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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

JESIEŃ

•  modne wzory 
na panelach i płytkach 

•  jesienne porządki 
w ogrodzie

•      lato zostań z nami 
– sposoby na przedłużenie sezonu
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Końcówka lata prawie zawsze budzi 
w nas nostalgię. Nieuchronność 
mijającego tak szybko czasu, która 
o żadnej porze roku nie jest tak silnie 
odczuwalna, jak jesienią, krótkie 
dni i długie wieczory, naturalnie 
wywołują u nas stan rozdrażnienia. 
Dla przełamania tych nastrojów 
proponujemy przedłużenie sezonu. 
W ogrodzie będzie to bardzo łatwe 
dzięki nowoczesnym ogrzewaczom, 
paleniskom czy koksownikom 
– ocieplone powietrze pozwoli cieszyć 
się naturą również w chłodne dni. 
Sposobem na przeniesienie się w klimat 
gorącego Południa będzie również 
użycie materiałów wykończeniowych 
rodem z basenu Morza Śródziemnego. 
Egzotyczne terazzo, majoliki, azulejos 
są dzisiaj dostępne w tańszych, bardzo 
efektownych wariantach. 
Może jeszcze przed zimą zdążymy 
z remontem łazienki, wymianą 
posadzki, uzupełnieniem oświetlenia 
czy ozdobieniem ścian. Wszystkich 
szukających inspiracji wzorniczych 
czy kolorystycznych zachęcamy do 
przeczytania artykułów poświęconych 
łazienkowym trendom, wzornictwu płytek 
ceramicznych i paneli. A stąpający twardo 
po ziemi właściciele domów powinni 
zwrócić uwagę na stan techniczny 
budynku, szczególnie na sprawność 
systemów rynnowych, od których zależy 
właściwe odprowadzanie wody z dachu 
podczas jesiennych słot.

 Owocnych prac i miłej lektury.

Nasz adres: www.mjakmrowka.pl



W oczku wodnym, które przynajmniej 
w części ma głębokość 100 m, 
ryby dobrze przezimują. Jesienią 
ograniczamy im ilość pokarmu, a gdy 
temperatura wody spada poniżej 
10oC, zaprzestajemy karmienia, gdyż 
ryby zapadają w odrętwienie i nie 
żerują. Grzybienie (lilie wodne) na 
głębokości co najmniej 100 cm zimą 
są bezpieczne, ale rosnące w koszach 
w płytszej wodzie, warto przestawić 
głębiej. Roślinom wodnym zimującym 
w oczku wodnym usuwamy obumarłe 
części, a zdrowe pędy skracamy, 
najlepiej posługując się sekatorem 
na teleskopowym trzonku. Szuwary 
lepiej zostawić, gdyż dają schronienie 
drobnym zwierzętom, zdobią, a woda 
wokół nich trudniej zamarza. Rośliny 
wodne oraz ryby, które nie przezimują 
na zewnątrz przenosimy do pojemników 
z wodą ustawionych w chłodnym 
pomieszczeniu (5-8oC). Ryb nie trzeba 

w tym czasie dokarmiać. Natomiast 
wrażliwe rośliny umieszczamy 
w pojemnikach z wodą w ogrzewanych 
pomieszczeniach. Niektóre odmiany 

grzybieni potrzebują około 8°C, 
a hiacynty wodne, salwinie i pistie około 
18°C.
Nad taflą wody rozpinamy siatkę, aby 
liście zatrzymywały się na niej i nie 
wpadały do zbiornika – z siatki łatwo 
będzie je zebrać. Zanim nadejdzie 
zima, trzeba oczyścić oczko wodne 
– wodę, a potem dno (np. pompą 
szlamówką). Dobrze jednak – jeśli jest 
głębokie i żyją w nim drobne zwierzęta 
– zostawić warstwę mułu, w którym 
przezimują. W małej i płytkiej niecce 
woda może zamarzać aż do dna. 
Aby zimującym w oczku wodnym 
rybom nie groził brak tlenu, warto 
(zanim powierzchnia wody zamarznie) 
położyć na niej styropianowy pływak 
albo specjalną grzałkę. Można 
też użyć brzęczyka akwariowego 
o mocy dostosowanej do pojemności 
zbiornika. Tradycyjnym sposobem na 
dotlenienie wody w oczku wodnym jest 
wstawienie jednego lub kilku snopków 
słomy owsianej. Utrudni zamarzanie 
wody i doprowadzi powietrze do jej 
głębszych warstw.
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PRZYGOTOWANIE OCZKA 
WODNEGO DO ZIMY

ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU NAWADNIAJĄCEGO 
PRZED ZIMĄ
Mróz nie jest sprzymierzeńcem sprzętów i instalacji nawadniających, dlatego 
zadbajmy o nią zanim nadejcie ostra zima. Węże ogrodowe, zraszacze czy złączki 
pozostawione na mrozie mogłyby popękać, dlatego po ostatnim użyciu opróżniamy 
je z wody i przenosimy do pomieszczenia, w którym panuje dodatnia temperatura 
powietrza. Jeśli w naszym ogrodzie mamy podziemną instalację nawadniającą, 
to musimy z niej usunąć wodę przed nadejściem mrozu za pomocą sprężonego 
powietrza z kompresora. Należy oddzielnie opróżniać z wody każdą sekcję 
podlewającą, pilnując, aby ciśnienie w przewodach wynosiło maksymalnie 2,5 bara 
w przypadku linii kroplujących i 4 bary w przypadku sekcji zraszaczy. Opróżnienie 
systemu podlewania wymaga wprawy, dlatego do tej czynności najlepiej zatrudnić 
firmę, zajmującą się pielęgnacją ogrodów.
Przed nadejściem zimy musimy także zdemontować sterowniki i elektrozawory 
sterujące nawadnianiem, które są usytuowane na dworze. Przenosimy je 
do pomieszczenia zabezpieczonego przed mrozem.
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W TROSCE O SPRZĘT OGRODNICZY
Po ostatnich pracach jesiennych zabezpieczmy też sprzęt. 
Konieczne jest odłączenie urządzeń od źródła zasilania: 
w spalinowych zdejmujemy przewód wysokiego napięcia 
ze świecy zapłonowej, elektryczne odłączamy od prądu, 
a z akumulatorowych wyjmujemy akumulator. Następnie 
myjemy korpus strumieniem wody (najlepiej z węża 
ogrodowego), zdejmujemy ruchome osłony i czyścimy 
części, które są pod nimi. Dokręcamy śruby i nakrętki, 
W urządzaniach z silnikami spalinowymi wymieniamy olej, 
wymieniamy lub czyścimy świecę zapłonową, sprawdzamy 
filtr powietrza. Uszkodzone lub zużyte części oddajemy do 
naprawy lub wymieniamy na nowe. Na miejsca, w których 
odprysnął lakier, kładziemy jego nową warstwę. Noże kosiarki 
czy prowadnice pilarki oczyszczamy i zabezpieczamy przed 
korozją uniwersalnym preparatem bezsilikonowym. Sprzęt 
przechowujemy w suchym pomieszczeniu. 

PRZECHOWYWANIE MEBLI OGRODOWYCH
Meble tarasowe i ogrodowe wymagają odpowiedniego 
zabezpieczenia przed nadejściem zimy. Chociaż większość 
z nich odporna jest na na deszcz i mróz, warto je po sezonie 
letnim osłonić, np. odpowiednim pokrowcem. Dzięki 
temu zaoszczędzimy sobie pracy na ich czyszczenie przed 
nadejściem wiosny.
Gdy przestaniemy korzystać z tarasu czy balkonu, nie 
zapomnijmy sprawdzić stanu mebli drewnianych. Dokręcamy 
poluzowane śruby i odpowiednimi preparatami czyścimy 
meble. Do ich wymycia możemy użyć również myjki 
ciśnieniowej. Zanim schowamy meble na zimę, upewnijmy 
się, że dobrze przeschły. Mebli drewnianych nie należy 
przechowywać w pomieszczeniach bardzo ciepłych 
i suchych, gdyż drewno może się rozsychać. Odpowiedni 
będzie np. garaż. Wyroby z drewna egzotycznego mogą 
przezimować na zadaszonym tarasie lub pod wiatą. Powinny 
być jednak starannie osłonięte przed opadami. Nie używajmy 
w tym celu plastikowej folii, gdyż drewno może zostać 
zaatakowane przez grzyby i pleśń. Pokrowiec na meble 
powinien zapewniać swobodny przepływ powietrza. Meble 
drewniane z gatunków rodzimych należy przechowywać 
w pomieszczeniu zamkniętym.
W przypadku mebli wykonywanych z naturalnych plecionek, 
które są zabezpieczane lakierami i bejcami na bazie wody, nie 
zaleca się stosowania dostępnych w sprzedaży preparatów 
do czyszczenia mebli. Mogą one bowiem odbarwiać 
materiał, a nawet uszkodzić jego powierzchnię. Przed 
użyciem preparatu czyszczącego warto wykonać próbę 
w mało widocznym miejscu. Do czyszczeni mebli z plecionek 
najlepiej jest użyć odkurzacza. Można też posłużyć się 
suchą lub lekko wilgotną szmatką. Meble z plecionek należy 
przechowywać w suchym, wentylowanym pomieszczeniu, 
chroniąc je przed zawilgoceniem i mrozem.
Meble plastikowe, z aluminium, stali i żeliwa trzeba 
wyczyścić np. wilgotną szmatką i przetrzeć do sucha. Takie 
meble są zazwyczaj zabezpieczone przed korozją. Aby jednak 
nie narażać ich na rdzewienie i nadmierne zabrudzenie, 

warto przykryć je pokrowcem. Zabezpieczy on przed 
przedostawaniem się wody do części metalowych (nogi, 
ramy). Zanim to zrobimy, naoliwmy zawiasy.
Odporne na działanie niekorzystnych czynników są także 
meble z tworzywa sztucznego (np. technorattanowe). 
Niestety nie wszystkie – te o słabszej jakości mogą się 
pod jego wpływem odkształcać i niszczyć. Informacji 
na ten temat szukajmy u producenta. Meble z tworzyw 
sztucznych mogą być przechowywane na zewnątrz, warto 
osłonić je pokrowcem. Najpierw jednak należy je wyczyścić 
preparatem do czyszczenia tworzyw sztucznych. Możemy 
też posłużyć się myjkę ciśnieniową.  

ZMECHANIZOWANE NARZĘDZIA
Jesienią właściciele domów jednorodzinnych 
bardzo często wykonują: przycinanie gałęzi, 
ścinanie drzew, cięcie drewna kominkowego. Na 
rynku dostępne są pilarki (inaczej piły łańcuchowe) 
o różnym typie napędu: spalinowe, elektryczne oraz 
akumulatorowe, które dzięki dużej mocy ułatwią 
nam wszelkie prace w ogrodzie. Najważniejsze 
jest, aby dostosować sprzęt do naszych 
potrzeb. Jeśli narzędzie będzie wykorzystywane 
sporadycznie, kupmy model uniwersalny, który 
sprosta lekkim pracom. Zwróćmy także uwagę na 
konstrukcję i funkcje ergonomiczne – niski poziom 
drgań i wyważony korpus maszyny gwarantują 
bezpieczeństwo użytkownikowi. Ważna jest 
także niewielka waga narzędzia. Następna cecha 
pilarki, która nie powinna nam umknąć to długość 
prowadnicy. Wyznacza ona moc i obciążenie 
narzędzia, czyli naszą wygodę. Do prac przy domu 
najbardziej optymalna długość to 33-40 cm. Dobrze 
jest także kupić pilarkę wyposażoną w systemy, 
które zwiększają bezpieczeństwo pracy, takie jak 
hamulec bezwładnościowy, zapobiegający skutkom 
odbicia pilarki. 
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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DYNIE OZDOBNE DLA KOLORU
Dynie ozdobne to wyjątkowo dekoracyjne 
warzywo, doskonale nadające się na 
żywe, naturalne dekoracje do kuchni, 
jadalni, na taras czy balkon. Dodadzą 
koloru w nadchodzącym właśnie czasie 
jesiennych słot. Chociaż są to odmiany dyni 
jadalnej, nie nadają się do spożycia, gdyż 
ich skórka i miąższ są twarde oraz suche. Za 
to są niezwykle trwałe, potrafią zachować 
niezmienioną formę ponad rok. Ponadto 
są ciekawie ubarwione i przyjmują różne, 
często egzotyczne kształty. Doskonale 
wyglądają zestawione z nich barwne 
kompozycje.
Dynie ozdobne nie są trudne w uprawie, 
wymagają jedynie żyznego podłoża. 
Na uwagę zasługuje szczególnie 
gruszkowata, czasem przypominająca 
„granat”, pięknie wybarwiająca się od 

żółtego, pomarańczowego, poprzez 
seledynowy i ciemno zielone pasy, po 
brunatny odmiana ‘Autumn Wings’. 
Na jej skórce pojawiają się często 
zaskakujące wzory, pasy, nakrapiania 

i nieregularne plamy. To mistrzyni 
w dziedzinie dekoracji.

Hortensja ogrodowa i hortensja bukietowa 
to wdzięczne oraz efektowne rośliny 
o dużych dekoracyjnych kwiatach, 
których urok przy niewielkim nakładzie 
pracy możemy zachować na jesień 
i zimę. Z wysuszonych i odpowiednio 
zabezpieczonych kwiatostanów stworzymy 
niezobowiązujące dekoracje, prezentując 
roślinę indywidualnie lub w kompozycjach 
z innymi suszkami. 
Kwiaty hortensji ścinamy, kiedy są jeszcze 
dorodne i nieprzekwitnięte. Najlepiej, 
jeśli przytniemy kwiatostan nisko, czyli 
pozostawimy długą łodyżkę – ułatwi nam 
to proces suszenia. W ciemnym, suchym, 
najlepiej przewiewnym pomieszczeniu 
wieszamy kwiaty do góry nogami, 
kwiatostanem do dołu, na co najmniej 
3 tygodnie. 
Podczas suszenia hortensje białe 
przebarwią się na jasny beż. Natomiast 

SUSZONE KWIATY HORTENSJI – WSPOMNIENIE LATA

WYZWANIA DLA DOMU

hortensje różowe, niebieskie i purpurowe 
przy zwykłym suszeniu zblakną, ale 
pozostanie delikatna nuta. Naturalny kolor 
możemy utrwalić, kilka razy zanurzając 
przed suszeniem rośliny w roztworze 
wody z octem. Aby zachować ich formę, 
zupełnie suche kwiaty spryskujemy 
bezbarwnym lakierem do włosów. Jeśli 
mamy pomysł na dekorację i chcielibyśmy, 
żeby hortensje były dodatkiem np. do 
wielokwiatowej kompozycji, możemy 
je zafarbować – kilkakrotnie spryskując 
kwiaty kolorowym spray’em, np. w kolorze 
srebrnym lub złotym. Trzeba jednak 
pamiętać, że ze względu na delikatną 
konstrukcję kwiatów należy farbować 
je mgiełką lakieru, z dużej odległości, 
tak żeby farba nie naciekała i ich nie 
uszkodziła. Warto poeksperymentować 
– bukiety hortensji w jesienne dni będą 
miłym wpomnieniem lata.
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Jeśli lubimy często zmieniać wystrój 
wnętrz i rodzaj dekoracji, powinniśmy 
postawić na bezinwazyjne sposoby 
zawieszania na ścianach zdjęć, 
obrazków, stroików itp. Jest kilka 
ciekawych patentów na to, by bez 
ciągłego wbijania w nowe miejsca 
gwoździ i haków, umieszczać 
wymiennie nasze bibeloty w przestrzeni  
mieszkania. Jednym z nich jest linka 
lub żyłka rozpięta wzdłuż ściany. 
Korzystając z biurowych spinaczy 

zawiesimy na niej obrazki, fotografie 
z podróży i wakacyjne pamiątki. 
W każdej chwili możemy zmienić 
wystrój np. na świąteczny. Podobną 
funkcję będzie pełnił reling z ruchomymi 
haczykami i pojemnikami, które 
doskonale sprawdzą się w roli wazonów 
na kwiaty. Zastosujmy też magnesy. 
Zamiast ograniczającej przestrzeń 
tablicy możemy pomalować ścianę 
farbą magnetyczną. Pozwoli na całej 
pokrytej nią powierzchni przyczepiać 

na magnes zdjęcia, przepisy kulinarne, 
reprodukcje itp. Inną metodą jest 
zawieszanie obrazków, plakatów 
czy lekkich płócien za pomocą masy 
mocującej. Ma ona formę plasteliny, 
jest elastyczna, nie twardnieje 
i nie wysycha. Można używać jej 
wielokrotnie. Często sprzedawana jest 
w formie pasków o wymiarach 1x8 cm 
lub kostek 1x1x1 cm, które można 
dowolnie formować. Nie niszczy ściany 
ani naszych dekoracji.

WIESZANIE DEKORACJI BEZ GWOŹDZI

WYZWANIA DLA DOMU

NOWOCZESNE TAŚMY 
I RZEPY MOCUJĄCE
Większe i cięższe przedmioty niż 
fotografie czy kanwy możemy 
powiesić na ścianie korzystając 
z nowoczesnych technik klejenia. 
Znajdziemy dwustronne taśmy, 
które zapewniają bardzo mocne 
łączenie. Utrzymają przedmioty 
ważące nawet do 6 kg. Dzięki nim 
przykleimy półki, lustra czy duże 
obrazy. Muszą mieć one jednak 
gładką tylną powierzchnię. Na 
ścianę nakleja się pasy taśmy 
o długości danego przedmiotu 
i uzupełnia przestrzenie między 
nimi – głównie na górze – krótszymi 
poprzecznymi. Następnie dociskamy 
naszą dekorację i przytrzymujemy 
ją w tej pozycji  przez 5 sekund, 
aż klej przywrze.  To praktyczny 
sposób służący też do mocowania 
sztukaterii, kabli czy świecących 
taśm LED-owych. 
Ciekawym rozwiązaniem 
mocującym są również rzepy. Ich 

powierzchnia jest wykończona 
klejem, jeden plaster przyklejamy 
na ścianę, drugi na przykład do 
oprawionego zdjęcia czy lustra. 
Tak zawieszona dekoracja będzie 

dobrze przytwierdzona, 
a w razie potrzeby 
łatwo ją zdejmiemy, 
na przykład 
żeby ją odkurzyć.  
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WYGODNE ODKURZANIE
Dobry odkurzacz jest niezbędny przy robieniu porządków. 
O tym, jak będzie się sprawdzał, decyduje jego typ, moc 
silnika oraz siła ssania. Bardzo istotny jest także system 
filtracji. Najlepiej zanieczyszczenia zatrzymają filtry wodne oraz 
antyalergiczne. Dla komfortu prac ważna jest również liczba 
i rodzaje końcówek. Nowoczesne modele są wyposażone 
w elektro- lub turboszczotkę. Odkurzacz powinien mieć rurę 
teleskopową lub wykonaną z metalu, duży zasięg pracy 
oraz schowek na akcesoria. Znaczenie ma też jego waga 
– szczególnie jeśli musimy przenosić go na inne kondygnacje. 
Warto także zaopatrzyć się w mały odkurzacz bezprzewodowy.

MOP NA MIARĘ ZADAŃ
Jesień to idealna pora na gruntowne 
uporządkowanie domu przed zimą. 
Prace przyspieszy wyposażenie w dobry 
sprzęt. Trudno wyobrazić sobie, by nie 
znalazł się wśród niego mop. Najczęściej 
stosowane są sznurkowe, paskowe lub 
płaskie. Atutem płaskiego jest możliwość 
zastosowania wkładów wymiennych lub 
takich, które można wielokrotnie prać. 
Zazwyczaj są one wykonane z bawełny lub 
wiskozy. Te pierwsze doskonale chłoną 
wodę i inne zanieczyszczenia, użycie 
drugich gwarantuje, że na posadzce nie 
będzie szpecących ją kłaczków. Choć 
łatwo manewruje się mopem płaskim, 
to trudno dotrzeć nim w zakamarki. 
Jest idealny do mycia podłóg w dużych 
pomieszczeniach, gdzie ustawiono 
niewiele elementów wyposażenia. Mopy 
sznurkowe czy paskowe natomiast 
dotrą do każdego zaułka, szczególnie 
jeśli zostały wyposażone w obrotową 
główkę. Lepiej też usuną różne 
zanieczyszczenia z podłóg, trudniej 
natomiast utrzymać je w czystości. 
Porządek w mieszkaniu pomoże zapewnić 
nam także elektryczny mop parowy. To 
urządzenie wielofunkcyjne. Można go 
wykorzystywać nie tylko jak inne mopy 
do mycia ścian i podłóg, ale również do 
czyszczenia wszelkiego rodzaju spoin. 
Jest też skuteczny podczas mycia 
okien. Warto go także wykorzystać do 
odświeżania mebli tapicerowanych. 
Przy pomocy mopa parowego uporamy 
się również z plamami na dywanie. 
Zwróćmy uwagę na ciężar urządzenia 
– lżejsze będzie łatwiejsze w obsłudze. Dla 
komfortu użytkowania znaczenie ma także 
wielkość zbiornika na wodę. Gdy będzie 
on większy, rzadziej będziemy musieli 
podczas prac uzupełniać go wodą, bez 
konieczności przerywania czyszczenia. 
Istotna jest też długość przewodu 
zasilającego, od niej zależy bowiem pole 
naszego działania. Pamiętajmy, że bardziej 
funkcjonalny będzie mop z giętką głowicą 
– przy jej pomocy łatwiej dotrzemy do 
zanieczyszczeń w zakamarkach.

WYZWANIA DLA DOMU



 REKLAMA 

PORZĄDKI CZAS ZACZĄĆ!
Planując generalne porządki przed 
zimą, zaopatrzmy się w profesjonalne 
ściereczki. Dobrze dobrany zestaw 
jest narzędziem niezbędnym nie tylko 
do walki z kurzem. Warto sięgnąć po 
wyroby z mikrofibry. To syntetyczne 
włókno wykonane najczęściej 
z mieszanki poliestru i nylonu. Taki 
skład tkaniny ułatwia ściąganie 
z każdej powierzchni wszystkich 
zanieczyszczeń, bez pozostawienia 
drobin kurzu czy pyłu. Używając 
mikrofibry mamy też gwarancję, że 
ścierane nią powierzchnie nie będą 
narażone na zarysowania, dlatego 
wyroby z tego materiału są idealne 
do pielęgnacji szkła użytkowego, 
szyb okiennych czy luster. Dzięki 
takim ściereczkom nie trzeba używać 
detergentów. Wystarczy zwilżyć 
je wodą, by uporały się z brudem 
bez naszego specjalnego wysiłku. 
Przetarcie nimi zakurzonych blatów, 
frontów szafek, komód czy zlewu 
sprawi, że będą lśniły jak nowe. 
By ściereczki służyły nam długo, 
należy regularnie przeprać je 
z detergentem. Jeśli zdecydujemy się 
na ich upranie w pralce, pamiętajmy, 
by temperatura wody była niska, 

nie można też dodawać płynów 
zmiękczających i wybielaczy, które 
sklejają włókna mikrofibry i niszczą 
właściwości materiału. Dobierajmy 
też ścierki odpowiednio do zadań. 

W sprzedaży są produkty przeznaczone 
specjalnie do polerowania, inne zaś do 
wycierania kurzu czy usuwania ciężkich 
zabrudzeń, a jeszcze inne do użytku 
tylko na mokro. 
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ZMYWARKA 
– OSZCZĘDNOŚĆ WODY 
I ENERGII
Zmywanie w zmywarce to 
oszczędność wody i energii, a także 
naszego czasu. Na ręczne umycie 
naczyń z 12-częściowego kompletu, 
zawierających 140 sztuk, w tym 
talerze, kubki, szklanki oraz sztućce, 
zużywa się średnio 103 l wody 
i 2,5 kW energii (wykorzystywanej 
do ogrzania wody). Natomiast na 
tę pracę trzeba przeznaczyć około 
80 minut.
Tymczasem zmywarka na wykonanie 
tych samych zadań może zużyc 
jedynie 8 l wody i 1-2 kW energii. 
Jej obsługa zajmie nam zaś średnio 
15 minut. Dobrym wyborem są 
zmywarki wykorzystujące naturalny 
minerał zeolit (pochłania dużo 
wody oraz uwalnia dużo energii). 
Podczas procesu suszenia wilgotne 
powietrze przechodzi przez pojemnik 
z zeolitem, który pochłania wilgoć, 

a zgromadzona energia jest 
uwalniana w postaci ciepła. Ogrzane 
powietrze skutecznie suszy naczynia.  

Zmywarka nie powinna też głośno 
pracować. Najcichsze emitują 40 dB 
hałasu. 

FILTRY ŁAZIENKOWE
Warto być świadomym tego, że nasza skóra jest 
organem, przez który wchłaniamy największą ilość 
zanieczyszczeń z wody. Skutecznie ich unikniemy, 
montując filtry. Dobrym wyborem będzie filtr zawierający 
węgiel aktywny. Obecne w wodzie zanieczyszczenia 
przepływające przez pozytywnie naładowany węgiel 
aktywny są przyciągane do jego powierzchni. Węgiel 
zbiera z wody chlor, który podrażnia oczy i powoduje 
zaczerwienienie skóry. Wkłady filtrujące można 
zamontować w rączce prysznica lub zastosować filtry 
przed wężem prysznicowym. Jeśli nie decydujemy się 
na instalację filtra, można też zaopatrzyć się w kule 
kąpielowe wrzucane do wanny z wodą.

FILTRY DO URZĄDZEŃ AGD
Jeśli mamy twardą wodę, warto 
zastosować filtry do pralki oraz 
zmywarki. Montujemy je na 
przewodzie doprowadzającym wodę 
do tych sprzętów. Przeznaczone 
do urządzeń AGD filtry zawierają 
polifosfat, czyli polifosforan sodu, 
dzięki któremu węglan wapnia nie 
krystalizuje się na grzałkach lub 
innych elementach urządzeń. Zaletą 
używania filtra z polifosfatem jest 
oszczędność proszku lub innych 
środków chemicznych używanych 
do prania oraz zmywania. Polifosfat 
stopniowo się rozpuszcza, należy więc 
regularnie uzupełniać jego zapas albo 
zamontować nowy filtr. Pamiętajmy, 
by filtrów z wkładem polifosfatowym 
nie stosować do uzdatniania wody 
przeznaczonej do picia. 

WYZWANIA DLA DOMU
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Dom został zaprojektowany i  wy-
budowany prawie trzydzieści lat 
temu, kiedy jeszcze dzieci nie 

było na świecie.  Dodatkowy – oprócz sa-
lonu – pokój na parterze oraz trzy pokoje 
na poddaszu dawały różnorodne możli-
wości zagospodarowania. Od czasu, kiedy 
na świat przyszła starsza córka, Kata-
rzyna, wykorzystano niemal wszystkie 
warianty zmian, za każdym razem dosto-
sowując położenie, wielkość i  specyfikę 
pomieszczeń do aktualnych potrzeb ro-
dziny. Sypialnia rodziców dwa razy zmie-
niała swoje miejsce, gabinet miał cztery 
lokalizacje, a  Kasia przeprowadzała się 
trzy razy. Basia zmieniała pokój dwa razy, 
ale jak pokazuje doświadczenie, nie są to 
jej ostatnie przenosiny. Marzy o przepro-
wadzce do pokoju siostry! 

W TYM DOMU POKOJE 
JUŻ KILKA RAZY ZMIENIAŁY 
SWOJE FUNKCJE. KASIA 
I BASIA ODNALAZŁY 
W KOŃCU MIEJSCA, 
KTÓRE MOGŁY URZĄDZIĆ 
W ZGODZIE ZE SWOIM 
GUSTEM I POTRZEBAMI. 
BYŁO TO MOŻLIWE, 
PONIEWAŻ KOSZTY 
KAŻDEJ ZMIANY BYŁY 
NIEWIELKIE.

GRA
w pokoje

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska, 
ZDJĘCIA: Katarzyna Jankowska

DOMOWE FINANSE 
     podpatrzone u innych



1313

JUŻ W WIEKU LICEALNYM 
MŁODY CZŁOWIEK 

POTRZEBUJE 
PRZESTRZENI I SPRZĘTÓW, 

DAJĄCYCH MU 
NAMIASTKĘ  

SAMODZIELNOŚCI.

NA PROGU DOROSŁOŚCI
Do swojego aktualnego pokoju Ka-
sia przeprowadziła się z chwilą roz-
poczęcia nauki w liceum. Poprzed-
nio była tu pracownia z  dwoma 
dużymi biurkami, stacjonarnymi 
komputerami i  zajmującą dwie 
ściany obszerną rodzinną biblio-
teką. Oprócz rodziców chętnie prze-
bywała w  nim również kilkuletnia 
Kasia, stopniowo przenosząc tam 
swoje pudła z  zabawkami. Osta-
teczna jej przeprowadzka do pra-
cowni nastąpiła w  momencie, gdy 
młodszej o 10 lat Basi przestał wy-
starczać kącik w  pokoju rodzi-
ców. Najlepszym rozwiązaniem 
było, aby Basia mogła otrzymać 
w  spadku pokój po starszej sio-
strze, a Kasia zajęła dotychczasową 
pracownię. Nikt w rodzinie nie pro-
testował – duży, dobrze doświe-
tlony pokój to idealne miejsce dla 
dziewczyny na czasy licealne i stu-
denckie, kiedy to przypada naj-
większa intensywność nie tylko na-
uki, ale i życia towarzyskiego. Ga-
binet z  powodzeniem można było 
przenieść do najmniejszego po-
koju, ponieważ właśnie wtedy sta-
cjonarne komputery zaczęto zastę-
pować laptopami, umożliwiającymi 
pracę w  każdym miejscu domu. 
Wielkość i  kształt nowego pokoju 
Kasi umożliwił podział na funk-
cjonalne aneksy, co młodej oso-
bie nie tylko daje szansę na start 
w  samodzielne życie, ale też po-
zwala lepiej zorganizować codzien-

ność. Głównym założeniem aran-
żacyjnym było wizualne oddziele-
nie strefy pracy od części sypialnej 
w myśl zasady, że najlepiej można 
skupić się przy pracy, nie mając 
w zasięgu wzroku łóżka – część sy-
pialną oddzielono od strefy pracy 
przestrzennym regałem. Od strony 
łóżka półki służą do odkładania 
rzeczy bez wychodzenia z pościeli, 
od strony biurka – pomocnika do 
nauki. Część półek wypełniają tka-
ninowe kosze, mieszczące tysiące 
niezbędnych na tym etapie życia 
drobiazgów –  to również tańsze 
rozwiązanie niż tradycyjne meble.
Planując nowe wyposażenie, ro-
dzina uwzględniła potrzeby aktu-
alne i przyszłe właścicielki pokoju. 
Takie możliowści dają meble mo-
dułowe – pozwalają uzupełniać ze-
stawy o kolejne segmenty. Tak było 
w  przypadku szafy, która począt-
kowo składała się z trzech elemen-
tów, ale dość szybko okazało się, że 
niezbędne są nowe półki. Bibliotekę 
od razu zakupiono z  nadstawką, 
przewidując, że rosnący w  błyska-
wicznym tempie księgozbiór szybko 
wypełni dolne półki. Zrezygno-
wano też z zakupu typowego biurka 
na rzecz bardzo prostego i  znacz-
nie tańszego stołu. To był strzał 
w  dziesiątkę! Szybko okazało się, 
że długi stół służący na co dzień jako 
biurko, w czasie wizyt przyjaciół ła-
two jest wystawić na środek pokoju 
i  przy  planszówkach oraz  winku 
biesiadować do rana.
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W  ciągu paru lat pokój wzbogacił 
się o kolejne sprzęty – wynik szpe-
ractwa na targach staroci, strychu 
dziadków oraz podarunków od ro-
dziny i  znajomych. Pod oknem 
stanęła stylowa sofa – wyszukany 
w internecie zniszczony mebel po-
dratowano nowym obiciem, lampa 
z  lat siedemdziesiątych z  tkani-
nowym abażurem, wiszący zegar 
z  kurantem –  prezent na osiem-
nastkę, przywieziony z  zagranicz-
nych wojaży manekin służący jako 

wieszak na torebki, drewniana 
szafka ściągnięta ze strychu, stare 
krzesło upolowane na targu staroci 
z  obiciem siedziska z  modnej tka-
niny. Tym sposobem pokój począt-
kowo wyposażony jedynie w  dość 
monotonne białe meble z  popu-
larnej sieciówki zyskał indywidu-
alny wyraz, odzwierciedlający oso-
bowość właścicielki, lubującej się 
w komponowaniu zarówno strojów, 
jak i domowych sprzętów z przed-
miotów pochodzących z  różnych 

epok. Neutralne meble stały się 
więc dobrą bazą do nieustannego 
ubogacania wnętrza nowymi ele-
mentami i wprowadzania częstych 
zmian. Co ważne, nie są one kosz-
towne, a  przynoszą bardzo dobre 
rezultaty.
Zielone rośliny doniczkowe to efekt 
ostatniej pasji właścicielki pokoju 
– okazały filodendron zajął ekspo-
nowane miejsce między biurkiem 
a  regałem zyskując doskonały do-
stęp do światła dziennego.     

Racjonalne wydatki
Podczas zmian funkcji pokojów 
w domu czy mieszkaniu warto 
wybrać takie rozwiązania, które 
ograniczą koszty remontów 
i przeprowadzek.

 Jak najmniej ingerencji 
w strukturę budynku. Zmiany funkcji 

pokojów nie będą kosztowne, 
jeśli będą odbywały się bez 
zmiany układu ścian czy np. 
budowy podwieszanych sufitów. 
Zrezygnujmy też ze wznoszenia 
stałej zabudowy wyposażenia: 
wbudowanych szaf czy zabudowy 
wnęk. Jeśli zmiany sprowadzą 
się jedynie do przemalowania 
ścian, koszt remontu i przenosin 
ograniczy się do kilkuset złotych. 
Wolno stojące sprzęty łatwo 
będzie przestawiać z miejsca 
na miejsce, a w przyszłości 
wykorzystać w innych pokojach. 

 Meble na zapas. Dobór mebli 
do pokoju dziecięcego dobrze 
jest dobierać precyjnie pod 
indywidualne potrzeby, ale taniej 
będzie, jeśli będziemy je kupować  
z myślą również o przyszłości. 
I tak warto zainwestować 

w większą szafę czy bibliotekę 
niż jest niezbędna w danej chwili 
lub wybrać meble modułowe, 
umożliwiające dokupienie kolejnego 
segmentu w przyszłości.

 Stawiamy na wielofunkcyjne 
wyposażenie. Dziecięce potrzeby 
zmieniają się szybko, dlatego warto 
wybierać sprzęty, które zarówno na 
bieżąco, jak i w przyszłości mogą 
pełnić inne funkcje, np. zwykły stół 
zamiast biurka. 

 Sprzęty z odzysku. Aktualne 
trendy wnętrzarskie sprzyjają 
oszczędności – nowoczesny 
eklektyzm, styl boho, folk, eko 
opierają się na wykorzystaniu 
starych sprzętów i swobodzie 
łączenia różnych stylów. 
Nie kosztują wiele, a młodzi 
doskonale odnajdują się w ich 
zindywidualizowanym charakterze.
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PRAGNIENIA NASTOLATKI
Młodsza o 10 lat od swojej siostry Ba-
sia po kilku latach użytkowania po-
koju po Kasi jednoznacznie i  zde-
cydowanie wyraziła swoją potrzebę 
– chce przeprowadzić się do gabi-
netu. Rodziców zadziwiło to pragnie-
nie – po przeprowadzce Kasi pracow-
nia została przeniesiona do najmniej-
szego i  najsłabiej doświetlonego po-
koju na poddaszu, a na dokładkę na 
skutek błędu wykonawców – parapet 
okna lukarny znajdował się w  nim 
zbyt wysoko, aby mieć dobry wizu-
alny kontakt z  otoczeniem. Dopiero, 
kiedy sprecyzowała swój plan, stało 
się jasne! Basia potrzebowała pry-

watności, ciszy, możliwości zaszycia 
się z książką w swoim azylu. Okazuje 
się, że nawet nastolatkom przytulność 
i ograniczona przestrzeń daje poczu-
cie bezpieczeństwa. Okno wycho-
dzące na ogród, a nie jak w poprzed-
nim pokoju na ulicę, zapewniało ciszę, 
wnęka przy drzwiach umożliwiała 
dyskretne schowanie łóżka, a wysoko 
usytuowany parapet dawał poczucie 
bezpieczeństwa. Wzorem starszej sio-
stry Basia wybrała białe meble, ale 
również uzupełniła je sprzętami w in-
nym kolorze. Pokój jest słabo doświe-
tlony, dlatego aranżację uzupełniają 
pomalowane na żółto komoda i  sto-
lik, a  zasłony w  żółte koła rozświe-
tlają strefę okienną. Podczas przeno-
sin zachowano łóżko z poprzedniego 
pokoju, wymieniając jedynie mate-
rac na nowy. Odziedziczona po sio-
strze kultowa sofa w róże na co dzień 
stoi w holu, jednak w okresie waka-
cyjnym, kiedy w domu często nocują 
cioteczne siostry i przyjaciółki Basi, 
rokładaną sofę wstawia się do jej po-
koju. Zastawia ona wprawdzie wów-
czas regały z podręcznikami i pomo-
cami, ale w wakacje nie tylko nie sta-
nowi to problemu, a  wręcz sprzyja 
oderwaniu się od szkolnych obowiąz-
ków. Można też swobodnie się na niej 
położyć, oddając się w pełni wakacyj-
nej lekturze lub rozsiąść na ploteczki 
z koleżanką. 

Z pokolenia na pokolenie
Gdy w domu jest kilkoro dzieci, z reguły 
te młodsze dziedziczą po starszych 
ubrania, zabawki czy książki, a czasami 
również sprzęty w pokojach. Zasada 
ta nie musi jednak rodzić w młodszym 
rodzeństwie kompleksów, że korzystają  
z rzeczy używanych – to między innymi 
rola rodziców i starszego brata lub 
siostry, aby z tej „wady” uczynić atut. 

 Odziedziczone znaczy dobre. 
Dziecięce zbiory, takie jak kolekcje 
samochodzików czy aniołków zwykle 
traktujemy z nonszalancją, kiedy dzieci 
z nich wyrastają. Tymczasem starsze 
rodzeństwo może je z pietyzmem 
przekazać młodszemu, zaszczepiając 
w ten sposób podobne zainteresowania. 
Może to dotyczyć również książek, 
mebli, a nawet pokoju! Jeśli rodzeństwo 
będzie się szanowało nawzajem, takie 
„dziedzictwo” będzie dla młodszego 
przedmiotem pożądania! 

 Nauka szacunku dla przeszłości. 
Zasadę, że stare to dobre można 
potraktować szerzej. Przedmioty po 
babci czy wyszperane na targach staroci 
mogą być doskonałym pretekstem 
do stworzenia żywych przekazów 
rodzinnych czy wręcz nauki historii, 
a kosztują mniej niż nowe sprzęty!
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WYBÓR KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
NIE NALEŻY DO ŁATWYCH DECYZJI. JEGO ZAKUP  
POWINIEN BYĆ DOBRZE PRZEMYŚLANY, A SAMO 
URZĄDZENIE GRZEWCZE WŁAŚCIWIE DOPASOWANE 
DO POTRZEB CIEPLNYCH NASZEGO DOMU.

AUTOR TEKSTU: Beata Augustowska

 FOT. VAILLANTKOCIOŁ
centralnego 
ogrzewania

Instalacja urządzenia grzewczego 
odgrywa kluczowe znaczenie dla 
kosztów eksploatacji budynku. 

Od tego, na jaki kocioł centralnego 
ogrzewania się zdecydujemy, zależeć 
będzie również komfort domowni-
ków – nie tylko ten cieplny, ale także 
komfort użytkowania kotła. Jedne 
urządzenia wymagać będą bowiem 
częstego nadzorowania, inne zaś są 
zupełnie bezobsługowe. Decydując 
się na centralne ogrzewanie domu 
kotłem grzewczym, do dyspozycyji 
mamy trzy rodzaje urządzeń: kotły 
na paliwa stałe, gazowe oraz na olej 
opałowy. Co warto o nich wiedzieć?

KOTŁY NA PALIWA STAŁE
Wśród tych urządzeń grzewczych 
wciąż niemałą popularnością cieszą 
się kotły węglowe. Przede wszyst-
kim z  uwagi na stosunkowo niskie 
koszty ogrzewania tym paliwem. 
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Decydując się na takie urządzenie 
grzewcze, trzeba się jednak liczyć 
z  pewnymi niedogodnościami. Wy-
magają one regularnego dokłada-
nia paliwa – nawet jeśli jest to kocioł 
z  automatycznym podajnikiem, do 
naszych obowiązków należeć będzie 
zakup i składowanie węgla, uzupeł-
nianie zbiornika paliwem oraz re-
gularne usuwanie popiołu. Ponadto 
węgiel jest paliwem brudnym – pył 
węglowy uniemożliwi nam wykorzy-
stanie części kotłowni na cele gospo-
darcze, chociażby do przechowywa-
nia rzeczy, na które zabrakło miejsca 
w domowych wnętrzach. 
Kotły węglowe nie należą też do 
urządzeń ekologicznych. Podczas 
spalania emitują do atmosfery spore 
ilości tlenku węgla, pyłów i  gazo-
wych zanieczyszczeń organicznych. 
O tym, jak szkodliwe jest to dla śro-
dowiska i dla nas samych przekonać 
się można zwłaszcza zimą, kiedy to 
silne mrozy i  bezwietrzna pogoda 
powodują, że wiele miast naszego 
kraju spowija smog. Jeśli mimo 
wszystko zdecydujemy się na ogrze-
wanie domu kotłem węglowym, naj-
słuszniejszym rozwiązaniem bę-
dzie wybór kotła piątej generacji, 
czyli najwyżej klasy  5. Takie urzą-
dzenia pracują z  wysoką sprawno-
ścią, emitują też znacznie mniej nie-

bezpiecznych związków niż modele 
gorszej klasy 3 i 4. Zmiany umożli-
wiające poprawę parametrów pracy 
kotłów węglowych niosą jednak za 
sobą wzrost ceny urządzeń najwyż-
szej klasy. Również decydując się 
na kotły na drewno lub uznawane za 
jeszcze bardziej ekologiczne i  ener-
gooszczędne kotły na pelet, warto 
wybrać urządzenia klasy 5. Wśród 
kotłów na drewno dobrym wybo-
rem będzie urządzenie zgazowujące, 
czyli spalające gazy powstałe w trak-
cie termicznego rozkładu drewna 
z  niedoborem tlenu. To najbardziej 
wydajny rodzaj kotłów na takie pa-
liwo. Opalane drewnem są jednak 
dobrym rozwiązaniem dla osób, 
które mają dostęp do dobrego pa-
liwa. Drewno musi być odpowiednio 
wysuszone. Taki kocioł na drewno 
wymaga również regularnego dokła-
dania paliwa i miejsca do składowa-
nia jego zapasu. 

KOTŁY GAZOWE
To urządzania wymagające mini-
malnej obsługi. Sprowadza się ona 
do ustawienia odpowiednich para-
metrów pracy urządzenia. Taki ko-
cioł będzie więc dobrym wyborem 
dla osób, które cenią sobie wygodę. 
Dom ogrzewany gazem możemy po-
zostawić bez opieki, nie obawiając 

się, że podczas naszej nieobecności 
w  domu paliwo w  kotle się wypali, 
a  wnętrza wychłodzą. Modele kon-
densacyjne pozwolą nam zmniej-
szyć rachunki za ogrzewanie. Wy-
korzystują bowiem nie tylko ener-
gię cieplną powstającą podczas spa-
lania paliwa, ale także ciepło, które 
przy zastosowaniu tradycyjnej tech-
niki grzewczej pozostaje niespożyt-
kowane. Przed wydostaniem się spa-
lin przez komin schładzają je na tyle, 
że zawarta w nich para wodna ulega 
kondensacji, a uwolnione w ten spo-
sób ciepło jest przekazywane do 
systemu grzewczego. Dzięki temu 
ze spalania tej samej jednostki pa-
liwa w  kotle kondensacyjnym zy-
skujemy więcej ciepła niż podczas 
spalania paliwa w  kotle konwen-
cjonalnym. Kotły gazowe są znacz-
niej bardziej przyjazne dla środowi-
ska niż węglowe. Podczas spalania 
gazu do atmosfery emitowanych 

Pracą nowoczesnych kotłów kondensacyjnych można w łatwy sposób sterować z np. 
poziomu smartfona nie wstając z kanapy. Wystarczy zainstalować aplikację mobilną 
dedykowaną do obsługi urządzenia grzewczego naszego producenta.

NAJWYGODNIEJSZYM 
ROZWIĄZANIEM WŚRÓD 

URZĄDZEŃ NA PALIWA STAŁE 
SĄ KOTŁY NA PELET. PELET 

JEST PALIWEM O WYSOKIEJ 
WARTOŚCI OPAŁOWEJ, 

ŁATWYM W TRANSPORCIE 
I SKŁADOWANIU. 

DOZOWANY JEST DO KOTŁA 
AUTOMATYCZNIE, A PRZY 
ODPOWIEDNIO DUŻYM 

ZBIORNIKU O UZUPEŁNIANIU 
ZAPASU PALIWA MOŻNA 
ZAPOMNIEĆ NAWET NA 

KILKANAŚCIE DNI. 
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jest o  wiele mniej zanieczyszczeń.  
Urządzenia gazowe mogą być za-
silane gazem ziemnym oraz płyn-
nym. Gaz ziemny dostarczany jest 
do budynku siecią gazową. To bar-
dziej ekonomiczne rozwiązanie. Gaz 
płynny jest droższym paliwem i wy-
maga zamontowania zbiornika na za-
pas paliwa na działce oraz wykonania 
instalacji, która dostarczy gaz do bu-
dynku. Jeśli więc mamy możliwość 
podłączenia domu do sieci gazowej 
i  budowa przyłącza jest opłacalna, 
warto skorzystać z tego rozwiązania.

KOTŁY OLEJOWE
Mogą być dobrym rozwiązaniem, 
m.in. gdy nie mamy możliwości 
podłączenia domu do sieci gazo-
wej lub jesteśmy posiadaczami ma-
łej działki, na której trudno by-
łoby zlokalizować zbiornik na gaz 
płynny, a  zależy nam na komforto-
wym ogrzewaniu. Emitowane przez 
kotły olejowe spaliny są stosunkowo 
czyste, a  same kotły, podobnie jak 
urządzenia gazowe, są w pełni zauto-
matyzowane i bezobsługowe. Paliwo 
dostarczane jest do nich ze zbior-
nika zlokalizowanego w  osobnym 
pomieszczeniu technicznym, np. 
w piwnicy. Ogrzewanie olejowe jest 
jednak droższe od ogrzewania pali-
wami stałymi czy gazem ziemnym. 
Dlatego decydując się na kocioł ole-
jowy, warto postawić na urządzenie 
kondensacyjne.
Producenci nowoczesnych urządzeń 
kondensacyjnych, z  myślą o  przy-
szłości przystosowali je do przej-
ścia z  oleju kopalnego na opałowy 
z udziałem biooleju, co pozwali eks-

ploatować kotły z  udziałem energii 
odnawialnej. 

URZĄDZENIA HYBRYDOWE
Dobrym rozwiązaniem, zwłasz-
cza w  przypadku remontowanych 
domów, są urządzania kompak-
towe, które łączą w  sobie konden-
sacyjny kocioł gazowy lub olejowy 
oraz pompę ciepła wykorzystującą 
do ogrzewania darmowe ciepło za-
kumulowane w  powietrzu atmos-
ferycznym. W  zależności od wybra-
nego sposobu pracy, urządzenie bę-
dzie dążyło do zapewnienia naj-
mniejszych z  możliwych kosztów 
ogrzewania lub np. do szybkiego 
dostępu do ciepłej wody użytkowej. 
Regulator sterując pracą urządzenia 
hybrydowego uwzględni ceny ener-
gii elektrycznej (niezbędnej do zasi-
lania pompy ciepła) i gazu lub oleju, 
w  pierwszej kolejności wybierając 

najtańszy w danym momencie spo-
sób ogrzewania. 

KOCIOŁ JEDNO- CZY 
DWUFUNKCYJNY?
Kotły grzewcze mogą być jedno 
–  lub dwufunkcyjne. Urządzenia jed-
nofunkcyjne zasilają jedynie instala-
cję c.o. Dwufunkcyjne, dzięki wbu-
dowanemu wymiennikowi przepły-
wowemu, przygotowują też ciepłą 
wodę użytkową. 
Wszystkie kotły na paliwa stałe są 
urządzeniami jednofukcyjnymi. Ko-
tły gazowe i olejowe dostępne są na-
tomiast w  wersji jedno- lub dwu-
funkcyjnej. Do kotła jednofunkcyj-
nego trzeba dokupić zasobnik wody 
użytkowej. Jej zapas jest magazyno-
wany i  podgrzewany w  zasobniku 
do ustalonej temperatury, dzięki 
czemu z  ciepłej wody można korzy-
stać niemal bez limitu (ogranicza 

Nie tylko w kotłowni
Nowoczesne kotły gazowe to urządzenia z zamkniętą 
komorą spalania. Oznacza to, że ich układ powietrzno-
-spalinowy jest szczelny, co eliminuje ryzyko 
wydostawania się spalin do pomieszczenia. Takie 
modele są ponadto wyposażone w wentylator 
wymuszający dopływ odpowiedniej ilości powietrza 
do palnika, a to sprawia, że spalanie paliwa odbywa 
się w optymalny sposób. 
Kocioł z zamkniętą komorą spalania i doprowadzeniem 
powietrza z zewnątrz nie wymaga montażu 
w osobnym pomieszczeniu, czyli kotłowni – można go 
zamontować np. w łazience lub garderobie. Ważne, 
aby kubatura pomieszczenie wynosiła przynajmniej 
6,5 m3. 

Nowoczesne kotły 
olejowe sprawdzą 

się podczas 
modernizacji 

starych instalacji 
i montażu 
w nowych 

budynkach.
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nas jedynie pojemność zasobnika).  
Kotły dwufunkcyjne nie potrzebują 
dodatkowego zasobnika. W ich przy-
padku woda podgrzewana jest pod-
czas przepływania przez wymiennik 
ciepła, po odkręceniu kranu. Nie-
sie to ze sobą pewne niedogodności, 
mianowicie odkręcenie ciepłej wody 
w  drugim kranie może spowodo-
wać gwałtowne obniżenie tempera-
tury tej wypływającej z kranu odkrę-
conego wcześniej. Urządzenia dwu-
funkcyjne polecane są do mieszkań 
oraz małych domów z jedną łazienką 
i niezbyt oddalonymi od kotła punk-
tami poboru c.w.u.

NA CO JESZCZE ZWRÓCIĆ 
UWAGĘ? 
Wybierając kocioł do nowego lub re-
montowanego budynku, dużą uwagę 
należy poświęcić odpowiedniemu do-
borowi mocy urządzenia grzewczego. 
Szukając informacji na ten temat, 
można się natknąć na współczyn-
niki, które pozwolą wyliczyć moc ko-
tła z zapotrzebowania na ciepło okre-
ślonego na podstawie powierzchni 
domu. Takie obliczenia należy trakto-
wać czysto orientacyjnie. Każdy dom 
wymaga indywidualnego podejścia, 
ponieważ jego faktyczne zapotrzebo-
wanie na ciepło będzie się różnić od 
zapotrzebowania innych budynków 
o podobnej powierzchni, np. z uwagi 
na zastosowanie grubszej warstwy 
ocieplenia przegród czy zamonto-
wanie w  nim  „cieplejszych” okien.  
W przypadku domów o słabej izolacyj-
ności termicznej, kocioł będzie musiał 
mieć na tyle dużą moc, żeby nawet 
w bardzo mroźne dni był w stanie za-

pewnić w budynku odpowiednią tem-
peraturę. W przypadku domów o nie-
wielkich stratach ciepła, do komfor-
towego ogrzewania wystarczy kocioł 
o małej mocy. Urządzenie ze zbyt du-
żym zapasem mocy w takim budynku 
będzie generowało jedynie większe 
zużycie paliwa. Tylko dokładne ob-
liczenie zapotrzebowania na ciepło 
domu pozwoli zastosować optymalne 
urządzenie. Jest to bardzo ważne, po-
nieważ kocioł właściwe dobrany do 
potrzeb cieplnych domu pozwoli ob-
niżyć koszty zakupu urządzenia i za-
pewni niższe koszty ogrzewania. 
Dokładne określenie zapotrzebo-
wania na ciepło najlepiej zlecić pro-
jektantowi instalacji. Wyliczy on po-
trzeby cieplne domu m.in. na pod-
stawie informacji o  konstrukcji bu-
dynku, jego powierzchni, izolacji 
przegród zewnętrznych – ścian, da-
chu, podłóg, a także liczby mieszkań-
ców, wymaganej temperatury i miej-
sca lokalizacji domu. Na tej podsta-
wie dobierze kocioł o najbardziej od-
powiedniej mocy. 

KOCIOŁ – I CO DALEJ?
O  kocioł należy dbać, nie mniej niż 
o samochód, który przynajmniej raz 
do roku poddajemy obowiązkowej 
kontroli technicznej. Aby pracował 
wydajnie i  nie narażał nas na wyż-
sze koszty ogrzewania czy te zwią-
zane z  usuwaniem ewentualnych 
awarii, konieczna jest jego odpo-
wiednia konserwacja i serwisowanie.  
Kotły na paliwa stałe należy regular-
nie oczyszczać z sadzy i popiołu. Za-
nieczyszczenia mogą bowiem obniżać 
wydajność pracy urządzenia grzew-

czego, co przekłada się na większe  
zużycie paliwa. Kocioł na paliwo stałe 
najlepiej jest poddać gruntownej 
konserwacji w okresie wiosenno-let-
niej przerwy w ogrzewaniu budynku.  
Po usunięciu z niego popiołu należy 
oczyścić ścianki wewnątrz urządze-
nia z sadzy i  innych pozostałości po 
spalaniu paliwa. Czyszczeniu na-
leży poddać również kanały konwek-
cyjne i otwory dystrybuujące powie-
trze – a  jeśli kocioł wyposażony jest 
w automatyczny podajnik, także po-
jemnik na paliwo i przewód transpor-
tujący je do komory spalania. W cza-
sie prac konserwacyjnych trzeba też 
pamiętać o  sprawdzeniu szczelności 
układu odprowadzania spalin. 
Przynajmniej raz do roku należy 
zlecić serwis kotła gazowego i  ole-
jowego. Dobrze to zrobić przed se-
zonem grzewczym. Przegląd po-
wierzmy instalatorowi z  odpowied-
nimi uprawnieniami. Najlepiej jeśli 
będzie to autoryzowany serwisant 
producenta naszego urządzenia 
grzewczego. 

Z myślą o niższych 
kosztach ogrzewania
Wybierając kocioł, zwłaszcza 
do domu o małym 
zapotrzebowaniu na ciepło, 
warto zwrócić uwagę na zakres 
modulacji jego mocy grzewczej 
(czyli zakres modulacji palnika). 
Jest to przedział mocy kotła, 
np. 3,2-15,2 kW, w którym 
dopasowuje on ilość 
wytwarzanego ciepła w zależności 
od zapotrzebowania budynku 
na ciepło w danym momencie, 
a więc głównie w zależności 
od temperatury zewnętrznej. 
Im większy będzie zakres 
modulacji mocy grzewczej kotła, 
tym urządzenie lepiej będzie 
dostosowywało swoją pracę 
do zapotrzebowania na ciepło. 
Oznacza to, że nawet kocioł o dużej 
mocy nie będzie wykorzystywał jej 
zawsze w pełnym zakresie. Będzie 
rzadziej się załączał, a tym samym 
zużywał mniej gazu czy oleju. 

Przy zakupie kotła warto sprawdzić, jaką 
opiekę techniczną oferuje nam producent 
i jakie korzyści przyniesie zawarcie umowy 
serwisowej. W jej ramach możemy nierzadko 
liczyć np. na przedłużenie gwarancji lub 
rabaty na przeglądy pogwarancyjne.
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JESIENIĄ ZMROK 
ZAPADA SZYBKO, 
DLATEGO W DŁUGIE 
WIECZORY 
WIĘKSZOŚĆ CZASU 
SPĘDZAMY PRZY 
SZTUCZNYM 
OŚWIETLENIU.  
ZADBAJMY, 
BY ŚWIATŁO, KTÓRE 
BĘDZIE NAM 
TOWARZYSZYĆ, 
BYŁO JAK 
NAJBARDZIEJ 
KOMFORTOWE. 

Wieczory w pełnym

ŚWIETLE

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Od dawna uniezależniliśmy rytm 
 naszego życia od przyrody 
–  wielka w  tym zasługa sztucz-

nego oświetlenia i  chociaż nigdy nie za-
stąpi ono w  pełni światła słonecznego, to 
możemy sprawić, że jesienią czy zimą jego 
brak nie będzie nadmiernie uciążliwy. Wy-
starczy zapewnić odpowiednie rodzaje 
opraw i źródeł światła w każdym pomiesz-
czeniu, a jeśli mieszkamy w domu, to rów-
nież na posesji. Znaczenie ma barwa świa-
tła, liczba opraw oraz ich rozmieszczenie. 
Dzięki nim będziemy mieli zagwaranto-

wany komfort podczas wykonywania prac 
domowych, czytania, nauki, czynności hi-
gienicznych czy relaksu.  

LAMPY ZAWSZE CZYSTE
By w pełni wykorzystać ilość światła, jaką 
dają żarówki, zadbajmy o  odpowiednią 
czystość opraw świetlnych – ich wyczysz-
czenie może nam zapewnić nawet do 60% 
światła więcej. O lampy należy dbać syste-
matycznie, dzięki temu nie dopuścimy do 
trwałych zabrudzeń. Najlepiej raz w tygo-
dniu przetrzeć je ściereczką z mikrofibry, 
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która doskonale usuwa zbierający się 
kurz. Co miesiąc powinniśmy nato-
miast wyczyścić je bardziej gruntow-
nie. Wówczas odłączamy źródło za-
silania lamp i demontujemy ich klo-
sze. Elementy wykonane ze szkła naj-
lepiej umyć ciepłą wodą z dodatkiem 
detergentów i dokładnie wytrzeć. Do-
brze je także przetrzeć roztworem 
octu, dzięki czemu będą efektownie 
błyszczeć. Płócienne – ale tylko gdy 
tkanina na to pozwala – warto wyprać 
i jeśli to możliwe odprasować. Najwię-
cej uwagi należy poświęcić kloszom 
pergaminowym, które łatwo uszko-
dzić. Czyścimy je wyłącznie na sucho, 
na przykład przecierając delikatnie 
ściereczką lub odkurzając specjalną 
miotełką, która dostosowuje się do 
kształtu czyszczonej powierzchni. 
Mocne zabrudzenia tego typu opraw 
można próbować delikatnie wytrzeć 
gumką. Ramiona żyrandoli i lamp wy-
konane z  drewna lub metalu należy 
przetrzeć suchą ściereczką, a następ-
nie preparatem przeznaczonym do 
ich pielęgnacji. Równie ważne jest też 
regularne czyszczenie źródeł światła 
– dobrze jest odświeżyć je ściereczką 
lekko zwilżoną alkoholem. Żarówka 
ponownie wkręcana w  oprawę musi 
być zawsze sucha. Pamiętajmy rów-
nież, że żarówek halogenowych nie 
należy dotykać gołą ręką. Możemy bo-
wiem pozostawić na niej tłuste ślady, 

które po jej włączeniu mogą nagrzać 
się do temperatury wyższej niż sama 
bańka i spowodować pęknięcie halo-
genu. Nie grozi ono tym, które zostały 
osadzone w  odbłyśnikach oraz przy-
pominającym tradycyjne żarówki.

WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA
Jesienią za sprawą długiego użytko-
wania oświetlenia także wzrastają 
koszty energii elektrycznej. By je 
obniżyć, warto wymienić pochłania-
jące najwięcej energii źródła światła. 
Bezkonkurencyjne są LED-y. Nie-
które z nich wystarczą na 50 tys. go-
dzin, co w  praktyce oznacza około 
50 lat użytkowania, gdyż w typowym 
mieszkaniu światło jest eksploato-
wane przeciętnie przez 1000 godzin 
rocznie. Wyglądają często tak samo 
jak wcześniej stosowane żarówki czy 
świetlówki. Zarówno ich kształt, jak 
i  gwint pasują do już wcześniej za-
montowanych opraw. Lampy LED 
mogą mieć kształt klasycznych żaró-
wek z najbardziej popularnymi gwin-
tami E27 czy E14. Nie należy także 
obawiać się o  barwę światła – z  po-
wodzeniem wybierzemy odpowied-
nią. Źródła LED dostępne są w tem-
peraturach barwowych zbliżonych 
do standardowych barw stosowa-
nych w  świetlówkach: 6500 K, 5400 
K, 4000 K, 3000 K i 2700 K. Jesienią 
przydatne mogą się też okazać lampy 

LED do punktowego oświetlenia me-
blowego. Emitują bardzo mało cie-
pła, dają światło bez promieniowania 
UV, dzięki czemu oświetlane nimi 
elementy wyposażenia nie blakną. 
Są też wytrzymałe na wysoką i niską 
temperaturę oraz uszkodzenia me-
chaniczne i wstrząsy. Warto ich użyć 
w  miejscach, gdzie utrudniona jest 
wymiana źródeł światła, na przykład 
w zamontowanych wysoko oprawach 
elewacyjnych. 

NASTRÓJ POŻĄDANY
Przytulny, intymny  klimat  wnętrza, 
który zrównoważy słotę za oknem 
można uzyskać za pomocą odpo-
wiednio zaprojektowanych lamp. 

Świetlówki kompaktowe to źródła światła, które również wymieniamy znacznie rzadziej 
niż żarówki żarowe czy halogeny – świecą nawet 15 tys. godzin. Są najbardziej opłacalne 
i wydajne w miejscach, gdzie światło włączamy na długi czas. 

Zużyte 
nie do śmieci!
Pamiętajmy, by żródeł światła 
nie wyrzucać wraz ze zwykłymi 
odpadami domowymi. Mówi 
o tym ikona przedstawiająca 
przekreślony pojemnik na śmieci. 
Należy je oddać do sklepu 
z artykułami oświetleniowymi 
lub do punktu zbiórki odpadów 
sprzętu elektronicznego. Jeśli 
rozbijemy świetlówkę, może 
dojść do wycieku rtęci, wówczas 
rozbite resztki należy zebrać 
wilgotną szmatką, nie wolno 
używać odkurzacza. Na rozbicie 
nie są narażone świetlówki 
kompaktowe z zewnętrzną 
nietłukącą się bańką, ulepszone 
żarówki halogenowe lub żarówki 
LED, które nie zawierają rtęci.
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Taki efekt dadzą oprawy usytu-
owane poniżej linii wzroku, czyli 
na przykład lampy zawieszone nad 
stołem. Przez obniżenie osadzenia 
źródeł światła świetnie budują na-
strój,  gdyż dają światło rozproszone 
albo odbite i  lekko stłumione. Osią-
gniemy go również, stosując mobilne 
lampy stołowe i  stojące. W  tworze-
niu przytulnego nastoju doskonałe 
są także kinkiety. Niezależnie od ro-
dzaju, warto wykorzystać oprawy 
kryształowe. Dzięki nim zamiast mo-
notonnego snopu światła wnętrze 
rozświetlą setki migoczących bły-
sków. Interesujący efekt poświaty 
otrzymamy także, gdy zdecydujemy 
się na umieszczenie źródła świa-
tła za ekranem, na przykład sufitem 
podwieszanym. 

Jesienią równie ważne jest oświetle-
nie zewnętrzne, dające światło sączące 
się do naszych mieszkań na przykład 
z  tarasu czy balkonu. Nastrój popra-
wią nam także rozwieszone na balko-
nie, tarasie czy nad okapem rozświe-
tlone lampiony. Wzorem Skandyna-
wów korzystajmy też ze światła, które 
dają świece. Mają w  sobie magiczną 
siłę ognia. Warto je zapalać nie tylko 
przy uroczystych okazjach. Podziałają 
relaksująco w czasie kolacji, późnego 
obiadu czy w trakcie kąpieli.

ZADBAJ O ŚWIATŁO 
ROBOCZE
Gdy zmrok zapada szybko, więk-
szość prac domowych wykonu-
jemy przy sztucznym oświetleniu. 
Do zadań wymagających skupienia 
wzroku – choćby takich jak czytanie 
czy pisanie, a także prace kuchenne 
– potrzeba światła, które nie męczy 
oczu. Powinno mieć naturalną, nieco 
chłodną barwę o  temperaturze bar-
wowej około 3500 K. W pokoju ucznia 
czy osoby pracującej w domu zasto-
sujmy lampy biurowe z  ruchomym 
ramieniem. To rozwiązanie najbar-
dziej ergonomiczne. Można nimi ma-
newrować i w ten sposób ustawić od-
powiednio strumień światła na frag-
ment blatu o  wymiarach 30x40 cm 
–  to wystarczy, by oświetlić komfor-
towo książkę czy ekran komputera. 
Odległość źródła światła od blatu 
biurka powinna wynosić minimum 
35 cm. W kuchni pamiętajmy o rów-

nomiernym oświetleniu blatu robo-
czego. Odległość pomiędzy źródłami 
światła powinna być jednakowa i wy-
nosić od 40 do 60 cm. Często przy bla-
cie roboczym spędzamy dużo czasu, 
dlatego źródło światła nie może się 
nagrzewać. Do jego oświetlenia za-
zwyczaj wykorzystuje się halogeny, 
LED-y lub świetlówki liniowe. 
Również płyta kuchenna powinna 
być dobrze oświetlona. Proces przy-
rządzania potraw najwygodniej kon-
trolować dzięki światłu punkto-
wemu zamontowanemu w  okapie. 
Do kuchni należy wybierać źródła 
światła o ciepłej barwie. Ma ono tem-
peraturę barwową 2800-3000 K oraz 
Ra powyżej 80 – im bliżej 100, tym 
światło jest cieplejsze i bardziej zbli-
żone do dziennego. W  takim świe-
tle potrawy wyglądają najbardziej 
apetycznie. 

Na rzecz 
światłoterapii
LED-y mają ogromny potencjał 
dekoracyjny, który jednocześnie 
można też wykorzystać, by 
jesienią poprawić swój nastrój. 
W takich rolach nieocenione są 
diody LED stosowane głównie 
w punktowych oprawach 
akcentujących. Mogą być zasilane 
transformatorem i kierowane za 
pomocą sterownika RGB, który 
zarządza poziomem jasności 
i kolorem światła. Emitują 
jednobarwne światło o dużej 
wydajności – zielone, niebieskie, 
czerwone, pomarańczowe czy 
fioletowe. 

STOSOWANE PODCZAS 
PRACY OŚWIETLENIE 

MIEJSCOWE NIE POWINNO 
ZBYT KONTRASTOWAĆ 

Z CIEMNOŚCIĄ WOKÓŁ. 
DLA WYELIMINOWANIA 

DYSPROPORCJI, ZWŁASZCZA 
PRZY PRECYZYJNYCH 

PRACACH, UDZIAŁ ŚWIATŁA 
OGÓLNEGO POWINIEN 

WYNOSIĆ MINIMUM 15%.
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WIELE PRAC NAPRAWCZYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WYMAGA OD 
NAS ZAPLECZA GODNEGO PRAWDZIWEJ DOMOWEJ ZŁOTEJ RĄCZKI. JAK 
ZORGANIZOWAĆ WARSZTAT Z NARZĘDZIAMI PIERWSZEJ POTRZEBY?

majsterkowicza

AUTOR TEKSTU: Andrzej Jakubowski

Warsztat wygodnie jest 
urządzić w  oddzielnym 
pomieszczeniu w  domu. 

Jeśli jesteśmy szczęśliwymi posia-
daczami piwnicy czy strychu, mamy 
duże pole do popisu. Ale za miej-
sce pracy może nam posłużyć także 
część garażu, pomieszczenia gospo-
darczego lub ogrodowy domek na-
rzędziowy. Ważne jest, byśmy tę 
przestrzeń dobrze urządzili, wyposa-

żyli i zadbali w niej o niezbędne bez-
pieczeństwo. By komfortowo korzy-
stać z  warsztatu, potrzebne będzie 
doprowadzenie prądu i wody. 

WYPOSAŻENIE
W zależności od skali narzędzi i ich 
ciężaru potrzebujemy odpowied-
nich miejsc na przechowywanie. 
W  podstawowym warsztacie przy-
dadzą się pojemniki na drobiazgi 

takie jak wkręty, gwoździe, na-
krętki, podkładki, kołki itp., najle-
piej sprawdzą się skrzynki z  prze-
gródkami pozwalające na zachowa-
nie porządku. Na narzędzia typu 
śrubokręty, pilniki, kombinerki, 
cęgi potrzebne są szuflady lub głęb-
sze skrzynki. Bardzo wygodnym 
rozwiązaniem jest ruchomy pomoc-
nik warsztatowy. Zestaw szuflad na 
kółkach z górnym wielofunkcyjnym 

WARSZTAT
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blatem pomieści wiele narzędzi, 
a  dzięki swej mobilności zawsze bę-
dzie pod ręką, nawet w  garażu czy 
ogrodzie. Bardzo potrzebny w warsz-
tacie jest stół dla majsterkowicza, pod 
którym warto umieścić szafki na więk-
sze narzędzia elektryczne i  ciężkie 
sprzęty. Pod blatem przydadzą się też 
kosze na prowadnicach, ułatwiające 
dostęp do przechowywanych przed-
miotów. Ich ażurowa forma przyspie-
sza poszukiwania niezbędnych urzą-
dzeń. Rzadko niestety można sobie 
pozwolić na wygodny wolno stojący 
stół. Częściej znajdziemy przestrzeń 
pod ścianą na roboczy blat. Nad nim 
warto wówczas zawiesić tablicę narzę-
dziową, z  dodatkowymi uchwytami 
na przedłużacze, przybory miernicze, 
latarki itp. Zestaw pojemników dosto-
sowanych do zawieszenia na jej perfo-
rowanej powierzchni umożliwi nam 
przechowywanie drobnych elemen-
tów, dzięki czemu na ścianie zawsze 
będziemy mieć potrzebne narzędzia 
i sprzęty pod ręką. 
Jeśli mamy wystarczająco dużo miej-
sca w warsztacie, warto również zain-
westować w  wielofunkcyjny ścienny 
regał narzędziowy, w  którym scho-
wamy także większe urządzenia, np. 
prostowniki, duże imadła, piły czy 
wiertarki.

OŚWIETLENIE 
W WARSZTACIE
Najczęściej blat roboczy lub stół 
w  warsztacie jest miejscem cen-
tralnym, które potrzebuje szczegól-
nego oświetlenia. W tego typu miej-
scach najlepsze jest zimne i  jasne 
światło. Na suficie sprawdzą się dłu-
gie świetlówki liniowe, które oświe-
tlą całe pomieszczenie. Oprócz gór-
nego światła w  warsztacie przyda 
się także miejscowe z  możliwością 
sterowania. Praktycznym rozwią-
zaniem będzie tu reflektor haloge-
nowy czy inna ruchoma oprawa, 
jak choćby lampa kreślarska na wy-
sięgniku. Dobre oświetlenie miej-
sca pracy to nie tylko wygoda i kom-
fort w  czasie majsterkowania, ale 
również nasze bezpieczeństwo. 

Miniwarsztat
Nawet niewielka przestrzeń, 
którą możemy zaadaptować 
na mały warsztat może być 
bardzo praktyczna, jeśli 
urządzimy ją w sposób 
maksymalnie wykorzystujący 
dostępną powierzchnię. 
W garażu czy pomieszczeniu 
gospodarczym możemy 
wydzielić część, w której 
zgromadzimy narzędzia. 
Niezbędne będą wszelkie 
podwieszane pojemniki 
i uchwyty, którymi warto 
opatrzyć całą ścianę oraz 
sufit. Narzędzia najbardziej 
potrzebne powinny być 
w zasięgu ręki. Zamiast stołu 
do majsterkowania wystarczy 
składany blat przyścienny. 
W małym mieszkaniu warto 
zaadaptować choćby wnękę 
w holu lub przyokienną 
w pokoju, którą zamaskujemy 
drzwiczkami. Na ich 
wewnętrznej stronie możemy 
zrobić tablicę narzędziową 
ze stabilnymi uchwytami 
na podstawowe narzędzia. 
Do miniwarsztatu warto 
zainwestować w optymalne 
organizery, które są 
wyposażone w przegródki 
i uchwyty dla konkretnych 
sprzętów. Także zwijane 
tkaninowe pomocniki 
z pochwami na narzędzia 
doskonale je porządkują 
i nie zajmują wiele miejsca, 
zapewniając nam niezbędną 
ergonomię. 

KORZYSTANIE 
Z KILKU NARZĘDZI 

ELEKTRYCZNYCH NA 
RAZ LUB ŁADOWAREK 

SPRZĘTÓW 
AKUMULATOROWYCH, 

WYMAGA W WARSZTACIE 
WIĘCEJ GNIAZD 
ZASILAJĄCYCH.

Okno w warsztacie 
pozwoli pracować 
przy komfortowym 
dla wzroku świetle 
dziennym. 
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Działanie z  użyciem ostrych i  me-
chanicznych narzędzi wymaga za-
chowania odpowiednich warunków. 
Do prac precyzyjnych oprócz dosko-
nałego światła sztucznego przyda się 
często dołączane do lamp kreślar-
skich duże szkło powiększające, za-
mocowane na ruchomym uchwycie. 
Niektóre modele wielkich lup mają 
wmontowane oświetlenie na obrze-
żach, dzięki czemu obraz mamy nie 
tylko powiększony, ale równocze-
śnie doświetlony LED-owym świa-
tłem. Szkło powiększające przyda się 
w warsztacie nie tylko osobom korzy-
stającym z  okularów, ale każdemu 
wykonującemu prace precyzyjne.
Oprócz doprowadzenia prądu po-
trzebnego do oświetlenia, należy pa-
miętać, że potrzebne będą gniazda 
elektryczne i  to w  większej liczbie. 
Przyda się także przedłużacz z długą 
listwą. W  warsztacie konieczne jest 
doprowadzenie zasilania trójfazowego 
(tzw. siła).

NARZĘDZIA MANUALNE
Majsterkowicz nie może obyć się za-
równo bez najprostszych, jak i  no-

woczesnych wielofunkcyjnych urzą-
dzeń. Niezbędne będą miarki, po-
ziomnice, kątowniki, suwmiarki, ale 
także proste narzędzia tnące takie 
jak noże techniczne, nożyk intro-
ligatorski, scyzoryki i  piłki ręczne. 
W  domu, gdzie znajduje się komi-

nek przydadzą się też siekiery. Po-
nadto potrzebne w warsztacie są róż-
nej wielkości pędzle, wałki malar-
skie, papier ścierny, szpachelka, ści-
ski, imadło i ołówek stolarski. 
Narzędzia ręczne, czyli młotki, śru-
bokręty, klucze, pilniki, dłuta, kom-
binerki, obcęgi itp., warto kupować 
tylko dobrej jakości, z trwałych ma-
teriałów i  wyposażone w  wygodny 
uchwyt, nieobciążający bardzo dłoni 
w czasie pracy. 
Wiele dostępnych obecnie, tanich 
sprzętów, o  nieznanych markach, 
okazuje się bezsensownym wydat-
kiem, gdyż szybko się psują. Choć 
wydaje się, że np. śrubokręt po-
psuć szybko się nie może, miękkie 
stopy używane do produkcji bardzo 
tanich produktów sprawiają, że już 
przy pierwszej próbie odkręcenia 
zapieczonej śruby, końcówka narzę-
dzia się odkształca. Niestety trudno 
ocenić jakość sprzętu, nawet gdy na 
opakowaniu znajdziemy informację, 
z  jakiego materiału jest wykonany, 
gdyż różne stopy mają pożądane 
właściwości w zależności od tego, ja-
kie narzędzia tworzą. Niekiedy stal 
węglowa daje lepszą jakość ostrzy, 
niż niewłaściwie dobrana stal sto-
powa. Także pozornie atrakcyjna 
wysoka twardość materiału oznacza 
z  drugiej strony zmniejszoną udar-
ność stali. Dlatego, jeśli nie jesteśmy 
ekspertami, lepiej jest polegać 

Narzędzia uniwersalne
Bardzo praktyczne będą w domowym warsztacie narzędzia pełniące 
kilka funkcji. Zaoszczędzą też potrzebne miejsce. Choćby zamiast 
wiertarki i wkrętarki możemy mieć wiertarko-wkrętarkę, a w miejsce 
wiertarki i dłutownicy kupimy młotowiertarkę udarową z funkcją kucia. 
Ponadto w każdym, nawet najmniejszym warsztacie przydadzą się 
wiertarko-wkrętarki z licznymi zmiennymi bitami oraz nakładkami, które 
dostosują sprzęt względem potrzeb. Na przykład umożliwią wykonanie 
prac pod kątem lub w szczelinie. Przykręcimy nimi płaskie śruby o różnej 
średnicy oraz krzyżowe. Jedno urządzenie zagwarantuje nam też klucz 
nasadowy i ampulowy.

Dobrej jakości narzędzia 
wykonane z odpowiednich 
stopów będą nam służyć 
długie lata.
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na sprawdzonym producencie i gwa-
rancji, jaką daje na swój produkt.

ZASILANE ELEKTRYCZNIE 
Wiertarki, wkrętarki, piły, szlifierki, 
dłutownice, młoty przydadzą się 
w każdym warsztacie. Dzięki nim je-
steśmy w stanie samodzielnie wyko-
nać remont lub naprawić zniszczone 
sprzęty domowe. Większość pod-
stawowych narzędzi elektrycznych 
używanych do majsterkowania ma 
dziś wersje akumulatorowe, co bar-
dzo ułatwia prace, pozwala na swo-
bodę działania, także w  trudno do-
stępnych miejscach. Zarówno wier-
tarki, wkrętarki, szlifierki, wyrzy-
narki, a  nawet lutownice i  pistolety 
do kleju do łączenia na gorąco, mogą 
działać na taką baterię. Lepszej jako-
ści urządzenia będą miały nie tylko 
odpowiednią moc, ale również wydaj-
niejsze akumulatory, pozwalające na 
długotrwałą pracę. Decydując się na 
narzędzia zasilane bezprzewodowo, 
możemy wybrać sprzęt z akumulato-
rem niklowo-kadmowym (Ni-Cd) lub 
litowo-jonowym (Li-Ion). Pierwszy 
bardzo łatwo zepsuć, jeśli nie wiemy, 
jak postępować z  tego typu sprzę-
tem. Przede wszystkim akumulator 
Ni-Cd trzeba uformować, aby zacho-
wywał maksimum pojemności, czyli 
używamy narzędzie do pełnego roz-
ładowania. Następnie podłączamy 
do gniazda zasilającego, ładując 

do  końca. Powtarzamy te czynności 
przez kilka cykli. Po czym ładujemy 
narzędzie w  sytuacji, gdy jego moc 
spada i nie odłączamy w trakcie tego 
procesu. Nie powinno się też pozosta-
wiać urządzenia długo w stanie roz-
ładowanym, gdyż szybko zniszczymy 
w ten sposób akumulator. Trzeba też 
pamiętać, że nieużywane urządzenie 
także ulega samorozładowaniu, dla-
tego co 6 miesięcy trzeba je rozłado-
wywać i od razu ponownie podłączyć 
do pełnego naładowania. Możemy 
też wybrać narzędzia z  akumulato-
rami litowo-jonowymi, które są dużo 

nowocześniejsze. Nie mają efektu pa-
mięci, czyli można je doładowywać 
w każdej chwili i przerywać ładowa-
nie. Nie występuje w nich też zjawi-
sko samorozładowania (nawet gdy 
są nieużywane ponad rok). Magazy-
nują też więcej energii. Jednak w ni-
skiej, ujemnej temperaturze słabsze 
okazują się od niklowo-kadmowych. 
Po ogrzaniu wracają do swej mocy. 
Z  drugiej strony nie można łado-
wać gorącego lub pozostawionego na 
słońcu akumulatora. Nowoczesne ła-
dowarki zaczynają pracę dopiero po 
wychłodzeniu się urządzenia.  

Uwaga na szkodliwe 
narzędzia 
Wybierając sprzęt, powinno się 
zwracać uwagę na to, z czego 
wykonane są ich rękojeści. 
Produkty niewiadomego 
pochodzenia i bez atestów 
mogą być wytwarzane 
z niebezpiecznych dla człowieka 
wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych 
(oznaczanych WWA lub PAH), które 
mają właściwości rakotwórcze. 
Dostają się przez skórę do 
organizmu. Jeśli nie znajdziemy 
informacji o składzie tworzywa, 
warto sprawdzić, czy okładzina 
pachnie intensywnie gumą 
i chemikaliami. Lepiej jest wybrać 
wówczas inny, bezwonny model, 
a przede wszystkim sprawdzonego 
producenta i atestowany.

W warsztacie 
potrzebne są 
też artykuły BHP, 
między innymi 
rękawice i okulary 
ochronne.
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BEZPIECZEŃSTWO 
PODCZAS PRAC 
ZWIĄZANYCH Z INSTALACJĄ 
ELEKTRYCZNĄ ZAPEWNIĄ 
NAM ODPOWIEDNIE 
NARZĘDZIA I SPRZĘTY. 
CO JEST NIEZBĘDNE 
W SKRZYNCE INSTALATORA?

ELEKTRYKA

AUTOR TEKSTU: Andrzej Jakubowski

Doprowadzenie prądu do wszyst-
kich miejsc w  domu wydaje nam 
się oczywistością. Nie zauważamy 

energii krążącej po wszystkich pomieszcze-
niach, dopóki nie zaskoczy nas awaria. Oka-
zuje się, że bez prądu nie można żyć, jak bez 
wody. Każdy majsterkowicz, który ma pod-
stawową wiedzę dotyczącą prac elektrycz-
nych, powinien mieć w domu odpowiednie 
sprzęty, które nie tylko pomogą naprawić 
lub zainstalować urządzenia elektryczne, 
ale także doprowadzą energię w  wybrane 
miejsce, umożliwią wymianę gniazda czy 
też całego przewodu elektrycznego. 

WKRĘTAKI ELEKTRYCZNE
Do prostych prac związanych z  instala-
cją elektryczną przydadzą się podstawowe 
narzędzia i  wyposażenie, których nie po-
winno zabraknąć w  żadnym domu. Po-
winniśmy mieć w  skrzynce narzędziowej 
przede wszystkim wkrętaki. Najczęściej ko-
rzystamy z płaskich i wąskich śrubokrętów 
oraz z krzyżakowych. Koniecznie muszą 
być one przeznaczone do prac elektrycz-
nych, czyli z  izolacją wytrzymującą napię-
cie do 1000 V. Wygodnie jest używać narzę-
dzi długich, dzięki którym dostaniemy się 
do wkrętów ukrytych w  szczelinach i  za-
głębieniach ściany np. podczas instalowa-
nia puszki elektrycznej. Sprawdzi się też 
wkrętak z wmontowanym już próbnikiem. 
Wówczas mamy dwie funkcje w  jednym 

Domowy niezbędnik
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Wkrętarka bardzo przyspieszy wszystkie 
prace monterskie. Najlepiej wybierać modele 
akumulatorowe.

Podstawowym narzędziem każdego elektryka 
jest próbnik napięcia. Pełni on również funkcję 
wkrętaka.

i  zanim np. odłączymy kostkę roz-
gałęziającą, przekonajmy się, czy na 
pewno wyłączony w  skrzynce elek-
trycznej prąd, nadal nie płynie w in-
stalacji. Jeśli tak, próbnik dzięki neo-
nówce zaświeci nam się, gdy śru-
bokrętem dotkniemy z jednej strony 
przewodu i jednocześnie zamkniemy 
obwód dotykając palcem metalowej 
końcówki jego rękojeści.

ZESTAW MONTERSKI
Nieodzowne dla elektryka są narzę-
dzia tnące. Potrzebne zatem będą ob-
cinak i szczypce do kabli. Pozwolą na 
przecięcie jedno- lub wielożyłowych 
przewodów. Mają różną wielkość, do-
stosowaną do średnicy kabli. Mogą 
być proste lub wygięte, co ułatwia 
prace prowadzone pod kątem. Narzę-
dzia tnące również muszą mieć odpo-
wiednią izolację. Gwarantowane za-
bezpieczenie do 1000 V sprawia, że 
możliwe jest wykonywanie pracy na-
wet pod napięciem. 
Do zaginania i przytrzymywania ka-
bli potrzebne będą kombinerki, a do 
łączenia przewodów przydadzą się 
praski zaciskowe. 
Praktycznym urządzeniem jest ścią-
gacz izolacji, który najpierw nacina 
osłonkę, a  następnie jego szczypce 
pomagają zdjąć odcięty fragment. 
Do wyboru mamy narzędzia do po-
pularnych okrągłych przewodów 
oraz płaskich, podtynkowych, z  któ-
rych zdejmą izolację zewnętrzną i we-
wnętrzną, zarówno wykonaną z PVC, 
jak i gumy. Dostępne są też na rynku 

automatyczne ściągacze, służące do 
pracy przy jedno-, wielo- i cienkożył-
kowych przewodach, z  miedzi i  alu-
minium. Dostosowane są one do izo-
lacji gumowych, z tworzywa oraz te-
flonu. Pozwalają na ustawienie wy-
branej długości izolacji, jaką chcemy 
usunąć.
Bardzo ryzykowne jest zdejmowanie 
osłony przewodów metodą doświad-
czonych elektryków, czyli za pomocą 
noży technicznych. Łatwo bowiem 
w ten sposób przerwać przewód. 
Do prac prowadzonych przy prze-
wodach elektrycznych będzie po-
trzebna taśma izolacyjna. Służy ona 
także do zabezpieczania końcówek 
kabli, ale jest też na tyle uniwer-
salna, że przydaje się przy wielu in-
nych pracach domowych, warsztato-
wych czy garażowych.

NARZĘDZIA DO PRAC 
PODTYNKOWYCH
Do prowadzenia remontów po-
trzebne będą poważniejsze narzę-
dzia elektryczne. Przed układaniem 
kabli konieczne jest wykonanie 

BHP elektryka
 Używaj tylko narzędzi z izolacją, 

którą regularnie kontroluj, czy nie 
została przerwana w trakcie prac 
remontowych. Jeśli zobaczysz 
pęknięcie osłony z tworzywa, lepiej 
jest wyrzucić takie narzędzie, niż 
ryzykować zdrowie i życie. 

 Zawsze przed przystąpieniem do 
prac sprawdź próbnikiem, czy zasilanie 
jest odcięte. 

 Nie zostawiaj podpiętych, 
niezabezpieczonych kabli „na chwilę”. 
Zawsze osłaniaj je taśmą izolacyjną.

 Przed wykonaniem otworów 
w ścianie zweryfikuj przebieg instalacji 
elektrycznej. 

NARZĘDZIA 
SŁUŻĄCE DO PRAC 

ELEKTRYCZNYCH MUSZĄ 
BYĆ WYPOSAŻONE 

W IZOLACJĘ 
WYTRZYMUJĄCĄ 

NAPIĘCIE DO 1000 V. 

Otwornica lub korona nakładana 
na wiertarkę przyda się przy 
instalacji gniazd i puszek 
elektrycznych.
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pod nie szczelin w  ścianie. Do tego 
typu prac służy bruzdownica. 
Bardziej wielofunkcyjnym narzę-
dziem będzie młotowiertarka uda-
rowa z  wymiennymi akcesoriami, 
wśród których też znajdzie się dłuto. 
Decydując się na jej zakup, ponadto 
będziemy mieć nakładkę otwornicy, 
dzięki której wykonamy otwory pod 
puszki i gniazda oraz wiertła do be-
tonu przydatne w trakcie instalowa-
nia uchwytów montażowych do kabli 
elektrycznych.
Aby wyznaczyć piony i poziomy prze-
biegu przewodów przyda się laser 
krzyżowy, najlepiej ze statywem. Po-
może też wyznaczyć miejsca punk-
tów oświetleniowych, zwłaszcza re-
gularnie rozmieszczanych oczek 
sufitowych.
Podczas prac instalacyjnych nie 
może nam też zabraknąć wkrętarki 
akumulatorowej, która przyspieszy 
prace, zwykle wykonywane manu-
alnie śrubokrętem. Jako narzędzie 
bezprzewodowe jest poręczna i  uła-
twia działania w  trudno dostępnych 
miejscach, np. pod sufitem. 
Do kompletu w  naszej podręcznej 
skrzynce remontowej potrzebny bę-
dzie także młotek z izolowaną rękoje-
ścią, miarka i ołówek monterski. 

Oprócz prostych narzędzi niezbędnych przy pracach naprawczych i drobnych monterskich, w trakcie remontów przydadzą się dłuta 
i bruzdownice, pozwalające na układanie kabli, instalowanie puszek oraz gniazd elektrycznych. Warto wybierać narzędzia trwałe, 
wytrzymałe i komfortowe pod względem użytkowym. Dobrej jakości produkty posłużą nam przez wiele lat. Dostępne dziś tanie narzędzia 
oznaczają najczęściej zmarnowane fundusze, gdyż podczas pierwszych prac przekonujemy się o nietrwałości materiałów, z jakich je 
wyprodukowano.

Zwykły próbnik wystarczy 
nam przy drobnych pracach 
naprawczych i instalacyjnych, 
jednak bardziej dokładne 
narzędzie to wskaźnik napięcia, 
który podaje informacje 
dotyczące przepływu prądu, 
wartości napięcia w V 
oraz ciągłości obwodów 
elektrycznych. Ponadto 
przydatny może być cyfrowy 
detektor, który wykryje istniejące 
pod tynkiem przewody, jeśli 
będziemy potrzebowali je 

wymienić. Sprawdzi się również 
podczas prac wykończeniowych, 
ponieważ pomoże uniknąć 
przewiercenia kabla w ścianie 
w trakcie wykonywania otworów, 
np. pod kołki montażowe. To też 
sprzęt pokazujący przebieg 
stalowej lub drewnianej 
konstrukcji budynku, ukrytej 
pod warstwą tynku. Co nie 
mniej ważne, ustrzeże nas 
przed uszkodzeniem instalacji 
hydraulicznej, bo pokazuje 
również położenie rur. 

Profesjonalne elektryczne narzędzia 
pomiarowe
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P ierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić dobierając 
system rynnowy jest obliczenie wielkości dachu. Po-
zwoli nam to określić, ile i jakie elementy będą po-

trzebne, aby orynnowanie miało odpowiednią przepusto-
wość. Musimy znać wysokość od podstawy do zwieńczenia 
dachu, odległość od szczytu dachu do miejsca jego zakoń-
czenia oraz oczywiście długość połaci. Wszystkie te wymiary 
są niezbędne do określenia długości i przekroju rynien, 
by odprowadzały deszczówkę bez ryzyka przelewania się, 
a  w  konsekwencji uszkodzenia czy zalania elewacji. Prze-
krój użytych rynien i rur spustowych zwiększa się propor-
cjonalnie do wielkości dachu.  

RYNNY STALOWE CZY Z PVC?
Systemy rynnowe wykonywane są najczęściej z metalu (do-
stępne są rynny miedziane, z tytan-cynku, stali ocynowanej 
oraz aluminium) lub tworzywa sztucznego. Jednak, mimo 
tak szerokiej oferty, inwestorzy zazwyczaj decydują się na 
rynny stalowe lub z PVC. Nowoczesne technologie produk-
cji znacząco wpłynęły na ich walory użytkowe.
Wybierając rodzaj materiału, z którego wykonane będą nasze 
rynny, musimy zwrócić szczególną uwagę na ich trwałość. 
Rynny stalowe cechują się odpornością na trudne  warunki 

SYSTEM ORYNNOWANIA 
TO WAŻNY ELEMENT 
BUDYNKU. ŹLE DOBRANY 
MOŻE WPŁYNĄĆ NIE TYLKO 
NA ESTETYKĘ NASZEGO 
DOMU. BŁĘDY W JEGO 
DOBORZE I MONTAŻU 
MOGĄ SPOWODOWAĆ 
PROBLEMY Z ODBIOREM 
WODY DESZCZOWEJ 
ORAZ WILGOCIĄ 
NA ŚCIANACH. NA CO 
POWINNIŚMY WIĘC 
ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

RYNNĘ
Z deszczu pod solidną

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot
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atmosferyczne oraz wysokie tem-
peratury. W związku z tym bardzo 
dobrze sprawdzają się w miejscach 
szczególnie narażonych na występo-
wanie intensywnych zjawisk pogo-
dowych. Stal jest także bardzo wy-
trzymała, poradzi sobie nawet z du-
żym obciążeniem. Rynny wykonane 
z tego surowca cechują się trwało-
ścią – szacuje się, że wymiana tego 
typu systemu będzie potrzebna do-
piero za około 50 lat.
Alternatywą dla rynien ze stali są 
te wykonane z PVC. Mają gładką po-
wierzchnię, dzięki czemu nie osadza 
się na nich zbyt duża ilość zabru-
dzeń. Materiał ten charakteryzuje 
się także wysoką wytrzymałością na 
uszkodzenia mechaniczne, rozciąga-
nie i zerwanie. Nie poddaje się rów-
nież korozji i nie wymaga konserwa-
cji. Rynny z tworzywa sztucznego są 
barwione w masie, dzięki czemu wy-
kazują mniejszą podatność na zary-
sowania. Bardzo dobrze sprawdzają 
się na obszarach nadmorskich, gdzie 
występuje zjawisko tzw. słonej mgły. 
Chociaż materiał PVC uznawany 
jest za surowiec podatny na odbar-
wienia słoneczne, to nowe technolo-
gie produkcji pozwoliły wyelimino-
wać negatywne skutki działania pro-
mieniowania UV. Dodatkowo gama 
kolorystyczna takich systemów jest 
wyjątkowo bogata.

PODSTAWOWE ELEMENTY 
ORYNNOWANIA
Orynnowanie to nie tylko długie czę-
ści rynien poziomych lub pionu spu-
stowego. Odpowiedni dobór pozosta-
łych elementów systemu rynnowego 
znaczącego ułatwi jego montaż.
Rynny. To przewody o przekroju 
otwartym, montowane wzdłuż kra-
wędzi dachu. Ich zadaniem jest ze-
branie wody opadowej. Rynny mu-
szą być prowadzone z lekkim spad-
kiem w kierunku narożników domu, 
dzięki czemu woda nie wylewa się za 
krawędzie, tylko płynie w kierunku 
rur spustowych.
Rury spustowe. Zadaniem tych piono-
wych odcinków przewodów o  prze- 
kroju zamkniętym (najczęściej okrą-
głym lub prostokątnym) jest  zebra- 
nie wody płynącej rynnami i od-
prowadzenie jej poza budnek. 

W nowoczesnych domach z dachami bez okapów stosuje się specjalne systemy orynnowania. 
Rynny podwiesza się do krawędzi pokrycia, mogą być one osłonięte kryjącą maskownicą. Rury 
spustowe mogą być przymocowane do ściany lub wpuszczone w ocieplenie na ścianach.   
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Rura spustowa może mieć stały prze-
krój lub zwężać się (rura łańcuchowa).
Odpływy.  Odpływ to element, w któ-
rym wykonany jest obrobiony otwór 
odpowiedniego kształtu, pozwala-
jący na włączenie rury spustowej. 
Wyróżnia się odpływy przelotowe 
(sztucery) oraz końcowe (na naro-
żach pomieszczeń).
Narożniki. Umożliwiają połączenie 
rynien w narożach budynku. Produ-
cenci oferują narożniki wewnętrzne 
i zewnętrzne. Dostępne są również 
narożniki regulowane (można je do-
stosować do niestandardowych ką-
tów) oraz o niestandardowych ką-
tach (ułatwiają zamocowanie sys-

temu przy skomplikowanej archi-
tekturze dachów).
Wylewki. To kształtki, którymi koń-
czy się rura spustowa. Wylewka 
może być włączona do kanalizacji 
deszczowej lub znajdować się nad 
gruntem.
Łączniki do rynien. To złączki zwykłe, 
uszczelkowe i korekcyjne. Montaż 
rynien wymaga pozostawiania tzw. 
dylatacji – złączki korekcyjne lub 
uszczelkowe umożliwiają wykona-
nie takich połączeń z dylatacją.
Łączniki do rur spustowych. To roz-
liczne kolana, trójniki, redukcje, 
mufy oraz mufy redukcyjne. Mufy 
służą do włączania rur spustowych 

do odpływów, a zadaniem muf re-
dukcyjnych jest połączenie rury 
spustowej i odpływu o różnych śred-
nicach. Kolana pozwalają na zmianę 
kierunku rury spustowej. Nato-
miast trójniki umożliwiają włącza-
nie do rur spustowych dodatkowego 
wyposażenia.  
Rynajzy, haki i obejmy. Zadaniem 
tych elementów orynnowania jest 
mocowanie rynien i rur spustowych 
do dachów oraz ścian. Rynajzy służą 
do mocowania rynien –  można do-
stosować je do kształtu dachu i wy-
maganego spadku rynien. Z kolei 
obejmy przeznaczone są do moco-
wania rur spustowych do ścian. 

Kwadratowe rynny
Chociaż to nadal pewna innowacja na rynku, to kwadratowe systemy 
rynnowe są coraz częściej wybierane przez inwestorów. Wykorzystanie 
nietypowego kształtu sprawia, że budynek zyskuje zupełnie inny charakter 
– dostosowany do obecnych trendów. Prosta i wyrazista forma idzie 
w parze ze skutecznością. Zwiększenie wydajności systemu orynnowania 
jest możliwe dzięki zastosowaniu głębokiego profilu rynny (zwanego 
kontynentalnym) – kwadratowy przekrój zmieści więcej wody niż rynny 
półokrągłe o podobnym rozmiarze. Uzupełnieniem systemu są rury spustowe 
również o kwadratowym przekroju oraz wszystkie akcesoria montażowe 
o odpowiednim kształcie.  
Uproszczona forma rynien kwadratowych pozwala wpasować system do 
prostej formy domu. Wówczas klasyczny wygląd bryły budynku zmienia 
swój charakter na bardziej spójny. Jest to możliwe dzięki maskownicy 
podsufitkowej, zatrzaskiwanej na haki doczołowe, która zasłania przednią 
część rynny, dając tym samy efekt gładkiego wykończenia okapu. Całość 
zachowuje szczelność i chroni dom. 
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KSZTAŁT RYNIEN
Najczęściej spotykane na rynku są 
rynny o przekroju półkolistym, ich 
średnica standardowo wynosi od 10 
do 20 cm. Rynny o takim przekroju 
zapewniają ich dużą odporność na 
uszkodzenia mechaniczne. Oprócz 
tego, dzięki półkolistemu przekro-
jowi woda spływa bez problemów, 
a gdyby zamarzła w rynnie, zosta-
nie ona jedynie lekko odkształcona.  
Rynny o przekroju półeliptycznym 
są podobne do półkolistych, ale mają 
większą przepustowość, dlatego sto-
suje się je na większych dachach. 
Dostępne są także rynny o przekroju 
trapezowym lub prostokątnym. 

ŚREDNICA RYNNY
To właśnie średnica ma wpływ na to, 
ile wody może płynąć rynną. Do od-
prowadzenia deszczówki z małych 
dachów stosuje się rynny o śred-
nicy 10 cm. Znaczenie ma również 
ilość opadów. Specjaliści wyliczyli, 
że na 1 m2 rzutu poziomego dachu 
potrzebne jest od 0,8 do 1 cm2 prze-
kroju poprzecznego rynny. Duże 
znaczenie ma też spadek rynien 
w położeniu do rur spustowych. By 
mogły same się oczyszczać, a woda 
prawidłowo spływać, spadek powi-
nien wynosić od 0,5 do 2% w kie-
runku rury spustowej.

MONTAŻ BEZ BŁĘDÓW
Aby system rynnowy działał prawi-
dłowo, musi być dobrze zamonto-
wany. Newralgiczne elementy każ-
dego systemu rynnowego to miej-
sca połączeń – rynny z rynną, rynny 
z łukiem itd. Każde połączenie musi 
być podparte mocowaniem. Dzięki 
temu unikniemy obniżenia miejsc 
połączeń w stosunku do reszty sys-
temu. Jeżeli orynnowanie zostało 
nieprawidłowo zamontowane, tego 
typu obniżenia pojawią się po okre-
sie zimowym. Równie ważne jest 
zachowanie właściwego kierunku 
montażu zarówno rynien, jak i rur 
spustowych. Jeśli zamontujemy je 
w kierunku przeciwnym do spływu 
wody deszczowej, dojdzie do przele-
wania się deszczówki.
Istotną kwestią jest także zacho-
wanie odpowiedniej odległości sys-
temu od końca połaci dachowej. Li-
nia przedłużająca płaszczyznę da-
chu musi przebiegać 1-2 cm nad 
przednią krawędzią rynny. W prze-
ciwnym razie rynny będą przejmo-
wały śnieg z dachu. Na trwałość sys-
temu duży wpływ ma również od-
stęp między hakami i obejmami. 
Przy zbyt dużych odstępach rynny 
będą się uginały. Odpowiednia odle-
głość między hakami to maksymal-
nie 60 cm, a obejmami 180 cm.

Niebagatelne znaczenie ma umiej-
scowienie rur spustowych. Powinny 
się one znajdować w odległości od 12 
do 20 m od siebie. Montuje się je rów-
nież w narożnikach i pod koszami 
dachowymi. Ich przekrój nie powi-
nien być mniejszy niż 75% przekroju 
rynny.

KOSZT ORYNNOWANIA
Na koszt wykonania systemu rynno-
wego wpływa jakość materiału, wiel-
kość dachu oraz stopień rozbudo-
wania jego bryły. Im bardziej skom-
plikowana konstrukcja dachu, tym 
większy będzie koszt orynnowania. 
Niższe koszty poniesiemy w przy-
padku orynnowania dachu dwu-
spadowego. Prosta konstrukcja ma 
mniej załamań, co ogranicza liczbę 
kolanek, łączników i rynien, które 
podwyższają cenę całej inwestycji. 
Na przykład, gdy dom przekryty 
jest dachem dwuspadowym o obwo-
dzie 50 m.b., koszt wykonania oryn-
nowania z PVC wyniesie ok. 3000 zł. 
Cena ta obejmuje zakup najtańszych 
materiałów oraz koszt niedrogiej 
ekipy monterskiej. Jeśli zdecydu-
jemy się na materiały najlepszej ja-
kości, wtedy musielibyśmy zapłacić 
ok. 4500 zł. Dla porównania, średniej 
jakości orynnowanie ze stali koszto-
wałoby średnio 5000 zł.

Pomocne dodatki
 Aby chronić system 

rynnowy naszego domu przed 
zanieczyszczeniem, możemy 
zamontować w rynnach specjalne 
ochronne siatki lub panele 
z perforowanej blachy. Zapobiegają 
one przedostawaniu się 
zanieczyszczeń (np. liści, szyszek, 
gałęzi) do rur spustowych, a tym 
samym ich zapychaniu. Wymagają 
także regularnego czyszczenia 
– przed oraz po zimie wyjmujemy 
je i oczyszczamy.

 Zamarzająca woda w rynnach 
jest dużym utrudnieniem, 
możemy temu zapobiec stosując 
kable grzewcze. Przeciętnie, 
w zależności od miejscowych 
warunków klimatycznych, stosuje 
się w rynnach kable o mocy od 
20 do 30 W/m.b. Mogą być one 
stosowane zarówno do rynien 
PVC, jak i metalowych.
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PLANUJĄC WYMIANĘ ARMATURY, WARTO 
SKORZYSTAĆ Z OFERT NOWOCZESNYCH BATERII, 
KTÓRE WZORNICTWEM I FUNKCJONALNOŚCIĄ 
ZNACZNIE PRZEWYŻSZAJĄ STARE MODELE.

BATERIA
AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

– wody!

Zepsuta armatura stawia nas 
przed trudnym wyborem nowej 
baterii. Na rynku znajdziemy 

wiele modeli, dwu- lub jednouchwy-
towych, naściennych i  sztorcowych, 
z  blokadą odpływu i  bez oraz z  wie-
loma dodatkowymi funkcjami. Wy-
boru dokonujemy w  zależności od 
tego, czy potrzebujemy nabyć kran 
kuchenny czy łazienkowy, jak rów-
nież czy ma być on montowany przy 
umywalce, wannie, natrysku lub 
bidecie. Demontując starą baterię, 
należy sprawdzić jej wielkość, prze-
analizować, czy zadowalała nas jej 
funkcjonalność. Nowa armatura ma 
nam dawać pełen komfort użytkowy, 
łatwy dostęp i swą wielkością być ide-
alnie dopasowana do danego miejsca. 

RACJONALNY ZAKUP
Aby uniknąć szybkiej ponownej wy-
miany, ważna jest jakość nowej ba-
terii. Lepiej kupić droższą, spraw-
dzonego producenta i  z  wieloletnią 
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gwarancją. Tani produkt może nas 
kosztować więcej ze względu na ko-
nieczność szybkiej wymiany. Dla bez-
pieczeństwa i  ewentualnego zwrotu 
należy zachować opakowanie oraz 
kartę gwarancyjną. Podczas zakupu 
sprawdźmy, czy w  pudełku znajdują 
się wszystkie elementy armatury 
i  kompletny zestaw przyłączeniowy. 
Na produktach powinno być umiesz-
czone logo producenta. Jego brak czę-
sto świadczy o niskiej jakości towaru. 
W opakowaniu powinniśmy także zna-
leźć instrukcję montażu, a w niej opis 
wszystkich elementów, ich rozmiesz-
czenie i rodzaj przyłączy. Bardzo waż-
nym elementem jest głowica baterii, 
której zadaniem jest mieszanie wody 
ciepłej z zimną. Tu najczęściej docho-
dzi do awarii. Najlepsze są dobrej ja-
kości głowice ceramiczne. Ułatwiają 
szybkie mieszanie i  ustawianie wy-
branej mocy strumienia. Powinny być 
wyposażone w filtr, który chroni bate-
rię przed niszczącym działaniem pia-
sku i ewentualnie rdzy. Istotna jest też 
jej szerokość. Dostępne modele mają 
głowice 35 i 40 mm. Większa oznacza 
lepszą regulację strumienia i wytrzy-
małość. Warto wybrać baterię z 5-let-
nią gwarancją na głowicę ceramiczną. 
Oddzielna gwarancja bywa też udzie-
lana na przełącznik baterii wannowej 
i  prysznicowej, a  najczęściej spoty-
kana na korpus baterii.

BY UNIKNĄĆ NIESPODZIANEK
Wybierając nową baterię, sprawdźmy, 
czy prawidłowo uwzględniliśmy do-
stęp do dźwigni lub pokręteł regulują-
cych przepływ wody, ich odległość od 
ściany, zabudowy meblowej i  innych 
sprzętów. W  przypadku kuchennej 
baterii może okazać się, że zbyt wy-
soka wylewka sztorcowa uniemożliwi 
np. otwieranie okna znajdującego się 
nad zlewem. W łazience niekiedy rant 
umywalki okazuje się zbyt wąski dla 
szerokiej armatury. Niemniej istot-
nym parametrem jest długość węży-
ków przyłączeniowych. Musi być ona 
dostosowana do dystansu między ba-
terią a gniazdami instalacji. Powinny 
lekko zwisać, a nie być napięte, gdyż 
grozi to nieszczelnością. Z  kolei gdy 
będą zbyt długie i  luźne, mogą po-
zwalać na niepożądane zgięcia czy 
załamania. 

Przed zakupem baterii sprawdźmy, 
czy zlew, umywalka, wanna są przy-
stowane do armatury sztorcowej, 
czyli czy mają odpowiedni otwór. Nie-
które szklane lub kamienne modele 
stworzone są do zestawiania z arma-
turami ściennymi np. modnymi dziś 
podtynkowymi lub instalowanymi 
w  blacie. W  przypadku baterii jed-
nootworowych potrzebny jest jeden, 
natomiast przy dwuuchwytowych aż 
dwa otwory w  umywalce, zlewie lub 
wannie. Trzeba też pamiętać, że nie-
które rozbudowane baterie mogą wy-
magać ich aż trzy – modele retro mają 
dwa pokrętła i wylewkę. 

MONTAŻ NOWEJ ARMATURY
Gdy kupimy już idealną baterię, mo-
żemy przystąpić do pracy. Do zało-
żenia nowej armatury potrzebny bę-
dzie nam klucz hydrauliczny i taśma 
teflonowa do uszczelnienia połączeń. 
Dobrze mieć też w pogotowiu miskę 
i ścierkę, które mogą przydać się pod-
czas nieudanych prób szczelności in-
stalacji. Przed montażem należy od-
ciąć dopływ ciepłej i zimnej wody. 

NOWA BATERIA SZTORCOWA
Armatura stojąca, inaczej sztorcowa, 
to najpopularniejszy model stoso-
wany przy kuchennym zlewie i  ła-
zienkowej umywalce. Rzadziej uży-
wane są przy wannach. Mogą być 
jedno- lub kilkuotworowe. Prace 
montażowe zaczynamy od nałoże-
nia między otworem a baterią ozdob-
nego pierścienia, który pozwoli nam 
dodatkowo zamaskować ewentual-
nie zbyt dużą szczelinę w  ceramice. 
Armaturę umieszczamy w  otworze 
zlewu, umywalki lub wanny. Przewle-
kamy przez niego wkręcone od dołu 
baterii wężyki elastyczne doprowa-
dzające wodę. W modelu jednootwo-
rowym na wystający od spodu wkręt 
nakładamy gumową, a następnie me-
talową podkładkę. Przykręcamy na-
krętkę tulejkowatą i  podłączamy 
przewody do instalacji. W  armatu-
rze dwuotworowej złączki wkładamy 
do otworów montażowych i  przy-
kręcamy je nakrętkami (pod każdą 
z  nich nakładamy gumową i  meta-
lową podkładkę). Baterię mocujemy 
korzystając dodatkowo z gumowych 
uszczelek. Na koniec łączymy 

CHCĄC ZADBAĆ 
O ESTETYCZNĄ STRONĘ 
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przyłącza z zaworami kątowymi (po-
winny być wyposażone w filtry siat-
kowe ograniczające osadzanie się za-
nieczyszczeń na głowicy baterii) i in-
stalacją wodną. W przypadku baterii 
z  natryskiem trzeba jeszcze podłą-
czyć wąż ze słuchawką. Natomiast 
w  zlewowej i  umywalkowej armatu-
rze w odpływie mocujemy korek au-
tomatyczny, a następnie jego cięgno. 
Wsuwamy je w  wąski otwór z  tyłu 
korpusu baterii. Cięgna dwuczę-
ściowe wymagają skręcenia.

WYMIANA BATERII ŚCIENNEJ
Najczęściej armaturę naścienną mo-
cuje się przy wannie i  pod pryszni-
cem. Montaż zaczynamy od wkręce-
nia przyłączy mimośrodowych (koni-
ków) do końcówek instalacji wodocią-
gowej. Muszą wejść na taką głębokość, 
by pasowały do osłaniających ich ro-
zet. W tym miejscu warto zastosować 
taśmę teflonową, która uszczelni połą-
czenia na gwintach. Odległość między 
mimośrodami musi odpowiadać roz-
stawowi nakrętek przyłączeniowych 
w baterii. Najczęściej jest to 15 cm, ale 
możemy spotkać się nawet z 2 cm od-
chyleniem, które pozwolą zniwelować 
mimośrody. Konieczne jest sprawdze-
nie, czy wystające ze ściany końcówki 
są ustawione prostopadle. Przekrzy-
wienie przyłączy mimośrodowych bę-
dzie wpływało na krzywe ustawienie 
baterii. Następnie na mimośrody na-
kłada się ozdobne rozety. Nakrętki 
baterii z  gumowymi uszczelkami 
przykręcamy do mimośrodów. Arma-
turę z  instalacją skręcamy kluczem 
hydraulicznym. 

SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI
Mając w  pogotowiu miskę i  ścierkę 
możemy przystąpić do testu szczelno-
ści przyłącza. Włączamy dopływ wody 
i sprawdzamy ciepły oraz zimny stru-
mień. Musimy zweryfikować, czy nie 
skrapla się woda na wszystkich po-
łączeniach. Ewentualne nieszczelno-
ści zniwelujemy korzystając z taśmy 
teflonowej. Pamiętajmy tylko o  od-
cięciu dopływu wody przed ponow-
nym rozkręceniem baterii. Przecieki 
mogą być też spowodowane brakiem 
uszczelek. Sprawdźmy, czy wszędzie 
je umieściliśmy – na połączeniach 
z  instalacją wodną, przy pokrętłach, 
przy wylewce oraz słuchawce prysz-
nicowej. Bywa, że w  zestawie może 
brakować uszczelki, a to wymaga  od 
nas uzupełnienia.

Wybieramy baterię 
kuchenną
Bardzo ważnym parametrem 
jest wysokość armatury 
kuchennej. Modne dziś wysokie 
wylewki sztorcowe pasują do 
dużych zlewów, gdyż w innych 
mogą rozchlapywać wodę. 
Gabaryty zatem powinny być 
dostosowane do wielkości 
sprzętów. Z kolei zbyt niska 
bateria może uniemożliwić 
napełnienie wysokiego garnka, 
dzbanka czy kubła. Wówczas 
praktyczna może okazać 
się armatura z wyciąganą 
wylewką, którą operuje się jak 
prysznicem. W razie potrzeby 
wyciągamy ją na zewnątrz 
i napełniamy naczynie stojące 
na blacie czy nawet na 
posadzce. Kupując taki produkt, 
pamiętajmy, że potrzebna 
będzie przestrzeń w szafce 
stojącej na schowanie węża 
doprowadzającego wodę do 
tego typu kranu. Jeśli będzie 
on o coś ocierał lub zahaczał, 
utrudni korzystanie i szybko się 
zniszczy. 
Do zlewów umieszczonych pod 
niskim oknem można zastosować 
baterię łamaną. W razie potrzeby 
kładzie się ją płasko. Dzięki temu 
swobodnie otworzymy okno. 
Warto pamiętać, że ciężkie 
baterie montowane na stalowych 
zlewozmywakach mogą 
spowodować wygięcie blachy. 
W takim przypadku używa się 
usztywnienia wzmacniającego 
miejsce połączenia.

Przed przykręceniem 
baterii należy 
sprawdzić, czy zostały 
założone filtry siatkowe 
ograniczające osadzanie 
się zanieczyszczeń 
na głowicy.

Nakrętki baterii przykręcamy 
z użyciem plastikowych osłonek 
lub przez grubą tkaninę. Metalowe 
narzędzia mogą bowiem uszkodzić 
i porysować armaturę. 
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Bezpieczne z ogranicznikiem
Prysznicowa bateria może być wyposażona w termostat. 
Zainstalowane w niej pokrętło pozwala na ustawienie 
optymalnej temperatury. Dzięki temu po odkręceniu wody nie 
musimy martwić się o to, że strumień nas oparzy lub zbytnio 
schłodzi. Dzięki blokadzie zapobiegającej włączeniu cieplejszej 
wody niż 38oC, możemy być też spokojni o korzystanie 
z prysznica małych dzieci. Dodatkowo armatura wyposażona 
w blokadę będzie stała na straży ekologii. Nie pozwoli na 
wypływanie przesadnie dużego strumienia. Podobnie działa 
dwustopniowa dźwignia uchwytu. Do pierwszego poziomu 
ograniczonego oporem będzie leciała woda o mniejszym 
strumieniu, jeśli go pokonamy, stanie się silniejszy.  

BATERIE NA WSZELKIE POTRZEBY

Modele dwuuchwytowe 
Jest to tradycyjny rodzaj armatury kuchennej 
i łazienkowej, gdzie za dopływ ciepłej oraz 
zimnej wody odpowiadają oddzielne kurki. 
Nie pozwalają na taką oszczędność, jaką dają 
baterie jednouchwytowe, gdyż zanim ustawimy 
odpowiednią temperaturę, popłynie wiele 
wody. Ciśnienie w obu przewodach bywa 
bowiem różne. Dłużej też trwa zakręcenie 
dwóch kurków, niż przestawienie pojedynczego 
uchwytu. Jednak urok tego typu baterii jest 
niepodważalny i w wielu aranżacjach prezentują 
się one bardzo okazale. Bardziej nowoczesne 
armatury dwuuchwytowe będą miały 
ogranicznik zakresu obrotu pokrętła, który ułatwi 
szybsze ustawienie odpowiedniej temperatury.

Automatyczne – z przyszłością
Oszczędność wody zapewnią nam baterie 
uruchamiane za pomocą przycisku. Są 
wyposażone w automatyczny wyłącznik 
strumienia, który można ustawić na określony 
czas. Praktyczne są też baterie reagujące na 
ruch, czyli wyposażone w fotokomórkę. To 
bardzo praktyczny rodzaj armatury, który przyda 
się szczególnie przy umywalce. Ułatwi sprawne 
mycie rąk małym dzieciom i osobom starszym. 
Wystarczy ustawić odpowiednią temperaturę 
i czas wypływu wody. Modele tego typu są 
zasilane bateriami lub wymagają podłączenia do 
źródła prądu. 

Wygodne jednouchwytowe
Wśród baterii znajdziemy modele jednouchwytowe, inaczej 
mieszalnikowe, należące do najbardziej dziś popularnych. Są 
łatwe w obsłudze i komfortowe ze względu na to, że jednym 
ruchem włączymy wodę o dogodnej temperaturze. Uchwyt 
pozwala na dozowanie i wybór natężenia jej strumienia, poprzez 
odchylenie do góry. Przekręcenie go w prawo i lewo umożliwia 
ustawienie temperatury wody. Tego typu baterię o dłuższym 
uchwycie uruchomimy nawet przedramieniem czy łokciem (jest 
to praktyczne, gdy mamy brudne ręce). Ważnym atutem baterii 
sztorcowych jest ich ekologiczność, ponieważ pozwalają na 
oszczędne gospodarowanie wodą.
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Umywalkowe z wygodną wylewką
Najczęściej stosuje się tu armatury z mieszaczem. Ich wylewka jest 
krótka i zawsze ma automatyczny korek. Najbardziej popularne są 
sztorcowe baterie umywalkowe, choć dostępne są także ścienne, 
podtynkowe i nablatowe. Wówczas ich wylewka jest dłuższa. 

Baterie wannowe
Najbardziej popularne mają formę 
naścienną, zbudowane są z korpusu 
baterii, wyposażonego w przełącznik 
regulującego przepływ wody między 
wylewką a słuchawką prysznicową. Ta 
ostatnia może mieć uchwyt połączony 
z armaturą lub oddzielny do mocowania na 
ścianie. Występują też sztorcowe baterie 
nawannowe, często wielootworowe.

Nowoczesne zlewozmywakowe
Najczęściej sztorcowe, choć znajdziemy też ścienne. Stojące wyróżnia 
długa wylewka i wyższa wysokość korpusu. Czasem mają wysuwane 
wylewki z długim wężem. 

Natryskowe dla komfortu
Mogą być naścienne lub podtynkowe. 
Budową przypominają wannowe, jednak 
pozbawione są wylewki. Mogą mieć 
przełącznik regulujący przepływ wody 
między prysznicem i deszczownicą oraz 
dyszami masującymi.

Toaletowa
Bidetta
Stanowią alternatywę 
dla bidetu w łazience, 
gdy nie mamy dość 
miejsca na wszystkie 
sprzęty. Bidetta 
składa się z węża 
i główki prysznicowej, 
którą mocujemy 
na uchwycie 
ściennym, blisko 
toalety. Może być 
podłączona do zlewu 
lub podtynkowo 
do ujęcia wody. Na 
słuchawce często 
umieszczone jest 
cięgło lub przycisk 
uruchamiający 
strumień.  
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Łazienka na miarę naszych cza-
sów może spełnić marzenia este-
tyczne każdego inwestora. Wie-

lość sprzętów oraz materiałów wy-
kończeniowych sprawia, że nie bę-
dzie problemów z  realizacją nawet 
najbardziej wyszukanych projektów. 
Jednak urządzając to pomieszczenie, 
poza potrzebą realizacji naszych pra-
gnień kierujmy się rozsądkiem. Pa-
miętajmy, że niektóre rozwiązania 
modne dzisiaj, za kilka lat mogą nas 
nużyć czy wręcz wywoływać irytację. 
Co więc z tego, co teraz jest na topie 
nie znudzi nam się i ma szansę stać 
się ponadczasowym?

AWANS ŁAZIENKI W OSTATNICH LATACH NALEŻY 
DO NAJBARDZIEJ SPEKTAKULARNYCH. NIEZALEŻNIE 
OD WIELKOŚCI STAŁA SIĘ ONA WNĘTRZEM, DO 
KTÓREGO URZĄDZENIA PRZYWIĄZUJEMY ZNACZNIE 
WIĘKSZĄ WAGĘ NIŻ W PRZESZŁOŚCI. STARAJMY SIĘ 
ZAPROJEKTOWAĆ JĄ ZGODNIE Z TRENDAMI, NIE 
ZAPOMINAJĄC O NASZYCH PREFERENCJACH.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska, Hanna Jankowska

łazienkowa
MODA
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PO PIERWSZE PRZESTRZEŃ!
Współczesne wnętrza cenią prze-
strzeń. Staramy się, by nie były prze-
ładowane, otwieramy je na inne po-
mieszczenia i  otoczenie, ukrywamy 
to, co nie musi być na wierzchu. Sto-
sujemy triki służące jej optycznemu 
powiększeniu. Ta zasada obowiązuje 
również w  łazience. Dzięki nowocze-
snym sprzętom i elementom wykoń-
czenia nawet niewielką można urzą-
dzić tak, by wydawała się przestronna.
Na rzecz przestrzeni działają modne 
okładziny ścienne w  różnych odcie-
niach bieli czy rozbielonych pasteli, 
które  optycznie  powiększają wnę-
trze. Wrażenie przestronności buduje 
użycie na dużą skalę szkła – prze-
szklone kabiny, drzwi i  fronty me-
bli z dużymi przeszkleniami, oprawy 
oświetleniowe, wykonane z tego ma-
teriału urządzenia, takie jak umy-
walki. A  tam, gdzie to jest możliwe 
– duże okna wpisujące w  obraz ła-
zienki także otoczenie zewnętrzne. 
Dobrze działają również obszerne lu-

stra zajmujące nieraz całą powierzch-
nię ścian, to mistrzowie w  tworze-
niu iluzji głębi. Lekkości dodadzą 
wnętrzu podwieszane sprzęty – wi-
szące umywalki, miski ustępowe 
oraz szafki łazienkowe są mniej ma-
sywne i  nie tak przytłaczające jak 
stojące. Optyczną organizację prze-
strzeni poprawiają także nowoczesne 
sposoby oświetlenia łazienki – duże 
pole do popisu daje choćby zastoso-
wanie paneli i  pasków LED-owych, 
które służą strefowaniu wnętrza, 
a  ponadto wydobywaniu głębi po-
szczególnych zakątków łazienki.  

DZIĘKI NOWOCZESNYM 
MATERIAŁOM ATRAKCYJNĄ 

ŁAZIENKĘ MOŻNA 
ZAARANŻOWAĆ NAWET 

W BARDZO MAŁYM 
WNĘTRZU O NIETYPOWYM 

KSZTAŁCIE. 
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Ujednolicenie przestrzeni zyskamy 
również stosując płaskie brodziki 
lub też montując odpływy liniowe 
w podłodze albo ścianie, co pozwala 
na zrobienie natrysku bez brodzika.   

PODPORZĄDKOWANA 
GEOMETRII 
Nowoczesne sprzęty łazienkowe są 
zdominowane przez formy brył geo-
metrycznych – inspiracją dla ich 
kształtów jest sztuka kubizmu,  gdzie 
forma prostopadłościanu, kuli, walca 
czy stożka twórczo inspiruje projek-
tantów również sztuki użytkowej, np. 
sprzętów domowych. Wykreowane 
na ich bazie sprzęty wyróżnia czy-
stość form – wanny, umywalki i mu-

szle ustępowe przyjmują kształty 
prostopadłościenne bądź wycinka 
walca, kuli lub są projektowane na 
planie elipsy. Kubiczne formy zdo-
minowały nie tylko estetykę nowo-
czesnych sprzętów łazienkowych. 
Echo geometrycznych form odnaj-
dujemy również w  projektach ma-
teriałów ściennych oraz ściennej za-
budowie. Okładzinom nadaje się 
formę przestrzenną choćby przez fa-
zowanie płytki, doskonałym przy-
kładem są modne kafelki typu ce-
giełka, pastylka czy pralinka. Ku-
biczna zabudowa ścian łazienki może 
być z  kolei wynikiem zastosowa-
nia stelaży podtynkowych do pod-
wieszanych sprzętów. Obudowane 

płytą g-k a następnie obłożone okła-
dzinami przyjmują formę prostopa-
dłościanu i  są często punktem wyj-
ścia do stworzenia całej kompozy-
cji ściany wypełnionej wnękami czy 
zabudowanymi szafkami. Formę 
brył geometrycznych przyjmują tak- 
że oprawy oświetleniowe. Gdy włą-
czymy światło, dają efekt futury-
stycznych podróży galaktycznych. 

CYTATY Z TRADYCJI
Współczesne wzornictwo twórczo ko-
rzysta z  przeszłości. Na ściennych 
okładzinach można odnaleźć lu-
dowe wzory ze wszystkich zakątków 
świata stosowane na wielu materia-
łach, ornamenty i motywy wykorzy-
stywane do zdobienia wyrobów cera-
micznych, cementowych czy gipso-
wych w  różnych epokach i  stylach. 
Tradycyjne majoliki z basenu Morza 



 REKLAMA 

Śródziemnego, motywy zdobiące 
płytki terazzo czy ceramikę z  Delft 
są wiernie odwzorowywane lub z wy-
obraźnią przetwarzane. Poszerza się 
pole użycia kolorów czy wielkości 
ornamentów. Także typowe dla nich 
motywy mogą być punktem wyjścia 
do zaprojektowania nowych wzorów.  
Do cytatów z  przeszłości należy też 
design art déco. Rozpropagowana 
przez ten styl czarno-biała szachow-
nica poszerzyła gamę kolorystyczną 
o  różne odcienie szarości, skompo-
nowane we wzór kraty budzącej sko-
jarzenia z  tkaniną. Dzięki takiemu 
wzbogaceniu bazy barw zostaje zła-
godzony ostry kontrast typowy dla 
duetu biel-czerń, a  okładzina zy-
skuje miękkość i  subtelność. Cha-
rakterystyczne dla art déco zesta-
wienie czerni i  bieli obecne jest w 
łazienkach jako zasada kompono-
wania wnętrza – ich konsekwentne 
użycie porządkuje przestrzeń i  na-
rzuca dyscyplinę aranżacji. Modną 
wariacją na temat czerni i bieli jest 

także ich połączenie z  jednym wy-
razistym kolorem. Może on być dla 
nich równorzędnym partnerem za-
stosowanym np. na większej płasz-
czyźnie ściany lub występować tylko 
w  dodatkach. Korzystanie z  zaso-
bów tradycji daje nam możliwość 
stworzenia łazienki na lata. Są to 

wzorce bardzo uniwersalne, które 
nie znudzą nam się po kilku sezo-
nach. To również dobra ponadcza-
sowa baza do wykorzystania pod-
czas remontu łazienki – często wy-
starczy tylko wymiana niektórych 
elementów, by takie wnętrze ponow-
nie zajaśniało nowym blaskiem.
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ŁAZIENKA MUSI BYĆ EKO
Współcześnie rozumiany styl eko-
logiczny nie oznacza siermiężno-
ści – szarobura kolorystyka czy 
wzięte dosłownie z  puszczańskiej 
głuszy rozwiązania dzisiaj nie in-
spirują. Eko wyraża się przez sza-
cunek dla natury, odwołanie do jej 
atutów i oznacza raczej stan ducha, 
polegający na harmonii i równowa-
dze. Pozwoli nas utrzymać w  tym 
stanie powściągliwa, nieprzełado-
wana estetyka, a  odwołaniem do 
natury może być oszczędne zużycie 
wody czy też kojący widok zieleni 
na fototapecie lub płytkach cera-

micznych. Szczególnie sugestywne 
są wzory liści czy pędów egzotycz-
nych roślin. Ich megaskala prze-
nosi nas w świat przyrody. Kontakt 
z  naturą może być bardzo sensu-
alny, choćby przez nowoczesne spo-
soby korzystania z wody, jakie daje 
np. użycie deszczownicy czy paneli 
prysznicowych z dyszami do hydro-
masażu. Dzięki technice napowie-
trzania wody i regulowania jej stru-
mienia kąpiel może dawać wrażenie 
przebywania pod naturalnymi stru-
gami deszczu czy silnych uderzeń 
fal wodospadu.

KONSEKWENCJA 
WYBORÓW 
Łazienka – szczególnie niewielka 
– to dzisiaj pomieszczenie bardzo 
spójne estetycznie. Dyscyplina wy-
borów dotyczy przede wszystkim 
jedności stylistycznej sprzętów 
oraz odwagi w  korzystaniu z  no-
woczesnych technologii instalacyj-
nych lub oświetleniowych. Im prze-
strzeń większa, tym większa swo-
boda w aranżacji. Daje ją szczegól-
nie konsekwencja w tworzeniu stref 
funkcjonalnych. Nie zapominajmy 
również, że jednym z  wyznaczni-
ków nowoczesności jest nakaz czy-
stości w  tym pomieszczeniu. Tu 
również technika wychodzi nam na 
przeciw, oferując np. powierzchnie 
hydrofobowe sprzętów, które są ła-
twiejsze w pielęgnacji.

MODNĄ ŁAZIENKĄ RZĄDZI 
MEGASKALA – JEŚLI 

DECYDUJEMY SIĘ NA 
ELEMENTY DEKORACYJNE, 
WYBIERZMY TAKIE, KTÓRE 

DODADZĄ JEJ ROZMACHU.
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NAJWIĘKSZYM WYZWANIEM PODCZAS BUDOWY I WYKAŃCZANIA PODDASZA 
JEST ZAPEWNIENIE NA NIM KOMFORTOWYCH WARUNKÓW O KAŻDEJ PORZE 
ROKU. ABY PRZESTRZEŃ POD SKOSAMI NIE PRZEGRZEWAŁA SIĘ LATEM, A ZIMĄ 
NIE DOKUCZAŁ MIESZKAŃCOM ZBYT DUŻY CHŁÓD, MUSI BYĆ ODPOWIEDNIO 
DOCIEPLONA I WŁAŚCIWIE WENTYLOWANA.  

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

 FOT. VELUX

Zamieszkać zimą
NA PODDASZU 



Każdy, kto buduje dom lub re-
montuje poddasze, chce po 
zakończeniu prac zamiesz-

kać bezpiecznie, wygodnie i ładnie. 
Oczywiście estetyka jest ważna, 
ale nie możemy lekceważyć strony 
technicznej przedsięwzięcia. Dla-
tego też, abyśmy czuli się komfor-
towo w  pomieszczeniach pod da-
chem i nie narzekali zimą na chłód, 
musimy zadbać nie tylko o kolory-
stykę wnętrz. 

IZOLACJA TERMICZNA
Aby nie cierpieć z powodu chłodu 
w zimie ani upału latem, konieczne 
jest wykonanie izolacji termicznej 
dachu −  wbrew pozorom warstwa 
izolacyjna nie tylko „ogrzewa” wnę-
trze domu, ale także chroni przed 
zbyt silnym nagrzewaniem. Spraw-
dzonym rozwiązaniem jest ułożenie 
2 warstw wełny mineralnej. Mate-
riał ten jest niepalny, charakteryzuje 
się dużą sprężystością włókien, ma-
łym ciężarem objętościowym, chroni 

przed zimnem, gorącem, wilgocią 
oraz hałasem, np. odgłosami spa-
dającego deszczu czy gradu. Zaletą 
wełny mineralnej jest także możli-
wość kształtowania ocieplenia i ła-
twość wypełniania trudno dostęp-
nych miejsc. W ten sposób zacho-
wujemy ciągłość izolacji termicznej 
i  unikamy powstawania mostków 
cieplnych. Pierwsza warstwa po-
winna szczelnie wypełniać przestrze-
nie między  krokwiami (jej grubość 
musi być taka jak wysokość krokwi). 
Nad nią  należy pozostawić 2-2,5-cen-
tymetrową szczelinę wentylacyjną, 
konieczną do przewietrzania dachu. 
Grubość drugiej warstwy powinna 
wynosić tyle, aby cała izolacja miała 
nie mniej niż 25  cm. Ma to znacze-
nie nie tylko dla izolacji cieplnej, 
ale także akustycznej. Ponadto im 
grubsza warstwa izolacji, tym sku-
teczniejsza ochrona wnętrza przed 
temperaturą, do jakiej nagrzewa 
się wystawione na działanie słońca 
pokrycie. 

ZWRÓĆMY UWAGĘ, 
W JAKI SPOSÓB FACHOWCY 

WYKONUJĄ IZOLACJĘ, 
GDYŻ JEŚLI DACH NIE 

ZOSTANIE PRAWIDŁOWO 
WYKONANY, MOŻE 

GENEROWAĆ STRATY CIEPŁA 
NAWET DO 25%.

 REKLAMA 
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Producenci wełny mineralnej za-
lecają ułożenie folii paroizolacyj-
nej na powierzchni wełny od strony 
pomieszczenia. Chroni ona wełnę 
przed zawilgoceniem parą wodną, 
wydzielającą się zwłaszcza w łazien-
kach i kuchniach. Na tak przygoto-
wane podłoże można układać płyty 
gipsowo-kartonowe i wykańczać 
je farbą, tapetą czy drewnianymi 
deskami. 
Od zewnątrz natomiast chronimy 
wełnę układając membranę da-

chową, której zadaniem jest zabez-
pieczenie konstrukcji dachu i  ocie-
plenia przed zawilgoceniem, np. 
gdy uszkodzone zostanie pokrycie 
dachowe. Aby oszczędzić energię, 
warto zamontować membranę z re-
fleksyjną powłoką, która odbija pro-
mieniowanie słoneczne. W okresie 
jesienno-zimowym potrafi ona obni-
żyć przenikanie ciepła przez dach aż 
do 30%, a w lecie zmniejszyć wnika-
nie ciepła. 
Na rynku dostępny jest przezna-
czony do poddaszy inteligentny sys-
tem izolacji cieplno-wilgotnościo-
wej, który dzięki zastosowaniu folii 
paroizolacyjnej o poszerzonym za-
kresie zmienności oporu dyfuzyj-
nego zapewnia idealną szczelność 
dachu zimą i zdolność oddychania 
latem.  

WENTYLACJA PODDASZA
Sprawnie działająca wentylacja to 
jeden z podstawowych warunków 
odpowiedniego mikroklimatu pod-
dasza, również zimą. Gdy dom ma 
wentylację grawitacyjną, kanały 
wentylacyjne powinny być w każ-
dym pomieszczeniu, a nie tylko w ła-
zience i kuchni. Przyczyną złej wen-
tylacji poddasza są często zbyt krót-
kie kanały wentylacyjne – ich mi-
nimalna długość to 2 m, licząc od 
wlotu do kanału wentylacyjnego 
w pomieszczeniach. Wysokość czę-
ści komina wystającego ponad dach 

jest uzależniona od stopnia nachy-
lenia połaci dachowej oraz rodzaju 
pokrycia dachowego – należy w tym 
przypadku stosować się ściśle do 
przepisów. 
Dodatkowym elementem uspraw-
niającym wentylację poddasza są 
nawiewniki zamontowane w oknach 
– powinny być w nie wyposażone 
wszystkie przeszklenia. Zbyt mało 
skuteczną wentylację pomieszczeń 
można poprawić, montując na wylo-
cie kanałów wentylacyjnych tzw. na-
sady hybrydowe wyposażone w wen-
tylatory, które mechanicznie wspo-
magają wentylację grawitacyjną.  

OKNA DACHOWE
Okna to miejsca, które mają bardzo 
duże znaczenie dla komfortu ter-
micznego w całym pomieszczeniu. 
Mogą powodować duże straty cieplne 
w okresie grzewczym lub wzmagać 
nagrzewanie się pomieszczeń la-
tem. Aby zapobiec tym niekorzyst-
nym zjawiskom, najlepiej wybrać 
okna o niskim współczynniku prze-
nikania ciepła czy technologii odbi-
jania promieni słonecznych. Nowo-
czesne przeszklenia dachowe mają 
współczynniki przenikania ciepła na 
poziomie 0,5-0,68 W/(m2.K) z pakie-
tami szybowymi dwu- lub trójkomo-
rowymi. Na termoizolacyjność okien 
wpływa także ich szczelność. Dla-
tego po zamknięciu skrzydła okien 
energooszczędnych ryglują się 

Do najnowocześniejszych sposobów wymiany powietrza można zaliczyć 
wprowadzoną na rynek przez firmę VELUX naokienną wentylację VELUX 
z rekuperatorem. Jej zainstalowanie w oknach dachowych umożliwia nie tylko 
komfortowe wietrzenie, ale też sprzyja oszczędzaniu energii.

Wietrzenie ważne 
– szczególnie zimą
Chroniąc pomieszczenia przed 
utratą ciepła, nie zaniedbujmy 
ich odpowiedniego wietrzenia. 
Dostęp do świeżego powietrza 
wpływa na nasze samopoczucie 
i zdrowie. Ma duże znaczenie 
w walce z infekcjami i alergiami, 
co jest szczególnie istotne 
w okresie zimowym, gdy 
jesteśmy na nie bardziej 
narażeni, a w pomieszczeniach, 
gdzie nie zadbano o dobrą 
wentylację kumulują się zarazki 
i alergeny. Nie musimy zostawiać 
uchylonych okien przez cały dzień 
– aby uzyskać właściwą jakość 
powietrza w pomieszczeniu, 
wystarczy je przewietrzyć krótko, 
ale intensywnie i systematycznie 
– 2-4 razy dziennie. Dzięki temu 
zyskamy korzystną wymianę 
powietrza, nie tracąc przy tym na 
długo, tak ważnego zimą, ciepła. 
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Okna połaciowe nie wymagają specjalnych zabiegów 
przygotowawczych do okresu zimowego. Producenci zalecają 
usuwanie z kołnierza uszczelniającego zalegających liści 
i innych zanieczyszczeń. Warto o tym pamiętać przed zimą.
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w dwóch bokach ościeżnicy. Zapew-
nia to wysoką szczelność termiczną 
(oraz akustyczną, która może osią-
gnąć aż 38 dB). Pamiętajmy, że nawet 
najlepsze okna jeśli zostaną źle za-
montowane, nie zapobiegną ucieczce 
ciepła. 

ROLETY ZEWNĘTRZNE
Rozwiązaniem, które sprawdzi się 
w chłodniejszej porze roku są ro-
lety zewnętrzne. Ich montaż jest ła-
twy i szybki, a zapewni nam opty-
malny komfort termiczny na pod-
daszu – poprawiają one bowiem izo-
lacyjność okna nawet o 27%. Latem 
zatrzymają promienie słońca i ob-
niżą temperaturę w pomieszczeniu. 
W ten sposób oszczędzamy energię 
potrzebną do ogrzewania zimą i kli-
matyzowania pomieszczeń latem. 
Rolety zmieniają poddasze w ciche, 
przytulne miejsce i pozwalają do- 

mownikom czuć się we wnętrzach 
komfortowo. Doskonale chronią 
przed hałasem z zewnątrz, tłu-
mią odgłosy padającego deszczu, 
 zabezpieczają okno podczas trud-
nych warunków pogodowych oraz 
zapewniają bezpieczeństwo domow-
nikom. Ponadto umożliwiają uzy-
skanie efektu zaciemnienia w dzień, 

co jest przydatne w sypialniach. Po 
ich zamontowaniu okna nie tracą 
swoich właściwości i  funkcjonują 
bez żadnych ograniczeń. 
Zakup i montaż rolety zewnętrznej 
warto uwzględnić już podczas projek-
towania domu. Teoretycznie można 
zainstalować je w dowolnym momen-
cie, ale jeśli decydujemy się na rolety 
elektryczne, a wcześniej nie dopro-
wadziliśmy prądu do okna, to czeka 
nas uszkadzanie ściany i  układanie 
dodatkowych przewodów. Nie będzie 
to konieczne natomiast w przypadku 
rolet obsługiwanych manualnie lub 
zasilanych energią słoneczną. 

ROLETY WEWNĘTRZNE
Najbardziej efektywne w  zapobie-
ganiu przed ucieczką ciepła są ro-
lety wewnętrzne podwójne pliso-
wane. Energooszczędne, podwój-
nie plisowane wykonane z tkaniny 
o strukturze plastra miodu z  we-
wnętrzną aluminiową powłoką izo-
lacyjną mogą zmniejszyć straty cie-
pła nawet o 34%. Dodatkowo gwa-
rantują całkowite zaciemnienie, co 
wpływa na poprawę komfortu snu 
czy odpoczynku.  
Przed utratą ciepła podczas chłodów 
dobrze chronić będą również rolety 
zaciemniające. Wykonane z trójwar-
stwowej tkaniny – poliestru – popra-
wiają izolacyjność cieplną na podda-
szu aż do 33%. Ponadto, rolety te za-
pewniają 100% zaciemnienia, dzięki 
czemu (niezależnie do pory dnia) 
możemy stworzyć sobie świetne wa-
runki do snu. Ważna jest również 
funkcja dekoracyjna, gdyż dzięki 
bogatej palecie wzorów i kolorów ro-
letę można dopasować do indywidu-
alnych gustów.  

 To pomieszczenie, w którym 
powstają bardzo duże ilości pary 
wodnej, dlatego wentylacja jest 
w nim ważna. Idealnie byłoby, 
gdyby łazienka znajdowała się 
w miejscu, w którym przebiega 
kanał wentylacyjny oraz znajduje 
się okno z nawiewnikiem. 
Wówczas powietrze wpadające 
do pomieszczenia będzie usuwane 
kominem razem z parą. Kłopotów  
z parą wodną nie będziemy mieli, 
jeśli zamontowaliśmy mechaniczną 
wentylację nawiewno-wywiewną, 
także w pomieszczeniach pod 
skosami. 

 Problem związany z wilgocią 
na poddaszu dotyczy także jej 

destrukcyjnego wpływu na 
płyty g-k. Z tego powodu należy 
w łazience zastosować płyty 
zaimpregnowane, o podwyższonej 
odporności na wilgoć. Poznamy je 
po zielonym kolorze. 

 Para wodna powstająca 
w nadmiarze w łazienkach 
może niekorzystnie działać na 
drewno. Chociaż współczesne 
okna dachowe zabezpieczone są 
powłokami, jednak do pomieszczeń 
o wysokiej okresowo wilgotności 
najlepiej wybrać przeznaczone do 
tego celu. Czołowi producenci okien 
połaciowych mają w swojej ofercie 
stolarkę z niewrażliwego na wilgoć 
PVC dedykowane do łazienek. 
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Łazienka na poddaszu



Zasada działania rolety zewnętrznej, mimo że dziecinnie 
prosta, jest niewiarygodnie skuteczna – rolety zewnętrzne 
VELUX zatrzymują promienie słoneczne zanim dotrą do 

szyby i nagrzeją ją. Dzięki temu, bez względu na porę roku, za-
pewniają optymalny komfort termiczny na poddaszu. W chłod-
niejsze, jesienne i  zimowe dni poprawiają izolacyjność okna 
nawet o 16%. i zapobiegają stratom ciepła. Z kolei w lecie re-
dukują ilość wpadającego ciepła nawet o 94% i  tym samym 
obniżają temperaturę w pomieszczeniu. W  ten prosty sposób 
możemy, więc zaoszczędzić zarówno na ogrzewaniu zimą, jak 
i na klimatyzacji latem.  
Ale to nie wszystko. Jedna roleta posiada wiele przydatnych 
funkcji, które zamienią poddasze w  ciche, przytulne miejsce 
i pozwolą domownikom poczuć się bezpiecznie i komfortowo. 
W konstrukcji pancerza rolety zewnętrznej VELUX zastosowano 
wysokiej jakości, wytrzymałe aluminium, które pozwala zinte-
grować roletę z dachem. Takie rolety doskonale chronią przed 
hałasem z  zewnątrz, tłumią odgłosy padającego deszczu, za-
bezpieczają okno podczas trudnych warunków pogodowych 
oraz zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo Twojego domu. 
Dodatkowo, roleta umożliwia uzyskanie efektu zaciemnienia 
w dzień, co może być niezwykle przydatne w sypialniach. Co 
ważne, po jej zamontowaniu, okno nie traci swoich właściwości 
i funkcjonuje bez żadnych ograniczeń. Możemy je uchylić na-
wet przy całkowicie lub częściowo zasłoniętej rolecie. Gdy roleta 
jest zwinięta, okno można również obrócić o 180°, zablokować 
i umyć szybę zewnętrzną z wewnątrz pomieszczenia.
Rolety zewnętrzne VELUX, dzięki nowoczesnej konstrukcji 
i atrakcyjnemu wzornictwu, doskonale harmonizują się z każ-
dym rodzajem pokrycia dachowego, a ich wzornictwo zostało 

nagrodzone wyróżnieniem RedDot design Award 2012, a także 
IF Product Design Award 2012. Są dostępne w kolorze grafito-
wym, idealnie pasującym do zewnętrznego oblachowania okna 
VELUX.
Zakup i montaż rolety warto uwzględnić już na etapie projekto-
wania domu. Teoretycznie można zamontować ją w dowolnym 
momencie, ale musimy zdawać sobie sprawę, że jeśli decydu-
jemy się na montaż rolety elektrycznej, a wcześniej nie dopro-
wadziliśmy prądu do okna, to czeka nas uszkadzanie ściany 
i układanie dodatkowych przewodów. Nie będzie to natomiast 
konieczne w przypadku rolet obsługiwanych manualnie lub za-
silanych energią słoneczną. Jeśli mamy w domu okna zainstalo-
wane jedno nad drugim trzeba pamiętać, by do montażu okien 
użyć kołnierzy o szerszym rozstawie, inaczej roleta na oknie 
zainstalowanym poniżej po prostu się nie zmieści.  W związ-
ku z  tym, lepiej zamontować roletę jednocześnie z  oknem 
dachowym.
Rolety zewnętrzne VELUX są testowane w najbardziej ekstre-
malnych warunkach, by mieć pewność, że będą służyły przez 
lata. Idealnie pasują do okien, gdyż zamawia się je pod je-
go rozmiar, odczytując symbol okna z  jego tabliczki znamio-
nowej. Wybierając produkty VELUX otrzymujesz gwarancję 
wieloletniego, bezawaryjnego funkcjonowania, a w przypad-
ku problemów, sprawny serwis i doradztwo techniczne. 

Ciepłe, 
przytulne
poddasze
Jak zapewnić komfort na poddaszu 
w chłodniejsze dni? Rozwiązaniem, które 
znakomicie sprawdzi się o tej porze roku, 
jest roleta zewnętrza. Jej montaż jest prosty 
i szybki, a zapewni nam optymalny komfort 
termiczny na poddaszu. 

Rolety VELUX doskonale chronią przed hałasem 
z zewnętrz, tłumią odgłosy padającego deszczu, 
zabezpieczają okno podczas trudnych warunków 
pogodowych oraz zapewniają dodatkowe 
bezpieczeństwo Twojego domu.
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DUŻE POWIERZCHNIE 
JAKIE TWORZĄ ŚCIANY 
MAJĄ BEZ WĄTPIENIA 
NIEBAGATELNY WPŁYW 
NA SAMOPOCZUCIE 
OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH 
W POMIESZCZENIACH 
ZAMKNIĘTYCH. 
DLATEGO WARTO 
ZADBAĆ O ICH 
WYKOŃCZENIE 
MATERIAŁAMI 
SPRZYJAJĄCYMI 
NASZEMU ZDROWIU.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

ŚCIANY
na zdrowie
Jeśli sami budujemy dom, mamy 

wpływ nie tylko na to, jakiego 
materiału użyjemy do wykoń-

czenia ścian. Nasza rola zaczyna 
się już na etapie podejmowania de-
cyzji dotyczących wyboru budulca, 
z  jakiego zostaną wykonane prze-
grody. Do podstawowych kryteriów 
mających wpływ na nasze zdrowie 
należy ich paroprzepuszczalność, 
izolacyjność termiczna oraz aku-
styczna. Mieszkańcy domów wielo-
rodzinnych powinny również zainte-
resować się tymi zagadnieniami np. 
podczas zakupu mieszkania. Jednak 
zdrowe ściany to także odpowiednio 

dobrany tynk, farba, tapeta czy klej 
do płytek lub materiał użyty do za-
bezpieczenia boazerii.

TYNK – ZDROWA BAZA
Zanim przystąpimy do wykańczania 
ścian, w  przypadku przegród mu-
rowanych konieczne jest ułożenie 
na nich tynków. Ich wybór ma duże 
znaczenie dla utrzymania miesz-
kańców w  dobrej kondycji. Tynk 
wewnętrzny stanowi jedynie około 
3% grubości muru, ale źle dobrany 
może znacznie ograniczyć paroprze-
puszczalność ściany oraz wywo-
łać powstawanie toksyn. Korzystny 



 REKLAMA 

mikroklimat uzyskamy, wybierając 
produkty o dużej paroprzepuszczalno-
ści. Można do nich zaliczyć tynki pro-
dukowane na bazie gipsu. Ich zastoso-
wanie sprawia, że ściana ma to samo 
pH co ludzka skóra -– w ich otoczeniu 
komfortowo czują się np. alergicy. 
Dobrym wyborem są także tynki wa-
pienne, których podstawowym skład-
nikiem są piasek wapienny oraz wo-
dorotlenek wapnia. Mają one dosko-
nałe właściwości antybakteryjne. Za-
sadowy odczyn tynku wapiennego 
hamuje rozwój grzybów pleśniowych 
– otynkowane nim ściany są więc 
odporne na ich rozwój. Dzięki prze-
puszczalności pary wodnej, wapno 
reguluje także doskonale wilgot-
ność powietrza. Produkty mające go 
w swoim składzie, nie ładują się elek-
trostatycznie i nie przyciągają zanie-
czyszczających cząsteczek. Stosowa-
nie materiałów wapiennych jest rów-
nież bardzo dobrą barierą dla przedo-
stawania się szkodliwych substancji 
do wnętrz domu. 

PRZYJAZNE FARBY
Podstawowym materiałem służącym 
do wykańczania wnętrz są farby. Źle 
dopasowane choćby do funkcji po-
mieszczenia mogą w  dużym stop-
niu obniżyć wymianę gazową. Od-
powiednie są te, które nie zawierają 
szkodliwych substancji i  są produ-
kowane na bazie naturalnych kom-
ponentów – pomagają one regu-
lować klimat w domu. Wykonane 
z nich powłoki są wysoce paroprze-
puszczalne, dzięki czemu ściany re-
gulują wilgotność powietrza. 
Wybierając farby, zdecydujmy się 
na produkty dyspersyjne, w  których 
głównym rozpuszczalnikiem jest 
woda (do 80%). Są to materiały nie-
mal bezwonne, o  bardzo ograniczo-
nej zawartości LZO – dla farb norma 
wynosi 30 g/l. Na rynku są dostępne 
produkty, które mogą się poszczy-
cić minimalną ilością LZO, np. sze-
ściokrotnie niższą niż norma, a nie-
które nawet bliską zeru. Informa-
cja o  zawartości LZO powinna być 

UŻYWANE DZISIAJ ZAPRAWY 
DO FUGOWANIA SĄ 
TAKŻE ZDROWE DLA 

MIESZKAŃCÓW. WZBOGACA 
SIĘ JE O SUBSTANCJE 
CHRONIĄCE PRZED 
ROZWOJEM PLEŚNI. 

MAJĄ TEŻ WŁAŚCIWOŚCI 
HYDROFOBOWE, CO 

OZNACZA, ŻE KROPELKI 
WODY POZOSTAJĄ NA 

POWIERZCHNI FUGI, NIE 
WNIKAJĄC DO ŚRODKA. 

umieszczona na opakowaniu farby 
lub w karcie produktu. 
Równie ważna w  zachowaniu do-
brej kondycji jest eliminacja szko-
dliwych dla naszego zdrowia pleśni. 
Unikniemy tego zagrożenia, sto-
sując farby zawierające środki bio-
bójcze, które zaburzają procesy 
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życiowe w  komórkach szkodliwych 
mikroorganizmów i w ten sposób je 
niszczą. 
Warto też sięgnąć po wyroby z nano-
cząsteczkami srebra, złota czy tytanu, 
które także mają doskonałe właści-
wości bakteriobójcze. Farby z  za-
wartością dwutlenku tytanu wyka-
zują też zdolność neutralizowania 
zapachów, np. tytoniu. Do innowa-
cyjnych farb z  nanocząsteczkami 
należą produkty o  właściwościach 
redukujących we wnętrzu ilość wy-
dzielanego przez meble czy mate-
riały posadzkowe formaldehydu 
– nawet o 98%. Zawarte w farbie in-
nowacyjne składniki wyłapują z po-

wietrza formaldehyd, zamieniając 
go podczas procesu chemicznego 
w niewidoczne cząsteczki pary wod-
nej, która podczas cyrkulacji powie-
trza jest usuwana na zewnątrz po-
mieszczeń. Zaletą farb zawierają-
cych nanocząsteczki jest to, że nie 
tracą one swoich właściwości wraz 
z upływem czasu. 
Osoby przebywające w  pomiesz-
czeniach, w  których znajduje się 
dużo urządzeń elektronicznych po-
winny do pomalowania ścian użyć 
farb niwelujących działanie tzw. 
smogu elektromagnetycznego. Chro-
nią one przed działaniem szkodli-
wego promieniowania elektroma-

gnetycznego. Farby tego typu za-
wierają środek redukujący nieko-
rzystne oddziaływanie zmiennych 
pól elektrycznych. 
Do pokoju alergika koniecznie wy-
bierzmy farby o  właściwościach an-
tystatycznych, czyli  nie przyciąga-
jące kurzu.
Zawsze warto sięgać też po farby 
przeznaczone dla alergików reko-
mendowane przez Polskie Towa-
rzystwo Alergologiczne, a  także 
farby oznaczone logiem Błękitnego 
Anioła lub EU Flower. 

TAPETY PROZDROWOTNE
Tapety uczynią wnętrze bardziej 
przytulnym i ciepłym, pomogą rów-
nież nieco wyciszyć pomieszcze-
nie. Wyroby wykonane na bazie pro-
duktów naturalnych są również pa-
roprzepuszczalne i  doskonale regu-
lują wilgotność w  pomieszczeniu 
oraz nie uczulają. 
Za zdrowe można z pewnością uznać 
tapety papierowe. Mogą być jedno-, 
dwu-, a  nawet trójwarstwowe. Wy-
twarza się je z celulozy, a to sprawia, 
że są paroprzepuszczalne i  dosko-
nale regulują wilgotność w pomiesz-
czeniu. Tapety wykonane tylko z pa-
pieru należą również do najtań-
szych, dlatego można je częściej wy-
mieniać. Do trwalszych zalicza się  
wyroby papierowe wytłaczane, które 
składają się nawet z  trzech warstw 
papieru. Nie zagrażające zdrowiu 
są też tapety papierowo-tekstylne. 
Zbudowane są z  mieszanki celu-
lozy i  podklejone warstwą fizeliny 

Zdrowe w komplecie
Trzeba też pamiętać, że walory prozdrowotne materiałów służących 
do wykończenia ścian może obniżyć niewłaściwa konserwacja czy 
też sposób ich zabezpieczenia przed niszczeniem. Ma to znaczenie 
choćby w przypadku okładzin drewnianych ochranianych np. lakierami 
czy olejowoskami. Wszystkie materiały służące do wykańczania 
ścian nie powinny zawierać substancji trujących ani wydzielać 
szkodliwych oparów, kurzu, pyłków czy zapachów zarówno na 
etapie ich używania, jak i produkcji. Zachowaniu zalet służy również 
choćby odpowiednia wentylacja pomieszczeń oraz ich regularne 
wietrzenie. Brak wymiany powietrza może sprzyjać zawilgoceniu 
ścian, rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów, takich jak pleśnie, 
bakterie czy wirusy. Ich chorobotwórcze działanie może się ujawnić 
dopiero po dłuższym czasie. Około 30% problemów zdrowotnych 
wywołują grzyby pleśniowe. Ich naloty są przyczyną zarówno alergii, 
jak i chorób odgrzybowych takich jak aspergiloza oraz nowotwory.



składającej się z  włókien tekstyl-
nych. Mają doskonałe właściwości 
parpoprzepuszczalne, są ciepłe w do-
tyku i  tworzą barierę dla dźwięków. 
Ich zaletą jest też duża trwałość. 
Za materiały doskonale regulujące 
wilgotność powietrza w  pomiesz-
czeniu można również uznać tapety 
płynne. Są zbudowane z naturalnych 
włókien, głównie bawełnianych i ce-
lulozy. Środkiem scalającym jest 
także substancja roślinna. Materiały 
tego rodzaju są też doskonałym izo-
latorem termicznym i akustycznym. 
Mają też właściwości antystatyczne. 
Za zdrowe uchodzą również tapety 
typu raufaza. Są wykonane z papieru, 
włókien naturalnych drewna świer-
kowego oraz naturalnych materiałów 
wiążących. 
Na komfort zdrowotny korzystnie 
działają również tapety wykonane 
z sizalu, sitowia, rafii czy z wierzchnią 
warstwą z  tkanin jedwabnych, wełnia-
nych czy bawełnianych. Ich dostęp-
ność ogranicza jednak wysoka cena.

NATURALNIE ZDROWE
Korzystnie na naszą kondycję 
wpłyną z  pewnością okładziny wy-
konane z  naturalnych materiałów. 
Można do nich zaliczyć płytki cera-
miczne. Są produkowane z  takich 
materiałów jak glina, skalenie czy 
kaolin. Wypala się je w  bardzo wy-
sokiej temperaturze, dzięki czemu 
nie tworzą dobrego środowiska dla 
rozwoju szkodliwych drobnoustro-
jów, są nietoksyczne i  nie uczu-
lają. Łatwo utrzymać je w  czysto-
ści. Za zdrowe uznaje się też okła-
dziny drewniane. Ich zaletą są dobre 
właściwości termoizolacyjne i  aku-
styczne. Na ich paroprzepuszczal-
ność wpływ ma jednak sposób za-
bezpieczenia warstwy licowej. By 
ją zachować, najlepiej zabezpieczyć 
drewniane elementy ścienne wo-
skiem lub olejem. Godne uwagi są 
też okładziny korkowe. Doskonale 
pochłaniają dźwięki, sprawdzą się 
w  pomieszczeniach, w  których za-
leży nam na ciszy i spokoju, np. sy-

pialniach czy pokojach do pracy. 
Zaletą korka są również jego wła-
ściwości termiczne, które ten ma-
teriał zawdzięcza budowie komórko-
wej. Korek nie przyciąga kurzu, dla-
tego trudniej się brudzi. Warto też 
użyć termodrewna. Termiczna ob-
róbka zwiększa jego odporność na 
działanie wody czy szkodliwe bakte-
rie i grzyby pleśniowe. Jeśli chcemy 
zastosować drewno w  pomieszcze-
niach, gdzie będzie ono narażone 
na wilgoć, zwróćmy też uwagę na 
współczynnik skurczu. Odpowied-
nie będą gatunki o małym skurczu, 
bogate w  naturalne oleje, które nie 
odbarwiają się pod wpływem wody 
i  stanowią ochronę przed wilgo-
cią, np. tek (współczynnik skurczu 
9,1) i iroko (9,4). W pomieszczeniach 
o  podwyższonej wilgotności można 
zastosować też okładziny z trawy mor-
skiej, są odporne na działanie wody 
i  mają właściwości antystatyczne. 
Dodatkowo łatwo jest je utrzymać 
w czystości.

 REKLAMA 
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PŁYTKI CERAMICZNE PODĄŻAJĄ SZLAKIEM WYZNACZONYM PRZED 
KILKUNASTOMA LATY – PRZEKRACZAJĄ GRANICE KOJARZONYCH Z NIMI 
POMIESZCZEŃ, WZORÓW, A TAKŻE PARAMETRÓW. DZISIAJ SĄ BARDZO BLISKIE 
NAJBARDZIEJ AKTUALNYM TRENDOM W URZĄDZANIU WNĘTRZ.

Płytki ceramiczne
AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Od lat płytki ceramiczne 
cenimy za wysokie wa-
lory funkcjonalne. Są ła-

twe w  utrzymaniu czystości, od-
porne na wilgoć, zarysowania czy 
zaplamienia. Ich zalety nie koń-
czą się jednak tylko na praktycz-
nych atutach – są też bardzo efek-
towne i ponadczasowe. Chętnie się-
gamy po nie, chcąc wykończyć nie 
tylko łazienkę czy kuchnię. Bogate 

wzornictwo oraz mnogość forma-
tów sprawiają, że można je ułożyć 
w każdym pomieszczeniu. 

PERFEKCYJNI ODTWÓRCY 
NATURALNEGO DREWNA
Płytki ceramiczne osiągnęły mi-
strzostwo w  odtwarzaniu wzorów 
i  struktury innych materiałów, czę-
sto jednocześnie przewyższając ich 
walory użytkowe. Dzisiaj jest to 

szczególnie widoczne w  przypadku 
okładzin inspirowanych drewnem. 
W  porównaniu do materiałów z  na-
turalnego drewna istotny jest także 
proces układania oraz rozpoczę-
cia użytkowania – w  odróżnieniu 
do parkietów, których montaż wy-
maga przerw technologicznych, po-
sadzka z płytek ceramicznych może 
być  eksploatowana tuż po ułoże-
niu. Również w  przeciwieństwie 

NA TOPIE
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do parkietu nie wymagają one kosz-
townej konserwacji. Minusem pły-
tek jest natomiast brak możliwo-
ści ich odnowienia – zniszczony ele-
ment należy wymienić na nowy. 
Nowoczesna technika cyfrowego 
wydruku sprawiła, że płytki w  spo-
sób perfekcyjny odtwarzają struk-
turę wyróżniającą nawet konkretne 
gatunki, takie jak choćby dąb, aka-
cja czy też egzotyczne wenge lub 
teak. Zachwycają wiernością drew-
nianej struktury, usłojenia i  kolo-
rystyki. Utrwalone są także typowe 
dla drewnianych elementów podło-
gowych niedoskonałości, na przy-
kład sęki czy drobne ubytki. Można 
też znaleźć płytki z  odbarwieniami 

oraz  zarysowaniami charakterys- 
tycznymi dla dłuższego użytkowa-
nia takiej posadzki, co jeszcze bar-
dziej uwiarygadnia efekt natural-
ności. Pogłębia go również sposób 
wykończenia płytek ceramicznych, 
które mogą być błyszczące, dzięki 
czemu przypominają drewniane po-
sadzki lakierowane, lub matowe czy 
satynowe, co sprawia, że upodab-
niają się do drewna olejowanego. 
Odzwierciedlają też użycie wybiela-
jących olejów i wosków. Ceramiczne 
drewno doskonale wygląda nie tylko 
na podłogach, warto go też użyć na 
ścianach pomieszczeń mokrych, 
gdzie oryginalne deski mogą być na-
rażone na wilgoć.

SIŁA KAMIENIA
Również odtwarzanie przez cera-
mikę innego materiału, jakim jest 
naturalny kamień jest dzisiaj na to-
pie. Do dyspozycji mamy płytki od-
zwierciedlające z dużą pieczołowito-
ścią różne rodzaje granitu oraz mar-
muru, a  także łupek i  trawertyn. 
Ich atutem poza wiernością pierwo-
wzorom jest też często niższa cena 
oraz łatwiejsze sposoby pielęgnacji. 
Ceramiczne płytki kamienne wyso-
kiej jakości są nie do odróżnienia 
w porównaniu z wykonanymi z na-
turalnego materiału. Wierność na-
turze zawdzięczają również cyfro-
wej technice sitodruku – odwzo-
rowują bogatą strukturę oraz ko-
lorystykę kamienia, dzięki czemu 
każda z płytek jest inna od poprzed-
niej – niczym cięte z jednego bloku 
skały. Można je tak ułożyć na ścia-
nach i podłodze, że ich wzór nie bę-
dzie się powtarzał. Na efekt natu-
ralności wpływ ma także sposób ich 
wykończenia. Płytki oddają urodę 
kamienia polerowanego, półpolero-
wanego lub o powierzchni matowej. 
O ich atrakcyjności decydują także 
formaty.

NIEZRÓWNANY IMITATOR 
BETONU
Płytki ceramiczne odtwarzają nie 
tylko materiały naturalne. Przebo-
jem ostatnich lat są kolekcje 

CIEKAWĄ PROPOZYCJĄ 
SĄ TAKŻE PŁYTKI 
NAŚLADUJĄCE

BETON 
UKSZTAŁTOWANY 

W BOGATĄ 
WIELOWYMIAROWĄ 

FORMĘ. TAKIE 
TRÓJWYMIAROWE 

PŁYTKI „BETONOWE” 
WARTO ZASTOSOWAĆ 

NA NIEWIELKIM 
FRAGMENCIE

ŚCIANY. 

Ułożone w jodełkę płytki ceramiczne to 
rozwiązanie idealne w przedpokoju – taki 
drewniany parkiet jest nie do zdarcia! FO

T.
 T

U
B

Ą
D

ZI
N



68  jesień 2017

MIESZKAĆ Z KLASĄ
     inspiracje

inspirowane tkaninami, tapetami, 
skórą, a nawet betonem architekto-
nicznym. We wnętrzach nawiązują-
cych do stylu industrialnego chęt-
nie stosuje się płytki odtwarzające 
kolorystykę i  strukturę charaktery-
styczną dla betonu architektonicz-
nego zarówno w wersji surowej, jak 
i  wzbogaconego szlachetnymi kru-
szywami kamiennymi. Beton w wy-
daniu ceramicznym przyjmuje nie 
tylko barwy typowe dla tego mate-
riału – od jasnoszarej po odcienie 
antracytu i grafitu – ale też sięga po 
bogatą gamę beży. Do bardzo efek-
townych należą płytki odtwarzające 
betonowe z  dodatkiem miki, która 
delikatnie błyszczy. Chętnie wyko-
rzystuje się je w modnych wnętrzach 
w stylu eko, fusion lub glamour.

ZWIEWNA LEKKOŚĆ
Inspiracją dla producentów nowo-
czesnych płytek ceramicznych są 
także tapety. Odtwarzane są nie 
tylko ich atrakcyjne wzory charak-
terystyczne dla nowoczesnych tapet 
choćby inspirowanych fotografią, 
ale także mięsista faktura. Równie 
silny jest trend „tkaninowy”, punk-
tem wyjścia dla projektantów pły-
tek – a często są to znani kreatorzy 
mody – są także tkaniny odzieżowe. 
Sięgają po niezwykle dekoracyjne 

koronki czy też materiały jednoko-
lorowe o  bogatej, wytłaczanej fak-
turze. W  efekcie ich prac powstają 
płytki o  delikatnie tłoczonych wzo-
rach uzyskanych na przykład tech-
niką lapatto, czyli półpoleru. Taka 
dekoracja ścian czy podłóg podkre-
ślona światłem jest nie tylko bar-
dzo elegancka, ale również ponad-
czasowa. Uniwersalny charakter 
tego typu płytek sprawia również, 
że traktuje się je jako dobrą bazę do 
różnych stylizacji wnętrz. Do bardzo 
atrakcyjnych można zaliczyć płytki 
zainspirowane modnymi pikowa-
nymi materiałami, które odzwier-
ciedlają zarówno wzór pikowania, 
jak i jego przestrzenną formę. Taką 
„tkaninę” możemy użyć w  miej-
scach niedostępnych do niedawna 
dla tego materiału, na przykład na 
ścianach łazienki – efekt zaskocze-
nia murowany! 

INSPIRUJĄCA GEOGRAFIA
Do ponadczasowych, ale także bar-
dzo modnych można zaliczyć płytki 
czerpiące z  tradycji barwnych wzo-
rów wykonywanych przez rzemieśl-
ników-artystów. Kolorowe płytki 
ceramiczne sięgające po motywy 
z  Holandii, Anglii, południa Eu-
ropy czy północy Afryki to trend 
utrzymujący się od lat. Obecnie 

Układanie płytek oktagonalnych 
i heksagonalnych było do tej pory chętnie 
stosowane na podłodze – sześciokąty 
i ośmiokąty równie dobrze wyglądają 
na ścianie, szczególnie jeśli nadano im 
przestrzenną formę.

Megaformat 
– sprzymierzeniec 
nowoczesności

 Drewno, kamień czy beton 
w wydaniu ceramicznym 
to nie tylko wzór, struktura 
i kolorystyka odzwierciedlająca 
ich naturalne pierwowzory. 
Autentyczności tym materiałom 
dodaje również typowy dla 
modnych rozwiązań format. 
Elementy odwołujące się do 
drewna odtwarzają wymiary 
wyróżniające choćby deskę 
parkietową czy pokładową, 
na przykład 14,8x59,8 cm, 
22x85 cm, 14,8x89,8 cm, 
17,5x60 cm.  

 Jednak siłę formatu 
najbardziej wydobywają płytki 
odtwarzające kamień czy 
beton. Płytki betonowe mają 
sprzyjające nowoczesnym 
aranżacjom wymiary, na przykład 
28x85 cm, 60x60 cm, 
a także typowe choćby 30x30 cm. 
Płytki kamienne mogą mieć 
wymiary 119,8x239,8 cm, 
119,8x119,8 cm, 79,8x79,8 cm, 
grubość 6 i 10 mm. Jedna 
płytka może być więc znacznie 
wyższa i szersza od wymiarów 
człowieka! Taka megaskala 
pozwala unaocznić możliwości 
aranżacyjne i rozmach, jakie 
tkwią w oryginalnym materiale. 
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do najsilniejszych można zaliczyć 
wpływy południa. Ręcznie wytwa-
rzane przez Arabów azulejos, które 
były produkowane w  czasach kali-
fatu na terenach obecnej Portuga-
lii i  Hiszpanii, czy też charaktery-
styczne choćby dla Maroka płytki 
cementowe zwane terazzo inspi-
rują producentów ceramiki. Rozpo-
znamy je po bardzo bogatej orna-
mentyce charakterystycznych dla 
świata arabskiego motywów roślin-
nych oraz geometrycznych. Domi-
nującym w  tej technice zdobienia 
jest najczęściej kolor niebieski, po-
czynając od jasnych odcieni aż po 
kobalt i  granat. Chętnie wykorzy-
stuje się także inne barwy – zielenie, 
brązy, żółcienie, a także czerń. Ory-
ginalne płytki terazzo ze względu na 
sposób wytwarzania należą do pro-
duktów bardzo kosztownych. Można 
jednak nabyć płytki ceramiczne, 
które odtwarzają geometryczne 
i  arabeskowe wzory oraz kolory-
stykę. Z  powodzeniem naśladują je 
gres szkliwiony oraz glazura. Płytki 
te są cieńsze od typowych kilkucen-
tymetrowych terazzo, dlatego nie 
przysporzą kłopotów, jeśli zechcemy 
ułożyć je także na ścianach – ich gru-
bość wynosi około 1 cm. Mają także 
nowoczesne formaty, na przykład 

31,6x60 cm, 60x20 cm. Ich atutem 
jest również niższa cena. Użyte jako 
okładzina w  nowoczesnych aranża-
cjach, na przykład na wybranych 
fragmentach ścian – choćby w pasie 
między szafkami lub w strefach mo-
krych łazienki – stworzą inspirującą 
bazę do wykończenia wnętrza. Nie-
bieski jest również kolorem wiodą-
cym w zdobieniach płytek inspirowa-
nych wyrobami wytwarzanymi w ho-
lenderskiej Delfcie, gdzie były popu-

larne już w XVIII wieku. Wyróżnia je 
delikatne tradycyjne wzornictwo. To 
najczęściej scenki rodzajowe, ale też 
ornamenty roślinne, zwierzęce i kraj- 
obrazy. Poza tematyką, ich zna-
kiem rozpoznawczym jest kolory-
styka. Ilustracje są wykonywane 
w  przeważającej mierze w  barwach 
kobaltowych na białym tle. W  prze-
szłości były malowane ręcznie, dzi-
siaj to tzw. kalkomanie ceramiczne 
uzyskiwane metodą sitodruku. 

Spójne kolekcje
Współczesne kolekcje wyróżnia 
komplementarność i modułowość. Oznacza 
to, że płytki o różnorodnych wymiarach 
i kształtach nie tylko są elementami tej samej 
serii, ale też producent różnych kolekcji 
tworzy je tak, by mogły się one między sobą 
dopełniać. To znacznie poszerza pole ich 
użycia. Prostokątne płytki są uzupełniane 
kwadratami oraz wąskimi listwami. W skład 
kolekcji mogą wchodzić płytki o tych samych 
kształtach, ale spotyka się też kolekcje 
pasujących do siebie trójkątów, kwadratów 
czy prostokątów – im bardziej rozbudowany 
system, tym więcej możliwości aranżacyjnych. 
Nowoczesne płytki o różnych wymiarach  
tworzą spójną całość, dzięki czemu 
z łatwością możemy zaaranżować wnętrze. 
Modularność wymiarów umożliwia większą 
swobodę w kształtowaniu i dekorowaniu 
powierzchni. Poza kwadratami i prostokątami 
w kolekcjach są także płytki sześciokątne 
(o dwóch ściętych narożnikach) i ośmiokątne 
(cztery ścięte narożniki). Ich właściwości 
użytkowe sprawiają, że można je układać nie 
tylko na ścianach, ale też podłogach. Bardzo 
interesujące są kompozycje, w których płytka 
ze ścian schodzi na podłogę i tam łączy się 
z innym materiałem.
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CHOCIAŻ MAŁE 
MIESZKANIA WYGLĄDAJĄ 
NAJLEPIEJ, GDY ICH 
PRZESTRZEŃ JEST 
OTWARTA, 
TO JEDNAK NIEKTÓRYM 
POMIESZCZENIOM  
NALEŻY ZAPEWNIĆ 
INTYMNOŚĆ. 
WYGLĄD MIESZKANIA 
I JEGO 
FUNKCJONALNOŚĆ 
ZALEŻY TAKŻE OD DRZWI 
ZEWNĘTRZNYCH.

DRZWI

AUTOR TEKSTU: Klara Ołysz

w sam raz

Małe mieszkanie może być dzi-
siaj bardzo funkcjonalne, wy-
starczy jedynie sięgnąć po ta-

kie elementy wykończeniowe i wyposa-
żenie, umożliwiające jego wygodne użyt-
kowanie. Ważnym detalem, o  którym 
nie możemy zapomnieć są drzwi we-
wnętrzne, gwarantujące intymność do-
mownikom i  gościom. Ich montaż jest 
konieczny choćby w przypadku łazienki, 
a jeśli mieszkanie zajmuje rodzina dwu-
pokoleniowa również w sypialni. 

MIESZKAĆ Z KLASĄ
     na specjalne potrzeby
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FUNKCJONALNOŚĆ 
I URODA JUŻ OD PROGU
Wybierając drzwi zewnętrzne do ma-
łego mieszkania, zwracamy przede 
wszystkim uwagę na ich właściwości 
akustyczne – muszą one skutecznie 
chronić nas przed dźwiękami docie-
rającymi do wnętrza z klatki schodo-
wej. Skuteczną izolację akustyczną 
zapewniają m.in. modele stalowe 
z  wypełnieniem z  wełny mineral-
nej i dobrymi uszczelkami. Mimo że 
większość domów wielorodzinnych 
ma zainstalowane domofony oraz 
korzysta z innych systemów ochron-
nych i  alarmowych, to nie należy 
oszczędzać również na zabezpiecze-
niu antywłamaniowym – włamania 
do mieszkań mają miejsce najczę-
ściej przez okna i drzwi zewnętrzne. 
W  budynku wielorodzinnym spraw-
dzi się model wyposażony w  ryglo-
wanie wielopunktowe czy też spe-
cjalne stalowe wzmocnienia oraz sys-
temy antywyważeniowe. Takie drzwi 
są dobrze chronione przed podważa-
niem – również po stronie zawiasów. 
Skuteczną ochronę zapewnią mo-
dele przeciwwłamaniowe w  klasach 
RC. Oznaczone są one cyframi od 1 
do 6 – im jest ona wyższa, tym drzwi 
stawiają większy opór. W mieszkaniu 
wystarczą te klasy RC1 lub 2, by sfor-
sować drzwi klasy RC3, trzeba już 
użyć łomu stalowego lub wiertarki 
– hałas, jaki wywołają, z  pewnością 
wzbudzi zainteresowanie sąsiadów. 
Kupując drzwi wejściowe do małego 
mieszkania, pamiętajmy również, że 
będą one stałym elementem wypo-
sażenia. Prowadzą bowiem do przed-
pokoju łączącego wszystkie wnętrza, 
dlatego nie powinny odbiegać swoim 
wyglądem od drzwi wewnętrznych. 
Rozważmy zakup modeli z  okle-
iną inną od strony klatki schodowej 
i inną od strony wnętrza – zharmoni-
zowaną z innymi skrzydłami drzwio-
wymi lub meblami czy materiałami 
wykańczającymi ściany. 

W HARMONII ZE ŚCIANĄ
Skutecznym sposobem na powięk-
szenie małych mieszkań jest elimina-
cja detali wykończeniowych i elemen-
tów wyposażenia – im jest ich mniej, 
tym wnętrza wydają się bardziej 
przestronne. Tak dzieje się również 

w przypadku drzwi. Są one dość wy-
razistym elementem połączonym wi-
zualnie ze ścianą. Ich duża płaszczy-
zna  może w  niewielkiej przestrzeni 
„poszatkować” wizualnie i tak stosun-
kowo niewielką przestrzeń. Wyróż-
nione na ścianie zadziałają jako jesz-
cze jeden detal silnie wpływający na 
odbiór pomieszczeń. Dlatego na wy-
raziste drzwi wewnętrzne, odcinające 
się w  sposób bardzo czytelny, warto 
się zdecydować jedynie, gdy swoją 
kolorystyką i  wzorem warstwy lico-

wej nawiązują do innych elementów 
wyposażenia. Najbardziej uniwersal-
nym rozwiązaniem będzie natomiast 
wybór modeli w kolorze ścian. W ma-
łych mieszkaniach najlepiej zdecy-
dować się na ich jasną barwę, do-
brze więc sięgnąć po białe skrzydła 
drzwiowe. Gdy wybieramy inną kolo-
rystykę przegród, lico drzwi możemy 
pokryć materiałem, którym wykoń-
czono ściany, co również pozwoli 
„wtopić” je w  ich płaszczyznę. Może 
to być m.in. płyta fornirowana 

Montując drzwi w niewielkiej odległości 
od siebie, warto wcześniej zaplanować 
sposób ich otwierania. Inaczej skrzydła 
drzwiowe mogą ze sobą kolidować.

Montowane w kasecie drzwi 
przesuwne z lustrzanym 
wypełnieniem powiększą 
optycznie salonik.
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lub  MDF czy wykończona lamina-
tem. Nie brakuje również drzwi ze 
skrzydłami szklanymi, lustrzanymi, 
a  nawet wykończonymi betonem ar-
chitektonicznym lub skórą.

Z SZACUNKU DLA 
PRZESTRZENI
W małym mieszkaniu ważne jest za-
gospodarowanie każdego centyme-
tra. Tradycyjne, rozwieralne skrzy-
dła drzwiowe niestety podczas otwie-
rania wymagają wolnej przestrzeni 
zajmującej szerokość skrzydła. 
Także trudno rozsądnie zaplano-
wać wykorzystanie ściany w promie-
niu operowania skrzydła – na ścia-
nie, na którą otwierają się drzwi nie 
ustawimy mebli, kłopotliwe może 
się również okazać zawieszenie na 
niej nie tylko półek, ale nawet mniej-
szych elementów, takich jak choćby 
niezbędne w  przedpokoju wieszaki, 
szafki na buty czy lustro. 
W  ograniczonych metrażem miesz-
kaniach należy też sprawdzić, czy 
skrzydła drzwiowe podczas otwie-
rania nie będą ze sobą kolidować. 
Warto wówczas rozważyć wybór mo-
deli otwieranych do wewnątrz po-
mieszczenia lub jeśli charakter wnę-
trza na to pozwala, przesuwnych czy 
też łamanych. 

PRZESUWNE – OPTYMALNE 
WYKORZYSTANIE  MIEJSCA
Mogą być naścienne lub montowane 
w  kasecie. Skrzydło drzwi naścien-
nych przesuwa się na wózkach jezd-
nych po prowadnicy zamocowanej 
do ściany nad otworem drzwiowym 
lub do sufitu (stropu). Otwarte skrzy-
dła i  listwy maskujące prowadnicę 
pozostają widoczne w  jednym po-
mieszczeniu, w drugim drzwi wyglą-
dają tak, jakby chowały się w  ścia-
nie. Zaletą tego rozwiązania jest do-
wolny czas montażu – drzwi można 
osadzić nawet w  już wykończonym 
wnętrzu. Wadą – to, że przy ścianie, 
na którą się odsuwają skrzydła, nie 
można ustawić mebli, powiesić ob-
razków. Nie każdy zaakceptuje rów-
nież wyraźnie widoczną na ścianie li-
stwę maskującą prowadnicę. W ma-
łym mieszkaniu znacznie lepiej 
sprawdzą się drzwi kasetowe. Mon-
tuje się je w  specjalnej kasecie wy-
posażonej już w prowadnicę oraz ele-
ment blokujący dolną część drzwi. 
Do dyspozycji mamy dwa rodzaje 
kaset: przystosowane do ścian z płyt 
g-k na stelażu oraz murowanych. Je-
śli pomyślimy o  zamontowaniu ka-
sety już w trakcie planowania ścian 
działowych, wystarczy pozostawić 
otwór drzwiowy równy podwójnej 

Klamka – zawsze 
ważna 
W małym mieszkaniu to 
detale, których nie sposób nie 
zauważyć. Ich rola estetyczna 
jest równie ważna jak 
praktyczna. Klamki można kupić 
w komplecie z drzwiami – tak 
jest najczęściej w przypadku 
drzwi zewnętrznych. Niekiedy 
także przy zakupie gotowych 
drzwi wewnętrznych mamy 
je w zestawie. W małym 
mieszkaniu warto je ujednolicić. 
Jednakowe klamki będą służyć 
uporządkowaniu przestrzeni. 
Jeśli zamierzamy rozłożyć 
zakup klamek w czasie, warto 
zapamiętać wybrany przez nas 
model oraz rodzaj wykończenia. 
Dobrze dobrana klamka 
stanie się najważniejszym 
elementem dekoracyjnym. Im 
bardziej proste wykończenie 
skrzydła, tym może być 
bardziej fantazyjna. Przed 
zakupem, sprawdźmy, czy 
kształt uchwytu idealnie pasuje 
do naszej dłoni – to ważne, 
gdyż będziemy ją chwytać 
wielokrotnie przez długie lata. 
Wybierzmy model z uchwytem 
obłym – jego miękkie linie 
i brak kantów uniemożliwią 
zaczepienie odzieży. Klamki 
wykonuje się z różnych 
materiałów, poczynając 
od metali przez drewno po 
ceramikę, a także kamień, 
tworzywa sztuczne czy szkło. 
Użyty do produkcji klamek 
materiał wpływa nie tylko na 
wygląd tego detalu, ale także na 
jego trwałość.

Gdy forma drzwi nawiązuje do 
wykończenia ścian, tworzy z nimi 
spójna całość.
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szerokości skrzydła, a  następnie 
umieścić w  nich kasetę i  wykoń-
czyć razem z  resztą ściany płytami 
g-k lub tynkiem. Aby ułatwić prace, 
grubości kaset dostosowane są do ty-
powych grubości ścian działowych 
i wynoszą od 10 do 12,5 cm. Kasetę 
można również zamontować przy ist-
niejącej ścianie działowej, jednak 
powstaje wówczas uskok na szero-
kości skrzydła drzwi i ściana w tym 
miejscu jest znacznie grubsza. Pro-
wadnicę, po której będą się przesu-
wać drzwi, można też zamontować 
na murowanej ścianie, a  następnie 
całość zakryć ścianką z  płyt g-k na 
stelażu. Można ją wykonać z  profili 
o mniejszym przekroju (50 mm) niż 
standardową ścianę działową, którą 
montuje się zwykle z profili o prze-
kroju 75 mm. Drzwi przesuwne po-
winny być  bezprzylgowe – tzn. mieć 
proste, niewyprofilowane krawędzie. 
Do takich modeli najłatwiej jest do-
brać kasety umożliwiające ich ukry-
cie w  ścianie. Typowe dostępne na 

rynku kasety pasują do drzwi o wy-
sokości 203 cm i  szerokości: 60, 70, 
80, 90 i 100 cm. Dostępne są również 
kasety do skrzydeł szerokich, mają-
cych np. 130, a  nawet 150 cm, oraz 
wysokich do 260 cm.

DRZWI ŁAMANE
Zaoszczędzeniu przestrzeni służą 
także drzwi łamane, określane także 
jako składane. Tworzą je symetrycz-
nie złamane skrzydła, co sprawia, że 
ich pole operowania jest znacznie 
mniejsze niż tradycyjnych modeli 
skrzydłowych i  obejmuje jedynie 
połowę szerokości typowego skrzy-
dła. Najczęściej ich szerokość wy-
nosi od 60 do 90 cm. Dzięki temu nie 
będą kolidować z meblami i innymi 
sprzętami. Skrzydła połączone są ze 
sobą za pomocą zawiasów sprężyno-
wych, które wzmacniają konstrukcję 
i  umożliwiają utrzymanie ich wza-
jemnej równoległości w  pozycji za-
mkniętej. Tego typu drzwi montuje 
się na dwóch symetrycznych 

Drzwi przeszklone sprawdzą się w łazience 
w mieszkaniu typu garsoniera, które użytkuje 
jedna osoba. Intymność zapewniają pasy ze 
szkła mrożonego.
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prowadnicach zamocowanych na 
suficie i  w  miejscu przeznaczonym 
na próg. Prowadnice gwarantują 
skrzydłom stabilność i  płynne ma-
newrowanie nimi w trakcie otwiera-
nia oraz zamykania. Liczbę skrzy-
deł można dostosować do wielkości 
otworu, w którym mają być zamon-
towane. Skrzydła modeli łamanych 
wykonuje się m.in. z  drewna, płyty 
MDF, elementów szklanych lub two-
rzyw sztucznych osadzonych w pro-
filach np. aluminiowych. Przeszkodą 
w  ich montażu nie są nawet oścież-
nice w starszym budownictwie, gdyż 
wiele modeli drzwi ma w  zestawie 
specjalne nakładki, które mogą osło-
nić stare elementy wnętrza. 

SKRZYDŁOWE, 
ALE DYSKRETNE
Drzwi przesuwne oraz łamane ni-
gdy nie stworzą takiej izolacji aku-
stycznej ani bariery dla zapachów, 
jaką są w stanie zagwarantować mo-
dele uchylne. Dlatego w  pomiesz-
czeniach wymagających szczegól-
nej izolacji, konieczny jest montaż 
tradycyjnych drzwi rozwieralnych. 
W małym mieszkaniu warto pokusić 
się o zainstalowanie modeli z ukrytą 
pod tynkiem lub płytą g-k oścież-
nicą. Mają one nie tylko niewidoczną 
dla oka ościeżnicę, ale także zawiasy 

schowane w skrzydle. Wówczas mo-
żemy zrezygnować z  opaski monto-
wanej wokół skrzydła – wtedy pa-
trząc na nie, widzimy zlicowaną ze 
ścianą płaszczyznę. Drzwi wyposa-
żone w system odwrotnej przylgi za-
pobiegną kolizjom podczas ich rów-
noczesnego otwierania, bo jedne 
mogą otwierać się do środka po-
mieszczenia, które zamykają, a dru-
gie na zewnątrz. Takie rozwiązanie 
sprawdzi się, gdy drzwi do sąsiadu-
jących pomieszczeń są usytuowane 
blisko siebie. Pożądaną w  niewiel-
kim lokum zaletą drzwi z  ukrytą 
ościeżnicą jest również ich bardzo 
dobra izolacyjność akustyczna. Pod-
nosi ją większa niż w standardowych 

drzwiach rozwieralnych grubość 
skrzydła. Tłumią one hałas na pozio-
mie 35 dB, podczas gdy tradycyjne 
skrzydłowe mają poziom wytłumie-
nia hałasu około 25 dB. Na drzwi bez-
przylgowe trzeba się jednak zdecy-
dować podczas remontu lub projek-
towania swojego mieszkania, gdyż 
wymagają one odpowiedniego przy-
gotowania przegrody, w której mają 
być zamontowane.

DECYDUJĄCY FRONT
O  tym, jak drzwi będą wpływać 
na odbiór przestrzeni, rozstrzyga 
przede wszystkim materiał, kolory-
styka oraz rodzaj zdobień zastosowa-
nych do ich wykończenia. Zadbajmy, 
by były one elementem integralnym 
aranżacji, co pozwoli zachować tak 
ważny w  małych mieszkaniach ład 
przestrzenny. Unikajmy modeli bo-
gato frezowanych – łuki, fale, „sło-
neczka” to elementy wymagające 
przestrzeni, a nie koniecznej w ma-
łym wnętrzu dyscypliny. Dobrym wy-
borem są drzwi nawiązujące barwą 
lub tonacją kolorystyczną nie tylko 
do ścian, ale też podłogi lub mebli. 
Zawsze sprawdzą się modele z  du-
żymi przeszkleniami wykonanymi 
np. z gładkiego szkła mrożonego. Są 
uniwersalne i neutralne, a przy tym 
pogłębiają optycznie wnętrze, prze-
sączając przez szybę światło z  są-
siednich pomieszczeń. Na korzyść 
niewielkiej przestrzeni zadziałają 
także drzwi z połyskiem, które odbi-
jają światło i dodają mieszkaniu lek-
kości – takie zalety mają np. modele 
z  MDF-u  wykończone błyszczącym 
lakierem.

Patrz wysoko
Na perspektywę postrzegania wnętrza może wpłynąć nie tylko 
kolorystyka czy rodzaj zastosowanych drzwi, ale także ich wymiary. 
Przestrzeń niewielkiego mieszkania można także powiększyć manewrując 
szerokością i wysokością drzwi. Wnętrze będzie sprawiało wyższego niż 
jest w rzeczywistości, jeśli wybierzemy model wyższy niż przeciętne. 
Niektórzy producenci oferują na zamówienie drzwi sięgające nawet do 
sufitu, np. o wysokości do 3 m. Wykonanie takiej konstrukcji jest możliwe 
dzięki nowoczesnym materiałom. Stabilność zyskują za sprawą ościeżnic 
aluminiowych. Są to modele z ukrytą ościeżnicą, co również przyczynia 
się do optycznego powiększenia przestrzeni. Drzwi o ponadstandardowej 
wysokości warto zastosować nie tylko w niskich małych mieszkaniach, 
ale także w tych usytuowanych w starych wysokich kamienicach, gdzie 
pozwolą zachować odpowiednie proporcje na ścianie.

Drzwi z ukrytymi zawiasami tworzą 
jednolitą powierzchnię ze ścianą i działają 
porządkująco, co istotne, gdy miejsca jest 
niewiele.
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IDEALNE MIEJSCE 
DO PRZECHOWYWANIA 
NASZYCH UBRAŃ 
TO GARDEROBA, 
ALE NIE ZAWSZE 
WYGOSPODARUJEMY 
NA NIĄ PRZESTRZEŃ 
W MIESZKANIU 
CZY DOMU. GDY 
METRAŻ JEST MAŁY, 
ZORGANIZUJMY 
WYGODNĄ SZAFĘ, 
KTÓRA UŁATWI 
NAM SZYBKIE 
SKOMPLETOWANIE 
ODZIEŻY.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

SZAFA
dobrze 
urządzona

Zazwyczaj w  domu szaf jest 
kilka. Obrastamy w rzeczy, dla-
tego warto, by w każdym były 

co najmniej dwie – jedna w strefie wej-
ścia, w której będziemy trzymać ubra-
nia wierzchnie i  akcesoria używane 
w sezonie, oraz druga, która posłuży 
nam do przechowywania pozostałych 
elementów garderoby. Każdą z  nich 
można wyposażyć zgodnie z  na-
szymi potrzebami. Jednak niezależ-
nie od usytuowania szafy konieczne 
jest umieszczenie w  niej funkcjonal-
nych drążków, półek czy koszy. Mamy 
też coraz więcej możliwości wygod-
nego przechowywania butów oraz ak-
cesoriów odzieżowych – nawet tych 
najdrobniejszych. 

ERGONOMIA DRĄŻKA
Podstawowe wyposażenie każdej 
szafy to drążki. Są zazwyczaj wyko-
nane ze stali, aluminium lub drewna 
i  płyt drewnopochodnych. Przezna-
czone do przechowywania sukienek 
oraz długich płaszczy należy zawiesić 
na wysokości 150-170 cm. Kurtki, ża-
kiety, spódnice wieszamy na drążkach 
zamocowanych na wysokości 100- 
-110 cm, a spodnie na 110-130 cm.  Dla 
dzieci do 140 cm wzrostu wystarczy 
zawiesić na krótkie ubrania drążki na 
wysokości 80 cm, a na długie – 130 cm. 



79

Nowoczesne rozwiązania sprzyjają 
utrzymaniu porządku w szafie. Na wieszakach 
przeznaczonych do spodni można też 
przechowywać zimowe szale.

Na krótkie ubrania warto przeznaczyć 
drążki zamontowane na dwóch pozio-
mach, co znacznie zwiększy pojem-
ność szafy. Pod nimi można też zain-
stalować szuflady lub kosze. W  sza-
fie głębokości 60 cm powinien się 
znaleźć poziomy drążek długości 
do 100 cm zamocowany do jej bocz-
nych ścianek w odległości ok. 40 cm 
od tylnej ściany szafy. Dłuższy może 
się odkształcać pod ciężarem ubrań. 
Rzeczy należy zawieszać luźno – mi-
nimum 3 cm jedno od drugiego. Ta-
kie wieszanie nie tylko chroni ubra-
nia przed pognieceniem, ale też uła-
twia ich przeglądanie. W  płytkiej 
szafie o  głębokości 40-50 cm można 
jedynie zamocować drążki prosto-
padle do drzwi. Tak umieszczone 
mają tylko 35-40 cm długości. Rze-
czy wiszą wówczas równolegle do 
drzwi i  nie są narażone na zgniece-
nie. W bardzo wysokich szafach uła-
twieniem jest pantograf – to drążek 
z uchwytem, dzięki któremu można 
łatwo zdjąć wieszaki umiejscowione 
w górnych partiach szafy.

PÓŁKA I SPÓŁKA
Do przechowywania poskładanych 
rzeczy takich jak bluzki czy koszule 
nadal najchętniej wykorzystujemy 
półki, chociaż niektórzy preferują 
szuflady czy ażurowe kosze. Do naj-
bardziej funkcjonalnych można zali-
czyć rozwiązania montowane na pro-
wadnicach np. rolkowych lub kul-
kowych, umożliwiające wysunięcie 
półki czy szuflady, co znacznie uła-
twia dostęp do rzeczy. Gdy będą 
stałe, zdecydujmy się na niezbyt głę-
bokie, ale szerokie, gdyż łatwiej do-
stać się do ubrań ułożonych w dwóch 
rzędach obok siebie. By półki się nie 
uginały pod ciężarem ubrań, nie po-
winny mieć więcej niż 1 m szerokości 
i około 50-55 cm głębokości, co umoż-
liwi ich ułożenie w  dwóch rzędach. 
Również wysokość między nimi nie 
powinna być za duża – ubrania uło-
żone w wysokie stosy łatwo przewró-
cić. Niższa sterta gwarantuje też ich 
lepszą wentylację. Rzeczy najczęściej 
używane układamy na półkach usy-
tuowanych na wysokości naszych 
bioder – wówczas nie będziemy mu-
sieli się po nie schylać, ani sięgać 
zbyt wysoko, wysokość tych półek 

powinna wynosić około 30 cm. Usy-
tuowane w dole i u góry mogą mieć 
większy rozstaw – np. około 40 cm, 
gdyż będziemy tam przechowywać 
ubrania, po które sięgamy rzadziej. 
Bardziej kosztownym rozwiązaniem 
są szuflady. Mają zazwyczaj wyso-
kość od 10 do 30 cm, ich optymalna 
szerokość wynosi około 80 cm. Do 
przechowywania bluzek czy koszul 
stosujemy te głębsze. Warto wybrać 
modele z  przeszklonym frontem, 
który udostępnia wgląd do wnętrza 
bez wysuwania. Wygodnym rozwią-
zaniem są szuflady wysuwające się 
na klik – wystarczy je lekko nacisnąć, 
by zawartość ukazała się naszym 
oczom. Część półek zastępujemy ko-
szami. Można je wykorzystywać np. 
do przechowywania t-shirtów, a płyt-
sze także bielizny. Ażurowe, wyko-
nane ze stali lub aluminium, zapew-
niają ubraniom dobrą wentylację. 
Jeśli zależy nam na tym, by rzeczy 
w  koszu były dobrze widoczne, się-
gnijmy po te wykonane z  przezro-
czystych tworzyw sztucznych. 

GDY SZAFA JEST PŁYTKA, 
WARTO, BY BYŁA 

SZERSZA – W TAKIEJ 
O SZEROKOŚCI 100 CM 

ZMIESZCZĄ SIĘ DWA 
DRĄŻKI OBOK SIEBIE.
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Warto też zaplanować miejsce na ko-
sze wyposażone w  płócienne worki. 
Dzięki dużej głębokości można w nich 
przechowywać ubrania przeznaczone 
do prasowania.  Są przewiewne i bar-
dzo łatwe w demontażu, więc w każ-
dej chwili możemy wyjąć je i uprać. 

STRAŻNICY PORZĄDKU
Zazwyczaj najwięcej problemów 
przysparza nam przechowywanie 
drobnych akcesoriów ubraniowych. 
Przeznaczmy na nie choćby niskie 
szuflady o wysokości do 10 cm. Nie-
kiedy są one wyposażone w  spe-
cjalnie wyprofilowane przegródki 
na krawaty, apaszki czy skarpetki. 
Warto wybrać organizer wykonany 
np. z  usztywnionego materiału, jest 
wówczas łatwy do uprania. Można 
też zagospodarować w szafie szufladę 
z  wkładem na biżuterię – mają one 
zaprojektowane wgłębienia na łań-
cuszki, pierścionki czy bransoletki. 
Do przechowywania krawatów oraz 
apaszek wykorzystuje się również 
specjalne wieszaki z kilkoma uchwy-
tami lub oczkami i klamerkami wy-

kończonymi matową powierzchnią, 
która zapewni, że nie zsuną się na 
dno szafy. Pomieści minimum 11 kra-
watów i 6 pasków. 

OPANOWAĆ BUTY
Szafki na obuwie montowane w wia-
trołapie czy przedpokoju zazwyczaj 
służą jedynie do uporządkowania bu-
tów używanych na co dzień. Na pozo-
stałe warto przeznaczyć co najmniej 
jeden moduł szafy wydzielony osob-
nymi drzwiami. Do przechowywa-
nia butów najwygodniejsze są półki 
lub szuflady szerokości 80-100 cm, 
co zagwarantuje miejsce na 5-6 par 
butów. Półki można rozmieścić co 
20-25 cm, jednak na wysokie kozaki 
trzeba przeznaczyć półkę o  wysoko-
ści 45-50 cm. Do najwygodniejszych 
należą specjalne rozwiązania ze sta-

lowych lub aluminiowych prętów. 
Zwykle mają pokrycie galwaniczne, 
gwarantujące odporność na wilgoć.  
Są ażurowe i  łatwe do utrzymania 
w czystości – niektóre modele można 
wysuwać. Warto je zamocować pod 
skosem (niekiedy mają już skośny 
kształt), pozwala to na tej samej głę-
bokości zmieścić dodatkową parę bu-
tów. Taka konstrukcja ułatwia też 
utrzymanie czystości. Półka z  pod-
wyższoną krawędzią sprawi, że buty 
nie będą się z niej zsuwać. Zachowa-
niu obuwia w dobrej kondycji sprzy-
jają stojaki z zamontowanymi wypro-
filowanymi prawidłami. Półka z pra-
widłami o szerokości 100 cm i głębo-
kości 58 cm pomieści 16 par butów.  
Buty można też przechowywać w do-
brze opisanych pudełkach lub stoso-
wać pudła przezroczyste. 

Męski szyk
W męskiej szafie jeden z drążków warto zastąpić specjalnym wieszakiem na 
spodnie, można go wysuwać, co ułatwia dostęp do każdej pary. Swobodnie 
można na nim pomieścić nawet 8 sztuk. Najlepsze są drążki wyposażone 
w antypoślizgowe gumki, które zapobiegają zsuwaniu się odzieży. Mogą 
mieć też powierzchnię matową, która również działa antypoślizgowo. 
Przechowując spodnie na wieszaku, nie narażamy ich na dodatkowe 
zgniecenia. Warto wybrać taki wieszak dodatkowo wyposażony w półkę lub 
schowki (niewielkie „koszyczki”), w których można składować np. paski lub 
akcesoria przeznaczone do czyszczenia odzieży.
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DO PANELI LAMINOWANYCH 
ODTWARZAJĄCYCH DREWNO 
JESTEŚMY JUŻ PRZYZWYCZAJENI. 
JEDNAK TEN MATERIAŁ 
POSADZKOWY NIE WYCZERPAŁ 
WSZYSKICH MOŻLIWOŚCI 
ZDOBNICZYCH. CORAZ 
ODWAŻNIEJ PANELE WKRACZAJĄ 
NA TERYTORIUM ZAREZERWOWANE 
DLA PŁYTEK.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska, ZDJĘCIA: RuckZuck

PANELE
jak ceramika

Panele laminowane należą do najchętniej wybieranych 
okładzin podłogowych. Zainteresowanie inwestorów 
zawdzięczają swoim możliwościom odtwórczym – po-

trafią efektownie zastąpić inne bardziej kosztowne mate-
riały. Do niedawna najatrakcyjniejsze były kolekcje bar-
dzo wiernie odzwierciedlające drewniane deski i  parkiet.  
Jednak poza okładzinami drewnianymi ich wzornictwo od-
wołuje się także z bardzo dobrym rezultatem do ceramiki.  
Producenci odtwarzają nie tylko płytki nawiązujące do uni-
wersalnych, typowych wzorów naśladujących na przykład 
charakterystyczne dla płytek ceramicznych jednolite fak-
tury ujęte w kształt kwadratu czy prostokąta, ale też z polo-
tem sięgają po modne, atrakcyjne motywy kamienne, geo-
metryczne czy też bogate wzornictwo charakterystyczne 
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dla egzotycznych płytek rodem z ba-
senu Morza Śródziemnego.  

ROZSĄDNA ALTERNATYWA
Cementowe płytki terrazzo to mate-
riał typowy dla obszarów będących 
pod wpływami Kalifatu Arabskiego. 
Dzisiaj produkuje się je w wielu kra-
jach północnej Afryki, głównie w Ma-
roku oraz Tunezji, ale też w  Hiszpa-
nii czy Portugalii. Niektóre z  nich 
można uznać za prawdziwe dzieła 
sztuki. Płytki mają grubość około 
1,5 cm i  można je układać zarówno 
na ścianach, jak i podłogach. Ich ty-
powe wymiary wynoszą przeważnie 
20x20 cm. Mają także bardzo atrak-
cyjne wzornictwo. Minusem jest jed-
nak wysoka cena – metr kwadratowy 
może kosztować nawet 400 zł. Rów-
nież ich ułożenie nie należy do ła-
twych. Konieczna jest także impre-
gnacja, która uchroni płytki przed 
zaplamieniem czy też wzmocni ich 
kolorystykę. Alternatywą są odtwa-
rzające ich wzornictwo płytki cera-

miczne. Ostatnio jednak terazzo 
mają również silną konkurencję 
w postaci paneli laminowanych. Pod 
wzgledem barw i wzornictwa są rów-
nie atrakcyjne, a znacznie tańsze niż 
cementowe oryginały czy ceramika. 
Metr kwadratowy kosztuje bowiem 
około 60 zł, a  jeśli zamówimy mon-
taż, to zapłacimy za nie tylko w gra-
nicach 52  zł. Panele mają wymiary 
1286x160x8  mm. Dzięki bezklejo-
wemu systemowi montażu, moco-
wanie dużych elementów jest 

PANELE LAMINOWANE 
ODTWARZAJĄCE 

PŁYTKI ORIENTALNE TO 
PROPOZYCJA BARDZO 

EFEKTOWNEGO 
ZAMIENNIKA 

KOSZTOWNYCH PŁYTEK 
CEMENTOWYCH 

I CERAMICZNYCH.
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szybkie i  nieskomplikowane. De-
cydując się na nie, unikniemy więc 
też kosztownego procesu układania 
płytek. 

DESIGN NA CZASIE
Panele laminowane inspirowane 
wzornictwem Południa są wierne 
pierwowzorom. Z pietyzmem odtwa-
rzają ich kolorystykę i  wzornictwo. 

Jeden panel tworzą różnorodne kom-
pozycje arabeskowe oparte na wzor-
nictwie geometrycznym i  kwiato-
wym. Często mają one formę rozety, 
ujętej w  kształt kwadratu. Dzięki 
temu uzyskano atrakcyjny, pa-
tchworkowy spójny wzór. Laminaty 
tego rodzaju są również bliskie kolo-
rystyce terazzo. Do wykończenia jed-
nej płytki używa się jednego, dwóch, 
a nawet kilku kolorów, które powta-
rzają się na innych elementach pa-
nelu. Dzięki temu różnorodną gra-
ficznie kompozycję panelu spaja ko-
lorystyka. Odcienie niebieskiego 
chętnie zestawia się z  czernią, brą-
zami, zielenią czy rudościami. Bar-

dzo efektownie wyglądają laminaty 
terazzo w modnych odcieniach szaro-
ści. Ta gama kolorów sprawia, że two-
rzą doskonałą bazę dla wielu aran-
żacji nie tylko w stylu rustykalnym, 
ale także kolonialnym czy industrial-
nym. Panele naśladujące wzór pły-
tek terazzo doskonale wyglądają też 
w  towarzystwie innych materiałów 
posadzkowych czy też paneli odtwa-
rzających drewno. 

„PŁYTKI” O DOBRYCH 
WŁAŚCIWOŚCIACH
Wybierając materiał posadzkowy, 
zwracamy głównie uwagę na  jego 
trwałość. Niewątpliwym atutem 
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paneli inspirowanych wzornictwem 
cementowych płytek jest nie tylko 
wyjątkowa oryginalność, ale również 
jakość z najwyższej półki.
Panele terazzo mogą poszczycić się 
bardzo dobrymi parametrami. Mają 
klasę ścieralności AC 4, co sprawia, 
że z  powodzeniem sprawdzą się we 
wnętrzach naszych domów i  miesz-
kań. Ich atutem jest długoletni okres 
gwarancji, obejmujący 15 lat. Krawę-
dzie paneli tego typu zostały pokryte 
mieszanką wosków, co znacznie pod-
nosi ich odporność na wilgoć. Do zalet 
tego materiału posadzkowego można 
też zaliczyć frezowanie brzegów. Ma 
ono duży wpływ na walory estetyczne. 
Dzięki ściętym brzegom nie tworzą 
jednolitej powierzchni, na której za-
nikają granice pomiędzy poszczegól-
nymi elementami, lecz wyglądają bar-
dziej naturalnie. Na linii ich łączenia 
powstaje rowek zwany V-fugą. Panele 
inspirowane wzornictwem płytek 
mają czterostronną V-fugę, co ozna-
cza ścięcie każdego z czterech boków.

WYGODNE UŻYTKOWANIE
Podłogi laminowane w  przeciwień-
stwie do swoich pierwowzorów są cie-
płe w  dotyku. Dlatego chodzenie po 
nich nawet bosą stopą nie jest dys-
komfortowe. Podobnie jak pod płyt-
kami można też pod nimi układać 
ogrzewanie podłogowe, co dodatkowo 
podnosi ich walory użytkowe. 
Panele należą do miękkich okładzin, 
dzięki czemu posadzka nie jest tak 
twarda jak wykonana z płytek cemen-

towych czy ceramicznych. To spra-
wia, że nie stanowi dużego obciążenia 
dla naszego kręgosłupa i stawów. 
Decydując się na ich montaż, doce-
nimy też łatwość pielęgnacji. Wy-
starczy ich odkurzenie czy umy-
cie wilgotną ścierką, by zachować je 
w  czystości. Ich wieloelementowy, 
graficzny wzór jest także rozwiąza-
niem bardzo praktycznym. Z  łatwo-
ścią ukryje nie tylko zabrudzenia, ale 
także drobne zadrapania. 

Bogate wzorniczo panele doskonale sprawdzą się we wnętrzach 
wielofunkcyjnych, choćby w salonie otwartym na kuchnię, dużej kuchni 
czy salonie kąpielowym, w których zaprojektowaliśmy kilka aneksów. 

 W salonie. Można nimi wyróżnić na przykład strefę wypoczynku lub 
kącik jadalniany. Utworzony z nich orientalny dywanik stworzy przytulny 
klimat tych miejsc.

 W kuchni. Ułóżmy je na podłodze w strefie roboczej, gdzie będą 
odgrywać rolę płytek ceramicznych. Pozostałą część podłogi warto 
wykończyć na przykład panelami o wzorze i fakturze desek.

 W łazience. Za sprawą krawędzi wykończonych woskami będą idealne 
na podłogi w strefie suchej tego pomieszczenia.

Efektowne połączenia
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DREWNO, KAMIEŃ, CEGŁA 
TO OKŁADZINY CHĘTNIE 
WYKORZYSTYWANE DO WYKOŃCZENIA 
ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH.
DZISIAJ KRÓLUJĄ ONE W WIELU 
INTERESUJĄCYCH WARIANTACH.

przemiany

AUTOR TEKSTU: Klara Ołysz

ŚCIENNE
Coraz częściej ściany naszych pomieszczeń 

traktujemy nie tylko jako tło dla mebli. De-
koracyjność wielu ściennych materiałów wy-

kończeniowych sprawia, że stają się one przykuwa-
jącą wzrok ozdobą wnętrza. Z pewnością takie walory 
mają okładziny drewniane i drewnopochodne, a także 
ceglane, kamienne i naśladujące je materiały gipsowe 
lub betonowe. Ich naturalność niesie za sobą orygi-
nalność i gwarantuje niepowtarzalność aranżacji. Pa-
miętajmy jednak, że im bardziej wyrazista faktura 
i wzór oraz kolorystyka użytego materiału, tym jego 
mocniejsze oddziaływanie na przestrzeń, co może 
męczyć i  sprawiać, że w  tak wykończonym wnętrzu 
trudno będzie się zrelaksować lub skupić na pracy. 
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WYMIAR I FAKTURA
Lakierowane sosnowe, rzadziej dę-
bowe deski rodem z  PRL-u  odcho-
dzą w  niebyt. Nowoczesna boaze-
ria otwiera szerokie pole do działań 
z  wyobraźnią. Wszystko jest dozwo-
lone – eksperymentujemy z  kolory-
styką oblicówki, jej szerokością, spo-
sobem ułożenia, zestawieniami wy-
miarów.  Atrakcyjnym trendem jest 
również podkreślanie jej natural-
nego pochodzenia – drewno pociąga 
ciekawą fakturą i usłojeniem, a także 
oryginalną kolorystyką. Nowoczesne 
boazerie z  drewna egzotycznego ta-
kiego jak teak, palisander, iroko, ja-
toba, zebrano, wenge czy badi nadają 
wnętrzom rozmach. Są doskonałą 
bazą do aranżacji modnych wnętrz 
inspirowanych stylistyką kolonialną. 
Dobrze wyglądają ułożone we wzór 
pokładowy.  Ale godne zainteresowa-
nia są także stare deski pochodzące 
np. z rozbiórki. Ich atutem jest wy-
dobyta przez czas struktura, często 
podkreślana przez ubytki czy zary-
sowania. Używając takich elemen-
tów, zadbajmy o  ich odpowiednie 
zabezpieczenie – najlepiej chrońmy 
je olejem lub woskiem, które po-
zwolą uwypuklić ich naturalną suro-
wość. Wykończona nimi ściana uzu-
pełniona designerskimi meblami 
pasuje np. do nowoczesnego wiej-
skiego domu. Opozycję do naszych 
wyobrażeń o  boazerii tworzy także 
format desek. Mogą to być elementy 
o nieregularnych krawędziach, przy-

pominające stare nieobrobione de-
ski. Te po stolarskiej obróbce mają 
z  kolei atrakcyjniejsze niż w  prze-
szłości wymiary elementów – chęt-
nie stosowane są boazerie szeroko-
ści około 20-25 cm.  
Bardziej zróżnicowane niż w  prze-
szłości są także sposoby układania 
boazerii oraz wysokość, do jakiej 
sięga. Układamy ją nie tylko w pio-
nie, ale też poziomie, we wzór pokła-
dowy, warto również poeksperymen-
tować i stworzyć z nich własny wzór. 
Efekt może być zaskakujący, jeśli 
zdecydujemy się na elementy róż-
nowymiarowe, np. odpady lub koń-
cówki kilku serii.

PILŚNIOWA PŁYTA NA TOPIE
Odkrywamy też potencjał dekora-
cyjny, jaki tkwi w materiałach, któ-
rych pierwszoplanową rolą nie jest 
dekorowanie wnętrz. Należą do nich  
np. płyty drewnopochodne: OSB, 
MDF, MPF, HDF. Są lekkie, tanie, 
łatwe do formowania i  frezowania. 
Szczególnie chętnie wykorzystuje 
się płyty MDF. Wykonane z  nich 
panele ścienne mają wymiary na-
wiązujące do typowych desek. Ich  
powierzchnia licowa jest gładka. 
W przeciwieństwie do wyrobów wy-
kończonych laminatem, można je 
wielokrotnie malować, a  tym sa-
mym dopasowywać do pożądanej 

Urok OSB
Płyty OSB należą do materiałów 
drewnopochodnych chętnie 
wykorzystywanych w aranżacji 
wnętrz. Wytwarza się je z dużych 
wiórów sosnowych. Mają budowę 
trójwarstwową. Wióry warstwy 
środkowej są ułożone prostopadle 
w stosunku do tych z obu warstw 
zewnętrznych. Materiałem, który 
je spaja jest żywica syntetyczna. 
Specyficzny układ wiórów 
decyduje o oryginalnych walorach 
estetycznych tego materiału oraz 
sprawia, że płyty są sztywne 
i odporne na odkształcenia. 
Oprócz typowych płyt OSB 3 są 
też płyty OSB F4-2. Wyróżnia je 
większa odporność na wilgoć 
i wytrzymałość mechaniczna.
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aranżacji. Z płyt MDF wykonuje się 
także modną boazerię angielską, 
mniej kosztowną od drewnianej. Du-
żym powodzeniem cieszą się także  
wykonane z  MDF-u  panele trójwy-
miarowe 3D. Są tańsze od podobnych 
wyrobów wytwarzanych z gipsu lub 
żywic. Można je łączyć bez spoin. Pa-
nele z MDF są też trwałe, odporne na 
uszkodzenia mechaniczne oraz pa-
roprzepuszczalne. Można je malo-
wać farbami emulsyjnymi. Budują 
efekt przestrzenny, jakiego nie uzy-
skamy stosując inne materiały. Do 
wykańczania ścian nadają się także 
płyty MFP produkowane z  drob-
nych wiórów, które są spojone kle-
jem organicznym. Po sprasowaniu 
pod ciśnieniem zyskują dużą twar-
dość i gęstość. Ich powierzchnia jest 
na tyle gładka, że można je malo-
wać. Płyty MFP są dostępne również 
w  wersji laminowanej oraz o  pod-
wyższonej odporności na wodę. 

MODNE PANELE
Potrzebę aranżacji z  użyciem 
drewna na ścianach coraz częściej 
zaspakaja się stosując panele drew-
niane i  drewnopochodne. Nie mają 
one typowych połączeń boazeryj-
nych, dzięki czemu tworzą jedno-
litą płaszczyznę. Na ścianie zdadzą 
egzamin warstwowe panele drew-
niane oraz laminowane. Warto się-
gnąć po te drugie – są tańsze od 
wykonanych wyłącznie z  drewna. 
Także ich wzornictwo jest bardzo 
atrakcyjne i  nawiązuje do wymia-
rów, kolorystyki, struktury oraz fak-
tury najszlachetniejszych gatunków 
drewna oraz najmodniejszych spo-
sobów jego wykończenia. Zarówno 
panele drewniane, jak i laminowane 
montujemy na ścianie na ruszcie. 
Niektóre firmy proponują specjalne 
klipsy do mocowania naściennego 
na ruszcie, można też wybrać go-
towy system złożony z  odpowied-

nich profili, listew oraz zaczepów. 
Panele laminowane stosowane do 
wykańczania ścian nie powinny być 
grubsze niż 8 mm. Do paneli drew-
nianych zalicza się także panele 
korkowe o specyficznym licu korka. 
Płytki korkowe przykleja się bezpo-
średnio do ściany – montaż jest więc 
bardzo łatwy.

FORNIR – VINTAGE 
I NOWOCZESNOŚĆ
Do najbardziej eleganckich, chociaż 
kosztownych okładzin ściennych 
można zaliczyć fornir. To okładzina 
o  bardzo dużej trwałości. W  przeci-
wieństwie do drewnianych desek 
i paneli boazeryjnych może przybie-
rać duże, pozbawione podziałów for-
maty. Na zamówienie dostępne są 
płyty o  dowolnych wymiarach. Za-
stosowanie forniru umożliwia zlico-
wanie płaszczyzny ściany z drzwiami 
czy zabudowanymi meblami.

Zyski z koloru
By odmienić mało atrakcyjną boazerię sosnową rodem z lat 70. czy 80. ubiegłego stulecia, często wystarczy 
nadać jej inny kolor, który wzmacnia siłę wyrazu zawsze ciekawej formie deski. Do chętnie wybieranych należą 
wszystkie odcienie bieli, jasne szarości, wanilia czy delikatna mięta, pistacja lub oliwka. Taka kolorystyka ścian 
może być dobrym punktem wyjścia do stworzenia aranżacji rustykalnych – zawsze modnej skandynawskiej, 
ponadczasowej w stylu angielskiej prowincji czy prowansalskiej wsi. Nie bójmy się też ciemnych, wyrazistych 
kolorów – deski w barwach grafitowej, granatowej, czerwonej czy antracytowej w zestawieniu ze stalą czy cegłą 
stworzą interesującą aranżację industrialną. 
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O atrakcyjności forniru decyduje rów-
nież oryginalne wzornictwo tego ma-
teriału. Motywy typowe dla rysunku 
drewna oddaje fornir naturalny, 
w  prawdziwych odcieniach drewna 
i z jego usłojeniem. Może być też bar-
wiony i  lakierowany. Pozyskuje się 
go z  drewna krajowego takiego jak 
olcha, buk, brzoza, jesion, klon i so-
sna, a  także dąb biały i  czeczotka, 
oraz egzotycznego drewna mahoniu, 
hebanu, angere i  padoku.Jednak za 
najbardziej ozdobny uznaje się fornir 
modyfikowany, np. z wenge, hebanu, 
zebrano, brzozy fińskiej, teaku, dębu, 
sapelli i palisandru.
Do układania forniru na ścianach 
najwygodniej jest wykorzystać wy-
kończoną nim sklejkę lub płyty 
MDF, wiórowe lub bakelitowe. Przy-
kleja się je do ściany lub montuje na 
ruszcie.  

KAMIEŃ Z GIPSU 
LUB BETONU
Moda na kamień dekoracyjny spra-
wiła, że coraz częściej sięgamy po 
tańsze wyroby produkowane z masy 
gipsowej lub betonowej. Mają one 
postać płytek lub grubszych ele-
mentów. Ich barwa i struktura może 
do złudzenia przypominać natu-
ralny materiał. Szczególnie dekora-
cyjne są moduły nieregularne naśla-
dujące łupany wapień, piaskowiec 

lub kamień narzutowy. Komponen-
tów gipsowych nie wolno stosować 
w  łazienkach, gdyż mało odporny 
na wilgoć gips szybko ulegnie w ta-
kich warunkach degradacji. Dlatego 
znacznie bardziej uniwersalny jest 
kamień dekoracyjny z  betonu. Po 
ułożeniu płytki należy zaimpregno-
wać – zwłaszcza te o bogatej i szorst-
kiej powierzchni, w  ten sposób za-
bezpieczymy je przed wilgocią oraz 
zabrudzeniem i kurzem. Impregnat 
powinien dobrać nam sprzedawca 
sztucznego kamienia.
Wybierając odpowiednie płytki,  
warto zwrócić uwagę nie tylko na 
ich kolor, ale przede wszystkim na 
jakość i  ewentualne różnice wy-
miarowe, które mogą utrudnić 
układanie ich na ścianach. Ważny 
jest także sposób wykończenia 
ich powierzchni (wpłynie na wy-
gląd ściany) oraz boków. Mogą być 
one cięte lub fazowane. Będzie to 
miało znaczenie, gdy zestawiane są 
ze sobą płytki różnych producen-
tów. Proponują oni odpowiednią 
do ich ułożenia chemię budowlaną. 
Warto ją zakupić wraz z wybranymi 
elementami.

CEGŁA ZAWSZE MODNA  
Charakterystyczna dla cegły forma 
prostokąta, określana także jako  
„tabliczka czekolady”, należy do bar-
dzo atrakcyjnych. Dzisiaj w  aran-
żacji wnętrz za najbardziej intere-
sujące uchodzą jej postarzone wa-
rianty – z ubytkami i obtłuczeniami. 
W starych kamienicach chętnie od-

słania się wykonane z cegieł ściany, 
które można pomalować farbą kry-
jącą lub jedynie zabezpieczyć lakie-
rem. W nowych domach czy miesz-
kaniach dużym powodzeniem cie-
szą się także cegiełki z  bogatą 
fakturą przywodzące na myśl skoja-

rzenia z wyrobami ze starej cegielni. 
Do najbardziej prestiżowych na-
leżą płytki klinkierowe. Jednak jest 
to materiał drogi, dlatego też coraz 
częściej zastępuje się go tańszymi 
zamiennikami – tapetami, a  także 
wyrobami z gipsu oraz betonu. Do-
skonale radzą sobie one z odwzoro-
waniem ich bogatej struktury oraz 
kolorystyki. 

KAMIEŃ NAJLEPIEJ UŻYĆ 
NA FRAGMENCIE ŚCIANY 

LUB WYDZIELIĆ NIM TYLKO 
JEDNĄ. MOŻNA GO 

TEŻ WYKORZYSTAĆ DO 
OBŁOŻENIA KOMINKA, 

WNĘK CZY WYKUSZA. TAKA 
ARANŻACJA WYMAGA 

DBAŁOŚCI W DOBORZE 
DODATKÓW. NAJLEPIEJ 
DZIAŁA KONTRAST – IM 

BARDZIEJ PRZYCIĄGAJĄCA 
WZROK ŚCIANA, TYM 

ELEMENTY DLA KTÓRYCH JEST 
TŁEM BARDZIEJ OSZCZĘDNE 

W FORMIE. 
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OPRAWY ŚCIENNE 
TO SPRAWDZENI OD 
LAT, NIEZAWODNI 
KREATORZY NASTROJU. 
ICH UGRUNTOWANA 
W ŚWIECIE LAMP POZYCJA 
W DUŻYM STOPNIU JEST 
UZALEŻNIONA OD MIEJSCA 
MONTAŻU I NARZUCONEJ 
TĄ LOKALIZACJĄ STYLISTYKI. 

ich dyskretny urok

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

KINKIETY
Oprawy dające światło sączące się ze ściany stosujemy, 

by we wnętrzu uzyskać klimat wypoczynku. W  jego 
dyskretnej, nie męczącej oczu poświacie będziemy mo-

gli naprawdę dobrze się odprężyć. Ale to nie koniec zalet kinkie-
tów – sprzyjają one bowiem nie tylko tworzeniu atmosfery relaksu 
–  tego rodzaju oprawy to również niezrównani kreatorzy prze-
strzeni. Odpowiednio dobrane do wnętrza potrafią także popra-
wić jego proporcje. W blasku kinkietów zyskuje ono głębię i nieco 
intrygującej tajemniczości. Producenci oferują często oprawy 
ścienne w komplecie z sufitowymi i stołowymi – to dobra propo-
zycja dla osób, które poszukują bezpiecznego sposobu na harmo-
nijne skomponowanie elementów wystroju wnętrza. Bardziej od-
ważni użytkownicy mogą pokusić się o tworzenie własnych zesta-
wów. Oświetlenie boczne może być włączane jednocześnie z ogól-
nym lub używane zamiennie.
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Kinkiety o uproszczonych formach są dobrym 
punktem wyjścia do tworzenia kompozycji 
wieloelementowych.

DYSKRETNI POMOCNICY
Kinkiety najczęściej wykorzystuje 
się jako oprawy, których zadaniem 
jest „wspieranie” innych rodzajów 
oświetlenia. W  dużych, przestrzen-
nych pomieszczeniach, gdzie są 
zainstalowane żyrandole lub inne 
rodzaje opraw dających światło 
ogólne, oprawy ścienne umieszcza 
się, by zbudować nastrój relaksu 
aneksów wypoczynkowych. Wów-
czas montuje się je obok kanap 
i  foteli. Oprawy ścienne wieszamy 
także nad innymi niskimi meblami, 
takimi jak komody czy konsole. Po-
dobne przeznaczenie mają także 
kinkiety montowane na ścianie, do 
której dostawiony został stół jadal-
niany – wówczas ich zadaniem jest 
wspomaganie lampy nad stołem lub 
jej zastąpienie. Coraz częściej rów-
nież w sypialni kinkiety przejmują 
funkcję lampek nocnych. Montu-
jemy je na ścianie, o  którą będzie 
się opierać wezgłowie łóżka. Użyt-
kową rolę odgrywają także oprawy 
osadzone nad lustrem w  łazience, 
przedpokoju czy salonie. Dadzą 
one nie tylko dobre światło osobom 
czytającym przed zaśnięciem, ale 
też oszczędzą miejsce na nocnych 
szafkach. By skutecznie oświetlały 
książkę lub gazetę, zamontujmy je 
na wysokości około 75 cm nad ma-
teracem łóżka czy kanapą. 

W ROLI LIDERA
Jednak w  niektórych pomiesz-
czeniach kinkiety przejmują rolę 
pierwszoplanową. Chętnie stosu-
jemy je jako jedyne źródło świa-
tła w  miejscach, w  których brakuje 
przestrzeni na duże oprawy lub tam, 
gdzie ich wykorzystanie nie było-
łoby funkcjonalne. Bardziej dys-
kretne światło ścienne sprawdzi 
się choćby w  niewielkim wiatroła-
pie czy przedpokoju. Równie często 
montuje się tego typu oprawy w ko-
rytarzach strefy nocnej. Kinkiety 
bywają także jedynymi oprawami 
świetlnymi na klatce schodowej. 
W ciągach komunikacyjnych pozba-
wionych dostępu do światła natural-
nego dużą wagę przywiązuje się też 
do  ilości światła, jaką dają kinkiety. 
Zadbajmy o  odpowiednią moc źró-
deł światła w tych miejscach. 

SIŁA DEKORACYJNA 
MAŁYCH FORM
Kinkiety są ściśle związane z płasz-
czyzną ściany. Niektóre ich formy 
mogą być nawet jej integralnym ele-
mentem. Zawsze silnie oddziałują 
na jej powierzchnię. Dlatego świa-
tło, jakie dają oprawy tego typu, 
chętnie stosuje się do podkreślania 
kolorystyki i  faktury, wzoru mate-
riałów ściennych. Są one także nie-
zrównanym środkiem wydobywa-
jącym urodę detali architektonicz-
nych takich jak nisze i wnęki. Warto 
też nimi uwypuklić nietypową 
formę ścian łukowych. Są także nie-
zrównane do ukazania niuansów 
dzieł sztuki – obrazów, rzeźb, a także 
zdjęć, szkła użytkowego, porcelany 
czy wyjątkowej urody mebli. W tego 
typu aranżacjach forma kinkietów 
odgrywa rolę drugoplanową, istotne 
jest światło, jakie dają oprawy, dla-
tego najlepiej, by były one dys-
kretne. Gdy kinkiety są jedynymi 
elementami występującymi na ścia-
nach, mogą przyjąć formę bardziej 
dekoracyjną. 

ŚWIATŁO WEDŁUG ŻYCZEŃ
O  tym, jaki będzie efekt świetlny 
decyduje stopień transparentności 
klosza, kierunek padania strumie-
nia świetlnego, a także stopień i spo-
sób otwarcia oprawy. Duży wpływ na 
charakter światła ma materiał, 

WARTO POKUSIĆ SIĘ 
O MONTAŻ KINKIETÓW 

NA WYSIĘGNIKU 
Z REGULOWANĄ 

WYSOKOŚCIĄ 
I KIERUNKIEM PADANIA 

ŚWIATŁA. 
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z  jakiego wykonano klosz lampy. 
Im bardziej jest on transparentny, 
tym światło będzie bardziej rozpro-
szone i  silniej oddziałujące na oto-
czenie. Taki rodzaj światła uzy-
skamy wykorzystując m.in. klosze 
ze szkła. Te z materiałów nieprzezro-
czystych, takich jak np. metal czy 
gips, będą dawać silne światło kie-
runkowe. Jeśli zdecydujemy się na 
klosz otwarty od góry, światło bę-
dzie padało na ścianę i sufit. Oprawy 
skierowane otworem w  dół dają 
światło padające na ścianę i podłogę. 
Najbardziej interesujący efekt uzy-

skamy, stosując oprawy jednocze-
śnie otwarte do dołu i góry – budują 
one na ścianie dekoracje w  postaci 
wyrazistych wiązek światła, a  przy 
tym dobrze oświetlają pobliskie 
płaszczyzny, gdyż światło odbija się 
wówczas od ścian, sufitu i posadzki. 
Bardzo dyskretne światło dają kin-
kiety z  oprawami zamkniętymi, 
które budzą skojarzenia z  plafonie-
rami. Niezależnie od stopnia prze-
zroczystości opraw kinkietowych, 
warto je podłączyć do ściemniacza, 
co pozwoli nam regulować natężenie 
światła w miarę potrzeb.

DO POKOJU DZIECIĘCEGO
Oświetlenie kinkietem pokoju dzie-
cięcego, np. łóżka i  stolika służą-
cego do zabawy, to bardzo prak-
tyczne rozwiązanie. Mamy gwaran-
cję, że dziecko obudzone w  nocy 
lub podczas zabawy, nie zrzuci kin-
kietu ze stolika czy szafki nocnej, 
tak jak jest to możliwe przy lampce 
stołowej. Montując nad nimi dys-
kretne światło, budujemy poczucie 
bezpieczeństwa malucha. Kinkiety 
przeznaczone dla dzieci nawiązują 
do ulubionych przez nie motywów 
i kolorystyki. 

Każdego malucha zaintrygują zawieszone 
na ścianie jego pokoju gwiazdy, serce czy 
chmurka.
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 REKLAMA 

Design dla każdego
Kinkiety mogą uzupełniać wzory opraw 
wiszących i stojących z tej samej linii 
stylistycznej. Ich wybór sprawdza się, 
gdy wzornictwo zastosowanych lamp jest 
bardzo wyraziste, przykuwające wzrok 
np. bogatą ornamentyką, kolorystyką lub 
można je uznać za charakterystyczne dla 
któregoś ze stylów historycznych. Ale 
wzornictwo kinkietów nie tylko podąża 
za rozwiązaniami typowymi dla lamp 
sufitowych czy stojących. Dobry efekt 
daje także uzupełnienie lamp o oprawy 
ścienne w neutralnej stylistyce, bazujące 
na prostych formach geometrycznych. 
Mogą one nawet stapiać się ze ścianą. 
Do uniwersalnych można też zaliczyć 
nowoczesne kinkiety, często inspirowane 
oświetleniem biurowym czy industrialnym. 
Liczną grupę tworzą różnego rodzaju 
reflektorki często montowane na 
stalowych prostych ramionach, które 
np. można wyginać i ustawiać pod 
dowolnym kątem. Inna grupa to modele 
o geometrycznych kształtach, np. 
szerokiego prostopadłościanu. Z kinkietów 
o uproszczonym designie tworzy się często 
kilkuelementowe zestawy, które budują 
rytmiczne kompozycje.
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W NASZEJ KULTURZE CENIMY SOLIDNOŚĆ WZNOSZONYCH KONSTRUKCJI. 
BUDYNKI MIESZKALNE, A TAKŻE OGRODZENIA POSESJI MAJĄ BYĆ TRWAŁE 
I DOCZEKAĆ NASTĘPNYCH POKOLEŃ. STĄD POPULARNOŚĆ KLINKIERU I BETONU.

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

i nowoczesne 
wytyczanie granic

TRWAŁE
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Konstrukcja, materiał i styl ogro-
dzenia wpływają na estetykę 
naszej posesji, stanowi również 

wizytówkę nieruchomości. Oprócz 
wizerunkowych zalet doceniana jest 
równocześnie gwarancja bezpieczeń-
stwa, jakie parkan zapewnia już na 
pierwszy rzut oka. Solidne, trwałe, 
masywne, a zarazem eleganckie ogro-
dzenie, będzie zawsze zaspokajało po-
trzeby większości inwestorów. Do naj-
bardziej prestiżowych i  ponadczaso-
wych materiałów, z jakich chętnie się 
je wznosi, można zaliczyć tradycyjny 
klinkier. Dużą popularnością cieszą 
się obecnie również nowoczesne roz-
wiązania ze wzmocnionego betonu.

ZAWSZE STYLOWY KLINKIER
Powstaje w efekcie wypalania wyso-
kiej jakości gliny. Od zwykłych ce-
gieł ceramicznych różni go większa 
trwałość, gładkość lica i lekki połysk, 
choć znajdziemy dziś w ofercie klin-
kier o  różnych fakturach. Nowocze-
sne produkty mogą mieć urozma-
iconą powierzchnię, ryflowaną lub 
nieregularnie żłobioną. Do wyboru 
mamy też więcej barw: ceglaną, brą-
zową, bordową, żółtą, pomarańczową, 
niebieską, szarą, białą i czarną w róż-
nych odcieniach. Zaletami klinkieru, 
obok wyjątkowej trwałości, jest brak 
konieczności konserwacji przez 
wiele lat. Wystarczy tylko czyszcze-
nie pielęgnacyjne. Ta wyjątkowa ce-
cha wynika z  małej nasiąkliwości 
materiału (poniżej 6%), a  ona z  ko-
lei wpływa na wysoką odporność na 
warunki atmosferyczne, przebarwie-

nia i  trwałe zabrudzenia. Klinkier 
jest odporny na działanie wilgoci, 
mrozu, różnego rodzaju zanieczysz-
czenia powietrza oraz korozję biolo-
giczną. Przez długie lata będzie miał 
efektowny wygląd, bez utraty barwy 
pod wpływem działania światła sło-
necznego. Klinkierowe ogrodzenia 
pasują do domu zbudowanego w do-
wolnym stylu architektonicznym. 
Ponadto cegły wspaniale kompo-
nują się z innymi materiałami: drew-
nem, metalem i kamieniem klinkier 
stworzy ciekawy mariaż. Do wzno-
szenia ogrodzeń możemy użyć ce-
gły lub wykończyć ogrodzenie mu-
rowane okładziną z płytek klinkiero-
wych. To drugie rozwiązanie będzie 
mniej kosztowne, co nie jest bez zna-
czenia, gdyż klinkier nie należy do 
materiałów tanich. Dodatkowo znaj-
dziemy elementy wykończeniowe 
służące do wznoszenia ogrodzeń, ta-
kie jak daszki do słupków, okapniki, 
naroża itp. 

OGRODZENIE Z CEGIEŁ
Najczęściej z  klinkieru nie buduje 
się pełnego ogrodzenia, a  łączone. 
Murowane pełne ogrodzenia są bar-
dzo masywne i  stosuje się je jedy-
nie w  sytuacji, gdy potrzebujemy 
całkowitego odseparowania się od 
otoczenia. 
Z  klinkieru zazwyczaj powstają 
słupki oraz cokoły. Przęsła mogą wy-
pełniać deski lub stalowe czy kute 
z  żelaza panele. Łączenie materia-
łów sprawia, że konstrukcja jest 
lekka i  optycznie powiększa teren 

posesji. Forma ogrodzenia powinna 
pasować do architektury budynku. 

SOLIDNY FUNDAMENT 
Prace związane ze wznoszeniem ogro-
dzenia przęsłowego rozpoczynamy 
od fundamentów o głębokości 60 cm. 
Ława fundamentowa ma wystawać 
ponad poziom terenu mniej więcej 
10  cm. Poleca się do jej wykonania 
użyć betonu klasy C12/15. Następnie 
wykonujemy szczelny szalunek z de-
sek i wylewamy beton, w którym co 
10-15 m robimy dylatacje, aby nie do-
prowadzić do jego pękania. Po wy-
schnięciu układamy na wierzchu izo-
lację poziomą z masy bitumicznej, fo-
lii lub papy. To istotny etap prac, gdyż 
w  ten sposób zapobiegniemy zawil-
goceniu fundamentu, podciąganiu 
wody z gruntu i w konsekwencji wy-
stępowaniu białych, szpecących ogro-
dzenie wykwitów na klinkierze. 

MUROWANIE Z KLINKIERU
Na zabezpieczonym fundamencie 
układamy kilka warstw cegieł, w za-
leżności od projektu. Szczyt mo-
żemy zabezpieczyć daszkami uła-
twiającymi odprowadzanie wody 
opadowej. Czasem ogrodzenia po-
wstają jedynie z murowanych słup-
ków, a przęsła sytuuje się nad ławą 
fundamentową, zachowując dystans 
między elementami konstrukcji.  FO
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Pełne ogrodzenia 
klinkierowe doskonale 

odseparują nas od 
ruchliwej ulicy.

Przęsła do ogrodzenia klinkierowego 
można kupić gotowe. Powinny mieć 
uchwyty montażowe, które łączy się 
z zaczepami umocowanymi w słupkach za 
pomocą śrub.
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Mają one wówczas lżejszą formę.  
Do wykonania słupków ogrodzenio-
wych z klinkieru możemy użyć cegieł  
o wymiarach 25x12x6,5 cm. Powstanie 
z nich słupek o przekroju 38x38 cm. 
W  jego środku wykonujemy zbroje-
nie. 4 pręty stalowe 8-10 mm umiesz-
czamy wewnątrz słupka, w odstępach 
co 15-20 cm, połączone strzemionami 
średnicy 3-4 mm i wypełniamy całość 
betonem. 
Cegły w ogrodzeniu murujemy na za-
prawę przeznaczoną do klinkieru, od-
porną na warunki zewnętrzne, czyli 
o  małej nasiąkliwości (3-8%). Najlep-
sza będzie w formie suchej mieszanki, 

o składzie ograniczającym powstawa-
nie wykwitów na klinkierowym mu-
rze. Musi być elastyczna, mrozood-
porna, dzięki czemu nie będzie pę-
kać. Jej kolor bez trudu dopasujemy 
do barwy klinkieru lub możemy zde-
cydować się na kontrastową barwę, 
która podkreśli rysunek muru. Spo-
iny muszą dokładnie wypełniać prze-
strzenie między cegłami i mieć wklę-
słą formę. To zagwarantuje trwałość 
i odporność muru. Można zastosować 
pełną spoinę, formując jednocześnie 
fugi lub wykonać niepełną, którą uzu-
pełnimy dobrej jakości barwną spo-
iną o  wysokich parametrach. Szczyt 
słupka zakrywamy czapą ceramiczną, 
osłaniającą od góry konstrukcję przed 
opadami atmosferycznymi.

NOWOCZESNY BETON
Przez lata betonowe ogrodzenia stra-
szyły topornymi formami o kiczowa-
tej stylistyce. Również ich parametry 
techniczne pozostawiały wiele do ży-
czenia. Beton jako kompozyt powsta-
jący z cementu, kruszywa i wody z na-
tury jest podatny na wilgoć. Z  tego 
względu konstrukcje z niego powsta-
jące często pokryte były nalotami or-
ganicznymi, przebarwione, pełne 
ubytków i ukruszeń. To też sprawiało, 
że mimo trwałości, beton nie należał 
do estetycznych rozwiązań. 
Dziś betonowe ogrodzenia zalicza się 
do jednych z  bardziej eleganckich 
i  szykownych spośród dostępnych 
trwałych form. Nowoczesne rozwiąza-
nia potrafią zachwycić najwybredniej-

szych inwestorów. Niekiedy trudno 
wręcz domyślić się, że ogrodzenie wy-
konano z betonu, gdyż może on two-
rzyć doskonałe imitacje – najczęściej 
kamienia. Ale i  sam naturalny jego 
wygląd ma obecnie wielu zwolenni-
ków. Wysokie walory estetyczne be-
ton zawdzięcza specjalnym dodatkom 
oraz nowoczesnej technologii produk-
cji – by uzyskać wyjątkową trwałość, 
elementy ogrodzeniowe produkuje 
się z betonu zagęszczonego przez wi-
browanie. Dzięki zabezpieczeniu po-
wierzchniowemu specjalnymi prepa-
ratami, wznoszona z  nich konstruk-
cja będzie odporna na rozwój mchów 
i grzybów. Oprócz solidności trwałości 
i  wytrzymałości jego zaletą jest sto-
sunkowo przystępna cena.  

MODNE OGRODZENIA
Betonowy płot może powstać z  go-
towych prefabrykatów panelowych, 
zbrojonych elementów monolitycz-
nych lub pustaków. Zarówno go-
towe duże przęsła, jak i  mniejsze 
elementy mogą mieć dowolny kolor 
oraz bardzo atrakcyjną fakturę. Wy-
glądem przypominają kamień, 

Betonowe systemy 
ogrodzeniowe
Do stworzenia ogrodzenia 
w dowolnej formie i kształcie 
służą systemy betonowe, które 
bardzo usprawniają postawienie 
płotu. W ich skład wchodzą 
ławy fundamentowe, pustaki 
słupkowe, cokołowe oraz daszki 
zabezpieczające ogrodzenie od 
góry. W zestawie otrzymamy też 
specjalistyczny klej przeznaczony 
do danego systemu. 

Słupki muszą być wykonane precyzyjnie z zachowaniem wklęsłej 
spoiny między cegłami. 

Betonowe ogrodzenia łatwo jest utrzymać 
w czystości korzystając z myjki ciśnieniowej. 
Po każdym myciu należy je zaimpregnować 
specjalistycznym preparatem. 

Gotowe słupki betonowe mogą przypominać ceglane i klinkierowe. 
Doskonale maluje się je farbą akrylową lub silikatową.
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drewno, klinkier lub cegłę. Powierz- 
chnia betonu może eksponować rysu-
nek danego materiału, ukazywać na-
turalne nierówności lub postarzałe 
lico. Do bardzo atrakcyjnych można 
zaliczyć ogrodzenia wykonane z  pu-
staków wyglądających jak łupany 
czy postarzany piaskowiec lub wa-
pień. Znajdziemy też bloczki imitu-
jące drewniane belki, które pasują 
głównie do rustykalnej architektury. 
Przy nowoczesnym budynku idealne 
dopełnienie stworzą betonowe ele-
menty o  podłużnych, gładkich, du-
żych formach, w  modnych dziś sza-
rych lub antracytowych odcieniach. 
Dużą popularnością cieszą się także 
nieregularne kształty i rozmiary ele-
mentów okładzinowych, z  których 
powstaje mur do złudzenia przypo-
minający ścianę z  cienkich łupków 
skalnych. Taka forma dobrze pre-
zentuje się przy budynkach utrzy-
manych w  stylu tradycyjnym, jak 
i nowoczesnym. 
Najczęściej z  betonu powstają pełne 
ogrodzenia, na co decydują się osoby 
potrzebujące odizolowania od ruchli-
wej ulicy, blisko usytuowanej pose-
sji sąsiada, głośniej okolicy itp. Kon-
strukcja wykonana z  tego materiału 
tworzy bowiem doskonałą barierę 
akustyczną. Ale znajdziemy też pro-
jekty o  lżejszej formie, łączące różne 
materiały.

PANELE, MONOLITY, BLOCZKI
Ogrodzenia z  prefabrykatów, czyli 
składające się z  gotowych paneli 
i  słupków, dzięki swej dużej i  kom-
patybilnej formie, pozwalają na bar-
dzo szybkie postawienie konstruk-

cji. Mogą mieć bardzo różny wygląd 
i  formę pełną lub ażurową. Dzięki 
wibroprasowanemu i  barwionemu 
w  masie betonowi są wyjątkowo so-
lidne i atrakcyjne. Przypominają np. 
piaskowiec, łupek lub cegłę. W ofercie 
producentów znajdziemy słupki o wy-
sokości od 1 do 2,5 m. Wkopuje się je 
w ziemię i  zalewa betonem. Zamiast 
wylewać fundament pod przęsła, ko-
rzysta się dziś z gotowych ław betono-
wych. Panele wsuwa się w  szczeliny 
w słupkach i ogrodzenie gotowe. 
Bardzo modne są dziś monolityczne 
formy, czyli płyty wyprodukowane 
z  betonu architektonicznego, pozo-
stawionego w swym naturalnym ko-
lorze. Wystarczą trzy rzędy tego typu 
elementów, ułożone jedne na dru-
gich, by stworzyć nowoczesne, mini-
malistyczne ogrodzenie, bardzo pasu-
jące do współczesnego budownictwa. 
Chłodny wizerunek betonu w tej for-
mie często ocieplany jest panelami 
z drewna lub metalu imitującego de-

ski. Monolityczne formy zbroi się 
prętami stalowymi i zalewa betonem, 
dzięki czemu szybko i  sprawnie po-
wstanie pełne oraz stabilne ogrodze-
nie, bez konieczności spoinowania. 
Jeśli preferujemy formę muru, warto 
wybrać pustaki betonowe o  łupa-
nej lub gładkiej warstwie licowej. 
Mogą być jedno-, dwu-, a nawet czte-
rostronnie zdobione. Ich różne roz-
miary (od małych jak cegła, do blo-
ków o przekroju słupka) i formy (wraz 
z  daszkami) pozwalają na wzniesie-
nie ogrodzenia według dowolnego 
projektu. Dzięki temu, że dosko-
nale imitują kamień (również kolo-
rystycznie), będą idealnie go zastępo-
wać w litych murach lub w ogrodze-
niach łączonych z  drewnem lub ku-
tymi przęsłami. Z takich elementów 
betonowych układa się ogrodzenie 
jak z cegieł, używając zaprawy cien-
kowarstwowej i  zalewając betonem 
lub bez zalewania jedynie łącząc na 
klej montażowy.

Nowe prawo 
budowlane
Od roku 2015 stawianie 
prostych obiektów budowlanych 
nie jest tak restrykcyjnie 
traktowane jak wcześniej. 
Ogrodzenia do wysokości 
2,2 m można stawiać bez 
dodatkowych formalności. 
Wyższe trzeba zgłaszać. 
Ogrodzenia w formie murków 
oporowych wolno wznosić 
według zaaprobowanego 
projektu i po otrzymaniu 
pozwolenia na budowę. 

Ogrodzenia dostępne są w różnej kolorystyce, a dzięki temu, że beton jest barwiony 
w masie, nawet na przekroju zachowa swój odcień.

Monolityczne 
płyty betonowe 
nie wymagają 
spoinowania.
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WOKÓŁ DOMU WARTO POSADZIĆ ROŚLINY, KTÓRE BĘDĄ CIESZYĆ 
NAS SWYM UROKIEM NAWET DO PIERWSZYCH PRZYMROZKÓW. 
JEŚLI CENIMY OGRÓD JEDNOBARWNY, MOŻEMY WYBRAĆ TYLKO 
TAKIE, KTÓRE MIENIĄ SIĘ ODCIENIAMI FIOLETÓW. 

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

JESIENNY
ogród w fioletach

Jesienią kwitną rośliny jednoroczne, dwulet-
nie, cebulowe, bulwiaste, drzewa, jak i pną-
cza. Mimo końca lata ogród może dzięki 

nim wyglądać nadal bardzo atrakcyjnie. Wyjąt-
kowo ciekawie prezentują się odmiany o podob-
nej kolorystyce. Jedne z  atrakcyjniejszych je-
siennych barw to tonacje fioletowe. Znajdziemy 
u roślin różne intensywności tego koloru, odcie-
nie pudrowe, liliowe, a także dostojne purpury. 

KWIATY O DŁUGIM OKRESIE 
WZROSTU
Niektóre rośliny sadzone na wiosnę stopniowo 
przygotowują się do tego, by wybuchnąć oka-
załymi kwiatami pod koniec lata. Długi okres 
wzrostu sprawia, że nie są one zbyt efektowne 
przed tym czasem. Dlatego warto przeplatać je 
w kompozycjach roślinami kwitnącymi wiosną 
i latem. Wówczas nasz ogród będzie atrakcyjny 



103

o każdej porze roku. Możemy doko-
nać sprytnego zabiegu, by wraz z na-
dejściem jesieni zmienił się też kolor 
naszych nasadzeń. Wystarczy wybrać 
gatunki wcześniej kwitnące np. na 
biało, a te o długim okresie wzrostu, 
właśnie na fioletowo. Ale jeśli lubimy 
kolor lila, znajdziemy też rośliny tej 
barwy, które będą zdobić ogród od 
lata, aż do pierwszych przymrozków. 

WYBIERAMY SADZONKI 
KWIATÓW
Jeśli nie zdążyliśmy posadzić wiosną 
kwiatów, możemy oczywiście sko-
rzystać z  dorodnych sadzonek do-
stępnych jesienią w sklepach ogrod-
niczych. Wybór jest naprawdę sze-
roki, a widząc dorosłą roślinę łatwiej 
też będzie nam tworzyć kompozycje. 
Oprócz atrakcyjnego wyglądu, na-
leży wybierać gatunki, których wy-
magania glebowe jesteśmy w stanie 
zaspokoić. Istotne jest też prefero-
wane przez nie stanowisko. Trzeba 
wziąć również pod uwagę maksy-
malny rozmiar, jaki osiągają dorosłe 
sadzonki, czyli ich największą sze-
rokość i wysokość. Wyższe rośliny 
warto ustawiać z tyłu aranżacji i ka-
skadowo sytuować coraz niższe.

FIOLETOWY TERCET 
JESIENNY
Przede wszystkim do fioletowego 
ogrodu możemy wybrać pięknie pre-
zentujące się o  tej porze roku chry-
zantemy, inaczej złocienie. Znaj-
dziemy wysoko rosnące fioletowe 
odmiany rabatowe, ponadto liliowe 
krzewinki, a także byliny. Najwyższe 
odmiany mogą osiągnąć nawet metr 
wysokości. Chryzantemy ogrodowe 
kwitną od sierpnia, aż do listopada, 
co czyni je główną ozdobą jesiennych 
kompozycji. 
Obok złocieni nie może zabraknąć 
astrów. To drugie najpopularniejsze 
w naszym klimacie kwiaty jesienne. 
Aby dorodnie kwitły, potrzebują na-
słonecznionego miejsca i  ziemi re-
gularnie nawożonej kompostem. Te 
niewielkie kwiaty tworzą atrakcyjne 
skupiska, dlatego warto sadzić je gę-
sto. Wielką zaletą estetyczną jest ich 
dwubarwność. Fioletowe płatki oka-
lają żółto-pomarańczowy środek. 
Kwitną od września do października 

i  w  zależności od odmiany mogą 
mieć wysokość od 15 do 160 cm. 
Do kompletu fioletowych odmian 
konieczne są jeszcze wrzosy i  wrzo-
śce, czyli typowe fioletowe jesienne 
kwiaty polskie. Te krzewinki są bar-
dzo odporne na nasze warunki at-
mosferyczne i  nie boją się mrozów. 
Znajdziemy odmiany o  pudrowym, 
burgundowym i  fioletowo-różowym 
odcieniu, które będą doskonale pa-
sowały do naszej kompozycji. U nie-
których sadzonek nawet liście są 
barwne. Zaletą wrzosów i wrzośców 
jest ich zimozielona szata. Lubią na-
słonecznione miejsca i kwaśne gleby. 
Jeśli posadzimy je gęsto, stworzą 
urokliwe wrzosowiska. Warto wybrać 
wrzosy pączkowe, które zasychają na 
zimę tworząc stałą dekorację. 

KWITNĄCE JESIENIĄ BYLINY
Na początku jesieni pięknie na fio-
letowo kwitnie oset. Choć roślina 
ta może źle się kojarzyć ze względu 
na kolce, jest bardzo dekoracyjna 
i,  o  czym nie każdy wie, jadalna. 
Jej łodygi dodawane są do dań mię-
snych, rybnych i  wegetariańskich. 
Ponadto to zioło o  silnym działaniu 
przeciwpasożytniczym. Wywar z liści 
leczy nawet malarię. Oset nie jest 
wymagającą rośliną i  rozmnaża 

Astry nowoangielskie, 
czyli marcinki
Ta efektowna, odporna i bardzo 
żywotna bylina pochodzi z Ameryki 
Północnej. W Polsce popularnie 
zwana „marcinkami”, gdyż 
okres jej kwitnienia przypada na 
24 października – imieniny Marcina. 
Kwitnie na wiele kolorów, w tym 
atrakcyjny fiolet. Jej wysokie pędy, 
u dołu zdrewniałe, osiągają 130- 
-180 cm wzrostu. Kwiaty zamykają 
się wieczorem i po ścięciu, dlatego 
nie ozdobią bukietu, ale jesienny 
ogród w ciągu dnia jak najbardziej. 
Doskonale nadają się na rabaty 
i ogrody skalne. Wymagają 
stanowisk słonecznych i gleby 
przepuszczalnej, nie potrzebują 
intensywnego podlewania ani 
osłaniania na zimę. Cenione 
w naszych ogrodach są za swą 
trwałość i efektowny wygląd. Nie 
wymagają przesadzania, rosną 
w tym samym miejscu wiele lat. 

Wiele kwiatów 
jesiennych nadaje 
się też na suszone 

bukiety, na 
przykład szarłat 

wyniosły.

Chryzantemy wielokwiatowe 
pięknie zdobią kompozycję 
ogrodową. Oprócz walorów 
estetycznych wyróżnia je 
wyjątkowa trwałość i odporność 
na jesienne warunki 
atmosferyczne. 
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się przez przenoszenie nasion przez 
wiatr. Jesienią zakwitną fioletowo 
cenne ze względu na swe właściwo-
ści lecznicze kwiaty jeżówki pospo-
litej, czyli echinacei. Osiągają nawet 
1  m wysokości, lubią słońce i  wil-
gotną glebę. 
Atrakcyjna i  pięknie pachnąca ma-
cierzanka, której kwiatami możemy 
cieszyć się aż do późnej jesieni, to 
również cudowne zioło i  wspaniały 
susz do tworzenia woreczków zapa-
chowych, przydatnych zimą w  sza-
fie. Ta silnie miododajna roślina nie 
ma specjalnych wymagań. Podob-
nie rozchodnik okazały, który dora-
sta do 50 cm i zachwyca we wrześniu 
pudrowo-fioletowymi kwiatami. Do-

skonale znosi mrozi. Rośnie w efek-
townych kępach. Delikatne jasnofio-
letowe kwiaty, wyniesione na subtel-
nych łodyżkach, prezentuje jesienią 
zawilec japoński. Wbrew nazwie po-
chodzi z  Chin i  preferuje lekko za-
cienione miejsca. Dla najlepszego 
efektu na 1 m2 posadźmy 5 sadzonek 
tej rośliny. 
Intensywnie fioletowa jest z  ko-
lei trzykrotka Andersona. Może mieć 
60  cm wysokości. Trzeba dbać o  jej 
regularne podlewanie. Wymaga ży-
znej gleby. 
Efektowny, choć trujący będzie to-
jad. Ma piękne purpurowe gronia-
ste kwiatostany sięgające 120 cm nad 
ziemią. Potrzebuje gleby próchniczej 

i  gliniastej. Należy go doglądać, by 
ziemię miał zawsze lekko wilgotną. 
Stanowisko dla niego nie może być 
bardzo nasłonecznione. Późną je-
sienią należy przyciąć pędy tojadu, 
koniecznie w  rękawicach ochron-
nych, gdyż roślina wydziela dużo 
związków toksycznych (najwięcej 
znajduje się w  nasionach i  korze-
niach).  Wysokie i okazałe kwiaty aż 
do października mają floksy – warto 
nabyć fioletową odmianę Autumn 
Joy. Choć lubią słoneczne stanowi-
ska, bez regularnego podlewania nie 
zniosą okresu suszy. Podobne wyglą-
dem do lilii będą fioletowe liliowce. 
Dobrze rosną w tych samych warun-
kach co floksy.  

Jeżówka, czyli lecznicza echinacea, 
długo ozdobi jesienią nasz ogród. 

Stworzy ciekawe kompozycje 
z przebarwiającymi się na fiolet 

i purpurę kwitnącymi odmianami traw.

Jesienny ogród nie 
obejdzie się bez astrów. 

Odmiana igiełkowa należy 
do wyjątkowo wdzięcznych.

Błękitno-fioletowe kępy z powodzeniem 
w jesiennym ogrodzie stworzą bodziszki, 
mikołajki i marcinki (czyli astry angielskie).
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FIOLETOWE KRZEWINKI 
Liliowe kwiaty do późnej jesieni może 
mieć odmiana szałwii błyszczącej. Bę-
dzie osiągała 20-40 cm wysokości. Jej 
sztywne pędy pięknie prezentują się 
w kompozycjach rabatowych. Trzeba 
jej tylko zapewnić słoneczne stano-
wisko i żyzną próchniczą glebę, którą 
należy regularnie podlewać. 
Drugą popularną fioletowo kwitnącą 
krzewinką jest werbena ogrodowa. 
Osiąga tą samą wysokość co szałwia, 
jej kwiaty mają jednak kształt balda-
chów. Wymagania glebowe i  stano-
wiskowe też mają podobne, dlatego 
warto sadzić je w  sąsiedztwie. Wer-
bena kwitnie od czerwca do pierw-
szych przymrozków. 

LILIOWE KWIATY KRZEWÓW
W  ogrodzie warto posadzić liliową 
budleję. Nie tylko ze względu na dłu-
gie (30 cm) gęste kwiatostany, ale 
dlatego, że wabi ona motyle (nazy-
wana jest często motylim krzewem). 
Wymaga żyznej gleby i  częstego 

podlewania. Upały niszczą tę roślinę. 
Do późnej jesieni będą kwitły krzewy 
okazałych fioletowych hortensji. Nie-
stety mają ścisłe wymagania – lubią 
kwaśny odczyn gleby, stanowiska 
w  półcieniu oraz obfite podlewanie. 
Hortensje ogrodowe zakwitają latem 
– wówczas, w zależności od kwaśno-
ści gleby, mają kwiaty różowe, fiole-
towe bądź niebieskie, najczęściej na 
jednym krzewie występują kwiaty 
o różnych odcieniach. Jesienią prze-
barwiają się nie tylko kwiaty, ale rów-
nież dorodne mięsiste liście, przybie-
rając różnorodne odcienie czerwieni. 
Wielką zaletą jest to, że po przekwit-
nięciu, choć tracą liście, kuliste ko-
szyczki kwiatów zasychają, jak usta-
wione w  suchym bukiecie, zdobiąc 
ogród przez całą zimę. Znacznie póź-
niej zakwitające hortensje bukietowe 
jesienią nabierają nowych barw – od 
różu, przez czerwień, aż do fioletu.   
Purpurowe kwiaty do późnego lata, 
a  do zimy również w  takim kolorze 
liście, będzie miał perukowiec. Ten 

rozłożysty krzew doskonale czuje się 
w każdych warunkach. Nie wymaga 
obfitego podlewania i  może urosnąć 
do okazałych rozmiarów. 

JESIENNE PNĄCZA
Intensywną barwę fioletu wprowadzi 
do ogrodu elegancki klematis. Cudow-
nie prezentuje się na trejażach i per-
golach, ale wystarczy mu też prosta 
kratka do pnączy. Pięknie ozdobi też 
elewację domu. Wybierzmy tylko dla 
niego lekko zacienione miejsce i ko-
niecznie podsypmy mu żyznej gleby. 
Znajdziemy też fioletowe odmiany 
pnącej róży – kwitnące aż do listo-
pada i odporne na mróz. Mają piękny 
piżmowy zapach. Trzeba jednak pa-
miętać o ich okrywaniu na zimę. 
Pnączem, które może mieć do paź-
dziernika fioletowe kwiaty jest wi-
ciokrzew. Przepięknie pachną o  wie-
czornej porze. Potrzebują słońca lub 
częściowego nasłonecznienia oraz 
lekko zasadowej gleby. Nie można ich 
przesuszyć.

Wśród jesiennych traw o odcieniach 
fioletu i purpury imperata cylindryczna 
jest jedną z najpiękniejszych odmian. Na 
początku wegetacji jej liście zaczynają 
przebarwiać się na wierzchołkach na kolor 
purpurowego fioletu i z czasem stopniowo 
schodzi on w dół, by osiągnąć tam 
głęboką czerwień. Rośnie na miejscach 
słonecznych i potrzebuje wilgotnej 
gleby. Pod wpływem jesiennego chłodu 
na srebrzysty fiolet zabarwiają się 
trawy miskantu. Osiągają nawet 2-3 m 
wysokości. Z kolei rozplenica japońska, 
zwana też piórkówką, to kolejna okazała 
trawa. Efektowna i zwiewna, tworzy kępy 
o puszystych kwiatostanach. Jest łatwa 
w uprawie.

Fioletowe trawy ozdobne

Piękne fiolety 
w ogrodzie oferuje 

perukowiec.

Ozdobna kapusta jest nie 
tylko dekoracją w ogrodzie, 
ale też pyszną rośliną 
jadalną. 

Kwiatostany hortensji pozostają na 
krzewie przez całą zimę, zdobiąc ogród 
w zasuszonej formie. 
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CHOCIAŻ KALENDARZOWE LATO 
KOŃCZY SIĘ JUŻ WE WRZEŚNIU, TO 
ISTNIEJĄ SPOSOBY NA PRZEDŁUŻENIE 
SEZONU, KTÓRE POZWOLĄ NAM SPĘDZAĆ 
WIECZORY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, NIE 
PRZEJMUJĄC SIĘ NISKĄ TEMPERATURĄ.

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

ogniste klimaty
CIEPŁE

Ogród to wyjątkowe miejsce, którym możemy cie-
szyć się każdego dnia. Dlaczego mamy więc od-
mawiać sobie przyjemności korzystania z jego uro-

ków w chłodne jesienne dni? Jeśli jednym z powodów jest ni-
ska temperatura, to przestawiamy kilka rozwiązań tego pro-
blemu. Urządzenia grzewcze – bo o nich mowa – są wygodne, 
łatwo dostępne i oferowane w różnych wariantach. Nawet naj-
bardziej wymagające osoby, znajdą coś dla siebie. 
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ogniste klimaty

Palenisko
Palenisko w ogrodzie zachwyca wszystkich, bez 

względu na wiek. Zwłaszcza teraz, jesienią, gdy dni 
są coraz krótsze i ze smutkiem żegnamy lato. Ogień 

przegania chłód i zaprasza do biesiadowania na dworze, 
gdzie wszystko smakuje lepiej. To wspaniała oprawa 

wieczorów towarzyskich, a także interesująca ogrodowa 
animacja. Doskonale wpasuje się w każde  podwórze 
i patio. Palenisko jest z pewnością bezpieczniejsze niż 
całkiem otwarty ogień, gdyż jego podstawa – kamień, 

beton czy stalowa misa – istotnie redukuje ryzyko 
rozprzestrzeniania się ognia. Pamiętajmy 

jednak, aby miało stabilną pozycję. 
Zadbajmy także o to, żeby 

wokół było wygodnie. 
Najlepiej, aby palenisko 

odpowiadało proporcjom 
ogrodu. Całkiem małe, 

owszem, będzie tańsze, 
ale może nie spełniać 

zbyt dobrze swojej funkcji. 
Natomiast zbyt duże, może 

okazać się przytłaczające, jeśli 
nasz ogród jest skromny. 

Koksownik
Niewielkie koksowniki cieszą się 
od niedawna dużą popularnością. 
To bardzo dobra i bezpieczna 
alternatywa dla otwartego ognia. 
Współczesne ogrodowe piecyki 
mają ciekawe dekoracyjne 
formy i mogą stać się ozdobą 
jesiennej strefy wypoczynku 
w plenerze. Dostępne w marketach 
budowlanych koksowniki mają 
różne udogodnienia funkcjonalne. 
Są wygodne do przenoszenia, 
zapewniają bezpieczne i czyste 
palenie ognia. W chłodne dni 
pozwalają rozkoszować się 
nastrojowym światłem i przyjemnym 
ciepłem.

Wokół ognia
Bezpieczne i komfortowe korzystanie z ognia 
w ogrodzie zapewni nam odpowiednie usytowanie 
ogniska. Nie może się ono znajdować tuż przy 
zabudowaniach, drewnianych elementach 
ogrodowej architektury ani w pobliżu dużych drzew. 
Należy je także odsunąć od granic działki, by dym, 
zapachy czy odgłosy przyjęcia nie przeszkadzały 
sąsiadom. Wokół ogniska powinniśmy pozostawić 
sporo wolnego miejsca na siedziska i aby uczestnicy 
spotkania mieli do niego swobodny dostęp. Przyda 
się także stół, na którym ustawimy jedzenie czy 
picie. Przygotowanie miejsca na ognisko jest 
łatwe. W najprostszej wersji wystarczy kilka lub 
kilkanaście polnych kamieni tworzących krąg na 
trawie. Palenisko można też wynieść ponad poziom 
gruntu albo nieco je zagłębić, wkomponowując 
w utwardzoną nawierzchnię, np. z kostki granitowej, 
łupanego kamienia albo żwiru. 
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Kominek ogrodowy
Innym pomysłem na ogrzanie tarasu jest kominek ogrodowy. W jesienne 
wieczory będzie on źródłem naturalnego ciepła, a także ozdobą – pozwoli 
stworzyć romantyczną, nastrojową atmosferę. Ponadto może posłużyć 
jako grill, co na pewno docenią miłośnicy posiłków na świeżym powietrzu. 
Dostępnych jest wiele wariantów kominków, różniących się kształtem, 
wielkością i designem. Możemy wybierać spośród niewielkich palenisk, 
jak i tych z rozbudowanymi kuchniami ogrodowymi. Oprócz tradycyjnych, 
opalanych drewnem do wyboru mamy nowoczesne kominki gazowe, 
zasilane propan-butanem oraz kominki na biopaliwo – te jednak pełnią 
bardziej funkcję dekoracyjną niż grzewczą. Stosunkowo łatwym sposobem 
na ogrzanie tarasu jest także zainstalowanie pieca wolno stojącego, czyli 
popularnej kozy. 

Kominek przenośny
Żeliwne kominki świetnie nadają się 
do ogrodów i na taras. Zapewniają 
ciepło żywego ognia zupełnie 
jak przy ognisku, dodatkowo nie 
niszcząc powierzchni ogrodowych. 
Umożliwiają również relaks, 
odpoczynek oraz przyjemne 
spędzanie wolnego czasu na 
powietrzu z rodziną czy przyjaciółmi. 
W kominkach tych z reguły pali się 
drewnem lub brykietem, których 
płomień oczarowuje w jesienne 
wieczory. 

Podgrzewacze 
gazowe
Urządzenia te mają postać 
różnej wielkości parasoli, 
lamp, grzejników lub latarni. 
Zasilane są gazem z butli (która 

ukryta jest w obudowie 
urządzenia) i emitują 

promieniowanie 
podczerwone 
odbierane 

przez ludzi jako ciepło. 
Temperatura odczuwalna 
przez osoby znajdujące 
się w zasięgu działania 
podgrzewacza wynosi 18- 
-20oC, mimo dużo niższej 
temperatury powietrza. 
Podgrzewacze gazowe mają 
również aspekt dekoracyjny, 
gdyż wykonywane są 
w wielu interesujących 
kształtach i z różnych 
materiałów. Ciekawie będzie 
prezentował się ogrzewacz 

w formie stożka czy tuby 
ze szklanymi ściankami, 

w których zamknięty 
jest ogień. Taki 
podgrzewacz 
zapewnia 
równomierne 
rozprzestrzenianie 
się ciepła 
i urokliwy widok 
płomieni. 
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ABY W NASTĘPNYM SEZONIE CIESZYĆ SIĘ PIĘKNYM 
OGRODEM, WŁAŚNIE TERAZ MUSIMY O NIEGO 
ZADBAĆ I ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAĆ DO 
ZIMY. JESIEŃ TO CZAS PORZĄDKÓW. O TEJ PORZE 
NA DZIAŁCE JEST ZAWSZE MNÓSTWO PRACY. 

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

JESIENNE
prace 
w ogrodzie

Jesień w ogrodzie to nie tylko pora zbiorów i kolorów. To również czas 
wytężonej pracy. Przed zakończeniem sezonu musimy usunąć opa-
dłe, suche liście, przyciąć gałęzie drzew i obficie podlać rośliny lu-

biące wilgoć. Konieczne jest także okrycie przed mrozem wrażliwych 
krzewów i bylin oraz skoszenie trawnika. Jednak to nie wszystko.  

 FOT. CELLFAST
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PORZĄDKI NA RABATACH
Z rabat, na których rosły rośliny jed-
noroczne usuwamy ich resztki oraz 
wszystkie chwasty. Następnie zie-
mię nawozimy kompostem lub obor-
nikiem. Możemy także zastosować 
nawozy sztuczne (mieszankę wielo-
składnikową lub nawozy potasowe 
i  fosforowe). Skuteczne może oka-
zać się wapnowanie. Pamiętajmy, że 
nie jest zalecane jednoczesne nawo-
żenie organiczne z  odkwaszaniem. 
Zawsze trzeba robić to przemien-
nie. Przed zimą rabaty dokładnie 
przekopujemy, pozostawiając zie-
mię w tzw. ostrej skibie – nie wolno 
jej grabić. Ten zabieg nie tylko napo-
wietrzy glebę, ale sprawi, że do wio-
sny odpocznie. 
Po pierwszych przymrozkach wy-
kopujemy begonie, dalie, pacio-
reczniki oraz datury, a  także frezje, 
mieczyki, tygrysówki, fiołki alpej-
skie. Usuwamy części naziemne, 
zaś podziemne – kłącza, bulwy, ce-
bule – należy lekko przesuszyć, do-
kładnie oczyścić i umieścić na zimę 
w  suchym, przewiewnym, chłod-
nym pomieszczeniu, w  temperatu-

rze 5-10ºC. Cebule przechowujemy 
w skrzynkach wypełnionych torfem 
lub trocinami, ułożone tak, by się ze 
sobą nie stykały. W  ten sposób bę-
dziemy mogli dać roślinom kolejną 
szansę na wiosnę. Jeśli tego nie zro-
bimy, kwiaty te mogą zmarznąć.
Porządki na rabatach z  roślinami 
wieloletnimi wyglądają inaczej. 
Przycinamy uschnięte części nad-
ziemne bylin. Jednak pozostawiamy 
to, co może stanowić ozdobę ogrodu 
zimą (np. zaschnięte kwiatostany 
czy owocostany), usuwamy i palimy 
wszystkie części roślin z  objawami 
chorób. Z rabat należy wygrabić do-
kładnie wszystkie opadłe liście. 

ZABEZPIECZENIE ROŚLIN 
PRZED MROZEM
Nie trzeba osłaniać roślin zbyt wcze-
śnie – powinny najpierw przyzwy-
czaić się do niższej temperatury. 
Najczęściej okrywamy je zaraz po 
pierwszych przymrozkach (zwykle 
dopiero w  listopadzie). Byliny mo-
żemy zabezpieczyć przez ściółko-
wanie gleby korą lub liśćmi, a także 
obornikiem. Zapobiega ono waha-
niom temperatury w glebie i sprzyja 
utrzymaniu wilgotności. Podlane 
i przycięte na wysokość około 15 cm 
rośliny okrywa się także gałązkami 
sosnowymi lub świerkowymi. Na-
sady traw wrażliwych na mróz także 
należy jesienią zabezpieczyć gałąz-
kami. Niezależnie od okrywania nie-

które rośliny warto chronić przez 
tzw. kopczykowanie, czyli obsypy-
wanie nasad ziemią, liśćmi, korą lub 
trocinami – do wysokości 20-40 cm. 
Nawet jeśli ostra zima przemrozi 
pędy, na wiosnę gałęzie odbiją z dol-
nej, okrytej części rośliny. Tak warto 
zabezpieczyć hortensje, róże, powoj-
niki, młode egzemplarze klonów 
palmowych i budleje. 
Popularnym materiałem do osła-
niania krzewów nie w  pełni odpor-
nych na mróz jest agrowłóknina. 
Oprócz tego, że chroni przed przy-
mrozkami, zapobiega też wysusza-
niu roślin przez wiatr, przepuszcza 
powietrze, prawie nie nagrzewa się 
na słońcu i jest lekka. 

KWIATY W POJEMNIKACH
Przekwitnięte rośliny tego sezonu 
usuwamy z  donic, skrzynek czy 
mis, a ziemię rozrzucamy na rabaty 
w ogrodzie. Pojemniki myjemy, su-
szymy i przenosimy do pomieszcze-
nia, w którym będziemy je przecho-
wywać. Natomiast rośliny donicz-
kowe zimujące na tarasie musimy 
odpowiednio zabezpieczyć. Nie-
wielka bryła korzeniowa, mały do-
pływ wody, silne wiatry, a także zi-
mowe promienie słoneczne powo-
dują zwiększenie parowania, przez 
co roślina jest narażona na przemar-
znięcie. Najłatwiejszym sposobem 
jest umieszczenie donicy w  gle-
bie i  usypanie wokół rośliny 

Jesienne 
podlewanie
roślin
Porządkując przed zimą nasz 
ogród, nie zapomnijmy  
– koniecznie przed pierwszymi 
przymrozkami – obficie 
podlać rosnących w gruncie 
roślin dwuletnich oraz 
zimozielonych krzewów 
(iglastych i liściastych). 
Zabieg ten zapewni roślinom 
wystarczającą wilgotność 
podłoża, ponadto umożliwi 
zimą pobieranie wody 
z gleby, gdy nie będzie ona 
zamarznięta.
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kopczyka z  ziemi. Jeśli nie mamy 
takiej możliwości, owińmy pojem-
nik słomą lub tekturą falistą i umie-
śćmy go w  drewnianej skrzyni lub 
kartonowym pudle wypełnionym 
korą, suchymi liśćmi albo nawet ga-
zetami czy kawałkami styropianu. 
Tak zimujące rośliny dobrze jest ze-
stawić jak najbliżej siebie i  zabez-

pieczyć także ich pędy, podobnie 
jak u  roślin ogrodowych, matami 
słomianymi, gałęziami drzew igla-
stych, agrowłókniną (taką, która 
zapewnia niezbędny dostęp świa-
tła) lub suchymi liśćmi (można naj-
pierw luźno owinąć roślinę siatką, 
a potem wsypać do środka liście).

PRACE W SADZIE
Jeśli mamy w ogrodzie drzewa owo-
cowe, pozbierajmy wszystkie tzw. 
spady. Pozostawione np. jabłka pod 
jabłonią mogą stać się idealnym źró-
dłem rozwoju szkodników i  wszel-
kiego rodzaju bakterii.
Jesień to dobra pora na posadzenie 
drzew i  krzewów owocowych. Z  tą 
pracą lepiej zbytnio nie zwlekać, 
gdyż drzewka muszą przyjąć się 
przed nadejściem pierwszych mro-
zów. Przed ich posadzeniem należy 
odpowiednio przygotować ziemię 
– odchwaścić i  głęboko przekopać, 
a w wykopany dołek wrzucić trochę 
kompostu. Wtedy drzewko, w swoim 
czasie, na pewno zaowocuje. 

CIĘCIE I PRZESADZANIE 
DRZEW ORAZ KRZEWÓW
Jeśli jest to konieczne, jesienne cię-
cie najlepiej przeprowadzić wcze-
sną jesienią, gdy na drzewach 
i  krzewach są jeszcze liście. W  ten 
sposób unikniemy wycięcia zdro-
wych gałęzi. Do cięcia tych najcień-
szych  wystarczy zwykły sekator, 
grubsze lepiej wycinać piłą ogro-
dową. Narzędzia muszą być ostre, 
bowiem gładkie cięcia zmniejszą 

możliwość infekcji. Przycinamy też 
o  2/3 długości gałązki róż oraz by-
liny na rabatach. 
Ścięte pędy i  gałęzie najlepiej roz-
drobić przy użyciu rozdrabniacza do 
gałęzi – przygotujemy z  nich kom-
post. Gałęzie możemy wykorzy-
stać również jako ściółkę. Dodat-
kowe prace, które należy przeprowa-
dzić jesienią to sprawdzenie podpór 
i wiązań przy drzewach. 
Do połowy października możemy 
też przesadzać krzewy i  drzewa 
iglaste. Później będzie już za późno, 
aby rośliny się przyjęły.  
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DREWNO NA ZIMĘ
Jeśli chcemy przygotować drewno 
do kominka, najlepszym narzę-
dziem do tej pracy jest młotosie-
kiera, natomiast do mniejszych 
kawałków drewna wystarczy sie-
kiera rozłupująca. Jej ostrze po-
winno być wykonane z wysokiej ja-
kości stali, a ergonomiczny trzonek 
musi dobrze układać się w  dłoni 
i  tłumić drgania powstające pod-
czas uderzeń. Takie właściwości 
mają trzonki z  twardego drewna 
(np. orzesznika, czyli hikory, przez 
wielu specjalistów uznawane za naj-
lepsze), a także z dobrej jakości two-
rzywa. Możemy zaopatrzyć się też 
w specjalną siekierę do rozłupywa-
nia drewna o  ostrzach w  kształcie 
szerokich klinów. Uderzenie takim 
narzędziem w kłodę sprawia, że ła-
two 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 
najlepszym rozwiązaniem jest rą-
barka hydrauliczna. 

PIELĘGNACJA TRAWNIKA
Jesienią trawę kosimy rzadziej i wy-
żej niż w  poprzednich miesiącach 
– w październiku dwa koszenia w zu-
pełności wystarczą. Ostatnie przepro-
wadzamy na przełomie października 
i  listopada, wybieramy jak najcie-
plejszy dzień. Optymalna wysokość 

ostatniego koszenia to około 4  cm. 
Jeśli słońce dopisuje, warto nanieść 
na trawnik cienką warstwę kompo-
stu. Dobrze jest także przeprowadzić 
aerację trawnika, bowiem po sezonie 
murawa wymaga rozluźnienia.
Przed zimą musimy dokładnie oczy-
ścić murawę z  opadłych liści, gałą-
zek i warstwy obumarłych części ro-
ślin oraz mchów. Pracę tę ułatwi nam 
odkurzacz ogrodowy z funkcją dmu-
chawy. Z jego pomocą liście mo-
żemy usunąć na dwa sposoby: zgar-
niając je w  jedno miejsce używa-
jąc dmuchawy lub zebrać odkurza-
czem do podłączonego specjalnego 
worka. Niektóre odkurzacze mają do-
datkową funkcję rozdrabniania liści, 
dzięki czemu można je później wyko-
rzystać do przygotowania kompostu. 
Gdy nie zgrabimy liści z  trawnika 
bardzo dokładnie, mogą pozostawić 
warstwę, która nie będzie przepusz-
czała wody i  promieni słonecznych, 
przez co trawiasty kobierzec po pro-
stu zacznie gnić.  

CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI
Po sezonie na ogrodowych na-
wierzchniach mogą pozostać różne 
zabrudzenia. Także gnijące liście nie-
zmiecione na czas tworzą trudne do 
usunięcia brązowe plamy. Jeżeli nie 
pomoże szorowanie miękką szczotką 
z  detergentem, warto sięgnąć po 
specjalistyczne preparaty przezna-
czone do czyszczenia ogrodowych 

nawierzchni – klinkieru, bruku beto-
nowego, kamienia i drewna. Bardzo 
skuteczna w walce z zabrudzeniami 
jest myjka wysokociśnieniowa. Już 
sama woda wyrzucana z dyszy urzą-
dzenia z bardzo dużą siłą wystarczy, 
żeby się ich pozbyć. Jeżeli jednak 
plamy są zbyt uporczywe, możemy 
zastosować jeden z preparatów prze-
znaczonych do ciśnieniowego mycia 
nawierzchni. W sprzedaży są środki 
do odnawiania kamienia, betonu, 
klinkieru, a  nawet drewna (myjką 
wysokociśnieniową można myć 
także drewniane tarasy).
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JEŚLI GARAŻ 
UMIESZCZONY JEST 
W BRYLE BUDYNKU 
I PRZYLEGA DO CZĘŚCI 
MIESZKALNEJ, MUSIMY 
OGRANICZYĆ 
Z NIEGO UCIECZKĘ 
CIEPŁA. ROZWIĄZANIEM 
JEST PRAWIDŁOWY 
MONTAŻ OCIEPLONEJ 
BRAMY.

= ciepły garaż

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

CIEPŁA BRAMA 

Garaż znajdujący się w bryle 
budynku to duża wygoda 
dla domowników, ale także 

wyzwanie, gdyż jest on potencjalnym 
źródłem strat ciepła. Jak ograniczyć 
ten efekt? Co zrobić, aby był ciepły 
i nie generował zbyt wysokich kosz-
tów za ogrzewanie? Sprawdzonym 
sposobem jest montaż wysokiej jako-
ści bramy garażowej – powinna być 
ocieplona, czyli mieć warstwę izo-
lacyjną zatrzymującą ciepło w po-
mieszczeniu. Na rynku dostępne są 
bardzo różne bramy, a ich cena prak-
tycznie zawsze ma odbicie w jakości 
i grubości zastosowanej izolacji. Nie 

oszczędzajmy na jej zakupie, ponie-
waż tani model będzie powodować 
duże straty ciepła, a w przyszłości 
problemy eksploatacyjne.

UCHYLNA SZCZELNA, ALE 
NIEZBYT CIEPŁA
Szczelność bramy w dużej mierze 
zależy do jej rodzaju. Za najbardziej 
szczelne uważa się bramy uchylne, 
ze względu na podobieństwo do zwy-
kłych drzwi. Jednak polecane są ra-
czej do garaży nieocieplanych, ponie-
waż nie mają dobrej izolacji cieplnej. 
Ponadto kiedy wjeżdżamy do garażu, 
otwiera się cała przestrzeń i tym 
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samym szybko wychładza pomiesz-
czenie. Ten model wymaga również 
pozostawienia odpowiednio dużo 
przestrzeni na podjeździe – około 
1 m wolnego miejsca. Potrzebne jest 
również ono w samym garażu, a do-
kładnie w nadprożu, aby skrzydło 
bramy swobodnie poruszało się po 
prowadnicach.

SEGMENTOWA CIEPLEJSZA
Modele segmentowe otwierają się 
tylko od dołu, dzięki czemu ucieka 
mniej ciepła z garażu. Są one odporne 
na działanie warunków atmosferycz-
nych, mogą być ocieplone i wyposa-
żone w system uszczelek podnoszą-
cych ich walory użytkowe. Segmenty 
poruszają się w pionowych prowadni-
cach i są chowane pod stropem, nie 
jest więc potrzebne miejsce przed ga-
rażem, pozostawiają też sporo prze-
strzeni wewnątrz. Co ważne, ich za-
stosowanie pozwala zachować całą 
szerokość wjazdu. Można je dopa-
sować do garaży z półokrągłym, łu-
kowym czy skośnym otworem na 
bramę. W  garażach, gdzie miejsce 
pod sufitem ma być wykorzystane 
do przechowywania dużych przed-
miotów (na przykład bagażników sa-
mochodowych) możemy zdecydować 
się na montaż bram segmentowych 
bocznych. Ich profile przesuwają 
się na bok, wzdłuż ściany. Boczne 

bramy segmentowe są także dosko-
nałym rozwiązaniem, gdy brama 
stanowi jedyne wejście do garażu, 
a w pomieszczeniu przechowywane 
są rowery czy motocykle. Markowe 
bramy mają bowiem funkcję drzwi 
przejściowych, która pozwala na czę-
ściowe ich otwarcie akurat na szero-
kość umożliwiającą wygodne wypro-
wadzenie jednośladu.
Modele segmentowe mają dużo 
lepsze parametry izolacyjne niż 
uchylne. Najlepiej, aby brama była 
wykonana ze stalowych segmentów 
o grubości 40-45  mm i by była wypeł-
niona pianką poliuretanową o  bar-
dzo wysokich właściwościach termo-
izolacyjnych (o współczynniku prze-
wodzenia ciepła λ na poziomie 0,020- 
-0,022  W/(m·K)). Taka grubość po-
zwala uzyskać współczynnik przewo-
dzenia ciepła U = 0,61-1,3 W/(m2·K). 
Wybierając bramę, pod uwagę weźmy 
również liczbę paneli – im ich mniej, 
tym mniej mostków termicznych na 
ich połączeniach. Producenci dążą do 
zmniejszania szczeliny między pane-
lami. Ich górne i dolne krawędzie są 
ukształtowane tak, żeby się stykały 
ze sobą albo zazębiały w sobie. Do-
datkowo dla uszczelnienia styku pa-
neli stosuje się nakładki izolujące.

ROLOWANA CHŁODNIEJSZA
Bramy rolowane zbudowane są po-
dobnie jak rolety osłaniające okna 
–  z  paneli z blachy aluminiowej za-
chodzących na siebie w czasie zamy-
kania. Mogą się otwierać do góry 

JEŻELI SAM PANEL BRAMY MA 
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA 

CIEPŁA U = 0,5 W/(M2·K), 
 TO DLA CAŁEGO BLATU 

BRAMY WYNIESIE ON 
0,9 W/(M2·K), A DLA 

ZAMONTOWANEJ PŁYTY 
BRAMY O POWIERZCHNI 
10 M2 U WZROŚNIE DO 

1,3 W/(M2·K). NIE WSZYSTKIE 
FIRMY RZETELNIE O TYM 

INFORMUJĄ.

Przy zakupie bramy 
garażowej warto kierować się 
współczynnikiem przenikania 

ciepła U. Im niższy współczynnik, 
tym cieplejsza brama. 

Bramy segmentowe oraz rolowane 
sprzedawane są w wersjach ocieplanych 
lub nieocieplanych wówczas 
i zamontowanych nie da się już ocieplić. 
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lub na bok. Płaszcz rolety nawija się 
na bęben schowany w skrzynce za-
mocowanej na ścianie lub suficie. Po-
dobnie jak segmenty profile rolet są 
wypełnione pianką poliuretanową, 
ale ponieważ grubość paneli wynosi 
mniej więcej 2 cm, warstwa ocieplenia 
ma tylko około 1,7 cm grubości. Z ko-
lei wysokość panelu to około 10  cm, 
więc na płaszcz do bramy o wysoko-
ści 2 m potrzeba co najmniej 20 pro-
fili. Pomiędzy nimi jest 19 szczelin 
– mostków cieplnych. Trudniej jest 
także osłonić uszczelkami boki takiej 
bramy. Z tych powodów bramy rolo-
wane mają znacznie wyższy, czyli gor-
szy, współczynnik przenikania ciepła.  

OSADZENIE BRAMY
O paramatrach energetycznych 
bramy decydują głównie uszczelnie-
nia. Największe straty powstają na 

łączeniach poszczególnych segmen-
tów oraz na styku bramy z oścież-
nicą, a także ościeżnicy ze ścianą 
garażu. Standardem w tej chwili 
jest umieszczenie uszczelek na ob-
wodzie bramy. Uszczelki powinny 
być trwałe, elastyczne, odporne na 
działanie warunków pogodowych. 
Jeśli chcemy poprawić szczelność 
bramy, możemy zastosować dodat-
kową ramkę termiczną montowaną 
pomiędzy bokiem skrzydła a oście-
żem. Ma ona jeszcze jedną uszczelkę 
listkową, więc taki montaż będzie 
naprawdę ciepłe. 
Pamiętajmy, że nawet najlepsza 
brama nic nie da, jeśli montująca ją 
firma nieprawidłowo wykonana izo-
lację. Skontrolujmy to bardzo do-
kładnie, najlepiej przy użyciu ka-
mery termowizyjnej, która pokaże 
obszary największych strat ciepła. 

Dlatego ważne, jak wybór bramy, jest 
zaufanie dobrej firmie monterskiej. 

JEDNA CZY DWIE MAŁE?
Jeśli nasz garaż jest dwustanowi-
skowy, musimy podjąć decyzję, czy 
zamontować jedną dużą bramę czy 
dwie mniejsze. Finansowo bardziej 
opłacalne będzie kupno jednej dużej 
bramy. Nie musimy płacić wtedy za 
drugą parę prowadnic i drugi napęd. 

Gdy garaż jest bezpośrednio 
połączony z domem, zawsze należy 
zamontować dobrze ocieploną 
bramę garażową. 

Aby zapobiec ucieczce ciepła z garażu, 
należy wyposażyć ją w dobre 
uszczelnienia i szybki napęd.

Inwestycja 
w automat
Automatyczne sterowanie bramą 
jest nie tylko wygodne, ale 
pozwala także ograniczyć straty 
ciepła. Nie musimy bowiem 
otwierać bramy, następnie 
wsiadać do samochodu, 
wyjechać autem, znowu wysiąść 
i dopiero zamknąć bramę. Czas, 
przez który brama pozostaje 
otwarta (a tym samym z garażu 
ucieka ciepłe powietrze) 
jest znacznie krótszy. Warto 
zainwestować w szybki automat 
i nie wybierać urządzenia na 
chybił-trafił. Kupując napęd, 
zwracajmy uwagę na jego 
szybkość otwierania/zamykania 
bramy, dobrze, aby był on jak 
najkrótszy. Producenci napędów 
oferują modele pracujące 
z prędkością nawet około 
20 cm/s. W praktyce otwarcie 
lub zamknięcie standardowej 
bramy o wysokości 2 m zajmuje 
niecałe 10 sekund.



 REKLAMA 

Nawet jeśli uwzględnimy, że napęd 
do modelu podwójnego musi mieć 
większą moc, to i tak będzie on tań-
szy niż dwa słabsze. Decydując się 
na jedną dużą bramę oszczędzamy 
także na kosztach robocizny – mon-
taż liczony jest bowiem od sztuki, 
a nie za łączną powierzchnię bramy. 
Jeżeli zdecydujemy się na jedną 
bramę podwójną, najkorzystniej-
szym cenowo rozwiązaniem będzie 
brama segmentowa. 
Natomiast jeśli chodzi o  koszty 
ogrzewania garażu, sprawa nie jest 
jednoznaczna. Z  jednej strony bar-
dziej opłacalna jest dobrze ocieplona 
brama podwójna. Nie mamy bo-
wiem słupka po środku otworu wjaz-
dowego i  jest tylko jedna oścież-
nica –  taka brama ma zatem mniej 
miejsc, które mogłyby stać się most-
kami termicznymi. Ale z  drugiej 
strony za każdym razem, kiedy 
otwieramy szerszą bramę podwójną, 
na zewnątrz ucieka z  garażu wię-
cej ogrzanego powietrza niż przez 

bramę pojedynczą. Pod względem 
łatwości wjeżdżania do garażu i ma-
newrowania samochodem, lepiej wy-
pada brama podwójna, po podniesie-
niu której mamy wygodny, szeroki 
wjazd. Jest ona jednak cięższa, więc 

jej otwieranie trwa dłużej niż bramy 
pojedynczej. 
Podsumowując, zawsze korzystniej-
sze będzie zastosowanie jednej dużej 
bramy podwójnej niż dwóch bram 
pojedynczych.

Przepisy określają maksymalny współczynnik przenikania ciepła U dla bram garażowych. 
Obecnie wynosi od 1,5 W/(m2·K), a od 2021 r. nie będzie mógł przekroczyć 1,3 W/(m2·K).
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Gdy zmrok zapada szybko, a na 
dworze ziąb, więcej czasu spędzamy 
przed telewizorem. Komfort 
korzystania z nowoczesnego  
odbiornika jest bardzo duży, 
szczególnie jeśli zadbamy o jego 
odpowiednie usytuowanie. Można 
go „wtopić” w ścianę lub ustawić na 
szafce. Jakie rozwiązania sprzyjają 
wygodzie korzystania z TV?

Za oknem śnieg i szarości – zimą 
doskwiera nam brak kolorowych roślin 
zielonych. Dzisiaj można temu zaradzić 
bez problemów. Wystarczy wprowadzić 
do wnętrz gwiazdę betlejemską czy też 
golterię. Szczególnie w okolicach świąt 

Bożego Narodzenia stworzą 
one radosny nastrój. 
Dobrym pomysłem 
są także pędzone o tej 
porze roku tulipany, krokusy, 

szafirki czy narcyzy. W tym przypadku 
ilość tworzy jakość. Im więcej kolorowych 

roślin, tym efekt bardziej spektakularny!

W NASTĘPNYM NUMERZE

Proponujemy instalację pieca 
kominkowego. Zwany potocznie 
kozą jest atrakcyjnym zamiennikiem 
wkładu kominkowego. Nie potrzebuje 
tak jak on obudowy, dzięki czemu 
zamontujemy go nawet w niewielkim 
wnętrzu. Jest też tani w eksploatacji 
i nietrudno go zainstalować. 

Światem dywanów, tak jak 
światem ubrań rządzi moda.
Od kilku sezonów dominują 
trendy, którym bliska jest asceza 
wzornicza i duża dyscyplina 
kolorystyczna. Urządzając wnętrza, 
warto zainspirować się dywanami 
z grafiką opartą na figurach 
geometrycznych. Prym wiedzie 
też faktura. Jednak zimą docenimy 
nie tylko walory dekoracyjne tych 
okładzin podłogowych – liczą 
się także ich zalety użytkowe. To 
bezkonkurencyjni „ocieplacze” 
wnętrz naszych domów i mieszkań!

DYWAN – WNĘTRZARSKI HIT NA ZIMĘNUMER 3 (19) 
WRZESIEŃ 2017
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