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Tej wiosny zadbajmy o swoje zdrowie. 
Mam tu na myśli nie tylko niezbędne 
działania natury medycznej, ale również 
wykorzystanie w celach zdrowotnych 
własnych mieszkań, domów i ogrodów. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że do 
przyczyn wielu chorób cywilizacyjnych 
zalicza się stres, brak aktywności 
fizycznej oraz przebywanie częściej 
w zamkniętych pomieszczeniach niż 
na świeżym powietrzu, to okaże się, że 
własne zacisze może doskonale posłużyć 
naszemu zdrowiu i to nie tylko jako 
miejsce do odreagowania codziennych 
napięć i stresów związanych choćby 
z życiem zawodowym czy uciążliwą 
komunikacją. Jakość tej przestrzeni 
domowej, jej klimat i estetyka ma w tym 
względzie kolosalne znaczenie. Ale 
również zajmowanie się domem lub 
mieszkaniem, stwarza pole do różnych 
aktywności – nawet drobne remonty 
czy naprawy mogą być doskonałym 
sposobem na wyciszenie i ukojenie 
skołatanych nerwów. Jeśli dodatkowo 
wiążą się z koniecznością włożenia 
wysiłku fizycznego, korzyść będzie 
podwójna. Duży walor zdrowotny mają 
również prace ogrodowe – jest to nie 
tylko aktywność fizyczna, ale i ruch na 
świeżym powietrzu. Wiosna sprzyja 
udoskonalaniu i upiększaniu naszych 
domów i ogrodów – takim działaniom 
poświęcamy ten numer naszego 
poradnika.
Zapraszam do lektury.

Nasz adres: www.mjakmrowka.pl
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WiosnaKALENDARIUM
SEZON W OGRODZIE

JAKĄ TRAWĘ POSIAĆ?
Jakość nasion ma decydujące 
znaczenie, gdy marzymy o pięknej 
murawie. Dlatego dobrze jest 
wybierać produkty sprawdzonych 
producentów. Do wyboru mamy 
różne nasiona lub ich mieszanki. 
Najbardziej popularne są dwa 
gatunki: trawy ozdobne oraz 
użytkowe. Pierwszy jest droższy 
i mniej odporny, za to niezwykle 
efektowny. Do traw ozdobnych 
zaliczamy między innymi kostrzewę 
owczą i szczeciniastą oraz mietlicę 
pospolitą i rozłogową. Tworzą one 
reprezentacyjne trawniki, jednak 
lepiej po nich nie chodzić, gdyż 
odkształcenia są szybko widoczne. 
Z kolei trawy użytkowe nie mają aż 

tak okazałego wyglądu, 
za to można je 

uznać za trwałe 
i wytrzymałe. 

Najczęściej 
spotkamy 
tymiotkę 
łąkową, 
grzebienicę 
pospolitą, 
wiechlinę 

zwyczajną 
i łąkową. 

Najlepiej 
jest zdać się 

na gotowe mieszanki traw, 
które łączą różne gatunki 
o odmiennych właściwościach. 
Znajdziemy mieszanki 
uniwersalne, czyli parkowe; 
dywanowe – określane także 
jako gazonowe; sportowe 
i rekreacyjne; cieniolubne; wolno 
odrastające i na miejsca bardzo 

nasłonecznione. Do wyboru są 
też piękne trawy kwiatowo- 
-łąkowe, gdzie dodano nasiona 
mieszanki kwiatów lub np. 
samej koniczyny. Wiosną warte 
uwagi są również mieszanki 
regeneracyjne, pozwalające na 
szybkie uzupełnienie ubytków 
w trawniku.
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i intensywnej eksploatacji. Oba 
modele są elastyczne, dzięki czemu 
nie zniszczą świeżej, odradzającej 
się po zimie trawy. Pozwalają 
z wyczuciem przeczesywać pasma 
murawy. Jeśli teren jest nierówny, 
a zanieczyszczenia na trawniku duże, 
potrzebne będą tradycyjne grabie. 

TRAWNIK PO ZIMIE
Murawa na wiosnę często prezentuje 
smutny widok. Aby ją rewitalizować, 
w pierwszej kolejności musimy zebrać 
suche źdźbła oraz opadłe liście. Przydadzą 
się do tego miękkie grabie. Mogą być 
druciane lub plastikowe. Te drugie nie 
będą się odkształcać w trakcie długiej 

Zbierzemy nimi zarówno zdrewniałe 
fragmenty gałęzi, kory, szyszki, jak 
i kamienie. W sprawnym usunięciu 
filcu, czyli warstwy utrudniającej 
korzeniom trawy dostęp tlenu 
i nawozów mineralnych, 
a składającego się w głównej 
mierze z obumarłych fragmentów 
roślinnych, pomoże wertykulacja. 
Jest ona konieczna, gdy trawnik 
jest za bardzo zbity. Wertykulator 
to urządzenie wykonujące nacięcia 
pionowe w darni, na głębokość 
około 7 cm. Dzięki temu grunt jest 
spulchniony, rozbity i dotleniony. 
Przerośnięte karby oraz bryły 
korzeniowe wraz z chwastami 
należy usunąć. Wzruszona ziemia 
będzie potrzebowała wyrównania, 
najlepiej poprzez wałowanie. 
Pamiętajmy, że wertykulację należy 
prowadzić wczesną wiosną. Można 
ją powtarzać co sezon, jednak nie 
należy wykonywać jej na świeżo 
założonym i rocznym trawniku.

2  wiosna 2016
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PIELĘGNACJA TRAWNIKA
Gdy trawnik po zimie nie jest zbyt 
przerośnięty i nie wymaga wertykulacji, 
wystarczy wykonać aerację. To zabieg 
pozwalający na doprowadzenie 
do głębszych warstw darni tlenu, 
niezbędnego do prawidłowego rozwoju 
roślin. Spulchniona i napowietrzona gleba 
wpływa na zwiększenie masy korzeniowej 
trawy. Poprawiona struktura wspomaga 
lepsze nawadnianie murawy. Aeracja 
polega na nakłuciu gleby przy pomocy 
wideł, nakładek na buty, walców z kolcami 
lub mechanicznych aeratorów. Sprzęt 
ten umożliwia dotarcie maksymalnie na 
10 cm w głąb trawnika. Zabieg konieczny 
jest na wiosnę i dobrze jest go powtórzyć 
późnym latem. Przystępujemy do niego 
po pierwszym po zimie skoszeniu trawy 
i solidnym jej podlaniu. Jednak nie 
pracujemy bezpośrednio po nawodnieniu. 
Należy odczekać, aż woda wsiąknie głębiej 
i zniknie z powierzchni murawy. Oprócz 
dotlenienia trawnika potrzebne jest jego 
odżywienie. W tym celu całą powierzchnię 
musimy potraktować nawozem. Może to 
być kompost lub mieszanka stworzona 
specjalnie do wzmacniania trawnika. 
Ważne jednak, aby w ich składzie 
znajdowały się azot, fosfor i potas. 
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LANCE ZRASZAJĄCE
Do podlewania delikatnych źdźbeł świeżo posianej 
na wiosnę trawy przyda się lanca zraszająca. 
To specjalna końcówka na wąż ogrodowy, 
która pozwala na dozowanie wody w postaci 
rozproszonej. Dzięki temu, że strumień jest 
delikatny, młoda trawa nie będzie się pochylać. 
Lanca przyda się także do zraszania kwiatów 
i wrażliwych roślin. Warto wybrać wielofunkcyjną 
końcówkę, dzięki której ustawimy rodzaj strumienia. 
Przełącznik pozwala na uzyskanie nawet zraszającej 
mgiełki. Producenci lancy określają cztery 
rodzaje jej strumienia jako: natryskowy, perlisty, 
punktowy i płaski. Dużą zaletą różniącą sprzęt 
od zwykłej końcówki zraszającej jest długa lanca 
(90 cm), umożliwiająca prezycyjne skierowanie 
wody nawet w trudno dostępne miejsca. Warto 
wybrać końcówkę pistoletową, której spust daje 
pełną kontrolę nad strumieniem. Można go też 
zablokować na czas ciągłego podlewania.

ALTERNATYWA DLA INSTALACJI 
Montaż podziemnej instalacji zdalnie podlewającej 
ogród, to duża ingerencja w teren oraz znaczny koszt. 
Dlatego warto skorzystać z naziemnego podlewania, 
które również nie wymaga naszego czynnego 
uczestnictwa. Wystarczy do węża ogrodowego 
podłączyć zraszacz. W przeciwieństwie do instalacji 
nawadniającej, możemy szybko zmienić jego położenie 
i dozować podlewanie według aktualnych potrzeb roślin 
oraz dobowej wędrówki słońca. Urządzenia tego typu 
polecane są na niezbyt dużych posesjach. Ze względu na 
potrzebę zasilania wężem ogrodowym, warto zaopatrzyć 
się w długi jego model, aby łatwo było podlewać każdy 
zakamarek terenu. Mobilne zraszacze możemy ustawić 
w dowolnym miejscu. Większą stabilizację osiągniemy 
dzięki urządzeniu, które można wbić w ziemię. 
Do wyboru mamy modele statyczne, pulsacyjne, 
oscylacyjne, obrotowe, wahadłowe, sektorowe 
i bijakowe dookolne. Zraszacz powinien być dopasowany 
do kształtu posesji, którą chcemy nawadniać i rodzaju 
roślinności. Uniwersalny będzie taki, który zarówno 
pozwala na ustawienie sektorowe, np. o promieniu 25°, 
oraz naokolne, czyli 360°.

DLA WYGODY PODLEWANIA
Aby ułatwić sobie podlewanie wężem ogrodowym, 
warto wybrać zestaw końcówek i dysz z szybkozłączką. 
To system umożliwiający bezproblemową ich wymianę. 
Szybkozłączkę zainstalujemy też na kranie zewnętrznego 
ujęcia wody. Przyda się tu model z rozgałęźnikiem 
i odcinającymi dopływ zaworami. Dzięki temu szybko 
podłączymy wąż do jednej końcówki, natomiast 
druga będzie pozwalała na skorzystanie z wody w tym 
samym czasie, gdy potrzebna jest do innych celów. 
Wygodnym rozwiązaniem w trakcie prac w ogrodzie jest 
wąż spiralny, który rozciąga się w trakcie podlewania, 
a wraca do swojej poprzedniej 
pozycji, gdy dopływ wody jest 
odcięty. W tej formie zajmuje 
mało miejsca. Podobną 
zaletę ma wąż elastyczny, 
którego długość po 
włączeniu wody powiększa 
się trzykrotnie. 
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PODKASZARKA I KOSA SPALINOWA
Kosiarka nie upora się z szybko wzrastającą na 
wiosnę trawą we wszystkich zakątkach ogrodu. 
Z tego względu przyda nam się podkaszarka. 
Przytniemy nią fragmenty 
trawnika usytuowanego 
tuż przy obrzeżach 
chodnika, skalniaka, 
ogrodzenia, palisady 
wokół klombu lub rabaty. 
Podkaszarka ułatwi 
również skoszenie 
źdźbeł wokół krzewów 
i pni drzew. Bardziej 
zarośnięte i zaniedbane 
fragmenty posesji, gdzie 
zarośla są mocniejsze, 
będą wymagały 
zastosowania kosy 
spalinowej o dużej 
mocy (znajdziemy 
modele, które mają 
ponad 3 kW mocy). To 
urządzenie poradzi sobie 
z chaszczami, krzewami, 
a nawet zdrewniałymi 
fragmentami roślinnymi.
Sprzęt tego typu 
możemy bez trudu 
wypożyczyć, jeśli 
potrzebujemy z niego 
skorzystać jedynie 
sporadycznie. 

SEZON W OGRODZIE

PORĘCZNE SEKATORY
Wiosną w szybkim tempie 
przybywa roślinnych 
przyrostów. Aby je okiełznać, 
niezbędny jest dobry sprzęt 
tnący. W precyzyjnym 
docinaniu roślin pomogą 
lekkie i poręczne sekatory 
ogrodowe. Znajdziemy 
modele zarówno elektryczne, 
jak i akumulatorowe. Te 
drugie będą wygodniejsze 
i niezależne od położenia 
źródła prądu. Nieduże sekatory 
oraz elektryczne nożyce to 
łatwe w obsłudze urządzenia, 

które nie wymagają wiele 
siły podczas pracy. Ich 
waga pozwala swobodnie 
operować narzędziem, dzięki 
czemu linia cięcia będzie 
równa. Mechaniczne sekatory 
o dłuższej prowadnicy 
przeznaczone są głównie 
do przycinania żywopłotów. 
Warto wybrać taki, którego 
obrotowa rękojeść ułatwia 
cięcie pod kątem.  
Do kształtowania krzewów 
ozdobnych przyda się nóż 
elektryczny. Krótki trymer 
pozwala na wykonanie 
precyzyjnych, drobnych cięć. 
Bez trudu ukształtujemy 
choćby bukszpan w kulę lub 
stworzymy roślinną figurę 
ogrodową. Niektóre nożyce 
mogą mieć wymienne 
nakładki. Dzięki temu szybko 
zmienimy je w przycinarkę 
do trawy. Wyrównamy 
nią fragmenty w trudno 
dostępnych dla podkaszarki 
miejscach. FO
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DO CIĘCIA GAŁĘZI
Ręczne sekatory są niezbędne do podcinania gałęzi 
oraz suchych i zdrewniałych fragmentów roślin, których 
w ogrodzie po zimie znajdziemy wiele. Gdy praca wymaga 
odcięcia sporych gałęzi, pomocne będą elektryczne 
sekatory tnące. Możemy też skorzystać z ich wersji 
akumulatorowych. Wybierając model, należy kierować 
się mocą urządzenia oraz informacją umieszczoną na 
opakowaniu, wskazującą jak grube gałęzie można przeciąć 
jego nożycami. Producenci podają średnicę np. 16, 25, 35 
czy 40 mm. Niektóre są przeznaczone specjalnie do użytku 
w sadownictwie lub winnicy. Warto wybierać sekatory 
z litowymi, wytrzymałymi akumulatorami. Znajdziemy 
takie, które mogą pracować bez przerwy przez 9, 12, 
a nawet 15 godzin. Zestaw urządzenia jest sprzedawany 
z wygodnym plecakiem, w którym umieszcza się 
akumulator. Dobrze jest sprawdzić przed zakupem wagę 
sprzętu. Im lżejszy, tym łatwiej będzie nam nim pracować.
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ROZDRABNIARKA DO GAŁĘZI
Co zrobić ze wszystkimi 
pozostałościami roślinnymi, które 
zwłaszcza na wiosnę mnożą 
się w ogrodzie? Tam, gdzie nie 
możemy palić liści, gałęzi czy 
zdrewniałych pędów bylin, przyda 
się elektryczna rozdrabniarka. 
Zmielone drobiny doskonale 
nadadzą się na kompost. Zajmują 
mniej miejsca, a proces rozkładu 
jest dzięki temu znacznie 
przyspieszony. Same pokruszone 
gałęzie mogą posłużyć do 
ściółkowania roślin. Będą 
stanowić doskonałe zastępstwo 
dla kory. Nie musimy wówczas 
jej kupować, co przyniesie nam 
oszczędności. Rozdrobnione 
resztki roślinne można wysypać 
na ścieżkach i placach zabaw, czy 
choćby miejscach piaszczystych, 
takich jak nieutwardzone podjazdy. 
W niedużych ogrodach sprawdzą 
się elektryczne rozdrabniarki 
o mocy 1200-2500 W. Mają 
możliwość pocięcia gałęzi 
o średnicy do 4 cm. Na większych 
i zalesionych posesjach potrzebna 

będzie już rozdrabniarka spalinowa. 
Jest głośniejsza od elektrycznej, 
zwłaszcza gdy ma czterosuwowy 
silnik. Za to bez trudu poradzi 
sobie z wieloma dużymi gałęziami. 
Rozdrobni nawet te o średnicy 
7 cm. Na rynku dostępne są też 
profesjonalne rozdrabniarki do 
gałęzi o średnicy 20 cm. 
Pracując przy rozdrabnianiu 
fragmentów roślinnych należy 
zachować szczególną ostrożność. 
Potrzebne będą okulary ochronne 
oraz drążek do popychania 
ciętego materiału, niezbędny przy 
krótkich gałęziach. Bezpieczniejsze 
będą urządzenia wyposażone 
w mechanizm automatycznego 
wciągania gałęzi oraz pojemnik 
na zmieloną treść. Niektóre 
z rozdrabniarek są wyjątkowo ciche 
i dodatkowo mogą pochwalić 
się bezpieczną pracą, dzięki 
mechanizmowi bezodrzutowego 
cięcia odpadków. Warto też nabyć 
urządzenie z biegiem wstecznym, 
ułatwiającym czyszczenie wnętrza 
i przydającym się w czasie 
zablokowania dużą ilością gałęzi. FO
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BATERIE 
ZLEWOZMYWAKOWE
Do najczęściej używanych 
sprzętów kuchennych można 
zaliczyć baterię zlewozmywakową, 
dlatego warto sięgnąć po produkt 
bardzo trwały, funkcjonalny, 
a przy tym dobrany do zlewu 
i aranżacji kuchni. Ze względu 
na swoją funkcjonalność dużym 
powodzeniem cieszą się baterie 
stojące (sztorcowe). Montuje się 
je w otworze zlewozmywaka lub 
w blacie. Jeśli zlew zainstalowano 
pod oknem, dobrym rozwiązaniem 
jest bateria z ruchomą wylewką, 
nie będzie ona utrudniała 
otwierania okna skrzydłowego. 
Niezależnie od usytuowania 
zlewozmywaka zwróćmy też 
uwagę na wysokość wylewki 
– im wyższa (zwłaszcza gdy 
jest nieruchoma), tym łatwiej 

poradzimy sobie z umyciem 
wysokich garnków 

czy dużych patelni. 
Dobrym wyborem 

są baterie 
wyposażone 
w termostat. 
Mają one 
pokrętło, 
za pomocą 
którego 
ustawiamy 
optymalną 

temperaturę 

wody – będzie ona zawsze stała 
po odkręceniu kranu. Jeśli chcemy 
mieć smaczną wodę prosto 
z kranu, wyposażmy zlewozmywak 
w baterię filtrującą wodę. Przy 
dużym natężeniu prac kuchennych 
docenimy baterie jednouchwytowe. 
Należą one do najwygodniejszych 
modeli – jeden uchwyt służy 
zarówno do wyboru temperatury 
wody, jak i rodzaju oraz stopnia 
natężenia jej strumienia, dlatego 
z łatwością można ją obsługiwać 
jedną ręką. Baterie jednouchwytowe 
mają zazwyczaj proste 
wzornictwo, idealnie wpisujące się 
w nowoczesne aranżacje kuchenne. 

Jeśli urządzamy kuchnię w stylu 
klasycznym, możemy sięgnąć 
po baterię dwuuchwytową. 
Do regulacji temperatury oraz 
strumienia wody służą wówczas 
dwa pokrętła.
Duże znaczenie ma również 
trwałość baterii. Wpływ na ich 
długowieczność może mieć 
wykończenie. Najtrwalsze 
i najdroższe są baterie z powłoką 
ceramiczną, zaś za najbardziej 
odporne na zarysowania uznaje 
się baterie z powłoką granitową. 
Armatury z wykończeniem 
chromowanym należą do 
najbardziej efektownych.  

NOWOCZESNA DESKA SEDESOWA
Wybierając asortyment łazienkowy powinniśmy korzystać 
z udogodnień, jakie oferują producenci. Nawet deska sedesowa 
może być dzisiaj wyposażona w system wolnego opadania. 
Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na zachowanie ciszy 
w łazience, co przydaje się choćby nocą. Zarówno opuszana 
deska, jak i jej klapa opadną bezgłośnie dzięki mechanizmowi  
zwalniającemu ich ruch. 
Do wyboru mamy też wiele materiałów. Klasyczną, białą deskę 
sedesową możemy kupić dziś z tworzywa, które nie żółknie 
i nieprzebarwia się. Dodatkowo może być ona ciepła w dotyku 
lub wręcz podgrzewana.
Jeśli lubimy efektowne detale, warto wybrać deskę WC 
z nadrukiem o efekcie trójwymiarowym. Na rynku dostępnych 
jest wiele wzorów i wizerunków. Niektóre plastikowe produkty 
mają wewnątrz umieszczone ruchome elementy ozdobne, takie 
jak muszle lub suszone kwiaty, które przemieszczają się podczas 
podnoszenia klapy.
Gdy nie mamy miejsca na instalację bidetu, deska toalety 
może być wyposażona w funkcję podmywania. Higieniczna 
będzie też taka, której tworzywo sztuczne jest aseptyczne lub 
gdzie nakładka myjąca jest w stanie automatycznie oczyścić 
i zdezynfekować jej powierzchnię. 
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WYZWANIA DLA DOMU



 REKLAMA 

ARMATURA NA MIARĘ CZASÓW
W łazience przyzwyczailiśmy się już do instalowania baterii 
z mieszalnikiem, która pozwala zrezygnować z oddzielnych 
pokręteł do wody ciepłej i zimnej, co bardzo ułatwia jej 
obsługę. Teraz warto zrobić krok następny, czyli wybrać 
armaturę z fotokomórką włączającą i odcinającą dopływ 
wody, a reagującą na ruch ręki. Jest to rozwiązanie bardzo 
ekologiczne. Dzięki niemu zużyjemy tylko tyle wody, ile 
rzeczywiście jest nam potrzebne. Dodatkowo, przez to że 
bateria nie wymaga mechanicznego uruchamiania, zostanie 

ona powierzchniowo czysta, pozbawiona odcisków 
palców oraz kropli wody. Oszczędność ciepłej wody 
zapewni również termostat. Wiele łazienkowych 
armatur jest dziś w nie wyposażane. Jednorazowe 
ustawienie sprawia, że mieszalnik przygotowuje 
wodę o pożądanej temperaturze. To też rozwiązanie, 
które zapobiega przypadkowemu poparzeniu.  
Przydaje się zwłaszcza wówczas, gdy w domu 
są małe dzieci. Unikniemy także nagłej i bardzo 
nieprzyjemnej zmiany temperatury podczas kąpieli. 
Niektóre baterie pozwalają na ustawienie stałego 
i dostosowanego do naszych codziennych potrzeb 
strumienia. Efektowne nowoczesne baterie mogą 
przybierać wyszukane kształty. Wypływająca woda 
bywa podświetlana, również kolorowym światłem. 
Do modnych rozwiązań należą także wylewki dające 
efekt kaskadowego strumienia. 
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WYWIAD
     z wizytą u Martyny Kupczyk

Martyna Kupczyk jest archi-
tektem z długoletnim sta-
żem w zawodzie. Zajmuje 

się m.in. projektowaniem domów 
i mieszkań w programie „Nasz nowy 
dom”, gdzie gruntownym remontom 
poddawane są lokale rodzin znajdują-
cych się w bardzo trudnej sytuacji ży-
ciowej. Poza doświadczeniem zawodo-
wym udanym realizacjom sprzyja em-
patyczny stosunek do innych ludzi, ja-
kiego nie można odmówić Martynie 

Kupczyk. Równie ważna, jak kariera 
zawodowa, jest dla niej rola mamy kil-
kumiesięcznej Kornelii. 

Jaki jest cel programu, który 
Pani współtworzy?
To rzeczywiście program z misją, jego 
celem jest wymierna pomoc potrze-
bującym. Dzięki sponsorom, do któ-
rych należą Polskie Składy Budow-
lane, możemy w nim przeprowadzić 
remonty domów, często o bardzo sze-

rokim zakresie. Domy, którymi się 
zajmujemy, pozostawiają wiele do ży-
czenia. Naszym zadaniem jest popra-
wienie ich standardu, a często przygo-
towanie w ciągu kilku dni do zamiesz-
kania. Chociaż nie mam komfortu cza-
sowego – pięć dni to bardzo mało na 
realizację zadania – to satysfakcja jest 
duża. Wcześniej oglądam dom, któ-
remu chcemy dać nowe życie i przygo-
towuję propozycje dla jego mieszkań-
ców. Chcemy, aby zakres prac przez 

O PRACY NA PLANIE 
BIJĄCEGO REKORDY 
POPULARNOŚCI 
PROGRAMU 
TELEWIZYJNEGO 
„NASZ NOWY DOM” 
ORAZ O SWOJEJ 
WRAŻLIWOŚCI 
NA PRZESTRZEŃ 
DZIECIĘCĄ OPOWIADA 
MARTYNA KUPCZYK 
– ARCHITEKT KREUJĄCA 
NOWY WIZERUNEK 
REMONTOWANYCH  
DOMÓW I MIESZKAŃ. 

domowe przemiany

PRACA
Z MISJĄ: 

ROZMAWIAŁA: Anna Wojciechowska,
ZDJĘCIA: Stanisław Malinowski
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nas podejmowanych, w jak najwięk-
szym stopniu poprawił komfort życia 
rodzin, które nas goszczą. 

Niektórzy wątpią, że w tak 
krótkim czasie można 
dokonać tak wielu zmian.  
To ograniczenie czasowe jest bardzo 
mobilizujące nie tylko dla mnie jako 
projektanta, ale też dla ekip wyko-
nawczych. Okazuje się, że przy do-
brej organizacji pracy, wiele robót 
można wykonać naprawdę szybko 
bez szkody dla ich jakości. To również 
wskazówka dla osób, które obawiają 
się ciągnących w nieskończoność prac 
remontowych. 

Na ile Pani doświadczenia 
jako architekta są pomocne 
na planie programu?
Ważnym aspektem pracy architekta 
jest rozmowa z inwestorem i wsłu-
chanie się w jego potrzeby. W na-
szym programie zawsze prowadzę 
długie dyskusje na temat marzeń 
jego bohaterów i ich wizji idealnego 
domu. Staram się też je modyfiko-
wać i przemycać własne propozycje. 
Zarówno na planie programu, jak 
i w mojej praktyce zawodowej duży 
nacisk kładę na realizację potrzeb 
mieszkańców.  

Które z nich uznaje Pani 
za najważniejsze?
Przede wszystkim moim zadaniem 
jest takie rozplanowanie wnętrz 
domu, by każdy z domowników, jeśli 
tylko przestrzeń na to pozwala, miał 
swój pokój. Szczególnie ważne są 
dla mnie pokoje dziecięce. Dużą sa-
tysfakcję daje mi radość, jaką widzę, 
gdy dzieci wchodzą do swojego no-
wego pokoju – potrafią się one cieszyć 
ze wszystkiego. Jednak wygospoda-
rowanie miejsca na pokoje dziecięce 
nie zawsze jest łatwe. Czasami może 
to być tylko kącik, ważne, aby tworzył 
własną indywidualną przestrzeń.

Czyżby to była tak 
wymagająca przestrzeń?
Owszem, pokój dziecięcy powinien 
być dobrze zorganizowany. Trzeba 
znaleźć w nim miejsce na łóżko, 
biurko, komodę, a także szafę. To me-
ble, które powinny być wygodne, po-
trzebują też przestrzeni. Gdy dziecko 
jest w wieku szkolnym, zadbajmy, 
by w jego pokoju znalazło się odpo-
wiednio duże biurko. Będzie można 
ustawić na nim nie tylko najbar-
dziej przydatne książki, ale też przy 
nim dziecko będzie mogło pisać lub 
czytać, a także na przykład malo-
wać lub rozwijać swoje pasje. 

Zabawki 
stymulujące 
rozwój malucha 
– cenią zarówno 
mała Kornelia, 
jak i jej mama.

W pokoju małego 
dziecka warto też 
wygospodarować kącik 
dla mamy.
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WYWIAD
     z wizytą u Martyny Kupczyk

JAK POŁĄCZYĆ STARE Z NOWYM
Pani Martyna zachęca do łączenia przedmiotów z historią 
w nowych aranżacjach. Nie muszą to być drogocenne antyki. 
Doskonale sprawdzą się meble o pozornie niewysokiej wartości 
materialnej, ale o dużym ładunku emocjonalnym. Godne uwagi 
są również modne jeszcze niedawno sosnowe stoły czy komody, 
których dzisiaj wiele osób pochopnie się pozbywa. Tymczasem  
wykonane z naturalnego drewna sprzęty są coraz bardziej 
w cenie i świetnie łączą się z nowoczesnym wyposażeniem. 
Uzupełnieniem aranżacji z ich użyciem mogą być nastrojowe 
lampy, nawet te, które są tylko stylizowane na stare mosiężne. 
Dla takich aranżacji architektka poleca tło kolorystyczne 
w odcieniach szarości. 
Elementem łączącym stare i nowe sprzęty jest również 
posadzka. Jeśli mamy starą drewnianą, to warta polecenia jest 
jej renowacja. Natomiast w przypadku konieczności wymiany 
posadzki na nową spójrzmy życzliwie na panele laminowane. 
W niczym nie przypominają tych z przed laty. Dostępne 
dzisiaj produkty są bardzo efektowne, a przy tym praktyczne. 
Z powodzeniem można z nich ułożyć cichą i trwałą posadzkę.

W KSZTAŁTOWANIU 
WNĘTRZ DOCEŃMY 

ROLĘ ZARÓWNO 
ŚWIATŁA NATURALNEGO, 

JAK I SZTUCZNEGO. 
W UZYSKANIU 

PRZYTULNEGO KLIMATU 
BARDZO POMOCNE 
SĄ NIEWIELKIE LAMPY 

STOŁOWE ORAZ 
STOJĄCE.

Pamiętajmy, żeby chronić wzrok 
dziecka i ustawić na biurku lampę 
stojącą z kierunkowym oświetleniem. 
Ze względów zdrowotnych ważne 
jest również wygodne, dobrze wypro-
filowane krzesło. 

A jak uniknąć nadmiaru 
przedmiotów w pokojach 
dziecięcych? 
Dzisiaj wiele pokoi dziecięcych jest 
przeładowanych nadmiarem me-
bli, zabawek, dekoracyjnych drobia-
zgów. Przede wszystkim zadbajmy 
o  właściwą organizację przestrzeni. 
Warto tak ją rozplanować, by w  po-

koju znalazły się aneksy do nauki, za-
bawy i  wypoczynku. Dobrze jest też 
wyposażyć potomka w zamykane pu-
dła różnej wielkości, do których na-
wet maluch będzie w  stanie szybko 
schować zabawki. Im dziecko starsze, 
a zwłaszcza jeśli jest to dziewczynka, 
ważną funkcję porządkującą speł-
nia szafa. W  aranżacji najważniejsze 
jest indywidualne podejście do prze-
strzeni. Można je nadać, wykorzystu-
jąc tkaniny – narzuta na łóżko, podu-
chy czy bielizna pościelowa potrafią 
zamienić pokój małej dziewczynki we 
wnętrze, w którym dobrze będzie się 
czuła zbuntowana nastolatka.

Co może Pani doradzić 
czytelnikom, którzy obawiają 
się remontowych rewolucji?
Przede wszystkim nie bójmy się 
zmian, które często nie zajmują 
zbyt wiele czasu. Niekiedy wystar-
czy przemalować ściany na odpo-
wiedni kolor, by wnętrza zmieniły się 
na lepsze. Doceńmy też własne za-
soby. Podczas remontów często po-
zbywamy się starych przedmiotów. 
Spójrzmy na nie przyjaźnie. Odno-
wione wiekowe drewniane drzwi czy 
odmalowane krzesło po babci spra-
wią, że wnętrza zyskają niepowta-
rzalny charakter. 

Okno wraz z parapetem może być punktem 
wyjścia do stworzenia efektownej dekoracji. 
Wystarczy dobrać odpowiednie przesłony 
oraz ozdoby. Warto też wykorzystać 
obszerny parapet.
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DOMOWE FINANSE 
     dobre wybory

ZGODNIE 
Z WSZECHOBECNĄ 
MODĄ NA GOTOWANIE, 
CHĘTNIE WRACAMY 
DO TRADYCJI 
PRZYGOTOWYWANIA 
DOMOWEJ ROBOTY 
CHLEBÓW, CIAST CZY 
WĘDLIN. JAKI SPRZĘT 
BĘDZIE POMOCNY PRZY 
PIECZENIU?

PIECZENIE 
na różne sposoby

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz
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W łasnoręcznie przygotowy- 
wane wyroby wędliniar- 
skie, słodkie wypieki 

i dania o tradycyjnym smaku, nie 
przynoszą zazwyczaj widocznych 
oszczędności finansowych w  na-
szym domowym budżecie. Mimo to 
ich atuty są niezaprzeczalne. Wła-
sne produkty spożywcze mogą stać 
się inwestycją i to jedną z  bardziej 
istotnych w naszym życiu. Nie ma 
bowiem nic ważniejszego niż zdro-
wie. Przygotowując własnoręcznie 
dania mamy pewność, jakie skład-
niki wchodzą w  ich skład i  skąd 
pochodzą półprodukty. Wpływa-
my także na dozowanie składni-
ków. Mamy możliwość unikania in-
grediencji, których organizm nasz 
nie toleruje lub jakie w  danej chwi-
li nam nie służą. Łatwo też wyelimi-
nujemy czynniki alergenne. Dzię-
ki temu mamy bezpośredni wpływ 
na zdrowie nasze oraz całej rodziny.  
Dla wielu osób gotowanie to rów-
nocześnie sposób na relaks i  samo-
spełnienie. W  osiąganiu tego rodza-
ju przyjemności oraz zmysłowych 
doznań podniebienia pomogą od-
powiednie rozwiązania i  sprzęty 
usprawniające wypieki.

ERGONOMIA W KUCHNI
Wiele osób skarży się, że w przygo-
towywaniu wyszukanych dań stoi 
często na przeszkodzie brak odpo-
wiednich urządzeń, ułatwiających 
i przyspieszających prace. Powodem 
bywa też uciążliwość związana z wy-
ciąganiem mikserów, robotów ku-
chennych, malakserów, schowanych 
na co dzień w  trudno dostępnych 
miejscach. Inni narzekają na kło-
potliwą obsługę piekarnika usytu-
owanego tak, że wymusza on schy-
lanie. Wszystkiemu można jednak 
zaradzić. 
Wśród nowoczesnych rozwiązań czę-
sto dziś spotkamy sprzęty, które łą-
czą w  sobie kilka funkcji, jak np. 
kombiwar, Multicooker czy Thermo-
mix. Ich zastosowanie pozwala na za-
stąpienie jednym urządzeniem kilku 
innych, takich choćby jak kuchnia, 
piekarnik, blender, mikser, parow-
nik, szybkowar, mikrofalówka, fryt-
kownica, koktajler, jogurtownica, ro-
bot kuchenny, młynek, siekacz itd. 

Rezygnując z nich, zyskujemy prze-
strzeń, a wszystkie prace wykonamy 
w  jednym urządzeniu, który dzię-
ki usytuowaniu w dostępnym miej-
scu, będzie nas zachęcał i jednocze-
śnie mobilizował do przygotowywa-
nia dań sprawnie i szybko.
Ważne jest też dobre rozplanowanie 
kuchni. Czerpiąc przykłady z nowo-
czesnych rozwiązań projektantów 
wnętrz, warto się zainspirować sytu-
owaniem urządzeń AGD w tak zwa-
nej zabudowie słupkowej, czyli jed-
ne nad drugimi. W  takim układzie 
łatwiej będzie korzystać ze sprzętów, 
np. piekarnika, gdy będzie on usy-
tuowany na wysokości wzroku. 

WAŻNE JEST 
ROZPLANOWANIE 
KUCHNI. CZERPIĄC 

PRZYKŁADY 
Z NOWOCZESNYCH 

ROZWIĄZAŃ 
PROJEKTANTÓW 
WNĘTRZ, WARTO 

SIĘ ZAINSPIROWAĆ 
SYTUOWANIEM 

URZĄDZEŃ AGD W TAK 
ZWANEJ ZABUDOWIE 

SŁUPKOWEJ.

PIECZENIE 

Wysokość montażu 
urządzeń w słupku
Dla naszej wygody, sprawności 
wykonywania prac kuchennych 
oraz by oszczędzać kręgosłup, 
warto zamontować AGD służące 
do zabudowy w ustawieniu 
słupkowym. W tym celu zapoznajmy 
się z kilkoma wskazówkami.

 Jeśli zamierzamy zabudować 
standardowy piekarnik z uchylnymi 
drzwiami na wysokości, która nie 
będzie wymagała od nas uciążliwego 
schylania się, najwygodniej będzie 
usytuować go na wysokości 82 cm 
nad poziomem posadzki. Dzięki 
temu wnętrze urządzenia będzie 
na wysokości naszego wzroku. 
Powyżej i poniżej piekarnika można 
zamontować praktyczne szafki.

 Piekarnik z wózkiem 
teleskopowym, pozwalającym na 
całkowite wysunięcie się półek, 
montujemy w słupku poniżej 
wysokości blatu. Wysoka lokalizacja 
uniemożliwi nam kontrolowanie 
wysuniętych potraw.

 Dwa standardowe urządzenia 
o wysokości 60 cm możemy 
zamontować zaczynając od 53 cm 
nad posadzką. Wówczas będzie 
wygodnie korzystać z obu z nich.

 Kuchenkę mikrofalową lub inny 
sprzęt, np. ekspres do kawy, 
należy dla komfortu użytkowego 
zamontować nad piekarnikiem.
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częściej korzysta się 
z wygodnej zabudowy 

słupkowej.
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NOWOCZESNY PIEKARNIK
Współczesne rozwiązania AGD po-
trafią wprawić w  zachwyt. Dzisiej-
sze piekarniki nie tylko mogą mieć 
dodatkowe grzałki przyspieszają-
ce proces pieczenia, termoobieg 
gwarantujący równomierne roz-
chodzenie się ciepła oraz funkcję 
grill, ale szereg dodatkowych funk-
cji. Choć są rozwiązaniami kosz-
townymi, gwarantują nam kom-

fort i  wygodę. Samoczyszczące się 
wnętrze, dzięki pirolizie (polega to 
na wypalaniu w wysokiej tempera-
turze zabrudzeń i opadaniu ich póź-
niej na dno piekarnika), nie wyma-
ga od nas dużego zaangażowania 
podczas sprzątania. Również przy-
datne są płyty ścianek urządzenia 
pokryte emalią katalityczną, która 
pozwala na spalanie tłuszczu i  za-
brudzeń podczas pieczenia w wyso-
kich temperaturach. Zużyte wkłady 
wymienia się co kilka lat.
Dzielone wnętrze występujące w nie-
których modelach piekarników po-

zwala na przygotowywanie mniej-
szych porcji przy zredukowanym zu-
życiu energii. Bezpieczne szyby za-
pobiegną poparzeniu, a  dodatkowo 
o  bezpieczeństwo dzieci zadba blo-
kada drzwiczek podczas pracy. Funk-
cja schładzania oparów wydobywają-
cych się z piekarnika sprawi, że nie 
sparzymy się podczas wyjmowania 
dań. Ponadto nowoczesne urządze-
nie może mieć katalizator zapachów. 
Dużym udogodnieniem jest też pro-
gramator. Wybieramy rodzaj potrawy, 
wprowadzamy wagę produktu np. 
kurczaka, a  optymalny proces pie-
czenia rozpocznie się samoistnie. Po 
upływie wymaganego czasu piekar-
nik też sam się wyłączy. Możemy za-
programować pracę urządzenia oraz 
wprowadzić do jego pamięci ulubio-
ne przepisy. Samoczynne wyłączanie 
przynosi oszczędności, gdyż piekar-
nik potrafi wykorzystać nagromadzo-
ne ciepłe powietrze, uwzględniając je 
w czasie pieczenia.
Najtańsze piekarniki z  termoobie-
giem kupimy za około 500 zł, naj-
droższe wielofunkcyjne za kilka, 
a nawet kilkanaście tysięcy złotych.

PIEKARNIK PAROWY 
I Z MIKROFALĄ
Nowoczesne piekarniki nie tylko 
grzeją, ale dodatkowo pozwalają go-
tować na parze. Działają jak trady-
cyjny piekarnik lub parowar. Potrafią 
też łączyć te dwie funkcje. Piekarnik 
parowy pozwala również sprawnie  DZIŚ ZNAJDZIEMY WIĘKSZĄ 

NIŻ KIEDYŚ OFERTĘ 
WIELKOŚCI PIEKARNIKÓW. 

PODCZAS GDY 
STANDARDOWE URZĄDZENIA 
MAJĄ POJEMNOŚĆ OKOŁO 
40-50 LITRÓW, NA RYNKU 
DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ 
KOMPAKTOWE 30- ORAZ 
OBSZERNE 80-LITROWE. 
DLA WYGODY MOŻNA 

WYBRAĆ PIEKARNIK 
Z PROWADNICAMI 
TELESKOPOWYMI, 

POZWALAJĄCYMI NA PEŁNE 
I BEZPIECZNE WYSUNIĘCIE 

BLACHY CZY RUSZTU. 
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Nowoczesny sprzęt łączący w sobie 
wiele funkcji umożliwiających pieczenie 

i gotowanie etapami sprawia, że 
przygotowywane potrawy zachowują 

swoje wszystkie walory.

Najwygodniej 
jest zamontować 

piekarnik na 
wysokości wzroku.
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ozmrażać potrawy. Włączenie funkcji 
gotowania na parze udoskonala pro-
ces pieczenia. Parowanie potraw da-
je gwarancję zachowania wszystkich 
wartości odżywczych, aromatu i sma-
ku produktów. Nie tracą one też swo-
ich naturalnych, żywych barw. Pro-
ces przygotowywania dań zapobiega 
ich wysuszeniu. Oczywiście piekar-
nik pozwala na tradycyjne pieczenie, 
z pominięciem funkcji pary. 
Urządzenie ma usytuowany na gó-
rze zbiornik na wodę, zazwyczaj 
o pojemności 1 lub 1,5 l, toteż prze-
strzeń wewnętrzna piekarnika jest 
trochę mniejsza, niż w  przypad-
ku standardowego sprzętu. War-
to wybrać dobrej jakości piekar-
nik parowy z funkcjami sygnalizo-
wania braku wody, odkamieniania 
i samoczyszczenia. W  niektórych 
urządzeniach wodę wlewa się do 
załączonego w  zestawie pojem-
nika i  włącza na kilkanaście mi-
nut odpowiedni program, podczas 
którego przypalone zabrudzenia 
oraz osady namiękają i łatwiej jest 
je usunąć szmatką. Ceny kuchni 
parowych zaczynają się od około 
1200 zł.
Piekarnik może mieć dziś też wbu-
dowaną kuchenkę mikrofalową. 
Włączenie tej dodatkowej funkcji 
przyspiesza proces pieczenia. Pro-
mieniowanie mikrofalowe skraca je-
go czas aż o 50%. Z urządzenia moż-
na też korzystać jak z  tradycyjnej 
mikrofalówki, czyli przede wszyst-
kim wykorzystywać je do rozmraża-
nia lub szybkiego podgrzewania po-
traw. Koszty piekarników z mikrofa-
lą zaczynają się od około 1700 zł.

ROZBUDOWANE 
MIKROFALÓWKI
Choć wydaje się, że kuchenki mikro-
falowe były od początku urządzenia-
mi wielofunkcyjnymi, dziś wiemy 
o  ich dodatkowych możliwościach. 
Dzięki nim możemy podgrzewać, 
rozmrażać, piec, grillować, goto-
wać na parze, używać termoobiegu 
i wypiekać ciasta w rekordowo krót-
kim czasie. Najoszczędniejszy pod 
względem energetycznym będzie 
model z  grillem kwarcowym, w  po-
staci dwóch długich lamp. Właśnie 
dzięki niemu potrawę można opiec 
i  uzyskać w  ten sposób chrupką 
otoczkę. Korzystamy wówczas z wy-
sokiego rusztu, który ustawiamy na 
obrotowym talerzu. Dodatkowe spe-
cjalne naczynie pozwoli na zarumie-
nienie potrawy od dołu, co przydaje 
się choćby przy przyrządzaniu piz-
zy. Oddzielna funkcja pozwala na 
szybkie pieczenie na chrupko (funk-
cja crisp), co doskonale sprawdza się 
przy robieniu frytek. Zastosowany 
w  kuchenkach termoobieg pozwala 
na gotowanie podobne do przygoto-
wywania dań w  piekarniku. Umoż-
liwia też suszenie owoców i  wa-
rzyw oraz wypiekanie ciast. Funk-
cja kombi daje możliwość połącze-
nia promieniowania mikrofalowego 
z  opiekającym grillem, co oznacza, 
że wyjątkowo szybko przygotuje-
my choćby pieczonego kurczaka. 
Urządzenia mają dziś wiele kształ-
tów i  wielkości. Najczęściej wybie-

ranymi modelami są kuchenki mi-
krofalowe 17- i 19-litrowe. Duże po-
zwalają na piętrowe ustawianie dań. 
Największe urządzenia mające od 25 
do 32 litrów, będą wygodne i wypo-
sażone w największą liczbę funkcji. 
W pełni zastąpią też tradycyjny pie-
karnik. Najsprawniejsze kuchenki 
mikrofalowe to te o najwyższej mo-
cy, czyli 900 lub 1000 W. Będą zuży-
wać mniej energii do przygotowywa-
nia potraw, niż modele o mocy 700 W, 
które potrzebują więcej czasu na go-
towanie czy pieczenie. Dodatkowym 
parametrem jest moc grilla, im wyż-
sza, np. 1300 W, tym działanie będzie 
sprawniejsze. Automatyczne stero-
wanie to już norma w  kuchenkach 
mikrofalowych, ale dziś możemy 
mieć wbudowane oprogramowanie 
z  przepisami. Tryb eko pozwoli na 
oszczędzanie do 40% energii w  try-
bie czuwania. 
Do niedużych kuchni poleca się naj-
nowsze modele 13-litrowe o  orygi-
nalnym kształcie. Tylna komora ta-
kiej kuchenki jest owalna i dopaso-
wana do obrysu talerza. Oryginal-
na budowa ułatwia rozchodzenie się 
mikrofal i  sprawniejsze działanie. 
Z  kolei do nowoczesnego wnętrza 
warto wybrać model mikrofalówki 
z lustrzanym, gładkim frontem i do-
tykowym wyświetlaczem, który śle-
dzi ruchy palca i ułatwia obsługę. 
Cena kuchenek mikrofalowych 
z  funkcją pieczenia zaczyna się od 
około 300 zł.

NOWOCZESNE PIEKARNIKI 
BĘDĄ ENERGOOSZCZĘDNE 

(OZNACZENIE KLAS 
ENERGETYCZNYCH 

TO LITERY OD A DO G, 
PRZY CZYM A WSKAZUJE 

NA NAJWYŻSZĄ 
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ), 

CO POZWOLI NAM NA 
SUKCESYWNY ZWROT 
KOSZTÓW W TRAKCIE 

UŻYTKOWANIA. 

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

Mikrofalówki doskonale 
nadają się do pieczenia 

potraw, a nie tylko ich 
odgrzewania. Nowoczesne 

modele wyposażone są w wiele 
dodatkowych funkcji.
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WYPIEKACZ CHLEBA
To urządzenie powszechnie dostęp-
ne i  popularne ze względu na co-
raz szersze zastosowanie. Wyjątko-
wym zainteresowaniem cieszą się 
wypiekacze wśród osób ceniących 
zdrową kuchnię i będących na die-
cie, w tym bezglutenowej. Przygotu-
jemy w nich nie tylko chleb według 
domowej receptury, ale także do-
wolne ciasto. Wypiekacz zaoszczę-
dzi nasz czas, a  praca będzie prze-
biegać szybko. Także ze względu na 
bardzo nieskomplikowaną obsłu-
gę. Nowoczesne modele łączą w so-
bie funkcję wypiekacza i  piekarni-
ka, a  wmontowane mieszadło po-
zwala na wyrabianie ciasta np. na 
rogaliki, ciabattę, bagietki, pierogi, 
kluski czy pizzę. Wypiekacze mo-
gą mieć od 3 do aż 19 automatycz-
nych programów, pozwalających na 
przygotowywanie różnych rodza-
jów wypieków, z dodatkiem rozma-
itych składników, w tym nawet dże-
mu. Program wmontowany w urzą-
dzenie umożliwia zapamiętywanie 

ustawień. Użytkownik wybiera so-
bie wielkość np. bochenka chle-
ba oraz poziom wypiekania skór-
ki. Urządzenia mogą mieć obudowę 
z  tworzywa sztucznego, aluminium 
lub stali nierdzewnej, ale warto na-
być produkt z  obudową termoizo-
lacyjną, zapobiegającą oparzeniu 
się o rozgrzane ścianki. Okno w po-
krywce ułatwi kontrolowanie sta-
nu wypieku, a  funkcja opóźnione-
go startu pozwoli odłożyć pieczenie 
w czasie nawet o 15 godzin. Automa-
tyczne podtrzymywanie ciepła spra-
wi, że nawet przez 60 minut pieczy-
wo będzie ciepłe. W utrzymaniu czy-
stości najpraktyczniejsze są modele 
z  całkowicie zdejmowaną pokrywą. 
Przy sporadycznym korzystaniu ze 
sprzętu wystarczy moc 500-700  W, 
ale dla osób codziennie używającym 
wypiekacza poleca się zakup mode-
lu z  mocą 800 W. Najdroższe i  naj-
lepiej wyposażone wypiekacze mo-
gą mieć moc dochodzącą do 1650 W. 
Podstawowe urządzenie kupimy już 
za ok 200 zł.

KOMBIWAR
Jego wygląd jest estetyczny i  lek-
ki, gdyż kombiwar składa się z  ża-
roodpornego naczynia z przezroczy-
stą pokrywą i podstawy z halogeno-
wą grzałką, wentylatorem i  pane-
lem regulacyjnym. Transparentny 
wygląd nie sugeruje jak wiele funk-
cji jest on w stanie spełniać. Kombi-
war pozwala na przygotowanie po-
traw gotowanych, pieczonych, sma-
żonych, gotowanych na parze, gril-
lowanych i  to bez użycia tłuszczu. 
Można w nim rozmrażać i podgrze-
wać. Czas przygotowywania potraw 
jest o  połowę krótszy, niż w  pozo-
stałych urządzeniach. Do szybkie-
go rozmrażania służy w  urządze-
niu termoobieg. Gotowanie na pa-
rze umożliwia specjalna tacka z po-
jemnikiem na wodę. Podgrzewanie 
nie wymaga tłuszczu, a efekt jest po-
dobny do uzyskiwanego w mikrofa-
lówce. Do grillowania należy potra-
wę owinąć w  folię aluminiową. Do 
opiekania służy dołączany ruszt. 
Pieczenie mięs, ciast czy zapieka-
nek jest w  kombiwarze szybsze niż 
w  piekarniku, a  efekt analogiczny. 
Aby usmażyć potrawę, należy ją za-
nurzyć w tłuszczu przed włożeniem 
do kombiwaru. Bez trudu przygo-
tujemy w  urządzeniu również jaj-
ka – na miękko lub twardo. Kombi-
war umożliwia też opiekanie potraw 
bez tłuszczu. Wszystkie funkcje po-
zwalają w dużej mierze na rezygna-
cję z  patelni, garnków, piekarnika, 
mikrofalówki, tostera, grilla, opie-
kacza i  parowaru. Ważne jest, aby 
wybierany sprzęt miał odpowiednią 
moc i wielkość. Pamiętajmy, że kom-
biwar zużywa o wiele mniej energii, 
niż elektryczny piekarnik. Przyno-
si więc oszczędności. Przy tym za-
kres temperatur ma taki sam, czyli 
maksymalnie można uzyskać 250oC. 
Dostępne kombiwary mają 1200- 
-1500 W mocy i pojemność od 10 do 
20 l. Koszt urządzenia wynosi od 120 
do 500 zł.

MULTICOOKER 
I THERMOMIX
To dwa urządzenia, które pozwalają 
na przygotowanie ciasta, przy czym 
pierwszy również je upiecze. Oczy-
wiście to jedna z  wielu ich funkcji.  
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Multicooker upiecze, 
ugotuje i usmaży 
wszystkie potrawy pod 
szczelnym przykryciem.



Multicooker potrafi gotować pod 
wysokim lub normalnym ciśnie-
niem, czyli zastępuje wolne goto-
wanie i szybkowar. Gotuje na parze, 
dusi, piecze ciasta i pieczywo, gotu-
je na sypko ryż i  kasze, smaży bez 
tłuszczu, z  tłuszczem i  w  głębokim 
tłuszczu jak frytkownica, podgrze-
wa, rozmraża, przyrządza popcorn. 
Dzięki szynkowarowi przygotujemy 
w nim szynkę, a w jogurtownicy zro-
bimy domowy jogurt. Moolticooker 
przyspiesza gotowanie, a  zużywa 
10 razy mniej energii niż kuchen-
ka z  piekarnikiem elektrycznym. 
Ponadto zastępuje on kilka innych 
urządzeń. Jego koszt to od około 270 
do 900 zł. 
Dużo droższym urządzeniem jest 
Thermomix (koszt ok. 5 tys. zł). Poza 
gotowaniem tradycyjnym łączy w so-
bie wiele funkcji: parowaru z mikso-
waniem oraz wyrabianiem ciasta. 
Do tego sam przygotuje mąkę z do- 
wolnych ziaren. Urządzenie zmiele 
wszystko na pył. 

 REKLAMA 
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Oferta urządzeń przeznaczonych do pieczenia jest bardzo bogata. Należy jednak wybierać 
produkty według realnych potrzeb. Szkoda inwestować w mocno rozbudowane urządzenie,   
z którego wszystkich funkcji nie będziemy korzystać.
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Emalia to powłoka szkliwa, którą stosuje się do 
ozdobnego wykończenia produktów 

z metalu. Dlatego jeśli chcemy 
dobrać kolor czajnika do in-

nych sprzętów kuchen-
nych lub wykończenia 

kuchni, to szukajmy 
odpowiedniego 
w bogatej ofercie 
czajników emalio-
wanych. Oprócz 

dekoracyjności za-
letą emalii jest również 

to, że czyści się ją bez 
problemu, nie osadzają 
się na niej łatwo brud ani 

bakterie. 

EMALIA DOPASUJE SIĘ WSZĘDZIE
WSCHODNI AKCENT – ŻELIWO

Taki niby zwykły
CZAJNIK

MIEDŹ 
– TĘSKNOTA 

ZA TRADYCJĄ

Miedziane naczynia i garnki 
kuchenne uchodzą za eksklu-

zywne. Miedź jest bowiem ma-
teriałem drogim, niemniej trwa-
łym i nierdzewnym. Nagrzewa 

się bardzo szybko, dzięki czemu 
woda zagotowuje się w ta-

kim czajniku szybciej niż w sta-
lowym. Profesjonalni kucha-

rze gotują tylko w naczyniach 
z miedzi, ale na potrzeby czaj-

nika domowego użytku mo-
żemy znaleźć wiele imitacji, 

w których stalowe elementy po-
kryte są warstwą zewnętrzną 

w kolorze miedzi lub jej stopem.

WODĘ GOTUJEMY CHYBA NAJCZĘŚCIEJ. WŚRÓD KUCHENNYCH AKCESORIÓW 
CZAJNIKA ZATEM ZABRAKNĄĆ NIE MOŻE. WYBÓR TEGO URZĄDZENIA ZALEŻY 
OD NASZYCH PRZYZWYCZAJEŃ I ESTETYCZNYCH PREFERENCJI, ALE TEŻ 
OD DOMOWEJ EKONOMII.

Żeliwo kumuluje ciepło, dlatego w czajniku z tego ma-
teriału zagotowana woda, a potem zaparzony napój 
długo pozostanie ciepły. Czajnik żeliwny zwykle służy 

również jako imbryczek do herbaty. Jest bardzo trwały. 
Dostępnych jest na rynku wiele pięknie dekorowanych 
modeli, nawiązujących do chińskich i japońskich mo-

tywów. Taki czajnik sprawdzi się, jeśli celebrujemy picie 
herbaty i chcemy wprowadzić do wnętrza nutę orientu.

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska
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Picie naparów z herbat i ziół, w dobie mody na zdrowie i świadome 
żywienie, stało się wręcz obowiązkowe. Dlatego wygodnym, 
a przy tym oszczędnym rozwiązaniem jest czajnik elektryczny 
z rozbudowaną płytą grzejną, na której jednocześnie mo-
żemy zagotować wodę, jak i utrzymywać gorący na-
par. Przygotowanie dzbanka z herbatą, który 
zachowa stałą temperaturę, jest korzyst-
niejsze niż włączanie czajnika za każdym 
razem do jednorazowego zrobienia her-
baty. Czajnik zużywa wtedy sporo ener-
gii, szczególnie początkowo – kiedy 
grzałka musi się rozgrzać.

Elektryczne czajniki wyparły te tradycyjne pra-
wie w każdym domu. Nie są tańsze w eksplo-
atacji, chociaż w zakupie porównywalne. Wy-
bór jest dziś szeroki, wśród nich znajdziemy 
stalowe, plastikowe, ceramiczne, a nawet 
szklane. Ważnym parametrem decydującym 
o ich zakupie jest wygodna dla nas pojemność 
oraz rodzaj grzałki, w jaką czajnik jest wyposa-
żony (spiralna lub płytowa). Czajniki z grzałką 
spiralną zagotowują wodę szybciej, ich praca 
jest cichsza, ale wymagają większej ilości wody 
w objętości „minimum” oraz są bardziej na-
rażone na osadzanie się kamienia, a z tego 
względu mniej żywotne. Dlatego bardziej po-
pulane stają się czajniki z grzałką płytową. Modele 
elektryczne coraz częściej wyposażone są w filtry, 
uniemożliwiające przedostanie się w trakcie nale-
wania drobinek kamienia i osadu z wody. 

Wszędzie tam, gdzie w kuchni w wyposażeniu jest kuchenka gazowa, 
tradycyjny czajnik stalowy znajdzie swoje zastosowanie. Kształtów 
i wielkości czajników ze stali nierdzewnej jest bez liku, a producenci 
prześcigają się też w ciekawym wzornictwie. Znajdziemy je w wa-
riancie na wysoki połysk lub w lekko zma-
towionej satynie. Do wyboru jest też 
szeroka paleta barwnych czajni-
ków lakierowanych z różnokolo-
rowymi rączkami. Dlatego jeśli 
zależy nam na trafnym aran-
żacyjnym wkomponowa-
niu czajnika w wyposaże-

nie kuchni, najłatwiej bę-
dzie nam znaleźć właśnie 
taki model. Jego podstawo-
wym atutem jest gwizdek, 

który informuje o zagotowa-
niu wody.

ELEKTRYCZNIE – ESTETYCZNIE

SWOJSKA BLASZANKA

GORĄCO, CIEPLEJ, CIEPŁO – GOTOWANIE, PODGRZEWANIE
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Samochód możemy umyć ko-
rzystając z  usług myjni auto-
matycznej. Jest to bardzo wy-

godna opcja, ponieważ nie wymaga 
od nas wysiłku fizycznego i  oszczę-
dza nasz czas. Niestety, jeśli szczotki 
będą zanieczyszczone (a  zdarza się 
to dość często), mogą nieodwra-
calnie porysować lakier. Poza tym 

– w skrajnych przypadkach – w wy-
niku niewłaściwego odczytu czuj-
ników szczotki mogą uszkodzić lu-
sterko, urwać spoiler, antenę czy na-
wet tablicę rejestracyjną. Korzysta-
jąc z  myjni automatycznej musimy 
liczyć się też ze sporym wydatkiem 
– cena uzależniona jest od programu, 
jaki wybierzemy.

Alternatywą dla myjni automatycz-
nej jest ręczna myjnia bezdotykowa. 
Wyposażona jest ona w  wysokoci-
śnieniowe myjki, które nie uszkodzą 
lakieru. Umycie w takiej myjni sa-
mochodu wiąże się z wydatkiem kil-
kunastu-kilkudziesięciu złotych. Jej 
wadą jest jednak to, że podczas ko-
rzystania z myjni nie można używać 

W WIOSENNYCH PROMIENIACH SŁOŃCA BRUDNY SAMOCHÓD NIE WYGLĄDA 
NAJLEPIEJ. WYMAGA OCZYSZCZENIA KAROSERII Z „RESZTEK” MINIONEJ ZIMY 
– SOLI DROGOWEJ I PIACHU. WIOSNA TO NAJLEPSZY CZAS, ABY BEZ OBAW 
O NOCNE PRZYMROZKI UMYĆ SWOJE AUTO I PRZYGOTOWAĆ JE DO JAZDY. 

Na wiosnę czystym
AUTEM

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot
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gąbek czy szczotek czyszczących. Po 
takim myciu samochód wygląda na 
czysty, ale jest tylko mokry i po wy-
schnięciu pozostają na nim zacieki. 
Skutek tego jest taki, że czystość po-
włoki często pozostawia wiele do ży-
czenia. Jak więc umyć tanio i dobrze 
samochód?  

SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIE
Mycie ręczne jest bardziej czaso-
chłonne, ale najskuteczniejszym 
sposobem na czyste i lśniące au-
to. Możemy skorzystać z usług firm 
zajmujących się myciem samocho-
dów (ale jest to dość droga inwesty-
cja) lub samodzielnie wykonać tę 
pracę na terenie własnej posesji lub 
korzystając z myjni dotykowej. Pa-
miętajmy jednak, że mycie auta na 
własnym podwórku, może niestety 
skończyć się mandatem, ponieważ 
wiele gmin, na podstawie Ustawy 

o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w  gminach, wprowadziło zakaz te-
go typu działań na swoim obszarze 
lub wyraźnie je ogranicza. Aby moż-
na było umyć samochód na swojej 
posesji, należy powstające ścieki 
odprowadzić bezpośrednio do ka-
nalizacji miejskiej lub specjalnych 
zbiorników bezodpływowych, np. 
przydomowych szamb. Wyjściem 
z  sytuacji może być również spe-
cjalna mata, na której stawiamy po-
jazd. Jej podwyższone krawędzie 
uniemożliwiają przedostanie się 
wody i  detergentów do gleby. Nie-
stety, to rozwiązanie nie należy do 
najtańszych. 

OD CZEGO ZACZĄĆ MYCIE? 
Jeśli samochód myjemy na wła-
snej posesji, musimy ustawić go na 
utwardzonej nawierzchni, odizolo-
wanej od ziemi (piachu). Zadbajmy 
także o swoje ubranie. Powinno być 
ono wygodne, aby nic nie krępowa-
ło naszych ruchów oraz pozbawio-
ne guzików i  zamków błyskawicz-
nych, które podczas wycierania da-
chu mogą porysować drzwi lub inny 
element nadwozia. 
Samochód myjemy za pomocą spe-
cjalnej myjki lub rękawicy z mikrofi-
bry czy owczej wełny – powinna być 
ona delikatna i  miękka. Lepiej nie 
korzystajmy z  tradycyjnej gąbki, 

UMYCIE SAMOCHODU 
NA SWOJEJ POSESJI, 

JEST MOŻLIWE 
TYLKO, JEŚLI MOŻEMY 
POWSTAJĄCE ŚCIEKI 

ODPROWADZAĆ 
BEZPOŚREDNIO DO 

KANALIZACJI MIEJSKIEJ 
LUB SPECJALNYCH 

ZBIORNIKÓW 
BEZODPŁYWOWYCH, 

TAKICH JAK NP. 
PRZYDOMOWE SZAMBA.

Mycie samochodu zaczynamy od kosmetyki zewnętrznej. Możemy zdecydować się na 
samodzielne mycie samochodu przed domem, skorzystanie z samoobsługowej myjni ręcznej, 
myjni z obsługą jej pracowników lub automatycznej.

Do mycia felg stalowych i chromowanych 
należy wybrać preparat o pH zasadowym. 
Zastosowanie tych o pH kwaśnym przyczyni 
się do powstania korozji.

Myjka ciśnieniowa to 
wydatek rzędu 200 zł, 
jednak zwróci się nam   
po kilku samodzielnych 
myciach samochodu.
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ponieważ ziarenka piasku wnika-
ją w  nią, a  przez to możemy łatwo 
porysować lakier. Oprócz ściereczki 
powinniśmy przygotować dwa wia-
dra – jedno z wodą z dodatkiem de-
tergentu i drugie do płukania brud-
nej ściereczki. Oczywiście wo-
dy z obu wiader nie wylewamy na 
trawnik. 

PRAWIDŁOWE MYCIE
By samodzielnie umyć samochód, 
musimy pamiętać o kilku zasadach.
Zanim rozpoczniemy mycie au-
ta, powinniśmy całe nadwozie do-
kładnie opłukać wodą, by pozbyć 
się z  jego powierzchni piasku i  za-
stygłego błota. Nadwozie samo-
chodu myjemy odpowiednim de-
tergentem od góry do dołu – za-

czynamy od jego dachu i  sukce-
sywnie przemieszczamy się w  dół 
karoserii, czyszcząc jego poszcze-
gólne elementy. 
Nadwozie samochodu myjemy wy-
konując koliste ruchu ściereczką, 
dzięki czemu ograniczymy możli-
wość zarysowania lakieru. Unikaj-
my również intensywnego tarcia la-
kieru gąbką w jednym miejscu. 
Dokładnie umyjmy krawędzie drzwi 
i progów, gdzie osadza się najwięcej 
zanieczyszczeń. Jeśli odpowiednio 
zadbamy o  te elementy, to skutecz-
nie zabezpieczymy karoserię przed 
pojawieniem się rdzy. 
Po umyciu każdego z  elementów 
warto przepłukać ściereczkę. Unik-
niemy w  ten sposób zarysowań po-
wierzchni lakieru zalegającymi dro-

binkami piasku. Mycie samochodu 
szamponem warto wykonać dwu-
krotnie, za każdym razem spłukując 
je czystą wodą. Pozwoli to dokład-
niej usunąć zalegający, szczególnie 
w  dolnej części nadwozia, brud. Po 
opłukaniu samochodu czystą wodą 
należy go wysuszyć. Zapobiegnie to 
powstawaniu na lakierze zacieków 
od wody i auto zyska blask. Nie czy-
śćmy karoserii samochodu w  peł-
nym słońcu, bowiem na nagrzanym 
nadwoziu pozostaną wyraźne za-
cieki. Karoseria pojazdu musi być 
schłodzona, dlatego mycie auta naj-
lepiej wykonać rano lub pod wieczór.
Jeśli zamierzamy auto woskować, 
to pamiętajmy, że należy to robić, 
gdy temperatura powietrza wynosi 
minimum 15ºC. 

Detergenty do mycia
Wybierzmy wysokiej lub średniej klasy szampony 
do mycia lakierów samochodowych. Na rynku jest 
duży wybór preparatów, które nie tylko myją, ale 
także zabezpieczają powłokę lakieru. Najlepiej, aby 
wybrany przez nas detergent miał postać koncentratu 
z osuszaczem – nie pozostawi bowiem zacieków. 
Godne polecenia są szampony z dodatkiem wosków 
konserwujących, które są łatwe do spłukania 
i nabłyszczają karoserię. To dobre rozwiązanie, jeśli 
nie zamierzamy woskować samochodu. Jednak, 
aby utrzymać karoserię w dobrym stanie, zaleca się 
kompleksowe mycie auta z późniejszym woskowaniem 
przynajmniej 3 razy w roku. Do mycia auta lepiej 
nie stosujmy płynów do mycia naczyń, ponieważ 
zawierają one silne środki żrące i sole przeznaczone do 
usuwania tłuszczu, które uszkadzają warstwę ochronną 
utworzoną przez wcześniej stosowane preparaty. 
Pamiętajmy, że specjalistyczny szampon wlewamy do 
napełnionego wiadra z ciepłą wodą, a nigdy na odwrót.

Większość kosmetyków samochodowych – szampony, woski, preparaty do czyszczenia tapicerek, nawilżane ściereczki do szyb i kokpitów itd. 
– można kupić w każdym sklepie PSB Mrówka za kilka-kilkanaście złotych. Z reguły najdroższe są artykuły do pielęgnacji skórzanych tapicerek. 
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Szyby samochodowe umyjemy 
zwykłym płynem, takim jak 
okna w mieszkaniu. Możemy go 
stosować zarówno na zewnątrz, 
jak i od wewnątrz. 
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TRUDNE ZABRUDZENIA
Trudne do usunięcia zabrudzenia 
zlikwidujemy za pomocą specja-
listycznych preparatów czyszczą-
cych, np. środków do usuwania owa-
dów, smoły czy żywicy z drzew. Znaj-
dziemy je bez problemu w  sklepie 
z  chemią samochodową – dostępne 
są w postaci środków w płynie, pia-
nek czy koncentratów. Przed zaku-
pem warto zapoznać się z  instruk-
cją użycia preparatu, gdyż niektóre 
przeznaczone są wyłącznie do my-
cia szyb i  mogą uszkodzić powłokę 
lakierniczą. 
Warto pamiętać, że większość spe-
cjalistycznych środków czyszczą-
cych ogranicza także ponowne po-
wstawanie zabrudzeń, dzięki wy-
tworzeniu na danym elemencie 
ochronnej powłoki. 

DOPEŁNIENIE CAŁOŚCI
Szyby. Myjemy je za pomocą płynu 
do szyb. Ważne, aby się nie pienił, 
tylko szybko odparował z powierzch-
ni szyb, ponieważ myjemy je dopie-
ro po wysuszeniu auta oraz dzięki 
temu znacznie łatwiej wypoleruje-
my szkło. Nie zapomnijmy o umyciu 
szyb także od wewnątrz pojazdu.  
Elementy plastikowe i  gumowe. Wy-
czyścimy je odpowiednimi prepara-
tami w postaci spreju lub pasty. Tak 
zwane czernidła dodatkowo nasyca-
ją elementy z gumy czy plastiku ko-
lorem oraz je zabezpieczą.     
Felgi. Zabrudzone są one pyłem po-
wstającym w  wyniku ścierania się 
klocków hamulcowych w trakcie ich 
prac. Aby się go pozbyć, wystarczy 
użyć specjalnej pasty przeznaczo-
nej do tego celu. Najpierw niewielką 
ilość nanosimy na zabrudzoną po-
wierzchnię, po czym czystą szmatką 
polerujemy felgi. 

WOSKOWANIE AUTA
Samochód woskujemy przeznaczo-
nymi do tego celu preparatami. Nie  
pracujmy w  pełnym słońcu, ponie-
waż w  wysokiej temperaturze pa-
sta bardzo szybko twardnieje, a  jej 
usunięcie może nam zająć sporo 
czasu. Woskowanie przeprowadza-
my partiami, podobnie jak w przy-
padku past polerskich. Pamiętaj-
my, aby preparat woskujący nakła-
dać jak najcieniej tak, by nie zosta-
wiać smug. 

Prawidłowe 
osuszanie  
samochodu

 Po umyciu auta warto 
pomyśleć o usunięciu z niego 
wody, czyli osuszyć jego 
karoserię. Czynność ta jest 
bardzo ważna, ponieważ woda 
pozostawiona na lakierze 
samochodowym zasycha, 
tworząc nieestetyczne ślady. 
Nie po to myjemy samochód, 
żeby wyglądał brzydko.

 Dobrym pomysłem jest 
użycie do tego celu ściągaczki 
z silikonu medycznego – nie 
zarysuje on lakieru. Narzędzie 
wyposażone w długą rączkę 
w szybki i łatwy sposób zbierze 
90% wody bez jakiegokolwiek 
wysiłku fizycznego. Specjalny 
kształt zakończenia gumy 
zbierającej pozwoli bardzo 
dokładnie osuszyć samochód. 

 Po ściągnięciu nadmiaru 
wody stosujemy ręczniki 
z mikrofibry. Wybierzmy 
taki o dwustronnej budowie 
– z jednej strony z długim 
włosiem (ma bardzo dobre 
właściwości absorpcji wody), 
z drugiej – z krótszym (posłuży 
do wykończenia i pełnego 
dotarcia samochodu). W celu 
osuszenia samochodu, należy 
przykładać ręcznik do pojazdu 
stroną z długim włosiem 
miejsce przy miejscu. Ręcznik 
będzie wchłaniał wodę. Nie 
zalecamy wykonywania 
kolistych ruchów oraz tarcia 
lakieru z dużą siłą, gdyż może 
to spowodować powstawanie 
mikrozarysowań (widocznych 
w świetle dziennym).

 Po wstępnym osuszeniu 
trzeba delikatnie wytrzeć 
samochód drugą stroną 
mikrofibry (o krótszym włosiu) 
w celu finalnego polerowania 
powierzchni.

Tapicerkę materiałową, gdy 
nie jest mocno zabrudzona, 
wystarczy odkurzyć.  
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Do elemetów 
plastikowych 

wykorzystujemy środki 
antyelektrostatyczne, 

zapobiegające 
osadzaniu się kurzu. 
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NIEWIELKIE MIESZKANIA OD LAT CIESZĄ SIĘ DUŻYM ZAINTERESOWANIEM 
NA RYNKU WTÓRNYM. PODEJMUJĄC DECYZJĘ O ZAKUPIE TAKIEGO LOKUM, 
WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA KILKA ASPEKTÓW.

Dobra inwestycja
NA DZIŚ 
I JUTRO

Ciasne, ale własne – to powie-
dzenie odzwierciedla powo-
dzenie, jakim od lat cieszą 

się małe mieszkania, czyli takie o po-
wierzchni nie przekraczającej 40 m2. 
Wpływ na ich popularność ma szereg 
czynników. 

LOKATA NA PRZYSZŁOŚĆ
Przede wszystkim niewielki metraż 
mieszkania sprawia, że taki lokal 
zwykle jest tańszy od nieruchomo-

ści o  większej powierzchni (chociaż 
w  przeliczeniu za cenę metra kwa-
dratowego mogą być one droższe na-
wet o  kilkaset złotych od większych 
mieszkań), można więc łatwiej zgro-
madzić na zakup potrzebne fundu-
sze. W dalszej perspektywie osoba na-
bywająca je – na podstawie dotych-
czasowych doświadczeń rynkowych, 
ma również gwarancję szybszej sprze-
daży swojego lokum, niż ma to miej-
sce w  odniesieniu do dużych nieru-

chomości. Poza tym ceny małych 
mieszkań są najbardziej stabilne. Na 
rynku wtórnym nadal nie ma zbyt 
dużo małometrażowych lokali miesz-
kalnych, dlatego najczęściej sprze-
daje się je szybko. Jednak decyzji 
o  jego zakupie nie należy podejmo-
wać pochopnie. Zwłaszcza jeśli kupu-
jemy mieszkanie, myśląc o  nim nie 
tylko jak o dobrej lokacie kapitału, ale 
jak o miejscu do życia dla swojej ro-
dziny lub dla dorastającego dziecka.

 FOT. FOTOLIA.COM
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INWESTYCJA W LOKALIZACJĘ
Za dobrze położone uchodzą mieszka-
nia usytuowane w centrach miast lub 
blisko centrum. W  gęstej zabudowie 
miejskiej zazwyczaj rzadko można 
spotkać się z ofertą nowych mieszkań, 
a  jeśli pojawiają się jakieś plomby, 
w  których wznoszone są nowe bu-
dynki mieszkalne, cena małych lo-
kali jest w nich także bardzo wysoka. 
Za dobre uchodzą także nieruchomo-
ści usytuowane na atrakcyjnych lub 
modnych osiedlach lub w tzw. presti-
żowych dzielnicach – każde miasto 
może się nimi poszczycić. Z  zasady 
chodzi tu o dobrze utrzymane kamie-
nice, za które coraz częściej uznaje się 
także wybudowane w  latach 40. i 50. 
niewielkie jedno- lub dwuklatkowe 
bloki. I chociaż w takich lokalizacjach 
mieszkania często należą do najdroż-
szych, to z ich sprzedażą nie ma póź-
niej większych problemów. Z  łatwo-
ścią je także wynajmiemy. Z tych sa-
mych względów godny uwagi może 
się okazać zakup nieruchomości po-
łożonej w pobliżu atrakcyjnej uczelni 
czy kompleksu biurowców. Często za 
sprzedane w dobrej lokalizacji atrak-
cyjne małe mieszkanie kupimy prze-
stronny apartament w mniej interesu-
jącej dzielnicy, a nawet dom pod mia-
stem. Pamiętajmy jednak, że dobre 
położenie to pojęcie względne. Kupu-
jąc mieszkanie dla swojego dziecka 

czy starszych rodziców, warto rozwa-
żyć, by znajdowało się ono niezbyt 
daleko od rodzinnego gniazda. Od-
ległość, którą można pokonać w nie-
długim czasie docenimy nie tylko, 
gdy w naszym mieście normą są co-
dzienne korki, ale także gdy samo-
chód odmówi nam posłuszeństwa, 
a zwłaszcza jeśli go nie mamy lub nie 
możemy z niego skorzystać. Komuni-
kacja miejska bywa bowiem zawodna. 
Niezależnie od tego, gdzie jest poło-
żone mieszkanie, zwróćmy uwagę 
także na to, czy w  okolicy znajdują 
się obiekty generujące hałas. Dokucz-
liwe może się okazać choćby sąsiedz-
two szpitala – karetki kursujące na sy-
gnale, mogą być męczące nie tylko dla 
starszych osób. Warto też rozważnie 
podchodzić do zakupu małego miesz-
kania na obrzeżach miasta, zwłaszcza 
położonego na uboczu i słabo skomu-
nikowanego z centrum. Takie lokum 
ze względu na mało atrakcyjne poło-
żenie może z  czasem okazać się in-
westycją, z której sprzedażą możemy 
mieć kłopot.

DOBRE WIDOKI
Nawet jeśli mieszkanie nam się po-
doba, warto też rozejrzeć się, jaki ob-
raz roztacza się za oknami. Lokal 
o małym metrażu skłania do „otwie-
rania” go na otoczenie. Bardzo mę-
czący może się okazać usytuowany 
pod oknem osiedlowy parking czy 
śmietnik. Dlatego kupujący może 
oczekiwać obniżenia ceny ze względu 
na mało atrakcyjne otoczenie. Cenny 
dla naszych oczu, a  także ze wzglę-
dów na przyszłe transakcje jest widok 
na park czy dobrze zagospodarowane 
wewnętrzne podwórko ze starodrze-
wem i  kwietnikami. W  cenie może 
się także okazać rozległa panorama 
miasta lub ciekawe obiekty archi-
tektoniczne. Jednak często widok na 
atrakcyjną architekturę może łączyć 
się z otwarciem na hałaśliwą ulicę. Je-
śli zdecydujemy się na zakup tego 

NIEZALEŻNIE OD TEGO, 
GDZIE JEST POŁOŻONE 
MIESZKANIE, ZWRÓĆMY 

UWAGĘ TAKŻE NA 
TO, CZY W OKOLICY 

ZNAJDUJĄ SIĘ OBIEKTY 
GENERUJĄCE HAŁAS.

Małe mieszkanie w centrum miasta może 
się okazać inwestycją znacznie lepszą niż 
lokata bankowa.

Sąsiedztwo licznych knajpek 
czynnych do późnych godzin 
nocnych może obniżyć cenę 
mieszkania w dobrej lokalizacji.
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typu mieszkania, negocjujmy jego 
cenę. Trzeba też podchodzić ostroż-
nie do mieszkań w budynkach, wokół 
których jest dużo wolnej przestrzeni 
– to potencjalne miejsce na plombę, 
a nowo wybudowany obiekt może za-
słonić widok oraz ograniczyć dopływ 
światła naturalnego. Zwróćmy rów-
nież uwagę, na jaką stronę świata 
otwiera się mieszkanie –  niewielki 
lokal z oknami położonymi tylko na 
północnej ścianie będzie zawsze tonął 
w mroku.

KAMIENICA Z ZYSKIEM
Duże znaczenie ma również budy-
nek, w  którym mieszkanie jest po-
łożone. Powodzeniem cieszą się lo-
kale w  dobrze utrzymanych kamie-
nicach, których ściany wzniesiono 
z cegły w technologii ściany trójwar-
stwowej. Zapewniła im ona trwałość, 
odporność mechaniczną, a  także do-
bre parametry termoizolacyjne oraz 
akustyczne. Są to zazwyczaj domy 
najwyżej cztero- lub pięciopiętrowe 
z  niewielką liczbą klatek schodo-
wych oraz mieszkań na kondygna-
cji, mają więc charakter kameralny. 
Wiele z nich jest dobrze utrzymanych 
– są po remontach elewacji oraz kla-
tek schodowych. Pamiętajmy jednak, 
że w  obiektach mających mniej niż 
pięć pięter nie ma zamontowanych 

wind, co w odniesieniu do mieszkań 
usytuowanych na wyższych piętrach 
może być minusem podczas sprze-
daży, a dla nas przy zakupie jednym 
z argumentów do negocjowania ceny. 
Wadą może być także mało funkcjo-
nalny układ wnętrz, który trudno 
będzie rozsądnie poprawić. Manka-
mentem tego typu lokali są malutkie 
kuchnie i łazienki. Ich atutem jest na-
tomiast wysokość przekraczająca na-
wet 3 m. 

EKONOMIA WIELKIEJ PŁYTY
Znacznie bardziej zróżnicowane za-
równo jeśli chodzi o  ich stan tech-
niczny, jak i koszt zakupu są budynki 
wybudowane w  technologii ramy H 
oraz wielkiej płyty, które zaczęły po-
wstawać od lat 50. XX wieku. Dzisiaj 
ocenia się, że te dobrze utrzymane 
mogą posłużyć jeszcze kilku pokole-
niom. Warte są uwagi, zwłaszcza jeśli 
dokonano ich fachowej termomoder-
nizacji oraz mają odnowione klatki 
schodowe. Atutem tego typu mieszkań 
mogą być zamykane klatki schodowe, 
których przestrzeń tworzy wygodną 

Wartością dodaną w niewielkim mieszkaniu 
jest balkon – nawet mały może pełnić 
funkcję wypoczynkową. Wystarczy zadbać 
tylko o odpowiednią aranżację. 
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Okna otwierające wnętrze na południe 
lub zachód gwarantują, że mieszkanie 
będzie dobrze doświetlone. 

Stan prawny
Zanim zdecydujemy się na zakup 
mieszkania na rynku wtórnym, 
oceńmy jego stan prawny. 

 Jeśli lokal ma założoną księgę 
wieczystą, sprawdźmy, czy 
sprzedający jest właścicielem 
oraz czy lokal nie jest obciążony 
długami, np. kredytem.

 Jeśli lokal nie ma założonej 
księgi wieczystej, właściciel 
powinien przedstawić akt 
notarialny lub inny dokument 
potwierdzający jego prawo do 
mieszkania.

 Zdarza się, że mieszkania 
są obciążone tzw. prawem 
dożywocia, co oznacza, że 
ktoś może w nim mieszkać 
aż do śmierci. Zapis o tym 
można znaleźć w księdze 
hipotecznej. Gdy go nie ma, 
zadbajmy, by w umowie 
umieścić oświadczenie 
sprzedającego, że mieszkanie 
nie jest obciążone prawami 
osób trzecich. Pozwoli ono 
domagać się odszkodowania, 
jeśli okaże się, że sprzedający 
złożył oświadczenie niezgodne 
ze stanem faktycznym. 

 Sprzedający powinien też 
złożyć zaświadczenie, że z dniem 
sprzedaży mieszkania nikt nie 
jest w nim zameldowany, co daje 
nam gwarancję, że nie kupiliśmy 
mieszkania z lokatorami.
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powierzchnię, służącą do przechowy-
wania rowerów lub dziecięcych wóz-
ków. Lokale położone na wyższych 
kondygnacjach mają także piękne pa-
noramiczne widoki. W  porównaniu 
z lokalami usytuowanymi w kamieni-
cach mieszkania mają bardziej funk-
cjonalny rozkład wnętrz. Można spo-
tkać 38-40-metrowe z  dwoma dobrze 
doświetlonymi pokojami, w  pełni 
funkcjonalną łazienką i  jasną kuch-
nią. Często otwierają się one na dwie 
strony świata – co także jest ko-
rzystne. Tego typu mieszkania mają 
też zazwyczaj w lepszym stanie insta-
lacje, w przeciwieństwie do kamienic, 
gdzie spotyka się stare instalacje ga-
zowe czy wodno-kanalizacyjne. 

ROZWIĄZANIA 
Z PERSPEKTYWĄ
Przy niewielkim metrażu ważne 
jest, by mieszkanie mogło pogodzić 
wszystkie istotne dla nas funkcje. Dzi-
siaj nie jest to trudne. Z łatwością do-
bierzemy odpowiednie kompaktowe 
elementy wyposażenia. Ze względu 
na ograniczoną powierzchnię równie 
ważne jest, by mieszkanie sprawiało 

wrażenie większego niż jest w rzeczy-
wistości. Najłatwiej ten efekt osiągnąć 
w lokalach, które są wysokie. Bardziej 
przestronne wydają się także miesz-
kania, otwierające się na dwie strony 
świata. Zaletą jest także balkon – na-
wet niewielki powiększa przestrzeń 
mieszkalną. Także piwnicę należy po-
traktować jako dodatkową przestrzeń. 
Dlatego warto zainteresować się, jaka 
jest jej wielkość, czy jest sucha, czy-
sta, a  także doświetlona światłem 
naturalnym.

DO REMONTU CZY 
DO ZAMIESZKANIA?
Wiele mieszkań w starym budownic-
twie potrzebuje remontu. Zazwyczaj 
cenę tych do generalnego odnowienia 
można negocjować. Warto przed pod-
jęciem decyzji o zakupie poprosić fa-
chowca o  oszacowanie kosztów mo-
dernizacji. Ich wstępne określenie po-
zwoli nam doprecyzować faktyczną 
cenę zakupu – czasami okazuje się, 
że atrakcyjna z pozoru cena mieszka-
nia jest po zliczeniu wszystkich nie-
zbędnych poprawek w zasadzie dużo 
wyższa. Może się okazać, że drogie 
mieszkanie po generalnym remoncie, 
wykończone tak jak byśmy chcieli, 
wcale nie jest aż tak kosztowne. Nato-
miast z dystansem należy się przyglą-
dać mieszkaniom wyremontowanym, 
ale nie do końca spełniającym na-
sze oczekiwania, co do urody i funk-
cjonalności zastosowanych rozwią-
zań. Czasami wystarczy przemalowa-
nie ścian, wstawienie swoich mebli, 
odpowiednie tkaniny, by mieszkanie 
zyskało zupełnie inny charakter, niż 
nadany przez byłych właścicieli. Jed-
nak jeśli negatywne odczucia wzbu-
dzają w nas już na wstępie wygląda-
jące na całkiem nowe posadzki, drzwi 
wewnętrzne czy płytki oraz stałe ele-
menty wyposażenia, zastanówmy się 
zanim kupimy takie mieszkanie. 

Niekiedy, by w małym mieszkaniu 
skorzystać z łazienki, trzeba przejść 
przez kuchnię. Przed jego zakupem 
zastanówmy się, czy będzie to 
rozwiązanie dla nas wygodne.

Zakup samodzielny 
czy przez agencję 
nieruchomości? 
Na rynku jest coraz mniej 
mieszkań, których sprzedażą 
zajmują się ich właściciele. 
Przeważnie oferty przechodzą 
przez biura nieruchomości. Takie 
rozwiązanie ma szereg zalet, 
może mieć jednak także minusy. 
Oczywiście obsługujący agent 
bedzie nas przekonywał, że jest 
reprezentantem kupującego 
– ale nie oszukujmy się – przede 
wszystkim zależy mu na 
interesie biura. Dlatego należy 
zwrócić uwagę na treść umowy, 
którą podpisujemy. Bardzo 
ważny jest zapis dotyczący 
prowizji, jaką będziemy musieli 
zapłacić agencji. Nawet przy 
niewielkim mieszkaniu może 
ona wynieść 10-12 tys. zł. 
Sprawdźmy również, czy 
biuro nieruchomości nie 
chce związać nas umową na 
wyłączność dokonania zakupu 
prezentowanego mieszkania.  
Może się bowiem zdarzyć, że 
inne biuro będzie miało tę samą 
ofertę w niższej cenie.

GODNE UWAGI SĄ RÓWNIEŻ 
CZĘSTO ZACHOWANE 

W DOBRYM STANIE STAŁE 
ELEMENTY WYKOŃCZENIA 
WNĘTRZ, KTÓRE NALEŻY 

POTRAKTOWAĆ JAKO 
WARTOŚĆ DODANĄ. 
NALEŻĄ DO NICH NA 
PRZYKŁAD PARKIETY 

Z WYSOKOJAKOŚCIOWEGO 
DĘBU, A TAKŻE STOLARKA 
OKIENNA I DRZWIOWA 

– CZĘSTO O CHARAKTERZE 
ZABYTKOWYM. MOŻNA 
TEŻ TAM SPOTKAĆ STARE 

GIPSOWE SZTUKATERIE CZY 
KAFLOWE PIECE.
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Aby balustrada na tarasie czy 
balkonie cieszyła nasze oczy 
i służyła przez wiele lat, mu-

simy ją odpowiednio pielęgnować. 
Fragmenty konstrukcji lub jej ele-
menty nadszarpnięte upływającym 
czasem powinniśmy odrestauro-

wać. Długo niekonserwowana ba-
rierka ulega stopniowej degrada-
cji. Skutkiem tego, zamiast zwy-
kłego malowania, może czekać nas 
o  wiele droższa jej wymiana na 
nową – lepiej więc nie dopuścić do 
takiej sytuacji. 

Sposób renowacji, jakiemu będzie 
poddawana balustrada zależy od 
stopnia jej zniszczenia. Jeśli stara 
powłoka malarska jest w  dobrym 
stanie, czyli dobrze przylega do kon-
strukcji, wystarczy pomalować ją na 
wybrany kolor. W  przypadku, gdy 

BALUSTRADY I PORĘCZE SĄ ISTOTNYM ELEMENTEM BALKONÓW, TARASÓW CZY 
SCHODÓW. ZABEZPIECZAJĄ NAS PRZED UPADKIEM ORAZ – ODPOWIEDNIO 
WYKONANE I ZAPROJEKTOWANE – SĄ NIETUZINKOWĄ OZDOBĄ DOMU. 
JEDNAK PO ZIMIE CZĘSTO WYMAGAJĄ ODNOWY. 

– elegancki detal
BALUSTRADY

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot
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farba się łuszczy, to przed malowa-
niem musimy odpowiednio przygo-
tować barierkę, ponieważ od tego 
zależy przyczepność nowej powłoki 
oraz jej trwałość. 

ŚRODKI DO RENOWACJI
Zanim przystąpimy do renowa-
cji balustrady, musimy wybrać od-
powiedni preparat – inny jest bo-
wiem do drewna, a inny do metalu. 
Najlepiej jest wybrać środek prze-
znaczony do odpowiedniego mate-
riału i  miejsca jego montażu – na 
zewnątrz czy wewnątrz. Jeśli jed-
nak mamy z  tym problem, wy-
bierzmy farbę uniwersalną, która 
jest przeznaczona do stosowania za-
równo wewnątrz, jak i na zewnątrz, 
a  dodatkowo może być aplikowana 
na wszystkich rodzajach podłoża: 
drewno, metal, aluminium czy  po-
wierzchnie mineralne. 
Kupując farbę pamiętajmy, że ba-
lustrady zewnętrzne narażone są 
na rozmaite czynniki, np. opady  
deszczu czy śniegu, promieniowa-
nie UV, liczne zabrudzenia. Bardzo 
ważne jest, aby efekt odnowionej 
powierzchni utrzymywał się przez 
długi czas. 

FARBY DO DREWNIANEJ 
BALUSTRADY
Jeśli zależy nam na zachowaniu na-
turalnego koloru drewna, powinni-
śmy często i  regularnie impregno-
wać drewnianą balustradę bejcą 
lub lakierem, które gwarantują nie-
zmienność barwy. Dzięki specjalnej 
technologii zapobiegną one ciem-
nieniu barierki. 
Zszarzałe drewno możemy pomalo-
wać farbą lub lakierem, jednak bar-
wiące preparaty mogą zakrywać na-
turalny rysunek desek. Natomiast 
gdy wolimy, aby był on widoczny, 
zdecydujmy się na bejce lub lakie-
robejce, które dodatkowo chronią 
drewno i  nadają drewnianym ele-
mentom kolor. 

Godne polecenia są produkty, które 
mają właściwości bakterio- i grzybo-
bójcze. Dzięki swym składnikom za-
pobiegają także rozwijaniu się glo-
nów, grzybów i  zagnieżdżaniu owa-
dów. Dodatkowo są one odporne na 
promieniowanie UV –  drewno nie 
blaknie pod wpływem promienio-
wania słonecznego. Odbarwianie się 
drewna najlepiej zamaskować ciem-
niejszymi kolorami preparatów kry-
jących. Doskonale do tego posłużą 
lateksowe farby do drewna.   

MALOWANIE 
BALUSTRADY 
DREWNIANEJ
Zanim przystąpimy do malowania 
balustrady, musimy odpowiednio 
przygotować powierzchnię. Z  ele-
mentów drewnianych należy usunąć 
stare, skorodowane powłoki i  zsza-
rzenia. Możemy w  tym celu posłu-
żyć się opalarką, stalową szczotką, 
papierem ściernym czy zmiękcza-
jącymi środkami chemicznymi (to 
dobre rozwiązanie w  przypadku 
trudno dostępnych miejsc). Prepa-
rat chemiczny nanosimy na podłoże 
pędzlem,  odczekujemy około 

Drewnianą balustradę 
można pomalować emalią 
dekoracyjną na praktycznie 
dowolny kolor. 

ODNOWIENIE 
BALUSTRADY NIE JEST 

SKOMPLIKOWANĄ 
CZYNNOŚCIĄ, JEDNAK 

CZASOCHŁONNĄ. 
NIE WYMAGA TAKŻE 

DUŻYCH NAKŁADÓW 
FINANSOWYCH. 

Pierwsze słoneczne wiosenne dni to czas, 
kiedy bez większych obaw o pogodę 
możemy zaplanować malowanie 
balustrady. 
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20 minut (zgodnie z  instrukcją pro-
ducenta), a  następnie usuwamy 
łuszczącą farbę. Zmiękczony ma-
teriał łatwo odejdzie przy pomocy 
skrobaka lub metalowej szczotki. 
Po usunięciu starej farby powierzch-
nię drewnianej balustrady przecie-
ramy papierem ściernym tak, aby 
była gładka. Końcowym etapem jest 
wypełnienie ewentualnych ubytków 
i  pęknięć masą szpachlową w  kolo-
rze odpowiednim do koloru drew-
na. Elementy, których nie można już 
naprawić, musimy zastąpić nowymi. 
Pamiętajmy, że detale przeznaczo-
ne do malowania muszą być suche, 
odłuszczone i zagruntowane odpo-
wiednim preparatem.

FARBY DO METALU
W sklepach znaleźć można wie-
le produktów do malowania me-
talowych elementów narażonych 
na niekorzystne działanie czynni-
ków atmosferycznych. Są wśród 
nich farby podkładowe, czyli grun-
tujące, oraz emalie nawierzchnio-
we. Zadaniem farb podkładowych 
jest przede wszystkim powstrzyma-
nie korozji metalu. Farby dekora-
cyjne stanowią z kolei końcową de-
koracyjną warstwę, chroniącą rów-
nież przed działaniem czynników 
atmosferycznych.
W sprzedaży znaleźć można produk-
ty, które według producentów mogą 
być stosowane bez podkładu i bez-

pośrednio na rdzę (zaleca się usuwa-
nie jedynie luźnych jej fragmentów).
Balustrady stalowe i z żelaza może-
my pomalować farbami ftalowymi, 
chlorokauczukowymi, epoksydowy-
mi i poliuretanowymi. Aluminium 
oraz metale ocynkowane maluje się 
farbami winylowymi, akrylowymi, 
akrylowo-lateksowymi i  poliwiny-
lowo-akrylowymi. Najszybszy efekt 
dają preparaty 3 w 1, zwane inaczej 
antykorozyjnymi farbami prosto na 
rdzę. Tworzą gruntową, podkłado-
wą i dekoracyjną warstwę po pierw-
szym zastosowaniu.

MALOWANIE BALUSTRADY 
METALOWEJ
Balustradę metalową, tak samo jak 
drewnianą, najpierw musimy oczy-
ścić z  łuszczących kawałków farby, 
a  w  niektórych przypadkach tak-
że i  rdzy. Najwygodniej i  najszyb-
ciej jest to wykonać wiertarką ze 
ściernicą szczotkową, można tak-
że użyć stalowej szczotki lub pre-
paratu do usuwania starych powłok 
malarskich. Jeśli rdzy było dużo 
i  nie została w  całości zlikwidowa-
na podczas usuwania farby, należy 
użyć preparatu odrdzewiającego. 

Kuta, żeliwna balustarda zyska całkowicie nowy wygląd, jeśli pomalujemy ją na oryginalny 
kolor. Ciekawy efekt można uzyskać, gdy barierkę podda się patynowaniu. Dostępne są 
również farby imitujące rdzę oraz nadające poblask miedzi, złota lub srebra.

Malując balustradę uważajmy, aby nie 
powstały nieestetyczne zacieki. 

CIEKAWY EFEKT 
MOŻNA UZYSKAĆ, GDY 

BALUSTRADĘ PODDA 
SIĘ PATYNOWANIU. 

WYKORZYSTUJE SIĘ DO 
TEGO SPECJALNE FARBY. 
DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ 

FARBY IMITUJĄCE 
RDZĘ (STOSUJĄC JE 
UWYDATNIMY EFEKT 

STAROŚCI) ORAZ 
NADAJĄCE POBLASK 
MIEDZI, ZŁOTA LUB 

SREBRA.  

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M



altax.indd   1 2016-01-26   19:27:18



OSWAJAMY REMONT
     naprawy i konserwacja

36  wiosna 2016

Rdza musi zostać koniecznie wyeli-
minowana przed ponownym poma-
lowaniem balustrady.  
Wyczyszczoną z  farby i  rdzy me-
talową powierzchnię przecieramy 
papierem ściernym, odtłuszczamy 
benzyną ekstrakcyjną lub rozpusz-
czalnikiem, spłukujemy wodą i po-
zostawiamy do wyschnięcia. Do-
piero teraz możemy rozpocząć ma-
lowanie balustrady metalowej. Po-
włoki nakładamy w  następującej 
kolejności: najpierw antykorozy-
jną farbę gruntującą, potem pod-
kładową, a na końcu nawierzchnio-
wą. Zamiast używać trzech oddziel-
nych preparatów, możemy zasto-
sować  jeden uniwersalny środek, 
który łączy te trzy funkcje. Aby po-
prawić przyczepność poszczegól-
nych powłok, warto przed nałoże-

niem kolejnej warstwy poprzednią 
(koniecznie wysuszoną) zmatowić 
papierem ściernym. 

PORĘCZE 
I BALUSTRADY 
JAK NOWE
Lakier czy farbę możemy nałożyć 
za pomocą pędzla, przy szerszych 
powierzchniach możemy użyć wał-
ka z gąbką. Wszelkie prace związa-
ne z  malowaniem należy przepro-
wadzać w odpowiedniej temperatu-
rze. Balustradę z metalu najlepiej 
malować, gdy temperatura powie-
trza wynosi od 15 do 25ºC. Gdy jest 
zbyt gorąco, pokryta farbą metalo-
wą powierzchnia, może zbyt szyb-
ko wysychać i tworzyć nietrwałą 
powłokę. W przypadku powierzch-
ni drewnianych temperatura po-
wietrza podczas malowania powin-
na wynosić od 5 do 25ºC. Warto jed-
nak upewnić się, jakie są zalecenia 
producenta danego preparatu (znaj-
dziemy je na opakowaniu). 
Przed przystąpniem do malowa-
nia farbę należy dobrze wymieszać, 
a  następnie nanosić na powierzch-
nię balustrady krótkimi pociągnię-
ciami pędzla. Powinniśmy nanieść 
2 warstwy farby. Drugą po dokład-
nym wyschnięciu pierwszej – licz-
ba warstw i czas ich schnięcia za-
zwyczaj podana jest na opakowaniu 
produktu. 

Efekt malowany
W sklepach znajdziemy 
wiele preparatów do drewna 
narażonego na niszczące 
działanie czynników 
atmosferycznych i biologicznych. 
Różnią się one przede wszystkim 
właściwościami.

 Impregnaty. To głównie 
produkty bezbarwne, które 
charakteryzują się tym, że 
głęboko wnikają w strukturę 
drewna, zapewniając mu 
odpowiednią ochronę przed 
czynnikami biologicznymi. 
Impregnat nie powinien być 
stosowany jako warstwa finalna, 
gdyż nie chroni drewna w pełni 
przed działaniem czynników 
atmosferycznych.

 Lakiery. Tworzą na 
powierzchni drewna 
transparentną i odporną 
na działanie czynników 
atmosferycznych powłokę, 
podkreślającą rysunek 
słojów. Niektóre z nich 
zawierają dodatkowo filtry 
lub nanocząsteczki, które 
zabezpieczają włókna drewniane 
przed promieniowaniem UV.

 Lakierobejce. Tworzą 
trwałą powłokę z połyskiem 
i nadają drewnu kolor. Ponadto 
zabezpieczają je przed wilgocią 
oraz szkodliwym działaniem 
promieniowania UV. Lakierobejce 
zazwyczaj nie chronią jednak 
drewna przed chorobami 
i szkodnikami, dlatego wymaga 
ono wcześniejszej impregnacji.

 Lazury. To preparaty 
pozwalające zminimalizować 
ilość nakładanych warstw 
– łączą w sobie bowiem zalety 
impregnatu i lakierobejcy. 
Zabezpieczają drewno przed 
grzybami powodującymi siniznę 
oraz działaniem czynników 
atmosferycznych.

UNIKAJMY MALOWANIA 
BALUSTRADY 

W WIETRZNE DNI 
– PRZENOSZONE PRZEZ 

WIATR PIASEK I INNE 
ZANIECZYSZCZENIA 
MOGĄ OSIĄŚĆ NA 

ŚWIEŻO POMALOWANEJ 
POWIERZCHNI I POPSUĆ 

KOŃCOWY EFEKT.

Balustrady drewniane są ozdobą każdego budynku pod warunkiem, że są zadbane. Swoisty 
klimat, który kreują jest ponadczasowy. 
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CZARNE, SZARE, RUDE LUB BEŻOWE PLAMY, KTÓRYCH PRZYBYWA, TO ZNAK, 
ŻE W NASZYM DOMU POJAWIŁA SIĘ NIEBEZPIECZNA PLEŚŃ. JAK NAJSZYBCIEJ, MUSIMY 
JĄ USUNĄĆ, PONIEWAŻ MA DZIAŁANIE POTĘGUJĄCE LICZNE DOLEGLIWOŚCI.   

ZDROWIE

Zanim grzyb pojawi się na ścianie lub suficie, najpierw 
poczujemy charakterystyczny zapach stęchlizny. Gdy 
zabierzemy się za poszukiwania, najczęściej odnaj-

dziemy małe plamki, w szarym kolorze. Wtedy powinniśmy 
bezzwłocznie przystąpić do usuwania pleśni. Niestety nie wy-
starczy zamalować plamek farbą lub nawet zdrapać ze ścian. 
Pleśn pojawi się bowiem ponownie. Jeśli chcemy skutecznie 
pozbyć się grzybów pleśniowych, musimy odpowiednio ocie-
plić ściany zewnętrzne (jeśli pleśń pojawiła się na ścianach 
zewnętrznych), wietrzyć często pomieszczenia i usprawnić 
system wentylacji (np. zamontować nawiewniki okienne, 
ścienne) oraz usunąć przyczynę zawilgocenia ścian – co może 
wymagać naprawy hydroizolacji fundamentów lub dachu, ta-
rasu, balkonu, jeśli woda zacieka od góry. Dopóki nie usu-
niemy czynników sprzyjających rozwojowi pleśni, żadne za-
biegi mające na celu jej usunięcie nie będą skuteczne. 

Remont na
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KROK PO KROKU

Usuwanie pleśni z tynku…
Sytuacja nie jest taka łatwa, gdy 
drobnoustroje zdążyły już wniknąć 
w głąb ściany czy sufitu. Niestety 
nie unikniemy wtedy skuwania 
tynku i odkażania podłoża. Należy 
to robić w promieniu około 1 m od 
zagrzybionego miejsca. Szpachelką 
lub szczotką drucianą trzeba dokładnie 
oczyścić mur z pleśni. Musimy ją także 
zdrapać ze spoin między cegłami, 
bloczkami i pustakami. Po bardzo 
dokładnym oczyszczeniu powierzchni, 
należy ją spłukać czystą wodą, starannie 
osuszyć i pomalować preparatem 
pleśniobójczym (grzybobójczym). 
W zależności od zastosowanego 
preparatu już na następny dzień lub za 
kilka dni możemy układać tynk na nowo.   

…spod tapety
Gdy w wytapetowanym pomieszczeniu 
wyczuwamy zapach pleśni, ale nie widać 
jej skupisk, prawdopodobnie gromadzi 
się ona właśnie pod tapetą. Musimy 
więc jej poszukać – miejsce, w którym 
tapeta odchodzi od ściany zdradza, że 
pod spodem może być pleśń. Najpierw 
usuńmy niewielki fragment tapety 
i sprawdźmy, czy nasze przypuszczenia 
są słuszne. Jeśli natrafiliśmy na pleśń, 
zrywajmy tapetę fragment po fragmencie, 
aż odsłonimy cały zapleśniały obszar. 
Następnie mechaniczne usuwamy pleśń 
z tynku i malujemy to miejsce preparatem 
grzybobójczym.

…ze spoin
Czarny nalot, który pojawia się na fugach, to także grzyb. Wykwity 
uwidaczniają się najczęściej w narożach okładziny lub przy 
urządzeniach sanitarnych. Są to miejsca, gdzie gromadzi się woda 
i powoduje trwałe zawilgocenie ściany lub podłogi. Pleśń ze spoin 
między płytkami usuwamy specjalnymi preparatami, którymi 
spryskuje się fugi i wyciera ściereczką lub ręcznikiem papierowym. 
Duże skupiska grzybów pleśniowych wymagają radykalnych metod 
– usunięcia fug. Puste i oczyszczone spoiny pokrywamy preparatem 
grzybobójczym, aby odkazić zainfekowane miejsca. Gdy on 
wyschnie, szczeliny wypełniamy dokładnie nową fugą lub silikonem 
sanitarnym, w zależności od miejsca, gdzie występowała pleśń. 
Dobrym rozwiązaniem jest zastosowaniem fugi epoksydowej, której 
zaletą jest m.in. wysoka odporność na zawilgocenie. Silikon należy 
stosować głównie w narożnikach ściana-ściana czy ściana-podłoga 
oraz w miejscach narażonych na występowanie zwiększonej wilgoci, 
np. wokół wanny czy umywalki.      
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Małe skupiska
Jeśli grzyb zaatakował powierzchniowo ścianę 
czy sufit, należy się go pozbyć (oczywiście jak 
najszybiej), czyszcząc dokładnie to miejsce oraz 
powierzchnie ok. 0,5 m wokół skupiska pleśni 
szorstką szczotką. Następnie oczyszczone miejsce 
zabezpieczamy preparatem grzybobójczym 
(pleśniobójczym) i dokładnie osuszamy (np. za 
pomocą suszarki do włosów). Do „czyszczenia” 
pleśni możemy także użyć roztworu chloru, sody 
oczyszczonej lub amoniaku. W przypadku, gdy 
wilgoć doprowadziła do łuszczenia się farby, 
musimy zedrzeć ją razem z pleśnią, na całym 
obszarze, gdzie odspoiła się od podłoża. Następnie 
malujemy tynk preparatem grzybobójczym, 
a później farbą dekoracyjną.  

Preparaty pleśniobójcze 
Aby mieć pewność, że grzyb nie powróci, 
powierzchnię należy pokryć specjalistycznym 
preparatem. Pamiętajmy, że jest on szkodliwy 
dla ludzi. Dlatego należy zadbać o odpowiednie 
ubranie robocze i zabezpieczyć ręce oraz 
oczy. Najpopularniejsze są płyny gotowe od 
razu do użycia i zapakowane w butelki 0,5 l ze 
spryskiwaczem. Dostępne są również preparaty 
w butelkach litrowych lub pięciolitrowych bez 
spryskiwacza. Środki grzybobójcze są gotowe od 
razu do użycia, bez konieczności rozcieńczania 
czy mieszania z innymi substancjami. Nanosi się 
je równomiernie pędzlem, wałkiem malarskim lub 
metodą natryskową. W miejscach, w których grzyb 
zadomowił się szczególnie mocno, należy nanieść 
preparat 2 lub 3 razy. 
Preparaty grzybobójcze przeznaczone są 
do zmywania pleśni i resztek po niej z farb, 
tynków, murów, uszczelek, spoin, płyt gipsowo-
-kartonowych, drewna, tworzyw sztucznych. 
Niektóre środki np. na bazie peroksowęglanu 
wytwarzane są z kwasów owocowych z dodatkiem 
aktywnego tlenu, który zabija mikroorganizmy – nie 
zawierają chloru ani substancji żrących, nie mając 
więc wyraźnego zapachu. 

Wykańczanie ścian 
Po usunięciu pleśni musimy powierzchniom przywrócić 
należyty wygląd. W tym celu niewielkie ubytki 
uzupełniamy odpowiednią zaprawą, np. cementową. 
Do napraw możemy także wykorzystać gładzie gipsowe.  
Przed nałożeniem zaprawy warto podłoże zagruntować 
emulsją antygrzybiczną. Gdy wszystko wyschnie, 
możemy zabrać się za pomalowanie ściany. Aby ustrzec 
się powrotu pleśni, najlepiej jest zastosować farby, które 
zawierają w swoim składzie substancje grzybobójcze. 
Niestety nie należą one do najtańszych. Innym 
rozwiązaniem jest zastosowanie farb przeznaczonych 
do pomieszczeń wilgotnych – łazienek, pralni. Mają one 
właściwości hydrofobowe, co znaczy, że nie wchłaniają 
wody i wilgoci w takim stopniu, jak zwykłe farby 
dyspersyjne. 
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Inwestycja w okna należy do dość 
kosztownych, dlatego powinni-
śmy poświęcać im więcej uwa-

gi. Zwłaszcza po zimie konieczny 
jest ich staranny przegląd. Bowiem 
w  tym czasie okna są najbardziej 
narażone na działanie szkodliwych 
czynników atmosferycznych. Zale-

gający śnieg, mróz, wilgoć, duże wa-
hania temperatury wpływają nie-
korzystnie na ich trwałość. Dlatego 
gdy ustąpią mrozy, okna należy ko-
niecznie starannie umyć zarówno 
od zewnątrz, jak i wewnątrz – wcze-
śniej mróz może uszkodzić szy-
by, gdy będą miały kontakt z wodą. 

WIOSNA TO PORA, 
KTÓRA TAK SAMO 
JAK JESIEŃ JEST 
ODPOWIEDNIA, BY OKNA 
PODDAĆ STARANNEJ 
KONSERWACJI. 
WŁAŚCIWA ZAPEWNI 
ESTETYCZNY WYGLĄD 
PRZESZKLEŃ I RAM 
OKIENNYCH ORAZ ICH 
PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE 
PRZEZ DŁUGIE LATA.

OKNA
po zimie

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska
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MYCIE I UTRZYMANIE 
W CZYSTOŚCI SZYB UŁATWI 

ŁATWO ZMYWALNA 
NIEWIDOCZNA POWŁOKA. 

JEST ONA STANDARDEM 
W NIEKTÓRYCH OKNACH. 

PROMIENIOWANIE UV 
AKTYWUJE POWŁOKĘ NA 
ZEWNĘTRZNEJ STRONIE 
SZYBY, CO SPRAWIA, ŻE 
ZANIECZYSZCZENIA SĄ 

ROZKŁADANE I SPŁUKIWANE 
PRZY NAJBLIŻSZYCH 
OPADACH DESZCZU.

PO WYSCHNIĘCIU NA SZYBIE 
NIE ZOSTAJĄ ZACIEKI, ŚLADY 

ROSY ANI BRUDU. SZYBA 
NIE WYMAGA CZĘSTEGO 
MYCIA. WARTO WIEDZIEĆ, 

ŻE PAKIET Z POWŁOKĄ 
MOŻNA ZAMÓWIĆ DO 

DOWOLNEGO RODZAJU 
OKNA.

Idealny na ich umycie będzie bez-
deszczowy, ale pochmurny dzień. 
W  słoneczny woda wysycha szyb-
ciej, pozostawiając na szkle smu-
gi. Po umyciu można przystąpić 
do dokładnej lustracji okien i  do-
konania koniecznych zabiegów 
konserwacyjnych. Należą do nich 
przegląd okuć, uszczelek i  innych 
elementów.

REGULARNE MYCIE
Systematyczne mycie okien powin-
no się odbywać co najmniej 3  razy 
w ciągu roku. Decyduje ono nie tylko 
o  estetycznym wyglądzie szyb i  ilo-
ści wpadającego przez nie światła, ale 
ma też bardzo duży wpływ na trwa-
łość okien. Oczywiście częściej nale-
ży myć okna w środowisku agresyw-
nym, np. tam, gdzie są one szczegól-
nie narażone na zawarte w  atmos-
ferze szkodliwe substancje. Zanim 
przystąpimy do mycia okna, koniecz-
nie trzeba zdjąć z rąk biżuterię – ma-
my wówczas gwarancję, że nie zary-

sujemy nią szyb. Jeśli na przeszkle-
niach są zanieczyszczenia, należy 
je delikatnie usunąć po uprzednim 
zmoczeniu. Do mycia okien używa-
my czystej, najlepiej miękkiej wody 
i  miękkiej ściereczki lub nierysują-
cej gąbki. By wyczyścić szyby odpo-
wiednia bedzie też ircha, a do wycie-
rania miękki papierowy ręcznik ku-
chenny. Gdy woda jest twarda, moż-
na dodać niewielką ilość detergentu 
do jej zmiękczenia. Do mycia okien 
nie wolno stosować środków myją-
cych, zawierających składniki żrące 
lub ścierne oraz produktów chemicz-
nych. Mogą one spowodować prze-
barwienia oraz zarysowania szyb 
i  profili okiennych, a  także uszko-
dzić powłokę antykorozyjną okuć. 
Najlepiej stosować środek czyszczą-
cy rekomendowany przez produ-
centa okien. Dużym powodzeniem 
cieszą się spryskiwacze z  płynem 
do mycia szyb, ułatwiające czysz-
czenie trudno dostępnych miejsc. 
Okna pionowe, niezbyt duże, 

 REKLAMA 
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 usytuowane na standardowych wyso-
kościach nie przysparzają większych 
problemów podczas mycia. Trudniej 
może być w  przypadku przeszkleń 
dachowych. Ich mycie, a także port-
fenetrów, drzwi balkonowych oraz 
wysoko usytuowanych okien na klat-
kach schodowych ułatwi użycie zmy-
waka i  ściągaczki umieszczonych 
na teleskopowych  drążkach. Przy-
datna jest też stabilna, rozkładana 
drabinka. 

SKUTECZNA KONSERWACJA
Gdy okna są czyste, można ocenić 
ich stan techniczny. By funkcjono-
wały sprawnie, konieczne jest okre-
sowe czyszczenie uszczelek oraz 
smarowanie zawiasów, w oknach da-
chowych także oczyszczenie lub wy-
miana filtra powietrza, a w piono-

wych nawiewnika. Niezbędna jest 
również regulacja okuć. Częstotli-
wość zabiegów powinna przebiegać 
zgodnie z  zaleceniami producenta 
okien. Smarowanie zawiasów i okuć 
należy zrobić przynajmniej raz w ro-
ku, więc jeśli nie wykonaliśmy go je-
sienią, będzie konieczne na wiosnę. 
Szczególną uwagę zwróćmy na oku-
cia w górnej części ramy oraz naroż-
nikach, gdzie zbiera się najwięcej 
kurzu. Odpowiednim środkiem bę-
dą wazelina techniczna oraz sma-
ry na bazie silikonu. Zawierają one 
rozpuszczalnik, który odparowu-
je, dzięki czemu kurz nie przykleja 
się do zawiasów. Środki nie powin-
ny mieć w składzie kwasów i żywic, 
gdyż wywołują one korozję. Niekie-
dy producent stolarki proponuje 
smar, który można nabyć bezpośred-

nio w jego sklepie. Jeśli okno ciężko 
się zamyka lub otwiera, trzeba też 
wyregulować je zgodnie z  instruk-
cją producenta. Po zimie sprawdź-
my szczelność okien – mogły się roz-
szczelnić pod wpływem długotrwa-
łej wilgoci. Jeśli okno jest wyposażo-
ne w filtr powietrza lub nawiewnik, 
sprawdźmy ich czystość. Niezbęd-
na jest również konserwacja uszcze-
lek. Przeciera się je tym samym pre-
paratem co zawiasy i  okucia. Naj-
więcej uwagi powinniśmy poświę-
cić uszczelkom w dole ramy – są one 
bowiem najbardziej narażone na 
zniszczenia i  zabrudzenia. Brudne 
elementy wystarczy przetrzeć wil-
gotną ściereczką lub odkurzyć. Zu-
żyte wymagają wymiany. Ułatwie-
niem w  samodzielnej konserwacji 
okien, a  także przy niewielkich 

Zabiegom konserwatorskim poddajemy 
każdy rodzaj okien. Stare drewniane okna 
skrzynkowe często wymagają uszczelnienia.

Wymiana szyby
Niekiedy podczas przeglądu okien możemy stwierdzić, że doszło do znacznie poważniejszych usterek, których nie 
jesteśmy w stanie usunąć samodzielnie. Należy do nich konieczność wymiany pakietu szybowego. Powinniśmy się 
zdecydować na ten krok choćby w przypadku rozszczelnienia pakietu szybowego, do którego może dojść zimą. 
Najczęstszym powodem wymiany szyb okiennych są jednak uszkodzenia mechaniczne. Można także wymienić 
standardową szybę na model o lepszych właściwościach termoizolacyjnych lub wyciszających. Wymieniając pakiet 
szybowy, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług serwisowych producenta okien. Niekiedy zdaniem 
producenta możliwa jest samodzielna wymiana szyby. Jeśli zdecydujemy się na ten krok, bardzo pomocna okaże się 
dotycząca tego problemu instrukcja. Może być dostępna na stronie internetowej producenta. By nie narażać okna na 
trwałe zniszczenie, jeżeli w pobliżu szyby okiennej są przeprowadzane jakieś prace, zadbajmy o jej właściwą ochronę. 
Odpowiednie będzie ich zabezpieczenie kawałkiem czystego plastiku lub folią. 
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naprawach oraz  wymianie np. filtra 
powietrza czy uszczelek są zestawy 
naprawcze proponowane niekiedy 
przez producentów stolarki okien-
nej. Ich zastosowanie zagwarantu-
je sprawne użytkowanie okien przez 
wiele lat. Mogą one być przydatne 
również, gdy zauważymy zarysowa-
nia lub zadrapania na ramie okna. 
W zestawie może się znaleźć dobra-
ny do danego typu okna lakier do 
ramy okiennej i oblachowania, szpa-
chla, odpowiednie rodzaje papie-
rów ściernych, taśmy zabezpieczają-
ce, smar do zawiasów i zamków, pę-
dzel, gąbka do klapy wentylacyjnej, 
filtr powietrza. Cena zestawu wyno-
si około 130-250 zł. Wybierając ten 
przeznaczony do naszego okna ma-
my pewność, że to rozwiązanie opty-
malnie go konserwujące. Dzięki za-
wartej w zestawie instrukcji szybko 
usuniemy uszkodzenia.

ESTETYCZNE TRIKI
Gdy okna zostaną poddane koniecz-
nym zabiegom konserwatorskim, 
należy zadbać o  ich odpowiednią 
aranżację. Wiosenny wygląd nadamy 
im, montując w  oknach nowe prze-

słony. Powinny być znacznie lżejsze 
w odbiorze niż te, które wykorzystu-
jemy zimą. Grube tkaniny są barie-
rą dla światła i przysłaniają tak dłu-
go oczekiwane widoki kwitnących 
drzew i  kwiatów. Jeśli zdecyduje-
my się na zasłony, wybierzmy wyko-

nane z bawełny lub lnu. Odpowied-
ni będzie lekki perkal, delikatna we-
łenka, muślin, a także woal. Tkaniny 
pięknie udrapowane wniosą powiew 
świeżości. Do ułożenia zwiewnych 
przesłon można użyć klamer, szarf 
i podwiązek. Zmieniajmy je w zależ-
ności od zawieszanych tkanin. Pod-
wiązki mogą mieć doczepiane deli-
katne chwosty z  lnu lub juty. Mod-
nym rozwiązaniem są nadal rolety. 
Zarówno rzymskie, austriackie, jak 
i klasyczne pozwalają na pełną regu-
lację stopnia osłonięcia okna. W za-
leżności od pory dnia możemy zmie-
niać ich wysokość. To także wyma-
rzona opcja dla miłośników kwia-
tów i innych dekoracji na parapecie 
– dzięki roletom mamy do niego bar-
dzo wygodny stały dostęp.

Zawieszenie doniczek z kwiatami 
o zwisających pędach tuż przy oknie stworzy 
efektowny wiszący ogród.

Delikatne, zwiewne zasłony 
w świeżym różowym kolorze 
filtrują promienie słoneczne. 
Zamontowane oprócz nich 
rolety można rozwinąć, gdy 
nadmiar światła słonecznego 
staje się dokuczliwy.

WIOSNĄ WARTO 
ZAWIESIĆ W OKNIE 
ROLETY. ZAPEWNIĄ 

WYGODNE 
MANEWROWANIE 

DOPŁYWEM ŚWIATŁA 
NATURALNEGO. 
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CHOCIAŻ TO NIEWIELKI 
DETAL, TO BEZ NIEGO 
ZARÓWNO DRZWI 
ZEWNĘTRZNE, JAK 
I WEWNĘTRZNE NIE 
BĘDĄ SPEŁNIAĆ SWOJEJ 
FUNKCJI. JEDNAK POZA 
ROLĄ PRAKTYCZNĄ 
KLAMKI DRZWIOWE 
MAJĄ RÓWNIE WAŻNĄ 
FUNKCJĘ ESTETYCZNĄ.

Klamki mogą występować  
w komplecie z drzwiami – tak 
jest najczęściej w  przypad-

ku drzwi zewnętrznych. Niekiedy 
także przy zakupie gotowych drzwi 
wewnętrznych mamy je w zestawie. 
Często są to jednak modele nie za-
spakajające zarówno naszych ocze-
kiwań funkcjonalnych, a  także es-
tetycznych. Dlatego zazwyczaj decy-
dujemy się na to, by je dokupić. Taki 
krok pozwala nam dopasować klam-
kę do stylu drzwi, który powinien 
harmonizować z  architekturą do-
mu,  a w przypadku drzwi wewnętrz-
nych z aranżacją wnętrz. Dobierając 
klamki do drzwi wewnętrznych, naj-
częściej decydujemy się na takie sa-
me do wszystkich drzwi. Warto kie-
rować się tym kluczem, zwłaszcza 
wówczas gdy drzwi są widoczne, 
a  więc w  niewielkich mieszkaniach 
lub domach, gdzie do wszystkich 
wnętrz wchodzimy z jednego przed-
pokoju. Jednakowe klamki będą słu-
żyć uporządkowaniu przestrzeni. Je-
śli zamierzamy rozłożyć zakup kla-
mek w czasie, warto zapamiętać wy-
brany przez nas model oraz rodzaj 
wykończenia. 

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska
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KSZTAŁT DLA KAŻDEGO
Zarówno ze względów estetycz-
nych, jak i  funkcjonalnych do naj-
ważniejszych elementów klamki 
drzwiowej należy uchwyt. Przyj-
muje on kształt poziomego elemen-
tu nazywanego popularnie klamką, 
gałki lub pochwytu. 
Uchwyt typu klamka jest oparty 
na planie wydłużonego prostokąta 
w niezliczonych wariantach – nale-
ży do najczęściej stosowanych kla-
mek drzwiowych. Jest on też zali-
czany do bardzo funkcjonalnych 
– drzwi zamyka się i  otwiera na-
ciskając klamkę, co docenimy na 
przykład, gdy mamy obie dłonie 
zajęte i  drzwi chcemy otworzyć 
łokciem. 

Mniejszą popularnością cieszą się 
uchwyty typu gałka. Najczęściej 
mają one kształt oparty na planie 
koła, chociaż mogą być też owal-
ne oraz kwadratowe i  wielokątne. 
Gałki okrągłe oraz owalne są naj-
bardziej wygodne. Ten typ uchwy-
tów można podzielić na obrotowe 
i stałe. Za pomocą uchwytów obro-
towych, drzwi  otwiera się poprzez 
przekręcenie gałki – mają zamon-
towaną sprężynę powrotną, uła-
twiającą otwieranie zamka. Na-
tomiast drzwi gałką stałą otwiera 
się przez jej pociągnięcie, dlatego 
ten rodzaj uchwytu wykorzystu-
je się najczęściej w  drzwiach prze-
suwnych lub wahadłowych. Naj-
mniej popularne są pochwyty, któ-

re do domów i mieszkań weszły za 
pośrednictwem budownictwa użyt-
kowego oraz przemysłowego. Naj-
częściej montuje się je w  drzwiach 
zewnętrznych instalowanych w do- 
mach inspirowanych moderniz- 
mem. Tego typu uchwyty montuje 
się także w wewnętrznych drzwiach 
wahadłowych oraz przesuwnych.
W zależności od potrzeb można też 
kupić klamki z uchwytami miesza-
nymi, w których jednym z nich jest 
np. klamka, z drugiej zaś gałka lub 
pochwyt. Jeśli chcemy, by w zesta-
wie jednym z elementów była klam-
ka, w zależności od strony, z  jakiej 
chcemy ją zamontować, zwróćmy 
uwagę na to, czy jest ona lewa czy 
prawa.

Klamki z poziomym uchwytem należą do najbardziej 
popularnych rozwiązań. Mnogość wzorów jest tak duża, że 
z łatwością dobierzemy model najbardziej dla nas odpowiedni. 
Wyróżnia je bardzo wygodne i ergonomiczne wyprofilowanie 
odpowiednie dla anatomii dłoni.

Stylizowane na stare klamki z uchwytem typu gałka doskonale 
sprawdzą się we wnętrzach bliskich stylom historycznym oraz 
rustykalnym. Utrzymane w starym klimacie klamki wykonane 
są zazwyczaj ze stopów metali, na przykład z mosiądzu, lub są 
wykończone powłoką je naśladującą.

Wygodna klamka
Wygodne, nie obciążające stawów chwytanie klamki przez dorosłego człowieka zapewnia jej zamontowanie na 
wysokości około 100-105 cm.

 Wybierając klamkę, sprawdźmy, czy kształt jej uchwytu idealnie pasuje do naszej dłoni – to ważne, gdyż 
będziemy ją chwytać wielokrotnie przez długie lata. Wybierzmy model z uchwytem obłym – jego miękkie linie 
i brak kantów uniemożliwią zaczepienie odzieży. 

 Przetestujmy również, czy możemy korzystać z klamki, gdy mamy zajęte dłonie – dostępne są modele, które 
pomogą otworzyć drzwi, gdy posłużymy się łokciem. 

 Warto też wybrać model z mechanizmami ułatwiającymi otwieranie i zamykanie. Korzystanie ułatwi klamka 
z dociskami imbusowymi czy sprężynami wspomagającymi. 

 W przypadku drzwi zewnętrznych zwróćmy uwagę na zamek – nawierzchniowy dodatkowo zabezpieczy drzwi 
zewnętrzne. Przy jego zakupie zwróćmy uwagę na dopasowanie go do kierunku otwierania drzwi. Są zamki do 
drzwi lewych oraz prawych oraz przystosowane do montażu w drzwiach otwieranych w obydwu kierunkach.
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KONSTRUKCJA KLAMKI
Wpływ na wybór najbardziej dla 
nas odpowiedniej klamki powin-
na mieć także jej konstrukcja, któ-
ra ma szczególne znaczenie w przy-
padku drzwi zewnętrznych. 
Do najistotniejszych elementów 
klamki zalicza się szyld określa-
ny także jako tarcza. Jego zada-
niem jest osłona zamka. W  szyl-
dach może znajdować się otwór na 
zwykły klucz, wkładkę bębenko-
wą lub z  blokadą łazienkową (tzw. 
szyld WC). Kupując klamkę z szyl-
dem, musimy znać rozstaw otwo-
rów zastosowanych w  drzwiach 
zamka. Szyldy odgrywają bardzo 
ważną rolę w  przypadku zamków 
i drzwi  antywłamaniowych. Najczę-
ściej spotykane typy szyldu to szyld 
pełny (znany także jako długi lub 
podłużny) oraz dzielony, który skła-
da się z szyldu i rozety – zazwyczaj 
okrągłej lub kwadratowej. Rozeta 
to montowana u nasady klamki me-
talowa osłona otworu w  drzwiach. 
Do najmodniejszych zalicza się nie-
wielkie, dyskretne, okrągłe bądź 
kwadratowe rozety. Podłużne szyl-
dy i  rozety są masywniejsze, bar-
dziej widoczne na płaszczyźnie 
drzwi. Razem z klamką sprzedawa-
ne są także klucze.
Zarówno szyldy, jak i  rozety mogą 
być montowane na różne sposoby 
– nakręcane, wciskane, przykręca-
ne do drzwi. Elementy te przyjmują 

również różne kształty. Do najbar-
dziej popularnych można zaliczyć 

owalne, okrągłe, prostokątne, 
a także  kwadratowe. Dla kom-
fortu użytkowników znacze-
nie ma także to, czy klamka 
została wyposażona we wspo-
maganie w  postaci sprężyny 
po obu stronach. Dzięki sprę-

żynom obciążającym okucie 
klamka po jej naciśnięciu cał-

kowicie powraca do pozycji wyj-
ściowej. Chociaż klamki tego rodza-
ju są nieco droższe, to jednak war-
to w nie zainwestować, gdyż znacz-
nie podnoszą komfort użytkowania. 
Nadal popularne są również klamki 
bez wspomagania, choć brak spręży-
ny czasami utrudnia powrót uchwy-
tu do podstawowej pozycji. 

Z CZEGO KLAMKA
Klamki wykonuje się z różnych ma-
teriałów, poczynając od metali przez 
drewno po ceramikę, a  także ka-
mień, tworzywa sztuczne czy szkło. 
Użyty do produkcji klamek mate-
riał wpływa nie tylko na wygląd te-
go detalu, ale także na jego trwa-
łość. Ma więc szczególne znacze-
nie, jeśli chodzi o  klamki do drzwi 
zewnętrznych. Najbardziej popular-
ne są modele z metali i  ich stopów. 
Wśród nich prym wiodą wyroby alu-
miniowe, które stosuje się do drzwi 
zewnętrznych, jak i wewnętrznych. 

Wyróżnia je trwałość, wytrzymałość 
na warunki atmosferyczne oraz bo-
gate wzornictwo, dlatego można do-
brać odpowiednią klamkę alumi- 
niową do drzwi z drewna, MDF, alu-
minium czy PCW. Podobne właści-
wości co aluminium mają klamki 
wykonane ze znalu – to stop cyn-
ku (Zn) i  aluminum (Al). Także je 

ZA NAJBARDZIEJ 
UNIWERSALNE UCHODZĄ 

MODELE KLAMEK 
Z PROSTYM KSZTAŁTEM 
OPARTYM NA PLANIE 

ELIPSY, WYDŁUŻONEGO 
PROSTOKĄTA, ŁUKU ORAZ 
KULI. Z POWODZENIEM 

MOŻNA JE STOSOWAĆ DO 
KAŻDEGO MODELU DRZWI. 

SĄ IDEALNE DO DRZWI 
Z BOGATO ZDOBIONYMI 

SKRZYDŁAMI. JEŚLI DRZWI SĄ 
GŁADKIE, MOŻNA POKUSIĆ 
SIĘ O WYSZUKANĄ FORMĘ 

KLAMKI, NA PRZYKŁAD 
W KSZTAŁCIE ŁZY, PUSTEJ 
RAMKI CZY DRABINKI. DO 
WNĘTRZ STYLIZOWANYCH 
NA HISTORYCZNE WARTO 

WYBRAĆ KLAMKI Z BOGATĄ 
ORNAMENTYKĄ.

Klamka może być małym dziełem sztuki. Ten 
niewielki detal przyciąga wzrok wszystkich 
użytkowników, dlatego jej wybór powinien 
należeć do najbardziej przemyślanych.

Klamkę z łatwością dobierzemy do stylu drzwi. Bogata forma skrzydła drzwiowego może 
zostać uzupełniona o równie wystylizowaną klamkę z rozbudowanym szyldem. Proste 
i oszczędne w formie drzwi nie wymagają tak efektownej oprawy.
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możnamontowaćw różnegorodzaju
drzwiach. Do najbardziej trwałych
należą modele wykonane ze stali
nierdzewnej, jednaksąonedroższe
odklamekzeznaluorazaluminium.
Wartojezamontowaćw drzwiachze-
wnętrznych, zwłaszcza jeśli podest
wejściowy nie jest osłonięty dasz-
kiem.Zabardzotrwałeorazstylowe
uchodząklamkiwykonanez mosią-
dzu.Zarównoichuchwyty,jaki szyl-
dy przyjmują kształty zaczerpnięte
z  historii, dlatego szczególnie chęt-
niewykorzystujesięjedodrzwiza-
mykających domy i wnętrzaw  sty-
lu klasycznym, art déco czy rusty-
kalnym.Klamkiwykonanez metali
oraz stopów metali mogą być wy-
kończonepowłokamizewnętrznymi
dozłudzeniaprzypominającymizło-
te lub srebrne. Najbardziej wyma-
gający, a  także posiadający zasob-
neportfeleinwestorzymogąwybrać
klamki pozłacane lub posrebrzane.
Klamkimetalowemogąbyćpolero-
wane,błyszcząceorazmatowe.Czę-
sto też uchwyt i  szyldmoże różnić
sposóbwykończenia,naprzykładje-
den element jest błyszczący, a  dru-
giszczotkowanylubsatynowany.Do
najskromniejszychoraznajtańszych
zaliczasięklamki,którychuchwyty
zostaływykonanez PCW,zewzględu
naubogiewzornictworzadkostosu-
jesięjejakodopełnieniedrzwiw na-
szych domach i  mieszkaniach. Ich

atutemjestniskacena,aprzytym
trwałość,odpornośćnaczynnikiat-
mosferyczne oraz łatwośćw  utrzy-
maniu czystości. Szyldy i  rozety
tego typu klamek są wykonywane
z  aluminium.Do  oryginalnych na-
leżą klamki inkrustowane krysz-
tałami Svarowskiego, bursztyna-
mi czy wykonane ze szlifowanego

szkła, kryształu, żywicy. W  ofercie
sąrównieżklamkiz uchwytamilub
gałkami drewnianymi orazwykoń-
czone naturalną skórą. Coraz czę-
ściejłączysięw jednejklamceróż-
nemateriały,naprzykładrozetaczy
szyld są stalowe, a  uchwyt drew-
niany, porcelanowy lub wykonany
z żywicy.

Najczęściej stosowane są klamki wykonane z metali lub ich stopów. Są nie tylko praktyczne, 
ale także efektowne. Wpływ na ich odbiór ma także sposób wykończenia, np. szczotkowanie.

Konsekwencja stylizacji. Zarówno klamka, jak i szyld mogą podążać za formą drzwi 
– poprzeczny rysunek pasów został powtórzony w kształcie szyldu oraz uchwytu klamki, 
dzięki temu nie zaburza lekkiej stylistyki delikatnych szklanych drzwi.

Klamka z metalu
– ważne
wykończenie 
i materiał
Wybierając klamki do drzwi 
wykończone metalem lub 
stopem metalu takim jak 
mosiądz, czyli stop miedzi 
i cynku, zwróćmy uwagę, 
w jaki sposób nałożona została 
powłoka wierzchnia. Od metody 
wykańczania klamek zależy ich 
trwałość, a także odporność na 
zarysowania. Dobrym wyborem 
będą produkty oznaczone 
symbolem PVD, czyli pokryte 
powłoką w technologii 
nadparowywania próżniowego 
PVD. Wyroby te są bardzo 
gładkie, trwałe, odporne 
na ścieranie i zarysowania.
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EKWIPUNEK ZWIĘKSZAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO PRACY POWINIEN 
SKOMPLETOWAĆ NIE TYLKO KAŻDY WŁAŚCICIEL FIRMY BUDOWLANEJ, 
ALE TEŻ INDYWIDUALNY WYKONAWCA.

Remontowe 
BHP

Podstawowy sprzęt BHP nie 
jest drogi. Nie warto więc 
oszczędzać na jego zakupie, 

ponieważ konsekwencje wypad-
ków lub obrażeń doznanych pod-
czas prac remontowo-budowlanych 
mogą sprowadzić na nas zdecydo-

wanie większe wydatki (leczenie, 
leki, rekonwalescencja) lub w skraj-
nych sytuacjach uniemożliwić dal-
sze wykonywanie zawodu, a  tym 
samym odciąć od źródła utrzyma-
nia. Zakup produktów ochronnych 
to jedno, a  ich używanie to drugie. 

Ileż to razy widujemy na budowie 
ekipę pracującą w  półnegliżu, bez 
kasków, okularów ochronnych, ma-
seczek przeciwpyłowych czy ręka-
wic. I nawet jeśli wyposażenie jest 
zakupione, trzyma się je jedynie 
na wypadek kontroli. Ta skłonność 

AUTOR TEKSTU: Wojciech Plecha
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do brawury i  lekceważenia niebez-
pieczeństw to chyba nasza naro-
dowa cecha, której powinniśmy się 
jak najszybciej wyzbyć i wziąć przy-
kład z  budowlańców niemieckich 
lub skandynawskich.

PODSTAWOWY EKWIPUNEK
Przypatrzmy się najważniejszym 
produktom służącym do poprawy 
bezpieczeństwa oraz wygody prac 
remontowych. Wszystkie one są 
do kupienia w  najbliższym sklepie 
budowlanym.  
Okulary ochronne. Wzrok to skarb, 
który należy chronić ze szczególną 
pieczołowitością. Dlatego okulary 
ochronne powinny być podstawą 
wyposażenia. Potrzebne będą przy 
wielu pracach budowlanych, wy-
kończeniowych i remontowych. Po-
winno się je zakładać, zwłaszcza gdy 
przystępujemy do cięcia lub szlifo-
wania materiałów twardych, któ-
remu towarzyszą kaskady iskier, 
a  także materiałów pylących. Nie 
wolno zapominać o  okularach pod-
czas kucia w murach i rozłupywania 
elementów murowych – bloczków, 
pustaków, cegieł. Twarde odpry-
ski mogą poważnie uszkodzić oczy. 
Znacznym zagrożeniem dla wzroku 
są też kropelki żrących lub lepkich 
płynów. Z  tego względu okulary są 
nieodzownym elementem wyposa-
żenia malarskiego.  Specjalne, przy-
ciemniające okulary lub maski są 
obowiązkowe podczas spawania. 
Silne, rażące światło jest bardzo nie-
bezpiecznej dla wzroku. 
Najtańsze okulary wybierzmy do 
malowania. Ważne wtedy, aby miały 

szkło zachodzące też na boki twarzy. 
Do szlifowania, kucia i  piłowa-
nia powinniśmy wybierać okulary 
z  jak najtwardszego tworzywa.  Za-
zwyczaj jest to mocny poliwęglan. 
W sprzedaży są okulary z regulowa-
nymi zausznikami, a  także z  przy-
ciemnianymi szybkami. Są też oku-
lary na gumce, czyli gogle robocze. 
Ich zaletą jest to, że szczelnie przy-
legają do twarzy i nie przepuszczają 
pyłów ani drażniących oparów. Za-
miast okularów stosowane bywają 
osłony przeciwodpryskowe z  two-
rzywa sztucznego. Zakłada się je na 
głowę, jak czapkę lub opaskę. Nie-
które modele mają daszek. 
Maski. Należy je wykorzystywać 
w  zależności od potrzeb. Do prac 
wymagających niewielkiego wy-
siłku fizycznego należy wykorzysty-
wać maski przeciwpyłowe. Używa 
się ich do drobnych prac powodują-
cych pylenie, a także zakłada po to, 
aby nie wdychać oparów nieprzy-
jemnie pachnących lub w  nadmia-
rze szkodliwych. Maski przeciwpy-
łowe do prac wymagających więk-
szego wysiłku fizycznego są wypo-
sażone w  jeden lub dwa zaworki 
ułatwiające oddychanie. Do pracy 

z  produktami toksycznymi, takimi  
jak opary lakierów, pył powstający 
w  trakcie cięcia sklejki, płyt OSB, 
laminatów, niezbędne są specjalne 
maski. Są szczelniejsze, często za-
krywają całą twarz. Bliżej im do ma-
sek przeciwgazowych, niż tanich 
maseczek przeciwpyłowych.
Rękawice. Mają one zapewnić pew-
niejszy chwyt, a  także uchronić na-
sze dłonie przed skaleczeniem, ob-
tarciem, poparzeniem. Te najtańsze 
– z gumowaną częścią chwytną mają 
poprawić wygodę pracy. Te z  bawo-
lej lub sztucznej skóry będą też 

INWESTORZY 
SAMODZIELNIE 

PROWADZĄCY PRACE 
ZWYKLE IGNORUJĄ 
ZAGROŻENIA I NIE 

TROSZCZĄ SIĘ O SPRZĘT 
BHP. TO BŁĄD.

Próbnik napięcia 
jest niezbędny, 

jeśli przystępujemy 
do sprawdzania 

przewodów 
elektrycznych.

Nawet do malowania 
ścian sprawdzoną farbą 
trzeba zakładać maskę 
przeciwpyłową.

Okulary ochronne należy 
zakładać podczas cięcia 

elementów drewnianych.
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bronić skóry rąkprzedurazami.Do
pracw mroźnedniprzeznaczone są
ciepłe, robocze rękawice zimowe.
Do bardzo popularnych moża zali-
czyć bawełniano-poliestrowe. Ich
częśćchwytnajestpowlekanalatek-
semlubnitrylem,czylielastycznym
tworzywem odpornym na benzynę,
olejenapędowe,parafinę,smari roz-
puszczalniki.Lateksjestchropowaty
i gwarantujepewnychwyt,nitrylma
większąelastycznośći umożliwiapre-
cyzyjniejszemanipulowanieróżnymi
przedmiotamiluburządzeniami.
Kaski. Zdaniem specjalistów od
BHPkaskpowinienbyćnoszonyna

budowiezawsze,bezwzględunaro-
dzajpraci stopieńichzaawansowa-
nia.Eksperciwychodzązzałożenia,
żelepiejzachowaćostrożność.Kask
z  mocnego plastiku może uchro-
nić przed nieoczekiwanymurazem
głowy.Oczywiściepodwarunkiem,
żejestdobrzedopasowanydogłowy.
W tymceluwewnątrzniegojestpla-
stikowy pasek z możliwością regu-
lacji obwodu. Dla estetów, którzy
twierdzą, że kaski są nietwarzowe
wymyślonospecjalneczapkiz dasz-
kiem, o  mocnej plastikowej kon-
strukcji.Z dalekawyglądająprawie
jakzwykłebaseballówki.
Nakolanniki. Potrzebne, gdy za-
mierzamy pracować na klęczkach.
Chroniąkolanaprzedbolesnymiod-
ciskami i  obtarciami. Nakolanniki
zbudowanesąz plastikowejosłonki
wypełnionej od wewnątrz miękką
pianką.Czasempodplastikiemjest
poduszkażelowo-powietrzna,dopa-
sowującasiędokształtukolana.Na-
kolannikitrzymająsiędziękiregu-
lowanympaskomlubgumkom.Pla-
stikoweosłonysączęstogumowane,
abykolananieślizgałysiępogład-
kichpodłożach.
Drabiny. Rusztowaniadoużytkudo-
mowegoraczejniekupimy(choćsą
stosunkowonieduże, składanemo-
dele),wartowięcmiećpodrękąja-
kąś drabinę. Najpopularniejsze to
te rozstawiane. Mają one od 2 do
5 stopni, zazwyczaj tylko z  jednej
strony.Ostatni stopień jest szeroki
i  umożliwia ustabilizowanie dra-
biny w  pozycji rozwartej. Część ze

stopniami jestdłuższa i kończysię
czymś w  rodzaju małej barierki,
której można się przytrzymać lub
oprzećo nią.Podobnezastosowanie
mają drabiny rozkładane ze stop-
niamipoobustronach,czyli trady-
cyjnemalarskie.
Doprac remontowychna zewnątrz
budynku bardziej przydatne są
drabiny przestawne. Odpowiednio
długalubrozsuwana,alboskładana
z kilkuczęści,przydasięmiędzyin-
nymidowchodzenianadach.Dra-
binytakiemogąmiećnawetponad
7  m długości. Warto, aby były one
wyposażone na końcu w  haki do
stabilizacji.

Detektory
Podczas prac remontowych często zachodzi potrzeba wiercenia 
otworów lub kucia w ścianach bruzd. A tam mogą być ukryte przewody, 
i to pod napięciem. Wiercąc można też przedziurawić rurę, którą płynie 
woda. Dlatego warto zaopatrzyć się także w detektory metalu i prądu. 
Są nawet śrubokręty-próbniki, wzbogacone o funkcje lokalizowania 
metalu i przewodów, w których płynie prąd. Gdy pod detektorem 
znajdzie się metal, jest to sygnalizowane. Zapala się wówczas 
dioda – zazwyczaj czerwona, a niekiedy też emitowany jest sygnał 
dźwiękowy. Wszystkie modele detektorów mają też funkcję rozróżniania 
zwykłego metalu, od przewodów pod napięciem. Są także urządzenia 
zdolne wykrywać drewno. Dobre detektory mają cyfrowe wyświetlacze. 
Pojawia się na nich na przykład graficzna informacja o odległości, 
w jakiej znajduje się metal od czujnika.

Stabilna drabina jest niezbędna do 
wykonywania prac na wysokościach – takie 
cechy ma model rozkładany.

DOBRYM POMYSŁEM 
SĄ DRABINY 

ŁAMANE. ICH CZĘŚCI 
– ZAZWYCZAJ 3 LUB 
4 – SĄ POŁĄCZONE 

PRZEGUBAMI. MOŻNA JE 
USTAWIAĆ W RÓŻNYCH 

KONFIGURACJACH. 
TEGO RODZAJU DRABINĘ 

DA SIĘ NA PRZYKŁAD 
WYGODNIE USTAWIĆ 

NAWET NA SCHODACH 
LUB ZROBIĆ Z NIEJ 
MINIRUSZTOWANIE.
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Wszelkie 
akcesoria 
ochronne do prac 
remontowych 
można 
skompletować 
w składach 
budowlanych.
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WYKOŃCZENIE COKOŁU BUDYNKU CZĘSTO JEST 
ETAPEM POMIJANYM. NIESŁUSZNIE. COKÓŁ PEŁNI 
WAŻNĄ FUNKCJĘ OCHRONNĄ, A STARANNIE 
WYKONANY BĘDZIE ELEGANCKĄ OPRAWĄ DOMU.

zadbany od podstaw
COKÓŁ

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

Betonowe, szare cokoły, pozo-
stawione w  surowym stanie, 
to dość typowy obraz zarówno 

dla nowo wybudowanych, jak i sta-
rych domów. Inwestorom wydaje się, 
że to niewidoczny detal, a  jego nie-
wielka w stosunku do bryły budynku 
powierzchnia, nie wymaga specjal-
nego wykończenia. Jednak, gdy co-
kół zostanie choćby pomalowany, na-
gle różnica staje się bardzo widoczna. 

COKÓŁ RZECZ WAŻNA
Cokół, zwany inaczej podmurów-
ką, to fragment ścian fundamento-
wych, znajdujących się ponad po-
ziomem gruntu. Powinien chronić 
dolne części budynku przed podcią-
ganiem wody, opadami i uszkodze-
niami mechanicznymi. Ten zazwy-
czaj wyróżniający się kolorystycznie 
element budynku może mieć 20 cm 
wysokości, jednak najczęściej wyko-
nuje się cokoły 30-50-centymetrowe. 
Wyższe podmurówki zaobserwuje-
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Kupujemy tynk 
mozaikowy
Nie każdy produkt mozaikowy 
powinien być stosowany 
na cokołach. Na przykład 
drobno kamyczkowy tynk 
o kruszywie wielkości 0,5 mm, 
nie zawsze polecany jest na 
podmurówki. Dlatego warto 
dokładnie przeczytać informację 
umieszczoną na opakowaniu 
przez producenta. Tam też 
należy sprawdzić, czy produkty 
pochodzą z tej samej serii. 
Mieszanki kruszyw powstałe 
w odstępie czasowym, mogą 
różnić się pod względem 
kolorystycznym. Jeśli 
zorientujemy się zbyt późno, 
pozostaje nam wymieszanie 
zawartości wszystkich 
opakowań, dla ujednolicenia 
odcienia. 
Tynk mozaikowy sprzedawany 
jest w wiaderkach, w postaci 
gotowej do nanoszenia masy. 
Należy ją jedynie wymieszać 
tuż przed zastosowaniem. 
W tym celu można użyć 
mieszadła wiertarki. Oprócz 
tynku potrzebne będą grunt 
do przygotowania ścian 
fundamentowych oraz paca ze 
stali nierdzewnej.

my na skarpach, terenach górzy-
stych i  pagórkowatych. Cokół moż-
na wykończyć tynkiem mozaiko-
wym lub odpowiednią farbą. Ważne, 
by zastosować materiał trwały, nie-
nasiąkliwy, mrozoodporny, łatwy do 
utrzymania w  czystości i odporny 
na promieniowanie UV.

TYNKI MOZAIKOWE
Popularnym sposobem na wykoń-
czenie cokołu jest jego otynkowanie. 
Najchętniej wybieranym produk- 
tem, doskonale prezentującym się 
na  podmurówce, jest tynk mozaiko-
wy. To cienkowarstwowy tynk o gru-
bości do 3 mm, zawierający drobne 
kruszywo, pełniące funkcje dekora-
cyjne i ochronne. Niewielkie kamycz-
ki zatopione są w elastycznej żywicy 
akrylowej, której właściwości pozwa-
lają na odparowywanie wilgoci z co-
kołu i  zabezpieczenie przed jej wni-
kaniem z  zewnątrz. Kruszywo jako 
dodatek do tynku odpowiada za je-
go odporność na uszkodzenia mecha-
niczne oraz szorowanie. 

RODZAJE I KOLORY TYNKU
Kruszywo zawarte w  tynku mo-
zaikowym może mieć naturalny ko-
lor lub być barwione chemicznie. 
Dzięki temu do wyboru mamy kil-
kadziesiąt rodzajów produktów, po-
wstałych w skutek łączenia barwne-
go kruszywa. Szeroka paleta pozwa-
la na swobodny dobór odpowiednie-
go tynku, dopasowanego do elewacji 
domu, dachu lub  stolarki. Wystę-
pujące różnice w  wyglądzie zale-
żą także od rodzaju i wielkości zato-
pionego w  żywicy kruszywa. Śred-
nica ziaren może wynosić od 0,5 do 
3 mm. Najczęściej wybierane są war-
tości pośrednie. 

KŁADZIEMY TYNK
Podłoże pod tynk mozaikowy musi 
być równe, suche i pozbawione nalo-
tów. Można nakładać go na tynk ce-
mentowy i warstwę zaprawy wzmoc-
nionej siatką z  włókna szklane-
go, którą umieszcza się na płytach 
ocieplenia fundamentów. Przygoto-
wanie podłoża powinno polegać na 
oczyszczeniu cokołu z  drobin ku-
rzu, odprysków i  ewentualnych za-
brudzeń. Osiągnięcie gładkiej i czy-

stej powierzchni jest konieczne ze 
względu na to, że tynk mozaikowy 
stanowi bardzo cienką warstwę. Dla 
trwałego i pożądanego efektu przed 
przystąpieniem do prac tynkarskich 
należy nanieść na ściany fundamen-
tu grunt, najlepiej głęboko penetru-
jący, który należycie wzmocni pod-
łoże i  wyrówna jego nasiąkliwość. 
Jeśli powierzchnia nie jest równa, 

konieczne jest użycie zaprawy wy-
równawczej albo barwionego pod-
kładu tynkarskiego. Jest to istotne, 
gdyż w  prześwitach między drobi-
nami kruszywa może przebijać ce-
mentowy podkład. Zaprawę tynkar-
ską nakłada się ręcznie lub metodą 
natryskową. Należy to robić spraw-
nie, gdyż ma ona niedługi czas 
schnięcia. 

Cokół może być cofnięty względem elewacji, co jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem, 
lub wysunięty poza jej obrys. Pierwszy sposób pozwala na łatwiejsze spływanie wody 
opadowej z powierzchni ścian zewnętrznych.

PODŁOŻE POD TYNK 
MOZAIKOWY MUSI 

BYĆ RÓWNE, SUCHE 
I POZBAWIONE 

NALOTÓW.
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FARBY NA COKÓŁ
Zamiast tynkowania podmurówkę 
budynku można pomalować. Służą 
do tego farby przeznaczone do beto-
nu, o  podwyższonej odporności na 
wilgoć, wahania temperatury, pro-
mieniowanie UV, zanieczyszczenie 
powietrza, mycie wodą pod ciśnie-
niem oraz osadzanie się mikroorga-
nizmów. Najczęściej poleca się do co-
kołów dobrej jakości akrylowe farby 
dyspersyjne, które spełniają powyż-
sze wymagania. Mogą być wzboga-
cone silikonem. Ich cechą jest ochro-
na betonu przed szybką korozją i za-
brudzeniami. Farby te charakteryzu-
ją się dobrą przyczepnością zarówno 
do podłoży mineralnych, jak i pokry-
tych powłokami na bazie tworzyw 
sztucznych. Są hydrofobowe i  pa-
roprzepuszczalne. Pokrywając cokół 
jednocześnie tworzą na nim szczelną 

i odporną powłokę oraz warstwę de-
koracyjną. Farba za sprawą żywicy 
akrylowej jest elastyczna, co sprawia, 
że jej odporność na zmieniające się 
warunki atmosferyczne, w tym tem-
peraturę, jest wysoka. Oprócz tego, 
że nie wchłania wody, charakteryzu-
je się małą przepuszczalnością dwu-
tlenku węgla, działającego niszczą-
co na beton. Szeroka paleta barw po-
zwala na dobór farby do kolorystyki 
budynku. Produkty akrylowe do be-
tonu są wodorozcieńczalne.

MALOWANIE PODMURÓWKI
Przed nałożeniem farby przeznaczo-
nej do betonu (niektóre mają dodat-
kowe oznaczenie świadczące o  tym, 
że sprawdzają się jako zabezpiecze-
nia cokołów), należy ściany pokryć 
preparatem gruntującym. Warto sko-
rzystać z  produktu tej samej firmy 

lub polecanej przez producenta far-
by. Przed nałożeniem gruntu należy 
oczyścić cokół z zanieczyszczeń, wy-
kwitów solnych, korozyjnych i biolo-
gicznych oraz luźnych drobin, takich 
jak odspojone tynki lub łuszczące się 
powłoki malarskie. Nierówności trze-
ba zniwelować korzystając z zaprawy 
wyrównawczej i klejąco-szpachlowej. 
Gruntu nie powinno się nakładać na 
powierzchnie o  niskiej chłonności, 
czyli wcześniej malowane. Farby naj-
częściej sprzedawane są w formie go-
towej do użycia, jednak zbyt gęsty 
produkt można rozrobić z niewielką 
ilością wody. Cokół maluje się wał-
kiem, pędzlem lub metodą natrysko-
wą. Potrzebne będzie zastosowanie 
dwóch warstw farby. Pierwsza mu-
si całkowicie wyschnąć (co najmniej 
3 godziny), aby można było nakładać 
następną. 

Glony i grzyby na cokole
Są częstym zjawiskiem występującym na 
podmurówce, zwłaszcza od strony północnej lub na 
terenach podmokłych. Aby pozbyć się uporczywych 
mikroorganizmów, doprowadzających do degradacji 
biologicznej ścian, powinno się przed malowaniem 
i tynkowaniem zastosować preparat do usuwania nalotów. 
Dodatkowo, jeśli zagrożenie jest bardzo prawdopodobne, 
dobrze jest do farby, którą zamierzamy malować cokół, 
dodać preparat zabezpieczający przed rozwojem glonów 
i grzybów. Najlepiej tego samego producenta.
Podmurówkę możemy myć wodą pod ciśnieniem. 
Warto używać myjek z dołączanym pojemnikiem na płyn 
czyszczący, który może być również impregnatem.

Cokołu nie powinno się tynkować i malować w czasie mroźnego dnia. Najodpowiedniejsza 
temperatura na prowadzenie prac to od +5 do +25ºC. Niewskazane jest tynkowanie 
i malowanie w dzień deszczowy i wietrzny.
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Dobór koloru cokołu
Kolor cokołu najczęściej kontrastuje z barwą elewacji budynku. Czasem dobierany jest do koloru dachu lub stolarki 
okiennej i drzwiowej. Ciemniejszy będzie sprawiał wrażenie, że budynek mocno osadzony jest w gruncie. Jaśniejszy 
doda mu lekkości. Jednak barwa powinna być ustalona na etapie wykańczania budynku. Aby sprawdzić, jak będzie się 
prezentować nasz dom z różnymi odcieniami farby lub tynku na cokole, warto skorzystać z narzędzi internetowych, które 
umożliwiają kompilację różnych barw elementów wykończeniowych. Aplikacje pozwalają zmieniać kolejno kolor farby 
elewacyjnej i cokołu, względem stolarki czy pokrycia. Dzięki nim możemy tworzyć dowolne kombinacje oraz wybrać 
najbardziej pasującą barwę do bryły i charakteru naszego domu. 
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Uniwersalny styl
RUSTYKALNY

NALEŻY DO ULUBIONYCH ARANŻACJI STOSOWANYCH NIE 
TYLKO W DOMACH WIEJSKICH – WARTO SIĘ NIM INSPIROWAĆ, 
WYKAŃCZAJĄC RÓWNIEŻ WNĘTRZA MIESZKAŃ, TAKŻE TYCH 
NIEWIELKICH. PO JAKIE ŚRODKI NAJLEPIEJ WÓWCZAS SIĘGAĆ? 

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska
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Styl rustykalny to styl demokra-
tyczny – można w nim urządzić 
zarówno duży dom, jak i  nie-

wielkie mieszkanie. Oczywiście małe 
lokum w bloku lub kamienicy będzie 
wymagało od nas dużo większego ry-
goryzmu w doborze środków aranża-
cyjnych. Jednak niezależnie od wy-
miarów przestrzeni, jaką mamy do 
zagospodarowania i  jej ulokowania, 
pewne zasady są nienaruszalne. 

URZĄDZANIE Z ZASADAMI
W  urządzaniu wnętrz w  stylu rusty-
kalnym istotna jest typowa dla do-
mów wiejskich wygoda i prostota za-
stosowanych rozwiązań – ich funk-
cja powinna być czytelna i  domi-
nująca nad estetyczną. W  tego typu 
wnętrzach nie spotkamy przedmio-
tów i  elementów wykończenia wy-
myślnie dekorowanych, często znacz-
nie drożsych od prostych w  formie.  
Ich mieszkańców nie stać było na po-
dążanie za modą, czy sprowadzanie 
z  daleka elementów  wyposażenia 
oraz wykończenia wnętrz. Wszyst-
ko – zaczynając od posadzek i mebli, 
a kończąc na drobnych sprzętach do-
mowych – pochodziło z  najbliższej 
okolicy i było dziełem rąk własnych 
lub rodzimych rzemieślników. Siłą, 
która z  upływem lat stała się atu-
tem stylu wiejskiego jest autentycz-
ność – w rustyku nie można udawać. 

Obecnie, kiedy to coraz kosztowniej-
sze są przedmioty pochodzenia natu-
ralnego, rustykalne elementy nabra-
ły dużo większej niż w  przeszłości 
wartości. 

RUSTYK W MIESZKANIU
Dzisiaj styl rustykalny króluje w wie-
lu domach niezależnie od ich poło-
żenia geograficznego i  statusu ma-
terialnego mieszkańców. Siłą rzeczy 
przenoszony jest także do mieszkań, 
gdzie z  łatwością pozwala stworzyć 
przytulny i  relaksujący klimat. Jed-
nak tego typu lokale nie rządzą się 
takimi samymi prawami jak otwar-
te na otoczenie domy wiejskie. Urzą-
dzając niewielkie mieszkanie, war-
to pamiętać o  umiarze. Wnętrza nie 
powinny być przeładowane – wie-
le z  charakterystycznych dla rusty-
ku elementów potrzebuje przestrze-
ni i  oddechu, tylko wolne miejsce 
pozwoli uwidocznić ich urodę. Nie 
można też przenosić wiernie aranża-
cji z przeszłości – mieszkanie w blo-
ku to nie skansen, dlatego elementy 
wyposażenia powinny być osadzone w  kontekście otaczającej nasze lo- 

kum rzeczywistości. Co więc warto 
zastosować w tego typu wnętrzu?

DREWNO NA CZASIE
Typowym materiałem stosowanym 
nie tylko w Polsce, ale także w rejo-
nach bogatych w  zasoby leśne uży-
wanym do wykończenia ścian i posa-
dzek było drewno. W zalesionej Pol-
sce czy Skandynawii z tego materiału 
budowano domy, czego konsekwen-
cją były drewniane ściany, podłogi 
i sufity. Także dzisiaj nie zapominaj-
my o drewnie rozważając wybór wy-
kończenia tych elementów wnętrz. 
Oczywiście zastosowanie ich wszyst-
kich upodobniłoby nasze mieszkanie 
do klatki, o  czym możemy przeko-
nać się przebywając w lokalach, któ-
rych okres świetności przypadał na 
lata siedemdziesiąte i  osiemdziesią-
te ubiegłego wieku. Odpowiednie bę-
dzie użycie drewna na podłodze. 

Posadzka z desek to dobra baza do aranżacji 
rustykalnej – by stworzyć klimat, wystarczy 
dodać starą szafę i wełniany dywan.

SIŁĄ, KTÓRA Z UPŁYWEM 
LAT STAŁA SIĘ ATUTEM 

STYLU WIEJSKIEGO JEST 
AUTENTYCZNOŚĆ 
– W RUSTYKU NIE 
MOŻNA UDAWAĆ.

Naturalne materiały w połączeniu 
z kolorami bliskimi przyrodzie budują 
przytulny klimat wnętrza.
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Drewniana posadzka jest ciepła 
i  przyjemnie po niej stąpać bosy-
mi stopami. Dobrym wyborem na tę 
w stylu rustykalnym będą proste ele-
menty liniowe, takie jak deski par-
kietowe, dyle czy też parkiet lame-
lowy. Deska parkietowa ma długość 
do 1,4 m, a dyle do 4 m, zaś lamele 
to elementy o długości do 50 cm, bez 
wpustu-wypustu. Będziemy wier-
ni stylowi stosując drewno rodzime 
– w przeszłości na posadzkach domi-
nowało drewno najbardziej dostęp-
ne, a  więc sosnowe i  dębowe, które 
także dzisiaj doskonale się sprawdzi. 
Dębowe elementy wykańcza się ma-
towym lakierem lub olejem – najle-
piej białym, wówczas przypominają 
wiejskie wyługowane deski. Elemen- 
ty z  mniej szlachetnych gatunków 
drewna, pełne sęków i  przebarwień 
wykańczano kryjącą farbą, również 
obecnie wraca się do tych rozwiązań. 
W  małym mieszkaniu dobrze będą 
wyglądały deski pokryte farbą w  od-
cieniu ciepłej bieli przełamanej wa-
nilią lub kolorem piasku. 
Wielu zwolenników stylu wiejskie-
go stosuje także drewno do wykoń-
czenia ścian. Najczęściej używamy 
deski sosnowe, świerkowe, bukowe 
bądź jodłowe, rzadziej droższe dębo-

we lub modrzewiowe. Dobrym roz-
wiązaniem będzie wykończenie ta-
kiej boazerii farbą w  odcieniu bie-
li, delikatnego błękitu lub rozbielo-
nej zieleni. Ta kolorystyka przywodzi 
skojarzenia z pasującym do niewiel-
kich wnętrz stylem skandynawskim, 
a  także prowansalskim, jest też bli-
ska XVIII-  i  XIX-wiecznej angiel-
skiej prowincji. Poza tym to barwy 
przyjazne niewielkim „blokowym” 
wnętrzom, gdyż je optycznie powięk-
szają. Styl rustykalny w  wydaniu 
duńskim „pozwala” także na wyko-
rzystywanie do pokrycia ścian mod-
nych fornirów, czyli bardzo cienkich 
arkuszy drewna, zachowujących cią-
głość wzoru. Naniesione na płytę 
MDF lub sklejkę tworzą na ścianach 
wielkoformatowe powierzchnie. 
Ich zastosowanie doda nawet małe-
mu mieszkaniu szyku typowego dla 
apartamentu. Można też zastosować 
drewniane kasetony.

KAMIEŃ I CERAMIKA
Długą tradycję ma stosowanie ka-
miennych elementów w Grecji, Wło-
szech, w  niektórych rejonach Fran-
cji, Niemiec czy Anglii, a  w  Polsce 
w  Jurze Krakowsko-Częstochow-
skiej. Płytami wapiennymi, marmu-
rowymi, czy granitowymi wykań-
czano posadzki i  ściany, budowa-
no z nich również paleniska. Często 
był to materiał najtańszy, a więc pły-
ty kamienne były nierówno obciosa-
ne i  niedokładnych wymiarów. Mi-
mo to doskonale tworzyły przytulny 
klimat. Jednak dzisiaj tego typu ele-
menty w mieszkaniu będą wygląda-
ły obco. Jeśli chcemy użyć kamienia 
na podłodze, wybierzmy elementy re-
gularne, takie jak spotykane w prze-
szłości w  bogatszych domach wiej-
skich płytki marmurowe lub grani-
towe, mogą być ułożone w  czarno-

Płytki ceramiczne w typie cementowych 
terazzo pozwolą uzyskać wnętrza bliskie tym 
z południa Europy.

Drewniana boazeria wykończona białą kryjącą farbą 
w połączeniu z posadzką w biało-czarną szachownicę 
– te typowe elementy stylu rustykalnego sprawdzą się 
również w mieszkaniu.

W POJEMNYM 
ARANŻACYJNIE STYLU 
RUSTYKALNYM MIEŚCI 
SIĘ TEŻ STYL SHABBY 

CHIC, KTÓREGO 
ROMANTYCZNY 

I PRZYTULNY CHARAKTER 
DOSKONALE PODKREŚLI 

BOAZERIA.
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Przekreślenie

Uzytkownik
Przekreślenie
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-biały wzór szachownicy. Znacznie 
lepiej od kamienia sprawdzą się 
płytki ceramiczne. Z południa Euro-
py, a  także z  Ameryki Pd. wywodzi 
się tradycja układania na podłodze 
materiałów pochodzenia ceramicz-
nego takich jak terakota, klinkier czy 
cotto. Ich ciepłe kolory ziemi nawią-
zują do barw gliny, która służy do ich 
wytworzenia. To materiały, które no-
szą ślady ręcznej roboty, indywidu-
alnego warsztatu rzemieślnika (cho-
ciaż dzisiaj wytwarza się je maso-
wo). Ich wyznacznikiem jest bogata 
struktura, nierówne brzegi, a nawet 
celowe niedowymiarowanie. Także 
cegła i kamień goszczą na ścianach 
wnętrz wykończonych w  tym sty-
lu. W  starych budynkach to często 
elementy konstrukcyjne (podobnie 
jak w  domach drewnianych), w  no-
wo wybudowanych to płytki klinkie-
rowe i  kamienne, które w  mieszka-
niu warto zastosować jako okładzi-
nę jednej ze ścian. W domach portu-
galskich, hiszpańskich, a  także np. 

marokańskich o urodzie wnętrz de-
cydują płytki ceramiczne typu azu-
lejos oraz terazzo wykonane z  ce-
mentu, którymi chętnie wykładano 
duże płaszczyzny ścian. Dzisiaj sto-
suje się je głównie w kuchni. Ręcz-
nie malowane kafelki w tonacji bia-
ło-kobaltowej są też typowe dla do-
mów holenderskich. 

KOLORYSTYKA WPROST 
ZZA OKNA
Jednym z  decydujących elementów 
mających wpływ na zbudowanie ru-
stykalnego klimatu domu jest kolo-
rystyka elementów. To gama barw 
głęboko i  konsekwentnie zakorze-
niona w  palecie kolorów naturalnych, 
w  gamie barw naturalnych. 

Styl głęboko zakorzeniony
 Inspiracją stylu rustykalnego określanego u nas często również jako 

wiejski lub country jest naturalne pochodzenie zastosowanych we wnętrzu 
rozwiązań oraz ich prostota i funkcjonalność. Źródła takiego postrzegania 
stylu rustykalnego tkwią w przeszłości, kiedy to związek człowieka 
z przyrodą był znacznie silniejszy niż obecnie. W aranżacji inspirowanej 
stylem rustykalnym ogromną rolę odgrywają naturalne materiały, 
występujące w najbliższej okolicy. Dzisiaj wędrują one po świecie, 
jednak by były identyfikowane ze stylem rustykalnym, musi je cechować 
odpowiednia forma, kolorystyka, a nawet nieco nonszalancki sposób 
ułożenia. 

 Źródłem stylu rustykalnego są prowincjonalne domy wiejskie z różnych 
stron świata, m.in. skandynawskie, toskańskie, prowansalskie, greckie, 
angielskie, kanadyjskie, a także polskie.  

 Styl rustykalny czerpie inspiracje zarówno z domostw chłopskich, jak 
i szlacheckich dworków, których wykończenie łączyła więź między formą 
i funkcją. 
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Najczęściej elementy wykończenia 
i  wyposażenia występowały w  natu-
ralnej kolorystyce materiałów, z któ-
rych powstały.  Jeśli nadawano im 
kolor, to niezależnie od miejsca na 
kuli ziemskiej, czerpano inwen-
cję z  otaczającego krajobrazu. Gor-
sze gatunkowo drewno wykańczano 
w  wielu regionach farbami kryjący-
mi w  barwach ziemi – zieleni mchu, 
błękitu nieba lub czystych rzek i  je-
zior czy ceglastej czerwieni nawią-
zującej do terakotowych wzniesień. 
W  Skandynawii była to często kolo-
rystyka lodu – od bladego różu i kre-
mu po wyblakłe błękity i szarości. To 
barwy dobrze wpisujące się w estety-

kę mieszkań. Budują konsekwentnie 
uporządkowane, a  przy tym bardzo 
zindywidualizowane stylizacje, gdyż 
doskonale się uzupełniają.

PRZYJAZNE TKANINY 
Ważnym elementem stylu rusty-
kalnego są tkaniny. Zawsze wyko-
nane są one z  naturalnych surow-
ców takich jak bawełna, wełna, len, 
które doskonale pasują do niewiel-
kich mieszkań. Wyróżnia je prosta 
faktura oraz wzornictwo dodające 
wnętrzom lekkości. Wzorem dla sty-
lu rustykalnego były sposoby deko-
rowania wnętrz typowe dla domostw 
warstw wyższych, ale w wersji uboż-

szej. Zamiast kosztownych jedwab-
nych, kunsztownie drapowanych 
zasłon czy obrusów stosowano za-
zdrostki, zasłonki, obrusy i  bieżni-
ki wykonane z  tych samych mate-
riałów. Prosta estetyka znalazła rów-
nież odbicie we wzornictwie tkanin. 
Ich znakiem rozpoznawczym są nie-
skomplikowane desenie, drukowa-
ne w  paski, kratkę, polne i popular-
ne w wiejskich ogrodach kwiaty oraz 
zioła. Dużą rolę w  zdobieniu tka-
nin odgrywał haft. Firanki, serwet-
ki czy obrusy wykonywano również 
z bawełnianego kordonka na szydeł-
ku czy drutach –  sprawdzą się też 
w mieszkaniu.

Styl rustykalny nie lubi przeładowania – we wnętrzach nie ma zbędnych sprzętów. Są one wygodne i przytulne oraz przyjazne, a także 
praktyczne. Wzory mebli są uniwersalne, łatwo je wkomponować w aranżację wnętrza. Opierają się na tradycyjnym wzornictwie. 

Naturalne i sztuczne światło
W stylu rusytkalnym dużą rolę odgrywa oświetlenie. Przez wieki wnętrza były słabo doświetlone ze względu na 
niewielkie przeszklenia. Montowano je w drewnianych ramach z siatką drewnianych szprosów. By zwiększyć dopływ 
światła naturalnego do wnętrz, w wielu regionach sytuowano okna w wykuszach, pod którymi aranżowano siedziska. 
Z czasem, dzięki możliwościom produkowania dużych przeszkleń oraz niższą ceną okien, wielkość przeszkleń rosła. 
Dzisiaj w wielu domach utrzymanych w stylu rustykalnym okna są duże. W mieszkaniach nie mamy wpływu na ich 
wielkość, zadbajmy jednak, by nadać im lekką oprawę stosując naturalne delikatne tkaniny. W aranżacjach okiennych 
ważnym elementem jest również parapet włączany do dekoracji. Służy zazwyczaj jako półka, na której ustawiamy 
utrzymane w stylu drobiazgi, w tym dające światło i ciepło naturalne świeczki oraz lampiony – pierwotnie wystawiano 
je, by dać sygnał wędrowcom zmierzającym do domu. Światło sztuczne to, poza oświetleniem ogólnym i kierunkowym, 
oświetlenie boczne oraz lampy. Umiejętnie dobrane oświetlenie pozwoli optycznie powiększyć wnętrza. 
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WIELE OSÓB W PODESZŁYM 
WIEKU Z CZASEM TRACI SWOJĄ 
SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ. BY 
POPRAWIĆ KOMFORT JESIENI 
ŻYCIA, WARTO KORZYSTAĆ 
Z ODPOWIEDNICH SPRZĘTÓW. 
ICH GAMA JEST TAK SZEROKA, 
ŻE ZASPOKOI RÓŻNE POTRZEBY.

Zadbajmy o
SENIORÓW

Codzienne funkcjonowanie osób mniej sprawnych 
nie musi polegać na utracie samodzielności i nie-
zależności. Obecne na rynku akcesoria, to specjal-

nie dla nich przeznaczone sprzęty, które mogą sprawić, że 
ich życie stanie się znacznie wygodniejsze. Ułatwią one wy-
konywanie tych codziennych czynności, które często potra-
fią przysporzyć nie lada problemów. Bywa, że są to rozwią-
zania i udogodnienia bardzo proste oraz nie wymagające 
dużych nakładów finansowych. Motywacją do ich stosowa-
nia może być nie tylko wygoda ich użycia, warto także po 
nie sięgać ze względu na nasze bezpieczeństwo, a w konse-
kwencji także ochronę zdrowia, a nawet życia.

 FOT. FOTOLIA.COM

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska
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KUCHENNE WYZWANIA
Osoby starsze mają często obniżoną 
sprawność manualną. Kłopotliwe 
może być dla nich przygotowanie 
nawet mało skomplikowanych po-
siłków. Przy osłabionej sprawności 
psycho-fizycznej nawet niewielki 
błąd może skończyć się poparze-
niem czy skaleczeniem. By uniknąć 
tego typu niebezpieczeństw, warto 
wyposażyć kuchnię w kilka przy-
datnych sprzętów. Nie tylko uła-
twiają prace kuchenne, ale też spra-
wiają, że stają się one przyjemno-
ścią, a nie koniecznością czy wręcz 
udręką. 

UWAGA – GORĄCE!
Poważnym zagrożeniem dla osób 
starszych jest poparzenie. By nie 
doszło do niego podczas przygo-
towywania herbaty, pomocny bę-
dzie specjalny stojak do czajnika. 
To lekka konstrukcja z ruchomym 
elementem, która sprawia, że uży-
wamy minimalnej siły, by wlać 
wodę do podstawionej filiżanki, 
szklanki czy kubka. Przed gorą-
cymi płynami uchronią nas także 
odpowiednie kubeczki. I tak osoby 
z ograniczoną zdolnością chwytania 
mogą wykorzystać ergonomiczne 
kubeczki z odpowiednio wyprofi-
lowanymi zagłębieniami i pokryw-
kami. Umieszczony w pokrywce 

wentyl powoduje, że naczynie w ra-
zie przewrócenia się jest prawie 
całkowicie szczelne. Wygodnym 
udogodnieniem są też kubeczki 
z  dwoma uchwytami, które dodat-
kowo mogą być wyposażone w ust-
niki. Można też sobie poradzić z go-
rącym talerzem wykorzystując spe-
cjalny chwytak, to idealny przyrząd 
dla osób korzystających z kuchenki 
mikrofalowej. Szczególnie nadaje 
się dla osób cierpiących na zapale-
nie stawów lub z ograniczoną zręcz-
nością dłoni.

WSPOMAGANE 
GOTOWANIE
Brak zaufania do zawodzących 
dłoni bywa powodem, dla którego 
seniorzy unikają gotowania. „Nie-
pewne” ręce można wspomóc spe-
cjalnie zaprojektowanymi pomoc-
nikami. Do bardzo praktycznych 

należy trzymak umożliwiający ob-
sługę sprzętów jedną ręką. Ograni-
cza on przesuwanie się patelni lub 
rondla na płycie kuchennej. Trzy-
mak sprawia, że naczynie znajduje 
się w jednej pozycji na palniku pod-
czas np. mieszania potrawy wyłącz-
nie jedną ręką. Wszystko, co trzeba 
zrobić to ułożyć go w żądanej pozy-
cji i doczepić go do powierzchni ku-
chenki za pomocą trzech próżnio-
wych przyssawek. Dopasowany jest 
on do różnych rozmiarów patelni 
i garnków. 

POMOCNI PRZY POSIŁKU
Spożywanie posiłków mniej spraw-
nym manualnie osobom ułatwią 
odpowiednio wyprofilowane miski 
i talerze. Naczynia mogą być wy-
posażone w antypoślizgowe pod-
stawki lub dno. Mają też odpowied-
nio wymodelowany kształt zapo-
biegający zsuwaniu się potraw, co 
ułatwia także zagarnianie jedzenia 
na sztućce. Można też zastosować 
podkład antypoślizgowy. Skutecz-
nie zapobiegnie on zsunięciu się ta-
lerza lub kubka z blatu szafki 

Odpowiednio wyprofilowane obieraczki do warzyw i owoców sprawią, że własnoręczne 
przygotowywanie posiłków będzie dla osób starszych aktywizującą przyjemnością.

BRAK ZAUFANIA DO 
ZAWODZĄCYCH DŁONI 
BYWA POWODEM, DLA 
KTÓREGO SENIORZY 

UNIKAJĄ GOTOWANIA. 
„NIEPEWNE” RĘCE 

MOŻNA WSPOMÓC 
SPECJALNIE 

ZAPROJEKTOWANYMI 
POMOCNIKAMI. 

Osoby starsze będą miały większy 
komfort korzystania z piekarnika, który 
będzie dobrze podświetlony.
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czy tacy. Mata jest doskonałnym 
rozwiązaniem dla osób mających 
sprawną tylko jedną rękę. 
Ważną rolę odgrywają również 
sztućce. Mogą być one specjalnie 
wyprofilowane i pozwalać na utrzy-
manie ręki w naturalnej pozycji. Ta-
kie sztućce są lekkie, a ich ergono-
miczne kształty sprawiają, że łatwo 
się nimi posługuje. Są idealne dla 
seniorów czy osób chorych na artre-
tyzm, reumatyzm, chorobę Parkin-
sona czy stwardnienie rozsiane. Wy-
bierając sztućce, zwróćmy uwagę 
na uchwyt. Powinien być on z mate-
riału, który zapobiega ześlizgiwaniu 
się z niego. Dobry chwyt zapewni 
choćby gruba rączka z miękkiej 
antypoślizgowej gumy, elastyczna 
będzie idealna dla osób niepełno-
sprawnych z ograniczonym ruchem 
nadgarstka lub palców.  

KOMFORT CODZIENNY
Funkcjonowanie osobie starszej 
ułatwią także inne akcesoria, które 
przydadzą się choćby przy sprzą-
taniu lub ubieraniu. Dużą grupę 
tworzą sprzęty przyjazne osobom, 
które mają problemy z  kręgosłu-
pem i nie mogą się schylać. W  ich 
domach przyda się zmiotka z  szu-
felką na długich trzonkach, pozwa-

lająca na wygodne zamiatanie po-
sadzki. Pomocna będzie również 
łyżka do butów o wydłużonej ręko-
jeści. Idealnym pomocnikiem jest 
chwytak do zakładania i zdejmo-
wania butów. Jego długość można 
ustawić według potrzeby, więc bez 
problemu każda osoba dostosuje 
łyżkę do swojego wzrostu. Dla osób, 
które mają problem ze wstawaniem 
i poruszaniem się odpowiedni bę-
dzie lekki chwytak z aluminium na 
wysięgniku. Dzięki szczypcom uła-
twia on podnoszenie lub przesuwa-
nie przedmiotów. To wygodne prze-
dłużenie ramienia, gdy siedzący lub 
leżący w  łóżku senior potrzebuje 
dosięgnąć czegoś oddalonego. Za 
jego pomocą zdejmiemy też sweter 
z górnej półki. Pomocne mogą się 
też okazać przyrządy do zakładania 
biustonosza, a także rajstop i skar-
pet. Te bardzo lekkie narzędzia po-
zwalają osobom starszym lub o ogra-
niczonej ruchomości kończyn gór-
nych na zachowanie samodzielno-
ści podczas ubierania się. Przyrząd 
do zakładania rajstop i skarpet jest 
wykonany z miękkiego i giętkiego 
materiału. Wszystko, co trzeba zro-
bić to nałożyć skarpetę na urządze-
nie i ciągnąć, aż zakryje piętę. Dla 
ludzi, którzy mają trudności manu-
alne lub obolałe palce wygodny bę-
dzie też przyrząd do zapinania guzi-
ków, ma drewnianą rączkę oraz sta-
lową pętlę na końcu. 

W zdrowym ciele zdrowy duch! 
By utrzymać sprawność fizyczną, 
wystarczy odrobina chęci 
i karimata.

Zadbany wygląd
Osoby strasze mają często 
trudności z utrzymaniem 
estetycznego wizerunku. 
Problemem, niekiedy bardzo 
kłopotliwym i prowadzącym 
do frustracji, mogą okazać 
się prozaiczne czynności 
pielęgnacyjne. 

 W utrzymaniu w nienagannym 
stanie paznokci u stóp pomocne 
będą nożyczki do paznokci 
na wydłużonym ramieniu, 
zakończonym poręcznym 
uchwytem – jego długość może 
wynosić nawet 20 cm, co ułatwia 
obcinanie paznokci bez potrzeby 
nadmiernego nadwyrężania 
kręgosłupa. Ostrza nożyczek 
ustawione są pod odpowiednim 
kątem, dzięki czemu doskonale 
dopasowują się do anatomicznego 
kształtu paznokci.

 Specjalna szczotka lub grzebień 
do włosów z długą rączką jest 
ergonomicznie zaprojektowana 
i starannie wyważona, co zapewnia 
maksymalną prostotę użytkowania 
przy minimalnym wysiłku i napięciu.

 Do precyzyjnych prac podczas 
depilacji brwi, wyciągania drzazg 
oraz do innych bardzo dokładnych 
prac, przeznaczona jest punktowa 
pęseta z lupą. Przy pomocy 
wielokrotnie powiększającego szkła 
można również zaobserwować 
zmiany na skórze i płytce paznokci.

Osoby starsze muszą mieć wnętrza dobrze 
doświetlone światłem sztucznym – do 
czytania przyda się wygodna lampa stojąca.
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W JAKI SPOSÓB 
EFEKTYWNIE 
ODKURZAĆ, 
PIELĘGNOWAĆ 
ORAZ PRAĆ DYWANY, 
ABY NIE USZKODZIĆ 
ICH STRUKTURY 
I ZACHOWAĆ PIĘKNY 
WYGLĄD NA DŁUGO?

sterylnie czysty
DYWAN

Niejednokrotnie decyzja o po-
zostawieniu odkrytych po-
sadzek nie wynika z  na-

szych preferencji, a jest podyktowana 
czysto praktycznymi względami, 
zwłaszcza jeśli w  domu mamy zwie-
rzęta. Jednak dywany i  wykładziny 
wprowadzają do wnętrza wyjątkowy 
klimat, przytulność oraz wyciszenie, 
które tak cenimy. Wiedząc, jak o nie 
dbać oraz posiadając odpowiedni 
sprzęt, nie powinniśmy się obawiać, 
że będą jedynie siedliskiem kurzu.  

DOKŁADNE ODKURZANIE
Praktycznie każdy obecnie kupo-
wany odkurzacz ma dołączony ze-
staw ssawek, wśród których znaj-
dziemy również tę odpowiednią 
do dywanów. W  niektórych mode-
lach jedna rozbudowana nakładka 
ma możliwość wysuwania różnych 
dodatkowych końcówek. Do twar-
dych wykładzin praktyczne będą 
gładkie końcówki z  gumową ścią-
gaczką. Puszyste dywany wyma-
gają wypustek podnoszących runo. 

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz
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TURBO-  I ELEKTROSZCZOTKA
Turboszczotka to ssawka odkurzacza 
z  obrotową szczotką umożliwiającą 
zbieranie z dywanu trudnych do usu-
nięcia zanieczyszczeń. Wewnętrzna 
rolka pracuje cały czas w trakcie użyt-
kowania urządzenia. Jej spiralnie usy-
tuowane włosie wymiata i usuwa głę-
bokie zabrudzenia osadzone w  dy-
wanie. Jednocześnie nagarnia je do 
otworu ssącego odkurzacza. Łatwo 
się ją prowadzi, gdyż ma dodatkowe 
kółka ułatwiające przesuwanie koń-
cówki po dywanie. Dzięki wałkowi ze 
szczotkami  turboszczotka doskonale 
poradzi sobie z  kurzem, drobinami, 
włosami i sierścią zwierząt. Urządze-
nie jest zasilane przez zasysane po-
wietrze, dlatego wymaga odkurzacza 
o  mocy 2200 W  (minimum 1800 W). 
Dla sprawnej pracy, po każdym uży-
ciu, należy oczyścić włosie szczotki. 
Również pusty worek odkurzacza 
sprawi, że efektywność turboszczotki 
wzrośnie. Nakładka pasuje do więk-
szości, nawet starych modeli odku-
rzaczy. Droższym rozwiązaniem jest 
elektroszczotka, która działa podob-
nie, ale jest zasilana przez osobny 
elektryczny silniczek. Dlatego jej moc 
jest zawsze stała i nie zależy od po-
ziomu napełnienia worka lub zbior-
nika na kurz. Wymaga jednak odku-
rzacza z  dodatkowym zewnętrznym 
gniazdem zasilającym. Większość 
nowoczesnych urządzeń jest w  nie 
wyposażona. 

PRANIE DYWANU
Nic tak nie odświeży dywanu jak pra-
nie. Można wykonać je ręcznie lub 
z pomocą piorącego odkurzacza. Jego 
zaletą jest to, że nie tylko wprowa-
dza wodę, ale także ją odsysa, aby dy-
wan zanadto nią nie nasiąknął. Dysza 
rozprasza wodę wymieszaną z  deter-
gentem. Korzystając z  końcówki ze 
szczotką możemy głębiej wprowadzić 
preparat i pocierać włókna. Następnie 
należy przełączyć odkurzacz na funk-
cję zasysania. Woda z  kurzem trafia 
do zbiornika, który łatwo po pracy 
opróżnić i  umyć. Pamiętajmy, że nie 
wszystkie dywany naturalne mogą 
być w  ten sposób prane, nie każde 
też można trzeć. Polecane jest stoso-
wanie jedynie letniej wody z delikat-

nym preparatem przeznaczonym do 
prania wełny. Znajdziemy też deter-
genty specjalnie stworzone do pra-
nia dywanów. Podczas prania ręcz-
nego należy bardzo uważać, aby zbyt-
nio nie namoczyć włókien i żeby nie 
nasiąkła spodnia strona dywanu. 
Idealnym rozwiązaniem po praniu 
jest rozwieszenie dywanu i  pozosta-
wienie go do wyschnięcia w  pozycji, 
która go nie zdeformuje. Gdy będzie 
suchy, należy podnieść jego włókna 
przy pomocy odkurzacza. Dywany 
syntetyczne i  wykładziny powinno 
się prać podkładając pod nie ręczniki 
czy grube ścierki, gdyż woda przez 
sztuczne włókna szybciej przecieka. 
Należy przy tym funkcję odessania 
wody włączyć dużo wcześniej 

JEDNYM ZE SPOSOBÓW 
CZYSZCZENIA DYWANÓW 

JEST STOSOWANIE ŚRODKÓW 
DO PRANIA NA SUCHO. 

WYSTĘPUJĄ ONE W POSTACI 
PROSZKU ALBO GRANULEK. 

PREPARAT ROZPROWADZA SIĘ 
NA POWIERZCHNI GĄBKĄ LUB 

SZCZOTKĄ I POZOSTAWIA 
NA OKREŚLONY PRZEZ 
PRODUCENTA CZAS. 

NASTĘPNIE WYSTARCZY 
ODKURZACZEM ZEBRAĆ 

PROSZEK, KTÓRY WCHŁANIA 
ZABRUDZENIA, TŁUSZCZ 

I ZAPACHY.

Przed praniem należy 
sprawdzić, czy produkt 
jest wytrzymały na tarcie 
i czyszczenia na mokro.

Grube dywany wymagają 
podczas odkurzania 
specjalnych nakładek.
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lub szybciej rozpocząć ręczne osusza-
nie powierzchni wykładziny. 
Do prania dywanów polecane są pre-
paraty wytwarzające aktywną lub su-
chą pianę, którą pozostawia się na 
powierzchni dywanu na określony 
czas. Gdy zanieczyszczenia przywrą, 
usuwa się je wraz z  detergentem. 
Piana nie pozwala na przemoczenie 
włókien. 
Każdy rodzaj prania dywanów, w tym 
także metodą szamponowania, czyli 
bez intensywnego moczenia, należy 
koniecznie poprzedzić solidnym od-
kurzeniem. Jeśli stosujemy deter-
gent po raz pierwszy, warto najpierw 
wykonać próbę na fragmencie dy-
wanu, aby przekonać się, czy jest do 
tego odpowiedni.

MOP PAROWY I PAROWNICA
Urządzenia te nie wymagają stoso-
wania detergentów, natomiast wy-
korzystują wyjątkowe właściwo-
ści pary wodnej. Wytwarzają ją pod 
wpływem ciśnienia, dlatego muszą 
korzystać z zasilania elektrycznego. 
Siła wyrzucanej pary pozwala do-
trzeć w głąb dywanu i oderwać zale-
gający tam brud. Para nie tylko czy-
ści i odtłuszcza różne powierzchnie, 
ale równocześnie je dezynfekuje, 
usuwając roztocza, grzyby i  bakte-
rie (w tym gronkowca i E. Coli), bez 
użycia preparatów chemicznych. 
Z  tego względu urządzenie pole-
cane jest alergikom i  rodzicom ma-
łych dzieci. Przyda się też właścicie-
lom zwierząt domowych. Do urzą-

dzeń dołączone są różne szczotki 
i  końcówki dostosowane do po-
trzeb, w  tym do różnego typu dy-
wanów i wykładzin. Trójkątna stopa 
mopa umożliwia sprzątanie nawet 
w narożu i trudno dostępnych miej-
scach. Urządzenie wyposażane jest 
w  nakładki do zbierania wilgoci po 
oczyszczeniu powierzchni. Niektóre 
modele odciągają też wilgoć. Parow-
nice i mopy parowe mają różną moc, 
z  tego względu warto wybierać naj-
silniejsze urządzenia, które poradzą 
sobie z  dużą powierzchnią dywanu 
i jego runem. Choć są to urządzenia 
kosztowne, warto pamiętać, że nie 
wymagają do czyszczenia dodatko-
wych środków chemicznych. Są za-
tem ekonomiczne i ekologiczne.

Dla właścicieli zwierząt
Specjalnie z myślą o czyszczeniu dywanów 
i tapicerek mebli, w domu, gdzie przebywają 
zwierzęta, stworzono zestaw końcówek 
odkurzacza, które poradzą sobie z każdym 
rodzajem pozostawionej sierści. Animal Kit 
składa się z dwóch ssawek o różnej wielkości 
i adaptera, który pozwala dopasować je do 
wymagań odkurzacza. Pasuje do większości rur 
o średnicy 32-35 mm. Wzdłuż szczeliny ssącej 
wmontowana jest szczotka tekstylna z tworzywa 
sztucznego – podobną używa się do czyszczenia 
ubrań z pyłków. Zabrudzenia usuwa się z niej 
analogicznie – przesuwając dłonią wzdłuż włókien 
„z włosem”. Można oczyścić ją także pod bieżącą 
wodą. Szczotka po wytarciu jest praktycznie sucha 
i gotowa do ponownego użycia. 
Jeśli nasz odkurzacz ma inną średnicę rury, 
możemy kupić samą pojedynczą nakładkę do 
czyszczenia dywanów i tapicerek, tak zwaną 
szczotkę do zbierania sierści. Ma podobną 
budowę, a pierścień u nasady pozwala na 
dopasowanie ssawki do rur o średnicy 
od 18 do 40 mm.

PAMIĘTAJMY, ABY 
MEBLE USTAWIAĆ NA 
DYWANIE DOPIERO 
WÓWCZAS, GDY 

W PEŁNI WYSCHNIE. 
ZBYT WOLNO SCHNĄCE 

WŁÓKNA MOŻNA 
POSYPAĆ NA NOC 
SOLĄ, A NASTĘPNIE 

WCIĄGNĄĆ JĄ 
ODKURZACZEM.

Para nie tylko 
dogłębnie czyści, 
ale też dezynfekuje 
prane powierzchnie.
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ODPLAMIANIE DYWANÓW
Najłatwiej uporać się z silnymi zabru-
dzeniami powstałymi na dywanie lub 
wykładzinie natychmiast po ich po-
wstaniu. Czasem jednak nie mamy 
na to wpływu i  do usuwania śladów 
przystępujemy wówczas, gdy są już 
mocno utrwalone. Do uporczywych 

plam przeznaczone są liczne pro-
dukty chemiczne, które mogą mieć 
postać płynu lub sprayu. Czasem po-
jemnik detergentu zakończony jest 
szczotką, którą łatwo nanieść środek 
w konkretnym miejscu, rozprowadzić 
i  wetrzeć w  runo. Pocieranie i  jego 
siłę należy dostosować do wymagań 

dywanu. Delikatne włókna wełniane 
mogą nie być dość odporne na takie 
traktowanie. Również niektóre środki 
bywają zbyt silne, dlatego warto wy-
konać próbę na fragmencie tkaniny, 
np. od spodu lub w miejscu przykry-
tym przez meble, żeby sprawdzić, czy 
nie odbarwia on dywanu. 

Po zastosowaniu środka odplamiającego i odczekaniu określonego na opakowaniu czasu, należy zetrzeć go z powierzchni czystą ściereczką. 
Niektóre detergenty wymagają wytarcia pranego miejsca na mokro, wypłukania włókien, a następnie osuszenia. Przed użyciem preparatu 
należy wykonać próbę na fragmencie dywanu, np. ukrytym pod meblami. W ten sposób sprawdzimy, czy nie odbarwia tkaniny.

 REKLAMA 
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PODCZAS ODNAWIANIA MIESZKANIA TRUDNOŚCI MOGĄ POJAWIĆ SIĘ 
W NAJMNIEJ OCZEKIWANYM MOMENCIE. NIEDOKŁADNIE POMALOWANE 
NAROŻA, POWIERZCHNIE WOKÓŁ OKIEN CZY ŚCIANY ZA GRZEJNIKAMI 
POPSUJĄ CAŁY WIZUALNY EFEKT. 

Malowanie
Z PRECYZJĄ 

Zanim przystąpimy do ma-
lowania ścian, musimy naj-
pierw pomalować newral-

giczne miejsca, takie jak pasy po-
wierzchni wokół otworów okien-
nych i drzwiowych czy kontaktów. 
Precyzji malowania wymagają rów-
nież szczególne techniki, m.in. ma-
lowanie za pomocą szablonów, czy 
też wówczas, gdy łączymy kolory lub 
chcemy uzyskać modne wzory, np. 
pasy czy romby. 

WAŻNA TECHNIKA 
Odnawiając ściany na początku ma-
lujemy wąskie pasy, szerokości około 
5 cm, dookoła kontaktów i  gniaz-
dek (jeśli nie zostały zdemontowane) 
oraz wzdłuż listew przypodłogowych, 
ościeżnic drzwi i  okien. Następnie 
malujemy ściany za grzejnikami, 
a  na końcu narożniki ścian. Do po-
malowania powierzchni wokół gniaz-
dek możemy posłużyć się wąskim 
pędzlem lub małym wałkiem. Farba 

powinna dochodzić niemal do krawę-
dzi – lepiej jednak pozostawić mini-
malną przerwę niż ubrudzić ramę czy 
kontakt. Ścianę za grzejnikiem naj-
wygodniej jest pomalować płaskim 
pędzlem na długim trzonku z główką 
zagiętą pod kątem. Musimy sięgnąć 
aż do środka ściany za grzejnikiem 
i  możliwie równo pomalować całą 
powierzchnię. Szczególnie w  przy-
padku grzejników żeberkowych nie-
dokładnie pomalowana ściana będzie 

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot
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widoczna. Na koniec malujemy na-
rożniki, korzystając z  pędzla lub 
wałka kątowego. Dopiero potem ma-
lujemy całą powierzchnię ścian. 
Aby uzyskać najlepszy efekt, po ma-
lowaniu, powinniśmy wiedzieć nie 
tylko jaką farbę należy zastosować 
lub jakiego rodzaju jest malowana 
powierzchnia, ale także jakiego na-
rzędzia użyć, szczególnie gdy ma-
lujemy miejsca trudno dostępne. 
W  sklepach budowlanych jest wiele 
rodzajów pędzli i wałków. Różnią się 
one materiałem, z jakiego zostały wy-
konane, oraz wielkością i kształtem.

ODPOWIEDNIE PĘDZLE
Pędzle nadają się do wszystkich ro-
dzajów farb wodnych i rozpuszczalni-
kowych, oraz – co jest bardzo ważne 
– są idealne do malowania trudno do-
stępnych miejsc. Produkowane są 
one z  włókien syntetycznych, natu-
ralnych lub mieszanki obu rodzajów. 
Do farb wodnych najlepiej stosować 
pędzle syntetyczne, bo nie wchła-
niają wody i  włókna nie wycierają 
się podczas malowania, natomiast 
do farb rozpuszczalnikowych wy-
bierzmy pędzle z włosia naturalnego. 
Aby malowanie nie było uciążliwe 
i aplikacja farby na przeznaczoną po-
wierzchnię przebiegała sprawnie, do-
bierzmy akcesoria malarskie do swo-
ich potrzeb. Kupmy inny pędzel do 
malowania kaloryferów, inny do rur, 
a jeszcze inny do narożników. 

Pędzle do grzejników to płaskie 
pędzle na długich rączkach, zakrzy-
wione pod niewielkim kątem w czę-
ści roboczej w  celu ułatwienia ma-
lowania w  miejscach trudno do-
stępnych. Możemy je kupić w  sze-
rokościach od 25 do 63 mm. Pędzle 
znajdują zastosowanie przy malowa-
niu ścian za grzejnikami, służą do 
malowania kaloryferów starszego 
typu oraz rur, ogrodzeń i  wszel-
kich elementów o  ażurowej budo-
wie lub powierzchni znajdujących 
się w trudno dostępnych miejscach, 
szczelinach itp. 

Pędzle okrągłe mają średnicę od 
10  do nawet 70 mm. Stosuje się je 
najczęściej do drobnych prac deko-
racyjnych, a  także do prac malar-
skich przy odnawianiu powierzchni 
strukturalnych, porowatych itp. Je-
śli zależy nam na szczególnej precy-
zji, wybierzmy pędzel okrągły strzy-
żony, którego włosie jest wyprofi-
lowane w  delikatny szpic, na przy-
kład często są one wykorzystywane 
do malowania narożników ścian. Do 
drobnych, precyzyjnych prac deko-
racyjnych służą małe pędzle okrą-
głe, tzw. zaprawkowe.

Do malowania 
grzejnika od góry i od 
przodu najlepiej użyć 
zwykłego płaskiego 
pędzla naturalnego. 

Z NOWYCH PĘDZLI 
MOŻE WYCHODZIĆ 
WŁOSIE. ABY TEMU 

ZAPOBIEC, NALEŻY PRZED 
MALOWANIEM NAMOCZYĆ 
PĘDZEL W CZYSTEJ WODZIE 

I KRÓTKO, DELIKATNIE 
„WYTRZEPAĆ” WSZYSTKIE 

NIESKLEJONE LUB ZŁAMANE 
FRAGMENTY SZCZECINY. 

W TEN SPOSÓB UNIKNIEMY 
KŁOPOTÓW Z WŁOSAMI 

PRZYLEPIAJĄCYMI SIĘ 
DO ŚWIEŻO NAKŁADANEJ 

FARBY.

Problemy może sprawić 
malowanie sztukaterii 
– mały, płaski pędzel 
ułatwi nam to zadanie. 
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Małe pędzelki okrągłe lub płaskie 
o szerokości 10-15 mm służą do drob-
nych precyzyjnych prac. Przydadzą 
się, żeby obmalować dookoła na przy-
kład włącznik światła lub gniazdko 
elektryczne.
Pędzle płaskie mają szerokość od 1 do 
nawet 5 cali. Używa się ich do malo-
wania drewna, metalu, ale także nie-
wielkich powierzchni ścian tynkowa-
nych bądź wykańczanych płytami 
gipsowo-kartonowymi. Są to pędzle 
najbardziej uniwersalne, służą do 
wszelkich prac malarskich na nie-
wielkich, gładkich powierzchniach. 
Wąskie pędzle przydadzą się do od-
nawiania ościeżnic.

WAŁKI DO MALOWANIA
Naroża, powierzchnie wokół okien 
i  drzwi zaleca się malować małymi 
wałkami (na przykład o  szerokości 
5 lub 10 cm) lub wałkami kątowymi, 
najlepiej o tej samej długości włosia. 
Od długości runa zależy zastosowa-
nie wałka do rodzaju powierzchni. 
Im gładsza powierzchnia, tym runo 
powinno być krótsze. Wałek z  wło-
siem 8 mm nadaje się do równych, 
gładkich podłoży. Jeśli powierzchnie 
nie są idealnie gładkie, to optymalną  
długością włosia będzie 12-18 mm. 
Wałek powinien być wygodny i mieć 
ergonomiczny uchwyt, który będzie 

dobrze przylegał do dłoni. Wysokiej 
jakości wałki są dodatkowo zaopa-
trzone w  łożyska, zapewniające lek-
kie i  równe okręcanie się runa wo-
kół osi. Niektóre mają też osłonę za-
pobiegającą pryskaniu i  ściekaniu 
farby. Wybierając wałek, zwróćmy też 
uwagę na to, czy nie będzie on pylił 
lub gubił nitek podczas malowania. 
Poza wałkami prostymi są też takie 
do zadań specjalnych, na przykład 
narożnikowe (okrągłe), dzięki któ-
rym można pomalować styki ścian 
oraz szersze krawędzie i  listwy. Pod 
sufitem i  przy posadzce przydadzą 
się wałki do równych odcięć, czyli 
wyposażone w  ogranicznik ułatwia-
jący wykonanie pasów. 

ODPOWIEDNIA FARBA
Na opakowaniu farby najczęściej 
znajduje się informacja, na jakie 
podłoże można ją stosować. Niemal 
wszystkie farby można nakładać 
na podłoża wcześniej niemalowane, 
czyli tynki tradycyjne, podłoża gip-
sowe, płyty gipsowo-kartonowe, szpa-
chle, beton, cegłę, oraz wcześniej ma-
lowane farbami do wnętrz rozpusz-
czalnymi w wodzie oraz nierozpusz-
czalnymi w wodzie (olejnymi). Na 
rynku są też farby, które naniesiemy 
bez trudu na różne rodzaje tapet oraz 
okładziny malarskie, a  nawet 

Malowanie ścian zaczynamy od tzw. odcięć, 
czyli miejsc w narożnikach, przechodząc 
do pozostałej części ściany. Dopiero po 
zakończeniu malowania jednej ściany 
możemy zrobić sobię przerwę.

LEPIEJ SIĘGNĄĆ 
PO PRODUKTY 

NIECO DROŻSZE, 
ALE LEPSZEJ JAKOŚCI. 

DOBRE NARZĘDZIA 
MOGĄ POSŁUŻYĆ 

NAM WIELOKROTNIE, 
A Z PEWNOŚCIĄ 

POMOGĄ 
NAM W ŁATWY 

SPOSÓB STWORZYĆ
ZNAKOMITĄ POWŁOKĘ 

MALARSKĄ, 
KTÓRA BĘDZIE 

CHRONIĆ 
I CIESZYĆ

WYGLĄDEM PRZEZ 
WIELE LAT.

Przed rozpoczęciem malowania trzeba zabezpieczyć podłogę i wyposażenie znajdujące 
się w pomieszczeniu, a także futryny, drzwi czy kontakty. 
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Może to osłabiać przyczepność farby 
do podłoża oraz powodować nierówną 
strukturę nałożonej powłoki. Z  ko-
lei nakładanie zbyt cienkiej warstwy 
farby, może być przyczyną słabego 
krycia oraz zbyt szybkiego wysycha-
nia, co powoduje tworzenie się smug.

WZORY NA ŚCIANIE
Wzory na ścianie nadają pomieszcze-
niu ciekawy wizerunek. Poza funkcją 
dekoracyjną, mają jeszcze tę zaletę, że 
pomogą zamaskować niedoskonałości 
pomieszczenia oraz skorygować jego 
proporcje. Jednak, aby wzory  zdobiły 

 metal (stal, żeliwo, metale nieżelazne) 
i tworzywa sztuczne. Ale musi być to 
wyraźnie określone na opakowaniu 
lub w karcie technicznej produktu. 
Zastosowanie farby na podłoża inne 
niż rekomendowane wiąże się z uzy-
skaniem w większości przypadków 
słabszych efektów dekoracyjnych 
oraz ochronnych.

MALOWANIE POWIERZCHNI
Przed rozpoczęciem malowania za-
wsze należy dokładnie wymieszać 
farbę. Najłatwiej zrobić to wiertarką 
ze specjalną końcówką, ale można 
użyć też drewnianego mieszadła. Do 
kuwety wylewamy niewielką ilość 
farby, tak aby wypełniła tylko zagłę-
bienie w  kuwecie – kratka do odsą-
czania pozostaje pusta. Aby nie tra-
cić czasu na jej czyszczenie, warto ku-
pić nakładkę ochronną lub owinąć 
tackę malarską folią spożywczą. Pa-
miętajmy, aby zamykać opakowanie 
z resztą farby – nie będzie wysychała. 
Przy nabieraniu farby na wałek czy 
pędzel, należy odsączyć jej nadmiar.  
Nakładanie zbyt grubej warstwy 
farby powoduje jej pękanie podczas 
wysychania – bardzo często tworzy się 
też struktura tzw. skórki pomarańczy. 

Pasy na ścianie 
wyznaczamy za pomocą 
taśmy malarskiej, 
a następnie wybranym 
kolorem malujemy 
uzyskaną przerwę. 

Oprócz ciekawych zestawień 
kolorystycznych możemy 
w odnawianym wnętrzu 
wykorzystać rozmaite wzory. 
Daje to bardzo interesujący 
efekt, a wykonanie wcale nie 
jest trudne.
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 REKLAMA 

pokój, muszą być precyzyjnie wy-
konane. Wybrany szablon rozmiesz-
czamy na ścianie według naszego po-
mysłu i przyklejamy go taśmą malar-
ską. Jeśli mamy tylko jeden szablon, 
a wzór ma się powtarzać, ołówkiem 
lekko zaznaczamy na ścianie wybrane 
miejsca, w które będziemy przenosić 
szablon. Za każdym razem szablon 
powinniśmy umyć i wysuszyć, aby 
farbą nie pobrudzić malowanej po-
wierzchni. Do wykonania wzoru na 
ścianie potrzebny nam będzie gruby 
okrągły pędzel ze ściętym płasko wło-
siem lub gąbka. Malowanie wzoru na 
ścianie różni się tym od tradycyjnego, 
że po zanurzeniu pędzla w farbie do-
kładnie trzeba ją wytrzeć – powinni-
śmy mieć wrażenie, że narzędzie jest 
suche. Nie martwmy się, nie zabrak-
nie na nim barwnika, zapewnimy jed-
nak, że wzór będzie miał równe i ostre 
krawędzie, gdyż nadmiar farby nie 
spłynie pod szablon. Po zamalowaniu 
całej powierzchni i lekkim wyschnię-
ciu farby, odklejamy szablon. 

Po zakończeniu malowania 
odrywamy z zabezpieczonych 
miejsc taśmę malarską. 
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W WYGODNIE URZĄDZONEJ ŁAZIENCE NIE MOŻE 
ZABRAKNĄĆ MEBLI I PODRĘCZNYCH AKCESORIÓW. 
CZYNIĄ ONE KORZYSTANIE Z JEJ WSZYSTKICH 
FUNKCJI ZNACZNIE WYGODNIEJSZYM. RÓWNIE 
WAŻNA JEST TAKŻE ICH ROLA ESTETYCZNA.

ŁAZIENKOWE
Meble i akcesoria 

Obecność w łazience akceso-
riów takich jak lustra, wie-
szaki, pojemniki czy kosze 

stała się powszechna. Z  łatwością 
dobierzemy je do naszych potrzeb 
funkcjonalnych i  estetycznych. Co-
raz częściej wyposażamy łazienkę 
również w  meble, które nadają jej 

bardziej reprezentacyjny charak-
ter. Meble budują także ciepły kli-
mat w  tym dotychczas powściągli-
wym w  wykorzystaniu akcesoriów 
pomieszczeniu. Nawet w niewielkiej 
łazience zmieści się szafka zintegro-
wana z umywalką, w której możemy 
przechowywać niezbyt reprezenta-

cyjne środki czystości. W większych 
pomieszczeniach warto też znaleźć 
miejsce na wygodny słupek. W  za-
leżności od zasobności portfela do 
dyspozycji mamy gotowe zestawy 
lub możemy pokusić się o  zlecenie 
zaprojektowania i wykonania szafek 
na zamówienie.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska
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WSZYSTKO SCHOWANE
W  łazience zapanuje porządek, je-
śli większość kosmetyków, artykułów 
toaletowych czy środków czystości 
ukryjemy w szafkach. Mogą być one 
bardzo nowoczesne lub stylizowane 
na stare. Dobrym wyborem jest szafka 
umywalkowa dopasowana do modelu 
umywalki. Jeśli decydujemy się na 
zestaw łazienkowy, zazwyczaj znajduje 
się w  nim szafka wisząca, regał-słu-
pek oraz lustro w  oprawie nawiązu-
jącej do frontu szafek (niekiedy  jest 
ono wbudowane w  drzwiczki szafki 
wiszącej). Można też zamówić meble 
u  projektanta, który dopasuje zabu-
dowę do naszych potrzeb. Jednak za-
wsze będą one droższe od gotowych 
szafek. 

DOBRE ROZWIĄZANIA
Meble mogą być stojące lub podwie-
szane. Stojące sprawdzają się w prze-
stronnych wnętrzach, takich jak sa-
lony kąpielowe, gdyż optycznie zaj-
mują dużo miejsca. Do mniejszych 

łazienek warto wybrać modele wi-
szące. Dodają one wnętrzu lekko-
ści, poza tym ułatwiają utrzymanie 
w  nim czystości. Tego typu zestawy 
tworzą zazwyczaj szafki pod i  nad 
umywalkę oraz zamykany słupek lub 
regał z  otwartymi półkami. Podwie-
szane szafki są projektowane z  my-
ślą o  konkretnych seriach urządzeń 
łazienkowych, gdzie punktem wyj-
ścia jest umywalka. Najczęściej przyj-
mują one innowacyjne wzorniczo, 
proste formy oparte na ergonomicz-
nych kształtach. Nowoczesne meble 
łazienkowe są nie tylko efektowne, 
ale także praktyczne. Ich atutem 

NAWET MAŁĄ ŁAZIENKĘ 
WYPOSAŻA SIĘ 

W OTWARTE PÓŁKI ORAZ 
SZAFKI MONTOWANE 

POD UMYWALKĄ. 
GDY MIEJSCA JEST 

WIĘCEJ, WARTO KUPIĆ 
FUNKCJONALNE REGAŁY 

CZY WIĘKSZE SZAFKI

Gdy urządzamy duży salon kąpielowy, 
meble i akcesoria łazienkowe 
pozwolą nadać pomieszczeniu stylowy 
i indywidualny charakter.

 REKLAMA 
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jest doskonale zorganizowane wnę-
trze. Mogą zawierać nie tylko półki, 
ale także niskie, jak i wysokie wysu-
wane szuflady, w  tym także szufladę 
spełniającą funkcję kosza na brudną 
bieliznę. Ma ona ażurową wentylo-
waną konstrukcję, dzięki czemu prze-
chowywane w nim ubrania nie są na-
rażone na zniszczenie. Zaletą szuflad 
jest także to, że wszystko co się w nich 
znajduje, jest po wysunięciu dosko-
nale widoczne. Wygodzie sprzyja 
także podświetlanie wnętrza szafek, 
które uruchamia się po ich otwarciu. 

ZAWSZE CZYSTE I NA LATA
W łazience szczególnie ważny jest 
aspekt czystości, dlatego wybiera-
jąc meble do tego pomieszczenia, 
zwróćmy uwagę, czy będą one ła-
twe w  pielęgnacji. Sprzyjać jej bę-
dzie gładki front, wykonany np. z płyty 
MDF lub HDF i wykończony fornirem 
lub lakierowany. Jeśli zależy nam na 
trwałości mebli, wybierzmy poddane 
impregnacji, która znacznie ułatwia 
konserwację i wydłuża ich żywotność. 
Drzwiczki szafek mogą być zabezpie-
czone kilkoma warstwami podkładu 
i wykończone odpornym na wodę po-
liuretanowym lakierem, co sprawia, 
że szafki można czyścić na mokro. 

Jeśli wybierzemy model bez uchwy-
tów, czyszczenie szafek i przestrzeni 
wokół nich będzie także łatwiejsze.

EFEKTOWNE AKCESORIA 
Ważnym dodatkiem, bez którego 
trudno sobie wyobrazić łazienkę jest 
również lustro. Służy ono nie tylko 
codziennej pielęgnacji, ale ma także 
bardzo duży wpływ na odbiór po-
mieszczenia – powiększa je i podkre-
śla aranżację. Warto wybrać model 
wyposażony w oświetlenie. Praktycz-
nym rozwiązaniem, zwłaszcza w nie-
wielkiej łazience, jest montaż szafki 
z  frontami wykończonymi taflą lu-
stra. Koniecznym elementem wypo-
sażenia łazienki są również wieszaki, 
pojemniki czy szczotka toaletowa i ko-
sze. Mimo że są niewielkie, trudno 
bez nich funkcjonować. Dużym po-
wodzeniem cieszą się akcesoria ła-
zienkowe wykonane z chromowanej 
stali. Mogą to być choćby pojedyn-
cze uchwyty do powieszenia ręcz-
nika przy umywalce, a także duże 
kilkuuchwytowe wieszaki, na któ-
rych znajdzie się miejsce na ręczniki 
czy szlafroki dla kilku osób. Chromo-
wana stal to także idealny materiał 
na uchwyt na papier toaletowy. Bar-
dzo wygodnym rozwiązaniem jest 

stojak z uchwytem na papier toale-
towy i szczotkę. W przeciwieństwie do 
uchwytów ściennych mobilny kom-
bajn nie wymaga montażu. W łazien-
kach rustykalnych często wykorzy-
stuje się akcesoria wykonane z drewna 
i ceramiki. Sprawdzą się także w nowo-
czesnym pomieszczeniu, dodadzą mu 
ciepła i przytulności. 

Kupując szafki z wysuwaną szufladą, 
zwróćmy uwagę, by prowadnice 
umożliwiały ich szybkie i lekkie wysuwanie. 

Dobrze zorganizowana szafka z kilkoma 
niewielkimi półkami może znacznie ułatwić 
utrzymanie porządku w łazience.

Wygodnym rozwiązaniem są 
meble mobilne. Regał wyposażony 
w kółka może zmieniać ustawienie 

w zależności od potrzeb 
funkcjonalnych i aranżacyjnych.

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

 FO
T.

 R
A

VA
K



konrad.indd   1 2016-02-02   12:49:36



OGRÓD I POSESJA
     inspiracje

86  wiosna 2016

DANIA SPOŻYWANE NA 
ŚWIEŻYM POWIETRZU 
LEPIEJ SMAKUJĄ. 
SERWUJMY ZATEM 
POSIŁKI W OGRODZIE, 
NA TARASIE LUB NAWET 
NA BALKONIE.

na dworze
JADALNIA

Letnią jadalnię najczęściej i naj-
chętniej organizujemy wów-
czas, gdy przyjmujemy gości. 

Choć jedzenie na dworze sprawia 
wszystkim dużą przyjemność, samo 
serwowanie dań tylko dla domow-
ników (oraz sprzątanie po posiłku), 
bywa dla nas zbyt uciążliwe, by 
praktykować je na co dzień. Można 
to zmienić. Jeśli będziemy mieć od-

powiedni sprzęt oraz wyposażenie, 
motywacja zawsze się znajdzie.  

MEBLE LEKKIE I ŁATWE 
DO CZYSZCZENIA
Nawet na niedużym balkonie można 
bez trudu urządzić letnią jadalnię, je-
śli skorzystamy z ogrodowych mebli 
dostosowanych gabarytami do danej 
powierzchni. Wśród stołów i  krzeseł 
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znajdziemy modele składane, które 
nie zajmą dużo miejsca podczas prze-
chowywania. Warto jednak wybrać 
lekkie i poręczne meble, aby rozsta-
wianie jadalni nie było zbyt uciąż-
liwe. Złożone krzesła i  stół można 
po zakończeniu posiłku powiesić na 
uchwytach umieszczonych na ścia-
nie. Zaoszczędzimy wówczas prze-
strzeń na balkonie lub tarasie. Ale 
również takie rozwiązanie sprawdzi 
się w pomieszczeniu gospodarczym, 
garażu lub schowku, w których prze-
chowujemy meble używane w  ogro-
dzie. Zarówno podczas przenosze-
nia ich, jak i przechowywania, lekka 
waga będzie sporym atutem. 
Meble z  tworzywa sztucznego są 
lżejsze od żeliwnych i  wykonanych 
z  drewna. Jeśli wybierzemy modele 
nieskładane, dobrze jest sprawdzić, 
czy krzesła nadają się do sztaplowa-
nia, czyli ustawiania jedne na dru-
gich. Zaoszczędzimy w  ten sposób 
miejsce podczas przechowywania 
i  łatwiej będzie też przenosić kilka 
krzeseł na raz. 
Meble z  tworzywa sztucznego mają 
tę przewagę, że nie wymagają im-
pregnacji. Są odporne na wilgoć i ła-
two się je czyści. Wśród dostępnych 
na rynku detergentów znajdziemy 
też bez trudu preparaty służące do 
usuwania zabrudzeń z plastikowych 
powierzchni.
Wybierając stół jadalniany warto zde-
cydować się na model z otworem na 
parasol. Przyda się podczas silnego 
nasłonecznienia lub letniego desz-

czu. Dobrze jest też kupić stół z roz-
kładanym blatem, którego wielkość 
będziemy mogli modyfikować we-
dług potrzeb.

GRILL Z POMOCNIKIEM
Dużym ułatwieniem w  kuchni let-
niej jest korzystanie z grilla. Dzięki 
gotowaniu na dworze nie musimy 
martwić się o noszenie dań z domu. 
Potrawy serwowane wprost z  ognia 
nie wystygną. W  sprawnym sma-
żeniu pomoże dobrej jakości grill, 
najlepiej wyposażony w  pokrywę 
i  półki. Wygodnie jest układać na 
ruszcie i  po upieczeniu zdejmować 
z  niego potrawy, gdy mamy prze-
strzeń na odstawienie półmisków 
i  talerzy. Trzymanie ich w  ręce jest 
mało komfortowe. Przydatne będą 
boczne blaty grilla, w które wyposa-

żone jest wiele modeli. Niezbędne 
będą też szczypce do chwytania por-
cji oraz łopatki do ich przewracania. 
Bardziej rozbudowane grille mają 
dodatkową przestrzeń do smażenia 
na płycie, co pozwala na przygoto-
wywanie drobniejszych i  bardziej 
delikatnych dań. Kilka różnych po-
traw, wymagających innej tempera-
tury, przygotujemy na piętrowych 
rusztach. Możliwość regulacji ich 
ustawienia nad ogniem również jest 
istotna. 
Dla komfortu i  ograniczenia nie-
zbędnych działań, których wymaga 
przygotowanie paleniska do grillo-
wania, warto kupić model gazowy. 
Tego rodzaju grille są mniej bru-
dzące podczas użytkowania. Nie mu-
simy martwić się o węgiel drzewny 
i proces rozpalania. 

Wygodne meble składane 
umożliwią zorganizowanie 
jadalni na świeżym 
powietrzu i będą łatwe 
do przechowywania. 

Wygodne, nieduże 
meble ogrodowe 
pozwolą stworzyć 
jadalnię nawet na 
balkonie.
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ZADASZENIE 
I WIATROCHRON
Letnia jadalnia wymaga odpowied-
niej oprawy. Jeśli będzie wyposażona 
w praktyczną formę zadaszenia oraz 
zostanie osłonięta od wiatru, wów-
czas chętniej i  przez dłuższy czas 
w  roku będziemy z  niej korzystać. 
Stół i  krzesła dobrze jest ustawić 
w zacisznym miejscu, podcieniu, za-
łomie ścian domu,  altanie, pod per-
golą lub przy wysokim żywopłocie. 
Zadaszenie przyda się przy zmienia-
jącej się pogodzie. Jeśli odpowiednie 
miejsce nie wynika z  architektury 
budynku lub gdy nie mamy możliwo-
ści ustawienia altany, skorzystajmy 
z parasoli ogrodowych. Można je sto-
sować również na tarasach i  balko-

nach. Gdy nasz stół jest pozbawiony 
otworu na nogę parasola, wybierzmy 
model na zakrzywionym wysięgniku. 
Zamiast kupować produkt o  stopie 
wykonanej z  ciężkiego materiału, 
można nabyć plastikowy postument, 
który wypełnia się wodą lub pia-
skiem. Wówczas po sezonie i  opróż-
nieniu zbiornika, łatwo będzie prze-
chowywać tę lekką formę w schowku 
na ogrodowe meble. 
Rolę wiatrochronu mogą pełnić tka-
ninowe parawany połączone z zada-
szeniem. Praktyczne będą też osłony 

panelowe, plecione z  naturalnych 
włókien lub wykonane ze sztucz-
nych, odpornych na wiatr i  wilgoć 
materiałów, tak zwane blendy. 

ZASTAWA OGRODOWA 
Decydując się na naczynia jedno-
razowe unikniemy zmywania, jed-
nak warto wybierać produkty ekolo-
giczne, wykonane z surowców wtór-
nych i  nadające się do recyklingu. 
Z kolei talerze, kubki, filiżanki, 
kieliszki i  sztućce wyprodukowane 
z tworzywa sztucznego, warto kupić 

ABY UŁATWIĆ SOBIE 
SERWOWANIE DAŃ 

I SPRZĄTANIE, NAJLEPIEJ 
JEST SKORZYSTAĆ 

Z JEDNORAZOWEJ LUB 
WYKONANEJ Z TWORZYWA 

SZTUCZNEGO ZASTAWY. 
BĘDZIE LEKKA I ŁATWA DO 

PRZENOSZENIA, A PONADTO 
SIĘ NIE STŁUCZE.

Jednorazowa zastawa może 
mieć wyjątkowo atrakcyjną 
formę i kolorystykę.

Rozwijana markiza przyda 
się w czasie upalnego dnia 
i letniego deszczu.

Zadaszenie i boczne osłony 
wykonane z niedrogich 
mat słomianych chronią 
biesiadujących przed mocnym 
słońcem, drobnym deszczem 
i podmuchami wiatru.
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z materiału nadającego się do czysz-
czenia w zmywarce. Choć plastikowe 
i  papierowe naczynia nie kojarzą 
nam się z wykwintną zastawą, warto 
sprawdzić ofertę sklepów z  ogrodo-
wymi sprzętami i artykułami gospo-
darstwa domowego. Dzisiejsze pro-
dukty są wyjątkowo estetyczne, a ich 
jakość jest bardzo wysoka. Do wy-
boru mamy wiele modeli, o  cieka-
wych zdobieniach oraz barwach. Je-
śli jednak jesteśmy zdecydowanymi 
zwolennikami zastawy tradycyjnej, 
wybierzmy naczynia o  podwyższo-
nej odporności na uderzenia i  inne 
uszkodzenia mechaniczne. 
Dla ułatwienia pracy podczas nakry-
wania do stołu oraz sprzątania, warto 
naczynia i  sztućce transportować 
w wygodnych skrzynkach czy poręcz-
nych koszach. Dobrym rozwiązaniem 
jest też ogrodowy barek na kółkach, 
wyposażony w półki i obręcze na bu-
telki z napojami. Serwetki warto jest 
kupić w  zbiorczym, estetycznym po-
jemniku. Nie porwie nam ich wiatr. 

DEKORACJA STOŁU
Przydadzą się obrusy z  tkanin pla-
moodpornych lub wykonanych z two-
rzyw sztucznych. Wyglądem dosko-
nale naśladują naturalne włókna i ele-
ganckie materiały. Wzory zachwycają 
urodą, dlatego bez trudu dobierzemy 
styl pasujący do zastawy. Do wyjąt-
kowo praktycznych można zaliczyć 
obrusy gumowane o  estetycznej for-
mie, imitujące lniane lub koronkowe 
wyroby. Są one stosunkowo ciężkie 
i  dobrze przylegają do blatu stołu. 
Dzięki temu nie zdmuchnie ich na-
wet silny wiatr. Przy lekkich obru-
sach warto nabyć klipsy z  obciążni-
kami do zawieszania na rogach tka-
niny. Do wyboru mamy też obciążniki 
magnesowe, ale trzeba sprawdzić ich 
siłę trzymania. Lepiej sprawdzą się 
ciężarki na mocno zaciskających się 
„żabkach”. Jeśli nie chcemy wiszą-
cych elementów obciążających, mo-
żemy wybrać uchwyty nasuwane na 
krawędź blatu stołu. Wybierajmy  pro-
dukty ze stali nierdzewnej.

Oświetlenie
W zewnętrznej jadalni możemy 
powiesić lampiony, które nie tylko 
ozdobią, ale także oświetlą okolicę 
stołu. Na tarasie lub loggi dobrze 
jest zamontować górne oświetlenie, 
abyśmy również po zachodzie 
słońca mogli spożywać posiłek 
w komfortowych warunkach. 
W innej sytuacji sprawdzą się 
świeczniki, latarenki oraz lampki 
oliwne. Ciekawym rozwiązaniem są 
elektryczne oświetlacze LED na stół, 
działające na baterie, a imitujące 
drgające światło świeczki. Niektóre 
są wykonane z wosku i mogą mieć 
czujnik reagujący na podmuch 
powietrza. Są bezpiecznie i nie 
nagrzewają się.
Zarówno w ogrodzie, jak i na tarasie 
czy balkonie możemy zastosować 
mobilne latarenki solarne. Bez 
trudu wbijemy je w ziemię 
w dogodnym miejscu ogrodu lub 
donicy balkonowej. Do wyboru 
mamy obudowy bezbarwne lub 
z kolorowego szkła. Do wyjątkowo 
atrakcyjnych zaliczyć można latarnie 
witrażowe.  
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DREWNO JEST NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANYM MATERIAŁEM KONSTRUKCYJNYM 
ORAZ WYKOŃCZENIOWYM W OGRODACH. SPRAWDZA SIĘ W WIELU ROLACH. 
PONADTO NATURALNIE KOMPONUJE SIĘ Z ZIELENIĄ.

DREWNIANY
 wystrój ogrodu

Cenimy je za wytrzymałość, łatwość obróbki, wygląd, 
ciepło dotykowe i  zapach. Choć nie każdy gatunek 
drewna jest tak samo trwały oraz odporny na panu-

jące u nas warunki atmosferyczne, wszystkie znajdują wier-
nych zwolenników wśród właścicieli ogrodów. Wybierane jest 
zarówno rodzime, jak i egzotyczne drewno. Doceniamy jego 
naturalny urok i oryginalny rysunek usłojenia, który pozwala 
na stworzenie elementów niepowtarzalnych. Nawet niewiel-
kie dodatki drewniane podnoszą splendor posesji. Mimo że 
surowiec wymaga regularnej konserwacji, nic nie jest w sta-
nie nam go zastąpić. Drewno wiecznie zachwyca swymi 
walorami. 
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OGRODOWE ARANŻACJE

Mała architektura
Zarówno gotowe, jak i budowane na terenie 
posesji budynki ogrodowe, najczęściej 
powstają z drewna. Dostępność surowca 
i stosunkowo niska jego cena sprawia, że 
staje się on materiałem konstrukcyjnym wiat, 
garaży, narzędziowni, schowków i innych 
niedużych pomieszczeń gospodarczych. Bez 
trudu nabędziemy domki narzędziowe czy altany 
gotowe do złożenia. Ich montaż jest łatwy 
i nie zabiera dużo czasu. Są one niestety dużo 
kosztowniejsze, niż wyniosłaby cena zakupu 
materiałów potrzebnych do wykonania podobnej 
konstrukcji we własnym zakresie. Sam projekt 
i budowa do skomplikowanych czynności nie 
należą. Wystarczy mieć pomysł, nabyć belki, 
kotwy, deski, płyty do wzmocnienia ścian 
i dachu, wkręty do drewna, łączniki oraz materiał 
pokryciowy. Większość elementów małej 
architektury wymaga wykonania przynajmniej 
betonowych wylewek w miejscu kotwienia 
słupów, tzw. stóp fundamentowych. Budynki, 
takie jak choćby altany ogrodowe, buduje się 
najczęściej z drewna sosnowego. 

Tarasy i podesty
Do ich wykonania wykorzystuje się drewno 
egzotyczne, dębowe lub modrzewiowe. 
Zarówno tarasy, jak i inne formy podestów 
mocuje się na legarach. Jest to konieczne, 
aby drewno było wietrzone i odizolowane 
od bezpośredniego kontaktu z gruntem. 
Zapobiegnie to długotrwałemu zawilgoceniu 
surowca. Legary wykonuje się z grubej kantówki, 
a te mocuje się na stopach fundamentowych. 
Można zamiast drewna użyć metalowych 
kątowników i na nich układać deski. Montuje się 
je prostopadle do linii legarów, które powinny 
tworzyć lekki spadek, aby woda opadowa 
mogła swobodnie spływać. Za odprowadzenie 
wilgoci odpowiadają też żłobienia w deskach 

tarasowych. Ryflowanie sprawia również, że mokra 
powierzchnia drewna nie jest śliska. Zanim ułożymy 
deski na tarasie lub podeście, każdą z nich należy 
dokładnie sprawdzić. Jeśli nie jest całkowicie prosta, 
ma dużo sęków i pęknięć, nie będzie trwała. Rolą 
desek jest przenoszenie obciążenia, w trakcie którego 
surowiec pracuje. Jeśli jest osłabiony, może nie tylko 
wymagać szybkiej wymiany, ale również zagrażać 
bezpieczeństwu użytkowników. Pamiętajmy, aby 
do montażu używać specjalnych wkrętów do desek 
tarasowych. Zwykłe do drewna nie będą łączyły aż 
tak trwale. Także gwoździe nie staną się dobrym 
rozwiązaniem w dłuższej perspektywie. W ten 
sposób mocowane deski, poddawane intensywnej 
eksploatacji, szybciej się odspajają i zaczynają 
trzeszczeć. 
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Nawierzchnie ścieżek
Podobnie jak tarasy i podesty, również ścieżki ogrodowe 
mogą być wykonywane z drewnianych desek. Jednak 
częściej nawierzchnie układa się z odzyskanych, 
starych bali, grubych kawałków drewna tartacznego lub 
drewnianego bruku. Tworzą one stabilny, wytrzymały na 
duże obciążenia, efektowny trakt.  
Dużą zaletą takiej naturalnej nawierzchni jest to, że tłumi 
ona dźwięki kroków. Najpopularniejszy jest drewniany bruk. 
Do jego produkcji najczęściej stosuje się dąb. Zamiast 
sześciennych kostek bruk drewniany może mieć formę 
plastrów ciętych w poprzek pni. Wykorzystuje się do tego 
egzemplarze o średnicy wynoszącej co najmniej 40 cm. 
Drewniany bruk doskonale sprawdza się na placach zabaw. 
Można nim wyłożyć nawet parking i podjazd, gdyż jego 
duża wytrzymałość w pełni na to pozwala. 

Ogrodzenia i obrzeża
Drewniane ogrodzenia są stałym 
elementem naszego krajobrazu. 
Zarówno powstałe z surowych desek, 
jaki i malowanych oraz rzeźbionych 
w dekoracyjnie zdobione sztachety, 
stały się ulubioną formą wyznaczania 
granic posesji. Stabilna konstrukcja 
powstaje z przęseł sytuowanych między 
murowanymi słupami. Wpasowane w mur 
uchwyty pozwalają na montaż żerdzi. 
Układ drewnianych szczebli lub większych 
desek może być pionowy lub poziomy. 
Przęsła bywają pełne albo ażurowe, 
często też drewno łączy się z elementami 
wykonanymi z blachy lub żeliwa. 
Miniaturą ogrodzenia w ogrodzie są 
palisady, pełniące rolę obrzeży rabat, 
klombów, skarp i skalniaków. Najczęściej 
są wykonywane z okrągłych słupków 
drewnianych o ostrym zakończeniu, 
pozwalającym na wbicie w ziemię. 
Niekiedy mają przekrój kwadratowy lub 
formę półwałków. Elementy palisad 
muszą być odpowiednio zabezpieczone 
przed wnikaniem wilgoci, gdyż około 1/3 
ich wysokości jest zagłębiona w gruncie. 
Do wygodnych rozwiązań należą gotowe 
palisady, w których drewniane elementy 
są ze sobą połączone np. drutem. To 
inaczej rollbordery. Łatwiej jest takie 
obrzeża sytuować w danym miejscu 
w ogrodzie. 
Wysokie palisady doskonale nadają się 
do wydzielania stref w ogrodzie. Niskie 
pełnią formę obrzeży traktów i spinają 
nawierzchnię powstałą z drobnych 
elementów. Warto nabyć palisady 
zaimpregnowane fabrycznie. 

Gabiony z drewnianym wypełnieniem
Formą nowoczesnego ogrodzenia mogą być w ogrodzie gabiony. Najczęściej są to konstrukcje ze stalowej siatki 
wypełnione kamieniami polnymi, kostką granitową, łupkami i bryłami szklanymi. Równie atrakcyjnie wyglądają 
umieszczone wewnątrz elementy drewniane. Zarówno klocki, jak i pieńki będą stanowiły wyjątkową ozdobę i doskonale 
spełnią funkcję ogrodzenia. Dłuższe elementy mogą być ułożone w dowolnej konfiguracji lub krzyżować się warstwami. 
Gabiony są bardzo praktyczną formą nie tylko wyznaczania granic na posesji, ale również wzmocnienia. Stworzą 
wytrzymały murek oporowy przy skarpie lub kaskadowo projektowanym ogrodzie. Ponadto z gabionów mogą powstać 
konstrukcje stołów i siedzisk w letniej jadalni. Oprócz efektownego wyglądu, będą rozsiewały piękny zapach drewna.
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Meble ogrodowe
Wśród mebli ogrodowych znajdziemy wiele propozycji 
drewnianych sprzętów. Przyjmują tradycyjne lub 
nowoczesne formy. Dzięki temu dopasujemy je do 
własnych potrzeb oraz estetyki posesji. Drewniane 
meble ogrodowe występują również w praktycznej 
formie składanej, co ułatwia przechowywanie 
sprzętów po sezonie. Coraz częściej meble do 
stosowania na zewnątrz powstają z wytrzymałego 
i bardzo efektownego drewna egzotycznego. Do 
trwalszych można zaliczyć sprzęty o konstrukcji 
metalowej, wykończone drewnianymi deszczułkami. 
Oba elementy wymagają zabezpieczenia przed korozją 
i biodegradacją. Regularnej impregnacji oraz bardzo 
odpornej warstwy ochronnej wymagają drewniane 
meble pozostawiane na zewnątrz przez cały rok. 
Najczęściej dotyczy to ławek ogrodowych. Na czas 
zimy warto jest je dodatkowo osłonić pokrowcem, aby 
zalegający śnieg nie niszczył powierzchni drewna.

Mostki i place zabaw
Przejście nad oczkiem wodnym, 
rzeczką, strumykiem lub innym 
akwenem w ogrodzie umożliwi 
drewniany mostek. Jego elementy 
mają styczność z wodą, dlatego 
powinny być zbudowane 
z wytrzymałych gatunków drewna. 
Najczęściej stosuje się egzotyczne 
surowce lub rodzimy dąb. Konieczna 
jest tu specjalistyczna impregnacja, 
która sprawi, że konstrukcja będzie 
trwała. Również piaskownice, 
huśtawki, zjeżdżalnie, i domki na 
placu zabaw są często budowane 
z drewna, jako przyjaznego 
i naturalnego surowca. Wymagają 
jednak odpowiedniego zabezpieczenia 
i wygładzenia powierzchni, aby nie 
zagrażały bezpieczeństwu dzieci. 
Konieczna jest też odpowiednia 
grubość drewnianych elementów. 
Kupowane gotowe sprzęty 
i wyposażenie placu zabaw muszą 
mieć odpowiedni atest.

Pergole i trejaże
Aby z pnączy utworzyć naturalne przepierzenia 
i zadaszenia na terenie ogrodu, przydadzą się pergole 
i trejaże. Choć znajdziemy produkty metalowe, 
drewniane będą bardziej przyjazne i lepiej wpiszą się 
w zieleń natury. Najczęściej wsparcie dla pnączy tworzą 
konstrukcje wyprodukowane z drewna sosnowego. 
Bez trudu wykonamy je we własnym zakresie z belek 
i listew. Można też nabyć częściowe elementy gotowe, 
takie jak przęsła i kratki. Surowe drewno wymaga 
koniecznej impregnacji i malowania. Oprócz funkcji 
wsparcia dla roślin pnących oraz ozdoby ogrodu, 
pergole i trejaże mogą wydzielać przestrzeń, tworzyć 
zacisze wypoczynkowe lub maskować mało estetyczne 
fragmenty posesji.
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Domki narzędziowe 
i drewutnie
Małe drewniane budynki ogrodowe 
bardzo pomogą w przechowywaniu 
licznych narzędzi i sprzętów. Ułatwią 
też wykonywanie prac w ogrodzie. 
Domki narzędziowe można ustawić 
na płytach betonowych, choćby na 
elementach chodnikowych. Nie będą 
na stałe połączone z gruntem i w razie 
potrzeby, łatwo będzie je przenieść 
w inne miejsce. Większe, zamknięte 
budynki małej architektury ogrodowej 
zazwyczaj potrzebują wykonania 
wylewki betonowej.  
Miejsce składowania drewna 
może być skonstruowane również 
z drewna. Najczęściej są to wiaty 
i drewutnie sosnowe, które pozwalają 
na wygodne ułożenie szczap oraz 
jego leżakowanie. Konieczne 
jest zapewnienie w tym miejscu 
cyrkulacji powietrza. Jeśli planujemy 
samodzielnie zbudować drewutnię, 
musimy zadbać, aby pierwszy rząd 
drewna był ułożony na podwyższeniu 
stworzonym np. z belek, kilku cegieł 
lub choćby starej europalety, która 
utworzy izolację od gruntu. W ten 
sposób drewno będzie wietrzone 
i unikniemy podciągania wody, 
a w konsekwencji zawilgocenia 
surowca. Zarówno konstrukcja nośna, 
jak i zadaszenie drewutni muszą 
być specjalnie zaimpregnowane, 
nie tylko przed wilgocią, ale również 
przed działaniem mikroorganizmów 
oraz owadów, których nie unikniemy 
przy składowaniu surowego drewna. 
Wygodnym modelem jest też 
domek narzędziowy zaprojektowany 
z drewutnią przylegającą do jednej ze 
ścian konstrukcji. Przedłużona połać 
stworzy odpowiednie jej zadaszenie.

Najlepiej nabyć surowiec lub gotowy 
produkt zaimpregnowany metodą 
ciśnieniową. W specjalistycznych 
zakładach wykonuje się tego typu 
dogłębne zabezpieczenie. Surowe 
drewno możemy zaimpregnować 
sami. Preparat nakłada się pędzlem 
lub wałkiem, w kilku warstwach. 
Konieczne jest też powtórne 
naniesienie impregnatu po 
ok. 3 sezonach. Na zaimpregnowaną 
powierzchnię można nanieść 
warstwę farby. Impregnaty 
zapobiegają rozwojowi grzybów, 
pleśni i owadów. Spowodują, że 
drewno nie zszarzeje. Niektóre 
produkty są wzbogacone 
o składnik owadobójczy. Pomoże 
on pozbyć się zaistniałych już 
ognisk w zaatakowanym drewnie. 

Dobrym impregnatem jest pokost 
lniany. Doskonale zabezpieczy 
miękkie gatunki drewna. Nadaje się 
do bruku, płyt i bali. Rozcieńczony 
pokost pół na pół z benzyną 
ekstrakcyjną wsiąknie głębiej we 
włókna drewna. Ostatnią warstwę 
należy wykonać produktem 
nierozcieńczonym. Impregnaty mogą 
być bezbarwne lub koloryzujące. 
Transparentne preparaty nie 
zamaskują rysunku słojów. 
Impregnaty z dodatkiem wosku 
stworzą wodoodporną powłokę, 
wyrównującą strukturę powierzchni 
drewna. Dobrym rozwiązaniem 
są też bejce i lakierobejce 
do drewna, zwłaszcza, gdy 
zabezpieczają również przed 
drobnoustrojami i promieniowaniem 

UV. Do wyboru są wodne lub 
rozpuszczalnikowe, bezbarwne 
i kolorowe. Zaimpregnowane 
drewno można pokryć lakierem 
lub farbą. Niestety nie pozwalają 
one na oddychanie materiału. Mogą 
przez to przyspieszyć biodegradację 
drewna. Dobrej jakości lakiery, 
zawierające odpowiednie dodatki, 
ochronią drewno przed szkodliwym 
promieniowaniem UV. Inne mają 
właściwości rozjaśniające surowiec. 
Dobrym impregnatem stosowanym 
na surowe drewno jest olej na 
bazie roślinnej. Zapobiega pękaniu 
i rozsychaniu się drewna. Odświeża 
jego wygląd, wygładza strukturę, 
lekko przy tym przyciemniając 
barwę surowca. Olejowanie należy 
regularnie powtarzać.

IMPREGNACJA I MALOWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 
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PNĄCZA OPLATAJĄCE 
BUDYNEK TO 
NIE TYLKO 
SPEKTAKULARNY 
WIDOK I WYRAZISTA 
OZDOBA DOMU. 
MAJĄ ONE TAKŻE 
LICZNE ZALETY. 
CZĘSTO ICH NIE 
ZNAMY, ZA TO 
REZYGNUJEMY 
Z PNĄCZY 
Z POWODU WIELU 
BEZPODSTAWNYCH 
OBAW.

przesłony 
Rośliny pnące tworzą na ścianie bu-

dynku wyjątkowy parawan, ro-
dzaj osłony ozdabiającej elewację, 

jak i wyjątkowy strój. Dom dzięki nim 
wtapia się w otaczającą przyrodę i  spra-
wia wrażenie połączonego z naturą. Pną-
cza o  każdej porze roku potrafią zapew-
niać budynkowi zupełnie inną szatę. 
Mogą zmieniać barwy, kwitnąć i  wyjąt-
kowo pachnieć. Wszystkie te elementy 
składają się na spektakularny efekt. Po-
nad wszelką wątpliwość dom przystro-
jony liśćmi staje się bardziej reprezenta-
cyjny i wyjątkowy. Pnącza to także dobry 
sposób na nie do końca idealną elewa-

cję. Przykryją niedoskonałości, a drobne 
przebarwienia tynku, które będą wyglą-
dać spod roślin, zyskają na atrakcyjności 
i  przestaną być postrzegane jako zanie-
dbanie. Niektóre odmiany pnączy potrze-
bują podparcia, inne wspinają się bezpo-
średnio po ścianie zewnętrznej budynku. 
Rośliny różnią się od siebie również szyb-
kością wzrostu oraz preferencjami, które 
warto poznać przed ich posadzeniem.

ATUTY PNĄCZY NA ŚCIANIE
Pnącza, prócz zalet estetycznych, mają 
dobroczynny wpływ na sam budynek 
i  jego mieszkańców. Wbrew opiniom 
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pnącza nie niszczą tynku, a  wręcz 
mają na niego korzystny wpływ. Są 
w stanie zmniejszyć dobowe wahania 
temperatury o 3-4ºC, dlatego skutecz-
nie osłaniają ściany przed zmianami 
atmosferycznymi. W znaczny sposób 
warstwa pnączy chroni przed skraj-
nymi temperaturami i  pełni funkcję 
naturalnej izolacji budynku. Podczas 
gdy w  czasie upałów naga elewacja 

potrafi mocno się nagrzewać, ściana 
opleciona roślinnością może mieć 
temperaturę o 30ºC od niego niższą. 
Jest to zatem doskonały naturalny 
bufor ochronny, przy czym odmiany 
zimozielone swą funkcję pełnią cały 
rok. Powietrze zgromadzone między 
ścianą zieleni a budynkiem, to także 
poduszka powietrzna chroniąca wnę-
trze domu.

JEŚLI OBAWIAMY SIĘ 
ODDZIAŁYWANIA ROŚLINNOŚCI 

NA MUR I TYNK, ZAWSZE 
MOŻEMY ZAINSTALOWAĆ 

DLA NICH PODPORY 
IZOLUJĄCE JE  
OD ŚCIANY.

Podpory dla pnączy wykonane z surowego 
drewna i z metalu wymagają impregnacji 

lub zabezpecznia przed korozją.
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Pnącza bronią elewację przed opa-
dami. Istotne, że zabezpieczają ją 
przed niszczącym działaniem kwa-
śnych dreszczów. Dodatkowo warto 
pamiętać, że rośliny pochłaniają 
dwutlenek węgla i produkują tlen.
Nie ma też obaw, że pnącza spowo-
dują zawilgocenie ściany. Czerpią 
one wodę z  gruntu, co sprzyja bu-
dynkowi, gdyż osuszają w  ten spo-
sób teren przy fundamentach. A po-
trzebują jej dużo, gdyż rozrastają 
się w  szybkim tempie. Jedno pną-
cze w ciągu zaledwie kilku sezonów 
może pochwalić się tyloma liśćmi, co 
duże drzewo.
Zaletą pnączy jest również ich długo-
wieczność i  niewielkie wymagania. 
Przycięte rośliny podczas remontu 
budynku czy samej elewacji, szybko 
odrosną. W niedużym stopniu, ale są 
one też w stanie wyciszyć budynek, 
gdyż liście rozpraszają fale dźwię-
kowe, które w innym przypadku od-
bijałyby się od odsłoniętej elewacji.
Wbrew powszechnym opiniom nie 
należy obawiać się owadów rozwija-
jących się wśród zieleni. Najczęściej 
pozostają one na liściach i nie przeni-
kają do wnętrza domu. Pnącza za to 
przyciągają do ogrodu ptaki.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
Decydując się na posadzenie pną-
czy warto wiedzieć, że niektóre od-
miany są wyjątkowo długowieczne. 
Przykładem może być glicynia. Jej 
żywotność sięga nawet 100 lat. Dla-
tego wybór sadzonek powinniśmy 
dobrze przemyśleć. Pnącza mają też 
swoje preferencje i wymagania doty-
czące stanowiska. Inne sadzimy od 
północy, inne od południa. 
Nie musimy bać się uszkodzenia 
tynku przez rośliny jedynie wtedy, 
kiedy przed ich wyrośnięciem jest 
on utrzymany w dobry stanie, pozo-
stanie wówczas nienaruszony. Popę-
kany i  mocno uszkodzony tynk bę-
dzie dawał możliwość wnikania pę-
dów w szczeliny, co w efekcie dopro-
wadzi do jego odpadania. Również 
budynek o źle wykonanej hydroizola-
cji ścian nie powinien być podporą 

Przy ścianie budynku możemy 
posadzić wiele odmian 
roślin, zarówno zielonych, jak 
i kwitnących. Niektóre wymagają 
zainstalowania odpowiednich 
podpór, aby były w stanie wspinać 
się przy murze. Inne poradzą sobie 
dzięki przylgom i wytwarzanym 
korzeniom czepnym.

Do rośliny nie wymagających 
podpór zaliczamy:

 bluszcz pospolity (roślina zielona, 
o zimotrwałych liściach),

 winobluszcz trójklapowy (roślina 
o przebarwiających się liściach),

 winobluszcz pięciolistkowy 
(in. dzikie wino, roślina kwitnąca 
i owocująca),

 dereń biały (roślina kwitnąca 
i owocująca),

 hortensja biała (roślina kwitnąca),
 ketmia syryjska (odmiana 

hibiskusa, roślina kwitnąca).

Pnącza wymagające podpór:
 glicynia (roślina kwitnąca),
 powojnik (roślina kwitnąca 

i pachnąca),
 wiciokrzew (roślina kwitnąca),
 winorośl (istnieje odmiana 

pachnąca),
 milin amerykański (roślina 

kwitnąca),
 aktinidia (in. kiwi, roślina 

owocująca),
 berberys (roślina kwitnąca),
 chmiel zwyczajny (roślina 

o ozdobnych liściach i szyszkach),
 cytryniec chiński (roślina 

kwitnąca i owocująca),
 róża pnąca (roślina kwitnąca 

i pachnąca).

ODMIANY PNĄCZY

Rośliny wybierane do ogrodu mają różne 
tempo wzrostu. Uważnie je dobierajmy. 
Szybko rosnące pnącza mogą mieć w ciągu 
kilku sezonów tyle liści, ile duże drzewo.

PODPORY MOŻEMY 
WYKONAĆ WE WŁASNYM 

ZAKRESIE Z LISTEW 
DREWNIANYCH. DO ICH 

POŁĄCZENIA POWINNIŚMY 
WYBRAĆ NIERDZEWNE 

GWOŹDZIE LUB WKRĘTY. 
KONIECZNĄ IMPREGNACJĘ 

PRZED WILGOCIĄ, 
DZIAŁANIEM PROMIENI 

SŁONECZNYCH, 
MROZEM, SZKODNIKAMI 
I MIKROORGANIZMAMI 

WARTO PRZEPROWADZIĆ 
KORZYSTAJĄC ZE ŚRODKÓW 
PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU.
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dla roślin. Także dotyczy to już za-
wilgoconych murów. W takim przy-
padku możemy wybrać odmiany 
pnączy wymagające trejaży i podpór 
o  innych formach. Wówczas ustawia 
się je w dystansie od elewacji. 
Sadzenie pnączy przy budynku 
o  świeżej elewacji należy odłożyć 
w  czasie. Konieczne jest, aby mate-
riały wykończeniowe całkowicie wy-
schły. Dlatego poleca się odczekać 
rok, aby mieć pewność, że wilgoć zu-
pełnie zniknęła. 
Szybki rozrost pnączy wymaga 
od nas na pewnym etapie rozwoju 
kształtowania. Należy zwrócić uwagę, 
czy pędy nie oplatają rynien, instala-
cji odgromowej, przewodów oraz czy 
nie zagrażają pokryciu dachowemu 
wykonanemu z dachówek, które po-
trafią przerastać. Rośliny mogą stać 
się bardzo ciężkie i  uszkodzić ele-
menty budynku. Przycinając pędy 
łatwo będzie kierować wzrostem pną-
czy, trzeba jednak o tym pamiętać.
Jeśli nie jesteśmy pewni, czy posa-
dzić dane pnącze przy ścianie bu-
dynku, możemy skorzystać z donicy 
lub skrzyni. Nie ma konieczności sa-
dzenia ich bezpośrednio w gruncie. 

WSPARCIE DLA PNĄCZY
Rośliny wspinają się dzięki przylgom 
i korzeniom czepnym, tak jak choćby 
winobluszcz trójklapowy i pięciolist-
kowy. Mają one możliwość oplatania 

muru i otynkowanych ścian. Ale nie-
które pnącza nie wytwarzają przylg 
i  wspinają się przy podporach, ta-
kich jak kratownice lub linki. Do 
nich należą choćby wiciokrzewy, wi-
norośle, powojniki i  glicynie. Pod-
pory dla nich kupimy w markecie bu-
dowlanym lub sklepie ogrodniczym 
np. w  formie gotowych segmentów. 
Warto jednak wybrać produkty za-
bezpieczone przed zmiennymi wa-
runkami atmosferycznymi i  o  trwa-
łej konstrukcji. 
Oprócz modeli drewnianych znaj-
dziemy metalowe, o nierdzewnej po-
włoce i giętym stelażu. 

BRAMY I OGRODZENIA
Dzięki pnączom ściany zieleni stwo-
rzymy również na elementach ogro-
dzenia. Zarówno metalowe bramy, 
jak i przęsła staną się dla nich od-
powiednią podporą. Doskonała dla 
wielu odmian będzie także siatka 
ogrodzeniowa. Konieczne jest jed-
nak zabezpieczenie przed korozją 
wszystkich elementów metalowych. 
Jeśli wzdłuż ogrodzenia mamy posa-
dzone, kwitnące i pachnące pnącza, 
jak choćby powojniki, nasze ogro-
dzenie zyskuje na atrakcyjności. Za-
miast widoku muru czy krat możemy 
cieszyć się urokiem roślin.

Żywopłot i pnącza 
to dobry mariaż 
sprawdzający się przy 
ogrodzeniu.

Na ozdobę ogrodzenia i bramy warto 
wybrać pnącza efektownie przebarwiające 
się i odcinające od otoczenia.

PNĄCZA OPLATAJĄCE 
OGRODZENIA I BRAMY 
STWORZĄ NIE TYLKO 

OZDOBNĄ, NATURALNĄ 
OPRAWĘ, ALE TAKŻE SPRAWDZĄ 

SIĘ W ROLI DYSKRETNEJ 
ZASŁONY. ODIZOLUJĄ NAS OD 
RUCHLIWEJ DROGI I WZROKU 

CIEKAWSKICH. WARTO 
PAMIĘTAĆ, ŻE DORODNE 
I WIELOLETNIE ROŚLINY 

PNĄCE, WSPARTE NA WYSOKIM 
OGRODZENIU, STAJĄ SIĘ 
BUFOREM CZĘŚCIOWO 

ZATRZYMUJĄCYM POWIEWY 
WIATRU.
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KAŻDY Z NAS CHCE BYĆ WŁAŚCICIELEM PIĘKNEGO OGRODU Z MNÓSTWEM 
OKAZAŁYCH KWIATÓW. JEDNAK NIE ZAWSZE CZAS I UMIEJĘTNOŚCI 
POZWALAJĄ NAM NA REALIZACJE TYCH MARZEŃ. JAKIE ROŚLINY NIE 
PRZYSPORZĄ NAM WIĘKSZYCH KŁOPOTÓW W UPRAWIE?

Kwiaty dla 
LENIWYCH
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Piękny ogród wiąże się z  zaan-
gażowaniem w  jego pielęgna-
cję. Jeśli w  prace ogrodnicze 

chcemy włożyć stosunkowo niewie-
le wysiłku, warto zdecydować się na 
obsadzenie go odpowiednimi gatun-
kami krzewów i drzew. Jednak każ-
dy w  kim drzemie pasja ogrodnika, 
uzna takie wyjście za zbyt duży kom-
promis i  zdecyduje się na uprawę 
kwiatów. I chociaż wymaga ona więk-
szych nakładów pracy, to nasz wkład 
będzie spektakularny –  rośliny od-
wdzięczą się feerią barw i kształtów. 
By nie zniechęcić się do prac ogrod-
niczych, na początek warto wybrać 
rośliny kwitnące łatwe w  uprawie. 
Mniej pracy przysporzą nam te, które 
będą bardziej odporne na suszę oraz 
choroby. Pamiętajmy jednak, że ruch 
na świeżym powietrzu oznacza zdro-
wie naszego ciała i ducha!

BYLINY – KWITNĄCA BAZA
Trudno wyobrazić sobie ogród bez 
bylin – to podstawa efektownej ra-
baty. Początkujący i zapracowani do-
morośli ogrodnicy powinni zdecydo-
wać się na takie, które nie tylko dłu-
go kwitną, ale mają efektowne liście, 
pozostające ozdobą ogrodu po prze-
kwitnięciu roślin. Dzięki nim ogród 
pozostanie dekoracyjny bez wielkie-
go nakładu pracy. Warto wybrać ga-
tunki nie wymagające specjalnego 
podłoża, częstego podlewania i zasi-

lania nawozami. Dobrze jest też po-
sadzić rośliny długo kwitnące. Byli-
ny są chętnie wybierane przez osoby 
mniej angażujące się w prace ogrod-
nicze ze względu na to, że nie trze-
ba ich często przesadzać. To prawda, 
ale nie w każdym przypadku. Z pew-
nością nie zawiedzie nas płomyk wie-
chowaty, czyli popularny floks. Może 
on rosnąć w  jednym miejscu nawet 
10 lat. Doskonale wygląda stworzo-
na z floksów jednolita rabata, ale ro-
śliny można łączyć w grupy. Są nie-
odzownym elementem ogrodów wiej-
skich. Floksy należą do roślin dość 
wysokich (od 50 do 120 cm wysoko-
ści). Ich atutem są kwiaty, zebrane 
w wiechowate kwiatostany, występu-
jące w  prawie wszystkich kolorach 
(oprócz gamy barw żółtych). Floksy 
kwitną przez cały lipiec i  sierpień. 
Choć najlepiej rosną w ziemi próch-
niczej, poradzą sobie też na znacznie 
słabszym podłożu. Doskonale czują 
się w słońcu i półcieniu. W okresach 
suszy floksy należy podlewać. 
Do mało wymagajacych bylin nale-
ży rudbekia błyskotliwa. Jest bardzo 
żywotna i  wytrzymała, szybko ro-
śnie –  raz posadzona będzie obecna 
w ogrodzie przez lata. Rudbekia lubi 
wilgoć, dlatego najlepiej ją posadzić 
na stanowisku półcienistym. Rośli-
na ta nie ma dużych wymagań glebo-
wych. Wyróżnia się charakterystycz-
nymi kwiatami z  żółtomiodowymi 

płatkami i  czarnym oczkiem, kwit-
nącymi od połowy lipca do paździer-
nika. Rudbekia dorasta do 70 cm wy-
skości i świetnie sprawdza się na wy-
sokich rabatach bylinowych, przy 
oczku wodnym. Króluje w ogrodach 
wiejskich i  naturalistycznych. Może 
być wykorzystywana na bukiety. 
Hitem ostatnich lat stała się jeżów-
ka purpurowa. Jej zaletą jest bardzo 
długi okres kwitnienia – od lipca 
aż do października. Należy ona do 
roślin rzadko atakowanych przez 
szkodniki i choroby. Jednak wyma-
ga od nas dość żyznej próchniczej 
gleby i  przesadzania co kilka lat. 
Jeżówka dorasta do 1 m wysokości, 
dlatego tworzy doskonałe tło dla in-
nych roślin. Wyróżnia się także cha-
rakterystycznymi kwiatami w kolo-
rach od  białego, przez różowy, żółty, 
po purpurowy. 

Dobre odległości
Przy planowaniu rabaty bylinowej 
bardzo ważna jest odległość, 
w jakiej zamierzamy posadzić 
rośliny. Jeżeli posadzimy byliny 
zbyt rzadko, bardzo długo 
będziemy czekać aż rośliny się 
rozrosną i zakryją wolne miejsca.
W przypadku gdy byliny 
posadzimy zbyt gęsto, rośliny 
będą walczyły o dogodne dla 
rozwoju warunki środowiskowe, 
przez co nie osiągną szybko 
docelowego wzrostu, a nawet 
mogą zwalczać się wzajemnie.
Wysokie byliny jak rudbekia, 
jeżówka, floksy, nawłoć sadzimy 
co 60-80 cm.
Byliny średniej wielkości, jak na 
przykład łubin, złocień ogrodowy 
powinny być od siebie oddalone 
o 40-50 cm.
Niewysokie byliny, wolno rosnące 
sadzimy co 20-30 cm.

Płomyk 
wiechowaty 
sprawdzi się 
w ogrodach 

naturalistycznych.
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Do wyjątkowo mało wymagających 
bylin można zaliczyć łubin ogrodo-
wy. Zadowala się on każdą glebą, nie 
wymaga także nawożenia. Warto jed-
nak zapewnić mu słoneczne stano-
wisko, za które odwdzięczy się obfi-
tym kwitnieniem. Łubin nie wyma-
ga również intensywnego podlewa-
nia. Jest ponadto odporny na mróz. 
Jego atutem są barwne kwiaty: od 
białych przez żółte po czerwone i fio-
letowe. Świetnie pasuje do ogrodów 
wiejskich. 

Warto też sięgnąć po bardzo deko-
racyjne, a  przy tym mało wybredne 
dzwonki brzoskwiniolistne. Urosną na 
każdym podłożu, które będzie śred-
nio wilgotne, o odczynie bliskim obo-
jętnemu. Dzwonki osiągają nawet 1 m 
wysokości, dlatego warto je stosować 
na wysokie rabaty. Kwitną od czerw-
ca do sierpnia. Kępy kwiatów powin-
ny mieć miejsce na rozrost. Wybierz-
my dla nich stanowisko słoneczne lub 
półcień. Dla tych, którzy nie przepa-
dają za pieleniem, dobrym wyborem 

będą byliny, które tworzą rozległe ko-
bierce i  nie pozostawiają miejsca na 
rozwój chwastów. Często już po ro-
ku od posadzenia roślin ogród nie bę-
dzie wymagał od nas wysiłku przy je-
go plewieniu. 
Bardzo szybko stworzymy efektowne 
kobierce z takich roślin jak kocimięt-
ka. To bylina płożąca osiągająca mak-
symalnie 40 cm wysokości i szeroko-
ści około 50 cm. Kwitnie od lipca do 
października, dzięki czemu przez cały 
sezon mamy barwny kobierzec w ko-
lorach białym, lawendowoniebieskim 
lub jasnoróżowym. Roślina nie wyma-
ga pielęgnacji, ani nawożenia. Rów-
nie efektownie rozrasta się bodziszek 
kantabryjski, czyli geranium xcantabri-
gense. Dorasta na wysokość 20-30 cm, 
a odmiana St. Ola nawet 60 cm. Jed-
nak znajdziemy takie, które będą do-
skonaym tłem dla innych roślin. Bo-
dziszek sprawdzi się nie tylko jako 
roślina zadarniająca, ale także na ra-
batach oraz w  ogrodach żwirowych. 
Wyróżnia się charakterystycznymi 
dekoracyjnymi liśćmi o  wyrazistym 
aromacie. Bodziszek szczególnie do-
cenimy jesienią, kiedy jego liście 
przebarwiają się na żółto i czerwono. 
W zależności od odmiany jego kwia-
ty mają różne odcienie różu, fioletu 
lub bieli. Geranium najlepiej rośnie 
w słońcu lub półcieniu. Zaletą rośliny 
jest też brak specjalnych wymagań co 
do podłoża. Ta roślina jest także od-
porna na mróz. 

Wśród bylin można spotkać wiele roślin doskonale pasujących 
do ogrodów w stylu wiejskim i naturalistycznym.

Wybierajmy byliny 
odporne na mróz 
– wówczas nie będziemy 
musieli przed zimą ich 
okrywać.
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DWULETNIE HITY
Do ogrodów, których uprawie nie 
chcemy poświęcać zbyt dużo cza-
su, warto też wybrać rośliny dwu-
letnie, takie jak stokrotka pospolita. 
Chociaż jest byliną, to jednak ma ce-
chy typowe dla dwuletnich. W pier-
szym roku stokrotkom wyrastają  li-
ście, a dopiero w drugim pędy oraz 
kwiaty. Pięknie rosną one w pełnym 
słońcu, ale można je uprawiać także 
przy  gorszym nasłonecznieniu. Je-
śli zapewnimy im żyzne podłoże, nie 
będziemy musieli zasilać roślin na-
wozami. Stokrotki kwitną od marca 
aż do czerwca, a niekiedy nawet do 
października. Zachwycają barwami 
od bieli, po różnorodne odcienie ró-
żu. Sprawdzą się nie tylko na raba-
tach. Stokrotki często są też ozdobą 
ogrodowych łąk. Można je stosować 
jako rośliny okrywowe. Należy wów-
czas sadzić je bardzo gęsto – nawet 
co 10-12 cm. 
Już w kwietniu zakwitną niezapomi-
najki. Choć kojarzą nam się z błękit-
ną barwą, jej uprawne odmiany wy-
stępują również w bieli. Na ich roz-
kwit najkorzystniej wpływa poran-
ne słońce i południowy półcień, więc 
jeśli mamy możliwość, wybierzmy 
im miejsce na wystawie wschod-

niej. Przysłużymy im się sadząc je 
na żyznej, próchniczej, lekko wilgot-
nej glebie, jednak nawet przeciętna 
ziemia ogrodowa sprzyja ich rozwo-
wi. Wdzieczną rośliną dwuletnią jest 
także goździk brodaty. Jeśli zapew-
nimy mu żyzne podłoże, nie będzie 
wymagał nawożenia. Najpiękniej za-
kwita na stanowiskach słonecznych. 

KWIATY JEDNOROCZNE DLA 
POCZĄTKUJĄCYCH
Chociaż kwitną tylko jeden sezon 
są bardzo efektowne, a wiele z nich 
nie ma wysokich wymagań odno-
śnie stanowiska, nawożenia, czy też 
nawodnienia. Warto stworzyć z nich 
rabaty ogrodowe. Są także doskona-
łym uzupełnieniem kompozycji by-
linowych. Dzięki roślinom jedno-
rocznym ogród będzie piękny przez 
cały sezon. Wśród nich znajdziemy 
zarówno bardzo wysokie, jak i  ni-
skie odmiany. Zazwyczaj kwitną 
od maja do października, a niektó-
re nawet do pierwszych przymroz-
ków. Zwróćmy uwagę, w jakich mie-
siącach i jak długo kwitną oraz ja-
kiego stanowiska potrzebują. By 
zoptymalizować efekt i nakład wło-
żonej w ogród pracy, grupujmy obok 
siebie rośliny, które  wymagają 

Wdzięczna aksamitka
Godna miejsca w naszych 
ogrodach dla leniwych jest 
także aksamitka. Ma niewielkie 
wymagania i długotrwały okres 
kwitnienia (od czerwca aż do 
pierwszych przymrozków). Znakiem 
rozpoznawczym aksamitek jest 
charakterystyczny zapach, chociaż 
istnieją również odmiany bezwonne. 
Zapach aksamitek skutecznie 
odstrasza mszyce. Typowa dla tych 
kwiatów kolorystyka to odcienie 
żółci, pomarańczy, gama rudości aż 
do mahoniu. Aksamitka należy do 
roślin mało wymagających, jednak 
najlepiej rośnie na podłożu żyznym 
i przepuszczalnym. Należy też zadbać, 
by roślina nie była przesuszona, 
podlewajmy ją więc regularnie. 
Aksamitka nie wymaga specjalnego 
nawożenia.

Stokrotki i niezapominajki 
– w przeciwieństwie do bratków, należą 
do roślin dwuletnich o dłuższym cyklu 
życiowym.
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podobnego podłoża i  stanowiska.
Rośliny jednoroczne mają dość
krótki system korzeniowy, dlatego
zadbajmy, by podłoże było wilgot-
ne na głębokość 20-25 cm. Pamię-
tajmyjednak,żew przypadkuwięk-
szości roślin jednorocznych szcze-
gólnieważnejestregularneusuwa-
niewiędnącychkwiatów–wówczas
odwdzięczą się nam długotrwałym
i obfitymkwitnieniem.
Jeśli zależy nam, by rośliny kwi-
tły jaknajdłużej,dobrymwyborem
będzie lobelia przylądkowa, szarłat 
ogrodowy, nasturcja, szałwia błysz-
cząca czy pelargonia. To rośliny
kwitnące od czerwca aż do pierw-
szychprzymrozków.
Dużągrupętworząroślinyjednorocz-
ne, które nie stawiają zbyt wygóro-
wanychwarunkówglebowych.Moż-
nadonichzaliczyćkosmos podwójnie 
pierzasty,czylionetek,wystarczymu
glebaśredniożyzna.Dodatkowonale-
żyondoroślin,którepotrafiąsiędość
szeroko rozrastać, nie pozostawia
więc zbyt dużo miejsca chwastom.
Dorasta do 1 m wysokości, dlatego
warto go wykorzystać, gdy chcemy
zasłonićmałoreprezentacynezakąt-
kiposesji.Należymujednakzapew-
nić słoneczne stanowisko. Kosmos
jest kwiatem, który sam się rozsie-
wa.Możerosnąćw tymsamymmiej-
scu nawet kilkanaście lat. Dobrym

wyboremna stanowiska nasłonecz-
nionetakżebędziewerbena ogrodo-
wa. Ma niezwykle dekoracyjne ku-
liste kwiatostany. Równie ozdobna
jestichbarwa.Nasłonecznemiejsca

odpowiedniabędzierównieżgazania 
lśniąca.Piękniekwitnieodczerwca
ażdopierwszychprzymrozków.Ga-
zanianiejestwymagająca,jeślicho-
dziodobórpodłoża.

PIĘKNY OGRÓD MAŁYM 
NAKŁADEM PRACY UZYSKAMY 

WYBIERAJĄC ROŚLINY 
DŁUGO KWITNĄCE, 

KTÓRE BĘDĄ NAS CIESZYĆ 
PRZEZ CAŁE LATO. WPŁYW 

MA NA TO GATUNEK, 
ODMIANA, A TAKŻE PORA 
ICH WYSIANIA.TE, KTÓRE 

MOŻNA WYSIEWAĆ JESIENIĄ 
ROZPOCZYNAJĄ KWITNIENIE 
NAJWCZEŚNIEJ. MOŻNA TAK 
DOBRAĆ ROŚLINY, ŻE GDY 

JEDNE PRZESTAJĄ KWITNĄĆ, 
INNE BĘDĄ ROZWIJAĆ SWOJE 
PĄKI – DZIĘKI TEMU OGRÓD 
BĘDZIE TONĄŁ W KWIATACH 

PRZEZ CAŁY SEZON. 

Z roślin jednorocznych można stworzyć 
bardzo efektowną kompozycję, która 
będzie ozdobą ogrodu przez całe 
lato. Zgrupowanie roślin o podobnych 
potrzebach co do stopnia nasłonecznienia, 
podłoża czy podlewania i zasilania 
nawozami ułatwi opiekę nad nimi.
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W CIEPŁE DNI WOLNY CZAS 
NAJCHĘTNIEJ SPĘDZALIBYŚMY 
NA TARASIE LUB BALKONIE. 
JEDNAK ZBYT MOCNE SŁOŃCE 
LUB DESZCZ MOGĄ NAM 
UTRUDNIĆ WYPOCZYNEK POD 
CHMURKĄ. ROZWIĄZANIEM JEST 
ODPOWIEDNIE ZADASZENIE, 
KTÓRE SKUTECZNIE OCHRONI 
NAS PRZED NIESPRZYJAJĄCĄ 
AURĄ. 

DACH
nad tarasem

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot
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Taras czy balkon to miejsca, 
które lubimy z wielu powodów. 
Jedni przepadają za spokoj-

nym odpoczynkiem, a inni za chwi-
lami spędzonymi w wygodnym fote-
lu z dobrą lekturą czy muzyką. Są to 
również miejsca wspólnego spędza-
nia czasu z przyjaciółmi. Pełnią  one 
także funkcję letniej jadalni. Z tego 
powodu taras musi być odpowied-
nio urządzony, a  jednym z elemen-
tów jest jego odpowiednie zadasze-
nie, przynajmniej częściowe. Pod-
czas jego wyboru należy wziąć pod 
uwagę swoje potrzeby, środki finan-
sowe i czas poświęcony na postawie-
nie konstrukcji.

DOPASOWANY DACH 
Dach tarasu, nawet lekki i przezro-
czysty, zawsze jest ingerencją w bry-
łę domu. Powinien pasować do nie-
go kształtem, użytymi materiała-
mi i  kolorem, musi także współ-
grać z ogrodem. Pamiętajmy, że jeśli 
nasz taras czy balkon położony jest 
od strony północnej, to zadaszenie, 
nawet przezierne, ograniczy znacz-
nie ilość światła dziennego w  po-
mieszczeniach. Natomiast jeśli taras 
usytuowany jest od południa czy za-
chodu, działka mocno zadrzewiona, 
zachodzi niebezpieczeństwo, że peł-

ne zadaszenia dodatkowo zaciemni 
wnętrze domu, a przecież nie chce-
my pozbawiać się działającego pozy-
tywnie światła słonecznego. Z kolei 
zastosowanie od południa zadasze-
nia przeziernego sprawi, że w upal-
ne dni przestrzeń pod nim będzie 
mocno się nagrzewać.  

KONSTRUKCJA ZADASZENIA
Zadaszenie tarasu może być wyko-
nane w formie konstrukcji samono-
śnej lub mocowanej do ściany bu-
dynku za pomocą kotew. Dach na 
słupkach może mieć większą roz-
piętość, ale utrudniać będzie racjo-
nalne wykorzystanie powierzchni 
tarasu, natomiast daszek wsporni-
kowy nie przeszkadza w  zagospo-
darowaniu przestrzeni, jednak jego 
rozpiętość jest ograniczona. Zada-
szenia tarasowe najczęściej wykony-
wane są z elementów drewnianych, 
choć dostępne są także konstrukcje 
aluminiowe czy stalowe – ich prze-
kroje są określone przez produ-
centów ze względu na konieczność 
uwzględnienia obciążenia śnie-
giem oraz parcia wiatru. Najpopu-
larniejsza jest konstrukcja drewnia-
na, w której słupki nośne mocowane 
są w  specjalnych uchwytach, zato-
pionych w  płytkich fundamentach 
betonowych. 

POKRYCIE ZADASZENIA
Do najczęściej używanych materia-
łów na pokrycie zadaszeń taraso-
wych czy balkonowych należy poli-
węglan komorowy, płyty poliestro- 
we oraz gonty czy blachodachówki. 
Dach możemy również wykonać ze 
szkła, drewna, aluminium, czy też 
w formie zielonego dachu.
Poliwęglan komorowy. Zaletą płyt 
z  poliwęglanu jest ich duża odpor-
ność na wahania temperatury (od 
-40 do +120oC) i zmienne warunki at-
mosferyczne. Umożliwiają one tak-
że, w  ograniczonym zakresie, prze-
nikane promieniowania słoneczne-
go. Niestety poliwęglan jest podatny 
na odbarwienia na skutek ciągłe-
go promieniowania UV – problem 
ten można zmniejszyć poprzez po-
krycie powłoki ochronną warstwą 
akrylową. 
Płyty z poliwęglanu są najczęściej 
przezroczyste, ale mogą być również 
matowione i barwione (stanowią lep-
szą ochronę przed słońcem). Są one 
plastyczne, łatwo poddają się obrób-
ce, więc kształt zadaszenia można 
dopasować do swoich upodobań.
Płyty poliestrowe. Są często wzmac-
niane dodatkowo włóknem szkla-
nym, można je też z łatwością wygi-
nać i w ten sposób uzyskać ciekawe 
zadaszenie tarasu. Użebrowana 

By w pełni wykorzystać letni 
sezon na tarasie czy balkonie, 
pomyślmy o ich osłonięciu 
przed słońcem czy deszczem. 

Zadaszenia tarasowe z konstrukcją z profili opartych na słupkach to często stosowane 
rozwiązanie. Do profili mocuje się tkaninę chroniącą przed wiatrem, słońcem i deszczem. 
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powierzchnia takich płyt pozwala 
na przeniesienie bardzo dużych ob-
ciążeń przy stosunkowo niewielkiej 
wadze całego pokrycia.   
Jak pokrycie dachu. Wykonanie po-
krycia z  blachodachówki, dachów-
ki ceramicznej, cementowej czy 
też gontów pozwala na ujednolice-
nie konstrukcji zadaszenia z  po-
kryciem dachu budynku. Pamiętaj-
my jednak, że pokrycie z dachówek 
jest ciężkie, dlatego wymaga zapro-
jektowania i  wykonania odpowied-
nio mocnej konstrukcji nośnej. Wa-
dą tego typu wykończenia jest od-
cięcie dostępu światła słonecznego 
do pomieszczeń.     
Szkło. Zadaszenia szklane są trwałe 
i odporne na działania czynników at-
mosferycznych. Nie chronią jednak 
przed silnymi promieniami słonecz-
nymi. Rozwiązaniem tego problemu 
jest zakup specjalnych szyb odbija-
jących promieniowanie słoneczne, 
lecz ich koszt jest dość wysoki. 
Drewno. Zadaszenie drewniane naj-
częściej jest stosowane przy drew-
nianej konstrukcji tarasowej. Bę-
dzie służyło nam długie lata, jeśli za-
bezpieczymy je przed negatywnymi 
warunkami atmosferycznymi. Przy 
całościowym zadaszeniu z  drewna, 
można pokryć je papą. 

Zielony dach. Wykonanie zielonego 
dachu nad tarasem wymaga zasto-
sowania odpowiedniej konstrukcji, 
która umożliwi zasadzenie na nim 
roślinności. Bardzo ważna jest także 
dobra jakościowo i szczelna izolacja 
przeciwwilgociowa, aby woda znaj-
dująca się na powierzchni dachu nie 
przenikała przez zadaszenie. Do po-
wierzchni takiego dachu należy tak-
że zapewnić stały dostęp, aby pielę-
gnować roślinność.

ROZWIJANE  ZADASZENIA
Ciekawym rozwiązaniem stosowa-
nym jako zadaszenia tarasowe są 
markizy. Rozłożona markiza uchro-
ni nas przed deszczem oraz nadmier-
nym słońcem, a  jednocześnie – gdy 
się ją złoży – zapewnienia dostęp świa-
tła słonecznego do wnętrza pomiesz-
czenia, co pozwoli na jego natural-
ne ogrzewania. Niewątpliwą zaletą 
takiego zadaszenia tarasu jest niska 
cena oraz różnorodność form, barw 
i grubości tkaniny. Kupując markizę, 
zwróćmy uwagę na właściwości mate-
riału, czyli trwałość, odporność na za-
makanie i  promieniowanie UV –  po-
winien być on impregnowany i odpor-
ny na silne działanie wiatru. 

PERGOLE TARASOWE
Dach nad tarasem mogą tworzyć pną-
cza rozpięte na pergoli (konstruk-
cja złożona z  ustawionych równole-
gle do siebie dwóch szeregów słupów 
i wspartego na nich ażurowego zada-
szenia) czy trejażu (jeden z szeregów 
słupów połączonych u  góry poziomą 
belką, na której osadzone są elementy 
poprzeczne). Pergola najczęściej przy-
lega do ściany domu, trejaż może mieć 
formę drewnianej kratki, konstrukcji 
z  giętego drewna lub kutego żelaza. 
Zaletą takiego rozwiązania jest możli-
wość „regulowania” nasłonecznienia 

Tkanina parasola powinna blokować minimum 95% promieniowania UV. Stelaż natomiast 
musi być wzmocniony, odporny na podmuchy wiatru.

Markiza powinna być wykonana z materiału 
odpornego na płowienie i rozdarcia. 
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tarasu – zależnie od potrzeb oplatamy 
konstrukcję mocniej lub słabiej rozra-
stającymi się pnączami.  
Innym typem zadaszenia tarasu jest 
pergola z  roletą rzymską, która po-
zwala na odsłonięcie przekrycia, dzię-
ki czemu jest to idealne rozwiązanie 
dla osób niezdecydowanych, chcą-
cych mieć wybór między wygrzewa-
niem się na słońcu, a odpoczywaniem 
w cieniu. Bardziej nowoczesną i droż-
szą wersją pergoli z  poziomą roletą 
rzymską jest pergola z  elektrycznie 
rozsuwanym zadaszeniem. 

SPRAWDZONE POMYSŁY
Parasole tarasowe. Najtańszym roz-
wiązaniem, aby cieszyć się cieniem 
w upalne dni jest duży parasol prze-
ciwsłoneczny. Ze względu na małą od-
porność na silny wiatr i zbyt duże opa-
dy atmosferyczne nie jest to najtrwal-
sze rozwiązanie. Chociaż w naszym, 
umiarkowanym klimacie, gdzie licz-
ba dni słonecznych w  roku nie jest 
zbyt duża, z  pewnością jest ochroną 

wystarczającą. Wybierając parasol, 
zwróćmy uwagę na stabilność kon-
strukcji oraz to, w jakim stopniu tka-
nina  osłonowa przepuszcza promie-
nie słoneczne. 
Żagiel przeciwsłoneczny. Tak jak para-
sol jest tylko częściową ochroną. Jed-
nak w  zależności od rozmiaru może 
on zapewnić dużo większą przestrzeń 
zacienienia. Żagiel wykonany z mate-
riału odpornego na działanie promie-
niowania UV i wodę, dobrze zamonto-
wany może przetrwać wiele lat. Takie 
zadaszenie tarasu jest również nie-
zwykle efektowne. 
Namiot ogrodowy. Daje nam on tro-
chę większą ochronę przed nadmier-
nym słońcem i  wiatrem, niż parasol 
czy żagiel. Dzięki rozsuwanym zasło-
nom, które można w zależności od po-
trzeb związać lub zasunąć, możemy 
uzyskać zamkniętą  przestrzeń. Takie 
rozwiązanie zapewnia nam większe 
poczucie prywatności, a  gdy namiot 
wyposażony jest w  moskitierę, wie-
czorem nie pogryzą nas komary. 

 REKLAMA 

Gdy taras lub balkon znajduje się na 
południowej lub zachodniej elewacji, 
zadaszenie wpływa także w upalne dni 
na obniżenie temperatury w sąsiadującym 
z nimi pomieszczeniu. 
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GDY MAMY SAMOCHÓD, WARTO 
WYPOSAŻYĆ GARAŻ W NARZĘDZIA 
NIEZBĘDNE DO POPRAWNEJ 
EKSPLOATACJI AUTA. SAMODZIELNE 
NAPRAWY DROBNYCH USTEREK BĘDĄ 
DZIĘKI NIM SPRAWNIEJSZE I ŁATWIEJSZE 
DO WYKONANIA.

GARAŻOWY
niezbędnik kierowcy

W garażu każdego kierowcy powinno znaleźć się 
wyposażenie, dzięki któremu będzie mógł on 
wykonać pewne drobne naprawy lub zabiegi 

konserwacyjne, bez potrzeby udawania się do mechanika 
lub wzywania autoserwisu. Im lepiej znamy się na samo-
chodach, tym więcej narzędzi powinniśmy skompletować. 
To pozwoli nam również zaoszczędzić na usługach warszta-
tów motoryzacyjnych, których koszt jest niemały. 

AUTOR TEKSTU: Wojciech Plecha
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W niezbędniku narzędziowym każ-
dego domorosłego mechanika sa-
mochodowego powinno znaleźć się 
kilka narzędzi ręcznych i elektrycz-
nych przydatnych nawet wówczas, 
gdy auto jest nowe i na gwarancji. 
Posłużą one bowiem do wykony-
wania typowych prac eksploatacyj-
nych i napraw dozwolonych do sa-
modzielnego wykonania. Celowo 
nie wymieniamy narzędzi stan-
dardowych, jak choćby wiertarki, 
wkrętarki, młotki, śrubokręty, kom-
binerki, szczypce, klucze imbusowe 
itp., zakładając, że powinny się one 
znaleźć w każdym domu.

LATARKA SAMOCHODOWA 
Choć w garażu jest zazwyczaj oświe-
tlenie, w aucie mamy wiele ciem-
nych zakamarków. Nawet podczas 
drobnych napraw przyda się latarka 
i to taka, którą będzie można gdzieś 
podczepić, żeby ręce pozostawały 
swobodne. Warte polecenia są w tym 
przypadku tak zwane czołówki, czyli 

latarki zakładane na głowę. Świecąca 
głowica na gumowym pasku umiesz-
czona jest na wysokości czoła. Oświe-
tla więc to, co mamy aktualnie w za-
sięgu wzroku. Godne rozważenia za-
kupu są też warsztatowe lampki za-
silane z sieci. Mają one długi kabel 
oraz haczyk, dzięki któremu można 
je zawiesić. Warto też sięgnąć po la-

tarki na baterie, które mają w obu-
dowie magnes. One z kolei mogą być 
podczepiane do różnych metalowych 
elementów samochodu.

NIEZBĘDNE KLUCZE
Zestaw kluczy płaskich. Bez nich nie 
uda się wiele nawet  d robnych na-
praw. W zestawie jest przeważnie 

 REKLAMA 

SAMODZIELNE NAPRAWY 
MOGĄ NAM DAĆ WIELE 
SATYSFAKCJI. DZIĘKI NIM 
LEPIEJ POZNAMY ZASADY 

FUNKCJONOWANIA 
NASZEGO SAMOCHODU 
I ZDOBĘDZIEMY WIĘKSZE 

DOŚWIADCZENIE 
W USUWANIU USTEREK. KTO 

WIE, CZY NIE PRZYDA SIĘ 
TO KIEDYŚ W TRASIE, GDY 
W SYTUACJI AWARYJNEJ 

BĘDZIEMY ZDANI JEDYNIE 
NA SIEBIE. Klucz do kół jest niezbędny, jeśli będziemy 

chcieli zdjąć koła w przypadku konieczności 
naprawy lub jeśli zamierzamy je wymienić.
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kilkanaście dwustronnych kluczy o 
różnych wielkościach. Rozmiar za-
wsze widnieje na rękojeści narzę-
dzia. Ciekawą propozycją są klu-
cze z jednej strony płaskie, a z dru-
giej oczkowe – oba tego samego 
rozmiaru. 
Zestaw kluczy oczkowych. Przy-
datne są one przede wszystkim do 
odkręcania kół, ale nie tylko. Za-

miast szczęk klucze te mają ob-
ręcze. Lepiej się nimi pracuje, bo 
nie zsuwają się z nakrętki. Do ga-
rażu najlepiej wybrać klucze wy-
gięte pod kątem 75o w stosunku 
do rękojeści. Łatwiej się nimi ma-
newruje, gdy śruba jest usytuowana 
w zagłębieniu. Podobnie jak płaskie 
– klucze oczkowe także są dwu-
stronne. Droższe będą modele z tak 
zwaną grzechotką. Mają one po-
krętło z  mechanizmem zapadko-
wym. Można je wtedy ustawić tak, 
żeby klucz wykonywał ruch wyłącz-
nie w jedną stroną (tylko przykrę-
canie lub tylko odkręcanie). Pod-
czas cofania rękojeści następuje tak 
zwany ruch jałowy, „oczko” pozo-
staje nieruchome, a przekręca się 
jedynie uchwyt z jego obejmą. To 
umożliwia wykonywanie krótkich 
ruchów, bez zdejmowania klucza ze 
śruby.
Zestaw kluczy nasadowych. Klucze 
takie są właściwie zamiennikiem 
płaskich. Nadają się do podob-
nych zastosowań. Nie da się jed-
nak odkręcić nimi nakrętek znaj-

dujących się na długich, gwinto-
wanych  tr  zpieniach. Ich wielkim 
plusem jest natomiast to, że są wy-
godniejsze podczas odkręcania za-
pieczonych lub przerdzewiałych 
śrub. W zestawie jest najczęściej 
jeden klucz z grzechotką i kilkana-
ście lub kilkadziesiąt wymiennych 
końcówek o różnych rozmiarach. 
Komplet zawiera także sztywną 
nasadkę przedłużającą, dzięki któ-
rej łatwo jest dostać się do śrub głę-
boko ukrytych. Są w nim, oprócz 
nasadek, także różnego typu i roz-
miaru bity do wkrętów, rozszerza-
jące znaczenie możliwości klucza. 
Do zastosowań motoryzacyjnych 
ogromnie przydają się też proste 
i  mocne klucze nasadowe, które 
stanowią jedną całość z nasadką. 
Nasadka jest wtedy niewymienna. 
To na przykład nieskomplikowane, 
monolitycznej budowy klucze 
o kształcie fajki, idealne sprawdza-
jące się podczas wymiany kół. Mo-
nolityczną budowę mają też klucze 
krzyżowe. Na każdym z czterech ra-
mion takiego krzyżaka znajduje się 
nasadka innego rozmiaru. Specy-
ficznym rodzajem modeli nasado-
wych są klucze dynamometryczne. 
Mają one mechanizm nastawiania 
wybranego, maksymalnego mo-
mentu obrotowego. To ważne, gdy 
trzeba coś dokręcić z konkretnie 
ustaloną siłą. Gdybyśmy zadzia-
łali większą, mechanizm zareaguje 
i klucz zacznie się przekręcać, nie 
poruszając nasadką. 
Klucz do świec. Świec zapłono-
wych nie wykręcimy bez jego uży-
cia. Klucz ma końcówkę dostoso-
waną do kształtu świecy oraz długi 
trzonek zakończony uchwytem do 
trzymania w dłoni. Niektóre klu-
cze wyposażone są w trzonek prze-
gubowy. To doskonałe rozwiązanie 
w  sytuacji, gdy jest trudny dostęp 
do świec.

PODNOŚNIK
W wyposażeniu każdego samo-
chodu zawsze znajduje się ręczny 
lewarek. Nie nadaje się on jednak 
do pracy w  sytuacji, gdy po unie-
sieniu pojazdu trzeba pod niego 
wejść. Wygodniejszy będzie wów-
czas podnośnik hydrauliczny. Taki 

Bogaty zestaw narzędzi musi zostać odpowiednio uporządkowany 
– wówczas z łatwością sięgniemy po te najbardziej pomocne.

Przydatnym narzędziem, które warto mieć 
w garażu jest ciśnieniomierz. Jego 
uzupełnieniem będzie kompresor do kół.
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sprzęt pozwala unieść ciężar warto-
ści kilku ton (niektóre nawet do 20 
t). Można nim bezpiecznie i wygod-
nie podnieść auto na kilkadziesiąt 
centymetrów, aby wymienić lub do-
konać pewnych napraw podwozia 
i  zawieszenia. Podnośnik wsuwa 
się pod samochód, w  czym poma-
gają małe kółka. W  odpowiednim 
miejscu umieszcza się długą waj-
chę i wykonując nią ruchy w przód 
i  tył, unosi auto. Aby ponownie je 
opuścić, zwalnia się blokadę. Opa-
danie odbywa się płynnie i wolno.  
Do samochodów nisko zawieszo-
nych przeznaczone są podno-
śniki o tak zwanym niskim profilu. 
W  sprzedaży są także specjalne 
podnośniki do motocykli. 

PROSTOWNIK
Prostownik to inaczej mówiąc łado-
warka do akumulatora samochodo-
wego. Wystarczy jakieś niewielkie 
zwarcie lub pozostawienie na noc 
włączonych świateł lub radia, żeby 

JEŚLI NIE MAMY PEWNOŚCI, 
ŻE NAPRAWA NAM SIĘ 

UDA, LEPIEJ ZASIĘGNĄĆ 
PORADY SPECJALISTÓW. 
W PRZECIWNYM RAZIE 

MOŻE ONA SKOŃCZYĆ 
SIĘ ROZMAITYMI 

USZKODZENIAMI, KTÓRYCH 
WYELIMINOWANIE 

ZNACZNIE PRZEKROCZY 
SUMĘ, KTÓRĄ CHCIELIŚMY 

ZAOSZCZĘDZIĆ NA 
FACHOWEJ NAPRAWIE. 

akumulator rozładował się, unie-
możliwiając rozruch silnika. Pro-
stownik „postawi go na nogi”. Warto 
jednak mieć zapasowy akumulator, 
ponieważ ładowanie może trwać 
kilka, a  czasem nawet kilkanaście 
godzin.  FO
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Lato

Remont łazienki nie ogranicza się 
do zakupu nowych płytek czy tapet. 
Wiąże się on zawsze z wykorzystaniem 
produktów z grupy chemii budowlanej. 
Kleje, farby, fugi, grunty to materiały 
niezbędne, kiedy przystępujemy do 
odnowienia łazienki. Trzeba pamiętać 
o wyborze preparatów odpowiadających 
specyfice tego pomieszczenia. Jakie 
będą najlepsze?

Odpowiednia termomodernizacja 
domu przyczyni się do oszczędności 
finansowych. Letnie miesiące to 
ostatni dzwonek, by zaplanować 
ocieplenie domu przed zimą. Ważnym 
aspektem jest wybór najlepszych 
dla nas materiałów i systemów 
ociepleniowych. Równie istotne 
będzie znaleziene ekipy budowlanej 
z doświadczeniem.

TERMOMODERNIZACJA DOMU

W NASTĘPNYM NUMERZE

Światło słoneczne jest szczególnie 
intensywne i często okazuje się bardzo 
dokuczliwe. Skutecznym sposobem 
na odcięcie się od jego nadmiaru 
jest montaż rolet w oknach. Warto 
je dopasować zarówno do specyfiki 
pomieszczenia, jak i strony świata, 
na którą okno się otwiera.

Upalne lato, jakiego doświadczyliśmy ostatnio, może powtarzać się coraz 
częściej. Nadmiar słońca daje się we znaki wówczas nie tylko ludziom, 
ale też roślinom. Są jednak sposoby na takie zaplanowanie ogrodu, by jak 
najmniej odczuły skutki upału. Wystarczy dobrać odpowiednie gatunki, 
sposoby nawożenia czy choćby rodzaje nawierzchni. 
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