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Sklepy sieci PSB-Mrówka towarzyszą 
Państwu już 15 lat – to dobra okazja, 
aby zastanowić się, jak dostępny w nich 
asortyment wpływa na zmiany w Państwa 
domach, mieszkaniach i ogrodach. Czy 
na pewno dobrze znamy całą ofertę 
pobliskiej Mrówki i korzystamy z niej 
w pełni? Ci z Państwa, którzy towarzyszą 
sieci PSB od początku, najlepiej widzą, 
że rynek materiałów oraz produktów 
z segmentu dom i ogród cały czas się 
rozwija i udoskonala. Dobrym przykładem 
są produkty chemii budowlanej, które 
dzięki wdrożeniu nowych technologii 
produkcji coraz lepiej odpowiadają 
na potrzeby klientów. Uniwersalne 
farby „do wszystkiego” zastąpiła 
oferta wyspecjalizowanych produktów 
o unikatowych właściwościach jak 
np. działanie biobójcze czy zdolność 
samoczyszczenia. Podobnie jest 
w przypadku tynków, fug czy klejów. 
Bardzo dynamicznie rozwinął się też 
rynek okładzin ściennych i materiałów 
posadzkowych – mają coraz większą 
trwałość, a ich wzornictwo wpisuje 
się we współczesne trendy estetyczne. 
Przegląd sklepowych półek z narzędziami 
niezbędnymi przy pracach remontowych 
również daje obraz niemal rewolucyjnych 
zmian w tej dziedzinie. 
Przykłady ogromnego postępu w ofercie 
sklepów można mnożyć, ale nie 
zapominajmy, że PSB-Mrówka to również 
fachowe doradztwo i inspiracje. Tym 
bardziej miło nam zachęcić Państwa 
do lektury numeru letniego licząc, że 
treść artykułów dodatkowo zmotywuje 
Was do podejmowania przedsięwzięć 
remontowo-budowlanych.

Owocnych prac i miłej lektury.

Nasz adres: www.mjakmrowka.pl
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ZDROWE SAŁATKI NA PIKNIK
Idealny piknik to zielona trawa, kolorowy koc, a na nim wiklinowy 
koszyk wypełniony po brzegi smacznymi przekąskami. Dania powinny 
być lekkie, smaczne i szybkie w przygotowaniu, dlatego dobrze 
sprawdzą się sałatki. Ich ogromną zaletą jest możliwość kombinacji. 
Jeśli któryś ze składników nam nie odpowiada, możemy zastąpić go 
innym lub dać się ponieść fantazji i wymyślić potrawę godną Gordona 
Ramsaya. Podstawa sałatki to oczywiście liście, a to oznacza dużą 
dawkę kwasu foliowego, który zapewni nam sprawnie działający 
układ pokarmowy oraz dobre samopoczucie. Sałata zawiera też sporo 
kojącego nerwy magnezu, witaminy A odpowiedzialnej za wzrok 
i witaminy E dobrej dla skóry. Witaminy C ma dwa razy więcej niż 
ogórek. Zielone listki kryją też dobroczynne przeciwutleniacze. Sałatka 
może stać się pożywnym posiłkiem, jeśli urozmaicimy ją makaronem, 
ryżem czy kaszą, a także dodatkami mięsnymi. Wystarczy podsmażyć 
na oliwie pierś z kurczaka, dołożyć do niej zioła i już mamy wspaniałą 

potrawę. Oczywiście do sałatki dodajemy sporo różnych warzyw, 
tworząc własną kompozycję. Majonez lepiej zastąpić ziołowym 
dressingiem. Oliwa, olej rzepakowy czy z orzechów włoskich 
dobrze smakują w kwaśnym towarzystwie. Możemy więc dodać 

sok z cytrusów, ocet jabłkowy czy winny, które wspomagają 
odchudzanie i odtruwają. Sprawdzi się również sos 

jogurtowy z domieszką czosnku, suszonych lub 
świeżych ziół czy miodu. Podkręcą smak 

i – przynajmniej częściowo – zastąpią 
sól. Przygotowując sałatkę na 

piknik postawmy na smaki, jakie 
będą dla nas najlepsze. Pod 
uwagę warto wziąć również 

to, aby potrawy były dietetyczne 
i jednocześnie pożywne.  

Nie zapominajmy również o sałatkach 
owocowych – idealnych na orzeźwiający 

deser.

CHŁODNE NAPOJE W UPAŁ
Lodówka turystyczna to gadżet, bez 
którego nie może odbyć się żaden piknik. 
Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów 
tego typu urządzeń, więc z pewnością 
znajdziemy coś dla siebie. Ze względu 
na zasadę działania, lodówki turystyczne 
można podzielić na: torby termiczne, 
lodówki na wkłady, elektryczne i gazowe. 
Torby termiczne to najłatwiejszy 
i najtańszy sposób transportowania 
schłodzonych produktów. Mają warstwę 
materiału izolującego, najczęściej 
wykonanego z aluminium, oraz 
gruby materiał, przez co ograniczona 
jest wymiana temperatury między 
otoczeniem a transportowanymi 
produktami. Największą wadą 
toreb termicznych jest brak funkcji 
aktywnego chłodzenia. Przed włożeniem 
produktów do środka, muszą one zostać 
schłodzone. Lodówki turystyczne na 
wkłady utrzymują niską temperaturę 
dłużej od toreb. Nie wymagają 
zasilania, ale konieczna jest wymiana 
wkładów chłodzących, dzięki którym 
wewnątrz urządzenia utrzymywana 
jest niska temperatura. Sama lodówka 
musi pozostać szczelnie zamknięta, 
jeśli chcemy jak najdłużej zachować 
wewnątrz niską temperaturę. Urządzenie 
takie może chłodzić produkty nawet do 
12 godzin. Najbardziej uniwersalnymi 
urządzeniami są lodówki elektryczne. 
Dzięki zasilaniu elektrycznemu, 
urządzenie może być podpięte zarówno 
do zwykłego gniazdka elektrycznego, jak 
i zapalniczki samochodowej. Turystyczne 
lodówki elektryczne działają podobnie 
jak chłodziarki w naszych domach, co 
oznacza, że nie musimy martwić się 
o wkłady chłodzące lub wcześniejsze 
obniżenie temperatury transportowanych 
produktów. Niektóre modele mają 
dodatkową funkcję podgrzewania, przez 
co lodówka może być użytkowana przez 
cały rok. Lodówki gazowe to urządzenia 
najdroższe z wymienionych urządzeń, 
ale zapewniają najlepsze chłodzenie 
w dłuższym okresie czasu. Są one 
najczęściej kupowane przez osoby, 
które sporo 
podróżują 
i potrzebują 
zabierać ze 
sobą dużo 
prowiantu. 



FUNKCJONALNE POJEMNIKI
Lato to czas pikników. Kilka akcesoriów ułatwi nam dobrą 
organizację, a do takich należą pojemniki dwupoziomowe 
na przekąski. Warto wybierać akcesoria wysokiej jakości, 
ponieważ mają kontakt z żywnością, a poza tym są intensywnie 
użytkowane miesiącami. Lunchboxy dwupoziomowe to 
najczęściej pojemniki inspirowane japońskim bento. Dwa 
poziomy mogą być spinane za pomocą gumki lub opuszczanych 
klipsów. Pojemniki spinane skrzydełkami są trochę bardziej 
stabilne. Przy tego typu pojemnikach należy zwrócić uwagę na 
pokrywki poszczególnych pięterek. Powinny po odwróceniu 
pojemnika do góry nogami pozostać na swoim miejscu. 
Nie mogą być luźne, odkształcone, ponieważ zwiększa się 
ryzyko przecieków. Najlepiej, by pokrywki pojemnika były 
wyposażone w uszczelkę. Opakowania dwupioziomowe 
często mają dołączone sztućce, które umieszcza się pomiędzy 
poszczególnymi pojemnikami lub pod zewnętrzną pokrywką. 
Zwróćmy uwagę na sposób ich 
mocowania. Jeśli zostały umieszczone 
luzem, będą grzechotać w trakcie 
transportu. Na rynku jest bardzo 
duży wybór pojemników z tworzywa 
sztucznego. Te, które są 
przeznaczone do przechowywania 
żywności, powinny być oznaczone 
ikonką widelca i kieliszka 
na opakowaniu czy metce. 
Najlepiej, by miały atest 
Państwowego Zakładu Higieny. 

 REKLAMA 
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GOTOWANIE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Lato trwa u nas niezbyt długo, łapmy więc każdą okazję, by 
spędzać czas na dworze. Przenieśmy tam naszą aktywność w tak 
wielu sferach, jak to tylko możliwe. Na dużym zadaszonym tarasie 
wydzielmy strefę kuchenną. Może się ona składać z grilla pełniącego 
funkcję kuchenki oraz szafek na tarasową zastawę i garnki. Całość 
może być wymurowana z bloczków betonowych i wykończona 
np. płytkami ceramicznymi lub z cegły klinkierowej. Szafki warto 
przykryć blatem – wykorzystamy go do stawiania naczyń i potraw 
oraz przygotowywania wielu dań, choćby sałatek z warzyw rosnących 
na grządkach w naszym warzywniku lub świeżo wyciskanych soków. 
Doprowadzony tam prąd umożliwi zagotowanie wody w czajniku 
elektrycznym oraz korzystanie z innych sprzętów kuchennych. 
W wersji rozbudowanej tarasowa kuchnia może być wyposażona 
również w zlewozmywak. Na rynku są specjalne produkty 
przeznaczone do montowania w ogrodzie. 

LETNIA KUCHNIA WOKÓŁ GRILLA
Gdy mamy duży ogród, warto zbudować strefę kuchenną z murowanym grillem. Najlepiej go wybudować w miejscu nieco 
oddalonym od tarasu. Stawia się go na płycie fundamentowej. Może to być zbrojony beton grubości około 15 cm ułożony na blisko 
30-centymetrowej warstwie zagęszczonego żwiru gruboziarnistego. Budulcem mogą być kamienie, cegła klinkierowa albo zwykła 
cegła klasy co najmniej 10. Obok komory paleniska dobrze jest umieścić wygodny blat do przygotowywania potraw, a pod nim 
schowek na rzeczy niezbędne przy grillowaniu. Wysokość, na jakiej jest umieszczony ruszt, warto dostosować do wzrostu osoby 
najczęściej przygotowującej potrawy (szczególnie ważne jest to w przypadku blatu – standardowa wysokość to 85 cm). Ruszt 
oraz szufladę na popiół najlepiej kupić przed rozpoczęciem prac i do nich dopasować szerokość komory paleniska. Rozwiązaniem 
godnym uwagi będzie grill połączony z wędzarnią. Wykorzystamy go o każdej porze roku, a uwędzone przez nas wędliny czy ryby 
będą zachwycać niepowtarzalnym smakiem!

ZAMIEŃ STARY GRILL NA NOWY 
MODEL
Wybierając grill węglowy, warto zainwestować 
w model z pokrywą z regulacją dopływu 
powietrza. Pozwoli wykorzystywać różne metody 
grillowania bez względu na pogodę. Pokrywa 
zapobiega także powstawaniu otwartych 
płomieni, a przez to przypalaniu się potraw. 
Specjalne otwory wentylacyjne zapewniają 
dopływ powietrza i regulację temperatury 
wewnątrz grilla. Im bardziej otworzymy 
wentylator, tym temperatura będzie niższa. 
Najlepsze są modele z dobrej jakości materiałów 
(żeliwo, stal nierdzewna) i zabezpieczone przed 
korozją, np. emalią porcelanową. Popielnik pod 
paleniskiem ułatwi usuwanie popiołu podczas 
grillowania. Chromowany lub żeliwny ruszt 
zapewni długie użytkowanie oraz łatwość 
czyszczenia. Termometr wbudowany w pokrywę 
umożliwia odczytywanie temperatury 
w komorze kotła i kontrolowanie stanu potraw.
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SOKI NA CAŁY ROK
To najlepszy moment, żeby przygotowywać przetwory, 
szczególnie z truskawek, wiśni, czereśni i porzeczek, które 
w ogrodach i sadach pojawiają się na chwilę. 
Ważną grupę przetworów stanowią soki i syropy. Do ich 
wytwarzania użyjmy sokowirówek i sokowników, które 
oddzielają sok od miąższu. Popularne sokowirówki ustępują 
pola wyciskarkom do soków tłoczącym na zimno. Pracują 
one wolniej i bardziej precyzyjnie niż tradycyjne sokowirówki, 
dzięki czemu otrzymany sok jest smaczniejszy i zdrowszy 
(zawiera więcej składników odżywczych i dłużej zachowuje 
świeżość). Wyciskarka pozwala też wyciskać znacznie 
efektywniej niż sokowirówka. Dzięki niej można wykorzystać 
warzywa liściaste, zioła oraz owoce cytrusowe. Pozwala 
również na łączenie pozornie nietypowych produktów 
w wielokolorowe, wielowitaminowe soki z owoców, warzyw 
i ziół. Naturalne soki owocowe nie nadają się zwykle do 
przechowywania dłuższego niż dobę, więc możemy je 
zaliczyć do przetworów krótkotrwałych. Odrębną grupę 
płynnych przetworów stanowią soki zagęszczone cukrem. 
Można je przygotowywać tradycyjnie, zasypując owoce 
warstwą cukru i czekając, aż oddadzą sok. Jest to metoda 
wymagająca czasu i dyscypliny, owoce bowiem muszą być 
zdrowe i suche. Soki pozyskiwane w ten sposób wymagają 
bezwzględnie pasteryzacji. Możemy je przechowywać 
w butelkach i małych gąsiorkach z tradycyjną zakrętką na 
gwint, z korkiem, a także z ceramicznym lub silikonowym 
zamknięciem typy weck. Najlepiej jednak, jeśli zamknięcie 
jest hermetyczne i zapewnia pełną szczelność.

WYZWANIA DLA DOMU

SŁOIKI NA CZASIE
Słoiki ze słomką to oryginalne naczynia. Cieszą oczy kolorami oraz 
zachwycają wzorami. Posiadanie naczynia z barwną nakrętką i kolorową 
słomką, oprócz tego, że jest modne, ma wiele zalet. Picie przez słomkę 
powoduje, że spożywamy więcej płynów, poza tym kubek-słoiczek 
jest bardzo wygodny. Dzięki niemu w efektowny sposób możemy 
również wypić własnoręcznie przygotowany pyszny koktajl ze 
świeżych owoców. Kolorowy pojemnik do picia sprawdzi się 
podczas przyjęć ogrodowych, a odpowiednio ozdobione słoiki 
do napojów zachwycą najmłodszych podczas kinder party. 
Dodatkowo słoik na napoje uświetni każdą szampańską 
imprezę i stanie się dobrą inspiracją dla domowego 
barmana. Obecnie w wielu modnych restauracjach oraz 
barach właśnie ze słoików podawane są napoje oraz 
jedzenie. 
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GARNKI – DOBRA BAZA 
NA PRZETWORY
Do zrobienia kompotów, konfitur i dżemów 
wykorzystywać będziemy garnki o różnej 
średnicy i głębokości. Letnie owoce są 
soczyste i wydzielają dużo wody, dlatego 
do smażenia dżemów i powideł najlepsze 
okażą się płytkie garnki o dużej średnicy 
z grubym dnem oraz masywne, głębokie 
patelnie teflonowe, ceramiczne i kamienne, 
zapewniające redukowanie wody. 
Jeśli przetwory przygotowujemy 
regularnie i jest to nasze hobby, warto 
zainwestować w specjalny garnek 
do tych celów. Ma on zwykle dużą 
objętość (ok. 8 l), jest wykonany 
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, 
zapewniającej większą odporność 
na zanieczyszczenie. Jego atutami 
są: specjalny kształt rozszerzający 
się ku górze (co zapewnia optymalne 
odparowywanie) oraz grube, ciężkie dno 
– dzięki czemu naczynie równomiernie 
się rozgrzewa, zapobiegając przypalaniu 
produktów. Garnek do przetworów 
wyposażony jest przy tym w uchwyt 
ułatwiający wygodne przechylanie 
oraz dobrze wyprofilowany dziubek 
pozwalający na bezpośrednie przelewanie 
produktu do słoików.  
Przy przygotowywaniu przetworów 
należy wyposażyć się również w „łapki” 
tekstylne pikowane lub silikonowe, 
które skutecznie zabezpieczą nas przed 
poparzeniem.

PORA NA KISZENIE
Przełom sierpnia i września to idealna pora na kiszonki. Mamy coraz 
większą świadomość dotyczącą ich wartości odżywczych. To znakomite 
źródło witamin i probiotyków. Podczas kiszenia obniża się poziom cukru 
w warzywach, który jest przetwarzany na kwas mlekowy, a przy tym spada 
ich kaloryczność. Poza kapustą białą, sięgnijmy po czerwoną i pekińską, 
znakomite są kiszone pomidory, papryka oraz buraki. Najlepiej użyć 
kamiennych garnków lub dębowych beczek, które przykrywamy drewnianą 
deską i obciążamy, np. kamieniem. Tak przygotowane warzywa zdają się 
mieć o wiele lepszy smak. Jednak kiszonki z powodzeniem można też zrobić 
w dużych słoikach. Warto wybrać taki, który ma pokrywkę z uszczelką, co 
sprawia, że doskonale przylega do naczynia. Dzięki uszczelce i dokładnemu 
zamknięciu przez metalowy zatrzask słoik jest szczelny. Najbardziej 
praktyczne są te o pojemności do 4 litrów. Pamiętajmy, by gotowe 
pyszności wyjmować najlepiej drewnianymi szczypcami. 

gruby dekiel i charakterystyczna gumowa uszczelka oraz 
metalowe zapięcie, które dodatkowo dociska i uszczelnia 
zamknięcie. Wecki są trwałe i bardzo dekoracyjne. Konkurencją 
dla nich są słoiki typu twist-off z uszczelką na stałe zamontowaną 
w metalowej zakrętce. Pokrywka z fabryczną uszczelką gwarantuje 
szczelność po jej dokręceniu. Jeśli przygotowujemy soki, 
wybierzmy szklane butelki z ceramicznym korkiem wyposażonym 
w uszczelkę lub korkiem silikonowym – wykorzystują zasadę jak 
przy słoiku weck, gwarantując szczelność. Przydadzą nam się 
również sokowirówki, drylownice i modne sokowniki. Te ostatnie 
oddzielają poprzez parę sok od miąższu, co pozwala na osobne 
wykorzystanie cieczy i tkanki owoców. Pięknym i praktycznym 
sprzętem są obieraczki oraz wykrawacze do jabłek.
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LETNIE PRZETWARZANIE
Przetwory – szczególnie te robione z ekologicznych 
upraw – są nieocenionym źródłem witamin. 
Pamiętajmy jednak, aby nie dodawać do nich 
żadnych konserwantów, syntetycznych barwników 
czy substancji żelujących. Na właściwości 
zdrowotne przetworów wpływ ma także użyty do 
ich przygotowania sprzęt – od niego może zależeć 
trwałość i jakość naszego jedzenia. Zazwyczaj do 
zrobienia przetworów wystarczają nam podstawowe 
narzędzia, które stanowią standardowe wyposażenie 
naszych kuchni: noże i tarki ze stali nierdzewnej, 
deski, miski, durszlak, sitko. W sklepach z galanterią 
kuchenną znajdziemy najbardziej przydatne, a przy 
tym także ładne w kształtach szklane naczynia na 
przetwory. Warto wybrać te najbardziej sprawdzone. 

Zainwestujmy w słoiki 
typu weck. 
Wyróżnia 
je  szklany, 



 REKLAMA 

DLA ZDROWIA 
I PRZYJEMNOŚCI
Jeśli zabierzemy się za 
przygotowywanie soków owocowych, 
warto też pokusić się o wykonanie 
nalewek. Poza walorami smakowymi 
niektóre z nich mogą być przydatne 
w domowej apteczce. Nalewki i soki 
mają ze sobą wiele wspólnego, 
bowiem z definicji, nalewka to wódka 
uzyskana w wyniku połączenia 
alkoholu z innymi surowcami, takimi 

jak syrop, miód, sok. Na nalewki 
jest tyle sposobów i receptur, ile 
pasjonatów ich przyrządzania. Zwykle 
jednak, podobnie jak przy pracy nad 
sokami, owoce najpierw zasypujemy 
cukrem i zlewamy uzyskany syrop. 
Następnie zalewamy owoce alkoholem 
i w zależności od preferencji uzyskany 
nalew mieszamy z syropem. 
Łatwiejszym i szybszym sposobem 
na nalewki jest też zalanie świeżego 
soku spirytusem. Im bardziej soczyste 
owoce, tym mocniejszy powinien 

być alkohol użyty do zalewania 
produktów. Nalewki wymagają czasu, 
ponieważ składniki muszą się ze sobą 
dobrze zmacerować. Czas maceracji 
zależy od rodzaju użytych surowców, 
mocy alkoholu oraz zastosowanej 
metody. Może on wynosić od kilku 
dni do kilku miesięcy. Nalewki 
nastawiamy w szczelnie zamkniętych 
naczyniach, unikniemy w ten sposób 
wyparowywania alkoholu. Ważne, 
aby naczynia były możliwie dobrze 
wypełnione. Minimalna objętość jaką 
powinny zająć wynosi 2/3 pojemności 
naczynia. Nalewki owocowe macerują 
się zwykle w ciepłym lub słonecznym 
miejscu. Są jednak surowce (głównie 
ziołowe), które należy macerować 
w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu. 
Nalewki możemy nastawiać w słojach, 
gąsiorach, a także w butelkach 
w zależności od wielkości produktu, 
jaki stanowi jej bazę. Podobnie jak 
soki, wymagają zwykle przecedzenia, 
warto więc mieć w zanadrzu gazę 
lub tetrę i wygodny lejek. Zadbajmy 
o odpowiednie butelki, w których 
będziemy nalewki przechowywać. 
Na rynku dostępne są produkty, które 
mogą nas zaskoczyć różnorodnością 
form. Warto wybrać butelki 
rękodzielnicze zamknięte naturalnym 
korkiem z naklejkami, na których 
opiszemy nalewkę.
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WODA NA ZDROWIE
Starajmy się, by woda była naszym 
podstawowym napojem. Do jej picia 
przyzwyczajajmy również dzieci. 
Powinna być ona pierwszym po mleku 
płynem podawanym niemowlętom, 
gdy dieta dziecka zostanie już 
rozszerzona. W tym okresie najłatwiej 
jest przyzwyczaić malucha do jej 
spożywania, bo nie zna on jeszcze 
smaku innych napojów. Picie wody 
zamiast soków czy też w skrajnych 
przypadkach napojów gazowanych ma 
bardzo duże znaczenie w profilaktyce 
nadwagi i otyłości, która jest już 
w Polsce problemem. Nawet starszym 
dzieciom sięgającym po nie brak 
przecież tej świadomości. Także 
dorośli, by zaspokoić pragnienie, latem 
zamiast wody często wybierają inne 
napoje orzeźwiające. Jednak te nie 
uzupełnią brakujących organizmowi 
minerałów i nie zastąpią wody. Jest 
konieczna, by sprawnie przebiegały 
wszystkie procesy życiowe, takie 
jak choćby trawienie czy krążenie, 
wpływa również na stan naszej skóry, 
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zapobiega udarom czy tworzeniu się 
kamieni nerkowych. Ułatwia także 
usuwanie toksyn z organizmu, dzięki 
niej sprawniej działa układ nerwowy. 
Gdy pracujemy lub przebywamy 
w pomieszczeniach klimatyzowanych, 

gdzie powietrze jest bardzo suche, 
trzeba również pamiętać o piciu wody. 
Włączone klimatyzatory wysuszają 
śluzówkę nosa i jamy ustnej, 
powodując szybszą utratę wody 
z naskórka.

PIJ ZE SMAKIEM!
Dla wielbicieli wody smakowej 
została stworzona butelka 
z pojemnikiem na owoce. Pozwala 
zamknąć ulubione owoce, tak żeby 
nie pływały luzem i nie utrudniały 
wzięcia dużego łyka. Sprawdza 
się w każdych warunkach. Jest 
szczelnie zamykana, dlatego można 
ją zabrać do pracy, szkoły, w góry, 
na wycieczkę rowerową czy plażę. 
Butelka ma w środku probówkę, do 
której wrzucamy ulubione owoce lub 
zioła, a gdy zalejemy je przefiltrowaną 
wodą zyskamy zdrowy napój 
pozbawiony konserwantów. Pozwala 
na eksperymentowanie z nowymi 
smakami, bo przecież zamiast 
popularnej wody z cytryną lub 
pomarańczą można pokombinować 
z różnymi mieszankami owocowymi. 
Dodatkowo możemy wrzucić kostki 
lodu, które wzbogacą smak wody. 

DOBRA WODA POD RĘKĄ
Woda powinna być jednym z najważniejszych elementów naszej diety. 
Dziennie należy dostarczać organizmowi minimum 1,5 l (ok 2-4% masy ciała) 
tego płynu. Szczególnie latem potrzebuje on jej więcej niż w innych porach 
roku. Najlepszym rozwiązaniem dla osób prowadzących aktywny tryb 
życia będzie zakup butelek filtrujących. Są one lekkie, szczelne i wygodne 
w użyciu. Można z nich korzystać podczas aktywnego letniego wypoczynku. 
Takie butelki przydadzą nam się zarówno podczas wycieczki, spaceru po 
parku, a nawet w czasie zakupów. Pojemność w granicach 500 ml sprawia, 
że nie stanowią nadmiernego ciężaru. Ich zadaniem jest również 
filtrowanie wody kranowej. Doskonały filtr węglowy złożony 
z węgla aktywnego, otrzymywanego z łupin orzecha 
kokosowego, usuwa smak i zapach chloru z wody kranowej. 
Jeden wystarcza, by uzyskać 150 l pełnowartościowej 
wody –  by nadawała się do picia, należy tylko napełnić 
butelkę wodą i włożyć do niej filtr. Co ważne, butelka z filtrem 
zastępuje 300 półlitrowych butelek PET, dzięki czemu do 
środowiska nie trafia rocznie ok. 26,4 kg plastiku!
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DOBRE WIERTŁA
Posiadacze wiertarek powinni też 
zaopatrzyć się w odpowiednie 
wiertła. Pasują do nich te o uchwycie 
walcowanym lub sześciokątnym. 
Są sprzedawane pojedynczo albo 
w zestawach, które tworzą wiertła 
o różnych średnicach. Najpopularniejsze 
są wiertła do betonu – nadają się też 
do wiercenia w ścianach murowanych. 
Warto też wyposażyć się w odpowiednie 
do metalu – zazwyczaj są wykonane 
ze stali węglowej lub chromowej, 
szybkotnącej. Najlepszej jakości wiertła 
ze stali HSS są wytwarzane metodą 
szlifowania. W domu przydadzą się też 
wiertła ze stali narzędziowej do drewna. 
Łatwo odprowadzają wióry poza otwór. 
Można nim robić otwory o głębokości do 
1000 mm. Do bardziej specjalistycznych 
należą wiertła do szkła. Mają walcowany 
uchwyt i ostrze w kształcie zaostrzonej 
łopatki. Nadają się też do wiercenia 
w szkliwionej ceramice. Te z ostrzem 
z węglików spiekanych nie powodują 
wyszczerbień na obrzeżach otworów. 
Przydatne mogą się też okazać 
otwornice. Dzięki nim można wycinać 
w drewnie otwory o większej średnicy 
niż zwykłym wiertłem. Z kolei sedniki 
– nazywane też wiertłami płaskimi lub 
piórkowymi – służą do robienia szerokich 
otworów w drewnie lub nawiercania 
okrągłych wpustów w drewnianych 
elementach. Oprócz wierteł warto 
dokupić: mieszadło (do mieszania farb, 
rozrabiania klejów i zapraw), gumową 
tarczę z rzepem i komplet krążków 
papieru ściernego z filcem od spodu, 
bity – czyli końcówki do wkręcania oraz 
wykręcania różnego typu śrub i wkrętów. 
Do zdzierania rdzy albo usuwania 
farby z metalu przydadzą się ściernice 
szczotkowe. 
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IDEALNE DO WIERCENIA
Warto, by w domu znalazły się wiertarki, młotowiertarki czy wiertarko- 
-wkrętarki. Są niezbędne do wykonywania otworów w różnych materiałach. 
Każde z tych elektronarzędzi ma inne możliwości. Wiertarki pozwalają 
wykonywać otwory w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych, niezbyt 
twardych materiałach ściennych, płytach g-k, płytach drewnopochodnych. 
Uzbrojone w specjalistyczne końcówki robocze mogą posłużyć także 
do mieszania farby, szlifowania, polerowania, usuwania rdzy, wkręcania 
i wykręcania. Niestety z reguły nie poradzą sobie z betonem, żelbetem, 
twardymi bloczkami silikatowymi, a niekiedy nawet cegłą. Tym rolom sprostają 
młotowiertarki. Są większe od wiertarek i mają mocniejsze silniki. Różnią 
się ponadto rodzajem uchwytu, a często też udaru. Nie są polecane do 
precyzyjnych prac, natomiast żadne twarde materiały nie stanowią dla nich 
problemu. Można nimi robić otwory nawet w żelbecie. Wiertarko-wkrętarki są 
mniejsze od wiertarek i głównie zasilane akumulatorowo, służą do wkręcania 
i wykręcania. Opcja wiercenia jest tu przydatnym dodatkiem. Silniki wiertarko- 
-wkrętarek pozwalają na wiercenie tylko w dość miękkich materiałach – głównie 
drewnie, ewentualnie w bloczkach gazobetonowych lub keramzytowych, 
blasze, tworzywach sztucznych i materiałach drewnopochodnych.

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE ŚRUBOKRĘTY
Choć stanowią wyposażenie każdej skrzynki narzędziowej, 

często okazuje się, że najbardziej potrzebnego w niej nie 
możemy znaleźć lub wiekowe narzędzia mają stępiony 

czubek i zniszczony trzonek. Trwałe i wygodne w trakcie 
użytkowania będą wkrętaki wykonane z solidnych 

materiałów. W trakcie zakupów warto zwrócić 
uwagę na ich ciężar, staranność wykonania grotu 
oraz uchwyt z solidnego tworzywa sztucznego. 

Najlepiej wybierać produkty z izolacją, dzięki 
czemu będą bezpiecznymi narzędziami służącymi 
do prac elektrycznych. Wygodnym śrubokrętem 

jest wkrętak z grzechotką i wymiennymi bitami. 
Pozwala na wkręcanie śrub bez odrywania narzędzia, 

co znacznie ułatwia i przyspiesza pracę. Dzięki nakładkom 
uzyskamy dowolny rodzaj wkrętaka korzystając z jednego 

uchwytu. Innym wygodnym i nowoczesnym narzędziem jest śrubokręt 
elektryczny, który nie wymaga użycia siły podczas pracy oraz jest niewielki. 
Jest bardzo poręczny i lekki, co różni go od wkrętarek. Aby nasz sprzęt 
służył długie lata, należy pamiętać, żeby podczas wyboru narzędzia 
dopasowywać końcówkę śrubokrętu do długości nacięcia na śrubie. 
Inaczej zniszczymy jej łeb lub przy zbyt małym wkrętaku uszkodzimy jego 
końcówkę. 
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OD DOMU LETNIEGO WYMAGAMY DZIŚ 
KOMFORTU, JEDNAK BEZ ZATRACANIA 
TRADYCYJNEGO KLIMATU, JAKI 
W NATURALNY SPOSÓB WYMUSZA 
BLISKOŚĆ PRZYRODY. 

AUTOR TEKSTU: Andrzej Jakubowski 
ZDJĘCIA: AHA

LETNISKO
z klimatem

Utrzymać styl chaty wiejskiej, która będzie jednocześnie 
wygodnym domem letnim jest niezwykle trudno. Z jed-
nej strony pokusa zachowania tradycji jest silna, z  dru-

giej nasze wymagania i  potrzeby niweczą pierwotne założenia. 
Dużym wyzwaniem są też próby odtworzenia, rekonstrukcji i re-
stauracji dawnych elementów architektonicznych i wystroju wnę-
trza – to zadanie dla zamożnych pasjonatów. Inwestorom, którzy 
wiejską chatę traktują jedynie jako dom letniskowy, pozostaje 
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zazwyczaj remont na poziomie ekono-
micznym. Pomagają w tym liczne no-
woczesne rozwiązania, ale też trzeba 
mieć dobry pomysł i nie przekroczyć 
granicy dobrego smaku. Przyjrzyjmy 
się, w  jaki sposób została zaadapto-
wana stara kurpiowska chałupa, tak 
aby spełniała wszystkie potrzeby wy-
godnego domu letniego.

PRZENIESIONA CHATA
Tradycyjne wiekowe domy z  bali 
można na wsi nabyć bardzo okazyjnie 
(dawniej była to równowartość małej 
przyczepy campingowej) i dzięki eki-
pom ciesielskim przenieść na własną 
posesję. Tak też została postawiona ta 
kurpiowska chałupa. Pochodzi z  są-
siedniej wioski, więc dalekiej drogi 
nie pokonała. Podczas zakupu specja-
liści przeanalizowali stan konstrukcji 
ścian, wraz z wbiciem w jeden z bali 
siekiery – cieknąca żywica była do-
datkowym dowodem wysokiej jakości 
surowca. Wszystkie elementy ścian 
ponumerowano przed rozbiórką i jak 
puzzle złożono na miejscu, łącząc je 
jak poprzednio na jaskółczy ogon. 

Z ZAMKU 
POD STRZECHĘ
Wnętrze domu jest całkowicie nowe. 
Oprócz trzech murowanych ścian 
na  parterze reszta przegród, okła-
dziny, posadzki oraz elementy kon-
strukcyjne na których opiera się 
strop, powstały z  nowego drewna 

iglastego. Wykonanie jest bardzo sta-
ranne, gdyż polecona ekipa stolarzy 
okazała się najwyższej klasy specjali-
stami – wśród swych realizacji mogą 
pochwalić się pracami wykończenio-
wymi w  warszawskim Zamku Kró-
lewskim. W  całym domu nie zauwa-
żymy wkrętów, wszelkie łączenia 

INWESTORZY 
ZAPLANOWALI 

WYKONANIE PODDASZA 
UŻYTKOWEGO ORAZ 

MAŁEJ PIWNICY 
– ARCHITEKT STWORZYŁ 

NOWY PROJEKT NA BAZIE 
STAREJ PARTEROWEJ 

CHATY.

Nowe materiały wykończeniowe z powodzeniem naśladują w kuchni dawny wystrój.
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są idealnie zamaskowane, a  detale 
dopracowane z ogromną dbałością. 
Okna opatrzone okiennicami po-
wstały również z  drewna, na wzór 
tradycyjnych, i  jak w  starej cha-
cie otwierają się na zewnątrz. Do 
domu dostawiono według projektu 

ganek wejściowy, a  od zachodu za-
daszony taras – oba w  konstrukcji 
drewnianej.

TRADYCYJNE ŹRÓDŁA CIEPŁA
Ogromnymi zaletami domu są ko-
minek i  kuchnia węglowa. Zapla-

nowane na środku parteru o otwar-
tej przestrzeni, pozwalają na dogrze-
wanie z  jednej strony strefy dzien-
nej – salonu i jadalni, oraz z drugiej 
– kuchni i  korytarza prowadzącego 
do łazienki. Dodatkowo tradycyjna 
kuchnia dwupolowa, opalana wę-
glem, usytuowana jest tak, by cie-
płe powietrze, unosząc się do góry, 
dostawało się na poddasze dzięki 
otwartej klatce schodowej. Jednoza-
biegowe proste schody ażurowe po-
zwalają nie tylko przenikać ogrza-
nemu powietrzu, ale także światłu. 
Są całkowicie zbudowane z drewna. 
To schody policzkowe i prowadzą na 
górną kondygnację, gdzie znajdują 
się cztery sypialnie oraz WC. 

ZMIANA DACHU
Dwuspadowy, tradycyjny dach, ja-
kim pokryta była parterowa chata 
w swym pierwotnym kształcie, mu-
siał zostać zmieniony. Nowa kon-
strukcja miała przykrywać w założe-
niu poddasze użytkowe. Aby doświe-
tlić wnętrze sypialni, w  ścianach 
szczytowych domu zamontowano 
okna, a  dodatkowo w  połaciach za-
projektowano lukarny. Wszyst-
kie przeszklenia uzyskały również 
ozdobną osłonę w  formie okiennic. 
Dach kryty papą odszedł w  zapo-
mnienie. Choć niektóre elementy 
konstrukcji dachowej udało się od-
zyskać, pokrycie musiało powstać 
od nowa. Dach został pokryty  bla-
chodachówką rustykalną w  jasnym 
kolorze ceglanym. 

Dzięki wielu współczesnym 
elementom wyposażenia 
wnętrz, sprzętom i urządzeniom 
nawiązującym stylem do dawnego 
klimatu, można dziś urządzić 
nastrojową, rustykalną chatę. 
Bez trudu znajdziemy meble 
stylizowane na dawne. To dobre 
rozwiązanie dla tych, którzy nie 
przepadają za mieszkaniem wśród 
antyków. W starej chacie jest kilka 
wiekowych i odrestaurowanych 
elementów wystroju, ale wiele 
jest takich, które dawne jedynie 
naśladują. Między innymi 
sprawdziły się fronty zabudowy 
kuchennej o tradycyjnych płycinach 
i ceramicznych uchwytach. Kryją 

komfortowe nowoczesne szafki 
i sprzęty, w tym zmywarkę. Także 
przejawem nowoczesności jest 
łazienka wyposażona w prysznic 
z deszczownicą i odpływ 
w posadzce. Ceramiczne płytki 
imitujące deski, sprawiają, że 
pomieszczenie wkomponowuje 
się w klimat dawnej chaty. 
Posadzka w kuchni przykryta jest 
linoleum z nadrukiem starych 
desek podłogowych. Złudzenie 
jest kolosalne, a podłoga łatwa 
do utrzymania w czystości. Klimat 
tradycyjnego domu wiejskiego 
dopełniają detale, jak choćby 
lampy stylizowane na naftowe, 
w rzeczywistości zasilane prądem. 

Komfort zamaskowany

Mało wydajny stary kominek został zdemontowany. Zastąpił go większy, lecz nadal 
utrzymany w tradycyjnym stylu.
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PRZEBUDOWA KOMINKA 
I ODŚWIEŻENIE KUCHNI
Po 20 latach eksploatacji w nowym 
miejscu, przyszedł czas na remont, 
choć prowadzony etapami. Przebu-
dowy doczekał się przede wszyst-
kim kominek. Jego tradycyjna 
forma i  kształt przywodziły na 
myśl raczej piec do wypieku chleba 
niż otwarte palenisko, a  nieduży 
wlot dawał zbyt mało ciepła w  po-
mieszczeniu. Aby utrzymać tra-

dycję, nowy kominek również po-
wstał otwarty, a  jego obudowa zo-
stała skonstruowana na wzór daw-
nych ceglanych, ze zwyczajową 
drewnianą belką wieńczącą otwór. 
Czerwoną cegłę zastąpiła piaskowa, 

klinkierowa, która lepiej sprawdza 
się we wnętrzu i  znacznie je rozja-
śnia. Kominek wzniesiony zgodnie 
z dawną sztuką i wyposażony w po-
chyłe ściany okalające palenisko, 
daje dużo ciepła.
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Królujące na działce drewno w każdej postaci wymaga 
właściwego zabezpieczenia. Sposobów na jego 
ochronę mamy bardzo wiele. Przez lata modny był 
trend, w którym preparaty konserwujące drewno 
uwypuklały jego naturalny rysunek – kształt usłojenia, 
sęki czy pęknięcia. W takiej roli najlepiej sprawdzały się 
różnorodne impregnaty, lakierobejce oraz oleje. Dzisiaj 
coraz chętniej sięgamy po farby kryjące. To najczęściej 
wyroby alkidowe, które tworzą skuteczną powłokę 
zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz szkodliwymi warunkami atmosferycznymi 
– deszczem, a także promieniowaniem słonecznym. 
Ich stosowanie sprawia, że nawet przez wiele lat nie 
będziemy musieli powtarzać malowania. Osłonione 
w ten sposób drewniane elementy są także łatwe 
w utrzymaniu czystości – by pięknie wyglądały, 
wystarczy jedynie regularnie usuwać z nich kurz 
i zabrudzenia wilgotną ściereczką. Szczególnie godne 
polecenia są wielofunkcyjne farby, przeznaczone 
nie tylko do drewna, ale również do malowania 
elementów metalowych czy ceramicznych. Nie dość, 
że łatwe w użyciu, to jeszcze w pięknej palecie barw 

– poczynając od modnych odcieni szarości, przez 
energetyzujący róż i pomarańcz po subtelne oliwki czy 
lawendę. Efekt ich zastosowania jest zjawiskowy. Do 
dyspozycji możemy mieć nawet 26 kolorów i puszki 
różnej wielkości. A jeśli farby nam nieco zostanie, warto 
dzięki niej nadać nowe życie upchanym po kątach 
starym, ceramicznym doniczkom czy metalowym 
wiadrom. Będą jak znalazł na letnie kwiaty!

Kuchnia węglowa, której kafle po-
kryły się plamami, a  lakier miej-
scami został odspojony, wymagała 
odświeżenia. Tradycyjne elementy 
pieca można dziś nabyć w  ma-
nufakturach zajmujących się re-
konstrukcją dawnych kuchni oraz 
niektórych marketach budowla-
nych. Wymiana kafli jest jednak 
kosztownym i wymagającym przed-
sięwzięciem. Szybciej i łatwiej przy-
wrócić dobry wygląd kuchni wę-
glowej dzięki farbie. Płytki zostały 
więc oczyszczone i pomalowane na 

biało, dzięki czemu pomieszczenie 
rozjaśniło się. Użyta została spe-
cjalna farba przeznaczona do po-
krywania grzejników. Jest odporna 
na wysoką temperaturę, a  ciepło 
nie zmienia jej właściwości i  nie 
powoduje żółknięcia pomalowanej 
powierzchni.

UROKLIWA ELEWACJA 
Z KORNIKAMI
Konstrukcja wykonana z wiekowych 
bali ma ogromnie dużo zalet i uroku. 
Budynek zaizolowany jest na tyle 

dobrze, że zachowuje się jak termos 
– nie potrzeba dodatkowych warstw 
izolacji. Bale tworzą stabilne ściany 
zewnętrze. Elewacja impregnowana 
regularnie przez wiele lat, zabezpie-
czona jest solidnie. Każdego roku 
bale są miejscowo ostrzykiwane pre-
paratem przeciw owadom gnieżdżą-
cym się w drewnie. 
Dużo mniej odporna jest okładzina 
z  drewnianej oblicówki zamonto-
wana na wysokości poddasza. Bale 
w  porównaniu do desek wydają się 
wieczne.

Elementy drewniane, zwłaszcza 
zewnętrzne, wymagają regularnej 
pielęgnacji, a często też wymiany. 
Ostatnio zostały wykonane nowe 
schody przy tarasie. 

Kolor czy struktura?
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CO KILKA LAT KAŻDE MIESZKANIE WYMAGA 
LEKKIEGO LIFTINGU. ZOBACZMY, ILE BĘDZIE 

KOSZTOWAŁO PODSTAWOWE ODŚWIEŻENIE 
NIEDUŻEGO LOKALU.

remont 
małego 

mieszkania

MAŁY

Przyszarzałe ściany, cieknący kran 
w  kuchni, zacieki na suficie w  ła-
zience i  stłuczony żyrandol w  po-

koju – czasem uzbiera się już tyle drob-
nych usterek, że trzeba zaplanować nie-
duży remont. Nie każdego cieszy ko-
nieczność wykonania tego typu prac 
w  mieszkaniu, nie tylko ze względu na 
koszty, ale również przez zamieszanie, ja-
kie wprowadzają w  nasze codzienne ży-
cie. Jednak odsuwanie napraw w  cza-
sie tylko wydłuża listę koniecznych do 
przeprowadzenia zmian. Duży remont to 
duże wyzwanie, z tego względu warto jest 
zawczasu zrealizować krótszy i w mniej-
szym zakresie.

REMONTOWE WYZWANIA 
Nawet niewielkie prace remontowe prze-
prowadzane w małym mieszkaniu potra-
fią być uciążliwe. Malowanie ścian wy-
maga odsunięcia mebli, co przy ograni-
czonej przestrzeni jest utrudnione. Może 
się bowiem okazać, że nie da się wysta-
wić wszystkich sprzętów na środek po-
mieszczenia, bo jest po prostu za mało 
miejsca. W  takiej sytuacji należy odsu-
wać meble sukcesywnie, co może wy-
dłużać prace – ściany maluje się co naj-
mniej dwukrotnie i  za każdym razem 
trzeba będzie przestawiać wyposażenie 
od nowa. Jeśli remontujemy jednopoko-
jowe mieszkanie, wyzwaniem może być 
np. konieczność spania w  tym samym 
pomieszczeniu, gdzie będą używane 
środki chemii budowlanej, które bez 
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zastosowania odpowiedniego okresu 
karencji w użytkowaniu często mogą 
być szkodliwe dla zdrowia. Warto 
wówczas wyprowadzić się z  miesz-
kania na czas trwania prac. 

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
Niejednokrotnie stajemy przed wybo-
rem – czy zainwestować w lepsze jako-
ściowo i droższe rozwiązania, czy też 
przeprowadzić remont jak najmniej-
szym kosztem. Choć taniej nie za-
wsze znaczy gorzej – w tej chwili ry-
nek oferuje często materiały wyso-
kiej jakości w bardzo rozsądnej cenie 
– to jednak nie warto kupować pro-
duktów najtańszych. Szczególnie do-
tyczy to tych wyrobów, które będą in-
tensywnie użytkowane, takich jak po-
sadzka czy blat kuchenny lub tych, 
których jakość zależy od składu su-
rowcowego i  zastosowanych roz-
wiązań konstrukcyjnych. Nie warto 
oszczędzać na sprzętach i  urządze-
niach, w  których mechanizmy będą 
mocno eksploatowane, a ich wymiana 
wiązałaby się ze sporymi nakładami, 

jak choćby na stelażu do podwiesza-
nego sedesu, baterii podtynkowej 
czy sufitu podwieszanego z oświetle-
niem. Jeśli chcemy zaoszczędzić, to 
lepiej zdecydować się na lepszy jako-
ściowo produkt i własny wkład pracy, 
co jest możliwe przy mniej skompli-
kowanych pracach, takich jak malo-
wanie ścian czy układanie paneli pod-
łogowych. W  części prac warto jed-

nak zainwestować w  profesjonalne 
wykonawstwo – nie podejmujmy się 
sami układania płytek ceramicznych 
czy parkietu. Analizując koszty po-
szczególnych materiałów, weźmy 
pod uwagę, że w małym mieszkaniu 
niektórych produktów będziemy po-
trzebowali mniej – dotyczy to mate-
riałów posadzkowych, farb i  okła-
dzin ściennych, drzwi, parapetów 
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Podczas malowania ścian 
zabezpieczamy meble 
i posadzki folią malarską.
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czy oświetlenia. W  tym wypadku 
oszczędzając na ilości, możemy zain-
westować w jakość czy wymarzoną es-
tetykę. Różnica w  kosztach remontu 
małego i  dużego mieszkania w  naj-
mniejszym stopniu dotyczy łazienki. 
Mniejszy metraż przekłada się jedy-
nie na niższe koszty wykończenia 
ścian i podłóg. Na łazienkowe sprzęty 
wydamy prawie tyle samo, niezależ-
nie od tego, czy jest to małe mieszka-
nie czy okazały apartament. 

ANALIZA RYNKU
Przed przystąpieniem do remontu 
dobrze jest sprawdzić ceny materia-
łów i robocizny. Warto w tym celu sko-
rzystać z  porównywarek w  interne-
cie, które analizują oferty wielu firm 
i  sklepów sprzedających swe towary 
w sieci. Przy zastosowaniu filtru mo-
żemy ustawić je np. od ceny najniż-
szej. Przeglądarki umożliwią nam do-
stęp do najczęściej wybieranych pro-
duktów, choćby wśród farb lub wybór 
ofert ocenionych przez użytkowników. 
Wypowiedzi klientów mogą być cenną 
wskazówką, ze względu nie tylko 
na właściwości danego produktu, 

ale również jakość obsługi przez do-
stawcę. Z  doświadczeń inwestorów 
można wnioskować, że najtańsze pro-
dukty zazwyczaj nie powinny wzbu-
dzać naszego zaufania. Lepiej decy-
dować się na bardziej uśrednione ce-
nowo materiały i sprzęty. Jednak cena 
towaru to nie wszystko. Sklep wysył-
kowy dolicza koszt dostawy, który 
przy małych zakupach może sporo 
podnieść ich cenę. Z  tego powodu 
warto wybierać produkty z  możliwo-
ścią odbioru własnego, a więc sklepy 
znajdujące się blisko naszego miej-
sca zamieszkania. Ale oferty w inter-
necie można też potraktować jedynie 
jako wskazówki, dzięki którym szyb-
ciej dokonamy zakupów w  markecie 
budowlanym, gdzie może się okazać, 
że cena tych samych produktów jest 
taka sama lub zbliżona do oferty in-
ternetowej. Zaletą zakupów bezpo-
średnich jest możliwość skonfronto-
wania naszych wyobrażeń z realnym 
produktem. 

WYBÓR EKIPY 
Dogłębnej analizy potrzebuje rów-
nież znalezienie odpowiedniej ekipy 

Metoda gospodarcza
Rozpatrując remont pod względem 
ekonomicznym, warto przeanalizować, 
czy jesteśmy w stanie sami się w jego 
przebieg zaangażować. Jeśli mamy 
trochę wolnego czasu w weekend, 
może okazać się, że znacznie 
ograniczymy koszty całej inwestycji. 
Malowanie ścian, skucie kafelków nad 
blatem w kuchni czy wymiana spoin 
w łazience, nie należą do trudnych 
zadań. Wystarczą narzędzia i chęci. 
Aby sprawdzić, czy jesteśmy w stanie 
podołać stawianym przed nami 
działaniom, dobrze jest zweryfikować 
ich specyfikę. Dzięki internetowi 
mamy dziś dostęp do wszelkich 
filmów instruktażowych. Z ich pomocą 
poznamy przebieg koniecznych 
do przeprowadzenia działań oraz 
nauczymy się, jak poprawnie wykonać 
prace. Nagrane programy szkoleniowe 
i wykonawcze uzmysłowią nam, jakich 
czynności wymaga zadanie, ile zajmie 
ono czasu oraz w jakiej kolejności 
musimy pokonywać jego etapy. Filmy 
renomowanych firm producenckich 
lub marketów budowlanych będą 
bardzo szczegółowe i poinstruują nas 
precyzyjnie nie tylko, jak wykonać 
remont, ale też w jaki sposób uniknąć 
często powtarzanych błędów.

W małym mieszkaniu 
szczególnie widoczne 
są detale. Warto zadbać 
o starannie wykończone styki 
ścian i posadzek. 
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wykonawczej. Co do cen, nie ma tu 
reguł. Zarówno mniej kosztowne, jak 
i  ekipy oferujące wygórowane ceny, 
potrafią być niesolidne, a  zdarzają 
się tańsze oferty, z których będziemy 
bardzo zadowoleni. Dlatego najbar-
dziej wiarygodną wskazówką może 
okazać się polecenie. Sprawdzeni 
przez naszych znajomych specjaliści 
powinni wzbudzić i  nasze zaufanie. 
Natomiast wybierając ekipę z  ogło-
szenia, konieczne jest skontrolowa-
nie opinii o niej w internecie. Sieć to 
kopalnia informacji i  doświadczeń 
inwestorów, warto się z ich wypowie-
dziami zapoznać. Ponadto niektóre 
ekipy budowlane mają własne strony 
internetowe. Dobrze jest je przestu-
diować, zobaczyć zdjęcia z  realiza-
cji remontów i  sprawdzić rekomen-
dacje. Jeżeli nie mamy firmy z pole-
cenia lub ogłoszenia, warto skorzy-
stać z  internetowych formularzy na 
stronach porównywarek usług bu-
dowlanych. W  tym celu należy wpi-
sać informacje dotyczące zakresu po-

szukiwanych przez nas prac remon-
towych, standardu (np. czy ma być 
ekonomiczny czy luksusowy), miej-
sca ich przeprowadzenia i terminów. 
Nasze zgłoszenie potwierdzą opera-
torzy telefonicznie i następnie otrzy-
mamy oferty od zainteresowanych 
firm wykonawczych, które są re-
komendowane i  sprawdzone przez 
firmę odpowiedzialną za portal. 

MAŁY REMONT POKOJU
Malowanie ścian to najbardziej popu-
larny punkt małego remontu. Cena 

za 1 m2 robocizny to ok.10 zł. Moda 
sprzyja oszczędnościom – znów na 
topie są białe ściany, a  biała farba 
emulsyjna (1 litrem pomalujemy ok. 
14 m2 powierzchni) do jednokrotnego 
malowania 10 l kosztuje ok. 50 zł. Ele-
mentem często wymienianym pod-
czas niedużego remontu jest oświe-
tlenie. Nowe oprawy górnego oświe-
tlenia oraz różnego rodzaju oświetle-
nie boczne i stojące w bardzo dużym 
stopniu odświeżają wizerunek miesz-
kania, a  inwestycja w  popularne 
oprawy nie powinna przekroczyć 

Kalkulator policzy za nas
Koszt remontu jesteśmy w stanie oszacować dzięki narzędziom 
internetowym, zwanymi kalkulatorami budowlanymi lub remontowymi. 
Dzięki ustawieniom dostępnym na stronie wybieramy region 
zamieszkania (ceny w różnych częściach kraju są odmienne) i zakres prac 
w danym pomieszczeniu (łazienka, kuchnia, pokój, salon, przedpokój). 
W wyszczególnionych działaniach wpisujemy np. powierzchnię ścian do 
pomalowania lub liczbę punktów oświetleniowych do zainstalowania. 
Kalkulator mnoży dane przez cenę jednostkową za usługę i sumuje 
wszystkie wydatki. 
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kilkuset złotych. Do niedużych dzia-
łań remontowych należy również od-
świeżenie podłogi np. przez naprawę 
lub wręcz wymianę listew przypod-
łogowych, nic tak bowiem nie szpeci 
wnętrza, jak odpadające od ściany 
czy wręcz połamane listwy. Może 
wystarczy je na nowo popodklejać, 
ale montaż nowych wyższych listew 
z pewnością da lepszy efekt. Najczę-
ściej też przydałoby się wymienić po-
krowce na wypoczynek lub ich obi-
cia. Jeśli nie mamy mebli nabytych 
w  sieciowym salonie, który oferuje 
takie produkty zastępcze (od 400 zł 
zapłacimy w takim miejscu za nowe 
pokrycie sofy i  od 200 zł za fotela), 
można skorzystać z  uniwersalnych, 
elastycznych obić, które dostosowują 
się do kształtów mebli. Ich koszt to 
160-230 zł za pokrowiec na fotel i 300- 
-400 zł na kanapę. 

MAŁY REMONT ŁAZIENKI
Do zadań, których może wymagać 
każda łazienka po kilku latach eks-
ploatacji, należy wymiana fug na ścia-
nach i posadzce. Często niszczeją też 
spoiny między okładzinami a  urzą-
dzeniami sanitarnymi. Na ściany i po-
sadzki potrzebujemy fugi wodood-
pornej. Lepiej jest kupić droższą, np. 
w cenie 38 zł/kg, która dodatkowo za-
bezpieczy przed rozwojem grzybów 
i  pleśni. W  łazience o  powierzchni 
5  m2 będziemy potrzebować około 7 
kg fugi. Koszt fugowania to średnio 
10 zł za m2. Także ściany nad płyt-
kami oraz sufit wymagają zazwyczaj 

odmalowania. Farba wodoodporna 
do pomalowania sufitu, wystarczy 
1,5 l przy takiej wielkości pomiesz-
czenia, będzie mieć cenę ok. 30 zł za 
1 l. Koszt malowania – ok. 12 zł/m2. 
Nieszczelna armatura powinna być 
sprawdzona i jeśli tylko wymaga wy-
miany uszczelek, to pół biedy. Gdy to 
nie pomaga, konieczny będzie nowy  
kran. Solidna bateria umywalkowa 
kosztuje ok. 200 zł, wannowa to wy-
datek rzędu 300 zł, a  ich montaż 
45 zł/szt. Dobrej jakości panel natry-
skowy kupimy za 400 zł –  jego zało-
żenie wyniesie 80 zł. Można wymie-
nić łazienkowe meble. Dwudrzwiową 
szafkę wiszącą kupimy już za 100 zł, 
podobny koszt będzie miała wysoka, 
stojąca szafka słupek, a podumywal-
kowa ok. 300 zł. 

MAŁY REMONT KUCHNI
Najbardziej eksploatowane w kuchni 
są blaty i płytki naścienne oraz pod-
łogowe. Sufit i  ściany ze względu na 
osad z  gotowania potrzebują umy-
cia i  odmalowania. Czasem szwan-
kuje też oświetlenie – najważniejsze 
jest to podszafkowe. Jeśli płytki wy-
magają skucia, zapłacimy za tę pracę 
ok. 22 zł za m2. Lepiej jest zatem po-
zbyć się ich własnoręcznie. Efektow- 
ne i  modne okładziny mogą koszto-
wać 50-70 zł/m2, a ich ułożenie 50 zł/m2. 
Nowa, odporna na wilgoć i trwałe za-
brudzenia posadzka ceramiczna, przy 
kuchni mierzącej 6 m2, wyniesie nas 
200-300 zł. Koszt położenia płytek to 
46 zł/m2 i 10 zł/m2 fugowania. Malowa-
nie w kuchni najlepiej wykonać farbą 
specjalnie przeznaczoną do tego po-
mieszczenia. Wybierając lateksową, 
plamoodporną o  właściwościach bio-
bójczych zapłacimy za 2,5 l 46 zł, a wy-
starczy nam na dwukrotne poma-
lowanie ponad 17 m2 ścian i  sufitu 
w kuchni. Dobrej jakości farbę można 
położyć tylko w  jednej warstwie 
–  wówczas mamy 2,5-litrową puszkę 
na 35 m2 powierzchni. Nowy odporny 
blat drewnopodobny o  wzmocnio-
nej powierzchni będzie kosztował ok. 
50 zł/mb. Montaż to 35 zł/mb i na 50 zł 
wyceniane jest wycięcie blatu pod 
płytę grzewczą lub zlewozmywak. 
Montaż oświetlenia pod szafkami wi-
szącymi wynosi ok. 20 zł za sztukę. 
Wybrać możemy oczka LED dobrze 
doświetlające blat, których cena waha 
się między 30-60 zł. 

Nowe płytki w kuchni to pracochłonny 
i wymagający zatrudnienia fachowca 
element remontu.

Wymiana zniszczonego 
zlewozmywaka na 
nowy to częste zadanie 
podczas małego 
remontu. 
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BAZĄ KAŻDEGO POMIESZCZENIA JEST POSADZKA. JEDNAK JEST ONA 
NAJBARDZIEJ EKSPLOATOWANĄ POWIERZCHNIĄ, DLATEGO NIE POWINNO NAS 
DZIWIĆ, ŻE Z UPŁYWEM CZASU NISZCZEJE. ABY ZNÓW CIESZYĆ SIĘ PIĘKNĄ 
I SOLIDNĄ PODŁOGĄ, MUSIMY PRZEPROWADZIĆ JEJ REMONT. 

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

posadzka pod lupę
DREWNIANA

Drewniane posadzki należą do 
najwytrzymalszych, jednak 
najczęściej po kilkunastu la-

tach użytkowania wymagają renowa-
cji – szlifowania, cyklinowania, malo-
wania, lakierowania itp. Prace te mo-
żemy przeprowadzić pod warunkiem, 
że są one dobrze utrzymane, równo 
położone, nie są wypaczone, zawilgo-
cone, uszkodzone czy zaatakowane 
przez szkodniki. Niestety, może się 
zdarzyć, że nasza drewniana posadzka 
będzie potrzebowała generalnego re-
montu. Czasem też trzeba naprawić  
głębsze warstwy podłogowe. Na szczę-
ście mamy do wyboru wiele nowocze-

snych materiałów i  metod, więc na-
wet gruntowna przebudowa nie musi 
być uciążliwa. A może przy okazji re-
montu zastosujemy dodatkową izola-
cję cieplną lub akustyczną lub zmie-
nimy ogrzewanie na podłogowe?

ODNOWIENIE POSADZKI 
DREWNIANEJ
Jeśli deszczułki dobrze przylegają do 
podłoża, nie odstają i  nie wypadają, 
na powierzchni nie ma niemożliwych 
do usunięcia plam lub znacznych 
ubytków, posadzkę wystarczy odno-
wić przez cyklinowanie i lakierownie. 
Mniejsze rysy i  szczeliny możemy 

uzupełnić kitem do parkietów lub 
masą ze zmieszanego pyłu drzewnego 
(powstałego przy cyklinowaniu) i spe-
cjalnego płynu. Zaletą tego ostatniego 
rozwiązania jest to, że kolor powsta-
łej masy idealnie pasuje do istnieją-
cej posadzki. Cyklinowanie i lakiero-
wanie najlepiej powierzyć profesjo-
nalnej firmie, chociaż możemy poku-
sić się o samodzielnie wykonanie tych 
prac. Zaczynamy od wyszlifowania 
całej powierzchni za pomocą szlifierki 
taśmowej, do której przymocowany 
jest papier ścierny. Jego grubość za-
leży od stanu posadzki. Najczęściej 
na początku wykorzystuje się papier 



posadzka pod lupę

o  granulacji 24-36, a  na końcu 100- 
-120 – po każdym szlifowaniu stosuje 
się coraz drobniejszy papier ścierny. 
Szlifowanie pozwoli na pozbycie się 
starej warstwy wykończeniowej, zli-
kwiduje również wszelkie zabrudze-
nia i  mniejsze uszkodzenia. Następ-
nie drewno polerujemy – możemy wy-
korzystać specjalne polerki talerzowe. 
Pamiętajmy, aby przed polerowaniem 
i  szlifowaniem wbić wystające gwoź-
dzie – zapobiegniemy w ten sposób 

uszkodzeniu narzędzi. Po pracy po-
sadzkę należy dokładnie odkurzyć. 
Ostatnim etapem jest ponowne ole-
jowanie lub lakierowanie. To też od-
powiedni moment na ewentualną 
zmianę koloru posadzki. Jeśli zamie-
rzamy nadać deskom nową barwę, 
szlifowanie musi być na tyle inten-
sywne, by cała wierzchnia warstwa 
desek została usunięta – aż do suro-
wego drewna. Inaczej zmiana koloru 
może się nie powieść.  

PREPARATY BARWIĄCE
Posadzki drewniane możemy zabej-
cować. Na rynku jest wiele rodzajów 
bejc o różnych kolorach. Najlepiej wy-
brać produkt o przedłużonym czasie 
schnięcia, który zagwarantuje jakość 
i właściwy efekt bez nierówności oraz 
smug. Pamiętajmy, że do bejcowania 
nie możemy wykorzystywać bejcy np. 
do mebli – gdyż możemy tylko oszpe-
cić naszą posadzkę. Innym sposobem 
zmiany koloru jest  skorzystanie 

Lato jest nie tylko idealną porą na wakacyjne podró-
że, ale także dobrym czasem na wymianę podłogi. 
Dlaczego? Po pierwsze, dłuższe dni umożliwiają 
wykonanie więcej pracy przy świetle dziennym. Jest 
to istotne zwłaszcza we wnętrzach o dużej po-
wierzchni, bo w przypadku małych pomieszczeń 
montaż paneli zajmuje maksymalnie kilka godzin.    

Po drugie, bezdeszczowa pogoda ułatwia poradze-
nie sobie z meblami czy innymi elementami wypo-
sażenia, które przeszkadzają przy prowadzonych 
pracach. Bez obaw można je wynieść na zewnątrz. 
Decydując się na wymianę okładziny podłogowej, 
warto wybrać deski z mechanizmem bezklejowym, 
np. Megaloc. Nawet jeśli samodzielny montaż 
paneli wydaje się nie lada wyzwaniem, to dzięki 
systemowi zatrzaskowemu staje się prosty, szybki    
i nie wymaga specjalistycznych kwalifikacji. Zaczy-
namy od upewnienia się, że podłoże jest równe,      
a następnie pokrywamy je folią paraizolacyjną               
i podkładem. Później układamy pierwszy rząd 
desek, zostawiając między nim a ścianą szczelinę 
(tzw. dylatację) o szerokości ok. 1 cm. W kolejnym 
kroku przykładamy panel wzdłuż dłuższej krawędzi    
i opuszczając go, łączymy deski ze sobą. Na 
koniec lekko dociskamy dłonią krótszy bok deski,    
a słyszalne „kliknięcie” informuje o prawidłowym za-
mknięciu połączenia. Tak ułożona podłoga jest bły-
skawicznie gotowa do użytkowania.         

 REKLAMA 

Każda posadzka, nawet wykonana z najbardziej trwałych materiałów, stopniowo ulega zniszczenieu. Drewniane okładziny mają tę 
zaletę, że łatwo poddają się renowacji i bez problemu można im przywrócić pierwotny blask. Metody konserwatorskie należy dobierać 
w zależności od typu posadzki i stopnia zużycia.
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z  olejowosku. W  zależności od ro-
dzaju,możemynimwybielićpodłogę
lub ją przyciemnić. Olejowosk nie
tylko barwi drewno, ale nadaje mu
również ciepłego, satynowego odcie-
nia.Jeślisięgniemypopreparatz gór-
nejpółki,będziemymiećgwarancję,
żedrewnowybarwisięrównomiernie
i niepowstanąprzebarwienia.

NOWA POSADZKA  
NA STAREJ
Najłatwiejszym i  najszybszym roz-
wiązaniem jest przykrycie starej
drewnianej posadzki nową okła-
dziną, np. panelami podłogowymi,

wykładziną czy płytkami ceramicz-
nymi. Zabieg tenmożemy przepro-
wadzićw sytuacji,gdystaraposadzka
jest stabilna, równa, niezagrzybiona
i  nie ugina się pod ciężarem stąpa-
jącychosób. Jeśliniemamypewno-
ści,cokryjesiępoddrewnianymiele-
mentami,wyczuwamywońpleśnilub
drewnianaposadzka trzeszczy, lepiej
nieryzykujmy.Możesiębowiemoka-
zać,żenierównaposadzkaodkształci
panelei pojawisięnanichgrzyb.Naj-
pewniejszymwyjściem z  tej sytuacji
jestzerwaniekolejnychwarstw,ażdo
takiej,którejstanniebudziżadnych
zastrzeżeń.
Wadą układania nowej okładziny na
starejjestpodniesieniepoziomupod-
łogi, dlatego materiał na nową po-
sadzkę powinien być możliwie jak
najcieńszy. Jednak i  tak będziemy
musieli podciąć skrzydło drzwi,

a  także zamontować listwęprogową.
Paneleukładamynawarstwiewyrów-
nującejzespecjalnejpiankilubdrew-
nopochodnych płyt podkładowych,
natomiastmozaikęmożnado takich
płyt przykleić. Przed przyklejeniem
płytek ceramicznych warto lekko
podziobać lub ponacinać starą po-
wierzchnię, byuzyskaćodpowiednią
przyczepność.Coważne,nadrewnia-
nejposadzceniewolnokłaśćwykła-
dzin z  PVC ani innychwykonanych
z  surowców nieprzepuszczających
parywodnej –może to doprowadzić
dopowstanianadmiernejwilgocioraz
zagrzybienia.

A to grzyb!
Grzyb jest widoczny w postaci 
szarych nalotów, nitek pleśni 
i oznak murszenia. Jeśli mamy 
z nimi do czynienia, musimy 
zlikwidować źródło zawilgocenia, 
wysuszyć podłogę i zapewnić 
odpowiednią wentylację 
podpodłogową. Zaatakowane 
drewno należy oczyścić 
szczotką, wysuszyć i nasączyć 
środkiem grzybobójczym. Jeśli 
występuje znaczne zagrzybienie, 
drewna nie da się uratować 
– trzeba je w całości usunąć. 
W wilgotnych pomieszczeniach 
grzyb najczęściej występuje na 
legarach, deskach i deszczułkach 
posadzkowych. 
Uwaga! Walka z grzybem nie 
ma sensu, jeśli nie usuniemy 
przyczyn zawilgocenia, 
w przeciwnym razie efekt 
naszych zabiegów będzie 
krótkotrwały.

SZUKAJĄC EKIPY 
REMONTOWEJ, DOBRZE 

JEST POPYTAĆ ZNAJOMYCH, 
CZY MAJĄ KOGOŚ 

GODNEGO POLECENIA. 
POMOCNY JEST TAKŻE 

INTERNET. SOLIDNE FIRMY 
MAJĄ NAJCZĘŚCIEJ SWOJE 

STRONY INTERNETOWE, 
A NA NICH GALERIE 
WYKONYWANYCH 

PRAC. TO DOBRY ZNAK, 
JEŚLI MAJĄ CZYM SIĘ 
POCHWALIĆ. WARTO 

TEŻ PRZEJRZEĆ BUDOWLANE 
FORA DYSKUSYJNE 
I TAM POSZUKAĆ 

WYKONAWCÓW Z OKOLICY. 

Wylewając masę samopoziomującą, 
należy zadbać o odpowiednią organizację 
pracy, gdyż szybko twardnieje, a musi 
być wylewana jednocześnie w całym 
pomieszczeniu. 



 REKLAMA 

REMONT PODŁOŻA 
BETONOWEGO
Nie próbujmy na siłę reanimować po-
sadzki, jeśli większość desek ma duże 
ubytki, są wypaczone lub podgniłe. 
W  takim przypadku najbezpieczniej 
jest pozbyć się starej okładziny. 
Miejscowe ubytki podłoża betono-
wego oraz niewielkie nierówności ni-
welujemy za pomocą zaprawy szpa-
chlowej. Jeśli uszkodzenia są rozległe, 
możemy zastosować podkład wyle-
wany (cementowy, cementowy z  do-
datkiem żywic syntetycznych, gip-
sowy czy anhydrytowy) lub suchy 
(płyty wiórowe, gipsowo-kartonowe 
lub gipsowo-włóknowe). Podkład do-
bieramy do rodzaju planowanej po-
sadzki. Na przykład panele i  wykła-
dziny wymagają bardzo równego pod-
łoża, warto więc pod nie zastosować 
masę samopoziomującą. To dobre roz-
wiązanie do remontowania podłóg 
o niewielkich nierównościach. Pamię-
tajmy także o  odpowiednim doborze 
wysokości wylewki (najczęściej jest to 

5-10 mm), abyśmy nie musieli podci-
nać drzwi.  
Natomiast zanim zastosujemy suchy 
podkład, musimy ocenić stan stropu. 
Na równym i stabilnym możemy ukła-
dać go od razu. Gdy jest nierówny, 
rozkładamy najpierw specjalną pod-
sypkę (np. zmielony beton komór-
kowy, granulki keramzytowe lub per-
lit) – musi być równomiernie rozpro-
wadzona. Jeśli nie kupiliśmy płyt po-
dwójnych, płyty suchego podkładu 
układamy w dwóch warstwach, a na-
wet – np. w kuchni – w trzech. Spoiny 
płyt układanych dwuwarstwowo mu-
szą się mijać. 

REMONT POSADZKI 
NA LEGARACH
W starym domu lub wiejskiej chacie 
najczęściej podłoga była ułożona na 
legarach, czyli belkach drewnianych 
układanych na stropie lub słupkach 
ceglanych bądź betonowych usta-
wionych na gruncie. Jeśli posadzka 
się ugina, skrzypi lub deski są wil-

gotne, uszkodzone, okładzinę zry-
wamy i sprawdzamy legary. W zależ-
ności od ich stanu możemy wymienić 
tylko uszkodzone elementy lub gdy 
są mocno zniszczone, zastąpić stare 
podkładem betonowym. Wynikające 
z  usunięcia legarów obniżenie pod-
nosimy płytami ze styropianu, blocz-
kami z betonu komórkowego lub pod-
sypką keramzytową i  na tym ukła-
damy ok. 3-4-centymetrowy podkład. 
Grubość poszczególnych warstw (sty-
ropianu, wylewki i  nowej posadzki) 
powinna być tak dobrana, aby wy-
remontowana posadzka zrównała 
się z  posadzkami w  przylegających 
pomieszczeniach. 
Jeśli legary nie wymagają prac na-
prawczych, możemy ułożyć na nich 
płyty OSB (najlepiej dwuwarstwowo 
z przesunięciem spoin), gipsowo-wió-
rowe (układamy je tak samo jak OSB, 
ewentualnie możemy zastosować 
płyty z  frezowanymi krawędziami) 
lub warstwę jastrychu zbrojonego 
siatką (grubości minimum 3 mm).
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Jeśli istniejące posadzki są 
w złym stanie technicznym, 
powinniśmy wymienić całą 
podłogę. Kolejność prac:

 obniżenie poziomu gruntu 
od 10 do 50 cm,

 nawiezienie piasku lub 
żwiru oraz dokładne ich ubicie 
warstwami,

 wykonanie wylewki betonowej 
grubości od 5 do 10 cm,

 ułożenie izolacji 
przeciwwilgociowej – np. 
folii hydroizolacyjnej lub folii 
budowlanej grubości 0,2 mm,

 ułożenie izolacji termicznej 
– styropianu EPS100 grubości 
10 cm,

 wykonanie wylewki podkładu,
 ułożenie wylewki 

samopoziomującej,
 ułożenie posadzki. 

CIEPŁA I CICHA PODŁOGA
W starych budynkach podłoga na gruncie najczęściej musi zostać zaizolowana termicznie i przeciwwilgociowo. 
Prace te przebiegają odmiennie ze względu na znaczne różnice w technologii wykonywania podłóg. 

Jeśli podłoże jest drewniane, a legary 
zniszczone – zdejmujemy je i układamy 
kolejno na belkach drewnianych:

 folię paroizolacyjną (izolacja 
przeciwwilgociowa),

 płyty OSB grubości 22-25 mm,
 miękką płytę pilśniową (izolacja 

akustyczna),
 posadzkę.

Gdy podłożem betonowym jest strop, 
a obie kondygnacje są ogrzewane 
izolacja termiczna jest zbędna. Jeśli 
chcemy wytłumić przenikające hałasy, 
możemy ułożyć izolację. Kolejność warstw 
po remoncie.

 strop żelbetowy,
 izolacja akustyczna z płyt z wełny 

mineralnej, pianki poliuretanowej czy 
styropianu elastycznego

 folia budowlana grubości 0,2 mm,
 podkład cementowy,
 posadzka.

Jeśli podłoże jest 
betonowe i wymieniamy 
legary na nowe, kolejność 
warstw jest następująca:

 podłoże betonowe,
 folia paroizolacyjna 

(izolacja 
przeciwwilgociowa),

 podkładki elastyczne pod 
legary,

 legary (np. sosnowe 
klasy I grubości 40x40 mm),

 wełna mineralna 
grubości 40 mm ułożona 
między legarami (izolacja 
akustyczna),

 płyta OSB grubości 
22 mm,

 posadzka.

WYMARZONA POSADZKA
Na odpowiednio przygotowany pod-
kład możemy układać posadzkę. To, 
jaką okładzinę zastosujemy zależy od 
funkcji pomieszczenia, naszego gustu 
i  możliwości finansowych. Na rynku 
– oprócz popularnych paneli, parkie-
tów drewnianych, wykładzin i  tera-
koty – jest mnóstwo innych materia-
łów: korek, mozaika, kamień, gres, 
klinkier, a nawet metal i szkło. 
Posadzki z  drewna. Pasują do więk-
szości wnętrz, stwarzają ciepłą i przy-
tulną atmosferę. Podczas zakupu ele-
mentów drewnianych, poprośmy 
sprzedawcę o  sprawdzenie wilgot-
ności drewna. Powinna ona wyno-
sić 7-11% – zbyt suche drewno będzie 
się wypaczało i  odklejało, natomiast 
zbyt wilgotne spowoduje szpary w po-
sadzce. Układanie posadzki drew-
nianej należy przeprowadzić w  od-
powiednich warunkach: wilgotność 
powietrza powinna wynosić 45-65%, 
a podłoża – maksymalnie 3%.  Pamię-
tajmy także, by parkiet sezonować mi-
nimum 5 dni w pomieszczeniu, w któ-
rym będzie układany. 
Panele laminowane. Ich kolorystyka 
imituje naturalne drewno, kamień 
lub kolorowe wzory. Decydując się na 
ich zakup, kierujmy się nie tylko wy-
glądem. Ważna jest również twardość 

– do wykańczania pomieszczeń miesz-
kalnych stosuje się panele oznaczone 
symbolami od AC1 do AC3, gdzie: 
AC1 – najmniej odporne na ściera-
nie, polecane są do sypialni,  AC2 – do 
pokoju gościnnego i  sypialni, AC3 
– do pokoju gościnnego i kuchni. Je-
śli chcemy położyć panele w  przed-
pokoju, wybierzmy takie, które mają 
klasę ścieralności AC5. 
Panele drewniane. Wierzchnia war-
stwa paneli jest fabrycznie wykoń-
czona, nie wymaga ani szlifowania, 
ani lakierowania, a  zaraz po ułoże-
niu podłoga gotowa jest do użytko-
wania. Składają się z  trzech warstw: 
wierzchniej (ze szlachetnych odmian 
drewna), środkowej (ze sklejonych ze 
sobą deszczułek), dolnej ( z cienkiego 
forniru z drzewa iglastego). Posadzka 
z paneli drewnianych wygląda ładnie, 
zwłaszcza w salonach i  innych poko-
jach dziennych. Nie jest natomiast 
polecana do kuchni, gdyż źle znosi za-
chlapywanie wodą. 
Płytki ceramiczne. Są łatwe do utrzy-
mania w  czystości, odporne na zmy-
wanie i  możemy wybierać wśród 
wielu ich rodzajów. Kupując płytki 
sprawdźmy, czy nie mają rys, gdyż 
świadczy to o słabej jakości materiału. 
W  pobliżu wejścia do domu warto 
położyć gres, gdyż jest trwalszy niż 

płytki ceramiczne oraz odporny na 
działanie niskiej temperatury.
Wykładziny dywanowe. Są miękkie, 
ciepłe, tłumią dźwięki i  nadają wnę-
trzu przytulnego charakteru. Do-
stępne są w pasach dwu-, trzy- i czte-
rometrowych. Najlepiej jest pokryć 
całe  pomieszczenie jednym jej kawał-
kiem, bo trudno jest ładnie i  trwale 
połączyć kilka części. 
Kamień. Gdy remontujemy lub wy-
kańczamy podłogę na gruncie lub 
na mocnym stropie, warto pomyśleć 
o  kamieniu. Jest bardzo odporny na 
ścieranie, ma niewielką nasiąkliwość, 
a  najpopularniejsze gatunki kamie-
nia – marmur i granit – cenione są za 
swe naturalne piękno. Pamiętajmy 
tylko, że w miejscach bardziej uczęsz-
czanych polerowany kamień wyciera 
się i traci połysk.  
Panele i płytki korkowe. Nie wymagają 
przyklejania do podłoża, bardzo do-
brze tłumią dźwięki i  ocieplają pod-
łogę. Układamy je we wszystkich po-
mieszczeniach (polecane są do sa-
lonów, pokoi dziecięcych i  sypialni), 
z wyjątkiem mokrych. Mają większą 
odporność na ścieranie od paneli la-
minowanych. Panele korkowe lakie-
rowane można ponownie lakierować, 
natomiast panele powleczone folią 
PVC nie nadają się do odnowy. 
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REMONT ŁAZIENKI NALEŻY DO 
NAJTRUDNIEJSZYCH. ODNOWIENIE 
TEGO POMIESZCZENIA WYMAGA 
NIE TYLKO DUŻYCH NAKŁADÓW 
FINANSOWYCH W KRÓTKIM CZASIE, 
ALE TEŻ WYBORU WIELU ARTYKUŁÓW 
– OD CHEMII BUDOWLANEJ 
PO OKŁADZINY I SPRZĘTY. 

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska, 
Joanna Szot

na nowo
ŁAZIENKA

Do odnowienia łazienki należy się dobrze przy-
gotować. Konieczne jest określenie zakresu 
prac remontowych. To umożliwi nam zapla-

nowanie wydatków czy wybór fachowców z  odpowied-
nim wyprzedzeniem. Na remont najczęściej decydu-
jemy się, gdy łazienka nie spełnia naszych oczekiwań 
funkcjonalnych lub gdy sprzęty łazienkowe przecie-
kają, a  ściany i  posadzka są zniszczone. Jeśli decydu-
jemy się tylko na wymianę któregoś ze sprzętów lub np. 
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ŁAZIENKA
na odmalowanie ścian czy renowację 
fug, prace nie muszą być kosztowne 
i  uciążliwe. Niektóre sprzęty wystar-
czy odnowić – możliwe jest usunię-
cie odprysków na wannie czy pomalo-
wanie mało atrakcyjnych płytek cera-
micznych. Remont wykonujemy też, 
gdy łazienka  jest zbyt mała i chcemy 
ją powiększyć np. kosztem sąsiadu-
jącego z  nią niewykorzystanego od-
powiednio pomieszczenia. Wówczas 
do zrobienia mamy znacznie wię-
cej – czeka nas wtedy pełen zakres 
prac, poczynając od usunięcia sta-
rych sprzętów oraz płytek aż po wy-
burzenie ścian i  adaptację zyskanej 
w  ten sposób przestrzeni. Przyczyną 
odnowienia łazienki może być rów-
nież generalny remont domu. Wów-
czas rozważmy zaplanowanie kolejnej 
– wbrew pozorom druga łazienka jest 
przydatna nawet niewielkiej rodzinie. 
Pamiętajmy również, że generalny re-
mont tego pomieszczenia trwa długo. 
Niezbędne są przerwy technolo-
giczne, np. podczas schnięcia zapraw, 
dlatego też na prace trzeba przezna-
czyć co najmniej dwa tygodnie.

SPRAWDŹ, NA CO CIĘ STAĆ
Zanim określimy jaki ma być zakres 
przeprowadzonego remontu, warto 
poświęcić czas na oszacowanie bu-
dżetu. Kwota, jaką dysponujemy, po-

zwoli nam skonfrontować marzenia 
z  rzeczywistością. Analiza koniecz-
nych prac ułatwi nam także sprecy-
zowanie ich zakresu. Może się okazać, 
że np. roboty wyburzeniowe wyko-
namy samodzielnie lub z pomocą ro-
dziny. Opracowując budżet, policzmy 
nie tylko koszt okładzin ściennych 
i  podłogowych oraz sprzętów. Jest 
wiele innych wydatków związanych 
choćby z  przygotowaniem podłoża, 
ułożeniem izolacji przeciwwilgocio-
wych czy też zakupem opraw oświe-
tleniowych i osprzętu elektrycznego. 
Jeśli chcemy powierzyć fachowcom 
cały zakres prac, musimy liczyć się 
z zapłatą za przygotowanie łazienki do 
wykończenia, np. demontaż sprzętów, 
zbicie starych płytek, wywóz gruzu, 
wyrównanie ścian i  podłogi czy też 
ułożenie hydroizolacji. Duży wydatek 
to glazurnik. To, ile zapłacimy za uło-
żenie płytek, zależy od ich wielkości, 
montaż mozaiki i płytek wielkoforma-
towych jest droższy. Dodatkowo pła-
cimy za szlifowanie płytek pod kątem 
45o, co stosuje się np. przy okładaniu 
półek, tańsze jest wykańczanie styku 
dwóch płaszczyzn listwami. 

ZADBAJ O TO, CO UKRYTE
Podczas remontu szczególną uwagę 
powinniśmy zwrócić na prace przy-
gotowujące łazienkę do jej wykoń-

czenia. Ich efekt w większości będzie 
zakryty, ale mają one niebagatelny 
wpływ na to, jak długo będziemy ko-
rzystać z pomieszczenia bez usterek. 
Do koniecznych czynności należy od-
powiednie przygotowanie podłoża. 
Musi być równe, mocne, nośne, su-
che oraz wolne od rys – inaczej nowe 
płytki będą pękać lub odpadać. Czę-
sto po skuciu starych okazuje się, że 
ściany i podłogi są krzywe. Należy je 
wtedy wyrównać – np. szpachlami ce-
mentowymi. Wszelkiego rodzaju po-
włoki malarskie oraz inne warstwy, 
które mogłyby wpłynąć na pogor-
szenie przyczepności trzeba usunąć. 
Podłoże należy odkurzyć i  oczyścić 
z  luźnych elementów. Tak przygo-
towane musimy dokładnie zagrun-
tować. Jest to szczególnie ważne 
w  przypadku powierzchni słabych 
i o silnej lub zróżnicowanej chłonno-
ści. Dzięki zastosowaniu odpowied-
nich preparatów wydłużamy czas 
możliwej obróbki nakładanych za-
praw klejących oraz wzmacniamy 
podłoże na głębokość kilku-kilku-
nastu milimetrów. Dobierając prepa-
rat, weźmy pod uwagę również me-
todę kładzenia nowej okładziny. Je-
śli pozostawiliśmy stare płytki cera-
miczne, powinniśmy nanieść na ich 
powierzchnię środek gruntujący do 
podłoży niechłonnych.

WYDATKI TO 
RÓWNIEŻ  INSTALACJA 

SANITARIATÓW 
W NOWYCH MIEJSCACH 

CZY OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE. 

PAMIĘTAJMY TEŻ, ŻE 
KOSZT MONTAŻU 

SPRZĘTÓW 
PODWIESZANYCH 
JEST WYŻSZY NIŻ 

STOJĄCYCH.
SZACUJĄC GO, 

MOŻNA SKORZYSTAĆ 
Z DOSTĘPNEGO 
W INTERNECIE 

KALKULATORA KOSZTÓW 
REMONTU ŁAZIENKI. 
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PAMIĘTAJ 
O HYDROIZOLACJACH
Łazienka należy do pomieszczeń, 
w którym nie unikniemy wilgoci, dla-
tego bardzo ważne jest jej skuteczne 
uszczelnienie. Połączenia ścienne 
i  ścian z  podłogą zabezpieczamy na-
rożnikami oraz taśmami uszczelniają-
cymi. Na przepustach rurowych i wo-
kół odpływów montujemy uszczelki 
oraz wykonujemy izolację prze-
ciwwilgociową i przeciwwodną na po-
wierzchni pod nową okładziną. Ze 
względu na wilgoć także zastosowa-
nie samej zaprawy klejącej jest niewy-
starczające, dlatego należy uszczelnić 
wszystkie powierzchnie podłogowe, 
a już na pewno strefy mokre (kabinę 
prysznicową, podłogę pod wanną czy 
brodzikiem, ścianę pod umywalką). 
Uszczelnienie należy wyprowadzić na 
ściany na wysokość minimum 15 cm. 
W  okolicy kabiny czy wokół wanny 
powinno być one nałożone wyżej, co 
najmniej 20 cm ponad poziom, do 
którego może dotrzeć woda. Do wy-
konania hydroizolacji używamy szla-
mów uszczelniających (zapraw poli-
merowo-cementowych) popularnie 
nazywanych foliami w  płynie. Folia 
w  płynie jest gotowa do użycia, ma 
konsystencję gęstej śmietany, po wy-
schnięciu tworzy izolacyjną powłokę 

o  bardzo dużej elastyczności. Prepa-
rat najłatwiej jest nakładać pędzlem 
lub wałkiem. Przy malowaniu sto-
sujemy zasadę nanoszenia powłoki 
„na krzyż”, czyli pierwszą warstwę 
np. pionowo, drugą poziomo. Kolejne 
można nakładać w zależności od wy-
maganej grubości powłoki. Dobrym 
rozwiązaniem są szlamy uszczelnia-
jące, szczególnie te dwuskładnikowe 
i bazujące na połączeniu dwóch spoiw 
– hydraulicznego cementu i  płynnej 
dyspersji – są bardziej trwałe i  ela-
styczne. Skutecznie chronią łazienkę 
i  podłoże oraz pomieszczenia sąsia-
dów przed zawilgoceniem, a także za-
grożeniami powstałymi w razie ewen-
tualnego zalania. Dodatkowo szlamy 
są łatwe i ekonomiczne w użyciu – na-
nosi się je pacą lub wałkiem malar-
skim w minimum dwóch warstwach. 
Lepiej jest zrobić więcej warstw 
mniejszej grubości, niż mniej warstw 
grubszych. Zastosowanie szlamów 
dwuskładnikowych jest droższym 
sposobem uszczelniania niż użycie fo-
lii w płynie,  jednak uzyskujemy lep-
sze parametry użytkowe. 

WYBIERZ PRAKTYCZNE PŁYTKI
Ściany i  podłoga łazienki powinny 
być wykończone materiałami nie 
chłonącymi wilgoci, łatwymi w utrzy-
maniu czystości, w przypadku podłogi 
istotna jest również ich antypoślizgo-
wość. Wszystkie te warunki spełniają 
płytki ceramiczne, nie dziwi więc, że 
należą one do najczęściej wybiera-
nych okładzin wykorzystywanych za-
równo na ściany, jak i  podłogi. Naj-
większym uznaniem cieszy się  gres. 
W  łazience warto zastosować szkli-
wiony zaliczany do porcelanowego 
oraz polerowany i półpolerowany. Po-
wierzchnia płytek gresowych może 
być gładka lub strukturalna, z  poły-
skiem albo matowa. To materiał bar-
dzo mocno sprasowany, co sprawia, 
że ma nasiąkliwość poniżej 3%, dzięki 
czemu sprosta wilgoci. Gres szkli-
wiony charakteryzuje się dużą twar-
dością, odpornością na zabrudzenia 
i ścieranie, poza tym jest najbardziej 
atrakcyjny wzorniczo ze wszystkich 
rodzajów gresu. Płytki są zdobione 
różnego rodzaju szkliwami, masami, 
elementami zdobiącymi. Dzięki wy-
drukowi cyfrowemu płytki potrafią 

Prawidłowy montaż wanny oraz baterii ma szczególne znaczenie – usunięcie awarii w tym 
przypadku będzie się bowiem mogło wiązać z koniecznością zdewastowania jej obudowy. 
Zwróćmy też uwagę na właściwą izolację przeciwwilgociową podłogi w tym miejscu.

Równe ściany zapewnią nam prawidłowy 
montaż elementów wyposażenia i sprzętów, 
które musimy na nich zainstalować.
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odtwarzać elementy kamienne lub 
drewniane. Są dostępne zarówno 
w  postaci mozaiki umieszczanej na 
plastrach, jak i  w większych forma-
tach. Jeśli dojdzie do obtłuczenia, 
zostanie odsłonięty czerep płytki wy-
konany z materiału różniącego się ko-
lorem i  strukturą od warstwy szkli-
wionej. Na ściany najczęściej wy-

biera się gres cieńszy, grubości od 6 
do 7,5 mm. Płytki na podłogę są czę-
sto grubsze – mają nawet do 3 cm gru-
bości. Wybierając je, zwróćmy uwagę 
na klasę ścieralności (do V klasy) – im 
wyższa, tym są bardziej odporne na 
ścieranie. Równie ważna jest ich an-
typoślizgowość – najlepsze mają klasę 
R13. Gres polerowany należy do naj-

bardziej efektownych. Jego warstwa 
wierzchnia jest spolerowana po wy-
paleniu, co sprawia, że płytki zyskują 
połysk porównywalny z blaskiem ka-
mienia polerowanego. Dlatego też 
jest bardzo chętnie wykorzystywany 
w reprezentacyjnych łazienkach. Naj-
lepiej użyć go na ściany. Na podłogę 
wybierzmy gres półpolerowany, 

HYDROIZOLACJA 
TO NIEZBĘDNY 

ELEMENT, KTÓRY 
POZWOLI ZACHOWAĆ 
WODOSZCZELNOŚĆ 

CAŁEGO UKŁADU 
ORAZ ZAPOBIEGNIE 

TWORZENIU SIĘ 
NIEESTETYCZNYCH 
ZACIEKÓW, PLEŚNI, 

A NAWET ODSPAJANIU 
PŁYTEK.

Aby cieszyć się łazienką przez 
lata, nie wystarczy kupić wysokiej 
jakości płytki, równie ważny jest 
klej użyty do ich montażu.
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który wytwarza się z gresów szkliwio-
nych oraz nieszkliwionych. Spolero-
waniu poddaje się płytki o  struktu-
rze wklęsło-wypukłej. Gdy elementy 
wypukłe zostaną zeszlifowane, proces 
zostaje zakończony. Dzięki temu po-
łysk zyskują tylko one. Płytki półpo-

lerowane do złudzenia przypominają 
gres polerowany, są jednak od niego 
tańsze oraz mniej śliskie. Niezależnie 
od rodzaju gresu, kupując płytki pod-
stawowe, warto dobrać do nich cokoły 
oraz ozdobne listwy, które ułatwią wy-
kończenie ścian i podłóg. 

ZDECYDUJ SIĘ NA 
FUNKCJONALNE SPRZĘTY
Remont łazienki to okazja, by stała 
się ona bardziej funkcjonalna i ergo-
nomiczna, na co niebagatelny wpływ 
ma dobór odpowiednich urządzeń 
sanitarnych. Zarówno wielkość, jak 
i  kształt oraz nowoczesne sposoby 
montażu pozwalają wybrać sprzęty 
pasujące do wymiarów łazienki oraz 
zaspokajające nasze potrzeby. Odpo-
wiednie znajdziemy niezależnie od 
tego, czy pomieszczenie po remon-
cie będzie służyć całej rodzinie, go-
ściom, czy też może będzie miało cha-
rakter gospodarczy. Przygotowując 
się do zakupu nowych sprzętów, na-
leży określić materiał, z  którego zo-
stały wykonane, ich wymiary, kształt 
oraz kwotę, jaką na nie przezna-
czamy. By uniknąć przeróbek kana-
lizacji, najmniej problemów przyspo-
rzy wymiana na produkty o  tych sa-
mych wymiarach i otworze odpływo-
wym co stare. Kupując je, dobierzmy 
od razu odpowiednie do nich syfony. 

Można je stosować jako okładzinę 
posadzki. Doskonale wygląda 
także na ścianach, sprawdzi się 
również w roli okładziny mebli czy 
blatu. Doda wnętrzu przytulności, 
szlachetności i sprawi, że łazienka 
będzie miejscem prestiżowym 
i mniej surowym. Drewno pasuje 
do łazienki w każdym stylu. Za jego 
użyciem przemawiają nie tylko walory 
estetyczne, ale również właściwości. 
To materiał ciepły w dotyku – jego 
obecność w łazience przełamie chłód 
ceramiki sanitarnej i chromowanych 
baterii. Miękkość i plastyczność 
drewna sprawiają, że łatwo poddaje 
się ono obróbce, dzięki czemu 
można uzyskać z niego dowolne 
wymiary i kształty poszczególnych 
elementów wykończeniowych. 
Zaletą miękkości jest też to, że 
znacznie lepiej amortyzuje upadki niż 
płytki ceramiczne czy kamienne. Za 
drewnem przemawia także bogactwo 
wzorów i kolorów, nieograniczone 
możliwości łączenia z innymi 
materiałami. Do jego atutów należy 
też uniwersalność – doskonale 
współgra z innymi materiałami 
wykończeniowymi, takimi jak płytki 
ceramiczne czy kamienne, a także ze 
sprzętami i urządzeniami sanitarnymi. 
W łazience najczęściej wykorzystuje 

się drewno stabilne, twarde oraz 
odporne na działanie wody. Lepiej 
zrezygnować z posadzki z drewna 
krajowego – wyjątkiem jest jedynie 
to poddawane obróbce termicznej, 
czyli thermodrewno. Specyficzne 
warunki, jakie panują w „mokrym” 
pomieszczeniu lepiej znoszą gatunki  
egzotyczne tek i iroko. Ten pierwszy 

ma bardzo niski współczynnik skurczu 
(9,1%) i dużą twardość. Równie często 
stosowane w łazience iroko ma 
współczynnik skurczu 9,4% i także 
dużą twardość, często zastępuje tek. 
Można też użyć cedr, mahoń, merbau 
i sapeli. W w.c., gdzie panują nieco 
łagodniejsze warunki dla drewna, 
sprawdzi się też jatobe czy doussie.

DREWNO W ŁAZIENCE
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Da  to nam gwarancję, że będą paso-
wały do otworu odpływowego. Po za-
instalowaniu wszystkich elementów 
białego montażu, gdy jeszcze trwa- 
ją prace wykończeniowe, nie zdej-
mujmy z wyposażenia ochronnych 
folii – zabezpieczą je przed uszkodze-
niami i zabrudzeniem. Mimo kariery 
brodzików wanna nadal należy do naj-
bardziej popularnych sprzętów łazien-
kowych. Do wyboru mamy modele 
akrylowe, stalowe wykończone ema-
lią, żeliwne, kompozytowe oraz drew-
niane. Najczęściej sięgamy po wyroby 
z akrylu. Kupując wannę z  tego ma-
teriału, zwróćmy uwagę na grubość 
akrylu. Im jego warstwa jest grubsza, 
tym wanna jest trwalsza, ale też droż-
sza. Dodatkowo warto wybierać mo-
dele z wzmocnionymi dnami i ścian-
kami bocznymi, które są najbardziej 
trwałe oraz lepiej tłumią hałas i dłużej 
utrzymują ciepło. Zaletą akrylowych 
jest również mały ciężar, co ma zna-
czenie, jeśli remontowana łazienka 
jest położona na wyższej kondygna-

cji. Wanny z tego materiału nie są od-
porne na działanie środków chemicz-
nych, ryzykowne jest więc ich mon-
towanie np. w łazience gospodarczej. 
Akryl daje się łatwo formować, dla-
tego wykonane z niego modele mogą 
mieć różnorodne kształty, łatwo więc 
dopasować je do wnętrza. Wanny 
akrylowe mogą mieć różnie wypro-
filowane wnętrze, np. zagłębienia na 
łokcie, plecy, głowę czy kosmetyki, co 
wpływa na ich pojemność. Wanny sta-
lowe są nieco cięższe od akrylowych, 
mają też uboższe wzornictwo, inne 
niż prostokątne są drogie. Modele re-
nomowanych producentów są bardzo 
trwałe, można więc je stosować w każ-
dej łazience. Jeśli pomieszczenie jest 
niewielkie, zastanówmy się nad za-
montowaniem brodzika. Wymieniając 
wannę na brodzik, należy liczyć się 
z dużym remontem, konieczna będzie 
m.in. nowa posadzka. Najbardziej po-
pularne są brodziki akrylowe, mają 
te same właściwości, co wykonane 
z tego materiału wanny. 

Plan funkcjonalny
Warto poświęcić czas na dobre 
rozplanowanie usytuowania 
sprzętów. Decyduje ono 
o wygodzie korzystania 
z łazienki. Plan obejmuje 
rozmieszczenie armatury, mebli, 
grzejnika itp. Należy wziąć pod 
uwagę wysokość, na jakiej 
sprzęty trzeba usytuować, 
ergonomiczne odległości 
między nimi oraz łatwość 
dostępu do każdego z urządzeń 
i akcesoriów wyposażenia. 
W starych domach wyzwaniem 
bywa usytuowanie łazienki. 
Gdy brak dostępu światła 
dziennego, należy przemyśleć 
jej optymalne doświetlenie 
światłem sztucznym. Konieczna 
może być także wentylacja 
mechaniczna. W opracowaniu 
planu przydatne będą darmowe 
programy i aplikacje do 
projektowania łazienek. Są 
dostępne m.in. na stronach 
internetowych producentów 
płytek ceramicznych czy 
armatury.
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MALOWANIE 
I TAPETOWANIE ŚCIAN 
TO NAJCZĘSTSZY 
SPOSÓB ICH 
WYKAŃCZANIA, 
CZĘSTO DECYDUJEMY 
SIĘ NA ICH 
SAMODZIELNE 
WYKONANIE. ZANIM 
JEDNAK PRZYSTĄPIMY 
DO TYCH PRAC, 
ZADBAJMY 
O PRZYGOTOWANIE 
ODPOWIEDNIEGO 
ZESTAWU PRZYBORÓW 
I NARZĘDZI.

AUTOR TEKSTU: Wojciech Plecha

malowanie 
i tapetowanie

SPRAWNE

By prace przebiegały szybko i bez-
piecznie, powinniśmy przed ich 
rozpoczęciem zrobić listę nie-

zbędnych materiałów i  jeśli nie mamy 
ich w domu, zakupić je. Niektóre z nich 
przydadzą się zarówno do malowania, 
jak i tapetowania. 

NA CZYM STANĄĆ
Na każdym etapie tego rodzaju prac 
konieczne będzie zastosowanie drabiny 
lub schodków – trudno bez nich pora-

dzić sobie nie tylko, gdy ściany są wy-
sokie, ale także podczas malowania su-
fitów. Najlepiej wybrać lekki i  bardzo 
uniwersalny, bo przydatny również 
w  codziennym użytku model alumi- 
niowy, który z  łatwością będzie można 
ustawiać w  dowolnym miejscu. Dra-
bina musi być bardzo stabilna – najle-
piej sprawdzi się rozstawiana. Zazwy-
czaj mają one od 2 do 5 stopni. Powinny 
być one szerokie i  ryflowane, tak aby-
śmy mogli na nich pewnie stanąć, bez 
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ryzyka osunięcia się stopy. Ostatni 
stopień to szeroki podest chroniony 
rodzajem małej balustrady, o  którą 
możemy się w  razie konieczności 
oprzeć, jest też przydatny w roli po-
wierzchni odstawczej. Oczywiście 
można też kupić tradycyjną drabinę 
malarską ze stopniami po obu stro-
nach stelaża – do dyspozycji mamy 
lekkie rusztowania aluminiowe lub 
modele drewniane. Jeśli malujemy 
klatkę schodową, dobrym rozwią-
zaniem będzie użycie drabiny ła-
manej. Dzięki połączeniu kilku ele-
mentów (zazwyczaj 3 lub 4) przegu-
bami, można ją ustawiać w różnych 
konfiguracjach.

NARZĘDZIA NA RZECZ 
PORZĄDKU
Duży wpływ na to jak przebiegną 
prace i  jaki będzie efekt końcowy 
ma przygotowanie pomieszczenia 
do malowania lub tapetowania. Ze 
ścian zdejmijmy kinkiety, a jeśli na 
powierzchni, którą będziemy od-
świeżać, znajdują się gniazda lub 
kontakty elektryczne, również je 
zdemontujmy. Podobnie postępu-
jemy z żyrandolami. Przyda nam się 
do tego śrubokręt lub wkrętarka aku-
mulatorowa. Pamiętajmy też, by ze 
względów bezpieczeństwa przewody 

wystające ze ścian ochronić grubą 
taśmą maskującą. 
Ochrońmy również przed zachlapa-
niem ościeżnicę drzwi, najbardziej 
przydatna będzie odpowiednia ta-
śma malarska o  dużej szerokości. 
Ich skrzydło najlepiej zdemontować 
i  zabezpieczyć przed zachlapaniem 
cienką folią malarską. Tak samo 
osłaniajmy meble, których nie bę-
dziemy mogli usunąć z  pomiesz-
czenia. Folia posłuży nam także do 
przykrycia posadzki, by skutecz-
nie ją chroniła, musi być wystarcza-
jąco mocna. Dobrym rozwiązaniem 
są produkty wyposażone w  taśmę 
klejącą – równoczesne rozwijanie 
i przyklejanie folii do podłoża znacz-
nie przyspieszy prace.

NIEZBĘDNE DO 
PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA
Na tym etapie prac będziemy po-
trzebować szpachelki i  skrobaka, 
przydadzą się choćby do usuwania 
starych tapet czy odspojonych frag-
mentów farb oraz do uzupełniania 
ubytków. Wybór szpachli jest bardzo 
duży, do dyspozycji mamy produkty 
zarówno z  rączką plastikową, jak 
i  drewnianą. Ich szerokość należy 
dobierać w  zależności od wielkości 
ubytków, które chcemy usunąć. 

Malowanie pistoletem
Szybkie i wygodne malowanie 
zapewni użycie pistoletu 
elektrycznego. To sprzęt, którym 
można nanosić każdy rodzaj farby. 
Najważniejszą zaletą tego typu 
narzędzi jest znaczne przyspieszenie 
prac, a jeśli farba jest umiejętnie 
nanoszona, mamy również 
gwarancję jakości. Malowanie 
pistoletem nie pozostawia smug, 
co zdarza się przy pokrywaniu ścian 
pędzlem lub wałkiem. Mniejsze 
jest też zużycie farby. Podczas 
malowania pistoletem unikniemy 
także problemu związanego 
z odchodzeniem starej farby i jej 
pozostawaniem na wałku. Na 
wykończonej przy jego pomocy 
płaszczyźnie nie dostrzeżemy też 
włosków czy innych okruchów, które 
można spotkać, jeśli do malowania 
używany jest pędzel lub wałek 
z długim włosiem. Do dyspozycji 
mamy elektryczne pistolety 
malarskie zasilane z sieci lub modele 
akumulatorowe, które dają większą 
swobodę podczas malowania. Warto 
kupić sprzęt o dobrych parametrach. 
Moc jego silnika powinna wynosić 
200-300 W. 
Ważna jest też wydajność tłoczenia 
podawana w gramach na minutę. 
Im wyższa, tym szybsza jest praca 
pistoletem. Najwygodniejszy 
w użyciu będzie model z dużym 
zbiornikiem, dzięki temu w trakcie 
malowania nie trzeba go często 
napełniać. Warto polecić pistolety 
z dodatkowym, oddzielnym 
zbiornikiem, z którego farba 
jest doprowadzana do pistoletu 
elastycznym wężem.
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Zanim przystąpimy do szpachlowa-
nia ścian, rysy należy pokryć samo-
przylepną siatką z włókna szklanego 
lub specjalną taśmą wzmacniającą. 
Do szlifowania drobnych nierówno-
ści oraz uzupełnionych ubytków po-
trzebny nam będzie drobnoziarnisty 
papier ścierny. Najlepiej zaopatrzyć 
się w taki, który będzie osadzony na 
pacy lub klocku, co pozwoli znacznie 
przyspieszyć prace. Przyda się rów-
nież lekkie plastikowe wiaderko oraz 
gąbka do mycia ścian.

POMOCNE W USUWANIU 
TRUDNYCH POWŁOK
Przed nałożeniem nowej powłoki 
sporo kłopotu mogą nam spra-
wić ściany pokryte wcześniej ta-
petą. Przygotowanie podłoża w tym 
przypadku polega na jej zerwaniu. 
Warto wówczas sięgnąć po myjkę ci-
śnieniową – gorący strumień pary 
może bowiem znacznie przyspieszyć 
prace. Do usuwania tapet takich jak 
winylowe czy raufaza przyda się spe-
cjalny perforujący wałek, ma on kolce, 
którymi nakłuwa się powierzchnię 
tapety. Wygodny w  użyciu będzie 
taki ze stosunkowo długą rączką. 
Gdy ściany są pokryte tapetami pa-
pierowymi, czasem wystarczy na-
moczyć je wodą i po pewnym czasie 

zedrzeć za pomocą szpachelki. Je-
śli to nie wystarcza, powierzchnię 
ściany nasącza się preparatem roz-
puszczającym klej. Z  tapety z  war-
stwą spodnią z  fizeliny wystarczy 
zdjąć warstwę wierzchnią, a fizelinę, 
która nie odstaje od podłoża i nie ma 
na niej śladów zadrapań czy rozdarć 
– pomalować. Kłopotliwe są lampe-
rie z farby olejnej. Najlepiej je usu-
nąć za pomocą dobrego preparatu 
rozmiękczającego farbę. Konieczne 
jest również usunięcie powłok z farb 
klejowych. Należy je zmywać wodą 
z dodatkiem detergentu aż do odsło-
nięcia tynku. Klejówkę można też 
zwilżać i zdzierać szpachelką. 

NIEODZOWNE 
DO MALOWANIA
Malowanie zacznijmy od naroży, 
położonych najwyżej na ścianie. 
Zróbmy to pędzlem lub małym wał-
kiem, powinien być wąski i  krótki 
o  szerokości nie przekraczającej 
10  cm. Do reszty powierzchni za-
stosujmy szeroki wałek, który wcze-
śniej umieszczamy na drążku tele-
skopowym o  regulowanej długości 
(można go łatwo zsuwać i rozsuwać). 
To rozwiązanie znacznie poprawi 
komfort pracy. Ważna jest rów-
nież długość włosia. Wałkiem 

BHP też ważne
Zarówno podczas prac 
związanych z przygotowywaniem 
podłoża, jak i na etapie 
nanoszenia powłok malarskich 
czy kleju do tapet warto 
wykorzystać rękawice robocze, 
maski chroniące przed 
pyłem i odpryskującą farbą 
oraz szkodliwymi oparami 
chemicznymi. Jeśli ubytki 
w ścianach są niewielkie, 
wystarczą maski przeciwpyłowe, 
które przede wszystkim powinny 
być szczelne. Prace wykonujmy 
w rękawicach, które będą chronić 
nasze dłonie przed związkami 
chemicznymi zawartymi 
w produktach do malowania czy 
tapetowania, a także obtarciem 
czy skaleczeniem. Rękawice 
powinny zapewniać dobry chwyt. 
Korzystnym wyborem będą 
bawełniano-poliestrowe lub 
z gumowaną częścią chwytną.

ZANIM PRZYSTĄPIMY 
DO MALOWANIA 

LUB TAPETOWANIA, 
KONIECZNY BĘDZIE 
PRZEGLĄD ŚCIAN, 

A CZĘSTO USUNIĘCIE 
STARYCH POWŁOK.
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o  krótkim włosiu od 6 do 10 mm 
malujemy podłoża gładkie, takie 
jak gładzie gipsowe. Wałki o  śred-
niej długości włosia od 13 do 15 mm 
przeznaczone są do malowania tra-
dycyjnych tynków mineralnych oraz 
tapet takich jak raufaza. Ich uży-
cie zapewni lepsze pokrycie farbą 
wszystkich fragmentów ściany. Dla 
przebiegu prac istotny jest także 
materiał z  jakiego wałek został wy-
konany. Do dyspozycji mamy pro-
dukty z tworzyw sztucznych lub na-
turalnych, weluru, sznurka, futra 
lub gąbki. Wybór powinien być do-
stosowany do rodzaju farby, jaką 
planujemy malować. Do nakłada-
nia farb wodorozcieńczalnych naj-
lepiej wybrać wałek z mikrofibry, do 
farb lateksowych i  dyspersyjnych 
ze sznurka, a do olejnych – z gąbki. 
Wałki wełniane, akrylowe i  welu-

rowe zazwyczaj stosuje się do farb 
rozpuszczalnikowych. Producenci 
farb znając właściwości swoich pro-
duktów proponują narzędzia, za po-
mocą których najlepiej rozprowa-
dzą się one po powierzchni, dlatego 
warto zapoznać się z  informacją za-
wartą na opakowaniu. Wałki możemy 
kupić pojedynczo lub w  zestawie, 
w którym jest rączka z wymiennymi 
wkładami wałków o  różnej wielko-
ści. Nie tracimy wtedy czasu podczas 
pracy na kolejne mycie wałka.  
W  komplecie może być też nie-
odzowna do malowania kuweta. Jej 
zadaniem jest ułatwienie aplika-
cji farby. Może mieć różne wymiary 
– dlatego jeśli decydujemy sie na ze-
staw, mamy gwarancję, że będzie do-
pasowana do szerokości najwięk-
szego wałka. Kupioną oddzielnie 
powinniśmy dobrać do wymiarów 

wałka. Do odsączania nadmiaru 
farby służy szorstka powierzchnia 
górnej części kuwety. Do tego celu 
można też wykorzystać specjalną 
kratkę.

NARZĘDZIA USPRAWNIAJĄCE 
TAPETOWANIE
Cięcie tapety i  jej smarowanie kle-
jem najwygodniej wykonywać na 
specjalnym stole do tapetowania. Po-
trzebny będzie nam również ostry 
nożyk introligatorski, który wykorzy-
stamy do przycinania rozwiniętych 
brytów tapety oraz metalowy liniał, 
który posłuży nam do wyznaczenia 
linii cięcia. Kolejne niezbędne na-
rzędzie to szeroki pędzel ławkowiec 
do nanoszenia kleju na tapetę. 
Po klej będzie nam najwygodniej 
sięgać do plastikowego, lekkiego 
wiaderka. Pion sznurkowy pozwoli 
nam wyznaczyć pionowe linie po-
mocniczych. Przyklejoną do ściany 
tapetę, najlepiej dociskać gumo-
wym wałkiem lub szczotką tapeciar-
ską, co pozwoli usunąć pęcherze po-
wietrza. Jeśli zastosowaliśmy wy-
tłaczaną tapetę papierową, zamiast 
wałka używamy jedynie czystej ście-
reczki. W  trudno dostępnych miej-
scach, np. na styku ściany z sufitem, 
do dociskania wykorzystajmy plasti-
kową szpachlę lub szczotkę tapeciar-
ską. Do zbierania nadmiaru kleju 
w  miejscach styku przydatna bę-
dzie wilgotna gąbka lub ściereczka. 
Naddatki tapety na suficie i  pod-
łodze trzeba będzie obciąć ostrym 
nożykiem – wilgotną tapetę łatwo 
podrzeć. 
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BUDOWA CZY REMONT WYMARZONEGO DOMU NIE NALEŻY DO 
NAJŁATWIEJSZYCH ZADAŃ. KAŻDY ETAP PRAC BUDOWLANYCH WYMAGA 
ZAKUPU ODPOWIEDNICH  MATERIAŁÓW, CHRONIĄCYCH BUDYNEK PRZED 
WODĄ I WILGOCIĄ.

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

folie i membrany
PAPY

Materiały przeciwwilgociowe 
i przeciwwodne wykorzy-
stywane są w wielu miej-

scach domu. Bez nich budowa czy re-
mont dachu, podłóg, balkonów, tara-
sów czy ścian fundamentowych nie 
byłaby możliwa. Z tego też powodu 
wybierając materiały izolacyjne, 
trzeba zwrócić uwagę na specyfikę 
danego miejsca. Chociaż hydroizola-
cja pełni zawsze takie samo zadanie 

– chroni budynek przed zalaniem czy 
zawilgoceniem – inną zastosujemy na 
dachu płaskim, a inną na tarasie usy-
tuowanym nad pomieszczeniem. 

TRADYCYJNIE – PAPY
Papa chociaż jest materiałem uniwer-
salnym, to nie znaczy, że na rynku 
jest jej jeden rodzaj. Obecnie więk-
szość sprzedawanych pap to papy ter-
mozgrzewalne. Oznacza to, że mocuje 

się je przez rozgrzanie (specjalną na-
grzewnicą) spodniej warstwy bitumu 
i przyklejenie papy do podłoża. W ten 
sposób układa się papę głównie na 
powierzchniach płaskich. Papy tra-
dycyjne mocuje się mechanicznie (na 
wkręty z kołkami lub gwoździe pa-
piaki; kolejne pasy papy powinny być 
układane na zakład, który dodatkowo 
się skleja lub zgrzewa) albo przykleja 
(na lepik lub inne kleje bitumiczne) 
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– metodę tę stosuje się najczęściej do 
izolacji fundamentów oraz w napra-
wach starych pokryć dachowych. Na 
rynku dostępne są również papy sa-
moprzylepne, do których mocowania 
nie są potrzebne żadne urządzenia, 
kleje ani łączniki.

WARSTWY PAPY
Papy mają budowę warstwową. Ich 
rdzeniem jest osnowa, najczęściej wy-
konana  z:

 welonu szklanego – takie papy są 
stabilne wymiarowo, ale mało este-
tyczne, sprawdzą się jako izolacje 
przeciwwilgociowe lub podkład pod 
pokrycie dachowe;

 włókniny poliestrowej – dzięki niej 
papy są elastyczne, stosuje się je 
przede wszystkim do wierzchniego 
krycia i wykonania detali, np. ob-
róbek w miejscach narażonych na 
przecieki;

 kompozytu poliestrowo-szklanego 
–  takie papy są mocne, elastyczne 
i  stabilne wymiarowo, stosowane są 
do wierzchniego krycia dachów, izola-
cji fundamentów, stropów czy tarasów. 
Osnowa obustronnie zabezpieczona 
jest warstwą zwykłego, oksydowanego 
lub modyfikowanego bitumu – dzięki 
niemu woda nie przesiąka przez papę. 
Oksydowanie (czyli nadmuchiwanie 
masy bitumicznej gorącym powie-
trzem) sprawia, że papa staje się bar-
dziej odporna na niską i wysoką tem-
peraturę (od 0 do +70oC). Papy oksy-
dowane polecane są na pokrycia dwu- 

lub trójwarstwowe. Bitum może być 
także wzbogacony plastomerem atak-
tycznym APP – dobre papy mają mi-
nimum 20% APP w bitumie, a najlep-
sze nawet 40%. Tak modyfikowane 
papy zachowują swoje właściwości 
w temperaturze od -15 do +150oC. Od-
znaczają się też wysoką odpornością 
na promieniowanie UV. Papy mogą 
być także modyfikowane elastome-
rem SBS. Jego zawartość nie powinna 
być mniejsza niż 10% – papa dobrej ja-
kości ma ok. 12%. Takie papy zacho-
wują swoje właściwości w tempera-
turze od -20 do +120oC. Również po-
limer PAO wykorzystywany jest do 
modyfikacji bitumu. Zapewnia on 
papie odporność na temperaturę od 
-20 do +140oC. Papy z PAO mają rów-
nież lepszą przyczepność do podłoża 
i trwałość.  
Na wierzchniej stronie papy może 
znajdować się posypka mineralna (np. 

z kruszywa bazaltowego) lub talk. Za-
pewniają one większą odporność na 
promieniowanie UV, sprawiają rów-
nież, że jej powierzchnia jest mniej 
narażona na sklejanie się i uszkodze-
nia mechaniczne.    

IZOLACJA FUNDAMENTÓW
Do niedawna do izolacji przeciwwilgo-
ciowej fundamentów najczęściej sto-
sowano  papę na lepiku, lecz na rynku 
dostępne są także inne materiały. 
Folie płaskie. Do izolacji przeciwwil-
gociowych i średnich izolacji prze-
ciwwodnych polecane są folie PVC 
i  polietylenowe. Do ciężkich izolacji 
przeciwwodnych najlepiej zastosować 
jedną warstwę folii EPDM. 
Membrany kauczukowo-bitumiczne. Są 
stosowane do izolowania podziem-
nych części budynków (przy izola-
cjach średniego typu), mogą być ukła-
dane nawet na wilgotnym jeszcze 
betonie. Membrany te są zazwyczaj 
samoprzylepne. 
Masy bitumiczne. To płynne lub pół-
płynne preparaty na bazie asfaltu, 
które po wyschnięciu tworzą na ścia-
nie elastyczną, wodoszczelną po-
włokę. Wzbogacone są dodatkowo 
różnymi substancjami chemicznymi, 
które zwiększają jego właściwości izo-
lacyjne i ułatwiają rozprowadzenie 
masy. Mogą także zawierać środki 
adhezyjne poprawiające ich przyczep-
ność. W składzie mas bitumicznych 
często znajduje się także syntetyczny 
kauczuk odpowiedzialny za poprawę 
elastyczności. Masy mogą być roz-
puszczalnikowe lub bezrozpuszczal-
nikowe – stosuje się je do wykonywa-
nia pionowych i poziomych izolacji 
przeciwwilgociowych. 
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Masy mineralne. Te drobnoziarniste 
zaprawy na bazie cementu, z dodat-
kiem substancji poprawiających pla-
styczność, wodoszczelność i szybkość 
wiązania mogą być wykorzystane do 
izolacji pionowych przeciwwilgocio-
wych i przeciwwodnych fundamen-
tów. Wykonane z nich hydroizolacje 
są paroprzepuszczalne.  
Emulsje asfaltowe i lateksowe. Ich roz-
puszczalnikiem jest woda. Nie zawie-
rają rozpuszczalników organicznych 
powodujących destrukcje polisty-
renu. Nie niszczą więc styropianu. 
Zaprawy hydroizolacyjne. To drobno-
ziarniste zaprawy cementowe mody-
fikowane żywicami syntetycznymi. 
Można ich używać do wykonywania 
pionowych izolacji przeciwwilgocio-
wych i przeciwwodnych. Przeważnie 
tworzą na podłożu sztywną powłokę. 
Można nimi zabezpieczać funda-
menty dopiero, gdy skończy się etap 
osiadania domu, w przeciwnym razie 
zaczną pękać i stracą swoje właściwo-
ści izolacyjne. Są też takie zaprawy, 
które tworzą powłokę trwale ela-
styczną. Preparaty dostępne są jako 
jednoskładnikowe (do rozrobienia 
z  wodą) lub dwuskładnikowe (wodę 
zastępuje specjalny płyn). 
Bentonit. Jest to chemicznie obojętny 
pył. Jeśli umożliwi mu się swobodne 
pęcznienie, to po nawilżeniu zamienia 
się w żel, który nie będzie przepusz-
czał ani wody, ani pary wodnej. I w ta-
kiej właśnie formie tworzy znakomitą 
izolację przeciwwodną. Materiały ben-
tonitowe wykorzystuje się najczęściej 
do ciężkich izolacji przeciwwodnych, 
nie ma konieczności wykonywania 
drenażu. Bentonit sprzedawany jest 
w postaci paneli lub membran. 

FOLIE I MEMBRANY POD 
SKOSAMI
Obecnie do izolacji dachu powszech-
nie stosuje się folie lub membrany 
dachowe. Powstały one po to, aby 
uniknąć problemu gromadzenia się 
wilgoci pod pokryciem dachowym. 
W ich przypadku, w przeciwieństwie 
do papy, nie ma potrzeby stosowa-
nia tzw. deskowania, które zwiększa 
koszty budowy dachu. Ponadto folie 
są znacznie lżejsze i podatne na od-
kształcenia, co zwiększa ich funkcjo-
nalność oraz ułatwia montaż. Naj-
lepszym rozwiązaniem jest zastoso-
wanie membran wysokoparoprze-
puszczalnych. Z  jednej strony są 
doskonale przepuszczalne, a z dru-
giej chronią poddasze przed wnika-
niem wilgoci. Najczęściej sprzeda-
wane są w dużych rolkach szerokości 
1,5 m i długości nawet do 50 m. Mem-
brany można układać na wszyst-
kich rodzajach dachów, pod warun-
kiem, że ich kąt nachylenia jest więk-
szy niż 20°. Na dachach bardziej pła-
skich woda zamiast spływać, może 
zalegać na membranie, co ma nega-
tywny wpływ na pokrycie dachowe. 
Membrana sprawdzi się na dachu, na 
którym ułożymy później dachówki, 
blachodachówkę, czy inne pokry-
cie. Można ją układać na styk z ter-
moizolacją, a to znacząco upraszcza 
konstrukcję dachu i eliminuje moż-
liwość popełniania błędów. Stosując 
folie o wysokiej paroprzepuszczalno-
ści nie musimy zachowywać szcze-
liny wentylacyjnej nad warstwą ocie-
plenia, tak jak w przypadku pełnego 
deskowania. Możemy więc zamonto-
wać między krokwiami wełnę mine-
ralną na całą ich wysokość. 

Jaka papę wybrać?
Papy stosowane jako izolacja 
przeciwwodna narażone 
są na napór wody (i gruntu, 
gdy stanowią izolację 
fundamentów) oraz przeróżne 
uszkodzenia mechaniczne. 
Dlatego, aby spełniały swoją 
funkcję muszą charakteryzować 
się odpowiednimi parametrami.

 Nieprzemakalność. Papa 
musi być wodoszczelna, czyli 
przetrwać 24 godziny pod 
naporem 6 m słupa wody.

 Odporność na przebicie. 
Wszelkiego rodzaju perforacje 
to jedno z najczęstszych izolacji 
bitumicznych. O odporności 
na takie uszkodzenia informuje 
oznaczenie PS. Dobre papy 
mają oznaczenie PS3, najlepsze 
– PS4.

 Gramatura osnowy. Zależy 
od niej wytrzymałość papy 
na uszkodzenie – im większa 
jest gramatura osnowy, tym 
papa jest odporniejsza. Mocne 
osnowy mają gramaturę 200- 
-250 g/m2.

 Grubość papy. Im papa 
jest grubsza, tym bardziej 
odporna na uszkodzenia 
oraz ewentualne przecieki. 
Taka papa jest też łatwa 
do układania. Do izolacji 
podziemnych części budynków 
najlepiej więc wybierać papy 
o grubości minimum 4,5 mm.  
Ponadto papy powinny być 
odporne na niską i wysoką 
temperaturę oraz trwałe. 
Cechy te są szczególnie 
istotne podczas wybierania 
pap na dachy lub podczas 
izolacji tarasów. Do izolacji 
fundamentów najczęściej 
stosuje się papy oksydowane 
lub modyfikowane, na osnowie 
z włókna szklanego.
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DO REMONTU 
TRZEBA SIĘ DOBRZE 
PRZYGOTOWAĆ. 
ZANIM RUSZYMY NA 
ZAKUPY PO POTRZEBNE 
MATERIAŁY I SPRZĘTY, 
KONIECZNE JEST 
WYKONANIE 
DOKŁADNYCH 
POMIARÓW 
W MIESZKANIU.

AUTOR TEKSTU: Andrzej Jakubowski

za miarkę   
MIARKA

Zarówno aby obliczyć ile litrów 
farby potrzebujemy do poma-
lowania wnętrz, ile metrów 

okładziny wymaga nasza podłoga, 
czy jak dużo tapety musimy ku-
pić na ścianę w  salonie, niezbędne 
są przyrządy miernicze. Ale nie 
dość na tym, gdyż bez precyzyjnie 
przeprowadzonych pomiarów prze-
strzeni nie będziemy wiedzieli jak 
duże sprzęty i meble możemy usta-
wić we wnętrzu. Zbyt szeroka szafa 
czy lodówka mogą nastręczyć nam 
wiele problemów, a  ich wymiana 
dodatkowych kłopotów transporto-
wych. W trakcie remontu, poza tra-
dycyjną miarką, okazuje się, że po-
trzebna jest także suwmiarka, która 
ułatwi nam wykonanie pomiaru np. 
średnicy otworu, światła rury, prze-
wodu, wymiarowania wkrętu, śruby. 
Z kolei precyzyjne wykonanie kąta 
prostego nie uda się bez kątow-
nika, a  trzymanie pionu i  poziom 
sprawdzimy tylko poziomnicą. Na 
rynku narzędzi pomiarowych już 
od dawna królują nowoczesne urzą-
dzenia. Drewniana miarka i  pion 
murarski zastępują sprzęty elek-
troniczne, wyposażone w  wyświe-
tlacz, na którym odczytuje się wy-
niki dużo lepiej niż na podziałkach 
urządzeń manualnych. Często mają 
też wbudowaną pamięć. Niektóre 
przyrządy są wielofunkcyjne i  bez 
ich pomocy ekipy remontowe nie 
wyobrażają sobie już pracy. Ale co-
raz częściej znajdują one też swoje 
miejsce w domowej skrzynce narzę-
dziowej, zwłaszcza u osób, które lu-
bią majsterkować.
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Kątowniki
To narzędzia o dwóch 
ramionach, wyznaczające 
kąty. Podstawowy kątownik 
wyznacza jedynie kąt prosty, 
inne o ruchomych ramionach 

pozwalają oznaczać kąty o innych 
wartościach. Wybierając narzędzie dobrze 
jest zdecydować się na odporne na korozję. 
Kątownik może być wykonany z tworzywa, 
aluminium lub stali. Dla wygody lepiej, aby 
miał podziałkę po obu stronach ramienia 
pomiarowego. Może być też dodatkowo 
wyposażony w poziomnicę. Kątownik 
stolarski o formie regulowanej pozwoli na 
pomiar w szerszym zakresie, czyli od 0 do 
180 stopni. Model uniwersalny będzie miał 
zarówno podziałkę metryczną, jak i calową. 
Do wyboru są też kątownice aluminiowe 
o anodowanej powierzchni i podwyższonej 
odporności oraz z elektronicznym ekranem 
LCD, na którym wyświetlany jest odczyt 
pomiarów. 

Miarka stalowa
Najbardziej poręcznym i niezbędnym narzędziem pomiarowym jest 
klasyczna stalowa miara zwijana, czyli miarka w postaci metalowej 

taśmy z podziałką. Sprawnie zdejmiemy nią wszystkie wymiary, a dzięki 
niedużej kasecie, w której się chowa, możemy mieć ją zawsze 
przy sobie w trakcie prowadzenia prac. Wygodne modele 
mają na końcu taśmy zaczep, ułatwiający mierzenie dystansu, 
zwłaszcza gdy pracujemy w pojedynkę. Dodatkowo może on 
mieć magnetyczną końcówkę, która również miarkę stabilizuje. 
Żeby przyrząd był solidny, konieczne jest, by połączenie 
z końcówką miało podwójne nity oraz by taśma była trwale 
zamocowana w pojemniku. Wygodna będzie miara z blokadą 
zatrzymującą w danym miejscu taśmę i przyciskiem do jej 
samoczynnego zwijania. Trwalsze i droższe narzędzia mają 
solidny korpus obudowy wykonany z tworzywa sztucznego, 
wytrzymały na uderzenia i upadki. Dłużej posłuży nam 
też taśma powleczona nylonem. Miary stalowe różnią się 
długością, najczęściej znajdziemy produkty mające od 
2 do 10 m. Niestety większe dystanse trzeba mierzyć na 
raty, co może wiązać się z niedokładnościami i błędami 
pomiarowymi. 

Taśma miernicza
Duże gabaryty i większe dystanse, trudno zmierzyć miarą stalową, 
przyda wówczas taśma miernicza. Przy tym narzędziu szybko miarka 
się nie skończy, gdyż mamy do dyspozycji przyrządy o długości od 
10 do 100 m. Taśma jest bardziej miękka od miary stalowej, gdyż 
wykonana jest z tkaniny z włókna szklanego, co czyni ją przyjaźniejszą 
(brzegi nie są ostre). Podczas automatycznego zwijania, które 
następuje szybko, nie przetniemy skóry, co zdarza się przy stalowych 
taśmach. Dłuższe miarki wyposażone są w pokrętło w formie korbki, 
służące do jej zwijania. Obudowa taśmy jest okrągła i wykonana z 
trwałego tworzywa. Lepsze jakościowo taśmy będą miały miarki 
dodatkowo wzmacniane, dzięki czemu dłużej nam posłużą. Podczas 
wykonywania pomiarów przydatne są końcówki w formie szpikulców 
(do wbijania w ziemię) lub zaczepów, które przeznaczone są do użytku 
we wnętrzach.

Poziomnica 
Narzędzie to pomaga wyznaczyć poziom, ale to nie wszystko. Przydaje się 
bowiem również do sprawdzania kątów i pionu. Ten przyrząd pomiarowy 
wykorzystuje siłę grawitacji i libelle rurkowe (mocowane prostopadle, 
równolegle i pod kątem do obudowy poziomnicy). Są to przezroczyste 
ampułki z cieczą, pęcherzykiem powietrza i zewnętrzną podziałką. 
Dokładność poziomnicy zależy od przewagi libelli, czyli jej wartości kątowej 
oraz długości narzędzia, a nawet materiału, z którego jest zbudowany. 
Im dłuższa poziomnica, tym dokładniejsza. Wybierając produkt należy 
sprawdzić solidność mocowania libelli. Najczęściej spotkamy dziś 
aluminiowe produkty, które są trwałe i lekkie. Dodatkowo można wybrać 
poziomnice z magnesem lub antypoślizgową powierzchnią, które stabilizują 
przyrząd w trakcie pracy. Nowszym produktem i bardziej precyzyjnym 
będzie model cyfrowy z wyświetlaczem. 
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Dalmierz laserowy
Jest dokładniejszy od 
odległościomierza ultradźwiękowego. 
Pomiar wykonuje się podobnie, kierując 
wiązkę światła laserowego w miejsce, do 
którego chcemy zmierzyć dystans. Konieczne jest, by 
granicę tworzyła fizyczna płaszczyzna – laser nie nadaje 
się do mierzenia odległości w przestrzeni otwartej. Z jego 
pomocą ocenimy odległość w zasięgu maksymalnie do 60 m. 
Podstawowe modele pozwalają na ocenę dystansu jedynie 
do 15 m. Dalmierz laserowy może łączyć w sobie funkcję 
poziomnicy, a czasem jego korpus kryje w sobie dodatkowo 
miarę stalową. To narzędzie dość kosztowne i nie zawsze 
w zestawie dostaniemy statyw. Jest on jednak konieczny, dla 
prawidłowego dokonywania pomiarów, co zwiększa wydatek. 

Dalmierz ultradźwiękowy
Inaczej zwany jest odległościomierzem. 
To nieduże urządzenie, wielkości telefonu 
komórkowego, które przykłada się krawędzią do 
punktu, w którym zamierzamy rozpocząć pomiar 
i wcelowujemy jego drugą krawędź w miejsce, 
w którym chcemy go zakończyć. Po naciśnięciu 
przycisku na wyświetlaczu pojawi się dystans. 
Dalmierz ultradźwiękowy wykorzystuje do 
pomiaru fale odbijające się od przeszkód. Dlatego 
precyzyjnie wykona zadanie jedynie w pustej 
przestrzeni, pozbawionej licznych mebli i wielu 
przedmiotów. W ten sposób zmierzymy dystans 
do 20 m. Dalmierze ultradźwiękowe nie należą do 
wyjątkowo precyzyjnych. 

Suwmiarka
Do wymiarowania drobnych otworów lub mierzenia średnicy 
kołków, śrub czy gwintów niezbędny jest precyzyjniejszy od miar 
przyrząd, taki jak suwmiarka. Składa się ze stałej i ruchomej szczęki 
do pomiarów zewnętrznych, oraz drugiej pary szczęk służących 
do pomiarów wewnętrznych. Ponadto ma głębokościomierz. 
Podziałka milimetrowa i jej noniusz daje możliwość wymiarowania 
z dokładnością do 0,1 mm. Oddzielna podziałka wyznacza wartości 
w calach. Solidne narzędzie będzie stworzone ze stali nierdzewnej. 
Znajdziemy suwmiarki o różnych wielkościach, które mogą 
dawać pomiar od 0 do 150 mm lub nawet do 3000 mm. Oprócz 
narzędzi analogowych do dyspozycji mamy suwmiarki z czujnikiem 
zegarowym lub wskaźnikiem cyfrowym. Te ostatnie są najchętniej 
dziś wybierane, ze względu na wygodny odczyt pomiaru i jego 
precyzję. Zasilane są płaską baterią.    

Poziomnica 
laserowa
Najbardziej zaawansowanym 
modelem poziomnicy jest przyrząd 
laserowy. Nie tylko wyposażony 
jest w wyświetlacz jak przyrząd 
cyfrowy, ale jego pomiar jest 
najbardziej precyzyjny. Dzięki wiązce 
światła laserowego wyznacza 
linie poziome, pionowe i krzyżowe 
zarówno na ścianach, posadzce 
oraz suficie. Mocowany na statywie o regulowanej 
wysokości pozwoli z dużą dokładnością zbudować 
idealną ściankę działową, zamontować równo okna, 
sprzęty, meble, położyć płytki okładziny, poprowadzić 
instalacje itp. Wyposażony jest w funkcję 
samopoziomowania, dzięki czemu nie musimy 
martwić się o dokładność pomiaru. Znajdziemy 
poziomnice laserowe o zakresie od 5 do 30 m, choć 
profesjonalne narzędzia budowlane mogą mieć 
nawet zasięg do 100 m.
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MIESZKAĆ Z KLASĄ
     15 lat urządzamy nasze domy z Mrówką

Początek lat 2000. to okres inten-
sywnych przemian w urządza-
niu wnętrz. Mieliśmy w  tym 

czasie już za sobą lata dziewięćdzie-
siąte, kiedy to polski rynek otworzył 
się na mnogość trendów i oferty ma-
teriałowej z Zachodu. To też czas po-
wstawania i odbudowywania polskiej 
branży budowlanej również w  seg-
mencie wykończenia i  wyposażenia 
wnętrz. Okres, kiedy uruchamiały 
swoją działalność pierwsze sklepy 

PSB Mrówka, to moment kształto-
wania się najważniejszych współ-
czesnych trendów, a ostatnie piętna-
ście lat – wdrażania ich do naszych 
wnętrz, które zmieniają się stop-
niowo i  ciągle jeszcze niosą ze sobą 
bagaż siermiężności poprzedniego 
stulecia. Jubileusz sieci PSB Mrówka 
jest okazją przyjrzenia się najważ-
niejszym nurtom przetaczającym 
się w  tych latach przez nasze domy 
i mieszkania.  

OTWIERANIE PRZESTRZENI
Wyróżnikiem współczesnych wnętrz 
ma być przestrzeń. Nowe mieszka-
nia, nawet te o niewielkim metrażu, 
mają większą powierzchnię prze-
szkleń, które przez naturalne światło 
i  otwarte widoki optycznie powięk-
szają przestrzeń. Doceniamy wyso-
kość – deweloperzy oferują wyższe 
mieszkania niż te w blokach z wiel-
kiej płyty, wysokość staje się atutem 
mieszkań w  starych kamienicach, 

SKLEPY PSB MRÓWKA OD POCZĄTKU SWOJEGO ISTNIENIA SŁUŻYŁY POLSKIM 
DOMOM I MIESZKANIOM. POMAGAŁY IM STAWAĆ SIĘ PIĘKNIEJSZYMI 
I NOWOCZEŚNIEJSZYMI. POPATRZMY, JAK ZMIENIAŁY SIĘ NASZE WNĘTRZA.

piętnastolecia

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska, 
Anna Wojciechowska

PRZEBOJE



które również cieszą się sporą popu-
larnością na rynku wtórnym. O prze-
strzeń walczymy jednak również 
w  starych mieszkaniach. Jednym 
z  elementów wielu remontów jest 
wyburzanie ścian działowych i  łą-
czenie funkcjonalne pomieszczeń 
–  kuchni z  pokojem dziennym, po-
koju dziennego z holem itp.  Otwarta 
na pokój dzienny kuchnia, która jesz-
cze na początku lat 2000. była przed-
miotem rozważań i  pytań, dzisiaj 
stała się standardem. Odpowiedzią 
producentów i   handlowców na ten 
trend są materiały wykończeniowe 
oraz wyposażenie służące wielofunk-
cyjnym wnętrzom. Elementem spa-
jającym otwartą przestrzeń może 
być np. posadzka. Płytki ceramiczne 
z  rysunkiem drewna czy odtwarza-
jące elegancki kamień lub drewno 
o wysokich parametrach ścieralności 
i  odporności na wilgoć to materiały, 
które sprawdzą się i  w  aneksie ku-
chennym, i  części wypoczynkowej. 
Płynnym połączeniom sprzyjają 
także szafki kuchenne. Widoczne 
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z perspektywy jadalni czy też salonu 
ich eleganckie fronty wykończone 
fornirem czy też modną lakierowaną 
okładziną budują harmonijny obraz 
strefy dziennej. Nie musimy też oba-
wiać się zgrzytu estetycznego w przy-
padku wyeksponowanych okapu, zle-
wozmywaka czy piekarnika. Ich de-
sign można tak dopasować, że wpiszą 
się dobrze zarówno w  aranżację kla-
syczną, jak i nowoczesną. Powszechne 
stało się także łączenie przestrzeni 
przy pomocy opraw oświetleniowych. 
Te, które do niedawna uznawane były 
za salonowe, dzisiaj z  dobrym efek-
tem zdobią kuchenne strefy robocze 
czy szlaki komunikacyjne. Autono-
mię poszczególnych aneksów otwar-
tej przestrzeni dziennej podkreśla 
się takimi środkami jak np. transpa-
rentne ścianki czy drzwi przesuwne, 
które służą również uzyskaniu prze-
strzennego charakteru wnętrza. Po-
dobną rolę mogą odgrywać meble, 
np. bufety czy ażurowe wyspy ku-
chenne. Wypierają one modne nie-
gdyś niskie ścianki murowane lub 
wykonywane z  płyty g-k. Odcho-
dzimy też od cieszących się jeszcze 
do niedawna wielką popularnością 

podwieszanych sufitów z wmontowa-
nym oświetleniem czy regałów wzno-
szonych z  płyt g-k. W  miejsce trwa-
łej zabudowy wchodzą meble wolno 
stojące pochodzące z  różnych epok, 
tworząc wnętrza w  modnym stylu 
eklektycznym.

AWANS ŁAZIENEK
Przestrzeń współczesnych łazie-
nek buduje bestsellerowy dziś mi-
nimalizm, który wydobywa funk-
cje użytkowe sprzętów, a  ponadto 
daje szansę na ich realizację w nie-
wielkiej przestrzeni. Powściągliwość 
w  stosowaniu koloru i  dekoracji na 
okładzinach ściennych i  posadzko-
wych sprawia, że nawet niewielkie 
łazienki wydają się bardziej prze-
stronne, a  dzięki stosowaniu szkła 
w  obudowie kabin prysznicowych 
oraz ścianek odzielających prysznic 
– całe wnętrze sprawia wrażenia 
transparentnego. 
Wyróżnikiem współczesnej łazienki 
jest przede wszystkim jej czystość. 
Jest to możliwe dzięki zastosowa-
niu samoczyszczącego się szkła, na 
którym nie widać osadów z  wody 
czy mydła, a mycie jego powierzchni 
jest łatwiejsze. Hydrofobowa po-
wierzchnia odpycha wodę i sprawia, 
że szybciej spływa. Nowoczesna 
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JEŚLI NIE CHCEMY, BY 
ARANŻACJE NASZYCH 

MIESZKAŃ SZYBKO 
WYSZŁY Z MODY, 
ZAINWESTUJMY 

W PONADCZASOWE 
MATERIAŁY I SPRZĘTY.  
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łazienka może mieć montowane 
podwieszane urządzenia sanitarne 
na dowolnej wysokości, dostoso-
wanej do naszego wzrostu. Bate-
rie przy nich będą minimalistyczne 
i działające na fotokomórkę, pozwa-
lającą oszczędzać wodę. Pod pryszni-
cem armatura może mieć wmonto-
wany termostat, który zadba o stałą 
temperaturę wody i  energooszczęd-
ność. Staramy się poszerzyć func-
kjonalność tego pomieszczenia po-
przez wyposażenie łazienki w wannę 
i  brodzik. Jeśli ze względu na brak 
przestrzeni jest to niemożliwe, de-
cydujemy się na wannę z  funkcją 
kabiny prysznicowej lub przestron- 
ny brodzik z  kabiną. Możemy ją 

np. wyposażyć w wygodne siedzisko. 
Dobrym rozwiązaniem jest również 
głęboki brodzik – niektóre modele 
osiągają nawet powyżej 30 cm głę-
bokości. Brodzik bywa zastępowany 
przez odpływ w podłodze, można go 
zrobić również w  ścianie. Stąd też 
popularność kabin typu „walk in”, 
czyli takich, których posadzka jest 

kontynuacją posadzki łazienkowej. 
Różni ją tylko spadek wykonany 
w  kierunku odpływu. Brak trady-
cyjnej kabiny powoduje, że nowo-
czesna łazienka może pochwalić się 
szklanymi drzwiami prysznica, naj-
częściej bezramowymi. Są transpa-
rentne i prawie niewidoczne w prze-
strzeni, co wpływa na jej wizualne 
powiększenie. Gdy dodać do tego 
baterie podtynkowe i deszczownicę, 
uzyskamy optymalny minimalizm 
aranżacyjny. 

NOWA ROLA OŚWIETLENIA
Przez ostatnie piętnaście lat na-
uczyliśmy się również doceniać rolę 
światła sztucznego w  budowaniu 
klimatu wnętrz i  poprawianiu jego 
funkcjonalności. Ewolucja postrze-
gania oświetlenia jako środka aran-
żacyjnego przebiegała od uproszo-
nych, często niewidocznych form 
opraw do bardzo bogatych. 
Już od kilku lat w  lampach wiszą-
cych prym wiodą ozdobne formy 
wykorzystujące elementy krysz-
tałowe lub naśladujące ten mate-
riał,  czy też oprawy złożone nawet 
z  kilkunastu drobnych szklanych 
elementów dających migotliwe 
efekty świetlne. Tego typu oprawy 
wyrażają naszą potrzebę dekoracyj-
ności, która przez ostatnie lata 

Posadzka jak obraz
Nigdy do tej pory nie mieliśmy 
takich możliwości dostosowania 
posadzki do naszych oczekiwań 
estetycznych i potrzeb 
funkcjonalnych. Nowoczesne 
posadzki ceramiczne głęboko 
zanurzają się w tradycję. Inspiracji 
szukamy głównie na Południu. 
Szczególnym bogactwem, 
z którego czerpiemy są płytki 
terazzo zdobione wzorami 
tradycyjnych portugalskich 
i hiszpańskich majolik. 
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była usuwana w cień przez dominu-
jące trendy minimalistyczne. 

DYSCYPLINA BARW
W  aranżacji wnętrz również zauwa-
żalną tendencją jest odwrót od nad-
miernego stosowania intensywnych 
kolorów. Obserwujemy go zarówno 
w odniesieniu do wykańczania ścian, 
jak i podłóg czy też elementów wypo-
sażenia. Naszą uwagę skupia na ścia-
nach czy posadzkach nie tyle kolory-
styka, co faktura materiałów, ich ja-
kość oraz staranne wykonanie. Na-
dal najchętniej wykańczamy ściany 
farbami. Sięgając po nie, wybieramy 
najczęściej złamane odcienie bieli. 
Dzięki swojej uniwersalności wy-
kończone w  tej kolorystyce ściany 
sprostają większości aranżacji, do-
dają też wnętrzom światła i  prze-
strzeni oraz wprowadzają do nich 
spokój. Od kilku lat zauważamy rów-
nież niesłabnącą popularność szaro-
ści, które są uważane za bardzo ele-
ganckie i  uniwersalne. Dobry efekt 
daje wykańczanie ścian farbami 
w ciepłych odcieniach tego koloruu.
Na topie jest łączenie szarych ścian 
z  białym wyposażeniem – meblami, 
drzwiami, listwami przypodłogo-
wymi. Dyskretne kolory ścian ustę-
pują pierwszeństwa kolorowym me-
blom i dodatkom. Coraz częściej sta-

MIESZKAĆ ZDROWIEJ
Ostatnie piętnastolecie to rów-
nież zwrócenie uwagi na zdrowotne 
efekty urządzania wnętrz. Produkty 
chemii budowlanej spełniają coraz 
bardziej restrytykcyjne wymogi do-
tyczące ochrony zdrowia. Przywią-
zujemy większą wagę do mikrokli-
matu wnętrz – regulacji ogrzewa-
nia i właściwej wentylacji. Domowe 
sprzęty projektowane są zgodnie 
z  zasadami ergonomii, dzięki któ-
rym ich użytkowanie nie zagraża 
zdrowiu użytkowników. Tenden-
cja ta widoczna jest szczególnie we 
współczesnych kuchniach, gdzie mi-
nimalizuje się konieczność schyla-
nia się, które stanowi największe ob-
ciążenie dla kręgosłupa człowieka. 
Służą temu m.in. możliwość regulo-
wania wysokości blatów roboczych 
i dostosowanie ich do wzrostu użyt-
kowników, czy piekarniki wbudowy-
wane w tzw. strefie zasięgu rąk, a nie 
jak jeszcze do niedawna umiesz-
czane w  dolnym ciągu zabudowy, 
czyli pod płytą kuchenną. Ta sama 
zasada przeniosła się do projektowa-
nia wnętrz lodówek, w których zam-
rażarka znajduje się na dole, a chło-
dziarka na górze. 

wiamy natomiast na jakość farb – po-
pularne stają się farby dedykowane 
wnętrzom o podwyższonej wilgotno-
ści typu „kuchnia-łazienka” czy też 
farby ceramiczne, które dzięki wyko-
rzystaniu nanotechnologii dają ścia-
nom bardzo trwałą powłokę. 
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TRENDY I WSPÓŁCZESNE INSPIRACJE
Drzwi wewnętrzne 
trzymają poziom 
Czasy, gdy drzwi wewnętrzne pełniły 
jedynie rolę użytkową odeszły już 
w przeszłość na dobre. W tej chwili 
w parze z funkcjonalnością musi iść 
estetyka – dotyczy to ościeży, skrzydła 
oraz tak niepozornego detalu jak 
klamka. Po latach dominacji drzwi 
drewnianych i z oklein drewnopodobnych 
upodabniających je do drewnianych 
mebli oraz podłóg ofertę producentów 
zdominowały drzwi w kolorze białym. 
Optycznie lekkie białe skrzydła są w tej 
chwili bytem niezależnym od mebli 
i podłóg. Dodają wnętrzu subtelności 
i czynią je bardziej przestronnymi – nawet 
kilka par takich drzwi umieszczonych 
na jednej ścianie nie przytłacza 
pomieszczenia. Zdobiące je poziome 
przeszklenia są doskonałym dopełnieniem 
wnętrz minimalistycznych, gdzie dominują 
linie horyzontalne, a przenikające przez nie 
światło wzbogaca ich prostą formę.   

Umywalki nablatowe – hit nowoczesnej łazienki
Nowa rola umywalki polega na tym, że stała się ona równoprawnym 
elementem wyposażenia łazienki. W nadaniu jej jednej z pierwszoplanowych 
ról pomocne było połączenie umywalki z szafką lub blatem. Modele nablatowe 
w połączeniu z efektownym blatem, lustrem i oświetleniem mogą stworzyć 
najbardziej atrakcyjną strefę łazienki. Atutem umywalek nablatowych jest 
bardzo efektowne wzornictwo. To nie dziwi – są one bowiem bardziej 
wyeksponowane niż modele wiszące czy stojące. Oprócz klasycznych wzorów 
opływowych nawiązujących formą do kształtu misy, muszli lub łzy, dużym 
powodzeniem cieszą się masywne modele kubiczne zaprojektowane na planie 
prostokąta, kwadratu, elipsy lub koła. Umywalki nablatowe wykonuje się 
z materiałów, które mogą podbijać efekt estetyczny, do bardzo atrakcyjnych 
należą choćby szklane, drewniane czy ceramiczne. Domagają się jednak 
odpowiedniej oprawy. Tworzy on dużą, widoczną pionową płaszczyznę. 
Dlatego tak ogromne znaczenie ma materiał, z którego został on wykonany. 
Bardzo efektowne są blaty kamienne, drewniane czy też wykonane 
z granitowych kompozytów. 

Awans garderoby
Przechowywanie rzeczy stało się odrębną 
dziedziną funkcjonalności współczesnych 
mieszkań i domów. W tej chwili już nie 
wielkość pokoju dziennego, ale odpowiednia 
przestrzeń przeznaczona na szafy, garderoby 
i schowki przesądza o wygodzie życia na 
co dzień. Paradoksalnie mimo dążenia do 
ograniczania rzeczy, mamy ich coraz więcej 
– odzież jest sfunkcjonalizowana – mamy 
osobne zestawy do pracy, na weekend, 
sportowe, na wakacje letnie i zimowe. 
Nowoczesne szafy i garderoby pozwalają 
uporządkować cały ten dobytek. 



 REKLAMA 

Panele jak stare deski
Dzisiaj nowoczesny design pełnymi garściami czerpie z tradycji, ba, 
sięga również po to, co stare, zniszczone, sfatygowane. Po latach 
dominacji nowoczesności w wydaniu gładkich lśniących nawierzchni 
o zawsze nienagannym wyglądzie, sięgamy po elementy noszące ślady 
użytkowania. W trend ten doskonale wpisują się producenci podłóg, 
w tym również paneli laminowanych, które potrafią idealnie naśladować 
zużyty parkiet, spękane płytki ceramiczne czy też przetarte malowane 
deski. W ryzach nowoczesności trzymają je jednak jasne kolory, bo nawet 
jeśli ma wyglądać jak stare, musi być przestronnie i świetliście.  

Wielki powrót balkonów 
Współczesne domy i mieszkania kierują 
się na zewnątrz. Ogrody przestały pełnić 
jedynie funkcję dekoracyjną lub użytkową, 
a balkony nie są już jedynie miejscem 
suszenia blielizny czy domową rupieciarnią. 
Zaczynamy uczyć się korzystania z nich 
na co dzień – zjadać posiłki, przyjmować 
gości, toczyć rodzinne pogawędki czy 
wypoczywać z książką. Oferta producentów 
wychodzi na przeciw tym oczekiwaniom 
– donice do zawieszania na balustradach, 
panelowe nawierzchnie, składane meble, 
latarenki i lampiony. FO
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     nie takie trudne

ODPOWIEDNIA ILOŚĆ I JAKOŚĆ POWIETRZA JEST NIEZWYKLE WAŻNA DLA 
NASZEGO ZDROWIA ORAZ DOBREGO SAMOPOCZUCIA. DOSTĘP DO ŚWIEŻEGO 
POWIETRZA ZAPEWNI NAM REGULARNE WIETRZENIE POMIESZCZEŃ. JEST ONO 
NIEZWYKLE WAŻNE, ZWŁASZCZA TERAZ, GDY NASZE DOMY I MIESZKANIA SĄ 
WYPOSAŻONE W SZCZELNĄ STOLARKĘ OKIENNĄ. 

POWIETRZE

AUTOR TEKSTU: Beata Augustowska

Otwórz się na świeże
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Niewłaściwa jakość powie-
trza i  brak odpowiedniej 
wentylacji odbija się na na-

szym samopoczuciu. Gdy zawartość 
tlenu w  powietrzu jest obniżona, 
odczuwamy zmęczenie, ospałość, 
wzmożoną wrażliwość na zmiany 
pogody, spadek sprawności oraz 
koncentracji. Zła jakość powietrza 
może też prowadzić do wielu cho-
rób, a  brak skutecznej wentylacji 
i wzrost wilgotności do rozwoju nie-
bezpiecznych pleśni oraz  grzybów 
wewnątrz pomieszczeń. Aby zapew-
nić dopływ świeżego powietrza bez 
względu na porę roku, warto pamię-
tać o regularnym, codziennym wie-
trzeniu wnętrz. 

WIETRZENIE A WENTYLACJA
Za wymianę powietrza w  budynku 
odpowiada system wentylacyjny 
– grawitacyjny lub mechaniczny. 
W  większości obiektów mieszkal-
nych dominuje wentylacja grawi-
tacyjna, gdzie obieg powietrza od-
bywa się w sposób naturalny. Świeże 
napływa do wnętrz najczęściej przez 
nawiewniki okienne, a  zużyte jest 
z  nich wyciągane kanałami wenty-
lacyjnymi i  usuwane na zewnątrz 
dzięki podciśnieniu. Wentylacja gra-
witacyjna niestety nie zawsze działa 
prawidłowo. Zawodzi zwykle latem, 
gdy w domu często bywa chłodniej 
niż na zewnątrz. Jeśli budynek nie 

został wyposażony w  nowoczesny 
systemem wentylacji mechanicz-
nej z rekuperacją to wietrzenie jest 
koniecznością. 

ZASADY WIETRZENIA
Czas wietrzenia pomieszczeń po-
winniśmy zawsze dostosować do wa-
runków panujących na zewnątrz. Za 
długo otwarte okna latem mogą spo-
wodować zbyt duży wzrost tempera-
tury we wnętrzu. Z kolei gdy na ze-
wnątrz jest zimno, zbyt intensywne 

wietrzenie może prowadzić do wyzię-
bienia pomieszczeń. 
Tam, gdzie pojawia się problem 
smogu (zwłaszcza w  okresie zimo-
wym) powinniśmy monitorować stan 
powietrza i  wietrzyć pomieszczenia, 
tylko gdy jakość powietrza jest do-
bra. W  przeciwnym razie zamiast 
wpuszczać do wnętrz świeże powie-
trze, będzie do nich napływać  takie, 
które będzie zawierało wysokie stę-
żenie niebezpiecznych dla zdrowia 
związków chemicznych i pyłów. 

WIETRZENIE LATEM
O tej porze roku pomieszczenia naj-
lepiej wietrzyć intensywnie rano, 
wieczorem i nocą, gdy temperatura 
powietrza jest niższa niż za dnia. 
Gdy z nieba leje się żar, otwieranie 
okien może przynieść odwrotny 

WIETRZENIE WYDAJE 
SIĘ BYĆ ŁATWYM 

ZABIEGIEM, WYSTARCZY 
OTWORZYĆ OKNO 

I GOTOWE. 
ABY BYŁO SKUTECZNE, 

NALEŻY JEDNAK 
PAMIĘTAĆ O KILKU 

KWESTIACH.  



od oczekiwanego skutek. W  dzień 
unikajmy ich otwierania od najbar-
dziej słonecznej i najcieplejszej po-
łudniowej strony. Zlokalizowane 
tu okna najlepiej zasłaniać w  cza-
sie upałów roletami lub grubymi 
zasłonami, które będą odbijać pro-
mienie słoneczne. Gdy na zewnątrz 
jest upalnie, dobrze jest zastosować 
wietrzenie, polegające na otwarciu 

przeciwległych okien. Otwarte po-
winny być również drzwi do wszyst-
kich pomieszczeń. W  ten sposób 
wnętrze szybciej się przewietrzy. 
Warto zastosować ograniczniki, 
które zapobiegną trzaskaniu drzwi 
i skrzydeł okiennych. 
Ta metoda wietrzenia nie jest jed-
nak dobra w wietrzne dni, gdyż po-
wstanie wówczas przeciąg, który 

może wpłynąć negatywnie na stan 
naszego zdrowia, zwłaszcza jeśli 
ciało jest nagrzane i  choćby lekko 
spocone. Skutecznym sposobem 
wietrzenia jest też pozostawie-
nie otwartych okien na noc. Dzięki 
temu do rana zatrzymamy we wnę-
trzach przyjemny chłód i  świeże 
powietrze. 

CHŁÓD NA ZEWNĄTRZ
Gdy temperatura powietrza na ze-
wnątrz jest dość niska – a i tak może 
się zdarzać nawet latem – niechęt-
nie wietrzymy wnętrza domu. To 
jednak błąd. Wietrzyć powinniśmy 
bez względu na temperaturę panu-
jącą na zewnątrz. Jak jednak wpusz-
czać do pomieszczeń świeże powie-
trze, by nie tracić zbyt dużo cie-
pła z  wnętrza budynku? Najlepiej 
wtedy popokoje wietrzyć pojedyn-
czo. Trzeba zamknąć drzwi prowa-
dzące do danego wnętrza i otworzyć 
w  nim okno. Czynność powinna 
przebiegać krótko, lecz intensywnie 
– najlepiej więc okno otworzyć na 
oścież. Dzięki temu wymiana powie-
trza nastąpi szybciej, a straty ciepła 
będą mniejsze. 

SPOSÓB NA POPRAWĘ 
WILGOTNOŚCI POWIETRZA
Wietrzenie pomieszczeń sprawdzi 
się, m.in. gdy we wnętrzach panuje 
zbyt niska lub za wysoka wilgotność 
powietrza. O zbyt małej wilgotności 
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To zależy przede wszystkim od temperatury na 
zewnątrz. W kwietniu i maju, w zależności od pogody, 
okna pozostawiamy otwarte na 15 do 20 minut. 
Czerwiec, lipiec i sierpień to z reguły miesiące bardzo 
ciepłe, jeśli więc pogoda sprzyja, możemy wydłużyć 
czas wietrzenia nawet do 30 minut. 
Proces skracamy wraz z nadejściem chłodniejszych 
mas powietrza we wrześniu i październiku – do 
15 minut. W listopadzie, gdy chłodne powietrze to 
już norma, wystarczy 10-minutowe przewietrzanie 
pomieszczeń. W miesiącach zimowych (grudzień, 
styczeń, luty) zaleca się intensywne wietrzenie przez 5 
minut. Tyle czasu wystarczy, aby do wnętrza napłynęło 
świeże powietrze (pod warunkiem, że okno nie zostanie 
jedynie uchylone, lecz szeroko otwarte). W marcu, gdy 
pomimo słońca temperatura powietrza nie jest jeszcze 
zbyt wysoka, wietrzenie możemy wydłużyć do 10 
minut. 

Jak długo wietrzyć pomieszczenia?

To, jak długo okno powinno pozostać otwarte należy 
też uzależnić od wielkości pomieszczenia. Im jego 
kubatura jest większa, tym wymiana powietrza 
powinna trwać dłużej. 
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mówimy wówczas, gdy zawartość 
pary wodnej w  powietrzu wynosi 
mniej niż 40%. Zbyt wysoka wystę-
puje z kolei, gdy jej zawartość prze-
kracza 60%. Aby kontrolować wil-
gotność pomieszczeń w  domu czy 
mieszkaniu, wystarczy zaopatrzyć 
się np. w termometr z pomiarem wil-
gotności, czyli tzw. termohigrometr. 
Urządzenie tego typu dobrej jako-
ści można kupić już za kilkadziesiąt 
złotych. 
Gdy poziom wilgotności powietrza 
jest zbyt niski, zaleca się częste wie-
trzenie pomieszczeń, w których prze-
bywamy – nawet kilka razy dzien-
nie. Przez otwarte okno do wnętrza 
napływać będzie świeże, wilgotne 
i  chłodne powietrze, poprawiając 
stan wilgotności wewnątrz pomiesz-
czenia, a  tym samym zapewnia-
jąc domownikom odczuwalny kom-
fort. Generalne wietrzenie sprawdzi 
się także, gdy wilgotność powietrza 
jest zbyt wysoka – pozwoli doraźnie 
zredukować wilgoć w domu. Należy 
jednak pamiętać, że gdy problemy 
z wilgocią są częste, trzeba poszukać 
przyczyn jej powstawania, a następ-
nie uporać się z nimi, stosując odpo-
wiednie rozwiązania.  

Czasowy wzrost wilgotności powie-
trza w  domu może powodować go-
towanie, pieczenie, zmywanie na-
czyń, a  także pranie, kąpiel, susze-
nie prania i prasowanie. Regularne 
wietrzenie pomieszczeń mokrych 
–  kuchni i  łazienki – powinno roz-
wiązać problem zbyt dużej zawarto-
ści pary wodnej w powietrzu i zapo-
biec powstawaniu pleśni oraz grzy-
bów w tych wnętrzach. 
Co jednak, gdy w  kuchni czy ła-
zience nie ma okna, przez które 
wpuścimy do wnętrz świeże powie-
trze? Aby wspomóc wymianę powie-
trza w kuchni po gotowaniu, piecze-
niu czy zmywaniu, warto uruchomić 
okap. Jego działanie poprawi ciąg 
kominowy i wspomoże wymianę po-
wietrza. Aby wywietrzyć łazienkę 
pozbawioną okna np. po kąpieli, do-
brym rozwiązaniem będzie pozosta-
wienie otwartych drzwi do tego po-

mieszczenia, uruchomienie wenty-
latora wywiewnego, a  także otwar-
cie okna w sąsiadującym z łazienką 
pomieszczeniu.  

WIETRZENIE NA ZDROWIE
W  pomieszczeniach, w  których pa-
nuje zaduch, czujemy się źle. Ciepłe 
powietrze i podwyższona wilgotność 
to również dobre środowisko dla bak-
terii oraz  zarazków, które nierzadko 
sami przynosimy do domu z  ze-
wnątrz. Regularna wymiana powie-
trza może zapobiec ich namnażaniu 
się i uchronić domowników przed in-
fekcjami. Najlepszym sposobem na 
uporanie się z tymi zagrożeniami jest 
systematyczne wietrzenie pomiesz-
czeń przez szerokie otwarcie okna. 
Najlepiej robić to po nocy, przynaj-
mniej raz w ciągu dnia, jeśli warunki 
atmosferyczne nam na to pozwalają 
i na godzinę przed snem.  
Wietrzenie zwiększa ilość tlenu 
w pomieszczeniu, co z kolei wzmac-
nia nasz układ odpornościowy, po-
nieważ dobrze dotleniony orga-
nizm jest mniej podatny na cho-
roby. Nie powinniśmy rezygnować 
z  regularnego wietrzenia również, 
gdy w domu mieszkają alergicy. 

Z myślą 
o bezpieczeństwie
W czasie intensywnego wietrzenia 
pomieszczeń poprzez otwarte szeroko 
okno dzieci powinny przebywać 
pod uważnym nadzorem dorosłych. 
Otwarte okno budzi ciekawość 
dziecka, z chęcią więc będzie przez 
nie wyglądać, jeśli nikt z dorosłych się 
nim nie interesuje. Jest to szczególnie 
niebezpieczne w przypadku maluchów, 
które nie zdają sobie sprawy 
z konsekwencji i nie odczuwają strachu 
przed eksploracją nowych obszarów.

ODPOWIEDNIO NISKA 
TEMPERATURA UŁATWIA 
ZASYPIANIE I POPRAWIA 

JAKOŚĆ SNU.
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Ich samopoczucie będzie z  pewno-
ścią lepsze, gdyż poprzez wymianę 
powietrza zmniejszamy poziom za-
nieczyszczeń organicznych, bakterii 
i wirusów. Bądźmy jednak ostrożni 
z wietrzeniem, gdy któryś z domow-
ników jest uczulony np. na pyłki 
drzew pylących w naszej okolicy. 

WIETRZENIE NA DOBRY SEN
Za optymalną temperaturę powie-
trza w  sypialni przyjmuje się 18- 
-20ºC. Niektórym może się wyda-
wać, że panuje wówczas chłód, jed-
nak to właśnie taki przedział tem-
peratury wpływa korzystnie na 
nasz sen. Ułatwia też samo zasy-
pianie. Aby obniżyć temperaturę 
powietrza w  sypialni i  wpuścić do 
niej świeże powietrze, warto ją wy-
wietrzyć przed udaniem się na spo-
czynek. Najlepiej, jeśli poświęcimy 
na nie kilkanaście minut, jednak 
pamiętajmy o  dostosowaniu czasu 
wietrzenia do pory roku i  warun-
ków panujących na zewnątrz. Wie-
trzenie pokoju przed snem nie tylko 
dostarcza nam tlenu i pozwala obni-
żyć temperaturę, ale także podnosi 
wilgotność powietrza, co również 
jest korzystne dla naszego nocnego 
wypoczynku. 

WIETRZ Z MYŚLĄ 
O NAJMŁODSZYCH
Wielu rodziców niechętnie wietrzy 
pomieszczenia, gdy w  domu znaj-

dują się dzieci, zwłaszcza te naj-
mnłodsze. Chłodnego powietrza nie 
należy się jednak obawiać. Zdecy-
dowanie gorsze dla samopoczucia 
i  zdrowia dzieci jest przegrzewanie 
pomieszczeń. W  pokoju maluszka 
zalecana temperatura powietrza 
w dzień to 20-22ºC. Nocą jej wartość 
powinna być niższa o  1-2º mniej 
(lecz nie mniejsza niż 18ºC). Świeże 
powietrze nie tylko umożliwi nam 
wyregulowanie temperatury w  po-
koju, ale również ułatwi utrzymanie 
dziecka w zdrowiu. Z tego względu 
pomieszczenie, w którym prze-
bywa warto wietrzyć przynajmniej 
2 razy dziennie – rano i wieczorem. 
Również w  tym przypadku najsku-
teczniejszym sposobem wietrzenia 
jest otworzenie okna na oścież i za-
mknięcie drzwi prowadzących do 
pokoju. 
Już kilka minut wietrzenia daje do-
bry efekt. W tym czasie do wnętrza 
dostanie się sporo świeżego powie-
trza, a  meble, pościel i  inne przed-
mioty, z którymi maluszek ma stycz-
ność nie zdążą się wychłodzić, na-
wet gdy na zewnątrz panuje chłód. 
W czasie wietrzenia pokoju dziecko 
powinno oczywiście znajdować się 
w  innym pomieszczeniu. Nie mo-
żemy też narażać go na przeciągi, 
dlatego zawsze pamiętajmy o  za-
mknięciu drzwi do wietrzonego 
pokoju. 
W  dobrze przewietrzonym wnętrzu 
dziecko uśnie szybciej, a  jego sen 
będzie bardziej komfortowy. Pokój 
malucha warto wietrzyć również 
rano, aby pozbyć się zaduchu, który 
wytworzył się po nocy. 

MIKROWENTYLACJA 
DLA ŚWIERZEGO 
POWIETRZA
Najlepszym rodzajem wietrzenia 
pomieszczenia jest otwarcie sze-
roko okna. Nie zawsze jednak jest 
to możliwe. Ten sposób nie spraw-
dzi się, np. gdy zacina deszcz lub 
wieje silny wiatr. Niesprzyjająca aura 
nie oznacza jednak, że nie możemy 
zwiększyć dopływu świeżego powie-
trza do pomieszczeń. W  takich sy-
tuacjach warto skorzystać z  funkcji 
okien, zapewniającej tzw. mikrowen-
tylację. Specjalne elementy okucia 

PO WYWIETRZENIU 
POKOJU, 

W KTÓRYM ŚPI 
MALUSZEK, WARTO 

OTWORZYĆ DO 
NIEGO DRZWI, 

ABY TEMPERATURA 
W POMIESZCZENIACH 

SIĘ WYRÓWNAŁA. 
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zamontowanego na skrzydle i  w  ra-
mie sprawiają, że okno możemy roz-
szczelnić. Dzięki temu między skrzy-
dłem a  ościeżem powstanie nie-
wielka, 3-milimetrowa szczelina, 
którą będzie napływać świeże powie-
trze. Aby rozszczelnić okno wyposa-
żone w taką funkcję, wystarczy prze-
kręcić klamkę w górę o 45º od pozycji 
pionowej i pociągnąć górną krawędź 
skrzydła do siebie. 
W  kuchni czy łazience, gdzie wy-
miana powietrza powinna być bar-
dziej intensywna, lepiej korzystać 
z  opcji uchyłku skrzydła. W  ofer-
cie producentów znajdziemy okna 
umożliwiające nawet 7 różnych 
opcji uchyłku. Takie rozwiąza-
nie daje nam możliwość regulowa-
nia intensywności wietrzenia po-
mieszczenia w zależności od pogody 
i potrzeb.
Niektóre okna wyposażane są 
w  okucia, które oprócz uchylania, 
otwierania i  zamykania umożli-
wiają dodatkowo odsunięcie całego 
skrzydła od ościeżnicy.  To sprawia, 

że wokół niego powstanie kilkumi-
limetrowa szczelina. Tak „otwarte” 
okno można pozostawić nawet pod-
czas nieobecności w  domu, gdyż 
specjalne zaczepy zabezpieczają 
je przed włamaniem, a  szczelina 

wentylacyjna z  zewnątrz nie jest 
widoczna, podobnie jak przekrę-
cona klamka, którą zasłania rama. 
Okno nie zachęci więc potencjal-
nego włamywacza do niepożąda-
nych działań. 
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BEZKONKURENCYJNYM MATERIAŁEM 
STOSOWANYM DO WYKAŃCZANIA ŚCIAN POKOJU 
DZIECIĘCEGO SĄ TAPETY. OFERTA RYNKOWA JEST TAK 
BOGATA, ŻE ŁATWO MOŻNA JE DOPASOWAĆ DO 
WIEKU, PŁCI I OCZEKIWAŃ DZIECKA. 

TAPETY

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Przyjazne Tapety w  pokoju dziecięcym za-
spokoją potrzeby estetyczne 
dziecka, ale też uczynią wnę-

trze bardziej przytulnym. Pomogą 
również nieco wyciszyć pomieszcze-
nie. Zanim jednak sięgniemy po wy-
brany produkt, sprawdźmy, czy bę-
dzie on łatwy do utrzymania w  czy-
stości – jest to najbardziej istotne, gdy 
zdecydowaliśmy się na ułożenie tapet 
na wszystkich ścianach, wokół drzwi 
wejściowych lub w  miejscach, które 
dzieci upodobały sobie do zabawy.

DOBRANE DO WIEKU
Tapety pod względem designu są wy-
jątkową okładziną ścienną – zakres te-
matyczny stosowanych na nich wzo-
rów jest tak szeroki, że odpowiadają 
na potrzeby wszystkich odbiorców. 
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Do najbardziej bogatych należy oferta 
skierowana do najmłodszych. Mogą 
to być postacie z  bajek i  popular-
nych kreskówek – nie tylko dziecię-
cej klasyki, ale także tych najnow-
szych. Bogatą bazę tworzą zwierzęta 
oraz różnego rodzaju zabawki, po-
czynając od lalek aż po samochodziki 
czy samoloty. Szczególny urok mają 
te o  uproszczonej formie, często na-
śladujące dziecięcą kreskę. Równo-
ważna rysunkom jest barwa tapet. 
Dominują odcienie pastelowe –  błę-
kitu, różu, żółcieni, pistacji, chociaż 
materiały zaprojektowane z  myślą 
o chłopcach wyróżniają się często bar-
dziej zdecydowaną kolorystyką – są to 
np. odcienie granatu. Jednak nawet 
tapety w  stonowanych barwach są 
bardzo wyrazistym elementem wnę-
trza. Dlatego lepiej zastosować je je-
dynie na fragmentach ścian, np. tylko 
w kąciku bawialnianym lub u wezgło-
wia łóżka. Dzięki temu dziecko zasy-
piając, nie będzie kierowało wzroku 
bezpośrednio na ścianę i  dekoncen-
trowało się przed snem. Ułożoną na 
fragmencie ściany tapetę możemy też 
z  łatwością i  bez dużych strat finan-
sowych wymienić, gdy nasza pocie-
cha dorośnie do bardziej dojrzałych 
rozwiązań.

UNIWERSALNE – NA LATA
Często jednak ściany pokoju dziecię-
cego wykańczamy tapetami o  wzo-
rach bardziej neutralnych, które będą 
odpowiednim punktem wyjścia do 
zmieniających się wraz z wiekiem gu-
stów „lokatorów”. Charakter pokoju 
oddają wówczas często jedynie pa-
stelowe barwy tapet. Odpowiednie do 
takich zadań będą materiały w  róż-
nej szerokości pionowe pasy – dwu- 
lub wielokolorowe. Często układa się 
je do wysokości lamperii, czyli około 
130 cm od podłogi. 
Taki okalający wnętrze „pas” warto 
wykończyć bordiurą. Jest to szeroka 
taśma tapetowa z wzorem, tradycyjnie 
używana do łączenia dwóch wzorów 
tapet lub jako element wykańczający 
– zamykający ułożenie tapet na dużej 
powierzchni. Najlepiej, by bordiura 
powtarzała kolorystykę użytą na tape-
cie podstawowej. Do uniwersalnych, 
a  jednocześnie budzących młodzień-
cze skojarzenia należą również tapety 
z  wzorem grochów różnej wielkości. 
Te będą doskonale wyglądały w połą-
czeniu z gładkimi ścianami. Rozwią-
zaniem na lata w pokoju dziewczynki 
mogą się także okazać tapety we wzór 
kwiatowy – szczególnie wdzięczne 
będą różnego rodzaju łączki. 
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Bardzo modne są duże, wyraziste 
wręcz przeskalowane wzory. Tego 
typu tapetą najlepiej wyróżnić jedną 
ze ścian pokoju dziecka. Będzie ona 
stwarzała wrażenie megaobrazu, dla 
którego tłem staną się meble. Po-
dobny efekt da także fototapeta 
– warto ją wykonać na podstawie zdję-
cia ukochanych miejsc wypoczynku 
dziecka. Dobry będzie także wybór 
tapet jednokolorowych w uspokajają-
cych barwach tłowych. Ich wyróżni-
kiem może być faktura – od popular-
nych motywów kornika, jodełki, pa-

sków, po wzornictwo geometryczne. 
Ponadczasowe będą również tapety 
z  jednolitym kolorystycznie struk-
turalnym wzorem roślinnym np. li-
ści czy kwiatów. W każdym wieku 
dziecka sprawdzą się wariacje geo-
metryczne, nawiązujące do wzorów 
art déco np. kwadraty i  prostokąty 
o zaokrąglonych kątach, spłaszczone 
koła często obecne w jednym wzorze. 
Dyscyplinę modernistycznych wzo-
rów podkreśla ograniczona do dwóch-
-trzech liczba kolorów z  tej samej 
gamy występujących na tapecie.  

TAPETY PAPIEROWE 
– IDEALNE DLA DZIECI
Decydując o  wyborze tapet, nie po-
winniśmy kierować się jedynie wzglę-
dami estetycznymi. Liczą się również 
ich właściwości. Do najbardziej popu-
larnych należą papierowe, ale także 
wśród nich można spotkać produkty 
o  odmiennych parametrach. Tapety 
papierowe wytwarza się z  celulozy, 
a to sprawia, że są paroprzepuszczalne 
i doskonale regulują wilgotność w po-
mieszczeniu. Nie są odporne na wil-
goć, chyba że zostały wykończone 
specjalną warstwą ochronną, np. la-
kieru lub akrylu. Wówczas nadają się 
do czyszczenia wilgotną szmatką. Mo-
żemy je więc z powodzeniem zastoso-
wać w  pokojach dziecięcych. Tapety 
wykonane tylko z papieru należą rów-
nież do najtańszych, dlatego można je 
częściej wymieniać. Mogą być jedno- 
lub dwuwarstwowe. Tych pierw-
szych warto użyć, jeśli ściany są ide-
alnie gładkie – są stosunkowo cienkie 
i będą odznaczały się na nich wszel-
kie nierówności. Stosując je trzeba 
pamiętać, że ze względu na znikomą 
grubość wymagają większej fachowo-
ści podczas naklejania na ścianę. 
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W  pokoju dziecięcym doskonale 
sprawdzą się tapety dwuwarstwowe. 
Możemy je układać na nierównych, 
nawet uszkodzonych powierzch-
niach – niestraszne im drobne pęk-
nięcia czy szczeliny, są przy tym 
trwalsze. Ich wewnętrzna warstwa 
może być wykonana z  papieru lub 
wysokiej jakości włókniny flizeli-
nowej. Są ciepłe i  doskonale tłu-
mią hałas, a pozostająca na ścianie 
po ich zerwaniu warstwa flizeliny 
lub papieru może być wykorzystana 
jako podkład pod nową tapetę. Wy-
jątkowym rodzajem tapety papie-
rowej jest raufaza. To tapeta wyko-
nana z dwóch lub trzech warstw pa-
pieru z  dodatkiem włókna drzew-
nego, które nadaje jej fakturę. 
Raufazę można wielokrotnie prze-
malowywać. Jej grubość sprawia, że 
dobrze maskuje nierówności pod-
łoża, pokryta warstwą lakieru lub 
akrylu jest odporna na działanie 
wody i  promieni słonecznych. Jej 
minusem jest jedynie ograniczone 
wzornictwo. 

Optyczne triki
Tapety należą do tych materiałów ściennych, dzięki którym łatwo można 
korygować optycznie wielkość pomieszczenia, co ma znaczenie, gdy pokój 
naszego dziecka jest niezbyt duży. Jeśli jest wąski, warto na węższej ścianie 
ułożyć tapetę z wzorem poszerzającym, np. poziomych pasów. Z kolei pionowe 
wzory sprawią, że pokój wyda się wyższy. Chętnie stosowane w pokojach 
naszych pociech jasne i drobne wzory optycznie powiększają wnętrze. Ułożona 
na wszystkich ścianach na wysokości górnej krawędzi wezgłowia łóżka bordiura 
sprawi, że mały i wysoki pokój będzie bardziej proporcjonalny. Dobry efekt 
przyniesie także użycie fototapety – doda ona wnętrzu głębi, a nawet pozwoli 
„wyjść” poza nie. Może być także elementem pobudzającym wyobraźnię dziecka.



72  lato 2017

MIESZKAĆ Z KLASĄ
     dobre wybory

UNIEZALEŻNILIŚMY RYTM NASZEGO ŻYCIA OD 
ŚWIATŁA NATURALNEGO, JEDNAK MIMO CORAZ 
LEPSZEGO SZTUCZNEGO JEST ONO NIEZASTĄPIONE 
DLA NASZEGO SAMOPOCZUCIA. ZADBAJMY 
O TAKIE ROZWIĄZANIA, BY CIESZYĆ SIĘ ŚWIATŁEM 
SŁONECZNYM W JAK NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE.

Naturalnie!

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

ŚWIATŁO?

Światło to siła – służy nie tylko naszemu zdrowiu fizycznemu, ale też 
emocjom, pozwala nam pełniej odbierać świat. Gdy go brakuje, je-
steśmy rozdrażnieni i zmęczeni. Dostarcza nam też wrażeń estetycz-

nych – wydobywa wszystkie niuanse otaczajacej nas przestrzeni i sprawia, 
że łatwiej ją ogarniamy. W naszym północnym kraju światło naturalne jest 
skarbem – przez większą część roku spowija nas szarość i półmrok.  
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DOM KU ŚWIATŁU
Jednym z  najważniejszych warun-
ków zoptymalizowania pozyskiwa-
nia światła dziennego jest odpowied-
nie usytuowanie domu względem 
stron świata. Najkorzystniejszy pod 
tym względem układ wnętrz uzy-
skamy, gdy wjazd na działkę będzie 
od północy lub wschodu. Można tam 
zaplanować wnętrza nie wymaga-
jące komfortowego oświetlenia natu-
ralnego takie jak garaż czy pomiesz-
czenie gospodarcze, a po przeciwle-
głej stronie domu salon i taras. Jed-
nak nie zawsze taki plan wnętrz jest 
możliwy, wówczas w  pozyskiwaniu 
odpowiedniej ilości światła dzien-
nego pomocna będzie architektura 
budynku – jego kształt, liczba kon-
dygnacji, detale takie jak wykusze, 
ryzality, balkony i  tarasy, a  także 
forma dachu oraz liczba i  wielkość 
przeszkleń. W korzystnym gospoda-
rowaniu światłem naturalnym bar-
dzo ważne są również rozwiązania 
zaprojektowane w pomieszczeniach, 
znaczenie ma ich wysokość czy spo-
sób powiązania wnętrz. 

ŚWIATŁO BEZ OGRANICZEŃ
Okna pozwalają w pełni cieszyć się 
ze światła, otwierają nas na świat 
i  dopełniają nasz odbiór otoczenia. 
Umożliwiają nam odczuwanie na-
tury – dzięki oknu mamy nie tylko 
obraz, ale i  świadomość w  jakim 
stopniu zmienia się otoczenie. Spoj-
rzenie w  dal pozwala odpocząć za-
równo naszej psychice, jak i oczom. 
Współczesne okna pokonują co-
raz więcej barier, które dotyczą ich 
wielkości oraz kształtów – zawdzię-
czają to nowoczesnym konstruk-
cjom szyb, profili oraz okuć okien-
nych. Do dyspozycji mamy wiel-
koformatowe przeszklenia bez po-
działów, czyli okna panoramiczne, 
a  także tarasowe drzwi przesuwne 
określane również jako panora-
miczne, otwierające wnętrze na 
dwie strony świata. By do pomiesz-
czeń usytuowanych niekorzystnie 
pod kątem dopływu światła dzien-
nego docierało go więcej, możemy 
też zastosować nowoczesne okna na-
rożne. Jeżeli zależy nam na więk-
szym dopływie światła, warto wyko-
rzystać modele bez słupka, których 

cała powierzchnia jest przeszklona. 
Nowoczesne systemy umożliwiają 
również montaż przeszkleń naroż-
nych o dużych wymiarach. Z powo-
dzeniem można więc wykonać pa-
noramiczne okna tego typu, przez 
które będzie docierało do pomiesz-
czenia bardzo dużo światła – nawet 
do 30% więcej (w  przypadku du-
żych przeszkleń). 

REWOLUCJA, CZYLI 
ŚWIATŁO Z DACHU
Okna dachowe to optymalny sposób 
na doświetlenie wnętrz usytuowa-
nych na poddaszu użytkowym. Do-
starczają one nie tylko więcej świa-
tła niż przeszklenia elewacyjne, ale 
też operuje ono na tak doświetlo-
nym poddaszu również dłużej. Je-
śli zależy nam na zoptymalizowaniu 
dopływu światła dziennego, zasto-
sujmy okna o węższych profilach, co 
przekłada się na nawet o  10% więk-
szą szybę. Powiększona powierzch-
nia szyby przy niezmienionych wy-
miarach zewnętrznych okna ozna-
cza nie tylko więcej światła, ale też 
większy zysk ciepła z  promieni sło-
necznych. Również węższe górne ob-
lachowania, w  których nie ma już 
wkrętów przyczyniają się do powięk-
szenia powierzchni szyby i  zapew-
niają więcej światła. Jego pozyskiwa-
niu sprzyjają też okna z szybami 

Ciemność pokonana
 Dzisiaj światłem naturalnym 

można doświetlać miejsca, gdzie do 
niedawna było to nierealne. Nowe 
możliwości stwarzają świetliki 
tunelowe. 
Świetliki tunelowe są bardzo 
wydajne – jeden w ciągu dnia może 
doprowadzić do pomieszczenia 
tyle światła naturalnego, ile daje 
tradycyjna żarówka o mocy 60 
W, a po zmroku – wyposażony 
w zestaw oświetleniowy LED, 
służy jako energooszczędny plafon. 
Światło słoneczne wpadające przez 
część dachową świetlika dociera 
do wnętrza przez tunel, który 
może mieć postać rozciągliwej 
harmonijki lub sztywnych elementów 
o maksymalnej długości 6 m. Tunel 
jest od wewnątrz pokryty lustrzaną 
powłoką odbijającą do 98% promieni 
słonecznych. 

 Doskonałym dostarczycielem 
światła naturalnego są również okna 
usytuowane w płaskim dachu. 
Można nimi doświetlać nie tylko 
przestrzeń wewnątrz kondygnacji, 
do której nie może docierać światło 
przez okna zamontowane w elewacji, 
ale też tam, gdzie ściany zewnętrzne 
są krótkie i utrudniony jest montaż 
przeszkleń wpuszczających 
komfortową dla mieszkańców ilość 
światła. Padające z góry promienie 
słoneczne są bardzo efektywne 
– jego dopływu nie ograniczają inne 
budynki czy też drzewa, także kąt 
jego padania jest znacznie szerszy.

Światło naturalne 
pozwala wydobyć urodę 
nawet drobnych detali.
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wyposażonymi w łatwo zmywalną po-
włokę, która jest zarazem antyrosze-
niowa. Słabiej osadzające się na niej 
zanieczyszczenia nie hamują dopływu 
światła. Okna dachowe mogą tworzyć 
bardzo duże płaszczyzny, przez które 
światło słoneczne będzie docierać 
bez przeszkód. Możemy z nich skom-
ponować zestawy pionowe, poziome 

oraz blokowe składające się z dwóch, 
czterech czy sześciu okien. Najwięcej 
światła dają okna zgrupowane w pio-
nie – światło wpadające z góry dosko-
nale doświetla wnętrze.

MOC PRZESZKLEŃ
Dobrym sposobem na doświetlenie 
pomieszczeń światłem naturalnym 

jest także zastosowanie we wnę-
trzach przezroczystych przegród. 
Do ich budowania warto wykorzy-
stać luksfery, szkło hartowane lub 
pleksi, a  także poliwęglan. Można 
wybierać spośród wielu odcieni szyb 
przejrzystych lub selektywnie prze-
puszczalnych, które odbijają część 
promieniowania. Są to elementy 
o bardzo różnej, zdecydowanej este-
tyce i  powinny być dopasowane do 
konkretnych rozwiązań architekto-
nicznych. Sprostają one zadaniom, 
które wymagają dyskrecji – mon-
tując je czujemy się odizolowani 
od otoczenia, a  jednocześnie dzięki 
nim światło dzienne dociera do nas. 
Pustaki szklane są zbudowane 
z  dwóch zespolonych elementów, 
pomiędzy którymi jest pustka po-
wietrzna. Mogą być wykonane ze 
szkła barwionego w  masie i  po-
wierzchniowo w  różnych kolorach, 
mrożonego, matowego lub przezro-
czystego. Luksfery w  zależności od 
rodzaju oraz barwy szkła przepusz-
czają od 50 do 80% światła. 
Tworzą także doskonałą barierę dla 
dźwięków – osiągają wskaźnik izo-
lacyjności akustycznej na pozio-
mie 45 dB. Najczęściej stosujemy je 
jako element murowanej ściany 

Szkło dekorujące
Do najbardziej ozdobnych 
rodzajów przeszkleń należy szkło 
ornamentowe. Stosujemy je 
m.in. jako materiał na drzwi lub 
wypełnienie balustrad. Jest ono 
dekoracyjnym szkłem walcowanym 
o ograniczonej przejrzystości, 
jednak przepuszczającym światło 
w stopniu zbliżonym do szkła 
bezbarwnego. Wytłaczane 
na jego powierzchni wzory 
mogą być mniej lub bardziej 
dyskretne. W zależności od 
kształtu i wielkości zdobień 
światło w mniejszym lub 
większym stopniu ulega 
odbiciu i rozproszeniu. Wzór 
oraz stopień przyciemnienia szkła 
oddziałuje też na efekt migotania 
i zaciemnienia wnętrza. Na urodę 
ornamentu i efekty świetlne może 
mieć też wpływ naniesiona na 
tylną powierzchnię szkła oraz 
zabezpieczona lakierem warstwa 
srebra. Szkło ornamentowe może 
być hartowane, laminowane, 
a także zespolone. 

Jeśli to tylko możliwe, zaplanujmy doświetlenie łazienki światłem naturalnym. Nawet 
niewielkie okno podniesie komfort korzystania z tego pomieszczenia – makijaż wykonany 
w takim świetle będzie z pewnością lepszy! 

Otwarcie wnętrz sprawia, że do 
pomieszczeń pozbawionych okien 
dociera światło słoneczne z głębi 
mieszkania, dodatkowo efekt wzmaga 
montaż dużych luster na drzwiach 
przesuwnych.
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nośnej, np. w roli okna w strefie ko-
munikacyjnej lub ściany działowej 
w łazience. 

JASNO BEZ PRZESZKÓD
Chociaż głównym zadaniem drzwi 
jest zamykanie przestrzeni, to jed-
nak traktujemy je także jako ele-
menty służące doświetleniu wnętrz. 
Drzwi z  przeszkleniami są dobrym 
sposobem na dostarczanie światła 
dziennego do pomieszczeń, do któ-
rych nie dociera ono przez okna lub 
jego dopływ jest ograniczony. Prze-
szklenia zastosowane w drzwiach ze-
wnętrznych wprowadzają naturalne 
światło do strefy wejścia, co zdecy-
dowanie zwiększa komfort jej użyt-
kowania. Światło rozświetlające po-
mieszczenie o  każdej porze roku 
daje także efekt wizualny. Im prze-
szklenie jest większe, a  jego forma 
ciekawsza, tym jest on bardziej inte-
resujący. Dodatkową zaletą tego ro-
dzaju drzwi wejściowych – zwłaszcza 
jeśli zastosowano naświetla boczne 
–  jest także możliwość identyfikacji 
osób stojących na podeście bez ko-

nieczności ich otwierania. Doświetla 
górne i boczne należy zaplanować na 
etapie budowy domu, tak by do wy-
miarów drzwi dopasować rozpiętość 
i wysokość nadproża.
Stosowanie drzwi z  przeszkleniami 
do pomieszczeń to dzisiaj prawie 
standard. Popularność tego typu roz-
wiązania zawdzięczają efektom prze-
strzennym i  funkcjonalnym, które 
pozwalają uzyskać. W  drzwiach we-
wnętrznych stosuje się niewielkie 
tafle szkła w kształcie wydłużo-
nych prostokątów lub kwadratów 
rozmieszczone na całej płaszczyź-
nie skrzydła. Sprawdzą się w łazien-
kach, sypialniach czy gabinetach. 
Duże przeszklenia ujęte tylko w so-
lidne zawiasy lub zakomponowane 
w  stabilnych ramach montuje się 
najczęściej tam, gdzie chcemy za-
znaczyć granice funkcjonalne, na-
tomiast mniej istotne jest zbudowa-
nie zasłony dla prywatności użyt-
kowników, nie tworzą one choćby 
komfortowej bariery akustycznej. 
Są doskonałe, gdy skrywa się za nimi 
atrakcyjne wizualnie pomieszczenie. 
Zastosujmy je tam, gdzie jednoprze-
strzenne wnętrza są podzielone na 
aneksy funkcjonalne, a  także wów-
czas gdy pomieszczenia mają układ 
amfiladowy, czyli skomponowany na 
osi widokowej (są zaprojektowane 
na trakcie zamkniętym efektownym 
widokiem).

Zadbaj 
o bezpieczeństwo

 Szkło użyte w drzwiach 
zewnętrznych powinno mieć 
właściwości antywłamaniowe. 
Najlepiej jeśli zastosowano 
przeszklenia klasy RC3 lub 
najlepiej RC4. Te drzwi, które 
mają niższe klasy można 
zakwalifikować jedynie do kategorii 
o podwyższonej odporności na 
włamanie.

 Przeszklenia w drzwiach 
zewnętrznych oraz takie jak ścianki, 
wypełnienia balustrad powinny być 
wykonane ze szkła hartowanego, 
które po rozbiciu rozpada się na 
drobne, nieostre kawałki, lub szkła 
bezpiecznego, które w zderzeniu 
ulega spękaniu. Maksymalne 
wymiary elementów szklanych nie 
powinny przekraczać powierzchni 
o wymiarach 380x200 cm.

Jasne posadzki, ściany 
i meble to idealny sposób na 
lepsze wykorzystanie światła 

naturalnego.

Luksfery nie tylko przepuszczają 
światło, ale też są wodoodporne 
i niewrażliwe na środki chemiczne.
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MOŻNA GO ZAINSTALOWAĆ NAWET W NIEDUŻEJ 
ŁAZIENCE, DO DYSPOZYCJI MAMY BOWIEM WIELE 
FORM BIDETÓW I URZĄDZEŃ UŁATWIAJĄCYCH 
UTRZYMYWANIE HIGIENY INTYMNEJ. WARTO 
ROZWAŻYĆ ZALETY KAŻDEGO Z NICH.

AUTOR TEKSTU: Andrzej Jakubowski

w dobrym 
standardzie

BIDET
Do niedawna bidety monto-

wano zazwyczaj jedynie w du-
żych łazienkach – to sprzęt 

traktowany jako ponadstandardowy 
i  wymagający odpowiedniej prze-
strzeni. Dziś to urządzenie instaluje 
się nie w  celu podniesienia prestiżu 
salonu kąpielowego, lecz ze wzglę-
dów czysto praktycznych. Pozwala 
ono utrzymać odpowiednią higienę, 
a  przez to zdrowie. Ponadto bidet 
może mieć więcej zastosowań niż pod-
stawowe. Dziś nabędziemy to urządze-
nie za przystępną cenę. Na jego po-
pularność wpływa również to, że wy-
stępuje w  kilku formach – mamy do 
wyboru bidet stojący, podwieszany, 
bidettę oraz myjącą toaletę.
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BIDET STOJĄCY
Podstawowa forma bidetu to urządze-
nie ceramiczne stojące na posadzce, 
o  formie podobnej do miski ustępo-
wej (muszla oraz postument) i kupo-
wane z  nią w  komplecie z  jednej li-
nii produkcyjnej, dzięki czemu za-
chowujemy w łazience jednolity styl. 
Zamiast spłuczki na brzegu muszli 
zamontowany jest kran z  wylewką. 
Bidet stojący ma standardową wy-
sokość 390 mm ±10 mm. Dla utrzy-
mania estetyki przykrywa się go de-
ską, która jest podobna do klozeto-
wej, przy czym w klapie ma otwór na 
baterię. Dzięki nakładce na obrzeża 
muszli przyjemniej jest też korzystać 
z  urządzenia, gdyż nie siadamy bez-
pośrednio na zimnej ceramice. Bidet 
stojący montujemy tak jak WC, czyli 
potrzebujemy podłączeń do odpływu 
i  wody bieżącej, ale dodatkowo wy-
magane jest doprowadzenie wody cie-
płej. Średnica odpływu kanalizacyj-
nego może wynosić już 40 mm.

BIDET PODWIESZANY
Analogicznie do nowoczesnej mu-
szli klozetowej można nabyć bidet 
podwieszany, czyli ze stelażem. Kon-
strukcja jest podobna, przy czym do 
armatury doprowadzamy wodę ciepłą 
i zimną, tak jak czynimy to przy pod-
wieszanej umywalce. Stelaż umożli-
wia montaż na wybranej wysokości. 
Nie musimy być dzięki temu ograni-
czeni wysokością standardową, jak 
w przypadku stojącego bidetu. Do wy-
boru są dwa rodzaje stelaży instala-

cyjnych. Znajdziemy model do lek-
kiej zabudowy, czyli obudowy wodo-
odpornymi płytami g-k oraz do cięż-
kiej, to jest do obmurowania cegłami 
lub bloczkami z  betonu komórko-
wego. Sposób montażu pozwala ukryć 
elementy podłączenia hydraulicz-
nego, dzięki czemu zyskujemy este-
tyczne urządzenie zdobiące wnętrze. 
Rozwiązanie sprawdzi się w nowocze-
snych aranżacjach. Dzięki podwie-
szonej misce bidetu łatwiej utrzymać 
czystość w  łazience, gdyż umożliwia 
to dokładniejsze czyszczenie urzą-
dzeń i posadzki. Tak jak reszta cera-
miki sanitarnej, również bidety wy-
stępują w licznych formach i stylach. 
Bez trudu nabędziemy model okrą-
gły, kwadratowy, z krótszą lub dłuższą 
muszlą. 

BIDETTA
Jest to rozwiązanie ekonomiczne 
i  wygodne do zamontowania w  nie-
dużych łazienkach oraz małych toa-
letach. Zamiast sporych gabarytów 
urządzenia, jakim jest bidet, bidetta 

oferuje te same funkcje, przy mini-
malnych rozmiarach sprzętu sanitar-
nego. Składa się z  baterii, węża do-
prowadzającego wodę oraz specjalnie 
wyprofilowanej słuchawki. Przypo-
mina prysznic natrysku, jest jednak 
od niego mniejsza. Może być podłą-
czona do armatury umywalki. Wów-
czas operujemy uchwytem regulacji 
strumienia i  przełączamy przepływ 
wody kierując ją do węża. Słuchawka 
bidetty ma przycisk stop, zatrzymu-
jący dopływ wody. Dla wygody wypo-
sażona bywa w  funkcję przełączenia 
siły strumienia. Słuchawkę montuje 
się na ścianie tuż przy sedesie. Osoby 
korzystające z  bidetty twierdzą, że 
jest ona urządzeniem bardziej po-
ręcznym od bidetu. Nie wymaga też 
zmiany pozycji ciała po skorzystaniu 
z toalety. Z pewnością zajmuje też 

Inne zastosowanie 
bidetu
Oprócz podstawowej funkcji, 
czyli mycia stref intymnych, 
bidet może pełnić inne zadania 
w łazience. Jako dodatkowe 
ujęcie wody przyda się podczas 
prac porządkowych. Łatwo 
w nim wypłukać np. mopa. 
Wąż bidetty pozwoli na szybkie 
napełnienie wiadra z wodą 
lub umycie włosów, gdy 
słuchawka usytuowana jest 
blisko umywalki. W bidecie 
łatwo też umyć małe dziecko po 
przewinięciu lub skorzystaniu 
z nocnika. Osoby starsze 
doceniają też możliwość 
wygodnego umycia stóp w nisko 
usytuowanej muszli. Tu też 
sprawniej wykonamy pedicure. 
Bidet może również pełnić 
funkcję umywalni i pralni, gdzie 
bez trudu wyszorujemy brudne 
kalosze, narzędzia czy futrzanego 
pupila po zabawie w ogrodzie.

DZIĘKI 
RÓŻNORODNOŚCI 

ROZMIARÓW  
I KSZTAŁTÓW 
BEZ TRUDU 

DOBIERZEMY
BIDET DO WYMAGAŃ

KAŻDEJ ŁAZIENKI.
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minimum miejsca i jest niedroga. Jej 
instalacja wymaga szczególnej sta-
ranności, gdyż nieszczelna bidetta 
spowoduje, że zalejemy posadzkę 
– w przeciwieństwie do bidetu nie ma 
tu odpływu. Słuchawkę urządzenia 
umieszcza się na uchwycie na ścianie, 
podobnie jak w przypadku prysznica. 
Najbardziej efektowne będą zestawy 
punktowe, podtynkowe. 

TOALETA MYJĄCA
W rzeczywistości jest to deska kloze-
towa z  funkcją bidetu. Można ją za-
montować na większości misek ustę-
powych. Wymaga doprowadzenia 
zimnej i ciepłej wody oraz prądu. Toa-
leta myjąca pozwala na higienę miejsc 
intymnych po skorzystaniu z WC, bez 
wstawania z  muszli. Specjalna dy-
sza – może być automatycznie wysu-
wana –  pomoże nam się umyć. De-
ska rozbudowana jest o  boczny pa-
nel sterujący, gdzie znajdziemy przy-
cisk uruchamiający funkcję mycia. 
Dzięki urządzeniu możemy regu-
lować temperaturę wody, jej kieru-
nek i siłę działania. Znajdziemy mo-
dele z funkcją programowania, co po-
zwala zapamiętać ustawienia dla da-
nej osoby. Sterowanie może też się 
odbywać za pomocą pilota. Toaleta 
myjąca jest higienicznym rozwiąza-
niem, które dodatkowo nie zajmuje 
miejsca w  łazience. Deska produko-
wana jest najczęściej z antybakteryj-
nych materiałów. Urządzenie może 

być wyposażone w filtr wody, system 
autoczyszczenia i  odkażania, dzięki 
czemu będzie długo funkcjonowało 
i  zapewni maksimum sterylności. 
Niektóre modele mają dodatkowo 
specjalny program z funkcją masażu 
wodnego i  mycia terapeutycznego, 
które pozwalają zmniejszyć dolegli-
wości związane z zaparciami i hemo-
roidami. Znajdziemy też urządzenia 
z  suszarką, co według producentów 
sprawia, że papier toaletowy prze-
staje być potrzebny. Ponadto sprzęt 
bywa wyposażony w  pochłaniacz za-
pachów. Niestety toaleta myjąca jest 
urządzeniem kosztownym.

BATERIA BIDETOWA
Wyglądem przypomina baterię umy-
walkową, armatura bidetowa różni 
się jednak od niej końcówką wylewki. 
Jest ona ruchoma, dzięki czemu 
można ustawić strumień w  dowol-
nym kierunku. Najczęściej stosuje się 
tu baterie jednouchwytowe, urucha-
miane jedną ręką. Łatwiej w ten spo-
sób skorzystać z bidetu i ustawić po-
żądaną temperaturę wody i jej ciśnie-
nie. Bateria tego typu zazwyczaj ma 
perlator. Napowietrzając wodę spra-
wia on, że strumień będzie silniejszy 
nawet przy niedużym odkręceniu za-
woru, co zmniejsza niepotrzebne zu-
życie wody. Oszczędnościowym roz-
wiązaniem i  dbającym o  środowisko 
naturalne jest też ekoprzycisk bate-
rii. Ogranicza on temperaturę i  siłę 

strumienia wody. Usprawnia korzy-
stanie z  urządzenia dzięki temu, że 
od razu otrzymujemy jej tyle, ile po-
trzebujemy i  do tego o  wybranej 
temperaturze. 
Niektóre baterie mogą mieć za-
montowany sterownik manipulu-
jący końcówką wylewki na zasadzie 
joysticka. Pozwala na komfortowe 
zmienianie ustawienia strumienia 
wody w trakcie mycia. Dla efektu es-
tetycznego warto wybierać armaturę 
z  tej samej serii, jaką zastosujemy 
w  umywalce czy też wannie. Bide-
towe baterie mają też w  komplecie 
dołączany korek automatyczny do 
zamykania odpływu w muszli. 

Niezbędny 
asortyment
Jeśli bidet nie jest wyposażony 
przez producenta w deskę, warto 
ją dokupić. Zapewnia ona komfort 
podczas siadania na ceramice 
urządzenia, a zamykana klapa 
czyni urządzenie schludnym. Na 
jej powierzchni można odłożyć 
ręcznik czy ubranie szykując się do 
kąpieli, co sprawia, że zyskujemy 
dodatkowe miejsce, przydatne 
w trakcie korzystania z łazienki. 
Przy bidecie przyda się umieścić 
podajnik z mydłem. Wygodniejsze 
od kostki będzie to w płynie. 
Warto wybrać pojemnik z pompką 
lub automatycznym dozownikiem. 
Potrzebny będzie też uchwyt na 
ręcznik, a na posadzkę dywanik 
łazienkowy, który zatrzyma 
ewentualne krople rozpryskującej 
się wody.

W łazience, w której nie ma miejsca na bidet sprawdzi się bidetta. Zawór i wąż ze 
słuchawką praktycznie nie zabierają przestrzeni.
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CORAZ WIĘCEJ SPRZĘTÓW 
I URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH 
DO ŁAZIENKI SŁUŻY 
DZISIAJ RACJONALNEMU  
WYKORZYSTANIU PRZESTRZENI. 
DO NAJCHĘTNIEJ  
WYKORZYSTYWANYCH 
ROZWIĄZAŃ MOŻNA ZALICZYĆ 
KOMPLET, KTÓRY TWORZY 
UMYWALKA Z SZAFKĄ. 

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

DUET
idealny Niezbędne minimum w strefie umywalki to poza nią i ba-

terią wiszący obok ręcznik. Trudno też wyobrazić ją so-
bie bez lustra – najczęściej oświetlonego. Jednak dzi-

siaj funkcję tej części łazienki staramy się poszerzyć, umieszcza-
jąc pod umywalką również szafkę. Dzięki temu zyskujemy do-
datkową przestrzeń do przechowywania rzeczy, ponadto szafka 
ukrywa nie zawsze efektowne elementy instalacji – syfon oraz 
przyłącza. Możliwości mamy bez liku. Wiele modeli umywa-
lek jest sprzedawanych w  parze z  szafką dopasowaną do tego 
sprzętu lub wręcz z nim zintegrowaną – to bardzo często rozwią-
zania dopracowane w szczegółach. Meble przystosowane są do 
umywalek nablatowych, wpuszczanych w  blat oraz podblato-
wych. Szafkę można też zamówić u stolarza, jednak najczęściej 
jest to rozwiązanie bardziej kosztowne. Na co zwrócić uwagę, by 
szafka z umywalką tworzyły dobraną parę?

DRZWICZKI, SZUFLADY CZY PÓŁKI
W  naszych zazwyczaj niezbyt dużych łazienkach chcemy jak 
najlepiej wykorzystać przestrzeń, jaką dysponujemy. Gdy jest 
jej mało, wybierzmy szafkę, która nie wystaje poza krawędzie 
umywalki. Taka zabudowa daje też gwarancję optymalnego 
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wykorzystania przestrzeni. W małych 
łazienkach istotny jest również spo-
sób otwierania. Jeśli szafka będzie 
płytka (do 40 cm głębokości), może 
mieć drzwiczki skrzydłowe – możli-
wość ich otwarcia powinna być pełna, 
inaczej sięganie po ułożone w niej rze-
czy może być utrudnione. Te o głębo-
kości 50-60 cm lepiej sprawdzą się, 
gdy będą miały wysuwane szuflady. 

ZAMKNIETE CZY OTWARTE?
Szafka z  zamkniętym frontem daje 
więcej możliwości, to dobre miejsce 
do przechowywania mało reprezen-
tacyjnych środków do utrzymania 
czystości czy kosmetyków. Pod umy-
walką można też umieścić otwarte 
półki, ale wówczas zadbajmy, by ma-
gazynowane tam przedmioty wyglą-
dały estetycznie. Doskonale wyglą-
dają zrolowane na nich ręczniki. Wi-
doczne na półkach rzeczy można 
przechowywać w koszyczkach. 

ZAJRZYJMY DO ŚRODKA
Nowoczesne szafki umywalkowe są 
także bardzo praktyczne. Typowe dla 

takich mebli półki są często wzbo-
gacane o  inne rozwiązania. Warto, 
aby poza półkami w  szafce znala-
zły się choćby niewielkie szufladki. 
Wiele modeli jest wyposażonych tylko 
w  szuflady. Mogą być zarówno ni-
skie, jak i wysokie. Umożliwiają prze-
chowywanie niezbędnych w  łazience 
drobnych akcesoriów. Dobrze spraw-
dzają się szafki z koszami cargo, które 
doskonale organizują wnętrze me-
bla – wszystkie rzeczy są widoczne. 
Cargo często pełnią również funkcję 
koszy na brudną bieliznę, gdyż są do-
skonale wentylowane. W  szafce pod-
umywalkowej ważna jest też jakość 
mechanizmów otwierania – szuflady 
powinny łatwo się wysuwać, podob-
nie kosze w  cargo. Warto zainwesto-
wać w  trwałe złącza mimośrodowe 
mocujące poszczególne elementy sza-
fek oraz okucia i mechanizmy domy-
kające, zawiasy, uchwyty i  prowad-
nice. Mają one wpływ na trwałość 
mebli oraz będą bardziej odporne na 
korozję i  wilgoć. Coraz częstsze jest 
także instalowanie we wnętrzach sza-
fek oświetlenia. WISZĄCE CZY STOJĄCE?

Rozwiązaniem stwarzającym wraże-
nie większej przestrzeni są modele 
podwieszane – to zazwyczaj szafki 
z  wysuwanymi szufladami. Montaż 
nad podłogą to również udogodnienie 
w  utrzymaniu łazienki w  czystości, 
gdyż mamy łatwy dostęp do posadzki. 
Jeśli miejsca w  łazience jest dużo, 
można wybrać szafkę stojącą. Najle-
piej sprawdzi się model z 10-15 - cen-
tymetrowym podcięciem na stopy. 
Jednak lepiej unikajmy mebli z coko-
łami, które będą szczególnie narażone 
na zniszczenie, gdy rozleje się woda. 
Jeśli zdecydujemy się na model sto-
jący, wybierzmy taki z nóżkami, naj-
lepiej zamontowanymi na gumowych 
podkładkach.

Z CZEGO WYKONANE?
Szafki pod umywalką są narażone na 
kontakt z wodą, dlatego zarówno ich 
korpusy, jak i fronty powinny być wy-
konane z  materiałów odpornych na 
wilgoć. Największą trwałość mają wy-
konane z drewna egzotycznego, nowo-
czesnych fornirów, MDF-u, najmniej-
szą płyty wiórowe wykończone lami-
natem. Znaczenie ma również sposób 
wykończenia ich powierzchni. 

Kształt szafki może podążać za formą 
umywalki – w takim rozwiązaniu nic nie 
jest pozostawione przypadkowi.

Dobrze zaprojektowana strefa 
z dwiema umywalkami pozwoli na 
bardzo ekonomiczne wykorzystanie 
miejsca – rozbudowany ciąg szafek 
podumywalkowych umożliwi 
przechowywanie licznych łazienkowych 
drobiazgów. Bonusem będzie duża 
przestrzeń odstawcza w postaci blatu.
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To często specjalna impregnacja, 
która znacznie ułatwia konserwację 
i wydłuża żywotność mebla. Warto wy-
brać model z  drzwiczkami zabezpie-
czonymi dwoma warstwami podkładu 
i wykończone odpornym na wodę po-
liuretanowym lakierem z  wysokim 
połyskiem. Będzie on bardziej od-
porny na brud niż powierzchnia ma-
towa. Szafki tak wykończone można 

czyścić również na mokro z  dodat-
kiem delikatnych detergentów. Nie-
zależnie od tego, z  jakiego materiału 
wykonano szafkę, podczas montażu 
zadbajmy, by została oddzielona od 
umywalki niewielką szczeliną (około 
5 mm), która będzie zapobiegać skra-
planiu się na szafce wody. Również 
plecy szafki powinny być odsunięte 
od ściany.

EFEKTOWNY DESIGN
Zwróćmy też uwagę na wzornictwo 
szafek. Ponadczasowej elegancji do-
dają łazience meble z  frontami wy-
konanymi z  drewna, forniru i  mate-
riałów drewnopochodnych. Zawsze 
na czasie będą też szafki białe, które 
pasują do każdego wykończenia ła-
zienki. Bardzo efektowne i  dodające 
pomieszczeniu przestrzeni są wyroby 
z frontami ze szkła mrożonego. W no-
woczesnych wnętrzach dużym powo-
dzeniem cieszą się szafki bezuchwy-
towe. Ich gładkie, pozbawione uchwy-
tów powierzchnie sprawią, że czysz-
czenie mebli i przestrzeni wokół nich 
będzie łatwiejsze.

TRZECI DO PARY
Jeśli miejsce na to pozwala, warto 
poza szafką podumywalkową wypo-
sażyć łazienkę w inne meble. Dobrym 
wyborem jest zestaw łazienkowy, za-
zwyczaj tworzy go szafka podumywal-
kowa, wisząca, regał-słupek oraz lu-
stro w oprawie nawiązującej do frontu 
szafek, niekiedy lustro jest wbudo-
wane w  drzwiczki szafki wiszącej. 
Taki zestaw sprawi, że nasza łazienka 
nie tylko nabierze charakteru pokoju 
kąpielowego, ale też będzie bardzo 
praktyczna. W zasięgu ręki będziemy 
mieli wszystkie potrzebne rzeczy. 

Szafka podumywalkowa może być 
elementem większego kompletu. Takie meble 
z drewnianymi frontami w tradycyjnej formie 
pasują do klasycznego salonu kąpielowego.



invena.indd   1 2017-04-08   19:04:21



86  lato 2017

MIESZKAĆ Z KLASĄ
     wybieramy materiały

SĄ OBOWIĄZKOWYM ELEMENTEM WYPOSAŻENIA KAŻDEGO DOMU ORAZ 
MIESZKANIA. I CHOCIAŻ GNIAZDKA PEŁNIĄ ROLĘ PRZEDE WSZYSTKIM 
FUNKCJONALNĄ, TO NIE ZAPOMNIJMY, ŻE MUSZĄ BYĆ DOPASOWANE 
DO STYLISTYKI POMIESZCZEŃ.  

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

GNIAZDKA
w wielu odsłonach

Gniazdka elektryczne umoż-
liwiają  podłączanie do 
źródła zasilania licznych 

sprzętów. W sprzedaży dostępne są 
różnokolorowe modele, wykonane 
z  najrozmaitszych materiałów. Jed-
nak w  tym przypadku wygląd nie 
jest najważniejszy. Podczas wyboru 
gniazd powinniśmy kierować się 
przede wszystkim bezpieczeństwem 
potwierdzonym atestami i certyfi-
kami. Znaczenie mają także rodzaj 
montażu i funkcjonalność. 

NA ŚCIANIE CZY 
W PODŁODZE?
Gniazdka elektryczne, tzw. kontakty, 
najczęściej wykonywane są jako po-
jedyncze lub podwójne. W zależno-
ści od sposobu montażu dostępne 
są w  wersji natynkowej lub podtyn-
kowej. Pierwsze wykorzystywane są 
w pomieszczeniach gospodarczych, w 
których estetyka nie ma dużego zna-
czenia lub w sytuacji, gdy nie można 
przeprowadzić przewodów w  ścia-
nie. Natomiast gniazdka podtynkowe 

wymagają kucia ścian i doprowadze-
nia prądu przewodami schowanymi 
w tynku. Proces instalacji jest dość 
uciążliwy w starszym budownictwie, 
gdy chcemy przesunąć gniazda lub 
dodać nowe punkty. 
W sytuacji, gdy urządzenia ustawione 
są z dala od ściany oraz na zewnątrz 
budynku, sprawdzą się puszki podło-
gowe. Są odporne na warunki atmos-
feryczne i zaopatrzone w system od-
prowadzania wody. Zaletą puszek jest 
ich wysoka estetyka. Po zamknięciu 
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zrównują się z powierzchnią posadzki 
i jeśli zostały wykończone tym sa-
mym materiałem, są niewidoczne. 

DOPASOWANE DO POTRZEB
Wszystkie gniazdka przeznaczone 
do montażu w nowo budowanych 
domach powinny być wyposażone 
w  styk ochronny w postaci bolca. 
Do  pomieszczeń mokrych najlepiej 
wybierać gniazdka bryzgoszczelne 
wyposażone w  klapkę, zabezpiecza-
jącą przed niespodziewanym stru-
mieniem wody. Możemy zastąpić je 
typowymi gniazdami wzbogaconymi 
o  specjalne wkładki, pełniące funk-
cję gumowych uszczelek montowa-
nych w  puszkach. W kuchni spraw-
dzą się także gniazdka zainstalowane 
na kopule, którą wysuwamy, gdy po-
trzebujemy podłączyć sprzęt AGD. 
Jeśli w domu są małe dzieci, warto 
dla ich bezpieczeństwa zamontować 
gniazda z przesłonami torów prądo-
wych, które ochronią pociechy przed 
porażeniem prądem. Możemy rów-

nież zamontować modele, które 
oprócz przesłon torów mają klucz 
uprawniający, gwarantujący stupro-
centowe bezpieczeństwo maluchów. 
Z myślą o osobach niepełnospraw-
nych producenci stworzyli gniazda 
z  klapką, na których umieszczono 
duże symbole. Są one wypukłe, dzięki 
czemu można rozpoznać je dotykiem. 
Natomiast gniazda z ogranicznikiem 
przepięć przydadzą się do podłą-
czenia komputera i czułego sprzętu 
elektroinstalacyjnego.

Osprzęt modułowy
Włączniki i gniazda modułowe 
do zabudowy w ramkach dają 
pełną gamę rozwiązań, w których 
skumulowane zostały wszelkie 
czujniki, regulatory (np. do 
ogrzewania podłogowego), a nawet 
radio. Najczęściej ramki takie 
dostępne są w uniwersalnej wersji, 
która umożliwia montaż zarówno 
w pionie, jak i poziomie. Warto 
zwrócić uwagę, by w ramach serii 
dostępne było również indywidualne 
gniazdo podwójne. 
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NOWOCZESNE GNIAZDKA
Oferta osprzętu elektrycznego jest 
ogromna – od najprostszych modeli 
po inteligentne gniazdka wtykowe, 
które umożliwiają włączanie i wyłą-
czanie urządzeń za pomocą aplikacji 
w telefonie. Wybór zależy od naszych 
potrzeb i zasobności portfela.
Coraz popularniejszym rozwiązaniem 
są kontakty z możliwością ładowania 
sprzętu przez gniazdo USB. Mogą sta-
nowić one oddzielne gniazdo elek-
tryczne lub być częścią „standardo-
wego” gniazdka. Ciekawym rozwiąza-
niem jest gniazdo teleinformatyczne 
DATA (pasuje do niego wyłącznie 
specjalna wtyczka), które uniemożli-
wia np. przyłączenie odkurzacza do 
gniazda zasilanego z  UPS, przezna-
czonego do przyłączenia komputera. 
W niektórych miejscach mieszka-
nia warto zainwestować w rozbudo-

wane systemy gniazd elektrycznych.  
Najprostszym przykładem jest listwa 
przeciwprzepięciowa idealna np. dla 
zestawu komputer, monitor, drukarka 
i modem. Na biurkach czy przy kinie 
domowym warto rozważyć zainstalo-
wanie tzw. telebloku – pionowej, cza-
sami chowanej wieży wyposażonej 
w  gniazdka, a także inne przyłącza 
(kabel antenowy, internet, telefon). 

ZASADY UMIESZCZANIA
W przypadku kuchni przyjmuje się, 
że minimalna liczba gniazd wtyko-
wych to 5 – może być ich mniej, je-
śli dysponujemy niedużym aneksem 
kuchennym. Co najmniej 2 gniazda 
należy umieścić nad blatem mebli 
(ok. 10 cm nad nim, jednak nie bez-
pośrednio obok zlewozmywaka), po-
zostałe ok. 85 cm nad podłogą – będą 
przeznaczone do podłączenia np. lo-

dówki. W kuchni przyda się również 
gniazdko siłowe, do którego podłą-
czymy płytę elektryczną i kuchenkę.  
W łazience gniazda elektryczne – mi-
nimum 2 – możemy zamontować je-
dynie w strefie 3. Oznacza to, że mogą 
znajdować się nie bliżej niż 60 cm od 
krawędzi brodzika lub wanny. Opty-
malna wysokość zamocowania gniazd 
w łazience to 140 cm. Umożliwi nam 
to wygodne korzystania z drobnych 
sprzętów AGD, np. suszarki.   
Natomiast przyjmuje się, że jedno 
podwójne gniazdo wtykowe po-
winno przypadać na każde 4-6 m2 
powierzchni pokoju – liczba ta nie 
powinna być jednak mniejsza niż 
2  gniazda. W salonach, które zwykle 
mają powierzchnię znacznie większą, 
zamontujmy minimum 4-5 gniazd, 
ulokowanych ok. 30 cm ponad pod-
łogą – najlepiej w każdym z narożni-
ków pomieszczenia. We wnętrzach, 
gdzie planujemy stworzyć miejsce do 
pracy lub nauki, uwzględniamy też 
montaż gniazd w pobliżu biurka.
Przedpokój lub hol wymagają mi-
nimum jednego gniazda, umiesz-
czonego na ścianie na wysokości od 
30  cm. Zarówno w piwnicy, jak i ga-
rażu przyda się co najmniej jedno 
gniazdo podwójne. Jeżeli zamierzamy 
urządzić w nich warsztat, warto wypo-
sażyć je dodatkowo w gniazdko siłowe 
– będzie przydatne podczas korzysta-
nia z elektrosprzętów. Na tarasie czy 
balkonie wystarczy jedno podwójne, 
koniecznie bryzgoszczelne gniazdo. 
Warto wspomnieć, że najbardziej 
optymalnym rozwiązaniem jest stoso-
wanie gniazd podwójnych. 
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OGRÓD MONOKOLORYSTYCZNY TO NIEZAWODNY 
POMYSŁ NA ORYGINALNĄ I WYSMAKOWANĄ OTULINĘ 
DOMU. WYMAGA JEDNAK DUŻEJ KONSEKWENCJI.

dominujący

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

KOLOR

Postanowienia dotyczące zakła-
dania ogrodu jednokolorowego 
bywają płonne, a to ze względu 

na pokusy, na które narażają nas bo-
gato wyposażone sklepy ogrodnicze. 
Kompozycje monokolorystyczne za-
wsze będą wymagały całkowitej dys-
cypliny. Przy planowaniu stonowa-
nego ogrodu mamy do wyboru tona-
cje: różową, purpurową, niebieską, 
żółto-pomarańczową i białą.

OGRÓD LILA-RÓŻ
Te urokliwe barwy stworzą nastro-
jowy ogród o  romantycznej duszy. 
Pięknie wyglądają odmiany kwit-
nące na różowo na tle intensywnej 
zieleni liści. Dlatego warto wybrać te 
odcienie, które zdecydowanie wpły-
wają na poprawę nastroju, zwłasz-
cza po intensywnym dniu pracy. 
Róż działa wyciszająco i  odpręża-
jąco. Znajdziemy wiele intensywnie 
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pachnących odmian kwiatów w kolo-
rze różowym i  liliowym. Z  powodze-
niem kupimy w  sklepach ogrodni-
czych już wczesną wiosną hiacynty, 
narcyzy, pierwiosnki i  sasanki. Cza-
rująco zaprezentują się też tulipany 
w  tonacji lilaróż, a  także ostróżki. 
Warto posadzić okazałe różaneczniki 
i  azalie. Bardzo oryginalną rośliną 
wprowadzającą w  ogrodzie roman-
tyczny nastrój jest bylina serduszka. 
Możemy też posadzić wawrzynek wil-
czełyko, firletkę poszarpaną i smółkę, 
goździki sine i astry alpejskie. Pięknie 
uzupełni kompozycję wyższy i bardzo 
uroczy migdałek trójklapowy, a egzo-
tyczny klimat wprowadzi lewizja li-
ścieniowa. Ponadto do wyboru mamy: 
wiązówkę purpurową, rutewkę orliko-
listną i  oczywiście róże. W  donicach 
zakwitną nam fuksje, werbeny, surfi-
nie i pelargonie w tym kolorze. Jesie-
nią różowe będą wrzosy.

W TONACJI NIEBIESKIEJ
Dla zwolenników zimnych barw bę-
dzie to idealna propozycja na two-
rzenie wyjątkowo spektakularnego 
ogrodu. Często niebieskie tonacje 
nasadzeń wybierają osoby decydu-
jące się na nowoczesne rozwiązania 
architektoniczne. Elewacje wykoń-
czone modnymi dziś, chłodnymi, 
minimalistycznymi w  formie ma-
teriałami, będą dobrze kompono-
wać się z  niebieskim ogrodem. Po-
pularny beton, szkło i metal stworzą 
dla niego idealne tło. Wybierając ro-
śliny kwitnące na niebiesko, trzeba 

szczególnie uważnie przestrzegać 
ich wymagań glebowych, gdyż nie-
odpowiednie warunki mogą spowo-
dować utratę barwy. Bez trudu znaj-
dziemy takie kwiaty i  to kwitnące 
już od marca. Do wyboru mamy 
wczesne odmiany cebulowe takie 
jak szafirki, krokusy i cebulice. Po-
nadto niebieskie będą wiosenne 
fiołki wonne, ułudki, niezapomi-
najki, floksy i  brunera kaukaska. 
Warto wybrać też niebieskie powoj-
niki, glicynie oraz irysy bródkowe 
oraz syberyjskie. Pasować będą trzy-
krotek wirginijski, ostróżka ogro-
dowa, cykoria podróżnik, astry krza-
czaste, rozwary wielkokwiatowe, go-
ryczka, czarnuszka damasceńska, 
chabry i dzwonki. Najbardziej spek-
takularne niebieskie kule kwiatów 
mają hortensje wielkolistne. Z  ko-
lei niebieskie liście da funkia, proso 
rózgowate, kostrzewa sina i wydmu-
chrzyca piaskowa.

Dodatkiem kolorystycznym 
w kompozycji może być 
barwiona kora i rzeźby 
ogrodowe.
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BORDOWO-PURPUROWY 
Kwiaty w  odcieniach czerwieni każ-
demu miłośnikowi ogrodów są znane. 
Coraz częściej jednak widać na pose-
sjach, że także rośliny o  wiśniowych 
liściach cieszą się coraz większą po-
pularnością. Dzięki nim stworzymy 
nietuzinkowy ogród. Sprawdzą się 
w  tej aranżacji drzewa takie jak: ja-
błoń purpurowa, śliwa wiśniowa, klon 
palmowy, dąb czerwony. Dobrze będą 
prezentować się krzewy: perukowiec, 
pęcherznica kalinolistna, berberys, 
trzmielina oskrzydlona, krzewuszka 
cudowna i  leszczyna południowa. 
Wśród bylin warto wybrać: żurawkę, 
epicedium czerwone, dąbrówkę roz-
łogową oraz kwitnące goździki bro-
date i  dzwonki ogrodowe – oczywi-

ście odmiany purpurowe. Ponadto 
wybierzmy: winobluszcz, maki, cyno-
brówkę, szkarłatną lobelię, goździki 
chińskie i  dalie. Piękne purpurowe 
pędy będzie mieć efektowny nawet 
bez liści dereń biały. Bordowe frag-
menty znajdziemy też na owocują-
cym czarnym bzie. Czerwone owoce, 
bardzo zdobiące ogród, będą miały ja-
rzębina, kalina koralowa, cis pospo-
lity, głóg, berberys, rokitnik, irga po-
zioma i dzika róża. Rajska jabłoń sta-
nie się wspaniałym zwieńczeniem 
kompozycji. 

ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWY
Będzie radosny i  pogodny. Żółcienie 
tworzą złudzenie stale padających 
na rośliny promieni słonecznych. 

Aby kompozycja roślinna na naszej 
posesji cieszyła wzrok przez cały rok, 
dobrze jest zaplanować ją tak, aby 
kwitnące odmiany uzupełniały się 
wzajemnie – kwitły w różnym czasie. 
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Warto przestrzegać zasady, aby cie-
płych i  zimnych odmian nie mie-
szać, tylko grupować. Dodatkowo do-
brze jest wiedzieć, że na rabatach naj-
jaśniejsze odcienie powinny znaleźć 
się na górze. Tuż po zimie możemy 
cieszyć się żółtym kolorem narcy-
zów, pierwiosnków i krokusów. Oczy-
wiście nie można zapominać o tulipa-
nach. Wśród bylin będą żółto kwitły 
miłki. Radośnie wśród trawy wyglą-
dają bratki, aksamitki, nagietki i ga-
zanie. Oryginalny będzie też krokosz 
balwierski, z  którego produkuje się 
zdrowy olej. Drzewa i krzewy dające 
żółtą barwę w  ogrodzie to złotokap, 

złotlin, pięciornik i  żarnowiec. Złote 
liście na jesieni będzie maiło wiele 
drzew, ale warto wspomnieć piękny 
miłorząb japoński. Żółte brzegi znaj-
dziemy na liściach trzmieliny i  fun-
kii. Pamiętajmy też o iglakach w żół-
tej tonacji, czyli jałowcu chińskim, tui 
zachodniej, metasekwoi chińskej, cy-
prysiku groszkowym i nutkajskim.

CZYSTOŚĆ BIELI
Skromna, wyważona elegancja –  tak 
można określić biały ogród. Schludny 
w  swej formie, pięknie będzie odci-
nał się od różnej tonacji zieleni liści. 
Zachwyci atmosferą spokoju i  czy-
stości. Wśród bylin i  roślin cebulo-
wych do wyboru mamy dzwonek kar-
packi, gęsiówkę kaukaską, hiacynt 
kamasja, przebiśnieg, agapant, mie-
czyk abisyński, dziewięćsił bezłody-
gowy, odetkę białą, konwalię i lilię 

Planowanie ogrodu
Choć założenie, którym jest wybieranie jednokolorowych roślin wygląda na 
duże ograniczenie, w rzeczywistości wcale nie zawęża możliwości. W danej 
tonacji znajdziemy drzewa, krzewy o barwnych liściach lub igłach, kwiatach, 
owocach, barwne byliny, kwiaty wieloletnie, jednoroczne itd. W pierwszej 
kolejności wybierzmy ulubiony kolor – dla osób niezdecydowanych łatwiej 
będzie kierować się urodą roślin dostępnych w jednej barwie. Dobrze 
jest też zastanowić się, czy wolimy kolory ciepłe, czy zimne. Następnie na 
poglądowym rysunku terenu zaplanujmy miejsca przeznaczone na wyższe 
drzewa, niższe krzewy i kompozycje kwiatowe, wśród których warto 
uwzględnić też rozchodniki oraz trawy ozdobne. Na niewielkim terenie 
wystarczą skrupulatnie zaprojektowane rabaty. Pamiętajmy, że uzupełniającym 
kolorem naszej aranżacji zawsze będzie zieleń, więc zimozielone odmiany także 
będą dobrze komponować się z założeniami ogrodu. 
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królewską. Wśród jedno- i  dwulet-
nich znajdziemy biały złocień karło-
waty, ubiorek, bieluń, goździk, mie-
sięcznicę, niezapominajkę alpejską 
oraz gipsówkę. Okazałe białe kwiaty 
ma egzotyczna juka ogrodowa. Do-
stępne są też krzewy takie jak de-
reń biały, hortensja, irga szwedzka 
i  tawuła. Pięknie ozdobi ogród biała 
magnolia, kalina, a  także jaśmino-
wiec wonny. Pamiętajmy równocze-
śnie, że dostępne są rośliny o nakra-
pianych lub cętkowanych na biało li-
ściach, jak choćby trzmielina, fun-
kia, pulmonaria. Tłem dla naszego 
ogrodu będzie kora zawsze dostoj-
nych brzóz. Z  myślą o  zimie warto 
wybrać owocujące na biało rośliny ta-
kie jak śnieguliczka. 

JEDEN KOLOR
Wielokolorowe zestawy roślinne pa-
sują do ogrodów sielankowych, na-
turalistycznych i  budynków rusty-
kalnych. Zbyt dużo barw potrafi 
jednak  stworzyć męczącą dla oka 
mieszankę. Monokolorystyczna aran-
żacja, choć restrykcyjna, wprowadza 
uporządkowaną otoczkę dla naszego 
domu. Sprawdzi się na każdej pose-
sji i  będzie pasować do dowolnej ar-
chitektury. Zarówno tradycyjne, jak 
i  najbardziej nowoczesne bryły bu-
dynków mieszkalnych będą się do-
skonale prezentować na tle jedno-
barwnego ogrodu. Pamiętajmy, że wy-
bierane rośliny monochromatyczne, 
mogą mieć różne wymagania glebowe 
i w zakresie nasłonecznienia. 

Zaplanowanie 
w ogrodzie roślin 

zimozielonych i tych, które 
pozostawiają barwne 

owoce nawet na bezlistnych 
gałęziach pozwoli również 

uatrakcyjnić teren.
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ZERWANE PROSTO Z KRZAKA CZY DRZEWA  
OWOCE TO POKUSA, KTÓREJ ULEGNIE NAWET 
ZAGORZAŁY MIESZCZUCH. A WIĘC DO DZIEŁA!

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

OWOCOWY
ogród 
użytkowy

Ogrody użytkowe są modne i  chociaż ich pielęgnacja wy-
maga zaangażowania – bywa, że większego niż w przypadku 
ozdobnych – to dużo więcej osób decyduje się na ich założe-

nie. Ogrody z grządkami pełnymi warzyw czy ziół są coraz bardziej po-
wszechne, ale warto też pokusić się o uprawę krzewów i drzew owoco-
wych. Bardzo często traktuje się je jako niebanalną, a przy tym bardzo 



 REKLAMA 

smaczną dekorację posesji. Poza 
tym posiadanie własnych upraw 
daje nam gwarancję, że owoce, które 
jemy są naprawdę zdrowe i  świeże, 
a  na to również zwracamy znacz-
nie większą uwagę niż do niedawna. 
Oczywiście większy areał do zagospo-
darowania poszerza nasze możliwo-
ści. Jednak, by cieszyć się własnymi 
owocami, nie trzeba mieć kilku 
hektarów. Jeśli mamy dobre chęci, 
uprawy zmieścimy nawet w ogródku 
wielkości dywanika. Kwiaty i  nie-
wielkie drzewka lub krzewy owo-
cowe mogą rosnąć obok siebie.

OWOCE W ZASIĘGU RĘKI
Nasze ogrody zajmują coraz mniej-
szą powierzchnię, ale również 
w nich warto uprawiać rośliny owo-
cowe. W  takich warunkach dosko-
nale sprawdzą się krzewy jagodowe, 
szczególnie polecane są te szcze-
pione na pniu. Należą do nich agrest 
czy porzeczki, posadzone nawet na 
grządkach kwiatowych będą się do-

skonale komponowały z  roślinami 
ozdobnymi. Można też zdecydować 
się na uprawę jeżyn i  malin. Wielu 
amatorów ma także borówka amery-
kańska. Jej owoce są nie tylko wy-
jątkowo smakowite, ale też bardzo 
zdrowe. Dostarczają nam antyoksy-
dantów, chroniących przed szkodli-
wym działaniem wolnych rodników. 
Obficie występujące w  borówkach 
przeciwutleniacze opóźniają także 
procesy starzenia. Owoce borówki 
obniżają też ciśnienie, wzmacniają 
żyły i tętnice. Szczególnie polecana 
odmiana to ‘Darrow’ owocująca 
od końca lipca do połowy sierpnia. 
Jednak jej krzak należy do okaza-
łych. Gdy miejsca jest niewiele, wy-
bierzmy np. ’Bluecrop’. Coraz wię-
cej zwolenników mają także rzadziej 
spotykane jagody kamczackie oraz 
jagody goi. Warto je uprawiać, gdyż 
trudno kupić ich owoce, a uchodzą za 
jedne z najzdrowszych. Godne uwagi 
są także poziomki oraz truskawki. 
Te drugie, jeśli wybierzemy 
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odpowiednią odmianę, np. ‘Albion’, 
będą owocować przez cały sezon. Na 
pergoli lub trejażu, choćby otaczają-
cych taras, warto rozpiąć winorośl, 
cytryniec lub aktinidię, czyli kiwi. 
Owoce cytryńca zawierają dużo wita-
miny E i  schizandrynę – substancję 
o działaniu wzmacniającym. Są dość 

kwaśne na surowo, ale dobre na prze-
twory. Uprawiana w  Polsce aktini-
dia może dawać smaczne owoce. Ro-
dzi je np. żeńska polska odmiana ‘Dr 
Szymanowski’. Dojrzewa już w sierp-
niu. Dobrym zapylaczem dla żeń-
skich odmian aktinidii pstrolistnej 
jest ‘Adam’. 

SPÓJRZMY W GÓRĘ
Nasz ogród warto również wzboga-
cić choćby o jedno drzewo owocowe. 
Charakter rustykalny ogrodu nada-
dzą stare gatunki, jeśli więc są na na-
szej działce, cieszmy się nimi i sma-

kujmy ich owoce. W  uprawach na 
niewielkim areale sprawdzą się od-
miany kolumnowe, karłowe i  pół-
karłowe. Z odmian kolumnowych ja-
błoni, grusz, śliw lub czereśni można 
nawet utworzyć szpaler. Do wyboru 
mamy choćby jabłonie ‘Yellow Spur’ 
czy ‘Charlotte’, grusze ‘Decora’, 

PNĄCZA OWOCUJĄCE DOBRZE ZADOMOWIONE

Cytryniec
W  sprzedaży są dostępne 
cytryniec chiński (rzadko spotykane 
czerwonokwiatowy i Henry’ego). 
Na stanowisku pn.-zach. lub 
pn.-wsch. dorasta do 10 m 
wysokości. Kwitnie w lipcu 
groniastymi, efektownymi 
kwiatostanami długości 6-10 cm, 
zaś jego czerwone kuliste owoce 
można spożywać od sierpnia do 
września. Powinny się pojawić po 
4-6 latach po posadzeniu. 

Aktinidia
Aktinidia ostrolistna i aktinidia pstrolistna 
są wytrzymałe na mrozy i można je 
sadzić w całym kraju. Lubi stanowiska 
ciepłe, ale nie w pełni słoneczne 
i osłonięte od wiatrów. Wymaga obfitego 
podlewania w czasie wzrostu i upałów 
oraz zdrenowanej, żyznej i pulchnej 
gleby o odczynie lekko kwaśnym lub 
obojętnym. Jeśli chcemy doczekać się 
owoców, które najwcześniej pojawiają 
się po 3-4 latach, musimy posadzić co 
najmniej dwie odmiany żeńskie i jedną 
męską (aktinidia jest rozdzielnopłciowa). 

Winorośl
Choć pochodzą z Południa, to ich 
uprawa w Polsce ma długą tradycję. 
W naszym klimacie doskonale poradzą 
sobie takie odmiany, jak np. ‘Aurora’ 
czy ‘Cascade’. Bardzo smaczna 
i odporna na choroby jest ukraińska 
‘Arkadia’ czy pochodzący z Wegier 
‘Nero’, jednak wymagają osłony przed 
mrozem.
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‘Saphira’, śliwy ‘Fruca’, ‘Imperial’ 
czy czereśnie ‘Sylvia’, ‘Kordia’. Du-
żym powodzeniem cieszą się także 
drzewka duo, czyli zaszczepione na 
jednym pniu dwie różne odmiany ja-
błoni, śliw czy grusz.

NA TARASIE I BALKONIE
Do założenia hodowli czasami wy-
starczy nawet balkon czy taras 
i  kilka donic. Pielęgnacja roślin 
użytkowych w  tych miejscach od-
bywa się w  odpowiedniej wielkości 
pojemnikach. Dobre efekty przynosi 
uprawa truskawek i  poziomek. Na-
wet w niezbyt dużej donicy dosonale 
poradzą sobie takie odmiany truska-
wek jak ‘Florence’, ‘Pegasus’ i  ‘Aro-
mel’. W  głębokich i  odpowiednio 
szerokich pojemnikach – od 30 do 
50 cm szerokości, można też pokusić 
się o uprawę porzeczek, agrestu, bo-
rówki amerykańskiej, a  nawet śliw 
czy jabłoni. W donicach sprawdzi się 
uprawa np. borówki amerykańskiej 
‘Ozarkblue’ lub ‘Duke’.

BY DOBRZE OWOCOWAŁY
Rośliny owocowe najlepiej sadzić 
jesienią, najbardziej odpowiednia 
będzie druga połowa października. 
Wiosną sadzimy te, które nie są wy-
trzymałe na mróz, należą do nich 
winorośle. Dzień powinien być po-
chmurny, tak by słońce nie wysu-
szało korzeni. Jest to szczególnie 
istotne w przypadku roślin z odkry-

tymi korzeniami. Ziemię warto za-
silić obornikiem lub kompostem 
–  najlepiej użyć 5-7 kg/m2. Warto 
wiedzieć, że borówka czy żurawina 
lubią tylko kwaśną glebę. Przygo-
tujmy im więc mieszankę z  kwa-
śnego torfu, kory drzew iglastych 
i  ziemi ogrodowej. Pamiętajmy 
o  obfitym podlaniu naszych drzew, 
krzewów i  pnączy po posadzeniu. 
Przed nadejściem zimy rośliny ob-
sypmy kopczykiem. Będą dobrze 
owocować, jeśli poświęcimy czas na 
ich przycinanie. Do usuwania sta-
rych pędów zazwyczaj należy przy-
stąpić wczesną wiosną, zanim roz-
winą się na nich młode liście.

DO BARDZO 
DEKORACYJNYCH ROŚLIN 
OWOCOWYCH NALEŻĄ 

POZIOMKI.
WARTO JE UPRAWIAĆ NIE 

TYLKO W OGRODZIE, 
GDZIE MOŻNA JE TRAKTOWAĆ 
JAKO ROŚLINY ZADARNIAJĄCE, 
ALE RÓWNIEŻ NA BALKONACH 

LUB TARASACH.
EFEKTOWNA PREZENTACJA 

I ŁADNIE DOBRANE
DONICZKI

UATRAKCYJNIĄ MAŁY 
OWOCOWY OGRÓDEK
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BY W PEŁNI WYKORZYSTAĆ LETNI SEZON NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, 
POMYŚLMY O ODPOWIEDNIEJ OCHRONIE PRZED SŁOŃCEM CZY DESZCZEM. 
CORAZ WIĘCEJ ZWOLENNIKÓW MAJĄ ZADASZENIA Z LEKKIM TKANINOWYM 
POSZYCIEM. MOGĄ TO BYĆ MARKIZY, PARASOLE CZY NOWOCZESNE ŻAGLE.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Pokonać 
SŁOŃCE

Wynikające z  architektury 
domu formy zadasze-
nia tarasu to podcień, wy-

sunięty okap, czy zawieszony nad 
parterem wykusz oraz balkon. Nie-
kiedy decydujemy się także na nie-
zależny dach nad tarasem łaczący się 
ze ścianą, do której przylega. W  bu-
downictwie wielorodzinnym balkon 
osłaniają płyty balkonowe osadzone 
nad naszym mieszkaniem. Gdy nie 
ma możliwości, by wykorzystać tego 

typu zadaszenia, warto zdecydować 
się na inne formy. Dach nie tylko po-
szerza funkcjonalność strefy wypo-
czynku, ale ma jeszcze kilka innych 
plusów: chroni materiał posadzkowy 
przed szkodliwym działaniem wil-
goci i słońca – ma to szczególnie zna-
czenie, gdy posadzka tarasu czy bal-
konu została wykonana z  rodzimego 
drewna np. sosnowego. Poza tym, je-
śli przestrzeń wypoczynkowa jest do-
brze osłonięta, można ustawić na niej 

meble tapicerowane. Gdy znajduje 
się ona na południowej lub zachod-
niej elewacji, odpowiednie zadaszenie 
w upalne dni wpływa także na obniże-
nie temperatury w sąsiadującym z nią 
pomieszczeniu.

LEKKIE I PEŁNE ZALET
Stałe zadaszenia wynikające z archi-
tektury domu, a  szczególnie w  for-
mie dachu nad tarasem, mogą nie-
kiedy sprawiać, że bryła budynku 
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SŁOŃCE
nabiera cech monumentalnych. Jej 
forma może robić wrażenie nadmier-
nie masywnej. Stosując lekkie za-
daszenia materiałowe z  pewnością 
unikniemy tego efektu. Ich zaletą 
jest także różnorodność. Do wykorzy-
stania mamy coraz więcej produk-
tów. Poza najbardziej popularnymi 
i  bardzo uniwersalnymi estetycznie 
markizami, możemy też zdecydować 
się na zadaszenia żaglowe lub mem-
branowe, które doskonale pasują 
do prostych, nowoczesnych budyn-
ków. Zadaszenia tego typu mają jesz-
cze atut w postaci wielkości – ich wy-
miary umożliwiają zasłonięcie nawet 
bardzo dużych tarasów. Użycie w ta-
kim przypadku tradycyjnego dachu 
wymagałoby bardzo przemyślanego 
projektu, aby nie zaburzyć propor-
cji domu. Wiele rodzajów tego typu 
zadaszeń to produkty na lata – za-
równo ich konstrukcję, jak i  poszy-
cie wykonuje się z  bardzo trwałych 
materiałów. Po sezonie można je zde-
montować, co w naszym północnym 
klimacie także jest zaletą. Jesienią 
i  zimą nie hamują one bowiem do-
pływu światła do sąsiadujących z ta-
rasem pomieszczeń, co niestety ma 
miejsce w  przypadku stałych zada-
szeń. Wiele zalet mają także bardziej 
mobilne formy ochrony przed słoń-
cem, czyli parasole. Można ich użyć 
nie tylko na tarasie, ale też w innych 
częściach ogrodu. W tej roli sprawdzą 
się również wielofunkcyjne huśtawki 

z zadaszeniem, a także pergole i na-
mioty, które można sytuować w róż-
nych częściach ogrodu. Wygodnym 
rozwiązaniem jest także tkaninowe 
zadaszenie piaskownicy.

RODEM Z POŁUDNIA
Markizy tworzą nie tylko funkcjo-
nalne, ale też efektowne zadaszenie. 
Budują letnią aranżację bliską klima-
tom Południa. Są bardzo trwałe, od-
porne na płowienie, rozdarcie, zanie-
czyszczenia powietrza oraz siłę wia-
tru, odbijają także szkodliwe promie-
niowanie UV. Tego rodzaju zadaszenie 
składa się ze zbrojonego poszycia oraz 
aluminiowej konstrukcji. Do dyspo-
zycji mamy zarówno delikatne kon-
strukcje bez kasety, jak i modele ka-
setowe o  składanych ramionach sze-
rokości nawet do 14 m (powierzchnia 
zacieniana może mieć nawet 80 m2).  
Bezkasetowa jest wyposażona w  da-

szek osłaniający wałek z tkaniną. Ka-
setowa po zwinięciu kryje rurę nawo-
jową, tkaninę oraz składane ramiona. 
Poszycie markizy wykonuje się 
z akrylu, dralonu lub  PVC (niekiedy 
objętych nawet 10-letnią gwaran-
cją), które są odporne na promienio-
wanie UV, odbarwienia, kurz, pleśń, 
siłę wiatru. Choć głównym zadaniem 
markizy jest ochrona przed słońcem, 
a nie przed deszczem, robi się ją z ma-
teriału impregnowanego, z ochronną 
powłoką odporną na wodę. Manew-
rowanie dopływem światła ułatwiają 
nowoczesne sposoby obsługi. Stoso-
wane dawniej taśmy lub korby ręczne 
zastąpiło sterowanie elektryczne. 
Taka markiza może być wyposażona 
w czujnik pogodowy, dzięki któremu 
przy silnym deszczu czy wietrze złoży  
się ona automatycznie i rozłoży wraz 
z pojawieniem się słońca. Fachowo za-
montowana markiza może być użyt-
kowana nawet przez 20 lat. 

ZADASZENIA ŻAGLOWE
Zadaszenia żaglowe, znane także 
jako markizy żaglowe, chronią 
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przed słońcem i  deszczem. Zastoso-
wane w nich rozwiązania są zaczerp-
nięte z  tradycji morskich. Swoją na-
zwę zawdzięczają kształtowi oraz wy-
korzystywanemu na zadaszenie ma-
teriałowi. Pokrycia wykonane są 
z zaimpregnowanej tkaniny stosowa-
nej do ożaglowania, ich lekka kon-
strukcja jest zaś stalowa. Technolo-
gie sprawdzone podczas wypraw że-
glarskich, wykorzystano do ochrony 
przed słońcem i  deszczem w  miej-
scach wypoczynku. Markizę o  niety-
powym kształcie żagla można połą-

czyć z  elewacją, częściej jednak wy-
korzystuje się ją jako konstrukcję 
wolno stojącą. Za kształtem tego typu 
osłon podąża ich kolorystyka – zada-
szenie żaglowe wykonuje się głów-
nie w  odcieniach bieli oraz pastelo-
wej żółci. Tkanina wykorzystywana 
na zadaszenia to elastyczna dzianina, 
która może zatrzymywać szkodliwe 
promieniowanie UV nawet w 90-95%. 
Płótno może być pokryte PVC. Ty-
powy kształt dla tego rodzaju zada-
szeń to trójkąt, ale elastyczność mate-
riału umożliwia tworzenie dowolnego.

LATO POD PARASOLEM
Niezależnie od walorów estetycz-
nych, jego materiałowa część ma 
chronić przed nadmiernym słońcem. 
Najczęściej jest wykonana z  polie-

stru lub wzmocnionej bawełny z od-
powiednim filtrem przeciwsłonecz-
nym – zadaniem materiału jest za-
blokowanie minimum 95% promie-
niowania UV. Zwróćmy też uwagę 
na stelaż parasola, powinien być on 
przede wszystkim stabilny, taka kon-
strukcja zagwarantuje nam bezpie-
czeństwo użytkowania. Wykonuje się 
go zazwyczaj z  aluminium, stali lub 
drewna egzotycznego. Wyposażony 
w  funkcję tzw. łamania, stanie się 
jeszcze bardziej praktyczny. Równie 
ważnym elementem jest podstawa, 
która zapewnia parasolowi stabil-
ność. W jej przypadku ważna jest od-
powiednio duża masa. Osiągnie ją 
podstawa zrobiona z  betonu i  bar-
wiona lakierem akrylowym lub z gra-
nitu czy tworzyw sztucznych.
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BUTIKOWE INSPIRACJE 
     w plenerze

w słońcu

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

PAKUJEMY KOSZE

HAMAK S, L, XL

KOŁYSANIE

Hamaki to popularne letnie akcesoria, chętnie 
montowane w ogrodach. Nie każdy jednak wie, że na 
rynku dostępne są ich bardzo liczne warianty, które 
dopasujemy do naszych potrzeb, nawet gdy nie ma 
na terenie drzew albo w ogóle nie mamy ogrodu, 
a dysponujemy jedynie balkonem. Tam, gdzie wokół 
brakuje wygodnych miejsc do rozpięcia hamaka, 
możemy szukać modelu na stelażu. Na stabilnych 
wspornikach drewnianych bądź metalowych rozpina się 
materiałowy lub sznurkowy hamak. Stelaż jest mobilny, 
można go przestawiać w dowolne miejsce w ogrodzie, 
a na czas deszczu przenieść np. na zadaszony 
taras. Z kolei na balkon i tam, gdzie mało miejsca, 
znajdziemy bujane fotele inspirowane formą hamaka. 
Na sznurkowej siatce znajduje się wygodne siedzisko, 
a całość wiesza się jak dziecięcą huśtawkę, na gałęzi 
lub mocując w ścianie.

LETNI RELAKS KOJARZY NAM 
SIĘ NIEODPARCIE Z BŁOGIM 
NICNIEROBIENIEM NA ŚWIEŻYM 
POWIETRZU, WPATRYWANIEM SIĘ 
W UROKI NATURY, SŁUCHANIEM ŚPIEWU 
PTAKÓW, LEKKĄ DRZEMKĄ. JEŚLI JESZCZE 
DODAMY DO TEGO KOŁYSZĄCY RUCH 
– POCZUJEMY SIĘ JAK W NIEBIE.

więcej na blogu mjakmrowka.pl
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OŚWIETLENIE 
OGRODU WYMAGA 
ODPOWIEDNIEGO 
PROJEKTU I FACHOWEGO 
ROZPROWADZENIA 
INSTALACJI – TYLKO 
WTEDY BĘDZIE WŁAŚCIWIE 
SPEŁNIAŁO SWOJĄ 
FUNKCJĘ I ZAPEWNI NAM 
BEZPIECZEŃSTWO. 

AUTOR TEKSTU: Andrzej Wróbel

JASNO
w ogrodzie

Światło sztuczne stało się nie-
odzownym elementem aran-
żacji przestrzeni wokół domu 

– służy naszemu bezpieczeństwu, de-
koracji oraz wygodzie. Należy do naj-
ważniejszych środków przedłużają-
cych czas, w którym możemy cieszyć 
się ogrodem – coraz częściej chcemy 
bowiem korzystać z uroków natury 
również po zmierzchu. Dobrze oświe-
tlony ogród wygląda również bardziej 
efektownie i nabiera reprezentacyj-
nego charakteru. Jednak decydując 
się na instalację oświetlenia w ogro-
dzie, pamiętajmy, że jest ono bardziej 
niż to domowe narażone na destruk-
cyjne czynniki, takie jak wilgoć czy 
liczne zanieczyszczenia. Ze względów 
bezpieczeństwa bardzo ważne jest 
jego odpowiednie zaplanowanie i wy-
konanie, a podczas eksploatacji utrzy-
manie  w dobrej kondycji.



 REKLAMA 

INSTALACJA 
Z ODPOWIEDNIM NAPIĘCIEM
Kluczowe znacznie ma zgodny z zasa-
dami montaż instalacji. Prace powi-
nien wykonać elektryk z odpowied-
nimi uprawnieniami – minimum do 
1 kV. Większość lamp stosowanych 
jako stałe oświetlenie ogrodu, a także 
innych elementów posesji oraz ele-
wacji domu jest najczęściej zasila-
nych napięciem 230 V, chociaż coraz 
częściej stosuje się również napięcie 
do 24 V. Montaż lamp wykorzystują-
cych niskie napięcia wiąże się z ko-
niecznością zakupu i instalacją spe-
cjalnego transformatora. Urządzenie 
to przetwarza prąd z wysokiego na-
pięcia na 24 V, a jego wielkość zależy 
od mocy i liczby źródeł światła, jakie 
zamierzamy zainstalować w naszym 
ogrodzie. Jeśli transformator ma być 
umieszczony na zewnątrz, powinni-
śmy go ulokować w wodoszczelnej 
obudowie. Stosowanie opraw i źró-
deł światła niskonapięciowych z uży-
ciem transformatora jest bardziej 

bezpieczne, gdyż gwarantuje on, że 
nie pojawi się nigdy za nim napięcie 
230 V. Instalacja o niskim napięciu 
nie będzie wymagała dodatkowego 
zabezpieczenia. Zasilać można ta-
kim napięciem również źródła świa-
tła, które znajdują się w oczku wod-
nym czy basenie.

OBWODY DOBRZE 
WYKONANE
Warunkiem bezpiecznej instalacji 
elektrycznej są również właściwie 
wykonane obwody. Należy stosować 
wyłącznie przewody, których można 
używać na zewnątrz. W tym celu wy-
korzystuje się służący do układa-
nia w ziemi kabel typu YKY, to ka-
bel (K) elektroenergetyczny o izola-
cji polwinitowej (Y) i powłoce polwi-
nitowej (Y), z żyłami miedzianymi, 
lub kabel YAKY z żyłami aluminio-
wymi. Mają one doskonale przygoto-
waną izolację z żyłą ochronną. Użyty 
przewód powinien mieć czarną 
powłokę ochronną, która jest 

Wygodne gniazda 
elektryczne
Na tarasie lub w ogrodzie można 
też dodatkowo zamontować 
skrzynkę (lub skrzynki) 
z gniazdami wtyczkowymi do 
zasilania urządzeń elektrycznych 
używanych na przykład do 
pielęgnacji roślin lub pompy 
fontanny. Gniazda elektryczne 
przydadzą się również do 
podłączenia lampek i dekoracji 
bożonarodzeniowych. Całość 
musi być umieszczona 
w obudowie o stopniu ochrony 
co najmniej IP54.
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przeznaczona do zakopania w ziemi. 
Taka powłoka nie utraci swoich wła-
ściwości ochronnych i plastycznych 
przez kilka pokoleń użytkowników. 
Do wykonania obwodów można też 
użyć przewodów umieszczonych 
w rurkach z tworzywa sztucznego.
Pamiętajmy, by przekrój żył kabla był 
dostosowany do planowanego obcią-
żenia obwodu. Żyłę ochronną należy 
przyłączyć do obudowy ogrodowych 
opraw oświetleniowych. Montaż prze-
wodów ułatwia tabliczka bezpiecz-
nikowa. By zachować bezpieczeń-
stwo podczas wykonywania w ogro-
dzie prac ziemnych, kabel powinno 
się umieścić na głębokości 50-70 cm 
na 10 cm posypce z piasku. Niekiedy 
instalatorzy zalecają również ułożenie 
nad kablem, po jego uprzednim przy-
kryciu ok. 10 cm warstwą ziemi, nie-
bieskiej folii ochronnej. Dzięki temu 
nawet po latach od ułożenia instala-
cji podczas wykonywania prac ogro-
dowych nie będziemy musieli się oba-
wiać uszkodzenia przewodów. O ich 
obecności poinformuje nas bowiem-
niebieski pas z folii. Obwody powinny 

mieć odrębne włączniki, umożliwi to 
oświetlenie wybranej strefy posesji 
bez włączania wszystkich podłączo-
nych do obwodu punktów świetlnych.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA
Zawsze istnieje ryzyko uszkodzenia 
przewodów elektrycznych, np. jeśli 
dojdzie do przekroczenia maksymal-
nej wartości natężenia prądu, jaka 
może przez niego płynąć długotrwale 
bez ryzyka jego uszkodzenia. Jeśli zo-
stanie ona przekroczona, temperatura 
przewodu może się zwiększyć do nie-
bezpiecznego poziomu. By zapobiec 
skutkom jego przekroczenia, należy 
zamontować odpowiednie zabezpie-
czenia, takie jak wyłączniki nadmiaro-
woprądowe oraz różnicowoprądowe. 
Można też zainstalować wyłączniki 
łączące w sobie wszystkie te funkcje 
– tzw. kombinowane: różnicowoprą-
dowe z członem nadmiarowoprądo-
wym. Jeśli dojdzie do awarii, odetną 
one dopływ prądu. Wyłączniki nad-
miarowoprądowe (nadprądowe) za-
bezpieczają przed uszkodzeniem wy-
wołanym prądem o zbyt dużym natę-

żeniu – chronią one przed przeciąże-
niami oraz skutkami zwarć w naszej 
instalacji.  
Warto też zabezpieczyć się przed pora-
żeniami, montując wyłączniki różni-
cowoprądowe na prąd różnicowy nie 
przekraczający 30 mA (wartość bez-
pieczna dla człowieka) i prąd znamio-
nowy o obciążeniu 10 lub 16 A.

Stopień ochrony
Podawany przez producentów dwucyfrowy symbol IP informuje 
o poziomie ochrony oprawy oświetleniowej przed wnikaniem 
pyłu (pierwsza cyfra od 0 do 6) i cieczy (druga cyfra od 0 do 8). 
Zewnętrzne oprawy ścienne powinny być oznaczone symbolem 
IP44, oznaczenie IP54 muszą mieć reflektory i słupki, które 
chcemy wykorzystać do oświetlenia tarasu, zaś IP66 – oprawy 
przeznaczone do montażu w gruncie. Jeśli w ogrodzie znajduje 
się oczko wodne, IP zastosowanych tam lamp powinno mieć 
wartość 68. Warto również sprawdzić klasę ochronności lamp 
– oznaczona jest ona cyfrą rzymską i określa izolację elektryczną. 
Lampy ogrodowe muszą mieć II klasę ochronności, zaś lampy do 
podświetlenia oczek wodnych – III.
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NIE TYLKO 
SĄ SOLIDNE, 
PRAKTYCZNE, ALE 
TAKŻE NATURALNE, 
EKOLOGICZNE 
I EFEKTOWNE. 
OPRÓCZ 
OGRODZENIA 
GABIONY MOGĄ 
PEŁNIĆ WIELE 
INNYCH FUNKCJI 
W OGRODZIE.

niebanalne 
ogrodzenie

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

GABIONY

Gabiony to inaczej kon-
strukcje ze zgrzewa-
nego drutu tworzą-

cego siatkę w  formie kosza, wy-
pełnione np. kamieniami. Choć 
uznajemy je obecnie za nowo-
czesne rozwiązanie, znane są od 
dawna. Przez wieki wykorzy-
stywano tę łatwą do wykonania 
formę jako wszelkiego rodzaju 
umocnienia. Ciężkie bloki skalne 
spięte siatką z drutu są ogromnie 
wytrzymałe. Dzisiaj wybieramy 
tego typu ogrodzenia, aby uroz-
maicić i ozdobić widok posesji. 

SYNONIM 
NOWOCZESNOŚCI
Ogrodzenia gabionowe najczę-
ściej dziś spotkamy w  zestawie-
niu z  awangardową architek-
turą. Nowoczesne budownictwo, 
charakteryzujące się minimali-
styczną estetyką, dobrze kom-
ponuje się z  surowym obrazem 
elementów zamkniętych w  ażu-
rowych koszach. Ale w  rzeczy-
wistości nie ma przeszkód, by 
ogrodzenia gabionowe stoso-
wać przy architekturze trady-
cyjnej, a  jeszcze lepiej rustykal-
nej. Długi życiorys tego rozwią-
zania czyni je ponadczasowym 
i  uniwersalnym. Jedynym ele-
mentem, który może zaważyć na 
stylu ogrodzenia gabionowego 
oraz jego dopasowaniu do pose-
sji jest rodzaj wypełnienia w ko-
szach z drucianej siatki.
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RÓŻNORODNOŚĆ FORM
Głównym walorem estetycznym ogro-
dzeń gabionowych jest ich wypełnie-
nie. W  zależności od jego rodzaju 
uzyskujemy określony efekt wizu-
alny. Siatka druciana jest na tyle ażu-
rowa, że w pełni eksponuje zalety wy-
pełnienia. W  zależności od gęstości 
oczek i  jej wzoru można osiągać roz-
maite efekty dekoracyjne. Oprócz 
zwykłych kamieni polnych możemy 
zdecydować się na nieregularne ka-
mienne głazy, tłuczeń, kostki grani-
towe, pasiasty gnejs, bazalt, kamienie 
egzotyczne, łupek, bloki szklane uzy-
skane w  procesie recyklingu, bruk 
drewniany, drewniane kloce, małe 
bale, a  nawet większy gruz. Ekono-
micznie jest wybrać materiał najbar-
dziej dostępny na danym terenie. Ele-
menty wypełniające mogą być jedno-
kolorowe lub mienić się barwami. Po-

nadto efektownie wyglądają łączone 
materiały. Aby gabiony, które w swej 
formie są już bardzo różnorodne wi-
zualnie, nie zdominowały konstruk-
cji, często przeplata się je z jednolitą 
formą ogrodzenia np. panelami drew-
nianymi lub metalowymi. Jest to też 
sposób na fragmentaryczne zastoso-
wanie bardzo ozdobnego i  kosztow-
nego materiału. Stosując go tylko 
na części ogrodzenia, możemy sporo 
zaoszczędzić.

ZALETY GABIONÓW
Wyjątkowa funkcjonalność gabionów 
związana jest z ich szczególną stabil-
nością (wynikającą z masy) i wytrzy-
małością. Zarówno pod względem 
przyjmowania obciążenia, jak i trwa-
łości porównuje się je z  konstruk-
cjami betonowymi. Jednak w  prze-
ciwieństwie do nich gabiony 

Oryginalne gabiony
Jednym z bardziej spektakularnych pomysłów na 
ogrodzenie gabionowe jest rodzaj „żywej ściany”. 
Kosze z siatki o gęstych oczkach wypełnia się ziemią 
i obsadza gęsto roślinnością, aby ich liczne bryły 
korzeniowe ustabilizowały wypełnienie. Piękny 
efekt dają gatunki całoroczne, ułożone pasami 
w różnych odcieniach zieleni. Doskonale wyglądają 
w sąsiedztwie kamiennych wypełnień. Niektóre kosze 
ogrodzeniowe uzupełnione tłuczniem, ozdobione 
są roślinnością od góry. Warstwa ziemi usypana na 
szczycie stanowi podłoże dla oryginalnych odmian. 
Takie ogrodzenie nie wymaga konserwacji, jedynie 
podlewania w czasie suszy. Oryginalny efekt dają też 
gabiony o siatce powlekanej kolorowym PVC.

OZDOBNE KAMIENIE MOGĄ 
BYĆ DOŚĆ KOSZTOWNE. 

ABY CIESZYĆ SIĘ ICH 
WYGLĄDEM W KOSZACH 

GABIONOWYCH, 
WYSTARCZY USYPAĆ JE 
JEDYNIE PRZY BRZEGU. 

WÓWCZAS ŚRODEK 
WYPEŁNIMY GRUZEM. 

ŚREDNIO NA 1 M3 
GABIONU TRZEBA UŻYĆ 
DO 2 TON MATERIAŁU 

WYPEŁNIENIOWEGO, PRZY 
CZYM 1 TONA TŁUCZNIA 

KAMIENNEGO MOŻE 
KOSZTOWAĆ OK. 60 ZŁ, 

A ŻWIRU OK. 30 ZŁ.
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nie tworzą szczelnej konstrukcji, lecz 
naturalnie  wentylowaną oraz pozwa-
lającą na swobodne przenikanie wody 
opadowej i gruntowej. Dlatego tak do-
brze sprawdzają się jako murki opo-
rowe wzmacniające skarpy i  tarasy. 
Mogą zatem z powodzeniem tworzyć 
ogrodzenia oraz wsparcie dla ziem-
nych konstrukcji. Ponadto stanowią 
barierę akustyczną, dzięki czemu 
chronią posesję przed hałasami do-
chodzącymi choćby od strony ruchli-
wej ulicy. Odpowiada za to charak-
terystyka materiałów wypełnienio-
wych. Ich elementy mają  nieregu-
larne krawędzie, co gwarantuje dużą 
rozpraszalność akustyczną Niewąt-
pliwą zaletą jest łatwość montażu ga-
bionów. Terenu pod ogrodzenie nie 

trzeba szczególnie precyzyjnie rów-
nać. Dodatkowym atutem jest jego ni-
ski koszt. Gabiony uważane są za naj-
bardziej ekonomiczny sposób grodze-
nia, gdyż metr bieżący może wynieść 
ok. 200 zł. Robocizny doliczać nie 
trzeba, gdy sami postawimy i wypeł-
nimy kosze.

TRWAŁE I ODPORNE  
Jeśli chcemy, by ogrodzenie gabio-
nowe służyło nam długie lata, należy 
zdecydować się na materiały wytrzy-
małe i ponadczasowe. Przede wszyst-
kim siatka spinająca wypełnienie 
musi być wykonana ze stali ocynko-
wanej ogniowo. Czasem wybiera się 
materiał malowany lub powleczony 
PVC, jednak znacznie podraża to in-

westycję. Zaleca się wybór siatki ple-
cionej, która ma minimalną liczbę 
punktów zgrzewania. Połączenia, bar-
dziej niż inne miejsca, są narażone na 
działanie rdzy. Konieczne jest jednak, 
aby w  przypadku koszy skręcanych 
elementy łączące, najczęściej śruby, 
były również wykonane ze stali nie-
rdzewnej. Gęstość oczek siatki musi 
być dopasowana do rodzaju wypeł-
nienia. Duże kamienie utrzymają się 
w  koszach o  większych prześwitach, 
drobne kruszywo i ziemia potrzebują 
gęstej siatki. Ponadto gabiony ka-
mienne lub szklane nie będą podle-
gać biodegradacji, w przeciwieństwie 
do drewna. Ogrodzenie koszowe jest 
podatne na wiele zabrudzeń, dlatego 
materiał wypełniający powinien da-
wać możliwość mycia i wypłukiwania 
brudu np. myjką ciśnieniową. 

MONTAŻ GABIONÓW
Budowa ogrodzenia gabionowego nie 
jest trudna i  można ją wykonać we 
własnym zakresie. W zasadzie wypeł-
nione kosze są na tyle ciężkie (mogą 
ważyć kilka ton), że stanowią samo-
dzielną i  stabilną konstrukcję, jed-
nak zgodnie ze sztuką budowlaną po-
winny być stabilizowane słupami. Są 
one umieszczane w środku kosza i za-
sypywane materiałem wypełnienio-
wym. Konieczne jest ich osadzenie 
w  betonowych stopach, sięgających 
poniżej strefy przemarzania. Niekiedy 
gabiony stawiane są na podmurówce, 
co dodatkowo stabilizuje konstrukcje, 
izoluje stal od gruntu i  nadaje este-
tyczny wygląd. Nie jest to jednak wy-
magane. Po pewnym czasie od wypeł-
nienia połączonych ze sobą koszy, ga-
biony samodzielnie osiądą pod wpły-
wem własnego ciężaru. Zazwyczaj 
dzieje się to nierównomiernie.

Inne zastosowanie 
gabionów
Oprócz ogrodzenia gabiony mogą 
tworzyć murki oporowe, wzmocnienie 
skarp, tarasów oraz schodów 
ogrodowych. Ale także mogą być 
niezależnymi konstrukcjami. Bywają 
wykorzystywane jako masywne 
donice na większe rośliny, krzewy 
lub drzewa. Efektowny sposób na 
ich wykorzystanie to stworzenie 
z gabionów ścian altany. Ponadto 
wypełnione kosze mogą stanowić 
stelaż pod stół i siedziska w letniej 
jadalni. Stosuje się je także jako 
ogrodowe ławki lub obudowę 
stacjonarnego grilla. 

Ogrodzenie gabionowe można postawić samodzielnie. Jego budowa nie należy 
do trudnych.
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GARAŻ

Najczęściej w garażu nie decy-
dujemy się na montaż okien, 
a jeśli już, to są to antywła-

maniowe zasłony w formie zewnętrz-

nych rolet. Często też w miejsce zwy-
kłych szyb wstawiamy luksfery, które 
zapewniają dopływ światła i  jedno-
cześnie uniemożliwiają niepożąda-
nym osobom dostrzeżenie wnętrza 
pomieszczenia. W niewielkie okienka 
wyposażone są również bramy 
uchylne. Jednak rozwiązania te nie 
zapewnią bezpiecznego poruszania 
się po zmroku, a na pewno nie są wy-

starczające, gdy w garażu chcemy 
wieczorem wypakować zakupy, na-
prawić samochód czy majsterkować. 

LOKUM DLA SAMOCHODU 
Garaż to takie miejsce, w którym 
można zastosować techniczne oświe-
tlenie, gdyż walory estetyczne opraw 
oświetleniowych nie są najważniej-
sze. Jednak nie możemy całkowicie 

TO, JAK OŚWIETLIMY GARAŻ, ZALEŻY OD JEGO 
PRZEZNACZENIA. INNE ZASTOSUJEMY, GDY BĘDZIE 
SŁUŻYŁ DO PRZECHOWYWANIA AUTA, A INNE, GDY 
ZAMIERZAMY URZĄDZIĆ W NIM NP. WARSZTAT. 

dobrze oświetlony



zrezygnować z oświetlenia. Najle-
piej zacząć od wyboru głównego źró-
dła światła. Pojedyncza oprawa po-
zwoli na swobodne poruszanie się po 
pomieszczeniu. Jeśli ma być to miej-
sce postoju samochodu, możemy za-
stosować słabsze oświetlenie. W ga-
rażu sprawdzi się także lampka z roz-
proszonym światłem włączana za 
pomocą czujnika ruchu – umożliwi 
poruszanie się po pomieszczeniu bez 
konieczności szukania w ciemności 
włącznika oświetlenia. Ekonomicz-
nym rozwiązaniem podczas parkowa-
nia są również oprawy wpuszczane 
w posadzkę na linii wjazdu, tzw. na-
prawy najazdowe – uruchamiają się 
podczas wjazdu lub wyjazdu samo-
chodem i po kilku minutach gasną. 

MIEJSCE NA WARSZTAT 
Gdy zamierzamy wykonywać w ga-
rażu różne prace przy samocho-
dzie, musimy bezwzględnie zadbać 
o dobre oświetlenie. Często też ga-
raż służy jako pomieszczenie gospo-

darcze, w którym wykonujemy małe 
naprawy i mamy stół roboczy – miej-
sce pracy musi być dobrze doświe-
tlone. W tej sytuacji lepiej zdecydo-
wać się na kilka stałych punktów 
świetlnych lub instalację świetló-
wek liniowych po obwodzie pomiesz-
czenia. W garażu najlepiej sprawdzą 
się oprawy świetlówkowe, które mo-
żemy umieścić na suficie. Dobrym 

i niedrogim rozwiązaniem jest za-
stosowanie opraw rastrowych na-
tynkowych. Pamiętajmy jednak, że 
światło górne może przeszkadzać 
w pracy, szczególnie jeśli często za-
glądamy pod maskę naszego samo-
chodu lub szukamy czegoś w bagaż-
niku (padający cień będzie utrudnie-
niem). Dobrym systemem doświe-
tlenia garażu jest zastosowanie 

 REKLAMA 
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opraw  oświetleniowych na bocznych 
 ścianach pomieszczenia. Gdy często 
zaglądamy pod maskę samochodu, 
przydadzą nam się przenośne źródła 
światła (lampy halogenowe) na wy-
sięgniku. Bardziej wyszukaną formą 
oświetlenia są systemy szyn z wpię-
tymi reflektorami. Można je dowol-
nie regulować i uzyskać oświetlenie 
punktowe – sprawdzi się, gdy ser-
wisujemy auto na miejscu. Również 
punktowo należy doświetlić blaty ro-
bocze. Osobnym oświetleniem ty-
powo garażowym będzie lampa do 
kanału, o ile znajduje się on w po-
mieszczeniu. Zwróćmy uwagę, aby 
źródła światła umieszczać w solid-
nych oprawach – uniemożliwi nam to 
uszkodzenie lampy w przypadku jej 
potrącenia.

ŚWIATŁO W MIEJSCU 
MAGAZYNOWYM
Często w garażu przechowujemy 
liczne sprzęty, narzędzia i inne 
przedmioty. Abyśmy mogli łatwo 
je znaleźć, musimy oświetlić miej-
sce ich magazynowania. Nad meta-
lowym regałem czy szafką, w której 
gromadzimy drobiazgi, zainstalujmy 
świetlówki liniowe. Dobrym rozwią-
zaniem jest doświetlenie półek ma-
gazynowych lampkami mobilnymi, 
w  postaci oprawy połączonej z klip-
sem. Dzięki temu uzyskamy świa-
tło na każdym poziomie regału. Uła-
twią wiele prac, w tym również w sa-
mochodzie. Klips zamontowany na 
otwartej masce samochodu doświetli 
nam nawet przestrzeń silnika i jego 
okolice.

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
Do oświetlenia garażu najlepiej wy-
bierać takie źródła światła, które 
będą funkcjonalne i  praktyczne 
oraz pozwolą zaoszczędzić ener-
gię. Godne polecenia są energo-
oszczędne świetlówki kompaktowe 

oraz świetlówki liniowe, 
a  także lampy LED. 
Wszystkie wymienione 
źródła światła zapew-
niają długotrwałą eks-

ploatację. To, na jakie 
się zdecydujemy, za-
leży on naszych 
preferencji. 

Do klasycznych opraw na źródła 
światła na trzonku gwintowym do-
skonale będą pasować świetlówki 
kompaktowe. Można je umieścić 
zarówno w  plafonach na suficie, 
jak i  kinkietach na ścianie garażu. 
W  podłużnym i  niezbyt wysokim 
garażu sprawdzą się świetlówki li-
niowe. Szeroki wybór barw światła 
(od dziennych, chłodnych, po ciepłe) 
spowoduje, że bez problemu dopasu-
jemy je do swoich potrzeb. Możemy 
np. zamontować oprawy świetlów-
kowe, które tworzą linie świetlne na 
suficie lub ścianie. 
Oświetlenie typu LED jest najbar-
dziej energooszczędne. Na przykład 
zamiennik żarówki o mocy 40 W zu-
żywa 5 razy mniej energii, czyli je-
dynie 8 W. Ponadto ten typ oświetle-
nia wyróżnia wysoka trwałość, za-
pewniająca działanie lamp nawet do 
25000 godzin – to 25 razy dłużej niż 
zwykła żarówka. Światło LED-owe 
jest jednostajne (bez drgań) i  przy-
jemne dla oka. Co ważne, w  odróż-
nieniu od żarówek i  halogenów, 
LED-y nie ogrzewają oświetlanej po-
wierzchni i nie wytwarzają ciepła. 
Wybierając lampy do garażu, warto 
również mieć na uwadze, że światło 
w chłodnej tonacji mniej męczy oczy  
i  pomaga się skoncentrować przy 
pracy. Prawidłowo dobrane oświe-
tlenie w garażu zapewni bezpieczne 
i  komfortowe warunki korzystania 
z pomieszczenia.

LAMPY DO GARAŻU, 
PRZEZNACZONE DO 

OŚWIETLANIA RÓŻNYCH 
STREF W POMIESZCZENIU, 
POWINNY BYĆ WŁĄCZANE 

NIEZALEŻNIE OD SIEBIE. 
WYMIERNĄ ZALETĄ TAKIEGO 

ROZWIĄZANIA SĄ NIŻSZE 
RACHUNKI ZA PRĄD. 

DODATKOWE KORZYŚCI 
PRZYNIESIE RÓWNIEŻ ZAKUP 
OPRAW WYPOSAŻONYCH 
W AWARYJNE ZASILANIE 
Z BATERII NA WYPADEK 
PRZERW W DOSTAWIE 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
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Jesień

Chociaż stoi w ukryciu w naszej 
kotłowni, bez niego trudno będzie 
przeżyć chłody jesieni i zimy, 
a bywa też, że i wiosny. Coraz 
więcej mówi się także o tym, 
że jego rodzaj ma wpływ na 
środowisko. Jaki kocioł najlepiej 
sprawdzi się w naszym domu. 
Jak o niego zadbać, by służył nam 
przez wiele lat?

Właściwie zorganizowaną 
doceni każdy – nic tak nie służy 
utrzymaniu porządku w szafie 
czy garderobie jak funkcjonalne 
rozwiązania. Zadbajmy więc, 
by znalazły się tam, gdzie 
przechowujemy nasze ubrania 
i buty. Co warto mieć w swojej 
szafie? Listę muszą otwierać 
wygodne półki oraz szuflady 
zaprojektowane z myślą 
o konkretnych rzeczach. Poza 
nimi przydatne są odpowiednie 
wieszaki. Jakie inne elementy 
powinny być w jej wnętrzu, by 
rzeczy były w zasięgu ręki?

W NASTĘPNYM NUMERZE

Wraz z nadchodzącymi 
chłodami, 
w naszych domach 
i mieszkaniach 
coraz większą rolę 
odgrywają te elementy 
wyposażenia, 
które dodają 
wnętrzom ciepła. Do 
najważniejszych należą 
dywany oraz przesłony 
okienne. Jakie zdadzą 
egzamin, gdy za 
oknem panuje ziąb?

Jesień to nie pora 
na sadzenie warzyw, 
jednak zawsze warto 
rozważyć założenie 
warzywnika. Jarzyny 
z własnego ogródka 
smakują najlepiej. 
Nawet, gdy jest on 
niewielki, możemy 
uprawiać w nim własne 
pomidory, rzodkiewkę 
czy buraczki. To nie 
tylko radość dla naszych 
kubków smakowych, ale 
też wielka satysfakcja. 
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        PAMIĘTAJ O KOTLE! SZAFA DOBRZE URZĄDZONA

OTUL DOM JESIENIĄ



tesa.indd   1 2017-04-12   19:51:26



salag.indd   1 2017-04-03   20:31:17


	001_MRO_02_2017_01
	002_MRO_02_2017_01
	003_MRO_02_2017_01
	004_MRO_02_2017_01
	005_MRO_02_2017_01
	006_MRO_02_2017_01
	007_MRO_02_2017_01
	008_MRO_02_2017_01
	009_MRO_02_2017_01
	010_MRO_02_2017_01
	011_MRO_02_2017_01
	012_MRO_02_2017_01
	013_MRO_02_2017_01
	014_MRO_02_2017_01
	015_MRO_02_2017_01
	016_MRO_02_2017_01
	017_MRO_02_2017_01
	018_MRO_02_2017_01
	019_MRO_02_2017_01
	020_MRO_02_2017_01
	021_MRO_02_2017_01
	022_MRO_02_2017_01
	023_MRO_02_2017_01
	024_MRO_02_2017_01
	025_MRO_02_2017_01
	026_MRO_02_2017_01
	027_MRO_02_2017_01
	028_MRO_02_2017_01
	029_MRO_02_2017_01
	030_MRO_02_2017_01
	031_MRO_02_2017_01
	032_MRO_02_2017_01
	033_MRO_02_2017_01
	034_MRO_02_2017_01
	035_MRO_02_2017_01
	036_MRO_02_2017_01
	037_MRO_02_2017_01
	038_MRO_02_2017_01
	039_MRO_02_2017_01
	040_MRO_02_2017_01
	041_MRO_02_2017_01
	042_MRO_02_2017_01
	043_MRO_02_2017_01
	044_MRO_02_2017_01
	045_MRO_02_2017_01
	046_MRO_02_2017_01
	047_MRO_02_2017_01
	048_MRO_02_2017_01
	049_MRO_02_2017_01
	050_MRO_02_2017_01
	051_MRO_02_2017_01
	052_MRO_02_2017_01
	053_MRO_02_2017_01
	054_MRO_02_2017_01
	055_MRO_02_2017_01
	056_MRO_02_2017_01
	057_MRO_02_2017_01
	058_MRO_02_2017_01
	059_MRO_02_2017_01
	060_MRO_02_2017_01
	061_MRO_02_2017_01
	062_MRO_02_2017_01
	063_MRO_02_2017_01
	064_MRO_02_2017_01
	065_MRO_02_2017_01
	066_MRO_02_2017_01
	067_MRO_02_2017_01
	068_MRO_02_2017_01
	069_MRO_02_2017_01
	070_MRO_02_2017_01
	071_MRO_02_2017_01
	072_MRO_02_2017_01
	073_MRO_02_2017_01
	074_MRO_02_2017_01
	075_MRO_02_2017_01
	076_MRO_02_2017_01
	077_MRO_02_2017_01
	078_MRO_02_2017_01
	079_MRO_02_2017_01
	080_MRO_02_2017_01
	081_MRO_02_2017_01
	082_MRO_02_2017_01
	083_MRO_02_2017_01
	084_MRO_02_2017_01
	085_MRO_02_2017_01
	086_MRO_02_2017_01
	087_MRO_02_2017_01
	088_MRO_02_2017_01
	089_MRO_02_2017_01
	090_MRO_02_2017_01
	091_MRO_02_2017_01
	092_MRO_02_2017_01
	093_MRO_02_2017_01
	094_MRO_02_2017_01
	095_MRO_02_2017_01
	096_MRO_02_2017_01
	097_MRO_02_2017_01
	098_MRO_02_2017_01
	099_MRO_02_2017_01
	100_MRO_02_2017_01
	101_MRO_02_2017_01
	102_MRO_02_2017_01
	103_MRO_02_2017_01
	104_MRO_02_2017_01
	105_MRO_02_2017_01
	106_MRO_02_2017_01
	107_MRO_02_2017_01
	108_MRO_02_2017_01
	109_MRO_02_2017_01
	110_MRO_02_2017_01
	111_MRO_02_2017_01
	112_MRO_02_2017_01
	113_MRO_02_2017_01
	114_MRO_02_2017_01
	115_MRO_02_2017_01
	116_MRO_02_2017_01
	117_MRO_02_2017_01
	118_MRO_02_2017_01
	119_MRO_02_2017_01
	120_MRO_02_2017_01

