŚWIETLENIE DOMU I PRZESTRZENI WOKÓŁ NIEGO 
ZAPEWNIA KOMFORT ORAZ BEZPIECZEŃSTWO 
PORUSZANIA SIĘ W OGRODZIE PO ZMROKU. KREUJE 
TAKŻE NIEPOWTARZALNY KLIMAT. 

wokół domu

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot
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ŚWIATŁO

Oświetlenie zewnętrzne domu, drzwi wejściowych, podświetle-
nie schodów, podjazdu do garażu, bramy, tarasu czy ścieżek ogro-
dowych powinno być tak dobrane, aby zapewnić bezpieczne po-

ruszanie się po posesji po zmroku i jak najlepiej chronić przed ewentual-
nymi złodziejami – trudniej jest się przedostać niepostrzeżenie przez jasno 
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Oświetlaj mądrze 
i oszczędnie!
Wybierając lampy do oświetlenia 
posesji, kierujmy się zasadami:

 Oprawa (czy halogen) 
powinna mieć płaską szybę 
zamontowaną wewnątrz 
obudowy. Stosowanie wokół 
domów wypukłych koszy lub 
kulistych opraw rozpraszających 
światło we wszystkich kierunkach 
jest nienajlepszym rozwiązaniem. 
Mamy wtedy do czynienia ze 
zjawiskiem olśnienia zarówno 
osób znajdujących się na posesji, 
jak i nas samych chcących 
dostrzec cokolwiek na podwórku.   

 Kinkiety, oprawy wiszące czy 
lampy słupkowe najlepiej jak 
będą miały oprawy skierowane 
tak, aby świeciły w dół. Często 
kupujemy klosz, który ma 
płaską szybę, ale zamontowaną 
pionowo. Wówczas należy 
zmienić kierunek montażu 
oprawy na ścianie lub słupku. 
Najgorzej jest, jeśli kupimy lampę 
z kilkoma szybami umieszczonymi 
w oprawie tak, że rozsył światła 
następuje w kilku kierunkach. 
Wyjściem jest montaż osłony 
nieprzeświecalnej w taki sposób, 
by światło padało jedynie w dół.  

 Bramę wjazdową i furtkę 
oświetlamy tak, by można 
je było wygodnie otwierać, 
a także widzieć, kto przed 
nimi stoi. Sprawdzą się w tych 
miejscach silne reflektory 
halogenowe z czujnikiem ruchu.  

 Drogi prowadzące do 
domu i garażu nie muszą 
być intensywnie oświetlone. 
Wystarczą oprawy najazdowe. 
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oświetlone podwórko. Także rola de-
koracyjna jest bardzo ważna. Umie-
jętne podświetlenie elewacji i detali 
architektonicznych sprawi, że dom 
będzie można podziwiać z daleka 
oraz pozwoli dostrzec to, co za dnia 
pozostaje niezauważalne. 

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 
– RODZAJE
Na rynku jest ogromny wybór mo-
deli lamp stojących, latarni, kinkie-
tów i opraw wiszących, najazdowych 
opraw oświetleniowych czy reflek-
torków halogenowych. Czym się one 
charakteryzują?
Lampy stojące i wysokie latarnie – to 
chyba najbardziej tradycyjne formy 
oświetlenia zewnętrznego. Przy-
bierają różne formy. Wysokie latar-
nie służą do oświetlenia dużej po-
wierzchni, natomiast niższe lampy 
do wybranego obszaru posesji.  
Kinkiety i oprawy wiszące – najczę-
ściej wykorzystujemy je, aby oświe-
tlić wejście do domu czy wjazd na po-
sesję. Pamiętajmy jednak, aby paso-
wały do stylu domu i ogrodzenia. 
Najazdowe oprawy oświetleniowe 
–  to bardzo małe oprawy, które nie-
zbyt silnie świecą. Przeważnie mon-
towane są w nawierzchniach podjaz-
dów, a ich górną powierzchnię licuje 
się z poziomem terenu. 
Reflektorki halogenowe – służą do 
oświetlenia elewacji. W domach 
z okapem montuje się je w podsufitce. 

SPECJALNE OPRAWY 
Wybierając oprawę, którą zamie-
rzamy umieścić na zewnątrz domu, 
sprawdźmy, czy ma odpowiedni 
współczynnik szczelności, oznaczony 
skrótem IP. W  przypadku opraw 
montowanych na zewnątrz wskaźnik 
ten musi być wysoki.
Najwłaściwsze są oprawy, które 
mają wskaźnik IP 55 (ochrona przed 
pyłem i strugami wody) lub IP 56 
(ochrona przed pyłem i silnymi stru-
gami wody lub zalaniem falą). Te, 
które mają działać pod wodą muszą 
mieć IP 67 (w małych zbiornikach 
wodnych) lub IP 68 (zanurzenie po-
wyżej 1,5 m głębokości). Oprawy 
muszą mieć także oznaczoną klasę 
ochronności, która charakteryzuje 
rodzaj izolacji elektrycznej. W ogro-

dzie można stosować lampy I lub 
II klasy (gdzie I oznacza izolację 
słabszą). 

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
Dobór oświetlenia zewnętrznego po-
winien uwzględniać wymagane na-
tężenie światła i jego ukierunkowa-
nie. Możemy więc kupić:

 żarówki halogenowe – dają dość 
silne i skupione światło, które reali-
stycznie odtwarza barwy; 

 świetlówki kompaktowe – dają rów-
nomierne światło, choć w niskiej 
temperaturze ich efektywność spada;

 oświetlenie LED (diody elektrolu-
minescencyjne) – świecą na biało 
lub kolorowo;

 rtęciówki wysokoprężne – znane 
z  oświetlenia ulic, niestety nie odda- 
ją naturalnych barw przedmiotów;

 sodówki niskoprężne – spotykane 
są na ulicach i placach publicz-
nych, dają żółtopomarańczowe świa-
tło, które jest doskonale widoczne 
we mgle. Sodówki nadają się do 
oznaczenia wjazdu na posesję czy 
do garażu. Są najbardziej energo-
oszczędne, jednak ich monochroma-
tyczne, żółte światło utrudnia rozpo-
znawanie barw;

 sodówki wysokoprężne – świecą 
ciepłym światłem, w którym prze-
waża czerwień i żółć, są nawet po-
lecane do oświetlenia murów z pia-
skowca lub cegły. 

Oprawy świetlne montowane na zewnątrz 
muszą być szczelne, odporne na czynniki 
mechaniczne oraz warunki atmosferyczne. 
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CZUJNE LAMPKI
Włączenie lamp przed domem bar-
dzo często odbywa się automatycz-
nie. Najczęściej do tego celu wyko-
rzystywane są czujniki ruchu. Włą-
czają one światło na ustalony czas, 
kiedy ktoś znajdzie się w polu ich 
działania. Czas, przez jaki światło bę-
dzie włączone, możemy regulować, 
np. 15 czy 30 sekund. Rozmieszcza-
jąc czujki weźmy pod uwagę, że ich 
zasięg jest ograniczony – od 10 do 
15 metrów. Do sterowania oświetle-
niem możemy też wykorzystać czuj-
niki zmierzchowe. Uruchamiają one 

lampy, gdy natężenie światła spada 
poniżej określonego poziomu. Czuj-
niki zmierzchowe powinny być za-
montowane w takim miejscu, by nie 
padało na nie światło z innego źródła. 

WOKÓŁ DOMU
Drzwi wejściowe. Wybierzmy lampy, 
które dobrze oświetlą klamkę, zamek 
i podest wejściowy.  Oprawy możemy 
ukryć, montując je w  daszku nad 
drzwiami, lub wyeksponować, zawie-
szając nad drzwiami. 
Schody wejściowe. Gdy schody są ni-
skie, do ich oświetlenia często wystar-

czą lampy oświetlające drzwi, gdy wy-
sokie – wymagają osobnego oświetle-
nia. Oprawy montowane w stopniach 
schodów zaakcentują stopnie. Jeśli 
balustrada jest murowana, możemy 
na dole umieścić światła punktowe, 
podkreślając wysokość każdego stop-
nia. Schody z ażurową balustradą mo-
żemy oświetlić lampami na słupkach 
montowanymi na bokach stopni. 
Ścieżki. Możemy rozjaśnić je świa-
tłem padającym z dołu do góry. Je-
śli umieścimy oprawy na obrzeżu 
chodnika lub w trawniku, to wyzna-
czą one przebieg ścieżki. Za to mo-
cowane na słupkach, ustawione po 
obu stronach, oświetlą ścieżkę rów-
nomiernie z góry.  
Fasada. Oświetlenie fasady powinno 
uwidaczniać efektowne detale, ma-
skując jednocześnie niedoskona-
łości. Ważne jednak, żeby lampy 

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 
DZIAŁAJĄCE NA PRĄD, 

WYMAGA SPECJALNYCH 
ZABEZPIECZEŃ. WSZYSTKIE 
JEGO ELEMENTY POWINNY 

BYĆ WYKONANE 
Z MATERIAŁÓW ODPORNYCH 

NA KOROZJĘ I INNE 
CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE. 

MUSZĄ BYĆ ONE 
WODOODPORNE, SOLIDNE 

I NIE STANOWIĆ
 ZAGROŻENIA DLA LUDZI, 
ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA. Lampy stojące powinny dawać 

dużo światła i być ustawione 
w optymalnym miejscu. 

Lampy zamontowane wzdłuż 
ścieżki mogą wyraźnie 
zaznaczać jej przebieg. 

Poza funkcją użytkową 
coraz większe znaczenie 
przypisuje się dekoracyjnej 
roli światła. 

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

 

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

 (2
)



 REKLAMA 

elewacyjne nie świeciły bezpośred-
nio w okna. W tym przypadku spraw-
dzą się oprawy umieszczone wokół 
domu lub reflektorki zamontowane 
na trawniku. 
Taras. Dobrym rozwiązaniem bę-
dzie mocne oświetlenie skierowane 
w stronę stołu. Możemy zamonto-
wać lampę na ścianie lub w zadasze-
niu tarasu. Resztę przestrzeni roz-
świetlamy małymi oprawami punk-
towymi – wprowadzą przytulny na-
strój. Sprawdzonym rozwiązaniem są 
także lampy przenośne.  
Furtka wejściowa. Gdy jest przykryta 
daszkiem, punkt świetny (np. sufi-
tową oprawę halogenową czy reflek-
tor) umieszczamy pod nim – skiero-
wane w dół światło oświetli dzwonek, 
klamkę i zamek. Oprawy możemy 
także umieścić na słupkach przy 
furtce.  
Ogród. Nie musimy rozjaśniać ca-
łego ogrodu. Wybierzmy tylko te ele-
menty, które chcemy podkreślić. 
Oświetlmy więc tylko najpiękniej-
sze drzewa oraz alejki.

Podświetlanie elementów użytkowych domów, takich jak strefa wejścia wraz ze schodami 
zewnętrznymi czy taras, jest nieuniknione, głównie ze względów bezpieczeństwa i komfortu 
domowników.
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jak w ogrodzie
W DOMU

OGRODY ZIMOWE 
POZWALAJĄ 
STWORZYĆ 
WYJĄTKOWE 
I EFEKTOWNE 
MIEJSCE RELAKSU 
DLA CAŁEJ RODZINY. 
KWIATY I ROŚLINY 
MOGĄ W NICH 
WYGLĄDAĆ PIĘKNIE 
PRZEZ CAŁY ROK, 
ŁAGODZĄC TYM 
SAMYM NASZĄ 
TESKNOTĘ ZA 
CIEPŁEM, SŁOŃCEM 
I LATEM.

Ogród zimowy jest przeszkloną 
konstrukcją niejako dokle-
joną do bryły budynku. Pełni 

on najczęściej funkcję dodatkowego sa-
lonu, który stwarza wrażenie bezpośred-
niego kontaktu z naturą, niezależnie od 
pory roku i panującej na zewnątrz aury. 
Przeszklone ściany i dach ogrodu zimo-
wego zapewniają domownikom dobre 
widoki na otaczający krajobraz i  otwie-
rają dom na ogród. Umożliwiają delekto-
wanie się pejzażami i światłem natural-
nym oraz kontakt z bujną zielenią. Sty-
lowo umeblowany i  wypełniony rośli-
nami ogród zimowy nierzadko staje się 
ulubioną częścią domu, nastrojowym 
miejscem do spotkań i  relaksu po cięż-
kim dniu pracy. Przeszklone konstruk-

cje urozmaicają też bryłę budynku, pod-
noszą prestiż domu i zwiększają wartość 
nieruchomości. Przestały być już tylko 
atrybutem luksusowych willi, coraz czę-
ściej bowiem pojawiają się przy znacznie 
mniejszych i  skromniejszych domach 
jednorodzinnych. 

PLANUJEMY OGRÓD ZIMOWY
Decyzję o  budowie ogrodu zimowego, 
nazywanego też często oranżerią, najle-
piej podjąć już podczas projektowania 
domu. Jeśli zostanie on uwzględniony na 
tym etapie, projektant będzie mógł jak 
najlepiej  wkomponować jego konstruk-
cję w bryłę budynku i wybrać jak najko-
rzystniejsze umiejscowienie względem 
stron świata. Takie rozwiązanie pozwoli 

 FOT. FOTOLIA.COM
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też dokładnie zaplanować połączenie 
ścian zewnętrznych z oranżerią. Jeśli 
jednak ogród zimowy zamarzy nam 
się np. po kilku latach użytkowania 
domu, nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby go wykonać przy już istniejącym 
budynku. Będzie on jednak podlegał 
pewnym ograniczeniom – np. kształt 
i  wielkość oranżerii będą narzucone 
przez bryłę, rozmiary, a  także styl 
domu. 
W  przypadku istniejących budyn-
ków na potrzeby ogrodu zimowego 
bardzo często adaptuje się tarasy. 
Takie rozwiązanie może skrócić 
czas budowy i  obniżyć koszty wy-
konania przydomowej oranżerii, nie 
jest to jednak regułą. Czasami bo-
wiem okazuje się, że konieczne będą 
liczne poprawki adaptacyjne. Wyko-
nanie ogrodu zimowego na tarasie 
narzuca też większe ograniczenia 
odnośnie wielkości i  kształtu tego 
obiektu. Decyzję o  jego wykonaniu 
w  miejsce tarasu warto więc skon-
sultować ze specjalistą – np. poleco-
nym przez firmę, której chcemy po-
wierzyć budowę. Domową oranżerię 
przy istniejącym już budynku mo-
żemy też wykonać zupełnie od pod-
staw. Wprawdzie takie rozwiązanie 
może okazać się bardziej kosztowne, 
jednak daje nam możliwość korzyst-
niejszego umiejscowienia ogrodu zi-
mowego, wyboru bardziej odpowia-
dającego kształtu konstrukcji i  tym 
samym lepszego dopasowania oran-
żerii do bryły budynku.

MIEJSCE NA ORANŻERIĘ 
Jedną z ważnych funkcji jaką pełni 
ogród zimowy, jest powiązanie domu 
z  naturą i  zapewnienie korzystają-
cym z niego osobom dobrych wido-
ków na otoczenie. Aby było to moż-
liwe, niezwykle ważna jest jego od-
powiednia lokalizacja. Najlepiej, 
jeśli widok z oranżerii będzie się roz-
taczał na przydomowy ogród. Uni-
kajmy natomiast umiejscawiania 
ogrodu zimowego z  bezpośrednim 
widokiem na ogrodzenie sąsiada czy 
ruchliwą ulicę. Nie zawsze jednak 
istnieje możliwość swobodnego de-
cydowania o  lokalizacji. Ogranicze-
niem często jest wielkość i  kształt 
działki, usytuowanie domu, a  także 
przepisy budowlane, narzucające 
m.in. zachowanie 4-metrowej odle-
głości od granicy działki. 

Duży wpływ na funkcję ogrodu zimo-
wego ma jego umiejscowienie wzglę-
dem stron świata. Oranżerie usytu-
owane na elewacji południowej są 
najintensywniej nasłonecznione. Tak 
zlokalizowany ogród zimowy będzie 
przejmować energię słoneczną, sta-
jąc się buforem ciepła i dogrzewając 
dom w  chłodnych miesiącach. Na-
tomiast w  lecie sprawi, że nie doj-
dzie do przegrzewania się pomiesz-
czeń. Będzie też doskonałym miej-
scem dla roślin ciepłolubnych. 

Podział ścian bocznych i dachu ogrodu 
zimowego, liczba oraz rodzaj drzwi, 
okien, a także sposób ich otwierania są 
indywidualnie ustalane z inwestorem. 

ROŚLINY DO ORANŻERII
Do ogrodów zimowych 
usytuowanych od południa, 
poleca się rośliny ciepłolubne 
– m.in. fikusy pnące czy 
Benjamina, chamedory, oleandry, 
męczennice, koleusy, gardenie, 
róże chińskie i dzbaneczniki. Do 
oranżerii zlokalizowanych od 
wschodu i zachodu wybierzmy 
np. filodendrony, paprocie, 
maranty, skrzydłokwiaty czy 
sępolie. Natomiast w tych, 
w których zimą temperatura 
będzie nieco niższa niż 
w pomieszczeniach mieszkalnych, 
można wstawić m.in. kaktusy, 
bugenwille, hibiskusy, gardenie 
czy azalie indyjskie, a do mniej 
nasłonecznionych np. kliwie 
lub bluszcz pospolity. Z niższą 
temperaturą i ograniczonym 
dostępem do słońca dobrze 
poradzi sobie m.in. aglaonema 
oraz zamiokulkas zamiolistny. 
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Mocno nasłoneczniony latem ogród 
zimowy może jednak wymagać, 
oprócz skutecznej wentylacji, za-
stosowania rozwiązań, które w  ra-
zie potrzeby pozwolą na zacienienie 
jego wnętrza. 
Najsłabiej doświetlone światłem na-
turalnym będą ogrody zimowe zlo-
kalizowane na elewacji północnej. 
Tu w najmniejszym stopniu dociera 
promieniowanie słoneczne, więc ko-
rzyści z jego pozyskiwania będą nie-
wielkie. W  takiej oranżerii spraw-
dzą się rośliny, które lubią cień. Pół-
nocne oświetlenie uznaje się jednak 
za najbardziej równomierne, więc 
w usytuowanych od tej strony ogro-
dach poleca się zaaranżowanie np. 
pracowni plastycznej. 
Na nasłonecznienie przez cały rok, 
w  szczególności latem, wystawio- 
ne są oranżerie zlokalizowane na 
elewacji zachodniej. Tak umiej-
scowione dobrze pełnią funkcję 
przechowalni zimowej dla kwia-
tów oraz miejsca do uprawy roślin 
ciepłolubnych.
Ogrody zimowe zlokalizowane na 
elewacji wschodniej będą dobrze 
nasłonecznione jedynie w  godzi-
nach porannych. Umiarkowane od-
działywanie promieniowania sło-
necznego sprawia, że tak umiejsco-
wione oranżerie dobrze sprawdzają 

się jako dodatkowe pokoje w domu, 
przeznaczone np. na gabinet czy 
przeszklony salon.  

KONSTRUKCJA ORANŻERII
Ogród zimowy może być wykonany 
z  impregnowanego ciśnieniowo 
drewna klejonego, profili aluminio-
wych, PVC lub też profili zespolo-
nych – z drewna i aluminium – wów-
czas konstrukcja nośna wykonana 
jest wewnątrz z elementów z drewna 
klejonego, a  od strony zewnętrz-

nej np. montowane są profile alumi- 
niowe stanowiących zabezpieczenia 
przed niekorzystnymi czynnikami 
atmosferycznymi. 
Jeśli ogród zimowy jest odseparo-
wany od pomieszczeń mieszkalnych 
i  ma pełnić jedynie funkcję prze-
szklonej werandy czy miejsca zimo-
wania roślin, nie musi być ogrze-
wany. Wówczas jego szkielet może 
być wykonany z  profili uznawa-
nych za „zimne” – aluminiowych lub 
PVC.  Jako wypełnienie szkieletu ta-
kich oranżerii najczęściej stosuje się 
szyby pojedyncze.
W  przypadku ogrodów zimowych 
ogrzewanych, mających pełnić 
funkcję pomieszczenia całorocz-
nego, duże znaczenie ma dobra 
izolacyjność termiczna jego prze-
gród. Wówczas najczęściej wybiera 
się oranżerie o  konstrukcji drew-
nianej – profile z drewna zapew-
niają bowiem bardzo dobrą izolacyj-
ność cieplną. Jeśli szkielet takiego 
ogrodu miałby być wykonany z pro-
fili aluminiowych czy PVC, to muszą 
być dodatkowo zaizolowane termicz-
nie. Jako przeszklenie ogrzewanych 
ogrodów zimowych, zintegrowanych 
z  pomieszczeniami mieszkalnymi, 
stosuje się szyby zespolone, wypeł-
niane gazem szlachetnym, o niskim 
współczynniku przenikania ciepła 
U. Istnieje też możliwość zastosowa-
nia szyb antywłamaniowych, reflek-
syjnych czy hartowanych. 

Konstrukcja ogrodu zimowego 
powinna być każdorazowo 
dostosowana do lokalnych 
warunków i obciążeń klimatycznych. 

Bez problemu dobierzemy odpowiedni ogród 
zimowy zarówno do domu w stylu klasycznym, 
jak i nowoczesnym.
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WYKONANE Z NATURALNYCH 
MATERIAŁÓW MEBLE 
OGRODOWE OD DAWNA 
TOWARZYSZĄ NAM 
PODCZAS LETNIEGO 
WYPOCZYNKU. BY CIESZYĆ 
SIĘ NIMI PRZEZ LATA, MUSIMY 
O NIE DBAĆ ZARÓWNO 
PODCZAS SEZONU 
LETNIEGO, JAK I PO JEGO 
ZAKOŃCZENIU. WÓWCZAS 
NAWET PO WIELU LATACH 
UŻYTKOWANIA BĘDĄ 
WYGLĄDAŁY JAK NOWE.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska
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Meble z  drewna, rattanu, 
a także różnych rodzajów 
traw doskonale wpisują 

się w  naturalne otoczenie, współ-
grają z zielenią ogrodu, a ustawione 
na tarasie jak żadne inne budują 
klimat letniego salonu. 

MEBLE PEŁNE ZALET
Chętnie po nie sięgamy, bo są nie 
tylko piękne, ale też funkcjonale 
– bardzo wygodne, miłe w  dotyku, 
w  przeciwieństwie do choćby me-
talowych nie rozgrzewają się nad-
miernie w czasie letnich upałów. Ich 
zaletą jest także szeroki asortyment 
wzorniczy. Odpowiednie mogą wy-
brać dla siebie zarówno zwolennicy 
stylu klasycznego, nowoczesnego, 
rustykalnego czy ekologicznego. 
Te zalety zawdzięczają swojej pla-
styczności – drewno można dowol-
nie wyginać, zaś rattan, wiklinę czy 
trawy egzotyczne splatać. Atutem 
tego typu mebli, a zwłaszcza wyko-

nanych z traw, rattanu i wikliny jest 
też ich lekkość. W zależności od po-
trzeb bez wysiłku można je przeno-
sić w różne miejsca ogrodu. 

DREWNO POD STAŁĄ 
OPIEKĄ
Ogrodowe meble drewniane wy-
konuje się z  różnych gatunków 
drewna pochodzenia krajowego 
oraz egzotycznego. Są to m.in. 
trwałe i  odporne na niekorzystne 
warunki atmosferyczne bangkirai, 
teek, eukaliptus czy akacja lub ol-
cha. Dużym powodzeniem cieszą 
się także mniej wytrzymałe kom-
plety sosnowe lub bukowe. 
Meble z  drewna rodzimego często 
uznaje się za mniej atrakcyjne pod 

względem naturalnej kolorystyki 
czy też rysunku słojów, dlatego też 
nadal często chroni się je, stosując 
farby kryjące. Do zabezpieczania 
mebli ogrodowych wykorzystuje 
się emalie alkidowe (ftalowe), gdzie 
spoiwem jest żywica alkidowa. Tego 
typu wyroby należą do produktów 
rozcieńczalnikowych. Farby alki-
dowe tworzą skuteczną powłokę 
zabezpieczającą przed uszkodze-
niami mechanicznymi i  szkodli-
wymi warunkami atmosferycz-
nymi – deszczem, a zwłaszcza pro-
mieniami słonecznymi. Dzięki du-
żej rozlewności, te preparaty dają 
powłokę o  wysokich walorach es-
tetycznych, gdyż nie pozostawiają 
śladów użycia pędzla. Ich stosowa-
nie sprawia, że nawet przez 5-6 lat 
meble będą dobrze zabezpieczone 
i  nie będziemy musieli powtarzać 
malowania. Wykorzystując farby al-
kidowe, pamiętajmy, że schną one 
dość wolno, dlatego po malowaniu 
trzeba odczekać około 12 godzin, 
by zacząć korzystać z mebli. Zabez-
pieczone farbą meble są także wy-
godne w  pielęgnacji w  trakcie se-
zonu letniego –  by pięknie wyglą-
dały, wystarczy jedynie regularnie 
usuwać wilgotną ściereczką kurz 
i inne zabrudzenia.

W SŁUŻBIE NATURALNYCH 
BARW
Coraz więcej zwolenników mają me-
ble drewniane zabezpieczone środ-
kami podkreślającymi ich naturalną 
barwę oraz strukturę. Takie właści-
wości mają oleje do drewna. Olej 
w przeciwieństwie do lakieru, który 
tworzy powłokę na meblu, wnika 
głęboko w pory drewna i pozwala mu 
oddychać. Produkty na bazie oleju 
są chętnie wykorzystywane choćby 
do zabezpieczania mebli wykona-
nych z  drewna egzotycznego, które 
choć jest chronione przez naturalne 
garbniki i olejki z czasem może sza-
rzeć. Produktów olejowych używa 
się także do wyrobów z  drewna ro-
dzimego np. sosnowego, gdyż poza 
funkcją ochronną, odpowiednio do-
brane mogą nadać mu wygląd ga-
tunku egzotycznego, np. teaku. Za-
olejowane meble mają także właści-
wości antystatyczne, co oznacza, 

MEBLE POCHODZENIA 
NATURALNEGO NALEŻĄ 

DO PRODUKTÓW 
BARDZO TRWAŁYCH, 

JEDYNYM WARUNKIEM 
JEST ICH ODPOWIEDNIA 

SYSTEMATYCZNA 
PIELĘGNACJA.

Walka z korozją 
biologiczną
Niekiedy wskutek niewłaściwego 
użytkowania lub braku zabiegów 
pielęgnacyjnych zdarza się, że na 
meblach z materiałów naturalnych 
pojawiają się pleśnie lub grzyby. 
Ich obecność sygnalizują 
ciemniejsze lub wręcz czarne 
zaplamienia. Wówczas meble 
należy oczyścić specjalnym 
środkiem czyszczącym. Jeśli to nie 
będzie skuteczne, zaatakowany 
fragment mebla można przemyć 
silnym roztworem chloru, po 
czym spłukać go dokładnie 
wodą. Szczególnie uporczywą 
plamę należy usunąć stosując 
papier ścierny, dobry efekt daje 
też użycie myjki ciśnieniowej. Po 
oczyszczeniu drewna najlepiej 
je zaolejować odpowiednim dla 
danego gatunku preparatem.
Niekiedy na meblach pochodzenia 
egzotycznego może się też 
pojawić nalot mączny – łączy 
się to ze zmianą wilgotności 
oraz temperatury w trakcie 
transportu z dalekiego kraju.
Chociaż tego typu zagrzybienie 
nie jest szkodliwe dla właściwości 
użytkowych i trwałości materiału, 
to jednak wygląda nieestetycznie, 
usuńmy go za pomocą ściereczki 
lub szczotki.
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że nie przyciągają kurzu, ma to szcze-
gólne znaczenie podczas ich użytko-
wania na dworze. Olejowaniu po-
winniśmy poddać meble zanim za-
czniemy z nich korzystać, często za-
lecają go nawet producenci mebli, 
które zostały w ten sposób zabezpie-
czone fabrycznie. Proces olejowania 
należy powtarzać także w trakcie se-
zonu. W  zależności od stanu mebli 
należy go wykonać nawet dwu- lub 
trzykrotnie. Meble szczególnie na-
rażone na działanie intensywnego 
światła słonecznego trzeba olejować 
nawet czterokrotnie. Olejowanie jest 
także konieczne po sezonie. Najle-
piej wykonać je zimą. Przed olejowa-
niem meble należy starannie wyczy-
ścić przeznaczonym do tego celu pre-
paratem. Często polecają odpowiedni 
producenci mebli, nie można nato-
miast myć mebli olejowanych deter-

gentami. Olej nanosimy pędzlem lub 
wałkiem, jego nadmiar trzeba usu-
nąć ściereczką z  miękkiej dobrze 
chłonącej tkaniny.

DOBRE NAŚLADOWNICTWO
Jeśli chcemy, by poza walorami 
ochronnymi preparat zabezpiecza-
jący nadawał także odpowiednią 
barwę drewnianym meblom zacho-
wując przy tym ich naturalny rysu-
nek, sięgnijmy również po lakiero-
bejce oraz impregnaty dekoracyjne. 
Stosuje się je chętnie do zabezpie-
czania mebli z miękkich gatunków 
krajowych. Mogą nadać drewnu 

atrakcyjną kolorystykę. Zabezpie-
czone tym preparatem meble są 
skutecznie chronione przed wilgo-
cią, promieniowaniem UV, a  także 
zadrapaniami i  zarysowaniami na-
wet przez 5-6 lat. Jeśli do zabezpie-
czenia mebli zamierzamy użyć la-
kierobejcy, kupując meble drew-
niane, warto dowiedzieć się, czy 
zostały one zabezpieczone przed 
korozją biologiczną. W przypadku, 
gdy nie ma warstwy ochronnej, ko-
nieczne jest użycie wcześniej pre-
paratu gruntującego, który ochroni 
mebel przed grzybami, owadami 
czy sinizną.

BY IMPREGNAT LUB OLEJ 
SKUTECZNIE CHRONIŁ 
ZABEZPIECZONE NIM 

STÓŁ CZY KRZESŁA PRZED 
PROMIENIOWANIEM UV, 
MUSI TO BYĆ PRODUKT 

KOLORYZUJĄCY. 

Nawet komplet starych 
drewnianych krzeseł kuchennych 
po renowacji farbami alkidowymi 
można wykorzystać w aranżacji 
letniej jadalni.

Ustawione na tarasie 
meble ogrodowe warto 
pomalować w kolorystyce 
nawiązującej np. do 
barw stolarki drzwiowej, 
wówczas da to efekt spójnej 
aranżacji.

Odnowiona farbą kryjącą ławeczka 
w stylu nawiązującym do estetyki 
romantycznej buduje klimat starego 
ogrodu.
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Ochrona mebli wyplatanych
Wykonane z rattanu, wikliny czy traw wyroby nie lubią nadmiaru słońca. Jego 
działanie potrafi wywołać odkształcenia lub pęknięcia, a meble, którym nadano 
kolor, mogą utracić jego intensywność lub odbarwić się. W upalne dni warto 
zabezpieczyć je np. pokrowcami, pledami, obrusami lub używać pod zadaszeniem. 
Dla ich trwałości duże znaczenie ma także systematyczne czyszczenie za 
pomocą wilgotnej ściereczki. Można je przecierać także wodą z dodatkiem soku 
cytrynowego lub wody utlenionej. Do usuwania uporczywych zabrudzeń z mebli 
wiklinowych nie bójmy się wykorzystywać szczotki ryżowej. Jeśli chcemy, by 
wiklina czy rattan błyszczały, należy polerować je ochronnym woskiem.

 REKLAMA 

ZADBANE  POZA SEZONEM 
LETNIM
O  meble z  naturalnych surowców 
należy dbać także jesienią i  zimą. 
By służyły nam długo, bardzo 
ważny jest ich odpowiedni sposób 
przechowywania po zakończeniu 
sezonu letniego. Zarówno meble 
drewniane, jak i  wyplatane należy 
wówczas przenieść w miejsce zada-
szone. Najlepiej przechowywać je 
w  chłodnym pomieszczeniu, gdzie 
temperatura nie będzie jednak spa-
dać poniżej 0°C. Musi być ono rów-
nież dobrze wentylowane –  takie 
warunki spełnia choćby ogród zi-
mowy czy garaż. Meble z  natural-
nych surowców pracują, dlatego do-
brym rozwiązaniem nie będzie dla 
nich miejsce zbyt ciepłe i  suche. 
Wykonanych z drewna, wikliny czy 
rattanu i  traw wyrobów nie można 
także przykrywać folią lub innym 
nieprzewiewnym materiałem. Ta-
kie działanie może bowiem wywo-
łać pojawienie się niszczących je 
pleśni lub grzybów.
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O tym, w  jaki sposób brama 
garażowa ma się otwie-
rać, poza naszymi prefe-

rencjami, w dużym stopniu decyduje 
usytuowanie garażu. Może być on za-
projektowany w  bryle budynku albo 
jeśli działka jest duża, jako wolno sto-
jący. Do wyboru mamy bramy otwie-
rane skrzydłowo, uchylnie, rolowane 
i najczęściej stosowane segmentowe. 
Wpływ na to jaką zastosujemy, a tym 
samym jaki wybierzemy sposób jej 
otwierania, mają także wymiary ga-
rażu oraz ilość miejsca na podjeź-
dzie. Bramy garażowe można otwie-
rać ręcznie lub automatycznie – wy-
jątkiem są bramy rolowane, które 
można obsługiwać wyłącznie za po-
mocą napędu elektrycznego. 

WYGODNA W OBSŁUDZE
Do najchętniej wybieranych rodzajów 
bram garażowych również ze względu 
na komfort obsługi, można zaliczyć 
bramy segmentowe górne. To rozwią-
zanie idealne, gdy dom położony jest 
na niewielkiej działce. Ich skrzydło 

KOMFORT KORZYSTANIA Z BRAMY GARAŻOWEJ 
W DUŻYM STOPNIU ZALEŻY OD SPOSOBU JEJ 
OBSŁUGI. JAKIE MAMY MOŻLIWOŚCI?

AUTOR TEKSTU: Andrzej Wróbel
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podczas otwierania chowa się pod 
sufitem garażu. Mniej popularne są 
segmentowe boczne. Są bardzo prak-
tyczne, gdyż dzięki funkcji częścio-
wego otwarcia brama może przejąć 
rolę drzwi przejściowych. Zastoso-
wanie bramy segmentowej niezależ-
nie od rodzaju sprawia, że nawet jeśli 
na podjeździe jest mało miejsca i sa-
mochód stoi tuż przed bramą do ga-
rażu, można ją bezpiecznie otworzyć. 
Zaletą bram segmentowych jest także 
cena – można je nabyć już za około 
2 tys. zł. Podobne atuty w zakresie ob-
sługi mają bramy rolowane. Otwiera 
się je równie wygodnie, a  ich skrzy-
dło  także nie zajmuje miejsca przed 
bramą, gdyż chowa się w kasecie. Mi-
nusem jest ich cena – za taki model 
trzeba bowiem zapłacić około 4 tys. zł. 
Znacznie mniej komfortowo ma-
newruje się  bramą uchylną.  Podczas 
otwierania wymaga ona więcej miej-
sca na podjeździe, ponieważ skrzydło 
bramy uchylnej częściowo wychyla 
się przed garaż. Może więc uszkodzić 
zbyt blisko stojący samochód lub inny 
sprzęt. Trzeba też pamiętać, że cho-
wające się skrzydło zajmuje miejsce 
pod sufitem w strefie wjazdu. Są one 
nieco tańsze od bram segmentowych. 
Najmniej funkcjonalnie otwierają się 
bramy rozwieralne, czyli skrzydłowe 
–  coraz rzadziej stosowane. Ich skrzy-
dła zamontowane są na zawiasach. Są 
one ciężkie w obsłudze, a po otwarciu 
zajmują dużo miejsca na podjeździe. 
Jeśli zdecydujemy się na ich zauto-
matyzowanie, możemy mieć problem 
z  dobraniem odpowiedniego siłow-
nika. To wszystko sprawia, że są wy-
pierane przez inne rodzaje bram. Ich 
zaletą jest cena – można je nabyć już 
za około 1 tys. zł.

BRAMA Z NAPĘDEM
Mimo że poza bramą rolowaną każdą 
inną można kupić w  wersji manu-
alnej, to jednak większość inwe-
storów decyduje się na wyposaże-
nie bramy w napęd elektryczny. Jest 
chętnie wybierany przez użytkowni-
ków nie tylko by wygodnie wjeżdżać 
i wyjeżdżać z garażu, ale także służy 
on ich bezpieczeństwu. Warto zdecy-
dować się na rozwiązanie, w którym 
napęd stanowi element wyposaże-
nia bramy. Jest wówczas idealnie do-

brany do jej wymiarów i  innych pa-
rametrów, co daje nam gwarancję 
pracy bez usterek. To także najlep-
szy wybór ze względów ekonomicz-
nych – koszt zakupu napędu oddziel-
nie jest zazwyczaj wyższy niż w kom-
plecie z bramą. Napęd tworzy zestaw 
elementów, takich jak siłownik, czyli 
silnik wprawiający w ruch ramię za-
mocowane do skrzydła i  połączone 
z wózkiem poruszającym się po szy-
nie jezdnej. Umieszcza się go pod su-
fitem, co wymaga odpowiedniej wy-
sokości nadproża, która powinna wy-
nosić około  20 cm. Pracą steruje na-
dajnik, tzw. centrala, która może być 
połączona z  siłownikiem lub też od 
niego oddzielona. Ważnymi elemen-
tami napędu jest pilot lub klawiatura 
kodowa służące do przekazywania 
sygnału. Napęd można też wyposa-
żyć w fotokomórki, listwy blokujące, 
a także akumulatory awaryjne. 

AUTOMATYKA 
ZNACZNIE UŁATWIA 

CODZIENNE 
FUNKCJONOWANIE 

– POZWALA
OBSŁUGIWAĆ NIE TYLKO 

BRAMĘ GARAŻOWĄ, 
ALE RÓWNIEŻ WJAZDOWĄ. 

DZIĘKI NIEJ MOŻNA 
TEŻ MANEWROWAĆ 

PRZESŁONAMI OKIENNYMI 
CZY OKNAMI.

Na rzecz wygody 
i bezpieczeństwa
Jedną z podstawowych 
cech bramy powinna być jej 
bezpieczna obsługa. Ruch 
bramy powinien być zawsze 
sygnalizowany, na przykład 
migającym światłem lampy 
ostrzegawczej lub też sygnałem 
dźwiękowym.

  Komfort korzystania z bramy 
garażowej otwierającej się do 
góry z pewnością będzie większy, 
jeśli zdecydujemy się na montaż 
fotokomórek. Zabezpieczają 
one skrzydło bramy przed 
opadnięciem, gdy na swej drodze 
podczas zamykania napotka ono 
przeszkodę. Mamy wówczas 
gwarancję, że skrzydło cofnie 
się i nie uszkodzi naszego mienia 
lub nie przytrzaśnie dziecka czy 
zwierzaka. By fotokomórki dobrze 
spełniały swoją funkcję, należy 
je zainstalować po obu stronach 
otworu wjazdowego. 

  Podobną do fotokomórek 
rolę może również odgrywać 
hamulec bezpieczeństwa, czyli 
listwa kontaktowa z czujnikiem. 
Jego zadaniem jest blokada 
ruchu bramy przed samoczynnym 
opadaniem podczas awarii.

  Przed przytrzaśnięciem 
zapobiegnie także sprzęgło 
bezpieczeństwa, będące 
w niektórych bramach  
standardowym wyposażeniem. 

DO GARAŻU

Brama rolowana 
nie zajmuje 
podczas 
manewrowania 
nią miejsca nie 
tylko na zewnątrz 
garażu, ale też 
w przeciwieństwie 
do segmentowych 
czy uchylnych 
wewnątrz 
pomieszczenia.
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NAPĘD NA MIARĘ POTRZEB
Niekiedy ze względów finansowych 
decydujemy się na późniejszy zakup 
i  montaż napędu. Wybierając go sa-
modzielnie, trzeba wiedzieć, że na-
pęd musi być dopasowany do rodzaju 
bramy. Najmniej problemów spra-
wiają modele segmentowe górne, do 
których odpowiednia jest większość 
typów napędów. Segmentowe boczne 
wymagają napędu wyposażonego 
w  specjalne ramię. Do bram uchyl-
nych można zastosować uniwersalny 
napęd lub przeznaczony tylko do tego 
typu rozwiązań. By wyposażyć w na-
pęd bramę skrzydłową, konieczne 
jest dokupienie odpowiednich do 
tego celu ramion. Niezależnie od ro-
dzaju bramy należy pamiętać, że moc 
napędu musi być dobrana do ciężaru 
i  wymiarów bramy. Znaczenie ma 
siła ciągnięcia i  pchania. Do dużych 
i ciężkich bram należy wybrać model 
osiągający ok. 1000-1200 N. Do bram 
o przeciętnej wielkości i średnim cię-
żarze wystarczy siłownik o sile ciągu 
300-700 N. Napęd powinien mieć funk-
cję regulacji siły. Jeśli nie ma takiej 
potrzeby, nie należy ustawiać go na 
najwyższy poziom, gdyż grozi to jego 
szybszym zużyciem. Ważnym para-
metrem jest także prędkość przesuwu 

lub uchylania bramy podawana w cm/s. 
Im jest ona większa, tym brama szyb-
ciej się otwiera i zamyka, najczęściej 
proces trwa 15-30 sekund. Przed za-
kupem napędu należy też określić 
częstotliwość otwierania. W domu jed-
norodzinnym z powodzeniem wystar-
czy napęd przystosowany do wyko-
nywania dziennie 20-30 cykli. Upew-
nijmy się także jak poruszany jest wó-
zek jezdny z ramieniem, te w których 
wykorzystano pasek zębaty zamiast 

łańcucha, sprawiają, że napęd pod-
czas pracy działa ciszej. Łańcuch wy-
maga także systematycznego smaro-
wania. Sprawdźmy też, czy wymiary 
wybranego przez nas napędu umożli-
wią jego montaż pod sufitem garażu. 

WYGODNE URUCHAMIANIE
Obsługę napędu najczęściej zapew-
nia pilot wyposażony w nadajnik fal ra-
diowych. Może mieć on kod zamon-
towany fabrycznie lub dynamicznie 

Odpowiednia 
instalacja
Automatyczna obsługa 
bramy garażowej 
wymaga wcześniejszego 
doprowadzenia zasilania 
o napięciu 230 V, ale 
urządzenie może być też 
wyposażone w transformator 
obniżający napięcie 
zasilania do 24 V. Instalację 
elektryczną przeznaczoną 
dla napędu najlepiej ułożyć 
przed otynkowaniem 
garażu. Nie przeoczmy 
montażu gniazdka w suficie. 
Najlepiej skonsultować 
wybór rozwiązania instalacji 
z producentem wybranego 
przez nas napędu, który 
doradzi, jakie będzie dla nas 
najbardziej korzystne. Można 
też zainstalować napęd 
zasilany z akumulatora lub 
instalacji solarnej, wówczas 
nie jest konieczne wykonanie 
instalacji elektrycznej.

O szybkości otwierania 
bramy decyduje prędkość 
przesuwu.
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zmienny. To pierwsze rozwiązanie 
jest tańsze, ale mniej bezpieczne 
– przez swoją powtarzalność kod z ła-
twością powielą osoby niepożądane. 
Warto zdecydować się na pilot z moż-
liwością zmiany kodu. Liczba kom-
binacji jest tak duża, że uniemożli-
wia skopiowanie sygnału, co jest za-
bezpieczeniem przed włamaniem 
do garażu. Warto też przyjrzeć się 
na ilu kanałach pilot może pracować. 
Nadajniki wielokanałowe umożli-
wiają obsługę także innych sprzętów 
– oświetlenia garażu, okien dacho-
wych, przesłon okiennych czy bramy 
wjazdowej na posesję. Osoby, któ-
rym zależy na bezpieczeństwie, zain-
teresuje pilot wyposażony w  funkcję 
sprawdzenia statusu bramy garażowej. 
Pozwoli ona bez opuszczania domu 
na sprawdzenie czy brama jest za-
mknięta, jeśli jest otwarta, można ją 
wówczas zamknąć naciskając przy-
cisk. Jeśli z garażu będzie korzystało 
kilka osób, najlepiej zdecydować się 
na napęd, który umożliwi zaprogra-

mowanie odpowiedniej liczby pilo-
tów.  Ze względów bezpieczeństwa 
dobrym wyborem będzie też pilot 
wyposażony w  kod dostępu. Sprawi 
on, że gdy będą się nim chciały po-
służyć osoby nie znające kodu, klawi-
sze zostaną zablokowane. Niekiedy 
istotna jest też częstotliwość na jakiej 
pilot pracuje – najczęściej nadajniki 
do bram garażowych wykorzystują 
częstotliwość 433 MHz lub 868 MHz. 
Pracujące na  falach  433 MHz mają 
mniejszy zasięg, ale łatwiej prze-
nikają przez grube ściany. Nadaj-
niki wykorzystujące częstotliwość 
868 MHz sprawdzą się, gdy garaż usy-
tuowany jest w miejscu, gdzie mogą 
być zakłócenia elektromagnetyczne, 
gdyż jest on na nie bardziej odporny. 
Nadajnik może mieć nie tylko formę 
pilota,  ale np. breloka do kluczy, bywa 
też umieszczany w zapalniczce samo-
chodowej. Napęd elektryczny można 
uruchamiać przyciskiem albo zam-
kiem kodowym. Do sterowania sto-
suje się także czytnik.

Dodatkowe funkcje 
napędu

 Zewnętrzny mechanizm 
odblokowujący. Dzięki niemu 
otworzymy bramę z zewnątrz 
i zamkniemy ją, gdy napęd się 
popsuje lub zabraknie zasilania.

 Funkcja blokady dociskowej. 
To automatyczne ryglowanie, które 
chroni też przed włamaniem. 

 Akumulator umożliwiający 
zasilanie awaryjne. W zależności 
od rodzaju może pracować przez 
dobę, tydzień, a nawet powyżej 
miesiąca.

 Mechanizm otwierania 
ręcznego. Musi go mieć każda 
brama automatycznie otwierana. 
Warto też zamontować na skrzydle 
bramy od strony zewnętrznej 
klamkę, która gdy będzie to 

konieczne, ułatwi ręczne 
otwarcie bramy.
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KOSTKA BRUKOWA 
JEST NAJCZĘŚCIEJ 
WYKORZYSTYWANYM 
MATERIAŁEM 
NAWIERZCHNIOWYM, 
DLATEGO WARTO 
WIEDZIEĆ, JAK O NIĄ DBAĆ.

BRUKU

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

Pielęgnacja

Zaletą kostki brukowej jest nie 
tylko trwałość i estetyczny wy-
gląd, ale także możliwość ułoże-

nia z  jej drobnych elementów traktu 
w dowolnym kształcie. Zarówno pod-
jazdy, ścieżki i chodniki wykończone 
brukiem, doskonale spełniają swoją 
funkcję – mogą przenosić duże cię-
żary, są odporne na uszkodzenia me-
chaniczne i ścieranie. Do najpopular-
niejszych zaliczyć można kostkę beto-
nową i granitową.

PODSTAWOWA PIELĘGNACJA
Jeśli zdecydujemy się na nawierzch-
nię z kostki brukowej, warto zakupić 
wielofunkcyjną myjkę ciśnieniową.  FO
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Okaże się ona niezbędna podczas 
czyszczenia nawierzchni, ale również 
ułatwi nam wiele innych prac związa-
nych z  pielęgnacją choćby elewacji, 
rynien, sprzętu ogrodowego oraz sa-
mochodu. Aby nawierzchnie brukowe 
oczyścić z kurzu, zanieczyszczeń i pia-
sku, wystarczy silny strumień wody 
wyrzucany pod ciśnieniem. Produ-
cenci kostki betonowej polecają przy-
najmniej dwa razy w  roku umyć so-
lidnie wodą trakty. Myjka usunie nie 
tylko brud, ale również nalot orga-
niczny. W ten sposób pozbędziemy się 
zarodników grzybów i  nasion chwa-
stów, które lubią zagnieżdżać się mię-
dzy elementami nawierzchni. Jednak 
korzystając z  myjki trzeba mieć na 
uwadze, aby nie doprowadzić do wy-
płukania piasku pełniącego funkcję 
fugi. Jeśli zbyt dużo go ubędzie, wów-
czas konstrukcja przestanie być sta-
bilna i trakt może zacząć się rozsuwać. 
Piasek powinien wypełniać szczeliny 
do 2/3 lub 3/4 wysokości kostki. Jeśli 
intensywne mycie doprowadziło do 
spłycenia spoin, wówczas koniecznie 
należy uzupełnić piasek. 

DOBRE SPOINY
Wymiana i uzupełnianie spoin to ko-
nieczna czynność podczas konserwa-
cji nawierzchni wykonanej z  bruku. 
Wypełniając przestrzenie między 
kostkami, należy pamiętać, że pia-
sek uszczelniający konstrukcję musi 
być odpowiedni, czyli nie można użyć 
choćby takiego, który będzie zawierał 
dużo pyłu. Powinien on dawać stabil-
ność nawierzchni i  jak najdłużej po-
zostawać między jej elementami. Po-
nadto piach nie może zawierać frak-
cji ilastych. Nieodpowiedni będzie 
wnikał w  pory bruku, prowadząc do 
zmian kolorystycznych nawierzchni.

USUWAMY CHWASTY
Utrapieniem właścicieli nawierzchni 
brukowej są chwasty wyrastające 
między kostkami. Łatwo się osa-
dzają w zagłębieniach, a wilgoć spły-
wająca z  bruku w  szczeliny tworzy 
idealne środowisko dla rozwijania 
się roślin. W  zacienionych strefach 
ogrodu znajdziemy między elemen-
tami nawierzchni również mchy, po-
rosty i  grzyby. Najłatwiej usunąć je 
myjką ciśnieniową, a  następnie uzu-

pełnić szczeliny nowym piaskiem. 
Wysokie i  silnie ukorzenione chwa-
sty trzeba wypielić. Ręczne usuwa-
nie jest męczące, można pomóc so-
bie narzędziami ogrodowymi, jed-
nak należy ostrożnie stosować ostre 
przybory, aby nie uszkodzić kostki. 
Bardzo praktycznym urządzeniem 
jest szczotka mechaniczna, wybiera-
jąca rośliny ze szczelin. Do usuwania 
chwastów stosuje się też środki che-
miczne, które po spryskaniu zielo-
nych części nadziemnych zatruwają 
roślinę po korzenie. Po uschnięciu, 
co następuje po kilku dniach, wystar-
czy wymieść je szczotką o ostrym wło-
siu lub myjką ciśnieniową. Ta metoda 
jest skuteczna, ponieważ zapobiega 
mikropęknięciom betonu powodowa-
nym przez rozrastające się systemy 
korzeniowe, które przechowują duże 
ilości wody. Jednak preparaty chwa-
stobójcze są trujące i  niebezpieczne 
dla roślin ozdobnych oraz człowieka. 
Należy je stosować tylko w  ostatecz-
ności i zgodnie ze wskazówkami pro-
ducenta, z  zachowaniem należytych 
środków bezpieczeństwa. Warto wie-
dzieć, że środków chwastobójczych 
można używać nie tylko w formie roz-
pylacza. Do miejscowego nakładania 
na rośliny służą specjalne mazaki na 
wysięgniku, nasączające punktowo 
zielone łodygi. To też lepsze rozwiąza-
nie, gdy prace ogrodowe prowadzimy 
w wietrzny dzień.
Bardziej ekologicznym sposobem po-
zbywania się chwastów będzie palnik 
gazowy lub elektryczny, którym wy-
pala się rośliny. Wystarczy zbliżyć na 
około 6 sekund urządzenie do rośliny, 
aby intensywne ciepło zadziałało nisz-
cząco, aż po korzenie. Powstający 
w ten sposób popiół użyźni ziemię.

IMPREGNACJA BRUKU
Kostki brukowe różnią się nasiąkli-
wością. Im jest ona większa, tym czę-
ściej należy je zabezpieczać, aby były 
trwałe i  miały nienaganny wygląd. 
W marketach budowlanych i ogrodni-
czych znajdziemy specjalne preparaty 
do impregnacji nawierzchni. Przede 
wszystkim potrzebują tego kostki be-
tonowe, ale warto też powlec warstwą 
ochronną nawierzchnię kamienną. 
Dobrej jakości bruk betonowy będzie 
miał nasiąkliwość wynoszącą 6%, co 

Usuwając chwasty szpachlą należy uważać, 
aby nie uszkodzić powierzchni kostki 
brukowej.

Łatwym i ekologicznym sposobem 
na pozbycie się roślin spomiędzy 
elementów bruku jest ich wypalanie.

sprawia, że impregnacja nie jest ko-
nieczna. Jednak i w takim przypadku 
warto zabezpieczyć go dla przedłu-
żenia trwałości i  przede wszystkim, 
żeby brud nie przywierał z  łatwością 
do powierzchni kostki. Zmniejszenie 
chłonności materiału nawierzchnio-
wego chroni przed wnikaniem wil-
goci, błota, ale i  trwale brudzących 
oraz przebarwiających substancji. Hy-
drofobowo zadziałają choćby prepa-
raty silikonowe. Ponadto warto użyć 
impregnatu, który będzie miał działa-
nie pleśnio- i grzybobójcze. Nie tylko  
usunie nalot, ale również zapobie-
gnie ponownemu osadzaniu się mi-
kroorganizmów. Zaimpregnować 
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najlepiej jest nowo ułożone kostki 
brukowe, ale można też pokryć tego 
typu preparatem umytą i wysuszoną 
starszą nawierzchnię. Prace powinni-
śmy prowadzić w suchy i ciepły dzień. 
Impregnację można wykonać natry-
skowo, malując kostkę wałkiem lub 
pędzlem. Zabezpieczenie kostki na-
leży powtarzać w określonym czasie, 
zgodnie z zaleceniami producenta wy-
branego preparatu.

OSAD WAPIENNY
Często na powierzchni kostek be-
tonowych wytrąca się biały nalot. 
Dzieje się tak zwłaszcza na początku 
użytkowania. Nie podlega to rekla-
macji, gdyż jest to naturalne zjawi-
sko, a intensywność jego występowa-
nia zależy od surowców użytych do 
produkcji materiału nawierzchnio-
wego. Wykwity wapienne są efektem 
procesów zachodzących w strukturze 
betonu. Ustępują po kilku myciach 
wodą pod ciśnieniem oraz pod wpły-
wem deszczy. Samoistnie znikają po 
kilku sezonach. Aby przyspieszyć 
wypłukanie białych nalotów, można 
skorzystać z preparatów przeznaczo-
nych do usuwania wykwitów wapien-
nych na kostce brukowej. Zawarte 
w nich kwasy organiczne zlikwidują 
nalot bez szorowania. Wystarczy na-
nieść je na nawierzchnię i pozostawić 
na krótki czas, aby następnie łatwo 
zmyć mocnym strumieniem wody. 
Inną metodą jest piaskowanie bruku. 
Trzeba tę czynność jednak stoso-

wać z wyczuciem, aby nie zniszczyć 
kostki, a najlepiej zlecić specjaliście. 

UPORCZYWE ZABRUDZENIA
Trwałe plamy powstają na na-
wierzchni przez wnikanie brudu 
w mikropory bruku. Kostki są mate-
riałem chłonnym, zwłaszcza niezaim-
pregnowane, dlatego też łatwo ule-
gają nasiąknięciu choćby intensyw-
nie przebarwiającymi tłuszczami. 
Najczęstszym problemem jest rozlana 
plama oleju samochodowego. Nie na-
leży próbować czyścić jej myjką ci-
śnieniową, bo może to tylko spowo-
dować rozprzestrzenienie się zabru-
dzenia. Specjalnie do usuwania tego 

typu plam służą preparaty pochłania-
jące smary. W sytuacji, gdy nie skut-
kuje żaden ze sposobów mycia, pozo-
staje jedynie wymiana zniszczonych 
kostek. Trzeba tylko pamiętać o  róż-
nicach kolorystycznych materiałów 
nawierzchniowych i dobrać możliwie 
idealną barwę, która wkomponuje się 
w trakt.

EFEKTY SPECJALNE
Aby uatrakcyjnić widok naszych ście-
żek i podjazdu, można na kostkę bru-
kową nanieść preparat odświeżający. 
Znajdziemy środki wzmacniające ko-
lor, które spowodują, że będzie ona 
wyglądała jak nowa. Inne mogą nadać 
lśniącą powierzchnię brukowi. Służą 
do tego impregnaty nabłyszczające. 
Jeśli wolimy matowe lub neutralne 
powłoki, wówczas do naszej dyspozy-
cji znajdziemy preparaty dające okre-
ślony efekt. Dla zwolenników wyrazi-
stego bruku oferowane są też środki 
typu „mokra kostka”. 

DZIAŁANIE PREPARATÓW
Każdy produkt przeznaczony do 
czyszczenia kostki brukowej na-
leży wypróbować na fragmencie na-
wierzchni w  mało widocznym miej-
scu, zanim zastosujemy go na ca-
łej powierzchni. Źle dobrany prepa-
rat potrafi zniszczyć warstwę licową 
kostki, zmienić jej kolor lub miej-
scowo odbarwić. Dotyczy to zwłaszcza 
środków o dużej sile penetracji.

Podczas odśnieżania, a zwłaszcza 
przy odladzaniu kostki brukowej, 
nie powinno się stosować 
ostrych narzędzi, które mogą 
uszkodzić powierzchnię materiału 
nawierzchniowego. Skuwanie lodu 
często prowadzi do zarysowań 
i odprysków. Poleca się natomiast 
odśnieżać plastikowymi 
narzędziami. Dodatkowo łopaty 
tego typu są lżejsze, co ułatwia 
pracę. Także sól drogowa nie działa 
korzystnie na bruk. Producenci 
kostek nawierzchniowych 
odradzają używanie jej na 
początku eksploatacji traktów 
oraz w pierwszych dniach mrozu. 
Pozostający po zimie osad solny 
wygląda też bardzo nieestetycznie. 
Silnie oblodzony chodnik czy 

podjazd lepiej jest pokryć 
preparatami przeznaczonym do 
zimowego oczyszczania kostki 
brukowej. Nie zniszczą nawierzchni 
i wyeliminują powstawanie błota 
pośniegowego, gdyż całość 
w szybkim tempie rozpuszczą. 
Warto wybierać produkty 
ekologiczne, niezanieczyszczające 
gruntu. Innym sposobem jest 
wykonanie instalacji grzewczej pod 
traktem, która będzie sterowana 
automatycznie. Samoistne 
rozpuszczanie śniegu i lodu 
wyręczy nas, a efekt oczyszczenia 
nawierzchni nastąpi bardzo szybko. 
Niestety o zamontowaniu systemu 
antyoblodzeniowego należy 
pomyśleć na etapie planowania 
traktów.
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Bruk zimą

Mycie i impregnację bruku 
można wzmocnić, nanosząc 

na powierzchnię kostki 
preparat nabłyszczający lub 

wzmacniający kolor.
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Narzędzia do cięcia drewna 
z pewnością przydadzą się 
do wielu większych i mniej-

szych prac. Dzięki nim możemy ła-
two i szybko przyciąć wszelkiego 
rodzaju listwy, drzwi, zrobić samo-
dzielnie od podstaw skrzynię na 

kwiaty, meble, przybory kuchenne, 
akcesoria ogrodowe, a  także po-
ciąć drewno do kominka czy ściąć 
drzewo w ogrodzie. Pozostaje tylko 
pytanie – jak wybrać właściwe na-
rzędzie do pracy, którą będziemy 
musieli wykonać? 

BEZ PIŁY SIĘ NIE OBEJDZIE
Piły różnią się przede wszystkim 
długością, szerokością, kształtem 
i sztywnością brzeszczotu oraz wiel-
kością, liczbą i kształtem zębów. 
Płatnice to piły przeznaczone do 
szybkiego, zgrubnego przecinania 

W KAŻDYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ PIŁA RĘCZNA 
I SIEKIERA. JEŻELI W DOMU JEST KOMINEK, A TYM BARDZIEJ JEŚLI BUDYNEK 
OGRZEWANY JEST KOTŁEM OPALANYM DREWNEM, POWINNIŚMY ZAOPATRZYĆ 
SIĘ RÓWNIEŻ W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT. 

AUTOR TEKSTU: Paweł Siemieniuk

do cięcia drewna
NARZĘDZIA
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dużych elementów. Mają brzesz-
czoty o  długości 30-60 cm i  grubo-
ści dochodzącej do 1 mm. Najczę-
ściej producenci oferują dwa ro-
dzaje tego typu pił: z brzeszczotem 
z drobnym uzębieniem oraz dużymi 
zębami. Pierwszy rodzaj (wskaź-
nik TPI 10-11) używany jest w pra-
cach wykończeniowych, gdzie liczy 
się elegancki wygląd ucinanych ele-
mentów. Natomiast drugi (wskaźnik 
TPI 7) stosujemy, gdy zależy nam 
na efektywnej pracy, a  efekt wizu-
alny jest mniej ważny. Zanim ku-
pimy płatnicę, sprawdźmy kształt 
i  wykończenie uchwytu. Wiodący 
producenci stosują obecnie najczę-
ściej rękojeści bimateriałowe, po-
wleczone antypoślizgową powłoką 
z  gumy. Płatnice wysokiej jakości 
mają też niekiedy rękojeść ukształ-
towaną tak, by było można za jej 

pomocą wyznaczyć kąt prosty i 45o. 
Do bardziej precyzyjnych cięć (np. 
przycinania niewielkich elementów, 
wycinania złączy, nacinania otwo-
rów) przyda się grzbietnica. Jej na-
zwa pochodzi od specjalnego wzmoc-
nienia (pasek ze stali lub mosiądzu) 
na grzbiecie, które zapewnia większą 
sztywność ostrza. Brzeszczot grzbiet-
nicy ma drobne zęby (TPI 13-14). 
Narzędzie może mieć rękojeść pro-
stą (na przedłużeniu brzeszczotu) 
lub odsadzoną (z  lewej lub prawej 
strony). Odsadzona rękojeść pozwala 
na odcinanie wystających elemen-
tów tuż przy powierzchni. Dostępne 
są także grzbietnice z  odsadzoną, 
przekładaną rękojeścią – dzięki niej 
możemy odcinać z  dowolnej strony. 
Brzeszczoty takich grzbietnic mają 
symetryczne zęby, umożliwiające cię-
cie w obu kierunkach. 
Do popularnych pił należą także 
otwornice i, jak wskazuje nazwa, 
służą do wycinania otworów oraz 
wykonywania łukowatych kształtów, 
a także cięcia w trudno dostępnych 
miejscach. Piły mają cienki spicza-
sty zakończony brzeszczot, a  ich 
uzębienie ma wskaźnik TPI 9-10.
Na rynku możemy znaleźć także piły 
włosowe (tzw. laubzegi), które wyko-
rzystywane są do precyzyjnego wyci-
nania otworów, wąskich szczelin i cię-
cia krzywoliniowego. Zbudowane są 
ze stalowej, kabłąkowej ramy i zamo-

cowanego w niej brzeszczotu z drob-
nym uzębieniem, umieszczonym 
z jednej lub dwóch stron. Brzeszczot 
piły włosowej podczas pracy możemy 
obracać wokół jego osi, co umożliwia 
zmianę kierunku cięcia. 
Dostępne są również piły z  wymien-
nymi brzeszczotami. Jednak nie są 
zbyt popularne, ponieważ ich cena 
jest dość wysoka. Głównym elemen-
tem tych pił jest rękojeść przypomi-
nająca rękojeść płatnicy, wyposażona 
w system wymiany brzeszczotów.   
Listwy czy deski, które nie miesz-
czą się w  skrzynce uciosowej mo-
żemy przyciąć za pomocą piły kąto-
wej z prowadnicą. Ma ona kabłąk z na-
pinanym brzeszczotem i  rękojeścią, 
osadzony w  nastawnej prowadnicy. 
Kąty cięcia najczęściej regulujemy 
w  płaszczyźnie poziomej co 15° 

Ręczne piły do drewna wykorzystywane są do dzielenia drewna i płyt drewnopochodnych, 
wycinania otworów i kształtowania linii, nacinania rowków, wpustów i wręgów, np. podczas 
wykonywania elementów połączeń stolarskich i meblarskich. 

Zależnie od wykonywanej pracy musimy 
dobrać odpowiednią piłę, gdyż nie ma 
jednego uniwersalnego narzędzia. 

DO CIĘCIA W TRUDNO 
DOSTĘPNYCH 

MIEJSCACH, GDZIE MAMY 
OGRANICZONY DOSTĘP, 

WYKORZYSTUJE SIĘ 
RÓŻNEGO RODZAJU PIŁY 

SKŁADANE LUB MINI, KTÓRE 
CHARAKTERYZUJE NIEWIELKI 
ROZMIAR I WĄSKIE OSTRZE.
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Zasada działania piły polega 
na przecinaniu materialu za pomocą części 
roboczej – brzeszczotu. 
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OGRÓD I POSESJA
     poradnik majsterkowicza

w zakresie od 45° z lewej do 45° z pra-
wej. Długość ciętych odcinków oraz 
głębokość cięcia wyznaczają na-
stawne ograniczniki. Imadło wbudo-
wane w  aluminiową podstawę pro-
wadnicy unieruchamia przecinany  
element.

ZMECHANIZOWANE 
NARZĘDZIA
Cięcie drewna kominkowego, ścina-
nie drzew czy przycinanie gałęzi to 
czynności, które właściciele domów 
jednorodzinnych wykonują dość re-
gularnie. Na rynku dostępne są pi-
larki (piły łańcuchowe) o różnym ty-
pie napędu: spalinowe, elektryczne 
i akumulatorowe, które dzięki dużej 
mocy ułatwią nam wszelkie prace. 
Jeśli narzędzie będzie wykorzysty-
wane sporadycznie, kupmy model 
uniwersalny, który sprosta lekkim 
pracom. Zwróćmy uwagę na kon-
strukcję i funkcje ergonomiczne – ni-
ski poziom drgań i wyważony korpus 
maszyny gwarantują bezpieczeństwo 
użytkownikowi. Ważne są także nie-
wielka waga oraz długość prowad-
nicy (najbardziej optymalna do prac 
domowych to 33-40 cm). Wiele modeli 
ma funkcję szybkiego naciągania 
łańcucha bez konieczności używania 
narzędzi. Jest to znaczne udogodnie-
nie, bo łańcuch powinno się spraw-
dzać i  ewentualnie napinać przed 
każdym uruchomieniem urządzenia. 
Piły elektryczne miewają czasem 

okienko do kontroli poziomu oleju 
smarującego łańcuch, dzięki czemu 
widać, kiedy trzeba go uzupełnić. Wy-
bierając pilarkę spalinową, zwróćmy 
uwagę na to, czy ma mechanizm uła-
twiający rozruch zimnego silnika, 
a  jeśli przeznaczona jest do inten-
sywnej eksploatacji, sprawdźmy, czy 
ma system redukujący wibracje.  
Pilarki spalinowe o  mocy 1,4-1,5 KM 
przydadzą się do przygotowania 
drewna opałowego i prac budowla-
nych z zastosowaniem drewna. Na-
dają się również do ścinania drzew.  
Dodatkową ich zaletą jest to, że mo-
żemy zabrać je w każde miejsce, nie 
martwiąc się o  dostęp energii. Je-
śli najważniejszy jest dla nas kom-
fort pracy, wybierzmy ciche pilarki 
elektryczne. Odznaczają się one ni-
skim poziomem wibracji, są lżejsze 
i  łatwiejsze w  obsłudze, nie wydzie-
lają także żadnych toksycznych za-
nieczyszczeń i nadają się świetnie do 
mniej wymagających zadań, np. prac 
pielęgnacyjnych. Natomiast pilarki 
akumulatorowe pozwalają na obsługę 
urządzenia bezprzewodowo, jednak 
ogranicza je pojemność akumulatora.  

RĄBANIE DREWNA 
OPAŁOWEGO
Rąbanie drewna to nie lada wyzwa-
nie. Najlepszym narzędziem do tej 
pracy będzie młotosiekiera, natomiast 
do mniejszych kawałków drewna wy-
starczy siekiera rozłupująca. Jej ostrze 

Ząb ma znaczenie
Pierwszym kryterium, jakie 
musimy wziąć pod uwagę 
kupując piłę jest współczynnik 
TPI (z ang. teeth per inch). 
Określa on ilość zębów na cal 
długości danego brzeszczotu. 
Zasada jest taka: im więcej 
zębów, tym wykończenie 
bardziej precyzyjne 
i estetyczne. Z drugiej 
strony piłą o mniejszym 
współczynniku TPI materiały 
przetniemy zdecydowanie 
szybciej, tracąc jednak 
nieco na końcowym efekcie 
wizualnym. Kształt zębów 
decyduje o tym, czy piła nadaje 
się do cięcia poprzecznie 
do włókien drewna 
(przepiłowywania), czy też 
podłużnego (rozpiłowywania 
wzdłuż włókien). Obecnie 
w produkcji zębów stosuje się 
metodę trójstronnego ostrzenia 
i hartowanie indukcyjne. 
Wiodący producenci stosują 
także specjalne powłoki 
pokrywające brzeszczot. Taka  
powłoka (np. PTFE) obniża 
opory cięcia, zabezpiecza 
brzeszczot przed korozją, 
ułatwia cięcie drewna wzdłuż 
słojów i pracę w wilgotnym 
drewnie oraz zapobiega 
„przywieraniu” materiału 
do ostrza, a tym samym 
zakleszczaniu się brzeszczotu. Osoby niedoświadczone, które rzadko używały pilarki, powinny wybrać sprzęt o niższej 

mocy silnika i mniejszych wymiarach. Prace przydomowe takie jak cięcie drewna znacznie 
ułatwi pilarka o niskim poziomie drgań uchwytów, łatwym rozruchu i dobrym wyważeniu.
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powinno być wykonane z  wysokiej 
jakości stali, a ergonomiczny trzonek 
musi dobrze układać się w dłoni i tłu-
mić drgania powstające podczas ude-
rzeń. Takie właściwości mają trzonki 
wykonane z  twardego drewna (np. 
orzesznika, czyli hikory, przez wielu 

specjalistów uznawane za najlep-
sze), a  także z  dobrej jakości two-
rzywa. Możemy zaopatrzyć się rów-
nież w specjalną siekierę do rozłupy-
wania drewna o  ostrzach w  kształcie 
szerokich klinów. Uderzenie taką 
siekierą w kłodę drewna sprawia, że 

łatwo pęka wzdłuż włókien. W rąba-
nie drewna nie należy wkładać zbyt 
dużo siły, aby nie nabawić się urazu 
– siła ciężkości powinna wystarczyć. 
Przy większych ilościach drewna naj-
lepszym rozwiązaniem jest rąbarka 
hydrauliczna. 

Dobrze jest kupić pilarkę wyposażoną w systemy, które zwiększają bezpieczeństwo pracy, 
takie jak hamulec bezwładnościowy, zapobiegający skutkom odbicia pilarki. 

Bezpieczne cięcie 
drewna
Cięcie i rąbanie drewna to 
czynności niebezpieczne. Pilarki 
łańcuchowe bardzo ułatwiają 
i przyspieszają pracę, ale 
w pewnych sytuacjach mogą być 
groźne dla użytkownika. Dlatego 
powinniśmy zadbać o odpowiednie 
ubranie. Bezwzględnie załóżmy 
okulary ochronne, żeby żaden 
odłamek drewna nie uszkodził 
nam oczu. Przydatne mogą być 
też spodnie z wkładką chroniącą 
nasze ciało przed zranieniem 
i rękawice ochronne. Przy długiej 
pracy pilarką łańcuchową warto 
także użyć ochronniki słuchu, które 
pochłaniają hałas. 

 REKLAMA 
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Zima

Uroda drewnianej posadzki zależy nie 
tylko od tego, na jaki rodzaj parkietu 
czy desek się zdecydujemy. Równie 
istotny jest dobór odpowiedniego 
do rodzaju okładziny kleju -– choć 
niewidoczny musi solidnie spajać 
materiał posadzkowy z podłożem. 
Także wybór lakieru nie jest oczywisty 
– powinien łączyć optymalną ochronę 
drewna z równie ważną funkcją 
dekoracyjną.

Nawet najpiękniej urządzona 
łazienka nie będzie oazą relaksu, jeśli 
zamontowane w niej sprzęty sanitarne 
rażą zaniedbaniami lub uszczerbkami 
w postaci uporczywych zabrudzeń, rys, 
odprysków, zmatowień czy przebarwień. 
Ze względu na wysoki koszt ich wymiany 
oraz uciążliwość tego typu remontu 
spróbujmy je odświeżyć. Jakie sposoby 
są najskuteczniejsze? 

ZIMOWY WARZYWNIK

W NASTĘPNYM NUMERZE

Świeże warzywa zimą z własnego 
ogródka? W naszym klimacie to 
brzmi jak bajka. Nie rezygnujmy 
jednak tak łatwo! Podpowiemy, 
jak w domowych warunkach 
uprawiać zimą szczypiorek, 
bazylię czy rzeżuchę. Warzywnik 
na kuchennym parapecie będzie 
podręcznym źródłem witamin i...
radości domowników!

Dominujący dziś w aranżacji wnętrz trend otwierania i optycznego powiększania 
przestrzeni można także zastosować w niewielkich mieszkaniach w starym 
budownictwie. Jak sprawić, by miejsca było więcej niż w rzeczywistości? Można 
użyć radykalnych środków, takich jak wyburzenie ścian działowych, zastosować 
odpowiednie oświetlenie, meble dodające wnętrzu lekkości, powiększające 
optycznie kolory czy też zawiesić w najbardziej korzystnych miejscach lustra.
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        KLEJE I LAKIERY DO DREWNA



rawplug.indd   2 2016-07-18   19:45:28



dekoral.indd   1 2016-07-17   05:59:17


	001_MRO_03_2016_01
	002_MRO_03_2016_01
	003_MRO_03_2016_01
	004_MRO_03_2016_01
	005_MRO_03_2016_01
	006_MRO_03_2016_01
	007_MRO_03_2016_01
	008_MRO_03_2016_01
	009_MRO_03_2016_01
	010_MRO_03_2016_01
	011_MRO_03_2016_01
	012_MRO_03_2016_01
	013_MRO_03_2016_01
	014_MRO_03_2016_01
	015_MRO_03_2016_01
	016_MRO_03_2016_01
	017_MRO_03_2016_01
	018_MRO_03_2016_01
	019_MRO_03_2016_01
	020_MRO_03_2016_01
	021_MRO_03_2016_01
	022_MRO_03_2016_01
	023_MRO_03_2016_01
	024_MRO_03_2016_01
	025_MRO_03_2016_01
	026_MRO_03_2016_01
	027_MRO_03_2016_01
	028_MRO_03_2016_01
	029_MRO_03_2016_01
	030_MRO_03_2016_01
	031_MRO_03_2016_01
	032_MRO_03_2016_01
	033_MRO_03_2016_01
	034_MRO_03_2016_01
	035_MRO_03_2016_01
	036_MRO_03_2016_01
	037_MRO_03_2016_01
	038_MRO_03_2016_01
	039_MRO_03_2016_01
	040_MRO_03_2016_01
	041_MRO_03_2016_02
	042_MRO_03_2016_01
	043_MRO_03_2016_01
	044_MRO_03_2016_01
	045_MRO_03_2016_01
	046_MRO_03_2016_01
	047_MRO_03_2016_01
	048_MRO_03_2016_01
	049_MRO_03_2016_01
	050_MRO_03_2016_01
	051_MRO_03_2016_01
	052_MRO_03_2016_01
	053_MRO_03_2016_01
	054_MRO_03_2016_01
	055_MRO_03_2016_01
	056_MRO_03_2016_01
	057_MRO_03_2016_01
	058_MRO_03_2016_01
	059_MRO_03_2016_01
	060_MRO_03_2016_01
	061_MRO_03_2016_01
	062_MRO_03_2016_01
	063_MRO_03_2016_01
	064_MRO_03_2016_01
	065_MRO_03_2016_01
	066_MRO_03_2016_01
	067_MRO_03_2016_01
	068_MRO_03_2016_01
	069_MRO_03_2016_01
	070_MRO_03_2016_01
	071_MRO_03_2016_01
	072_MRO_03_2016_01
	073_MRO_03_2016_01
	074_MRO_03_2016_01
	075_MRO_03_2016_01
	076_MRO_03_2016_01
	077_MRO_03_2016_01
	078_MRO_03_2016_01
	079_MRO_03_2016_01
	080_MRO_03_2016_01
	081_MRO_03_2016_01
	082_MRO_03_2016_01
	083_MRO_03_2016_01
	084_MRO_03_2016_01
	085_MRO_03_2016_01
	086_MRO_03_2016_01
	087_MRO_03_2016_01
	088_MRO_03_2016_01
	089_MRO_03_2016_01
	090_MRO_03_2016_01
	091_MRO_03_2016_01
	092_MRO_03_2016_01
	093_MRO_03_2016_01
	094_MRO_03_2016_01
	095_MRO_03_2016_01
	096_MRO_03_2016_01
	097_MRO_03_2016_01
	098_MRO_03_2016_01
	099_MRO_03_2016_01
	100_MRO_03_2016_01
	101_MRO_03_2016_01
	102_MRO_03_2016_01
	103_MRO_03_2016_01
	104_MRO_03_2016_01
	105_MRO_03_2016_01
	106_MRO_03_2016_01
	107_MRO_03_2016_01
	108_MRO_03_2016_01
	109_MRO_03_2016_01
	110_MRO_03_2016_01
	111_MRO_03_2016_01
	112_MRO_03_2016_01
	113_MRO_03_2016_01
	114_MRO_03_2016_01
	115_MRO_03_2016_01l
	116_MRO_03_2016_01
	117_MRO_03_2016_01
	118_MRO_03_2016_01
	119_MRO_03_2016_01
	120_MRO_03_2016_01



