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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

WIOSNA

Dowiedz się więcej 
na stronie 100-101

Wiosna 
w ogrodzie. 
Obudź ją 
kolorami!

•  czas na remonty 
– zróbmy plan i do dzieła!

•  zdrowiej w twoim domu 
– czysta woda i świeże powietrze
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Poczucie bezpieczeństwa to podstawowa 
potrzeba człowieka – gdy czujemy się 
niepewnie, przestajemy być twórczy 
i kreatywni, nie rozwijamy się, a całą 
swoją energię poświęcamy na walkę 
z zagrożeniami. W dzisiejszym świecie 
wdzierają się one we wszystkie prawie 
sfery życia – słowo bezpieczeństwo 
słyszymy w kontekście konfliktów 
międzynarodowych, mówi się 
o bezpieczeństwie finansowym 
i energetycznym. Podczas gdy na globalną 
sytuację nie mamy wpływu, zapewnijmy je 
sobie przynajmniej we własnych czterech 
kątach. Urządzając swoje mieszkania 
i domy, koncentrujemy się głównie na 
funkcjonalności i estetyce, zapominając 
o rozwiązaniach gwarantujących nam 
bezpieczeństwo. Tymczasem warto o nie 
zadbać na każdym etapie prac. Tym 
razem zachęcamy do przyjrzenia się 
pod tym kątem domowym instalacjom 
– niesprawna elektryka, woda 
i kanalizacja mogą nie tylko uprzykrzyć 
codzienne życie, ale też bywają źródłem 
wielu poważnych zagrożeń. Radzimy, jak 
przeprowadzić ich modernizację, by to 
ryzyko zmniejszyć. Tej wiosny poprawmy 
też bezpieczeństwo w strefie wejścia 
– zachęcamy do wymiany drzwi na takie, 
które poza innymi atutami ochronią nas 
przed złodziejami. Dodajmy do tego 
odpowiedni dzwonek oraz domofon 
i możemy spać już spokojnie. Bezpieczne 
mieszkanie łatwiej też będzie zostawić, gdy 
wybieramy się na wiosenną majówkę.

Owocnych prac i miłej lektury.

Nasz adres: www.mjakmrowka.pl



ZNAJDŹ MIEJSCE DLA PAPROCI
Wiosna to idealna pora, by wzbogacić nasz 

ogród o paprocie. Pióropusza ich liści będą 
doskonałym tłem dla innych roślin. Dobrze 

wyglądają w towarzystwie miodunek, konwalii 
czy anemonów. Paprocie można sadzić pod 

drzewami – tu najlepiej sprawdzą się wyższe 
gatunki, na rabatach bylinowych, przy zacienionych 

ścianach budynku, a także w pojemnikach. 
Wybierzmy dla nich stanowisko w cieniu lub półcieniu 
i pulchną, przewiewną, zawierającą dużo próchnicy 
glebę. Na piaszczystej można uprawiać 

orlicę pospolitą lub paprotkę pospolitą, które są mniej 
wymagające, a jeśli jest ona wilgotna, to także 
narecznicę samczą i pióropusznik strusi. Po posadzeniu 
roślin, aby nie przesychały ich płytko osadzone 
korzenie, należy ziemię wokół nich wyściółkować 
korą, torfem czy liśćmi lub skoszoną trawą. Nie 
zapominajmy również o ich regularnym podlewaniu. 
By cieszyć się ich pięknymi liśćmi, warto wiosną 
nawieźć paprocie wieloskładnikowym 
nawozem mineralnym.
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SADŹMY RÓŻE
Zgodnie ze starą szkołą róże sadziło się jesienią. Było to 
uzasadnione, gdy w szkółkach wykopywano rośliny wprost z ziemi 
i sprzedawano je z odkrytymi korzeniami. O tej porze roku lepiej 
się przyjmowały i były mniej narażone na przesuszenie. Poza tym 
na jesieni bogatsza była ich oferta. Obecnie z powodzeniem róże 
można sadzić wiosną. Ich korzenie chroni warstwa wilgotnego torfu 
owinięta folią lub jutą, a pędy zabezpiecza wosk lub perforowana 
folia – dzięki temu nie grozi im przesychanie. W przeciwieństwie 
do posadzonych jesienią nie muszą się też obawiać mrozów. 
Najlepiej kupować róże sprzedawane w pojemnikach, gdyż można 
je sadzić nawet przez cały sezon. Gwarancję, że roślina się przyjmie, 
daje nam jej jakość – należy wybierać egzemplarze o trzech 
pędach i z zieloną, gładką korą, co świadczy o tym, że roślina 
jest nieprzesuszona i zdrowa. Róże warto sadzić w towarzystwie 
z szałwią i lawendą. Ich intensywny zapach, szczególnie w letnie 
upalne dni, skutecznie odstrasza szkodniki od róż.

KUSZĄCE HIACYNTY
Trudno wyobrazić sobie wiosnę bez 
intensywnie pachnących hiacyntów. 
Zachwycają bogactwem kolorów 
i kuszą zapachem. Mogą być 
śnieżnobiałe, niebieskie, różowe, 
purpurowe, żółte, karminowe czy 
łososiowe. Najpiękniej wyglądają 
w dużych grupach. Z rozwagą 
wybierzmy im odpowiednie 
stanowisko. W pełnym słońcu bardzo 
szybko zakwitną i będą krótko nas 
cieszyć, dlatego najlepiej sytuować 
je w miejscach lekko zacienionych. 
Po zasuszeniu liści, pod koniec 
czerwca cebule warto wykopać 
i trzymać w ciepłym, przewiewnym 
miejscu, aż do jesieni, kiedy będzie 
można je wsadzić do gruntu. 
Koniecznie pamiętajmy o usunięciu 
uschniętych kwiatów, by nie doszło 
do zawiązania się owoców, co osłabia 
przyrost cebul. Sadząc hiacynty nie 
zapomnijmy, by wkładać je piętką ku 
dołowi na głębokość około 20 cm. 
Jeśli marzy nam się barwna rabata, 
sadźmy kilka sztuk co 10-15 cm. 
Zapewnijmy im żyzne, piaszczyste 
podłoże o odczynie obojętnym. 
Natomiast nie urosną na ciężkiej, 
gliniastej ziemi, nie lubią też gleby 
o bardzo kwaśnym pH.



 REKLAMA 

BARWY WIOSNY
O tej porze roku jak nigdy potrzebna jest nam 
duża dawka kolorów i zapachów. Ich najlepszym 
źródłem są wiosenne kwiaty. Warto, by znalazły 
się wszędzie – we wnętrzach naszych domów 
i mieszkań, na tarasach i balkonach, również 
w ogrodzie. Zachęcą nas do aktywności 
także na dworze. Dla wczesnej wiosny 
typowe są choćby hiacynty, prymulki, fiołki, 
narcyzy, czy tulipany Kaufmana lub Griega. 
Rośliny wysadzajmy w grupach, w miejscach 
osłoniętych od wiatru, najlepiej od strony 
południowej. Takie stanowisko daje gwarancję, 
że zapach kwiatów słabiej pachnących nie 
będzie rozpraszany przez wiatr.

BY ZBIORY BYŁY OBFITE
Jeśli jesteśmy miłośnikami świeżych warzyw i nie chcemy czekać 
na zbiory z grządek, zdecydujmy się na wykonanie lub zakup tunelu 
foliowego. Uprawiane w nim jarzyny trafią na nasz stół znacznie 
wcześniej – nawet o 3 tygodnie niż gdybyśmy hodowali je na 
grządkach! W ten sposób możemy przyspieszyć wiosenny zbiór 
sałaty czy rzodkiewki. Wcześniej będziemy mieć też radość ze 
spożywania pomidorów, ogórków, cukinii, kapusty, a także papryki 
i bakłażanów. Uprawiane pod folią warzywa są delikatniejsze niż 
te z pola – ich owoce mają bardziej aksamitną skórę i liście oraz 
łagodniejszy smak. Warto zdecydować się na tunel o wysokości 
około 2 m, co umożliwi nam swobodne poruszanie się po nim 
i doglądanie naszych upraw. Powinny się w nim znajdować 2 pary 
drzwi – z przodu i tyłu, zapewnią sprawną wentylację. Zwróćmy 
też uwagę na materiał, z którego wykonano stelaż. Może być lekki, 
ale mniej trwały z PVC lub stabilny metalowy, który zapewni dobrą 
konstrukcję na lata. 
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NOWOCZESNE SIEDZISKA OGRODOWE
W trakcie prac ogrodowych potrzebna będzie też 
przerwa na relaks. Dziś możemy wypoczywać 
wygodniej dzięki pomysłowym siedziskom 
przeznaczonym do wypoczynku na trawie. Między 
innymi warto nabyć wielkoformatowe poduchy 
obleczone odporną tkaniną. Możemy je ułożyć 
w formie pufa, materaca lub fotela. Inną propozycją 
są naśladujące tradycyjne siedzisko sako, ogrodowe 
worki wypełnione kulkami styropianowymi. Układają 
się idealnie do kształtu sylwetki i pozwalają na 
wypoczynek zarówno w pozycji siedzącej, jak i leżącej. 
Łatwo je przenosić, gdyż są lekkie. Dodatkowo gruba 
i wodoodporna tkanina sprawia, że będą trwałe, 
wytrzymałe i łatwe do utrzymania w czystości. 
Ciekawą propozycją są też nadmuchiwane pufy, 
z których zrobimy wygodną leżankę dla jednej lub 
sofę dla nawet trzech osób. Uszyte są z tkaniny 
namiotowej. Po rozwinięciu z małego rulonu wystarczy 
nabrać powietrza do środka rękawa, wykonując kilka 
ruchów zagarniających. Otwór zawiązujemy i w ciągu 
minuty z małej paczki złożonego materiału powstaje 
duży, lekki i wygodny mebel ogrodowy, do którego 
nadmuchania nie potrzeba pompki.

ORYGINALNE DONICZKI
W tym sezonie popularne będą pojemniki, które wyglądem zupełnie 
nie przypominają doniczek lub tworzą iluzję innego przedmiotu. 
Kwiaty sadzimy w imitacjach zastawy stołowej, w tym ceramicznych 
naczyniach o wizerunku kubków, filiżanek, dzbanków, mis i miseczek. 
Ale także spotkamy ozdobne rośliny w konewkach, cebrzykach, 
kubełkach, kankach, a nawet kaloszach. Niejednokrotnie pojemniki 
tego typu będą postarzane. Gdzieniegdzie emalia zostanie 
wyszczerbiona, dzięki czemu zyskają złudzenie wiekowych, wręcz 
wyszukanych na targach staroci. Niedawno też doceniliśmy urok 
tradycyjnych słoików o grubym szkle, przeznaczonych do wekowania. 
Z powodzeniem zastępują osłonki na doniczki.  
Panuje też moda na inną imitację, mianowicie materiału. Ceramiczne 
doniczki sprytnie udają wiklinową plecionkę, kamień, beton i drewno. 

JAK UŁATWIĆ SOBIE SADZENIE 
ROŚLIN CEBULOWYCH

Wiosną czas na sadzenie i wysiewanie 
roślin. Oprócz gotowych sadzonek trzeba 
zająć się cebulami wielu ozdobnych 
kwiatów. Nie każdy wie, że można sobie 
tego typu prace ułatwić. Przede wszystkim 

zamiast wykopywać ręcznie ziemię pod rośliny, możemy 
skorzystać z uniwersalnej motyczki. Ma kształt wąskiej 
łopatki, z pazurkami po drugiej stronie. To w rzeczywistości 
dwa narzędzia w jednym. Pomoże oczyścić podłoże 
i usunąć górną warstwę gleby, a następnie zrobić dołek 
na cebulkę. Ale zagłębienia w ziemi możemy też wykonać 
w szybki sposób prostym narzędziem, jakim jest pikownik. 
Sprawdzi się przy mniejszych cebulkach. Ma kształt 
szpikulca z nadrukowaną miarką, co pozwala na precyzyjne 
umieszczanie cebulek na wyznaczonej głębokości. 
Zakończony jest wygodnym uchwytem, na którym 
możemy się oprzeć, dzięki czemu zanurzy się w ziemi 
szybko i sprawnie. Innym urządzeniem ułatwiającym 
sadzenie cebulek jest sadzarka. To owalny cylinder 
z ruchomą rączką. Pozwala na wykopanie precyzyjnego 
dołka o równych ściankach, bez rozkopywania ziemi wokół. 
Umożliwia wybranie podłoża i wysypanie go w innym 
miejscu, a dzięki podziałce na ściance, wiemy jak głęboki 
otwór powstanie.  
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SEZON W OGRODZIE

NATLENIENIE TERENU TRAWNIKA
Trawnikowi na wiosnę przyda się solidne napowietrzanie. 
To czynność, która wywiera istotny wpływ na 
kiełkowanie i późniejszy rozwój roślin. Jest to tak 
zwana aeracja. Pozwala ona na dotlenienie warstw 
ziemi. Przeprowadzamy ją za pomocą różnego rodzaju 
narzędzi i urządzeń zakończonych szpikulcami. 
Podczas regeneracji trawnika, który nie zajmuje dużej 
powierzchni działki wystarczą ręczne narzędzia z kolcami 
lub wygodniejsze w użyciu nakładki na obuwie, tak 
zwane aeratory sandałowe. Dla większego komfortu 
pracy przyda się urządzenie do ręcznego prowadzenia, 
o podobnych szpikulcach i dające szybszy efekt. Można 
też skorzystać z nakładki do aeracji, którą mocuje się 
na cylindrze walca ogrodowego. Pozwala natlenić 
większy obszar trawnika w krótszym czasie. Najszybszy 
efekt przy minimum naszego wysiłku dadzą urządzenia 
mechaniczne. Dzięki zasilaniu będą wymagały jedynie 
precyzyjnego prowadzenia po trawniku, a aerację 
wykonają sprawnie w krótkim czasie.

DOSIEWANIE TRAWY
Często trawnik po zimie świeci łysymi placami, które 
trzeba uzupełnić. Dosiewanie trawy można przeprowadzić 
korzystając z nasion specjalnie do tego przygotowanych. To 
tak zwana mieszanka regeneracyjna do trawnika. Ale zanim ją 
zastosujemy, dobrze jest rozważyć, czy problemy z murawą nie 
są związane ze zmianą nasłonecznienia. Gdy fragment posesji, 
na którym założyliśmy trawnik został mocniej wyeksponowany, 
np. uschło drzewo ograniczające dostęp światła słonecznego 
lub odwrotnie, gdy rozrośnięte korony drzew czy dosadzone 
krzewy zacieniły teren, wówczas mamy do czynienia 
z nowymi warunkami, zaskakującymi nasze rośliny. Będziemy 
potrzebować specjalistycznej mieszanki traw, w pierwszym 
przypadku na teren mocno nasłoneczniony, w drugim do 
miejsc zacienionych. Warto wiedzieć, że wśród zestawów 
nasion znajdziemy też trawy na strefy podmokłe, bardzo suche 
i intensywnie eksploatowane.

WIOSENNE OCZYSZCZENIE 
I REGENERACJA MURAWY
Każdy trawnik po zimie wymaga w większym 
lub mniejszym stopniu odświeżenia. Do prac 
regeneracyjnych możemy przystąpić po 
wcześniejszym dokładnym zgrabieniu terenu. Dobrze 
jest skorzystać z miękkich grabi wachlarzowych. 
Następnie konieczne jest staranne, niskie skoszenie 
trawy. Jeżeli gościliśmy w sezonie jesiennym 
i zimowym kreta w ogrodzie, trzeba wszystkie 
kretowiska dokładnie wyrównać metalowymi 
grabiami. Jeśli potrzebna będzie 
intensywniejsza ingerencja w glebę, skorzystajmy 
z wertykulatora. Dzięki swym nożom pomoże 
pozbyć się tzw. filcu, czyli martwej warstwy resztek 
roślinnych i zbitek trawy. Najlepiej zdać się na 
urządzenie silnikowe. Dobrze jest trawnik podsypać 
torfem. Łyse place wymagają dosiania trawy. 
Następnie wyrównujemy teren np. widłami. Na koniec 
rozsypujemy nawóz do trawników i obficie podlewamy. 
Dla wyrównania i dociśnięcia wysianej trawy oraz 
wschodzących roślin warto wykonać wałowanie. 
Używamy do tego walca o ciężarze 70-300 kg. 
Narzędzie prowadzimy „na krzyż”. Dociśnięte kępki 
trawy będą w ten sposób pobudzane do rozkrzewiania, 
a murawa zostanie idealnie wyrównana. 
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WYZWANIA DLA DOMU

NA ROZTOCZA!
Gruntowne wiosenne sprzątanie to także 
eliminacja szkodliwych dla zdrowia roz-
toczy, szczególnie dotyczy to osób na 
nie wrażliwych i alergików. W sypialni 
walkę z nimi trzeba zacząć od łóżka. Ma-
terac nie tylko trzepiemy i odkurzamy, 
ale też przekładamy na stronę bardziej 
przewiewną, jeśli mamy model „lato/
zima”.  W trakcie porządkowania pokoju 
możemy zastosować nie tylko tradycyjne 
czyszczenie, trzepanie i odkurzanie, ale 
też warto sięgnąć po preparaty zapo-
biegające rozprzestrzenianiu się niebez-
piecznych dla zdrowia mikroorganizmów. 
Dobrym sposobem na odkażenie mate-
raca, kołder i poduszek jest użycie spe-
cjalistycznego preparatu w sprayu. Wy-
starczy spryskać płynem tkaniny, pościel 
lub obicie i pozostawić go na 2 godziny. 
Po upływie tego czasu pościel pierzemy, 
a materac odkurzamy. Dobrze jest w ten 
sam sposób pozbyć się roztoczy z dy-
wanu i tapicerowanych mebli, jeśli takie 
mamy w sypialni. Ponadto pamiętajmy, 
że przesłony okienne również są siedli-
skiem tych mikroskopijnych pajęczaków. 
Warto je spryskać i porządnie wyprać 
lub odkurzyć.

PACHNĄCY DOM BEZ OWADÓW
Gdy muchy się budzą, wiadomo, że przyszła wiosna. Przez zimę zapominamy 
jak bardzo potrafią być dokuczliwe. Pojawiają się często przy szybach i lubią 
naszą kuchnię oraz jadalnię. Nie są niestety niegroźnymi owadami. Mogą 
przenosić salmonellę, powodować schorzenia pasożytnicze i grzybicze, 
a także choroby takie jak dur brzuszny, tyfus, czerwonka, gruźlica oraz choroba 
Heinego-Medina, w związku z czym trzeba ich unikać. Dlatego dobrze jest 
zadbać o przestrzeń domu, zwłaszcza tam, gdzie muchy mogą mieć styczność 
z jedzeniem. Zwalczymy je stosując spraye, które równocześnie zadziałają jak 
odświeżacze powietrza. Są to preparaty o różnych kompozycjach zapachowych, 
np. leśnych kwiatów, cytryny, lawendy. Spray przyda się też latem – pozwoli 
nam uporać się z komarami i osami. Zadziała też na mole. Ponadto muchy 
możemy łapać przy pomocy lepu. Dziś znajdziemy gustowne płaskie przylepce 
o dekoracyjnej formie, które niczym nie przypominają tradycyjnych, wiszących, 
poskręcanych taśm. Oryginalnym rozwiązaniem są też bezzapachowe naklejki 
wabiące owady, które świecą w ciemności.

ODŚWIEŻAMY WNĘTRZE 
SZAFY
Porządki w garderobie dobrze 
jest zacząć od selekcji ubrań: 
zimowe możemy schować lub 
przenieść na mniej dostępną 
półkę, letnie wyjmujemy i pierzemy, 
a nieużywane oddajemy potrzebującym, choćby wrzucając je do pojemnika 
PCK. Często zapominamy o tym, że wnętrze szafy, szuflad, w których 
przechowujemy ubrania oraz przestrzeń garderoby, choć są zamykane, 
jednak również się kurzą i brudzą. Dobrze jest umyć je zanim schowamy 
wypraną odzież. Możemy skorzystać z detergentów lub użyć roztworu 
wody i sody oczyszczonej. Nie tylko pozbędziemy się zabrudzeń, ale także 
odświeżymy w ten sposób zapach w szafie. Dla miłej woni warto też do 
szaf włożyć woreczki zapachowe, które utrzymają przyjemną atmosferę 
na dłuższy czas. Praktyczne będą odświeżacze ziołowe, np. rozmarynowe 
czy macierzankowe, ale możemy też wybrać żelowe zawieszki o wybranym 
zapachu, np. czekolady, wanilii lub cytrusów. Gdy nie mamy dużo miejsca, 
wystarczy zamienić kilka wieszaków na tkaninowe, które spryskuje się 
olejkami eterycznymi. Jeśli obawiamy się w szafie moli, wybierzmy 
zapachowe odstraszacze, takie jak płynne zawieszki o zapachu lawendy lub 
pułapki cedrowe. Będą zabezpieczały nasze ubranie i pięknie pachniały. Do 
szuflad możemy włożyć zapachowy papier na mole, którym wyścieła się 
ich dno. Warto wiedzieć, że nawet tradycyjne kulki molowe już dziś pachną 
inaczej niż tylko naftaliną.



ŻEBY BIELIZNA BYŁA BIAŁA
Słowo bielizna nie wzięła się 
znikąd. Niestety jej biel, jak wiemy, 
nie jest trwała. Kolejne prania 
sprawiają, że włókna zaczynają 
żółknąć. Z tego względu dobrze 
jest dodawać do proszku preparat, 
który utrzyma lub odzyska biel. Dla 
osób doceniających udogodnienia 
poleca się chusteczki wyłapujące 
kolor i zapobiegające szarzeniu 
bielizny. To jednorazowe kawałki 
tkaniny nasączonej preparatem 
chemicznym, które wyrzucamy po 
cyklu prania. Warto wiedzieć, że 
popularne proszki do prania białego 
są przeznaczone jedynie do tkanin 
naturalnych, takich jak bawełna, 
wełna czy len. Sztuczne włókna w nim 
uprane utracą biały kolor, dlatego 
trzeba do nich używać preparatów 
do odzieży kolorowej. Ponadto na 
rynku dostępne są różnego rodzaju 
wybielacze. Trzeba jednak uważać, 
gdyż niektóre są bardzo silne i mogą 
zniszczyć delikatne tkaniny. Jeśli 
nie przepadamy za detergentami, 
możemy użyć bezpiecznego sposobu, 
jakim jest dodatek sody oczyszczonej. 
Pół torebki wsypujemy do pralki 
lub balii, w której moczymy pościel 
czy firanki. Jeśli nie mamy w domu 

sody, możemy użyć proszku do 
pieczenia. Całą torebkę dodajemy do 
prania. Zawarta w nim soda zadziała 
analogicznie, czyli nie tylko pomoże 
doprać pranie, usunąć trudne plamy, 
rozjaśni bieliznę, ale dodatkowo 
umożliwi pozbycie się uporczywych 
zapachów, takich jak tytoniu lub psiej 
sierści. Innym babcinym sposobem 

jest dodanie do prania szarego 
mydła, które na powrót jest dziś 
powszechnie dostępne. Wystarczy 
zetrzeć je na tarce (około 2 łyżki) 
i dodać do proszku. Do namaczania 
białej odzieży można przygotować 
kąpiel z dodatkiem wody utlenionej. 
Jedną łyżkę mieszamy z 3 litrami 
wody. 

 REKLAMA 



PODUSZKOWY MASAŻ SHIATSU 
Wiosną, kiedy budzą się w nas siły witalne, 
zadbajmy o relaks i pozimową regenerację 
naszego ciała. Z pomocą może nam przyjść 
elektryczna poduszka do masażu shiatsu 
(pochodzącego z Japonii sposobu leczenia za 
pomocą ucisku kciuka). 
W poduszce umieszczono specjalny system 
masujący złożony z obrotowych rolek, 
zwykle działających również jako promienniki 
podczerwieni, wygenerowujące ciepło. 
Poduszka ma najczęściej dwa tryby pracy 
– mniej i bardziej intensywny. W sklepach 
można dostać różnej wielkości poduszki 
masujące, niemniej na początek warto 
zakupić niewielką, poręczną i ocenić, czy 
ten typ masażu nam odpowiada. Małą 
poduszkę można umieścić na wysokości 
karku, w odcinku piersiowym czy na 
wysokości lędźwi. Obrotowo-uciskowy ruch 
rozlużnia mięśnie, zwiększa ich elastyczność, 
poprawia ukrwienie, rozgrzewa i daje ukojenie 
w miejscach bólowych. Zwykle w zestawie 
z poduszką sprzedawane są dodatkowe 
akcesoria np. elastyczny pas, który umożliwia 
założenie poduszki na oparcie fotela, 
krzesła czy w inne miejsce, gdzie będzie 
nam wygodnie zażywać masażu. Poduszka 
masująca o niewielkich rozmiarach przyda 
nam się też na wyjazdach, kiedy mamy 
więcej czasu dla siebie i możemy 
zapewnić sobie odrobinę 
relaksu.

WALIZKI I TORBY DO WIOSENNEGO PRZEGLĄDU
Po wakacjach i sezonie urlopowym walizki oraz torby zwykle wrzucamy na pawlacz, na dno 
szafy, upychamy w pomieszczeniu gospodarczym. Zachęcamy, by przed wyjazdem na ferie 
zimowe i wielkanocne sprawdzić ich stan, wywietrzyć, oczyścić, a może też poddać 
konserwacji. Na początek, torby i walizki należy odkurzyć, szczególnie w załamaniach, przy 
krawędziach wyściółek – zwykle tam zalegają drobinki piasku, okruchy i włoski z ubrań. Jeśli 

w walizce lub torbie kiedykolwiek pojawiła się wilgoć, może 
ona wydzielać nieprzyjemny zapach, dlatego warto przetrzeć 
wnętrze delikatnie zwilżoną w roztworze wody z cytryną 

ściereczką frotté, a potem bardzo dobrze wysuszyć. Jeżeli w walizce czy torbie są plamy, 
możemy je spróbować usunąć środkami do mycia tapicerki lub dywanów (tworzą 

czyszczącą pianę na powierzchni nie powodując nadmiernego zmoczenia 
tkanin i wyściółek). Dobrym sposobem na czas dłuższego przechowywania 
walizek, toreb i plecaków jest wrzucenie do nich woreczków absorbujących 
wilgoć. Bardzo często kupując np. buty znajdujemy takie woreczki 
w pudełkach. Zamiast je wyrzucać, wykorzystajmy dla higieny naszych 
akcesoriów bagażowych.
Przeglądowi powinniśmy poddać też wszelkie elementy ruchome: 
suwaki, zamki, rączki i kółka. Suwaki dobrze jest natrzeć woskiem 
– metodą „dziadka” przy użyciu zwykłej świecy. Naderwane lub sparciałe 
rączki warto wzmocnić, niekiedy można wykorzystać w tym celu taśmy 
samoprzylepne tekstylne np. chirurgiczne lub zbrojone. Czasem jakieś 
elementy obudowy należy też dokręcić i podkleić. Jeśli nasza walizka czy 

torba wyposażona jest w kółeczka, należy je odkurzyć ssawką, po czym 
lekko naoliwić np. wygodnym w dozowaniu sprayem WD40.
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WYZWANIA DLA DOMU

PIERZYNY! KONIEC ZIMY!
Wzrost temperatur to dobry moment, żeby odświeżyć naszą pościel 
i sprawić, by spało nam się przyjemniej oraz zdrowiej. W zimie 
korzystamy zwykle z ciężkich pierzyn i grubych kołder puchowych, 
wiosną warto zmienić je na coś lżejszego i bardziej przewiewnego. 
Od pewnego czasu w sklepach dostępne są różne typy kołder 
polecane do określonych upodobań i funkcji. Należą do nich 
m.in. kołdry letnie. Charakteryzują się równomiernie rozłożonym 
wypełnieniem z wysokosprężystych lekkich, zwykle silikonizowanych 
włókien. Ten rodzaj włókien ma wysoką elastyczność, jest odporny 
na zbijanie się i spłaszczanie, co zapewnia, że kołdra nie odkształca 
się. Dodatkowo włókna silikonizowane są bardziej miękkie i niewiele 
ważą, a to pozwala na optymalne przyleganie kołdry do ciała, co 
z kolei stanowi o komforcie w czasie snu. Kołdry letnie charakteryzuje 
też rzadsze pikowanie, rozłożone jednak na tyle równomiernie, żeby 
uniemożliwić przemieszczanie się wypełnienia. Zapewniają zatem 
przewiewność, gwarantując, że ciało może oddychać i regulować 
temperaturę podczas snu. Kołdry takie są szczególnie polecane 
alergikom.
Oszczędnym i pomysłowym rozwiązaniem są kołdry letnie z napami, 
które można ze sobą spinać i przekształcać w ciepłą podwójną kołdrę 
na zimę.
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BUDYNEK I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

WIOSENNY PRZEGLĄD DACHU
Gdy nastaną pierwsze słoneczne i bezdeszczowe dni, warto zlecić 
zaufanemu dekarzowi przegląd dachu. Będzie on szczególnie konieczny, 
jeśli zimą lub wczesną wiosną zauważyliśmy usterki lub zniszczenia 
dokonane przez śnieg i mróz. Im wcześniej się zdecydujemy na ich 
naprawę, tym większą mamy gwarancję, że nie dojdzie do dalszych 
zniszczeń podczas wiosennych i letnich ulew czy burz. W przypadku gdy 
nie podejmiemy radykalnych działań, możemy doprowadzić nawet do 
rozszczelnienia dachu, a w konsekwencji do zawilgocenia poddasza oraz 
ścian elewacyjnych. Jeśli na dachu zainstalowaliśmy belki przeciwśnieżne, 
podczas przeglądu należy je zdjąć, by ponownie przed zimą umieścić je 
na połaciach. Przegląd dachu obejmuje nie tylko pokrycie, ale również 
orynnowanie. Konieczne jest usunięcie zatorów spowodowanych przez 
piach, opadłe liście i gałęzie. Prace najlepiej powierzyć ekipie, która 
była odpowiedzialna za wykonanie naszego dachu lub innym dekarzom 
o sprawdzonej renomie. 

Do wiosennych porządków warto 
też zaliczyć raz na kilka lat lub 
w zależności od potrzeb mycie 
elewacji. Będzie ono konieczne, 
jeśli np. na ścianach osiadła sadza 
powstała podczas zimowego 
ogrzewania węglem czy pojawiły 
się na nich zanieczyszczenia 
oleiste. Powinno się je wykonać 
także, jeśli zauważymy glony czy 
mech. Systematyczna pielęgnacja 
ścian zewnętrznych chroni przed 
powstawaniem trudnych do 
usunięcia zabrudzeń i rozwojem 
grzybów pleśniowych, glonów czy 
szkodliwych mikroorganizmów 
prowadzących do degradacji tynku 
i innych warstw. Mycie elewacji 
można wykonać za pomocą myjki 
ciśnieniowej. Przy wyjątkowo 
uporczywych zabrudzeniach może 

się okazać, że potrzebne będzie 
czyszczenie wstępne szczotką 
o twardym włosiu. W takim 
przypadku koniecznie trzeba 
również użyć profesjonalnych 
środków myjących. Powinno 
się je dopasować do rodzaju 
zanieczyszczeń. Do odświeżania 
elewacji budynków wyższych niż 
jednokondygnacyjne najlepiej 
wykorzystać profesjonalną 
ekipę – potrzebne będzie choćby 
rusztowanie.
Mycie ścian zewnętrznych może 
odsłonić uszkodzenia i zmiany na 
elewacji, które pojawiły się na 
nich po zimie. To dobry moment, 
żeby zaplanować ewentualne 
prace konserwacyjno-naprawczne, 
kiedy podniosą się temperatury 
i ustabilizuje pogoda.

DROBNE NAPRAWY
Wiosną należy też bacznie przyjrzeć 
się ścianom otynkowanym. Jeśli 
zauważyliśmy drobne uszkodzenia 
mechaniczne, rysy czy uszczerbki 
tynku, konieczna będzie ich 
naprawa. Gdy szczeliny i ubytki są 
niewielkie (od 2 do 15 mm), dobrym 
rozwiązaniem będzie wykorzystanie 
uniwersalnej zaprawy budowlanej. 
Przed wypełnieniem defektów 
należy je odkurzyć i umyć. Nanosimy 
zaprawę, aż będzie ona gładko 
zlicowana ze ścianą. Jeśli na elewacji 
zauważyliśmy odspojenia tynku, 
trzeba je skuć aż do surowego 
muru, a po umyciu i odkurzeniu 
zagruntować. Gdy grunt będzie suchy, 
można przystąpić do uzupełniania 
ubytku zaprawą tynkarską.

CZYSTA ELEWACJA
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GDY ODBIERAMY 
MIESZKANIE W STANIE 
DEWELOPERSKIM LUB 
DOPROWADZILIŚMY 
BUDOWĘ DOMU DO 
STANU SUROWEGO 
ZAMKNIĘTEGO, 
PRZYSTĘPUJEMY DO 
NIEZBĘDNYCH PRAC 
WYKOŃCZENIOWYCH. 
ICH PRZEBIEG USPRAWNI  
SPORZĄDZONY WCZEŚNIEJ  
HARMONOGRAM.  

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Wykończenie zgodnie 

z PLANEM

Harmonogram to plan prac 
niezbędnych do wykonania 
na danym etapie budowy. 

Gdy zostały ułożone wszystkie in-
stalacje, tynki, zamontowane para-
pety, możemy przystąpić do prac wy-
kończeniowych. Należy do nich zali-
czyć między innymi wyrównywanie 
oraz malowanie ścian wewnętrznych, 
a także montaż płytek ceramicznych.  
Ostatni w domu zjawiają się specja-
liści od podłóg i  schodów drewnia-
nych, a w końcu monterzy drzwi we-
wnętrznych oraz listew przyścien-
nych. Na ten etap prac warto zro-
bić dość szczegółowy harmonogram. 
Oszacowanie terminu prowadzonych 
prac i  określenie zakresu ich prze-
biegu pozwoli nam przede wszyst-

kim na zamówienie oraz  dostarcze-
nie w  odpowiednim momencie ko-
niecznych materiałów. Dzięki niemu 
będziemy wiedzieli, ile czasu zajmą 
poszczególne etapy wykończenia. 
Wcześniejsze rozplanowanie prac 
ułatwi nam także dokonanie korzyst-
niejszych zakupów. Harmonogram 
jest również niezbędny, by zaplano-
wać na określony czas fachowców. 

DOBRY PLAN DZIAŁAŃ  
Na poziomie prac wykończeniowych 
przydatne będzie bardziej szczegó-
łowe rozpisanie wszystkich zadań 
do wykonania wraz z ilością niezbęd-
nych materiałów lub powierzchni do 
wykończenia, którą podaje się w od-
powiednich jednostkach. Może to 
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być liczba m2 ścian do malowania, ta-
petowania oraz ułożenia płytek cera-
micznych czy okładzin kamiennych, 
a także liczba drzwi wewnętrznych do 
zamontowania. Oprócz czasu trwa-
nia poszczególnych prac zaznacza się 
przerwy technologiczne konieczne 
np. podczas układania parkietu. 
Z harmonogramu wynika także czas 
zatrudnienia każdej z ekip, możemy 
też zaznaczyć w nim ewentualne wi-
zyty inspektora nadzoru, terminy do-
starczenia materiałów, daty odbioru 
poszczególnych etapów i  datę od-
bioru budynku. 

UKŁADANIE PŁYTEK
Najlepiej powierzyć je glazurnikowi 
z  doświadczeniem, którego prace 
wcześniej oglądaliśmy. Poza umie-
jętnościami powinien on mieć rów-
nież odpowiednie narzędzia. Płytki 
ścienne można układać na wielu pod-
łożach, które powinny być jednak 
wysezonowane. Układanie płytek na 
tynku jest możliwe po 28 dniach od 
jego naniesienia, jeśli jego wilgot-
ność nie przekracza 1%. Jeśli zde-
cydujemy się na montaż płytek na 
zagruntowanej ścianie betonowej, 
można do niego przystąpić po 3 mie-
siącach od zakończenia betonowania, 
wilgotność powinna wynosić 4%. Ce-
ramikę i okładziny kamienne można 
też montować bezpośrednio na pod-
łożu z płyt gipsowo-kartonowych lub 
gipsowo-włóknowych, jednak dzień 

wcześniej trzeba je zagruntować. 
Układanie płytek na podłodze trzeba 
poprzedzić wykonaniem wylewki sa-
mopoziomującej. W  miejscach mo-
krych, np. wokół wanien, brodzików 
i  umywalek, oraz na podłodze ła-
zienki należy przed przyklejaniem 
płytek ułożyć warstwę płynnej folii 
izolacyjnej. Do montażu potrzebne 
będą worki lub wiaderka z  gładzią, 
kleje do płytek i zaprawy do fugowa-
nia. Glazurnicy muszą też mieć sili-
kony do uszczelnień i dylatacji. 

GRUNTOWANIE ŚCIAN 
I PIERWSZE MALOWANIE
Do malowania nowych  ścian przystę-
pujemy po ich wysezonowaniu. Ma-
lowane podłoże musi być bowiem cał-
kowicie suche. Tynk gipsowy można 
pokrywać farbą po ok. 2 tygodniach 
od nałożenia, natomiast świeży 
tynk cementowo-wapienny dopiero 
po 3-4  tygodniach. Zanim rozpocz-
niemy pierwsze malowanie, musimy 
sprawdzić, czy na powierzchni ścian 
i sufitu nie ma dziur oraz rys. Mogą 
one powstawać na skutek osiadania 
nowego budynku. Najczęściej są to 
niewielkie, dość płytkie rysy i  pęk-
nięcia w  tynku, gładzi lub w  miej-
scu łączenia płyt gipsowo-kartono-
wych. Kolejnym etapem prac jest 
zagruntowanie podłoża. Jest ono ko-
nieczne w przypadku nowych tynków 
oraz ścian wykonanych z płyt gipso-
wo-kartonowych. Gruntowanie 

Materiały przeważnie kupujemy dopiero gdy umówimy wykonawców lub w trakcie trwania 
prac – fachowcy często pracują na określonych systemach i wiedzą, ile będzie ich potrzeba.

z PLANEM

ZAKUP MATERIAŁÓW 
POSADZKOWYCH, 

OKŁADZIN ŚCIENNYCH, 
A TAKŻE SPRZĘTÓW 

ŁAZIENKOWYCH ORAZ 
WYPOSAŻENIA KUCHNI 

TO OSTATNIE PRACE 
PRZED PRZEPROWADZKĄ. 
W WIELU PRZYPADKACH 
WARTO KUPIĆ MATERIAŁY 

WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU 
– OSZCZĘDZAMY WÓWCZAS 

NA STAWCE VAT. RÓWNIE 
OPŁACALNE JEST TEŻ  

KORZYSTANIE Z PROMOCJI 
ORAZ ZAKUP KOŃCÓWEK 
SERII, CZY TEŻ NABYWANIE 

MATERIAŁÓW Z EKSPOZYCJI. 
NA TYM ETAPIE NIE NALEŻY 

JEDNAK OSZCZĘDZAĆ 
NA ROBOCIŹNIE.
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nie jest wymagane, gdy użyto płyty 
gipsowo-włóknowej. Należy zastoso-
wać grunt odpowiedni dla farby na-
wierzchniowej, którą chcemy poma-
lować ściany. Dopiero po jego wy-
schnięciu można przystąpić do wy-
kańczania ścian. Gruntowanie oraz 
malowanie tych płaszczyzn najle-
piej przeprowadzać w  temperaturze 
powyżej 5°C, przy wilgotności poni-
żej 80%. Malowanie można też zapla-
nować w  późniejszym terminie, gdy 
będą już ułożone posadzki i  zamon-
towane futryny drzwi wewnętrznych. 
Farby na ściany i  sufity kupujemy 
gotowe lub z  mieszalnika. Najlepiej 
wstrzymać się z zakupami aż do wy-
konania przez wykonawców dokład-
nego pomiaru powierzchni do poma-
lowania – unikniemy zakupów ponad 
miarę potrzeb.

UKŁADANIE POSADZEK 
DREWNIANYCH
Przed przystąpieniem do układa-
nia podłóg drewnianych i  drewno-
pochodnych konieczne jest również 
wcześniejsze wyrównanie i  zagrun-
towanie podłoża, należy też spraw-
dzić wilgotność pomieszczenia i wy-
lewek. Podczas montażu parkietu 
optymalna temperatura otoczenia to 
18-22°C, a  wilgotność powietrza po-
winna mieścić się w  granicach 45- 
-60%. Dopiero kiedy jest sucho, ukła-
damy posadzki drewniane: parkiet, 
panele drewniane lub laminowane 

i  deski warstwowe. Do ich wykona-
nia można przystąpić, gdy wilgot-
ność podkładu betonowego nie prze-
kracza 3%. Istotna jest także wilgot-
ność desek, nie może przekraczać 
9%. Jeśli jest zbyt wilgotno, suszymy 
pomieszczenia (można wypożyczyć 
specjalne maszyny osuszające). Na 
48 godzin przed rozpoczęciem mon-
tażu posadzki, umieszczamy za-
mknięte paczki z elementami drew-
nianymi w pomieszczeniu, w którym 
będą układane. Dzięki temu „dosto-
sują” się one do wilgotności powie-
trza w  pomieszczeniu. Montaż par-
kietu należy powierzyć fachowcom, 
panele laminowane można ułożyć sa-
modzielnie. Posadzki trzeba chronić 
przed uszkodzeniem, na przyklad 
rozkładając arkusze tektury czy zu-
żyte kartony. Gdy parkiet będzie go-
towy, a  przed jego cyklinowaniem 
i  nałożeniem warstwy wierzchniej 
(lakieru lub oleju), trzeba zaplanować 
2-3-tygodniową przerwę. 

MONTAŻ DRZWI 
I COKOŁÓW
W  oczekiwaniu na lakierowanie lub 
olejowanie podłóg drewnianych 
można zaplanować montaż drzwi 
wewnętrznych oraz cokołów i  listew 
przypodłogowych. Jeśli zaś zamie-
rzamy ułożyć na podłodze wykła-
dzinę, to wygodniej będzie zamon-
tować drzwi w  pierwszej kolejności.
Podczas ich instalacji temperatura 
otoczenia powinna wynosić powy-
żej 18°C, a  wilgotność powietrza 45- 
-60%. Najczęstszym błędem przy 
montażu drzwi jest niedokładny po-
miar otworu – wymierza się go po 
ułożeniu posadzki. Przed montażem 
ościeżnicy na piankę warto osłonić 
podłogę folią, ponieważ w  razie za-
chlapania będzie bardzo trudno ją 
usunąć. Coraz częściej producenci 
tak przygotowują drzwi, by ułatwić 
ich instalację. Wiele elementów może 
być zmontowanych lub zamontowa-
nych fabrycznie, najczęściej są to 
ościeżnice, wkłady i  szyldy od zam-
ków oraz zawiasy. Pierwszy etap 
to poprawne osadzanie ościeżnicy 
w otworze pozostawionym w ścianie, 
potem przystępujemy do przymoco-
wania listew maskujących i  zawie-
szenia skrzydła. 

PLAN PRAC NALEŻY 
KORYGOWAĆ NA BIEŻĄCO, 
ZAZNACZAJĄC RZECZYWISTY 
POSTĘP ROBÓT I WSZYSTKIE 
OPÓŹNIENIA WPŁYWAJĄCE 

NA TERMINOWĄ 
PRZEPROWADZKĘ.



 REKLAMA 

Jeżeli drzwi są robione przez stola-
rza, skrzydła powinny być pomalo-
wane i  polakierowane przed mon-
tażem ościeżnic, aby zdążyły wy-
schnąć. Przed przystąpieniem do 
mocowania drzwi, należy dokład-
nie przeczytać warunki gwarancji. 
Dzięki temu unikniemy sytuacji (np. 
samodzielnego podcinania, montażu 
ościeżnicy kołkami, a nie na piankę), 
w których można stracić gwarancję.

SZLIFOWANIE 
I LAKIEROWANIE PARKIETU 
Po koniecznej przerwie technologicz-
nej można przystąpić do cyklinowa-
nia i  nakładania warstwy ochronnej 
parkietu – lakierowania bądź ole-
jowania. Gdy posadzki są wyszlifo-
wane, trzeba je dokładne odkurzyć, 
po czym nakłada się na parkiet pod-
kład, a następnie lakier w dwóch war-
stwach w odstępie kilkunastogodzin-
nym lub olej. Utwardzenie lakieru na-
stępuje po 1-3 dniach. Można wtedy 
ostrożnie korzystać z  lakierowanej 

powierzchni. Jednak dopiero po 1-2 
tygodniach lakier uzyskuje pełną 
twardość i  podłogę można w  pełni 
eksploatować. Olejować można na 
zimno lub na gorąco (dwukrotnie). 
Podłoga nadaje się do użytku po 
10-14 dniach od zaolejowania. 

DRUGIE MALOWANIE
Gdy podłoga jest już wykończona, 
a  drzwi zamontowane, można po 
raz drugi malować ściany. Ko-
nieczne jest osłonięcie styków fu-
tryn ze ścianami, listew przypodło-
gowych, parapetów i grzejników. 

Czas na fachowców
Planując prace wykończeniowe 
nadal często korzystamy z różnych 
wykonawców specjalizujących się 
w określonym zakresie prac. Do 
układania płytek ceramicznych 
zatrudniamy glazurnika, a do 
układania parkietu parkieciarza, 
ściany pomaluje inna ekipa. 
Takie zaplanowanie wykończenia 
wymaga dużej synchronizacji 
naszego czasu i dostępności 
fachowców. Dominującą tendecją 
na rynku usług wykończeniowych 
jest kompleksowe zamawianie 
tych prac. Wówczas to jedna ekipa 
bierze na siebie odpowiedzialność 
za realizację harmonogramu. 

W takim przypadku warto zabezpieczyć 
się przed przestojami, podpisując 
odpowiednią umowę z wykonawcą.
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Najwygodniej użyć do tego szero-
kiej taśmy malarskiej. Drugie malo-
wanie powinno być bardzo staranne. 
Aby uzyskać dobry efekt, trzeba uży-
wać różnego rodzaju wałków i pędzli 
–  szczególnie na styku ścian z  sufi-
tem lub za grzejnikiem.

OSTATNIE PRACE
Na zakończenie wykonywany jest 
biały montaż. Polega na instalacji 
umywalek, wanien, brodzików, ka-

bin prysznicowych, sedesów i  bide-
tów. Zakupy tych produktów mo-
żemy zrobić jeszcze w  trakcie wcze-
śniej toczących się prac. Po zamknię-
ciu stanu surowego z pewnością 
wygospodarujemy bezpieczne miej-
sce do ich składowania. We współcze-
snych łazienkach urządzenia montu-
jemy zazwyczaj na stelażach insta-
lacyjnych. Ich wybór zależy od typu 
zabudowy, do jakich ścian będą one 
zamocowane – oczywiście są one in-

stalowane znacznie wcześniej. Pod-
czas ostatniego etapu prac wykoń-
czeniowych pamiętajmy o  zabezpie-
czeniu podłóg tekturą –  unikniemy 
zniszczeń w  trakcie montażu urzą-
dzeń higienicznych. 
Konieczny do funkcjonowania ku- 
chni sprzęt AGD wymagający pod-
łączenia do instalacji wodnej oraz 
elektrycznej, a  więc pralkę, zmy-
warkę czy płytę indukcyjną, warto 
kupić przy okazji zakupów sprzętów 
łazienkowych. 
To, co wymaga doprowadzenia wody, 
podłączą glazurnicy lub hydraulicy, 
a elektrycy resztę. Na tych ostatnich 
powinny już czekać kupione gniazdka 
i  włączniki oraz elementy i  oprawy 
oświetleniowe. 
Na meble wykonywane na zamówie-
nie: kuchenne szafki, szafy i  garde-
roby w zabudowie oraz meble łazien-
kowe zwykle trzeba trochę poczekać. 
Jeśli zależy nam na szybkiej przepro-
wadzce, złóżmy zamówienie z  odpo-
wiednim wyprzedzeniem. 
Ostatni etap obejmuje instalację 
okapu kuchennego oraz karniszy.

Jak zorganizować zakupy
 Zakupy materiałów 

wykończeniowych to wielka 
odpowiedzialność i spory kłopot 
– szczególnie jeśli wcześniej 
ich nie robiliśmy. Powinny być 
przemyślane i skalkulowane, tak 
byśmy przez lata nie żałowali 
dokonanych wyborów. Szczególną 
uwagę trzeba przywiązać do 
materiałów, które stworzą bazę 
naszych wnętrz. Istotna jest 
tu podłoga – jeśli zaplanujemy 
materiał posadzkowy, który po 
kilku latach będzie wymagał 
remontu lub wymiany, będziemy 
narażeni nie tylko na nowe 
koszty, ale też dezorganizację 
życia. Podobnie jest w przypadku 
łazienki, gdzie sprzęty montujemy 
na stałe. Może więc warto 
zaplanować nieco tańsze drzwi 
wewnętrzne czy meble w pokoju 
dzieci, a przeznaczyć większe 
zasoby gotówki na parkiet czy 
płytki?

 Warto też tak opracować 
harmonogram zakupów, by 
nie narażać się na przestoje na 

budowie lub przesunięcie prac. 
Jest to istotne, szczególnie 
jeśli wynajmujemy mieszkanie 
lub planujemy sprzedaż 
lokalu, w którym mieszkamy. 
Na dostarczenie konkretnego 
produktu często będziemy musieli  
poczekać kilka dni lub nawet 
tygodni. Gdy potrzebujemy 
materiałów popularnych, nie 
musimy planować ich zakupu 
z dużym wyprzedzeniem. 
Profesjonalnie działające składy 
dbają, aby były dostępne 
nawet w najgorętszym sezonie 
budowlanym. Ich ceny utrzymują 
się na stałym poziomie.

 Harmonogram ułatwi również 
sprawne zorganizowanie 
dostaw. Zamiast ciągłego 
pokonywania trasy między 
składem budowlanym a naszą 
budową i dokupowania kolejnych 
produktów będziemy mogli 
zamawiać je kompleksowo. 
To także korzyść dla kieszeni 
– większe zamówienia pozwolą 
wynegocjować rabaty. 

  Wiele produktów do 
wykończenia wnętrz można 
nabyć w składach budowlanych. 
Jednak zanim zdecydujemy 
się na zakupy w konkretnym 
sklepie, warto poprosić  
o wycenę w kilku magazynach 
i wybrać najkorzystniejszą 
ofertę.
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WIOSNA ZACHĘCA, 
BY ZADBAĆ NIE TYLKO 
O SIEBIE, ALE TEŻ 
O SWOJE OTOCZENIE. 
PO ZIMOWYM LETARGU 
POTRZEBUJEMY NOWYCH 
BODŹCÓW, KTÓRE 
POBUDZĄ NAS DO 
DZIAŁANIA. SZCZEGÓLNĄ 
UWAGĘ POŚWIĘĆMY 
SWOJEMU LOKUM. 
SPÓJRZMY, JAK PROSTYMI 
METODAMI MOŻEMY JE 
ODŚWIEŻYĆ. 

WIOSNĄ

AUTOR TEKSTU: Magdalena Wojciechowska

wnętrza do liftingu
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WYWIETRZMY DOBRZE 
MIESZKANIE – JUŻ SAMA 
WYMIANA NA ŚWIEŻE, 
RZEŚKIE, WIOSENNE 

POWIETRZE SPRAWI, ŻE 
ZROBI SIĘ PRZYJAŹNIEJ.

Zdaniem psychologów czy-
sty dom i każda, nawet nie-
wielka zmiana w  jego deko-

racjach pozytywnie wpływają na 
nasz nastrój. Także niskim nakła-
dem kosztów i  czasu można spra-
wić, że nasze wnętrza będą wy-
glądać świeżo i  przytulnie. Po-
trzebna nam jest głównie chęć do 
zmian i  dłuższy wolny weekend. 
Do dzieła!

MOC W CZYSTOŚCI 
Dokładne sprzątanie to banał, ale 
koniecznie trzeba o  nim pamiętać. 
Porządkujmy po kolei każde po-
mieszczenie, wówczas będziemy 
mieć pewność, że żadne nie zosta-
nie pominięte. Odkurzmy wszel-
kie zakamarki, przetrzyjmy meble 
–  ze szczególną dbałością te drew-
niane, lampy i  miejsca, w  których 
zbiera się najwięcej kurzu: górną 
obudowę szafek, ramy obrazów. Nie 
pomińmy sufitów – zwisające z nich 
pajęczyny są wątpliwą ozdobą. A ile 
daje umycie okien i  wszystkich 
szklanych powierzchni! Zadbajmy 
też o drzwi i listwy przypodłogowe. 
Jeśli nie wymieniamy zasłon, ko-
niecznie trzeba je wyprać albo przy-
najmniej porządnie wytrzepać lub 
odkurzyć. Dajmy pooddychać też 
roślinom – przemyjmy delikatnie 
ich łodygi i liście. Nie zapomnijmy, 
że sposób mycia kwiatów doniczko-
wych zależy od gatunku rośliny i jej 
wielkości. To jednak dopiero począ-
tek zabiegów, dzięki którym nasze 
mieszkanie wyda się przestronniej-
sze i jaśniejsze. 

CZAS NA SEGREGACJĘ
Rozejrzyjmy się wokół – może nie 
wszystko, co znajduje się w zasięgu 
naszego wzroku zasługuje na to, by 
znaleźć się na pierwszym planie. 
Pozbądźmy się zbędnych bibelo-
tów, na których zbiera się kurz. Wy-
rzućmy zepsute rzeczy – skoro od 
lat nie znaleźliśmy czasu na ich na-
prawę, pewnie nigdy już tego nie 
zrobimy. Im mniej przedmiotów, 
tym więcej miejsca w domu i więk-
sze poczucie ładu. Być może na-
gle znajdzie się wolna przestrzeń, 
w  której umieścimy wymarzoną 
szafkę czy pufę.

WIELKA SIŁA DROBNYCH 
NAPRAW
Lifting mieszkania zacznijmy od 
usunięcia wszelkich drobnych 
usterek: dokręćmy poluzowane za-
wiasy szafek, naoliwmy skrzypiące 
drzwi, wymieńmy przepalone ża-
rówki. Skróćmy za długie zasłony 
– plątanina materiału opadająca na 
podłogę nie będzie ozdobą, a  jedy-
nie zbieraczem kurzu. Pochowajmy 
rozrzucone w nieładzie kable – wy-
korzystajmy do tego listwy przy-
podłogowe lub specjalne maskow-
nice biegnące wzdłuż podłogi czy 
sufitu. Poszukajmy tych o  cieka-
wym wzornictwie. Kable możemy 
poprowadzić też w specjalnych rur-
kach lub sprężynkach. Dużą po-
pularnością cieszą się instalacje 
ścienne budowane z  samego prze-
wodu w formie rysunku czy figury 
geometrycznej. 

ŚCIANY INACZEJ
Niesamowitą moc w  odmienianiu 
wnętrza i nadawaniu mu nowej roli 
może odegrać pokrycie jednej ze 
ścian (czy też jej fragmentu) farbą 
magnetyczną i tablicową. W kuchni 
posłuży nam ona za notatnik – bę-
dzie naszą listą zakupów i  kalen-
darzem z  zapisanymi datami waż-
nych spotkań. W  pokoju dziecka 
stanie się za to jego tablicą inspira-
cji –  młodociany będzie na niej 
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malować, rysować czy przyczepiać 
do niej zdjęcia.

POKAŻMY ATUTY WNĘTRZ
Przeładowane ilością mebli i przed-
miotów wnętrza tracą swój urok 
i nie odpoczywa się w nich dobrze. 
Wiosna to dobra okazja, by je od-
ciążyć. Zadbajmy o  wydobycie 
z  wnętrz tego, co warte podkreśle-
nia. Wyeksponujmy najpiękniejsze 
przedmioty czy meble. Jeśli jeste-

śmy posiadaczami kultowego lub 
po prostu ładnego modelu fotela czy 
szezlonga, pokażmy jego piękno. 
Postarajmy się, by wokół niego było 
więcej wolnej przestrzeni. Takiego 
potraktowania wymagają również 
wazony, porcelana czy dekoracyjne 
figurki. Podobnie zróbmy z ulubio-
nym obrazem – on także potrze-
buje oddechu. Zawieszony nad nim 
dyskretny kinkiet wydobędzie jego 
wszystkie walory. Jeśli w zakamar-
kach szuflad skrywamy pamiąt-
kowe fotografie i plakaty, powieśmy 
je. Świeżą dekoracją mogą być ory-
ginalne kształty i kolory ramek. Nie 

przesadźmy jednak z ich liczbą, by 
nie przytłoczyć pomieszczenia. 

TWÓRCZE 
PRZEMEBLOWANIE
Czasem wystarczy zmienić opa-
trzone ustawienie mebli, by nadać 
pomieszczeniu trochę świeżości. 
Stwórzmy we wnętrzu idealnie wy-
ważoną kompozycję. Znajdźmy je-
den punkt skupiający uwagę – ka-
napę, stół czy łóżko i dobudujmy wo-
kół niego dalsze elementy wystroju. 
Powinny one wzajemnie się dopeł-
niać. Pamiętajmy, że meble można 
odrywać od ścian! Może warto 

Ożywcza zieleń
Rośliny są nie tylko częścią 
aranżacji wnętrz, ale też naszymi 
sojusznikami w walce o zdrowie. 
Oczyszczą powietrze, usuną wiele 
lotnych związków niebezpiecznych 
dla domowników. Dzięki nim 
wejdziemy w nowy sezon z dobrym 
samopoczuciem. Zasadźmy je 
zarówno w doniczkach, jak i ułóżmy 
świeżo ścięte kwiaty w wazonach 
– wiosną ich wybór jest 
przeogromny! Tulipany, konwalie 
czy szafirki będą niepowtarzalną 
dekoracją. Jeśli mamy wysokie 
i przestronne wnętrza, pozwólmy 
sobie na duże palmy. To nieodłączny 
element nowoczesnych wnętrz. 
Zróbmy domowy miniogródek. 
Rynek pełen jest ceramicznych 
doniczek czy stalowych zasłonek 
przeznaczonych do wysiewu 
świeżych ziół. 
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przesunąć kanapę na środek dużego 
pokoju lub w  pobliże okna, tak by 
można było podziwiać ogród.

JAŚNIEJ I LŻEJ
Przyjrzyjmy się uważnie, czy oświe-
tlenie sztuczne spełnia swoje funk-
cje. Sprawdźmy też jak oświetlone są 
najważniejsze punkty w domu – nad 
stołem, przy fotelu, w  którym czy-
tamy i  odpoczywamy, z  boku luster, 
przy telewizorze, kominku, nad ku-
chenną wyspą i  blatem roboczym, 

przy łóżku czy na biurku. A może wy-
posażyć wnętrze w dodatkową lampę 
bądź zmienić któryś z  abażurów na 
nowy – lżejszy lub zgodny z nowymi 
trendami? Na topie są m.in. ażurowe 
klosze wykonane z delikatnych meta-
lowych prętów. 
Motywem przewodnim w zmianie de-
koracji powinna też być lekkkość. Po-
zbądźmy się ciężkich tkanin. Już nie 
musimy chronić się przed chłodem 
zimy. Welur, aksamit czy plusz na ka-
napie i zasłonach zamieńmy na deli-

katne organzy, szyfony i  cienki len. 
Wpuśćmy też więcej światła dzien-
nego – pozbądźmy się zalegającyh na 
parapecie przedmiotów i doniczek. 

NOWE NABYTKI? A MOŻE 
Z ODZYSKU?
Zanim podczas wiosennych porząd-
ków wyrzucimy stare meble lub zde-
cydujemy sie na wymianę drzwi, 
spójrzmy na nie życzliwie. Znisz-
czone drzwi albo fronty mebli można 
uratować tanim kosztem: naklejmy 
na nie fototapetę z ulubionym moty-
wem. Tu mamy duże pole do popisu. 
Minimaliści wybiorą zapewne bardzo 
prostą grafikę, fani Star Wars motyw 
Gwiazdy Śmierci czy księżniczki Lei, 
a  romantycy widok na paryską ka-
mienicę. W pokoju dziecięcym z pew-
nością sprawdzi się dowolna postać 
z  Frozen. Z  kolei sprzęt AGD odno-
wimy za pomocą maty magnetycz-
nej. Naklejona na lodówkę lub zmy-
warkę spowoduje, że kuchnia na-
bierze nowego oblicza. Stare kafelki 
w kuchni czy łazience wymagają wy-
miany, a nie mamy na nią ani pienię-
dzy, ani czasu? Z pomocą przychodzą 
nam farby przeznaczone do malowa-
nia płytek. Efekty są zdumiewające. 
Dekoracyjne naklejki to kolejny po-
mysł na renowacje starego sprzętu 
AGD. Przyozdobiona w ten sposób lo-
dówka czy pralka nada pomieszcze-
niu nowego oblicza.

Kwitnące rośliny zawsze wnoszą powiew 
świeżości do wnętrz. To wiosenny „must 
have” naszego domu!
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 REKLAMA 

A może czas na większe zmiany?
Jeśli ściany wymagają odmalowania, a parkiet cyklinowania nie czekajmy 
na lepszy moment. Najłatwiej zrobić to teraz, gdy dni są coraz dłuższe 
i cieplejsze. Usuńmy pleśń, wyrównajmy fakturę ścian i wybierzmy 
odpowiednie kolory, którymi pokryjemy ich powierzchnię. Pamiętajmy, 
że lata 90. już dawno za nami i starajmy się nie pójść w szalone barwy. 
Stonowane beże i biele są ponadczasowe, powiększają optycznie 
wnętrza i tworzą doskonałe tło dla mebli oraz dekoracji. Jeśli chcemy 
poeksperymentować z bardziej zwariowanymi kolorami czy wzorami 
tapet, być może warto wybrać jedną ścianę, którą wyróżnimy odmiennym 
kolorystycznym akcentem.

OŻYWCZA MOC KOLORÓW
Gdy wiosna bzami tchnie, a przyroda 
wokół rozkwita, organizm domaga 
się radosnych kolorów. Najbezpiecz-
niej jest nie celować w  feerię barw, 
ale ograniczyć się do dwóch, trzech 
kolorów. Pomyślmy o  jasnych nie-
bieskościach i  zieleniach – to kolory, 
które w naturze o tej porze roku czę-
sto występują, niech więc nasze wnę-
trza będą spójne z szatą roślinną. Nie 
bójmy się też pudrowego różu i  ka-
narkowych żółcieni. Niezależnie od 
doboru kolorów, pamiętajmy, by nie 
przesadzić z ich ilością – mają one za-
akcentować nadejście wiosny, a  nie 
zamienić nasz dom w  odpust para-
fialny. Ograniczmy się do poszewek 
na poduszki, kap, zasłon i  obrusów 
z barwnych tkanin. 
Dobrym pomysłem na szybki lifting 
łazienki jest wybranie koloru prze-
wodniego – drobne dodatki: dywanik 
łazienkowy, mydelniczka, ręczniki 
czy koszyczki na kosmetyki w jednej 
gamie sprawią, że łazienka może wy-
glądać jak nowa.
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ABY UCHRONIĆ WNĘTRZA POD SKOSAMI PRZED PRZEGRZANIEM, 
NAJWAŻNIEJSZE JEST ZABEZPIECZENIE ICH PRZED WDARCIEM SIĘ GORĄCA. 
ZAPEWNI NAM TO ODPOWIEDNIA IZOLACJA DACHU.  

gotowe na upały

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

PODDASZE

W okresie grzewczym naj-
bardziej zależy nam na 
minimalizowaniu strat 

ciepła, co wpływa korzystnie na na-
sze finanse. Jednak równie ważne 
jest, by latem termoizolacja chro-
niła poddasze przed przegrzaniem 
– podczas upałów dach nagrzewa się 
do wysokich temperatur i może być 
to odczuwalne w pomieszczeniach. 
Panująca we wnętrzach „sauna” ob-
niża komfort naszego życia. Niestety 

jeśli nie zadbaliśmy podczas bu-
dowy o  prawidłową izolację dachu, 
musimy liczyć się z wymianą ocie-
plenia czy nawet fragmentów kon-
strukcji. Termoizolację połaci da-
chowych przeprowadza się także 
adaptując strych do celów użytko-
wych. Najlepiej do tych prac zatrud-
nić przeszkoloną ekipę montażową, 
jednak warto wiedzieć, na co zwró-
cić uwagę, by drugi raz nie zostały 
popełnione te same błędy. 

WAŻNE WSTĘPNE KRYCIE
Obecnie jako wstępne krycie naj-
częściej jest stosowana membrana 
wysokoparoprzepuszczalna. Umiesz-
czamy ją bezpośrednio nad war-
stwą izolacji termicznej. Membra- 
na dachowa przeznaczona jest jako 
warstwa uszczelniająca zasadnicze 
pokrycie dachów skośnych. Jest 
nieprzepuszczalna dla cieczy, więc 
gdy woda opadowa przedosta-
nie się pod dach, spłynie po niej. 

 FOT. VELUX
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Z drugiej strony jest przepuszczalna 
dla pary wodnej, a więc umożliwia 
przedostanie się jej z domu na ze-
wnątrz, zapobiegając w ten sposób 
zawilgoceniu warstwy izolacyjnej 
oraz więźby. Do innych zalet mem-
brany można zaliczyć: dużą wytrzy-
małość na rozciąganie i rozrywanie, 
jest lekka i łatwa w montażu, cha-
rakteryzuje ją szeroki zakres tem-
peratur od -37 do nawet +120°C. 
Aby membrana spełniała swoje funk-
cje, musi być prawidłowo ułożona:

 strona z warstwą odbijającą promie-
niowanie UV (to ta z nadrukiem) po-
winna być skierowana na  zewnątrz;

 arkusze membrany muszą zacho-
dzić na siebie minimum 10-15 cm. 
Mocujemy je do krokwi zszywkami. 
Jeśli nachylenie dachu jest mniej-
sze niż 20°, szerokość zakładu zwięk-
szamy do 20 cm. Miejsca zakładów 
dodatkowo zabezpieczamy taśmą; 

 przy okapie membranę przykle-
jamy do blaszanej obróbki pasa 
nadrynnowego, aby woda opadowa 
i wilgoć kondensacyjna spływały po 
membranie i obróbce rynny;

 w kalenicy arkusz membrany wy-
wijamy na drugą stronę połaci, a ka-
lenicę zakończamy kształtką wy-
wiewną (przy kryciu dachu da-
chówką i blachodachówką);

 w koszach układamy podwójną 
warstwę membrany, koniecznie 
z  dużymi, 25-centymetrowymi za-
kładami, uszczelnionymi taśmą 
dwustronnie klejąca; 

 wokół kominów wykonujemy za-
bezpieczenie: podstawowe (mem-
branę przecinamy na krzyż, wywi-
jamy na komin i przyklejamy taśmą) 
oraz dodatkowe (z kawałka mem-
brany zamocowanej do łaty robimy 
rynienkę, która będzie kierowała 
wodę z wyższych partii dachu tak, by 
opływała komin). W podobny sposób 
powinniśmy chronić wszystkie ele-
menty, które przechodzą przez połać 
dachu. 

WEŁNA CZY STYROPIAN? 
Jeden i drugi materiał ma swoich 
zwolenników oraz przeciwników. 
Jednak najczęściej do ocieplenia po-
łaci dachowych wybierana jest wełna 
mineralna z włókien szklanych w po-
staci mat. Gęstość mat nie przekra-

cza zazwyczaj 25 kg/m3. Materiał 
ten cechuje się sprężystością, dzięki 
czemu może on szczelnie wypełnić 
izolowaną przestrzeń i wyelimino-
wać nieszczelności, jakie mogą po-
wstać na styku materiału termoizola-
cyjnego z konstrukcją dachu.  
Wełna mineralna ma bardzo dobrą 
izolacyjność cieplną (współczynnik 
λ=0,032-0,045 W/(m·K)) oraz dużą 
zdolność do przepuszczania pary 
wodnej. Jej zaletą jest także to, że 
jest niepalna – w razie pożaru chroni 
drewnianą konstrukcję dachu przed 
ogniem. 
Pomieszczenia pod skosami mo-
żemy ocieplić płytami z elastycz-
nego styropianu. Dzięki fabrycznie 
wykonanym nacięciom sprężynują 
i  dobrze wypełniają przestrzenie 

Trwała izolacja 
dachu
Aby poddasze domu było dobrze 
zaizolowane nie wystarczy 
kupno materiału ociepleniowego 
jak najwyższej jakości, nawet 
produktu renomowanego 
producenta. Konieczne jest 
zachowanie właściwego układu 
warstw przegrody, w tym m.in.  
odpowiednio drożnej szczeliny 
wentylacyjnej, membrany 
dachowej (wiatroizolacji), jak 
również folii paroizolacyjnej, 
która zapobiega przedostaniu się 
wilgoci do wnętrza przegrody. 
Wyłącznie prawidłowy układ 
warstw zapewni trwałą izolację 
termiczną dachu. 
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między  krokwiami. Dostępne są 
także płyty z  grafitowego styro-
pianu, który ma lepszą izolacyj-
ność niż biały – na poziomie 0,032- 
-0,033 W/(m·K). Styropian w porów-
naniu z  wełną mineralną jest dużo 
lżejszy oraz łatwiejszy w montażu. 
Poza tym nie pyli, jest również bar-
dziej wytrzymały i odporny na znisz-
czenia. Natomiast jest palny. W prze-
ciwieństwie do wełny mineralnej sta-
nowi zagrożenie w czasie pożaru. Ma 
także gorsze właściwości tłumienia 
hałasu. Nie wchłania i nie przepusz-
cza wody, co w przypadku poddasza 
ma duże znaczenie. 

OCIEPLENIE DACHU
Najlepszym sposobem ocieplenia 
poddasza jest ułożenie materiału 
izolacyjnego między krokwiami po-
łaci dachowej. Niestety rzadko jest 
to możliwe, ponieważ najczęściej wy-
sokość typowych belek jest za mała 
od wymaganej grubości materiału 
ociepleniowego. Dlatego – gdy kro-
wie mają być zakryte – projektuje 
się je od razu o potrzebnej wysokości 
albo układa ocieplenie w dwóch war-
stwach. Drugi sposób jest łatwiejszy 
i skuteczniejszy. Pierwszą warstwę 
materiału ociepleniowego umiesz-
czamy między krokwiami, a drugą 
między elementami rusztu, prosto-
padle do pierwszej. Dzięki takiemu 
układowi unikamy liniowych most-
ków termicznych. Izolację cieplną 
montujemy do stalowego lub metalo-
wego rusztu, który będzie także kon-
strukcją nośną dla okładziny wykoń-
czeniowej. Pamiętajmy, aby mate-
riał ociepleniowy przycinać z naddat-

kiem – docięte kawałki powinny być 
o 1,5-2 cm szersze niż rozstaw krokwi. 
Umożliwi to zachowanie ciągłości 
izolacji i szczelne wypełnienie prze-
strzeni pomiędzy elementami kon-
strukcyjnymi dachu. Układając ocie-
plenie, połączmy je z izolacją ściany 

(jeśli taka istnieje), by pomiędzy da-
chem a resztą domu nie pojawił się 
gigantyczny mostek termiczny. 
Przyjmuje się, że grubość izolacji da-
chu po zsumowaniu powinna wyno-
sić minimum 25 cm, dla domów ener-
gooszczędnych polecana jest izolacja 
grubości minimum 30 cm. 
Grubość pierwszej warstwy powinna 
być:

 dla połaci zabezpieczonych mem-
braną wysokoparoprzepuszczalną 
o 1-2 cm mniejsza niż wysokość kro-
kwi. Zostawienie szczeliny jest nie-
zbędne, aby zapewnić prawidłową 
wentylację dachu. Druga warstwa do-
ciśnie pierwszą tak, że ta będzie sty-
kała się z folią wstępnego krycia. Dla 
wysokoparoprzepuszczalnych mem-
bran Isover możliwy jest ich montaż 
na styk z termoizolacją, bez koniecz-

ności pozostawiania szczeliny wenty-
lacyjnej na wysokości krokwi. Przy 
czym nad membraną musi być za-
chowany stały przepływ powietrza;

  dla połaci zabezpieczonych folią 
niskoparoprzepuszczlaną lub papą 
o 3-6 cm mniejsza niż wysokość kro-
kwi. W połaciach takich między izo-
lacją cieplną a folią lub deskowa-
niem pokrytym papą musi być po-
zostawiona przestrzeń wentylacyjna, 
w której cyrkuluje powietrze. 
Grubość drugiej warstwy ocieplenia 
zazwyczaj wynosi 8-10 cm. 

PAROIZOLACJA
Poniżej termoizolacji układana jest 
folia paroizolacyjna. Reguluje ona 
przepływ pary wodnej, która napływa 
z wnętrza domu, i  ochrania ocieple-
nie przed zawilgoceniem. Najczę-
ściej stosuje się folię polietylenową 
o grubości 0,15 lub 0,20 mm, którą 
przyklejamy do profili metalowych 
taśmą dwustronnie klejąca. Arku-
sze folii układamy z ok. 10-centyme-
trowym zakładem. Zwróćmy uwagę 
na połączenia folii – np. między ar-
kuszem folii a ścianą szczytową czy 
murłatą. Muszą być szczelne, dlatego 
najlepiej połączyć je specjalną taśmą 
dwustronnie klejącą lub dodatkowo 
taśmą rozprężną. Musimy zakleić 
także wszystkie przecięcia folii. 
Wykonanie izolacji poddasza bez pa-
roizolacji nie jest najlepszym pomy-
słem, ponieważ w warunkach dużej 
wilgotności wewnątrz i niskiej tem-
peratury na zewnątrz może dojść do 
skraplania się pary wodnej pod fo-
lią wstępnego krycia i zawilgocenia 
ocieplenia. 

Izolacja od zewnątrz
System izolacji nakrokwiowej umożliwia 
przeprowadzenie prac tylko na zewnątrz 
budynku. Kompletna termorenowacja polega na 
ułożeniu na istniejących krokwiach paroizolacji, 
zamontowaniu do krokwi belek z wełny 
mineralnej obłożonej z dwóch stron deskami, 
następnie wypełnieniu przestrzeni między 
belkami wełną mineralną o niskiej lambdzie 
i pokryciu całości wysokoparoprzepuszczalną 
membraną wstępnego krycia. Od góry do 
belek montowane są kontrłaty, następnie łaty 
i na nich pokrycie dachowe. Takie innowacyjne 
rozwiązanie ma w swojej ofercie, np. firma 
Isover.

WEDŁUG NOWYCH 
PRZEPISÓW 

OBOWIĄZUJĄCYCH 
OD STYCZNIA 2017, 

WSPÓŁCZYNNIK 
PRZENIKANIA CIEPŁA 

DLA DACHU 
WYNOSI 

U=0,18 W(m2.K)
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REMONT KUCHNI CZY 
ŁAZIENKI TO DOBRY 
MOMENT NA WYMIANĘ 
INSTALACJI WODNO-
-KANALIZACYJNEJ. 
CZASAMI TEŻ MUSIMY 
JĄ WYKONAĆ 
W TRYBIE AWARYJNYM, 
GDY POJAWIĄ SIĘ 
PRZECIEKI LUB RURY 
PRZESTANĄ SKUTECZNIE 
FUNKCJONOWAĆ. 

INSTALACJA

AUTOR TEKSTU: Paweł Siemieniuk

do remontu
Rury w instalacji wodno-kanali-

zacyjnej najczęściej nie koro-
dują, lecz gromadzą się w nich 

osady, co w konsekwencji prowadzi 
do utraty drożności. Najczęściej wy-
mianie podlegają rury z  lat 70-80. 
ubiegłego wieku, gdyż były one nie-
najlepszej jakości. Awarie mogą wy-
stąpić również, gdy budynek zo-
stał podłączony do sieci wodociągo-
wej, a panujące w niej ciśnienie jest 

znacznie wyższe niż przy zasilaniu 
z własnego ujęcia wody. 
Inaczej wygląda sytuacja, gdy in-
stalacja kanalizacyjna została wyko-
nana z rur i kształtek żeliwnych – ty-
powymi uszkodzeniami są wtedy bo-
wiem miejscowe wżery korozyjne. 
Objawiają się powstawaniem pęche-
rzy pod farbą, a  następnie przecie-
kami. Nieszczelności rur kanaliza-
cyjnych można naprawić specjalnym 
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kitem, jednak po pewnym czasie po-
jawią się w innym miejscu. 
Może również zdarzyć się całkowite 
zapchanie rur kanalizacyjnych – to 
dość częste zjawisko, gdy zostały one 
ułożone z  niedostatecznym spad-
kiem. Jeśli to nastąpi, najlepiej zde-
cydować się na wymianę całej insta-
lacji, a nie tylko odcinka. 

DOBRY PLAN
Wymiana rur najczęściej połączona 
jest ze zmianą miejsca połączenia 
poszczególnych urządzeń sanitar-
nych. Dlatego też przed rozpoczę-
ciem prac, trzeba wybrać urządzenia 
sanitarne, baterie, zakupić przewi-
dziane do zamontowania wyposaże-
nie. Po ich wstępnym rozmieszcze-
niu, sprawdźmy, jaką drogą można 
poprowadzić instalacje od stałych 
punktów zasilania w  wodę i  odpro-
wadzenia ścieków. Jako punkt od-
niesienia najlepiej przyjąć pion ka-
nalizacyjny. W  domach niepodpiw-
niczonych bardzo często zmiana 
prowadzenia pionu kanalizacyjnego 
jest niemożliwa. W budynkach pod-
piwniczonych przebicie się przez 
strop i ułożenie rur kanalizacyjnych 
w  piwnicy nie powinno stwarzać 
problemu – pion możemy zamonto-
wać w  dowolnym miejscu. Pamię-
tajmy, że pion wyprowadzony ponad 
dach służy też odpowietrzaniu insta-
lacji i  jego przestawienie wymaga-
łoby przeróbek w  pokryciu dacho-
wym. Koniecznie musimy spraw-
dzić, czy projektowane rozmieszcze-
nie wszystkich przyborów pozwoli 
na uzyskanie wymaganego nachy-
lenia rur w kierunku pionu (ok. 2%) 
i  czy odprowadzenia nie będą zbyt 
długie (ponad 3 m). 

ZACZYNAMY 
OD KANALIZACJI
Stare rury kanalizacyjne usuwamy 
aż od punktu ich przyłączenia do 
odprowadzenia ścieków. Instalacje 
z  rur żeliwnych połączonych kieli-
chowo, z  uszczelnieniem nasmoło-
wanym sznurem i  zaprawą cemen-
tową, są trudne do demontażu, szcze-
gólnie rozbiórka pionu wyprowadzo-
nego ponad dach. Jeżeli nie mamy 
dostępu do jego zakończenia scho-
wanego w kominie, musimy przeciąć 

rurę w miejscu umożliwiającym pod-
łączenie nowej instalacji, pozostawia-
jąc starą rurę jako odpowietrzenie. 
Gdy rury kielichowe nie dają się 
rozłączyć lub rury zamontowane 
są w  stropie czy ścianach, musimy 
rozbić je młotem – żeliwo łatwo 
pęka. Bruzdy i przekucia po starych 
rurach można wykorzystać do po-
prowadzenia nowej instalacji. Nie 
będzie z  tym problemu, gdyż ze-
wnętrzna średnica rur żeliwnych jest 
większa niż używanych obecnie rur 
z tworzywa o tym samym wymiarze 
nominalnym. 
Jeżeli nowa instalacja ma inny 
przebieg niż stara, musimy wyko-
nać przekucia przez ściany i  stropy. 
Sprawdżmy jednak przed tym, czy 
otwór nie wypadnie w miejscu belki 
nośnej lub zbrojenia. Powinien być 
na tyle duży, by rura zmieściła się 
w  nim z  2-3-centymetrowym luzem. 
Ułatwi to dopasowanie poszczegól-
nych odcinków instalacji i  zapobie-
gnie naprężeniom, gdy rurę zbyt cia-
sno osadzimy w otworze.

UKŁADANIE RUR
Przebieg instalacji najłatwiej wyzna-
czyć montując wstępnie odcinki i od-
gałęzienia. W  tym celu z  kielichów 
rur wyjmujemy uszczelki –  ułatwi 
to składanie i  rozkładanie połączeń. 
Należy przy tym zachować przynaj-
mniej 2% nachylenie w kierunku od-
pływu i  poprowadzadzić instalację 
bez zbędnych załamań. 
Zaczynamy od składania elemen-
tów pionów i odcinków o dużej śred-
nicy, odprowadzających ścieki z  mi-
sek ustępowych. Przy bezpośrednim 
odprowadzeniu ścieków przez strop, 
podłączamy sedes z odpływem skie-
rowanym ku dołowi (tzw. warszaw-
ski), natomiast przy odprowadzeniu 
rurą zewnętrzną – sedes uniwersalny 
z  wyprowadzeniem poziomo ku ty-
łowi. Popularne są też miski podwie-
szane – w  ich przypadku najpierw 
mocujemy stelaż sanitarny z  odcin-
kiem rury przyłączeniowej. Rury sys-
temu kanalizacyjnego, ze względu na 
duże średnice, prowadzimy najczę-
ściej po ścianie, za ekranami masku-
jącymi lub w  ściance instalacyjnej. 
Jedynie cieńsze rury, odprowadza-
jące ścieki np. z umywalek, umiesz-

czamy w bruzdach przykrytych tyn-
kiem. Rury odpływowe układa się 
również pod pokryciem podłogo-
wym. Przykrywa się je wówczas war-
stwą jastrychu o grubości minimum 
4 cm i  owija elastyczną osłoną, np. 
z pianki polietylenowej.
Łuki o kącie załamania 90o, szczegól-
nie w miejscach trudno dostępnych, 
najlepiej formować z  dwóch kolan 
o kącie załamania 45o. Zakazane jest 
zmniejszenie średnicy rury w  kie-
runku odpływu. 

Usprawnienie instalacji wodnej i kanalizacyjnej 
polega najczęściej na wymianie orurowania 
i przyborów sanitarnych. 

Niezawodność instalacji wodociągowej zależy 
od materiału na rury, ich poprowadzenia oraz  
doboru i montażu armatury.

Wymiana instalacji kanalizacyjnej wymaga 
najczęściej rozkuwania ścian, dlatego 
przeprowadza się ją podczas gruntownego 
remontu domu.
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Jakie rury w instalacji 
kanalizacyjnej
W nowych, wewnętrznych 
instalacjach kanalizacyjnych 
układa się rury plastikowe 
z polichlorku winylu (PVC) lub 
polipropylenu (PP). Odcinki 
i kształtki łączone są kielichowo 
z uszczelką wargową. Średnice 
rur muszą być dostosowane 
do podłączonych do nich 
przyborów sanitarnych i ilości 
odprowadzanych ścieków. 
W instalacjach domowych rury 
kanalizacyjne powinny mieć 
średnicę nie mniejszą niż:

 110 mm, gdy przeznaczone 
są do układania pionów 
i odprowadzania ścieków 
z misek ustępowych;

 75 mm, kiedy montowane 
są jako piony, które nie 
odprowadzają ścieków 
z sedesów;

  50 mm, gdy służą do 
wykonywania odgałęzień do 
umywalek, wanien, brodzików, 
zlewozmywaków;

 40 mm, dla krótkich podłączeń 
do pojedynczych umywalek, 
brodzików;

 32 mm – bardzo krótkie 
podłączenia bezpośrednio do 
syfonów umywalkowych.

Oprócz rur, przy zakładaniu 
instalacji kanalizacyjnej 
wykorzystuje się bogaty 
asortyment trójników, kolan 
stałych i nastawnych oraz 
dodatkowe akcesoria: złączki 
rewizyjne, napowietrzacze, 
a także giętkie rury 
przyłączeniowe. 

MONTAŻ NA GOTOWO
Gdy ustaliliśmy już przebieg insta-
lacji, prowizoryczne  połączenia de-
montujemy i  w  kielichach umiesz-
czamy uszczelki. Montaż ostateczny 
rozpoczynamy od punktu połącze-
nia instalacji z  odprowadzeniem do 
sieci zewnętrznej. Jeśli tę ostatnią wy-
konano z  rur żeliwnych, musimy za-
opatrzyć się w specjalny łącznik – tra-
per pozwalający na połączenie rury 
tworzywowej z  żeliwnym kielichem. 
Przed jego założeniem należy oczy-
ścić wnętrze kielicha, a w przypadku 
wystąpienia głębokich wżerów koro-
zyjnych, wyrównać je żywiczną masą 
wypełniającą.
Montaż rur kanalizacyjnych polega 
na wciśnięciu tzw. bosego końca rury 
czy kształtki w  kielich drugiego ele-
mentu. Przed połączeniem, wnętrze 
uszczelki i  koniec rury smarujemy  
płynem poślizgowym. Rury, które 
były skrócone, powinniśmy sfazować 
pod kątem 30°. Odcinki rur mocujemy 
do podłoża specjalnymi obejmami 
– w pionie co 3 m i w pobliżu trójni-
ków, w poziomie co 1,5 m oraz przy od-
pływach z przyborów sanitarnych. 

WYMIANA INSTALACJI 
WODNEJ
Wymieniając instalację wodocią-
gową, nie musimy usuwać starych 
rur. Te przebiegające pod tynkiem 
pozostawiamy, jeśli tylko nie kolidują 
z  przebiegiem nowych. Rury wodo-
ciągowe można ukryć w  bruzdach 
wykutych w  ścianie, poprowadzić 
pod pokryciem podłogowym lub, ra-
zem z rurami kanalizacyjnymi, osło-
nić ekranem. W remontowanych in-
stalacjach rury najczęściej rozprowa-
dza się w systemie trójnikowym – od 
pionu odchodzi połączone z nim trój-
nikiem odgałęzienie poziome, a  od 
niego kolejne trójniki doprowadzają 
wodę np. do baterii. W domach pod-
piwniczonych, przy doprowadzeniu 
wody na parter, rury można układać 
w  systemie rozdzielaczowym. Połą-
czenia do przyborów prowadzi się 
wówczas przez strop, z  centralnego 
rozdzielacza, zlokalizowanego w  po-
bliżu źródła wody.
Prace przy wymianie instalacji wodo-
ciągowej rozpoczynamy od wytycze-
nia jej przebiegu między punktami 

odbioru i źródłem zasilania – hydrofo-
rem, wodomierzem, podgrzewaczem 
lub rozdzielaczem. Aby spadki ciśnie-
nie były minimalne, odległość ta po-
winna być jak najkrótsza.
Średnice nowych rur mogą być 
mniejsze od tych w  starej instala-
cji, gdyż rury tworzywowe mają dużo 
mniejsze opory przepływu niż sta-
lowe. Przyjmuje się, że wystarczająca 
będzie średnica 20-25 mm dla pionów 
i doprowadzenia do rozdzielacza oraz 
16 mm przy doprowadzeniu wody do 
maksymalnie 3-4 zaworów. 

MOCOWANIE RUR
Rury prowadzone w kanałach instala-
cyjnych i na wierzchu mocujemy do 
ściany sprężystymi obejmami co 1 m. 
Warto jest stosować obejmy podwójne, 
ponieważ pozwoli to na równoległe 
prowadzenie rur do ciepłej i  zimnej 
wody. Jeśli rury będą ukryte w  ścia-
nie, to przed zamontowaniem należy 
nałożyć na nie koszulki ochronne 
(karbowane rury typu peszel). Umoż-
liwią one swobodne wydłużanie się 
instalacji przy zmianach temperatury. 
Rury powinniśmy także pokryć otu-
liną izolującą cieplnie. W  przypadku 
ciepłej wody spowolni ona jej wychła-
dzanie, natomiast na rurach wody 
zimnej zapobiegnie wykraplaniu się 
na ściankach wilgoci z powietrza. 
Niezależnie od rodzaju rur, wyprowa-
dzenia do podłączenia baterii czerpal-
nych muszą być zawsze zakończone 
kolanem ustalonym, przytwierdzo-
nym do podłoża. Przy wyprowadza-
niu podejść do baterii istotne jest też 
zachowanie wymaganego rozstawu 
rur ciepłej i zimnej wody, umieszcze-
nie ich na jednym poziomie oraz od-
powiedniej głębokości względem lica 
ściany. 

WCIĘCIA W INSTALACJĘ
Jeżeli decydujemy się jedynie na czę-
ściową modyfikację instalacji wodno-
-kanalizacyjnej, polegającą na wymia-
nie jej fragmentu lub miejscowej roz-
budowie, musimy zdemontować od-
cinek starego orurowania i  wstawić 
nowy. Podczas remontu możemy użyć 
rur z innych materiałów, niż zastoso-
wano poprzednio. Pamiętajmy, by do-
pasować połączenia – konieczne będą 
specjalne złączki.
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ABY MIESZKAĆ KOMFORTOWO, NIEZBĘDNE SĄ SPRAWNE INSTALACJE, W TYM 
ELEKTRYCZNA. BEZ NIEJ NIE OŚWIETLIMY WNĘTRZ CZY POSESJI, NIE BĘDĄ 
DZIAŁAŁY RÓWNIEŻ URZĄDZENIA DOMOWE.

bez zastrzeżeń
ELEKRTYKA

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Bardzo często zdarza się, że 
stara instalacja elektryczna 
nie radzi sobie ze wzrasta-

jącą liczbą odbiorników, zawodzi, 
kiedy podłącza się do nich nowocze-
sny sprzęt elektroniczny. Co ważne, 
jest niebezpieczna zarówno dla 
mieszkańców, jak i podłączonych do 
gniazdek urządzeń – grozi poraże-
niem lub nawet pożarem.   
Jednak nie tylko stare instalacje wy-
magają modernizacji. W trakcie użyt-
kowania stosunkowo nowego domu 
może się okazać, że niepoprawnie 
obliczyliśmy nasze potrzeby albo że 
w  złych miejscach zaplanowaliśmy 
gniazda. Jeśli jest ich za mało, w róż-
nych miejscach leżą porozciągane 
przedłużacze. Przeciążona instalacja 
często wyłącza się wskutek „wyska-
kiwania korków”. Zniecierpliwieni, 
decydujemy się na jej remont. 

OCENA INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ
Specjaliści oceniają, że budynki, 
które mają więcej niż 20 lat, szcze-
gólnie te stawiane w  technologii 
wielkiej płyty, wymagają moderniza-
cji instalacji elektrycznej – jeśli nie 
całej, to już na pewno niektórych jej 
elementów. Najczęściej przeprowa-
dza się ją z dwóch powodów:

 instalacja jest stara (jeszcze alumi- 
niowa) i nie spełnia swoich funkcji, 
np. nowoczesne urządzenia pobie-
rające w sumie więcej prądu zbyt ją 
obciążają,

 instalacja została źle rozplanowa- 
na, np. błędnie ulokowano gniazda 
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czy włączniki, a także nie sprawdza 
się, czego efektem są często „wysia-
dające” korki.
Zanim zabierzemy się za remont in-
stalacji elektrycznej, powinniśmy 
elektrykowi z uprawnieniami zlecić 
przygotowanie dokładnej specyfika-
cji robót elektrycznych. Powinien on 
sprawdzić:

 stan przewodów – stare alumi- 
niowe najprawdopodobniej kwalifi-
kują się do wymiany, zastępujemy je 
przewodami miedzianymi;  

 tablicę rozdzielczą – starą z  bez-
piecznikami topikowymi (tzw. kor-
kami) trzeba wymienić na nową wy-
posażoną w wyłączniki nadmiarowo-
-prądowe oraz wyłącznik różnicowy;

 puszki przyłączeniowe, a  po-
nadto dokonać pomiarów rezystan-
cji izolacji;

 sprawdzić działanie ochrony 
przeciwporażeniowej.
W oparciu o sporządzony przez elek-
tryka dokument możemy zebrać 
oferty od wykonawców i  porównać 
koszty oraz czas wykonania.

TABLICA ROZDZIELCZA
Przepisy mówią, że zmodernizowana 
lub nowa instalacja elektryczna 
powinna być wyposażona przede 
wszystkim w  rozdzielnicę z  modu-
łami ochronnymi. Umieszcza się 
w  niej aparaturę sterującą i  zabez-
pieczającą instalację wewnętrzną. 
Bezpieczniki topikowe zastępujemy 
wyłącznikami nadmiarowo-prądo-
wymi oraz różnicowo-prądowymi. 
Wyłączniki nadmiarowo-prądowe 
w  przypadku awarii lub przeciąże-
nia linii czy przegrzania przewodu 
(prowadzącego do pożaru) odcinają 
zasilanie. Natomiast wyłączniki róż-
nicowo-prądowe odłączają napięcie, 
gdy wykryją, że prąd płynie poza ob-
wodem. Sprawdzą się jednak wy-
łącznie w nowej instalacji z przewo-
dami uziemiającymi. Dlatego ważne 
jest, aby w  obwodach występowały 
trzy przewody (a nie dwa) – zgodnie 
z normą kabel ochronny oddziela się 
od zerowego.  
Wszystkie wyłączniki mają taki 
sam wymiar podstawowy, odpowia-
dający szerokości modułu 17,5 mm, 
lub jego wielokrotności. Liczba mo-
dułów, jakie można zmieścić w jed-

nej rozdzielnicy określa jej pojem-
ność, a to z kolei pozwala łatwo wy-
liczyć, ile i  jakiej mocy urządzenia 
będzie można do niej podłączyć. 
Dobierając pojemność rozdziel-
nicy, należy uwzględnić pewien za-
pas, pozwalający na podłączenie 
w  przyszłości dodatkowych urzą-
dzeń. Instalację domową trzeba po-
dzielić na obwody zasilające po-
szczególne odbiorniki energii (od-
biorniki dużej mocy: pompę, ku-
chenkę elektryczną) lub ich grupy 
(gniazda wtykowe, oświetlenie). Pa-
miętajmy, aby wszystkie znajdujące 
się w skrzynce bezpieczniki opisać 
– będziemy wiedzieli, który obwód 
elektryczny i  w  jakim pomieszcze-
niu zabezpieczają. 

Dodatkowym wyposażeniem roz-
dzielnicy jest aparatura sterująco-
-sygnalizacyjna. Ułatwia kontrolę 
stanu instalacji oraz umożliwia ste-
rowanie i programowanie pracy po-
szczególnych obwodów. Najczęściej 
są to lampki sygnalizujące obecność 
napięcia zasilania, programowalne 
zegary sterujące pracą np. ogrzewa-
nia elektrycznego oraz wyłączniki 
zmierzchowe włączające oświetlenie 
zewnętrzne.  

KABLE NA NOWO
Stare instalacje elektryczne układane 
były w rurkach lub kanałach instala-
cyjnych, a  nowsze –  w  rurkach bez-
pośrednio pod tynkiem, w  listwach 
lub kanałach  instalacyjnych na 

Podczas remontu lub rozbudowy instalacji elektrycznej należy ją dostosować do potrzeb 
spowodowanych rosnącą liczbą urządzeń zasilanych energią elektryczną.

Wymiana starej lub uszkodzonej 
instalacji elektrycznej oraz jej rozbudowa 
o dodatkowe obwody oznacza układanie 
nowych przewodów.

SZUKAJĄC FACHOWCA, 
SPRAWDŹMY, CZY 

MA ON UPRAWNIENIA 
DO WYKONYWANIA 

INSTALACJI (MIN. 1 KV) 
ORAZ POMIARÓW 

ODBIORCZYCH 
ZMODERNIZOWANEJ 

INSTALACJI, 
A TAKŻE ZŁOŻENIA 

DOKUMENTÓW 
W ZAKŁADZIE 

ENERGETYCZNYM. 
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wierzchu ściany. Możliwość wykorzy-
stania rurek do wprowadzenia no-
wych przewodów zależy od ich stanu 
technicznego, średnicy oraz ich prze-
biegu (prosta czy z załamaniami). Je-
śli są to rurki metalowe z  umiesz-
czoną w środku wkładką, a trzeba do 
nich wprowadzić znacznie większą 
liczbę przewodów, możliwości ich wy-
korzystania są ograniczone. 
Nowe przewody wciąga się w  rurki 
instalacyjne równocześnie z  wycią-

ganiem starych i  mocuje ich końce 
w  puszkach rozgałęźnych. Jeśli po-
przednia instalacja była wykonana ze 
sztywnego drutu typu DY, będzie on 
stawiał opór przy usuwaniu. Znacz-
nie łatwiej wciągnąć pojedyncze 
przewody linkowe (oznaczone LY). 
Jeśli stara instalacja była ułożona 
w kanałach instalacyjnych, można je 
otwierać. Umożliwia to dostęp do du-
żego fragmentu instalacji elektrycz-
nej, tak więc wymiana jest łatwa. 

ROZBUDOWA INSTALACJI
W  przypadku, gdy rozbudowujemy 
instalację elektryczną, przewody 
możemy poprowadzić w  rurkach 
w tynku, listwach, kanałach instala-
cyjnych, a także sztywnych rurkach 
– na wierzchu ściany, najczęściej jed-
nak przy podłodze, suficie lub wokół 
ościeżnic otworów drzwiowych. 
Pod przewody w rurkach trzeba wy-
kuć w  ścianie bruzdy głębokości 
2-2,5 cm, zamontować w  nich rurki 
– elastyczne (peszle) lub sztywne, 
po czym pokryć je tynkiem. W miej-
scach rozgałęzienia montuje się 
puszki. Połączenia przewodów pro-
wadzonych pojedynczo wykonuje 
się za pomocą zacisków śrubowych 
lub złączek samozaciskowych. 
Bezpośrednio w  tynku układa się 
przewody płaskie wielożyłowe w po-
dwójnej izolacji o oznaczeniu YDYp. 
Mocuje się je do ściany opaskami 
z taśmy aluminiowej, a następnie po-
krywa tynkiem. Puszki rozgałęźne 
osadza się w  taki sam sposób, jak 
w  instalacji układanej w  rurkach. 
Przewody, które będą zakrywane 
tynkiem lub innym wykończeniem 
należy układać wzdłuż linii pozio-
mych i  pionowych, w  określonych 
odległościach od sufitów i drzwi. Do-
brze jest zrobić na papierze plan no-
wej instalacji (lub zdjęcia) i przecho-
wywać na wypadek awarii lub gdy 
chcemy powiesić obraz. 
Przewody po wierzchu ściany pro-
wadzi się najczęściej w listwach i ka-
nałach instalacyjnych lub sztyw-
nych rurkach. Wzornictwo oraz kolo-
rystyka listew umożliwia estetyczne 
ukrycie przewodów, a  dostosowany 

Co z licznikiem?
Nawet elektrykowi nie wolno 
wymieniać licznika zużycia prądu Może 
go wyłącznie zakładać uprawniony 
pracownik dostawcy energii. Naruszenie 
znajdujących się na nich plomb grozi 
poważnymi karami. Dlatego też jeśli 
podczas remontu instalacji elektrycznej 
istnieje konieczność rozplombowania 
(zdjęcia) licznika lub zabezpieczeń 
przedlicznikowych (bezpiecznikowych), 
należy ten fakt zgłosić i procedurę 
postępowania uzgodnić z zakładem 
energetycznym. 
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do nich osprzęt pozwala łatwo za-
montować gniazda i wyłączniki. W li-
stwach i    kanałach można również 
umieścić przewody antenowe, tele-
foniczne i  komputerowe. Sztywne 
rurki osłonowe szpecą ściany, dla-
tego używa się ich głównie do pro-
wadzenia instalacji w  pomieszcze-
niach gospodarczych. Grubsze prze-
wody można prowadzić „luzem”, 
mocując je do podłoża specjalnymi 
uchwytami.

GNIAZDA 
ELEKTRYCZNE 
Remont instalacji elektrycznej to 
dobry moment na nowe rozplano-
wanie gniazd i dopasowanie ich do 
naszych potrzeb. Możemy wykorzy-
stać zestawy gniazd w ramkach wie-
lokrotnych i zainstalować je w miej-
scach, w których planujemy podłą-
czyć kilka urządzeń, dzięki czemu 
nie będziemy musieli stosować li-
stew czy „złodziejek”. Unikniemy 
w  ten sposób przeciążeń. W  ram-
kach możemy także umieścić np. 
gniazdo telefoniczne, komputerowe 
czy antenowe. W  ten sposób insta-
lacja staje się bardziej funkcjonalna 
i  estetyczna, gdyż pozbywamy się 
plątaniny kabli. 
Gniazda najlepiej zaplanować jak 
najbliżej miejsc, w  których będą 
ustawione urządzenia zasilane prą-
dem. Lepiej nie umieszczać ich 
np. za kanapą (dostęp do nich jest 
utrudniony) oraz na środku ściany 
(psują wygląd wnętrza). Sprawdzo-
nym sposobem jest zamontowanie 
gniazd nisko przy podłodze – będą 
wtedy mało widoczne. 
Wybierając gniazda, sprawdźmy ich 
stopień ochrony IP. Mówi on o stop-
niu ochrony przed wnikaniem ciał 
stałych, pyłu i  wody. Jest to szcze-
gólnie ważne w  pomieszczeniach 
mokrych – do łazienki należy wy-
brać takie o  IP44. Ponadto w  ła-
zience nie wolno umieszczać gniazd 
w  okolicach wanny czy prysznica, 
a  nawet w  innych miejscach po-
winny mieć one specjalne plasti-
kowe automatycznie zamykające 
się zasłony. Takie gniazda nazy-
wamy bryzgoszczelnymi, ochronią 
one instalację elektryczną przed 
rozpryskującą wodą. 

MIEJSCE NA WŁĄCZNIKI
Planując rozmieszczenie włączników, 
kierujmy się funkcjonalnością. Dla-
tego też najlepiej umieścić je w po-
bliżu drzwi, na wysokości około 
105  cm. Niektórzy fachowcy propo-
nują dostosowanie ich do wzrostu 
dzieci (szczególnie polecane jest to  
w pokojach dziecięcych), jednak pa-
miętajmy, że nasze pociechy bardzo 
szybko rosną. 
Stare włączniki natynkowe warto 
podczas remontu wymienić na bar-
dziej estetyczne podtynkowe, nie-
wystające ponad płaszczyznę ściany. 
Dostępne są w różnych wzorach i ko-
lorach, więc nie będziemy mieli naj-
mniejszego problemu z  ich dobra-
niem. Warto kupić kilka egzempla-
rzy na zapas, ponieważ wzory zmie-
niają się co jakiś czas i możemy mieć 
problem z kupnem identycznego. 
W  pomieszczeniach rzadko odwie-
dzanych lub przechodnich warto 
zainstalować specjalne włączniki 
z  czujnikiem ruchu. Dobrym roz-
wiązaniem jest także montaż ściem-
niacza z  symulatorem obecności. 
Może on zapamiętywać sekwen-
cje włączania i  wyłączania świa-
tła, dzięki czemu nawet kiedy nie 
ma nas w domu, światło włączy się 
i wyłączy.

Przed przystąpieniem do montażu gniazdka 
elektrycznego konieczne jest wyłączenie 
prądu. 

Wykonanie instalacji elektrycznej należy 
powierzyć specjaliście, jednak warto zdobyć 
na ten temat elementarną wiedzę, aby 
czuwać nad pracami w naszym domu. 

Remont instalacji elektrycznej to 
doskonała okazja, by przemyśleć 
rozkład gniazdek w domu czy 
mieszkaniu i dopasować je do 
naszych potrzeb. Przedstawiamy, 
jak to zrobić:

 Na planie mieszkania zaznaczmy 
miejsca, w których potrzebne będą 
gniazda do zasilania wszystkich 
urządzeń domowych RTV i AGD.

 Oceńmy, ile może być podpiętych 
urządzeń do każdego z tych miejsc, 
a następnie dodajmy jedno lub dwa 
gniazda.

 Zainstalujmy po jednym 
podwójnym gnieździe w narożnikach 
każdego pokoju.

 Zaplanujmy gniazdo do 
odkurzacza przy drzwiach, ale po 
przeciwnej stronie niż zawiasy 
drzwi.

 Jeśli pomieszczenie jest długie, 
warto na dłużej ścianie zainstalować 
dodatkowe gniazda w odstępach co 
2-3 m.

 Zaplanujmy ustawienie mebli 
– gniazdo ukryte za szafą jest 
nieprzydatne.

 Zaistalujmy kilka gniazd USB 
w łatwo dostępnych miejscach 
– posłużą do naładowania telefonów 
czy tabletów bez ładowarki. 
Pamiętajmy, by umieścić gniazda 
na odpowiedniej wysokości – nie 
musi w każdym pomieszczeniu być 
jednakowa. Na przykład w kuchni 
warto umieścić je 10-15 cm nad 
powierzchnią blatu, z dala od 
zlewozmywaka. W pokojach 
dziennych gniazdka umieszcza się 
najczęściej na wysokości od 15 do 
20 cm nad podłogą. Chociaż myśląc 
o przyszłości, można umieścić je 
trochę wyżej, np. 40-50 cm nad 
podłogą – z wiekiem domownikom 
ciężko będzie się schylać. 
Umieszczenie gniazd nieco wyżej 
uczyni instalację bardziej przyjazną 
dla wszystkich użytkowników, 
zarówno starszych, jak i młodszych.

Jak zaplanować rozkład gniazdek?
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JEŚLI DOM JEST NIEPODPIWNICZONY, 
TO PODŁOGĘ PARTERU MOŻNA 
ZROBIĆ BEZPOŚREDNIO NA GRUNCIE. 
PRAWIDŁOWO WYKONANA ZAPEWNI 
MOŻLIWIE JAK NAJMNIEJSZE STRATY 
CIEPŁA ORAZ SOLIDNY PODKŁAD POD 
DOCELOWE WYKOŃCZENIE DESKAMI, 
PANELAMI CZY PŁYTKAMI.

położona

AUTOR TEKSTU: Paweł Siemieniuk

SOLIDNIE 

Mianem podłogi po-
wszechnie określa się 
górną wierzchnią war-

stwę użytkową – tę, po której cho-
dzimy. Dla bardziej „wtajemniczo-
nych” jest to posadzka, jeden z jej 
elementów. Natomiast podłoga 
to, oprócz okładziny zewnętrznej, 
wszystkie znajdujące się pod nią 
warstwy. Ta układana bezpośred-
nio na gruncie musi być dobrze 
zaizolowana termicznie i  prze-
ciwwilgociowo. W większości przy-
padków z  powodzeniem sprawdzi 
się tradycyjny układ warstw kon-
strukcyjnych, czyli dolna płyta 
podkładowa (betonowa), spoczy-
wająca na zagęszczonym piasku, 
na której znajduje się izolacja ter-
miczna z  górną warstwą wylewki. 
Nie wolno zapomnieć o odpowied-
niej izolacji przeciwwilgociowej. 

SYPKA PODBUDOWA
Fundamenty najlepiej zasypać pia-
skiem lub żwirem/pospółką. Ma-
teriały te zapewnią dobre odpro-
wadzenie wody i  nie są wrażliwe 
na niewielkie zmiany wilgotności 
w  podłożu W  przypadku zastoso-
wania żwirów, pospółek czy gruzu 
dobrze jest ostatnią, górną warstwę 
podłoża o grubości 15-20 cm wyko-
nać wyłącznie z piasku, aż do po-
ziomu górnej krawędzi ścian fun-
damentowych. Pamiętajmy, aby 
zagęścić piasek. Do tego celu służą 
zagęszczarki płytowe. Zagęszcza-
nie należy wykonać warstwami 
o grubości ok. 15 cm. 

OSWAJAMY REMONT
     fachowe wykonanie
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STABILNE PODŁOŻE 
Na zagęszczony piasek wylewamy 
podkładową płytę chudego betonu 
o  grubości ok. 15 cm – tyle wystar-
czy, by zapewnić stabilność podło-
dze oraz równomierne rozkładanie 
obciążeń. Beton musi mieć gęstopla-
styczną konsystencję, gdyż nadmiar 
wody może powodować obniżenie 
jego wytrzymałości. Płyta podkła-
dowa powinna być zlicowana z  gór-
nym poziomem ścian fundamento-
wych – ułatwi to wykonanie izolacji 
przeciwwodnej. 

IZOLACJA 
PRZECIWWILGOCIOWA
Układa się ją na płycie podkłado-
wej. Izolacja przeciwwilgociowa ma 
za zadanie ochronić posadzkę przed 
podciąganiem kapilarnym wilgoci 
z  gruntu. Do jej wykonania najczę-
ściej wykorzystuje się papy asfal-
towe lub folie budowlane o  grubo-
ści minimum 0,3 mm. Najlepiej, by 
był to materiał o  podobnych para-
metrach, co izolacja pozioma ścian 
fundamentowych. Jeśli wcześniej 
użyliśmy papy, to do zaizolowania 
podłogi również powinniśmy ją za-
stosować. Dzięki temu izolacje bę-
dzie łatwo ze sobą połączyć, w  po-
dobny sposób będą też pracowały. 
Folie należy układać na 15-20-centy-
metrowy zakład. Jeśli w podłożu wy-
stępuje wysoki poziom wód grunto-
wych, dobrze jest zastosować dwie 
warstwy folii. Uważajmy przy tym, 
aby zakłady drugiej warstwy nie po-
krywały się z  zakładami warstwy 
pierwszej. Aby zapewnić szczelność 
i  ciągłość izolacji, zaleca się „prze-
dłużenie” izolacji przeciwwilgocio-
wej układanej na płycie betonowej 
aż na ściany fundamentowe. Pa-
miętajmy, że nie może ona stano-
wić jedynej izolacji ścian, a wyłącz-
nie dodatkową drugą warstwę. Izo-
lację przeciwwilgociową obowiąz-
kowo musimy wykonać na pierwszej 
płycie betonowej. Dobrą praktyką 
jest także ułożenie drugiej warstwy 
na izolacji cieplnej. Nie jest to jed-
nak obowiązkowe, chociaż zapewni 
większe bezpieczeństwo w  razie 
miejscowych uszkodzeń izolacji dol-
nej (rozerwań, których nie zauważy-
liśmy przed układaniem ocieplenia). 

IZOLACJA TERMICZNA
Powinna zapewnić ochronę wnętrz 
przed ucieczką ciepła przez podłogę 
oraz wytrzymałość mechaniczną ma-
teriału izolacyjnego na nacisk war-
stwy podkładu wyrównującego. Izo-
lację termiczną najczęściej wykonuje 
się z twardych płyt styropianowych 
EPS 100 (polistyren ekspandowany), 
jak i  płyt XPS (polistyren ekstrudo-
wany). Różnica między tymi materia-
łami związana jest z  technologią ich 
produkcji, co przekłada się na znacz-
nie większą twardość płyt XPS oraz 
ich lepsze właściwości izolacyjne 
(mniejszy współczynnik przewodze-
nia ciepła dla płyt XPS).
Zaleca się, aby całkowita warstwa izo-
lacji termicznej wynosiła 10-12  cm 
(płyty jednowarstwowe lub ukła-
dane w dwóch, prostopadłych do sie-
bie warstwach), jeśli wykorzystujemy 
płyty EPS oraz ok. 8 cm w przypadku 
polistyrenu ekstrudowanego. Jeżeli 
przewidujemy ogrzewanie podłogowe 
na parterze, izolacja termiczna po-
winna być dodatkowo zabezpieczona 
od góry warstwą folii.

PODKŁAD W PODŁODZE
Wylewka to warstwa wyrównująca 
i  dociskająca podłoże, chroni także 
ułożone pod nią izolacje przed znisz-
czeniem. Wylewkę można wykonać 
z  jastrychów układanych na mokro 
lub sucho. Te pierwsze stosuje się 
najczęściej w nowych domach. Są to 
podkłady z  betonu C12/15 (dawniej  
B15) lub C16/20 (B20), specjalnych 
zapraw cementowych lub gipsowych. 
Jednak trzeba pamiętać, że te ostat-
nie nie nadają się do pomieszczeń 
wilgotnych. 

Grubość wylewki powinna wynosić 
minimum 5 cm. W przypadku mon-
tażu ogrzewania podłogowego, rurki 
zatapiane są właśnie w  tej warstwie 
(rozprowadzane są przed wylewa-
niem betonu). W takiej sytuacji gru-
bość wylewki warto skonsultować 
z  instalatorem ogrzewania podłogo-
wego, aby zachować określone mini-
malne i maksymalne grubości przy-
krycia betonem przewodów grzew-
czych. Wylewki realizowane na więk-
szych powierzchniach powinny mieć 
odpowiednie dylatacje nie rzadziej 
niż co 7-8 m. Dylatacje zaleca się rów-
nież wykonywać na połączeniach wy-
lewek różnych pomieszczeń.

Wylewka 
anhydrytowa
To produkt o właściwościach 
samopoziomujących, tzn. 
po wylaniu uzyskuje się 
gładką i równą powierzchnię. 
Nie wymaga dodatkowego 
szlifowania oraz innych 
czynności stosowanych 
do jej wypoziomowania. 
Jej zaletą jest także łatwy 
i szybki proces jej wykonania, 
który można przeprowadzić 
samemu. W przeciwieństwie 
do wylewek cementowych 
te z anhydrytu wysychają 
szybko i nie potrzebują żadnych 
dodatkowych czynności 
w trakcie tego procesu. Ze 
względu na bardzo dobre 
parametry wytrzymałościowe 
wystarczy już 35 mm warstwy 
takiej wylewki, aby zapewnić 
solidną, trwałą oraz gładką 
powierzchnię. Wylewki tego 
typu świetnie nadają się 
również w zastosowaniach 
z ogrzewaniem podłogowym.
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POSADZKA
Po całkowitym wyschnięciu i  osią-
gnięciu projektowanej wytrzymałości 
przez wylewkę, możemy przystąpić do 
montażu warstwy wykończeniowej. 
Spośród posadzek drewnianych do-
stępna jest cała gama rozwiązań – od 
tradycyjnych parkietów, przez pa-
nele wykonane z drewna (najczęściej 
sosnowego) powlekane szlachetnym 
gatunkiem, po tzw. mozaikę przemy-
słową. Materiały te różnią się wykorzy-
stywanymi gatunkami drewna (od ro-
dzimych po egzotyczne), a także kolo-
rami (od białych po niemalże czarne). 
Obecnie możliwe jest ułożenie posa-
dzek drewnianych nawet w pomiesz-
czeniach mokrych, np. łazience. 
Możemy także zdecydować się na 

imitację drewna w  postaci paneli. Są 
one dostępne w szerokiej gamie wzo-
rów i  kolorów. Te z  najwyższej półki 
są trudne do odróżnienia od prawdzi-
wego drewna.  W zależności od wybra-
nych modeli, mogą one mieć dodat-
kowe właściwości termoizolacyjne, 
wyciszające czy antypoślizgowe. 
Najbardziej urozmaiconą grupą 
wśród materiałów posadzkowych są 
płytki ceramiczne. Oprócz gładkich 
i malowanych spotyka się inne formy 
zdobień, np. zatopione w  masie 
szkliwa drobne przedmioty, takie jak 
rośliny czy muszle. Płytki ceramiczne 
z  powodzeniem imitują kamień czy 
drewno. Najszlachetniejsze posadzki 
to te wykonane z  kamienia. Do ich 
wykonania stosuje się m.in. marmur, 

granit, sjenit, łupek, bazalt i  twarde 
piaskowce. Materiał ten można ukła-
dać z  nieregularnych kawałków lub 
formatowanych płytek. Oprócz nie-
zwykle eleganckiego wyglądu ma on 
ważną zaletę, którą stanowi możli-
wość wielokrotnego odnawiania. 
Natomiast wykładziny dywanowe i  te 
wykonane z  PVC to dość rzadko wy-
bierane rozwiązania w  nowo powsta-
jących domach. Aby przyciągnąć 
klientów, producenci prześcigają się 
w  ofercie wzorów i  kolorów. Niewąt-
pliwą zaletą wykładzin jest możliwość 
łatwej wymiany w ramach zmieniają-
cej się koncepcji wnętrza, o czym nie 
można mówić w przypadku posadzki 
mocowanej do podłoża za pomocą za-
prawy czy kleju. 

Równa podłoga
Konstrukcja podłogi musi 
być pozioma. Oznacza to, że 
odchylenia od linii idealnie 
poziomej nie mogą być 
większe niż 2 mm na m.b. 
Między przeciwległymi 
ścianami różnica poziomów 
nie powinna być większa 
niż 5 mm, czyli np. w pokoju 
długości 5 m na odcinku 1 m 
nie może przekraczać 1 mm. 
Wyjątek od tej zasady stanowią 
pomieszczenia, w których 
w podłodze znajduje się 
otwór odpływowy. W nich 
podłoga powinna mieć spadek 
wystarczający do zapewnienia 
swobodnego spływania wody. 
W budynku mieszkalnym 
wymagany jest minimum 1% 
spadek (czyli 10 mm na m.b.).

Klej do drewna
Zadaniem kleju jest solidne 
połączenie posadzki drewnianej  
z podłożem. Preparat powinien 
też kompensować niewielkie 
ruchy parkietu, spowodowane 
zmianami temperatury lub 
wilgotności powietrza, a także 
obciążeniami użytkowymi. 
Wybierając odpowiedni produkt, 
pod uwagę należy wziąć także 
wymiary, grubość parkietu 
czy desek (inny zastosujemy 
do przyklejenia małych 
drewnianych elementów, 
a inny – do dużych), gatunek 
drewna oraz warunki panujące 
w pomieszczeniu. 
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Choć w  ofercie producen-
tów chemii budowlanej znaj-
dziemy fugi uniwersalne, 

warto zapoznać się z  szeroką propo-
zycją specjalistycznych produktów 
przeznaczonych do określonych za-
dań. Inne parametry techniczne będą 
miały bowiem spoiny zaprojektowane 
do płytek ściennych, podłogowych, 
jeszcze inne do stosowania na tarasie, 
czy też w łazienkach lub holu. Znacze-
nie w ich wyborze ma także szerokość 
spoin. 

SKŁAD CHEMICZNY
Dzisiejsza oferta produktów glazurni-
czych przeznaczonych do spoinowa-
nia różni się od popularnych dawniej 

i  jedynie dostępnych przed laty ce-
mentowych fug o małej trwałości. Nie 
wyróżniały się one zbytnią odporno-
ścią i szybko się wykruszały czy wycie-
rały. Nadal produkty cementowe, ina-
czej mineralne, należą do najczęściej 
stosowanych, jednak ich skład jest 
wzbogacony. Do wyboru mamy też 
fugi,  których bazą są inne substancje. 
I  tak oprócz cementowych produko-
wane są fugi akrylowe, epoksydowe 
i silikonowe. Ich skład wpływa na wy-
trzymałość, trwałość, elastyczność, 
odporność na substancje chemiczne 
i  liczne czynniki zewnętrzne. Warto 
stosować produkty stworzone specjal-
nie do określonego przez producenta 
celu, wówczas możemy być pewni, 

że spoina będzie trwała oraz odpo-
wiednio dopasowana do materiału, by 
z nim idealnie współpracować. 

TRADYCYJNE CEMENTOWE
Przeznaczone są głównie do nie-
dużych płytek, powierzchni nieod-
kształcalnych, przede wszystkim 
ścian, miejsc suchych, w których nie 
stosuje się silnych detergentów. Jako 
produkty mineralne należą do bar-
dzo chłonnych. Z  tego względu czę-
ste wystawianie fug cementowych 
na działanie wody lub środków che-
micznych, obniża ich odporność. Po-
nadto może wpływać na ich szybsze 
odbarwianie. Aby zabezpieczyć fugi 
cementowe przed działaniem wilgoci 

RODZAJ 
ZASTOSOWANEJ 
SPOINY BĘDZIE MIAŁ 
KLUCZOWE ZNACZENIE 
DLA TRWAŁOŚCI CAŁEJ 
OKŁADZINY, DLATEGO 
WYBÓR FUGI POWINIEN 
BYĆ POPRZEDZONY 
ANALIZĄ JEJ SKŁADU 
ORAZ WŁAŚCIWOŚCI.

AUTOR TEKSTU: Jakub Andrzejewski
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 Cementowe. Nakłada się je pacą 
gumową i zacieraczką. Stworzą 
spoinę o szerokości do 15 mm. 
Nadają się do spoinowania okładzin 
ceramicznych, kamiennych, 
z kamienia sztucznego oraz 
szklanych. Nie wszystkie są 
odporne na wilgoć. Po rozrobieniu 
z wodą zachowują dobre 
właściwości przez około 2 godziny. 
Do użytkowania są gotowe 
najwcześniej po 24 godzinach od 
nałożenia.

 Cementowe elastyczne. 
Nakłada się je pacą gumową 
i zacieraczką. Pozwalają 
uzyskać spoinę o szerokości 
od 2 do 20 mm. Nadają się 
do spoinowania okładzin 
ceramicznych, kamiennych, 
z kamienia sztucznego oraz 
szklanych. Mogą być stosowane 
również przy ogrzewaniu 
podłogowym. Przeznaczone są 
także do stosowania na zewnątrz. 
Po rozrobieniu z wodą zachowują 
dobre właściwości przez około 
35-40 minut. Do użytkowania 
są gotowe najwcześniej po 
3 godzinach od nałożenia.

 Akrylowe. Nakłada się je 
pacą gumową. Stworzą spoinę 
o szerokości od 1 do 10 mm. 
Nadają się do spoinowania okładzin 
ceramicznych oraz szklanych. 
Przeznaczone są również do 
stosowania na zewnątrz, ale tylko 
na elewacji. Do użytkowania 
są gotowe najwcześniej po 
48 godzinach od nałożenia.

 Epoksydowe. Nakłada się je 
pacą zębatą. Stworzą spoinę 
o szerokości od 2 mm. Nadają 
się do spoinowania okładzin 
ceramicznych i kamiennych. 
Przeznaczone są również do 
stosowania na zewnątrz. Po 
przygotowaniu zachowują dobre 
właściwości przez około 45 minut. 
Do użytkowania są gotowe 
najwcześniej po 
12-24 godzinach od nałożenia.

 Silikonowe i akrylowe. 
Nakładane są z kartuszy. Stworzą 
spoinę o szerokości od 5 do 
30 mm. Nadają się do spoinowania 
okładzin ceramicznych i szczelin 
między urządzeniami kuchennymi 
lub sanitarnymi. Przeznaczone 
są również do stosowania na 
zewnątrz. Czas powierzchniowego 
przesychania – ok. 15 minut. 
Czas twardnienia 2-3 mm w ciągu 
doby.

RODZAJE FUG 
I CHARAKTERYSTYKA  

i  zabrudzeń, należy je zaimpregno-
wać. Większą trwałość zapewniają też 
specjalne emulsje poprawiające od-
porność na wodę i  naprężenia. No-
woczesne spoiny wyprodukowane na 
bazie cementu, zwłaszcza renomo-
wanych firm, są na tyle wzbogacone, 
że ich odporność zostaje znacznie 
zwiększona. Sprzedawane są w  wor-
kach, w  formie sypkiej, do rozrobie-
nia z wodą.

ULEPSZONE ELASTYCZNE
Do znacznie udoskonalonych pro-
duktów zaliczamy cementowe fugi 
o podwyższonych parametrach użyt-
kowania. Dzięki współczesnym tech-
nologiom wzbogacone spoiny ela-
styczne stosuje się do fugowania 
płytek ceramicznych i  kamiennych. 
Można je użyć zarówno na ścianach, 
jak i  posadzkach. Nadają się też do 
wypełnienia szczelin w ścianie wznie-
sionej z  luksferów. Cementowe fugi 
elastyczne dzięki nowoczesnej for-
mule mogą pochwalić się dużo lepszą 
trwałością i odpornością na ścieranie. 
Nadają się do użycia na odkształcal-
nych powierzchniach. Ponadto zapo-
biegają powstawaniu przebarwień, 
trwałych zabrudzeń i  osadzaniu się 
pleśni. Przeznaczone są do posadzek 
z  ogrzewaniem podłogowym. Pro-
dukty hydrofobowe wykazują dużą 
odporność na wilgoć, dlatego nadają 
się do stosowania w  dowolnym po-
mieszczeniu oraz na zewnątrz. Są bo-
wiem odporne na ciepło i mróz.

GOTOWE AKRYLOWE
Są nowoczesnym rozwiązaniem, 
które bardzo ułatwia pracę i pozwala 
dobrać rodzaj oraz kolor fugi idealnie 
do potrzeb miejsca spoinowania. Za-
prawy akrylowe nie wymagają rozra-
biania z wodą, gdyż to produkty go-
towe do użycia. Dostępne są w  wia-
derkach. Fugi kupuje się podobnie 
jak farby z  mieszalnika. W  sklepie 
dostaniemy bazę, do której dobie-
ramy barwnik, z szerokiej palety do-
stępnych kolorów i ich odcieni. Otrzy-
mana mieszanka przyjmuje formę 
pasty, gotowej do nakładania w szcze-
linach. Zaprawa wykazuje właściwo-
ści hydrofobowe, czyli odpychające 
wodę. Odporna będzie też na grzyby 
i pleśń. Fugi akrylowe bez obaw mo-
żemy stosować we wszystkich po-
mieszczeniach, łącznie z kuchnią i ła-
zienką, jednak na zewnątrz nadają 
się jedynie do spoinowania okładzin 
pionowych. 

SPECJALISTYCZNE 
EPOKSYDOWE
Fugi epoksydowe również sprzeda-
wane są w wiaderkach w  formie go-
towej do użycia. Są produktem naj-
częściej wybieranym przez profesjo-
nalistów, którzy wykorzystują je do 
wykończenia obiektów użyteczności 
publicznej, zakładów produkcyjnych 
i tym podobnych miejsc. Charaktery-
zują się bowiem bardzo dużą odporno-
ścią na uszkodzenia, ścieranie i obcią-
żenie. Są szczelne, mało porowate 

Fugi uszczelniające to produkty silikonowe lub akrylowe, które precyzyjnie nałożymy dzięki 
dozowaniu z kartuszy. Są niezbędne przy montażu sprzętów łazienkowych.
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i łatwe w utrzymaniu czystości. Dzięki 
elastyczności gwarantują wyjątkową 
trwałość. Poradzą sobie z działaniem 
wody, preparatów chemicznych, kwa-
sów oraz wysokiej temperatury. Fugi 
te produkuje się z  mieszanki żywicy 
epoksydowej i  utwardzacza. W  skład 
spoiny wchodzi też często piasek 
kwarcowy. Nadają się do fugowania 
okładzin ceramicznych oraz kamien-
nych, zarówno ściennych, jak i podło-
gowych. Sprostają wymogom miejsc 
stale narażonych na działanie wody, 
można zastosować je nawet w  base-
nie. Z  powodzeniem sprawdzą się 
też na zewnątrz, pod warunkiem, że 
wcześniej pod okładziną zostanie za-
stosowana odpowiednia technologia 
drenażowa. Fugi epoksydowe nie są 
bowiem paroprzepuszczalne. 
Mimo wysokiej ceny wielu inwe-
storów wybiera je do stosowania 
w domu. Doskonale sprawdzą się na 
blacie w kuchni lub posadzce garażu. 
Nie ma jednak konieczności kłaść ich 
na ścianach i podłogach w pomiesz-
czeniach mieszkalnych. Nie będą 

narażone na duże obciążenie, wyjąt-
kową eksploatację, a detergenty sto-
sowane w domu nie są aż tak silnie 
działające, by wymagały specjali-
stycznej spoiny. 
Niestety fugi epoksydowe są nie 
tylko dość drogie, ale też trudne 
podczas nakładania. Łatwo też nimi 
trwale zabrudzić okładzinę. Prace za-
tem warto zlecić fachowcom. 

PRODUKTY USZCZELNIAJĄCE 
Do miejsc wymagających nie tylko 
wypełnienia, ale też szczególnego 
uszczelnienia, stosuje się fugi siliko-
nowe. Sprzedawane są w kartuszach 
ułatwiających precyzyjną aplikację 
w  miejscu spoinowania. Tworzą bar-
dzo dobrą izolację przeciwwilgociową. 
Powierzchnia takiej fugi nie tylko od-
pycha wodę, ale też zapobiega przed 
zagnieżdżeniem się grzybów i pleśni. 
Jest elastyczna, więc nadaje się do sto-
sowania w  szczególnych miejscach, 
takich jak szczeliny dylatacyjne i po-
łączenia między sprzętem a ścianą czy 
posadzką, na których występują duże 

naprężenia. Jej odporność na wysoką 
temperaturę i działanie silnych deter-
gentów oraz substancji chemicznych 
sprawiają, że można ją stosować rów-
nież w pomieszczeniach o podwyższo-
nej wilgotności oraz na zewnątrz bu-
dynków. W  kartuszach możemy też 
nabyć fugi akrylowe o  podobnych 
właściwościach.

CZYSZCZENIE FUG
Nie wszystkie fugi będą łatwe 
w  utrzymaniu czystości, zwłaszcza 
jeśli nie są hydrofobowe oraz gdy 
ich skład nie zapobiega przywiera-
niu brudu. Oprócz kurzu lub prze-
barwień, możemy mieć problem z za-
gnieżdżaniem się pleśni i  grzybów. 
Do usunięcia wszelkich zabrudzeń 
warto użyć specjalistycznych środ-
ków czystości. Znajdziemy preparaty 
w  spreju, którymi wystarczy spry-
skać spoiny i  pozostawić na kilka 
chwil. Po tym czasie należy przetrzeć 
fugi i wypłukać czystą wodą. 
Można również zastosować bardziej 
ekologiczne metody czyszczenia fug, 

Przed zakupem spoiny możemy policzyć, ile będzie nam potrzeba materiału do fugowania. Przybliżoną wartość w kilogramach uzyskamy 
dzięki wzorowi A+B·C·D·g, gdzie A to długość, B szerokość i C grubość płytki mierzona w mm. D oznacza szerokość spoiny podaną w mm, 
a g to współczynnik: 1,6 dla fug epoksydowych i 1,5 dla cementowych.

Oznaczenia ze wskazaniem
Fugi cementowe opatrzone są symbolem CG. Ich podstawowy rodzaj, 
czyli klasa 1 będzie miała oznaczenie CG 1 lub po prostu CG. Ulepszony 
produkt to klasa 2. W jego nazwie pojawi się zapis CG 2, przy czym fugi 
cementowe CG 2 Ar będą miały podwyższoną odporność na ścieranie, 
a CG 2 W są wodoodporne. Fugi klasy 2 nadają się do każdego rodzaju 
okładzin. Natomiast epoksydowe, inaczej reaktywne, mają oznaczenie 
na opakowaniu RG. Na produktach możemy też znaleźć oznaczenia 
dotyczące miejsca zastosowania, czyli: do wnętrz, kuchni i łazienki, na 
zewnątrz, balkony, tarasy, ogrzewanie podłogowe, baseny itp. Niektórzy 
producenci umieszczają też informację dotyczącą szerokości fugi, np. do 
5 mm lub 2 cm.
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z  wykorzystaniem produktów spo-
żywczych. Dobrym rozwiązaniem 
jest ich szorowanie pastą wykonaną 
z  sody oczyszczonej i  wody. Na bar-
dzo zabrudzonych spoinach pozosta-
wiamy mieszankę na jakiś czas, za-
nim rozpoczniemy mycie. Najłatwiej 
posłużyć się wówczas szczoteczką do 
zębów. Ułatwi to precyzyjne wtarcie 
pasty w  fugi. Podobnie osad i  brud 
pomoże usunąć proszek do pieczenia 
oraz ocet.

WYMIANA STARYCH SPOIN
Fugi zbyt zniszczone, kruszące się 
i zaatakowane dogłębnie przez drob-
noustroje wymagają usunięcia i  za-
stąpienia ich nową spoiną. Można to 
wykonać we własnym zakresie. Do 
usunięcia fugi potrzebne będzie na-
rzędzie typu rylec lub specjalistyczny 
usuwacz spoin. Krusząc je, trzeba 
bardzo uważać, by nie uszkodzić po-
wierzchni płytek. Łatwiejszym zada-
niem jest usunięcie fugi cementowej 
niż epoksydowej. Szczelinę oczysz-
czamy odkurzaczem i  gruntujemy 

podłoże preparatem zmniejszającym 
jego chłonność. Nowa fuga będzie też 
dzięki temu lepiej wiązała. Jeśli nie 
używamy gotowej spoiny, musimy ją 
wcześniej przygotować, zgodnie z za-
leceniami producenta. Wypełnianie 
szczelin należy prowadzić staranie. 
Tylko precyzyjnie zacieranie gwaran-
tuje, że fuga będzie szczelna. 

BY FUGA BYŁA TRWAŁA
Na wytrzymałość i odporność spoiny 
wpływ ma nie tylko jakość produktu, 
ale też jej ułożenie oraz konserwa-
cja. Przed pękaniem i  kruszeniem 
się fugi zapobiegnie kontrolowany 
czas jej wysychania. Po zakończeniu 
spoinowania należy utrzymywać ją 
w stanie wilgotnym przez kilka dni. 
W tym celu trzeba przemywać jej po-
wierzchnię wilgotną gąbką lub zra-
szać spryskiwaczem. Woda musi być 
czysta. Po całkowitym wyschnięciu 
warto fugę zaimpregnować specjal-
nym preparatem wzmacniającym jej 
odporność na wilgoć, zabrudzenia 
i rozwijanie się pleśni oraz grzybów. 

Wyblakłą spoinę odświeżymy pre-
paratem do renowacji fug. Dzięki 
niemu odzyska swą dawną inten-
sywną barwę. Istnieje też możliwość 
zmiany koloru fugi. Przemalujemy ją 
preparatami barwiącymi.

Fugi samorozlewne
Sporym ułatwieniem podczas 
fugowania dużych powierzchni 
są samorozlewne zaprawy do 
spoinowania. Sprawdzą się też 
tam, gdzie płytki o nieregularnych 
kształtach pozostawiają do 
wypełnienia szczeliny o różnych 
grubościach. Produkty nadają się 
do wykonania fug o szerokości 
2-50 mm. Wypełnienie będzie 
przebiegało sprawnie dzięki 
temu, że samorozlewne 
zaprawy do fugowania wylewa 
się bezpośrednio na posadzkę 
w pomieszczeniu, na balkonie 
lub tarasie. Do precyzyjnego 
rozprowadzenia spoiny używa się 
gumowej pacy na kiju. Tego rodzaju 
preparat zapewnia szczelne, 
odporne i trwałe wypełnienie. 
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POMYSŁ ARANŻACYJNY MAMY KILKULETNICH DZIEWCZYNEK OPIERAŁ SIĘ NA 
STWORZENIU UNIWERSALNEJ BAZY, KTÓRA SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM WIEKU. 

dla małych dam
POKÓJ

Z PANIĄ KATARZYNĄ, MAMĄ KORNELII I GABRYSI 
ROZMAWIAŁA: Anna Wojciechowska
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Pokoje dziecięce zazwyczaj utrzy-
mane są w  jasnych, pastelo-
wych barwach. Wnętrza prze-

znaczone dla małych dzieci mają wy-
kończone ściany, a nawet podłogi ma-
teriałami, których barwy i  motywy 
nawiązują do przesłodzonej dziecię-
cości. To zrywa ze stereotypami. W po-
koju Gabrysi i  Kornelii na ścianach 
króluje czerń i biel. Posadzkę  wyko-
nano z  dyskretnego kolorystycznie 
drewna egzotycznego. Dzięki temu 
ściany i  posadzka tworzą neutralne 
tło dla kipiącego kolorem wyposaże-
nia wnętrza. W  stworzeniu aranża-
cji przydało się nie tylko wykształce-
nie plastyczne pani Kasi, duży wpływ 
miało także perspektywiczne myśle-
nie rodziców o zmieniających się wraz 
z wiekiem potrzebach i gustach córek. 

UNIWERSALNA BAZA
Pokój jest na tyle duży, że bez pro-
blemu pomieścił rodzeństwo. Star-
sza dziewczynka skończyła 6 lat 
i  wkroczyła w  wiek szkolny, nato-
miast młodsza, niespełna 4-latka jest 
jeszcze przedszkolakiem. Pokój mu-
siał jednocześnie odpowiadać gu-
stom obu sióstr. Po burzliwych kon-
sultacjach rodzinnych wybór padł na 

czerń i biel jako bazę kolorystyczną. 
To barwy, które również pojawiają się 
w  innych częściach domu. W  przy-
padku elementów stałych, takich 
jak ściany i  podłogi znaczenie mają 
także zastosowane wzory. Pani Kasia 
zdecydowała się na neutralne kropki 
i pasy. „Taki wybór kolorów i wzorów 
był podyktowany świadomością tego, 
że dzieci szybko rosną i  zmieniają 

się ich upodobania oraz potrzeby” 
– mówi pani Kasia. 

BLACK AND WHITE
Dwie ściany w części do nauki mama 
dziewczynek pokryła papierową ta-
petą białą w  czarne grochy, nato-
miast strefę snu wydzieliła tapetą 
w czarno-białe poziome paski, które 
ozdabiają  część pokoju usytuowaną 
pod skosami i podkreślają jej hory-
zontalny układ. Tapety w czarne gro-
chy oraz czarno-białe paski to wzory 
nieoczywiste, które sprawdzą się za-
równo w  pokoju niemowlaka, jak 
i  ucznia. Wystarczy zamiast kocha-
nych przez przedszkolaki różowych 
dodatków zastosować inne, a  pokój 
zmieni swój charakter na bardziej 
dojrzały. Pani Kasia zdecydowała 
się na tapety papierowe, wykonane 
z dwóch warstw. Są nie tylko mocne 
i trwałe, ale też ocieplają ściany po-
koju. Pozostałe elementy wystroju 
mama dziewczynek dobrała we-
dług ich klucza kolorystycznego. 
Jak mówi pani Kasia: „Mimo 

PROJEKT POKOJU 
DLA RODZEŃSTWA 

POWINIEN ZAKŁADAĆ 
WYDZIELENIE 

PRZESTRZENI DLA 
KAŻDEGO DZIECKA.  

Urządzając pokój swoich córek, pani 
Kasia zdecydowała się na klasyczne 
zestawienie czerni i bieli, przełamane 
ulubionym w tym wieku radosnym różem. 

Małe księżniczki w trakcie zabawy. 
Ciepły, duży dywan sprzyja dziecięcym 
aktywnościom. 
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takiego wyboru kolorystycznego 
pokój wcale nie jest smutny ani 
nudny. Wręcz przeciwnie – przykuwa 
uwagę i  dzieci odnajdują się w  nim 
doskonale”. 

DAĆ UPUST EMOCJOM
Fragment ściany wokół drzwi pani 
Kasia pomalowała farbą tablicową. 
„Decyzję o  jej wykorzystaniu pod-
jęłam po tym, jak na ścianach róż-
nych wnętrz zaczęły pojawiać się 
pierwsze ślady twórczości moich po-
ciech”  –  przypomina sobie mama 
sióstr. Dzięki temu dziewczynki 
mogą swobodnie dać upust swoim 
twórczym pasjom i emocjom bez po-
trzeby ozdabiania rysunkami ścian 
innych pomieszczeń. Gabrysię i Kor-
nelię, a także odwiedzające je dzieci, 
do korzystania z  przystosowanej do 
rysowania ściany zachęca również 
jej forma – pani Kasia ujęła frag-
ment pomalowanej farbą tablicową 
ściany w rysunek kredek różnej wy-
sokości. Czerń ściany nie razi, lecz 

tworzy harmonijną kompozycję z ta-
petami. Dodatkowo to rozwiązanie 
bardzo praktyczne. Każdy, kto ma 
małe dzieci przyzna, że w strefie wej-
ścia do ich pokoju ściany są bardziej 
brudne – tu wszelkie zanieczyszcze-
nia ścieramy jednym ruchem wilgot-
nej gąbki.

ORGANIZACJA PRZESTRZENI
Wspólny pokój dla rodzeństwa może 
być miejscem nieustających konflik-
tów. Dlatego w takim wnętrzu warto 
rozważyć wydzielenie przestrzeni 
dla każdego dziecka. Pani Kasia za-
aranżowała pokój córek zgodnie z tą 
zasadą. „Dzięki temu każda z dziew-
czynek ma swój „azyl” z  miejscem 
do nauki oraz kącikiem zabaw. Co 
więcej, dzieci w pokoju mogą nawet 
stworzyć sobie umowną granicę, że 
„ta przestrzeń jest moja, a ta – twoja”, 
co będzie dla nich namiastką posia-
dania swojego pokoju – tak przynaj-
mniej zrobiły moje pociechy” – pod-
sumowuje mama dzieczynek.

Drugie życie mebli
Poza typowymi meblami 
przeznaczonymi do pokojów 
dziecięcych pani Kasia chciała 
użyć bardziej uniwersalnych, które 
przełamią infantylny charakter 
wnętrza i nadadzą mu bardziej 
eklektyczny wyraz. Poza tym 
zależało jej, by nie powielać 
wszystkich typowych dla pokoju 
dziecięcego mebli. Szukała takich 
sprzętów, które będą im mogły 
towarzyszyć do dorosłości. 
Idealne okazały się stoliczki 
wypatrzone na targu staroci. 
Chociaż na pierwszy rzut oka 
nie wyglądały zachęcająco, pani 
Kasia dostrzegła w nich potencjał. 
Jak mówi – czasami naprawdę 
nie trzeba wiele, by nadać 
wnętrzu indywidualny charakter. 
Mama dziewczynek wykonała 
renowację stolików samodzielnie. 
Usunęła papierem ściernym stare 
warstwy lakieru. Oczyszczone 
z wierzchnich powłok meble 
odkurzyła i przetarła denaturatem. 
Jak już wszystko było gotowe, 
nałożyła farbę podkładową 
pędzelkiem i pomalowała je 
białą matową farbą w sprayu. 
Zdecydowała się na taką metodę, 
bo dzięki sprayowi można bardzo 
szybko wykonać pracę i efekt 
jest w zasadzie natychmiastowy 
– już po kilku minutach były suche. 
Stoliczki wyglądają tak, jakby farbę 
położono fabrycznie. Oczywiście 
takie rozwiązanie można polecić, 
gdy meble mają niewielkie 
wymiary – w przypadku dużych 
szaf, biurek czy stołów może się 
taka forma malowania okazać zbyt 
kosztowna.

Gabrysia z wizytą 
u Kornelii –  biurka 
ustawiono w dwóch 
przeciwległych miejscach 
pokoju, dzięki temu 
każda z sióstr ma swoją 
przestrzeń.
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WARTO 
ZAPROJEKTOWAĆ 

POKÓJ DZIECIĘCY TAK, 
ABY W PRZYSZŁOŚCI 

SZYBKO I NIEWIELKIM 
KOSZTEM 

PRZEKSZTAŁCIĆ JEGO 
ARANŻACJĘ. 

NA MIARĘ LAT
Aranżując pokój córek, pani Ka-
sia uwzględniła również ich wiek. 
Przedszkolak i dzieci w wieku wcze-
snoszkolnym potrzebują więcej 
miejsca do zabawy. W pokoju dziew-
czynek jej nie brakuje. Mama Kor-
nelii i Gabrysi zadbała także o prze-
strzeń edukacyjną. Szczególnie 
istotne było dla niej zapewnienie 
dzieciom dobrego dostępu do świa-
tła dziennego. Dlatego każde z biu-
rek ustawiła jak najbliżej okien 
–  w  pokoju są dwa. Z  wiekiem co-
raz ważniejsze staje się także oświe-
tlenie sztuczne. Z tego powodu poza 
oświetleniem ogólnym, na biurkach 
są lampki z  regulowanymi ramio-
nami umożliwiającymi optymalne 
ustawienie kąta padania światła. 

PRZYJAZNE MEBLE
Podczas urządzania pokoju dziecię-
cego duże znaczenie ma dobór odpo-
wiednich mebli. Trzeba dopasować je 
do wzrostu i potrzeb pociechy. Ważne 
jest, by charakteryzowały się ergo-
nomią. Takimi zasadami kierowała 
się też mama Gabrysi i Kornelii. Do-
brała wygodne biurka i  krzesła, do-
stosowane do wieku dziewczynek, 
które będą rosły wraz z nimi. Na ra-
zie biurka służą głównie jako blat do 
zabawy, chociaż Gabrysia odrabia już 
przy nim lekcje. Przydają się również 
półeczki na książki i  zabawki. Prze-
strzeń sypialnianą wypełniają meta-
lowe łóżka w stylu retro, które także 
będą rosły wraz z dziećmi. Pani Kasia 
poleca takie rozwiązania, szczególnie 
gdy pokój pociech jest przestronny.  
„W urządzanie pokoju dzieci włączona 
była cała rodzina. Sprawiło nam to 
ogromną frajdę, a dziewczynki czują 
dzięki temu, że są u siebie” – kończy 
pani Kasia. 

Urządzając pokój naszych pociech, 
pamiętajmy o ergonomicznych, 
służących zdrowiu dzieci meblach.

Farbą tablicową wykończono duże fragmenty ściany po obu stronach drzwi, dzięki temu 
Gabrysia i Kornelia nie muszą rywalizować o miejsce do rysowania.
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KUPUJEMY
panele laminowane

Panele laminowane należą do najchętniej kupowa-
nych materiałów posadzkowych – obecnie nie po-
strzega się ich już jako taniej namiastki kosztow-

nych parkietów czy płytek ceramicznych. Zwolennicy 
paneli nie mają problemów z wyborem odpowiadającym 
gustom i  oczekiwaniom jakościowym stawianym tym 
produktom. W ofercie rynkowej można znaleźć zarówno 
panele na miarę bardzo wymagających odbiorców, jak 
i  szukających tańszych wyrobów. Decydując się na ich 

NA ZAKUP PANELI LAMINOWANYCH DECYDUJE SIĘ CORAZ WIĘCEJ 
INWESTORÓW. NIE DO PRZECENIENIA JEST ICH ATRAKCYJNE WZORNICTWO, 
SZYBKI MONTAŻ CZY TEŻ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z PODŁOGI TUŻ PO JEJ 
UŁOŻENIU. NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ, BY WYKONANA Z TEGO MATERIAŁU 
POSADZKA BYŁA EFEKTOWNA PRZEZ LATA?

50  wiosna 2017
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zakup, powinniśmy zwrócić uwagę 
na cenę i  wzornictwo paneli. By wy-
konana z nich posadzka służyła nam 
długo, warto dowiedzieć się też, jaka 
jest ich odporność na ścieranie, wil-
goć czy odkształcenia.

ATRAKCYJNE WZORNICTWO
Wśród paneli laminowanych prze-
ważają produkty, których dekory in-
spirowane są parkietami i  deskami 
drewnianymi, choć coraz większym 
powodzeniem cieszą się także panele 
odtwarzające płytki ceramiczne i ka-
mienne. Licznych zwolenników mają 
także produkty przeznaczone do po-
koi dziecięcych z  naniesionymi na 
warstwie wierzchniej kolorowymi ry-
sunkami wykonanymi kreską dzie-
cięcą czy zwrotami w  języku angiel-
skim. Największy wybór mamy wśród 
posadzek odtwarzających drewno i to 
zarówno rysunek wielu gatunków, 
jak i  typową dla drewna strukturę.
Najbardziej powszechne i  najtańsze 
są panele, których powierzchnia jest 
szorstka i niejednolita, określa się ją 
jako ryflowaną. Znacznie wierniej-
sze oryginałom są wyroby wykonane 
w technologii struktury synchronicz-
nej. Jeśli chcemy, by podłoga była uni-
wersalną bazą dla różnych stylizacji, 

rozważmy zakup paneli z  dekorem 
dębowym. W  sprzedaży dostępnych 
jest ponad 100 wariantów paneli, któ-
rych wzornictwo bazuje na tym ga-
tunku drewna. Oczywiście można też 
nabyć panele inspirowane rysunkiem 
i wybarwieniem typowym dla sosny, 
świerku, wiązu, brzozy czy jesionu. 
Także zwolennicy drewna egzotycz-
nego znajdą wśród paneli dekory od-
powiednie dla siebie. Do najbardziej 
popularnych należy teak i mahoń. 
Wpływ na efekt estetyczny ma także 
sposób wykończenia krawędzi, 

Gwarancja na lata
Istotny jest zarówno czas 
gwarancji, jak i jej zakres. 
W zależności od kolekcji z jakiej 
pochodzą, możemy nabyć panele 
z gwarancją na 5, 10, 15, 30, 
a nawet na 100 lat (dożywotnią) 
– takie informacje znajdziemy na 
opakowaniu. Gwarancja może 
obejmować zużycie wyrobu, 
jego odporność na blaknięcie 
czy zaplamienia, a także 
stabilność połączeń. Często jest 
warunkowana prawidłowym 
ułożeniem paneli, dlatego należy 
zadbać o ich montaż zgodnie 
z zaleceniami producenta, inaczej 
stracimy gwarancję. Przed 
zakupem sprawdźmy oznaczenie 
na opakowaniu, aby upewnić 
się, jak poprawnie zamontować 
wybrany rodzaj desek. Konieczne 
jest choćby dopilnowanie, by 
odbywał się on przy zachowaniu 
właściwej wilgotności 
materiału. W czasie transportu 
zmienia się wilgotność rdzenia 
wykonanego z płyty HDF, która 
ma właściwości higroskopijne. 
Dlatego po dostarczeniu paneli 
do pomieszczenia, w którym 
mają być układane, należy 
odczekać kilka dni i dopiero 
po tym czasie przystąpić do 
montażu. Nieotwarte paczki 
można składować jedna na 
drugiej. Pamiętajmy też, że 
wadliwe panele należy wymienić, 
zanim przystąpimy do ich 
montażu. Najlepiej skorzystać 
z kompleksowej usługi. tzn. 
pomiaru, transportu oraz montażu 
produktu przez sprzedawcę. 
Najczęściej gwarancja 
przyznawana jest pierwszemu 
nabywcy.

Decydując się na panele, zyskujemy posadzkę 
o walorach estetycznych i funkcjonalnych, w niczym 
nie ustępujących parkietowi.
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np. ich frezowanie. Dzięki ściętym 
brzegom panele nie tworzą jednolitej 
powierzchni, na której zanikają gra-
nice pomiędzy poszczególnymi ele-
mentami, ale wyglądają jak naturalne 
deski drewniane. Pokrywa się je mie-
szanką wosków, która chroni przed 
wnikaniem wilgoci. Jeśli chcemy uzy-
skać efekt optycznego wydłużenia 
przestrzeni, powinniśmy kupić pa-
nele z  V-fugą dwustronną o  krawę-
dziach ściętych z dwóch dłuższych bo-
ków. Wygląd klasycznej drewnianej 
posadzki gwarantują wyroby z V-fugą 
czterostronną, ze ściętymi wszystkimi 
bokami. 

PODŁOGA BEZ ZADRAPAŃ
Posadzkę najczęściej traktujemy jako 
inwestycję na lata. Produkowane 
obecnie panele laminowane dosko-
nale spełniają  te wymagania. Wyroby 
te mają bowiem doskonałe parame-
try techniczne. Przy wyborze paneli 
szczególnie istotna jest ich odporność 
na ścieranie, zarysowania i  zadrapa-
nia. Decyduje o  nich ich wierzchnia 
warstwa chroniąca laminat. Najlep-
sze wyroby wykonane są nie tylko 
z  utwardzonej żywicy melaminowej, 
obecnie do jej kilkuwarstwowej po-
włoki może być dodany tlenek alumi-
nium lub korund. Jeśli jednak poszu-
kujemy paneli do pomieszczeń szcze-
gólnie intensywnie eksploatowanych 
czy też takich, w których posadzki na-
rażone są na ścieranie, warto zapytać 
sprzedawcę o  klasę do jakiej zostały 
zaliczone podczas testów Tabera. Im 
cyfra określająca ją jest wyższa, tym 

większa odporność paneli na ście-
ranie. Najbardziej wytrzymałe mają 
klasę AC5 i AC6 (stosuje się je w skle-
pach i innych wnętrzach użyteczności 
publicznej), do pomieszczeń miesz-
kalnych sprzedawcy polecają panele 
oznaczone symbolami AC3 i AC4.

DO JAKIEGO 
POMIESZCZENIA
Wybór paneli zależy przede wszyst-
kim od miejsca, w  którym chcemy 
je zastosować. Producenci zamiesz-
czają informacje o  ich przeznacze-
niu w karcie technicznej lub na opa-
kowaniu. Dlatego poza ich odporno-
ścią na ścieranie i  zadrapania, która 
jest istotna w każdym pomieszczeniu, 
warto również zwrócić uwagę na ich 
inne właściwości. Panele zastosowane 
w  kuchni czy łazience powinny być 
na przykład odporne na działanie wil-
goci. Takie właściwości mają modele, 
których rdzeń tworzy wzmocniona 
impregnowana płyta HDF nasączona 
środkami bakterio- i grzybobójczymi. 
Panele narażone na wilgoć powinny 
mieć również specjalnie zabezpie-
czone woskiem lub impregnatem kra-
wędzie. Mogą być także chronione 
przez zamontowane wzdłuż piór spe-
cjalne gumowe uszczelki. Warto się 
zdecydować na zakup modeli wykoń-
czonych specjalną powłoką, np. Iso-
waxx, która chroni przed wnikaniem 
wilgoci. W miejscach takich jak wia-
trołap, hol czy przedpokój warto za-
stosować panele odporne na odkształ-
cenia pod wpływem nacisku i uderze-
nia, którą określa klasa udarowa IC. 

Efekt naturalnych desek dają panele 
z frezowanymi krawędziami – na linii 
łączenia desek powstaje rowek, zwany 
V-fugą.

Panele mogą imitować 
bogate strukturalne 
drewno z matowym 
wykończeniem 
charakterystyczne dla 
nowoczesnych aranżacji.

O tym, czy panele będą wiernie 
odtwarzać drewnianą powierzchnię 

decyduje struktura laminatu. 
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 REKLAMA 

Zanim wybierzemy w sklepie
Przed zakupem sprawdźmy, czy wybrane przez nas panele są odporne na 
zaplamienia. Z produktów wysokiej jakości można bowiem – oczywiście 
w odpowiednim czasie – z łatwością usunąć plamy nawet za pomocą 
detergentu, tak jest np. w przypadku tłustych zabrudzeń. Plamy 
z flamastrów czy długopisu można wyczyścić acetonem, a zabrudzenia 
od kół wózka czy podeszew butów zwykłą gumką.

W pomieszczeniach mieszkalnych 
sprawdzą się panele w klasie IC1, jed-
nak im jest ona wyższa, tym produkty 
są bardziej odporne, dlatego do miejsc 
użyteczności publicznej poleca się wy-
roby w  klasie IC3. Warto też zwrócić 
uwagę na grubość paneli – im jest ona 
większa, tym możemy być bardziej 
przekonani o  ich trwałości, stabil-
ności i  odporności na wszelkiego ro-
dzaju odkształcenia. Najgrubsze mają 
nawet 12 mm, najcieńsze tylko 6 mm, 
jednak najczęściej spotykana grubość 
wynosi 8 mm. Jeśli zależy nam na 
komforcie akustycznym, wybierzmy 
panele ze zintegrowanym podkładem 
wyciszającym. Do sypialni lub pokoju 
dziecięcego odpowiednie będą pro-
dukty z warstwą antystatyczną, która 
sprawi, że w  sezonie grzewczym nie 
będziemy narażeni na mikrowyłado-
wania elektrostatyczne.
Kupując panele, zwróćmy też uwagę 
na sposób ich montażu, powinny mieć 
one opatentowane łączenie zapewnia-
jące stabilność podłogi.

Panele z kolekcji 
odtwarzającej bielone 
deski warto kupić, jeśli 
planujemy aranżację 
rustykalną lub 
nowoczesną.
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ODPOWIEDNIO 
DOBRANY KARNISZ 
TO BARDZO WAŻNY 
ELEMENT WYSTROJU. 
JEGO WYBÓR 
NAJLEPIEJ ZOSTAWIĆ 
NA KONIEC PRAC, 
KIEDY POMIESZCZENIE 
JEST JUŻ UMEBLOWANE 
I ZAARANŻOWANE. 
DZIĘKI TEMU STANIE 
SIĘ ODPOWIEDZIĄ 
NA POTRZEBY WYSTROJU  
WNĘTRZA I STWORZY 
Z NIM HARMONIJNĄ 
CAŁOŚĆ.  

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

zawieszone
DOBRZE

Najważniejszą rolą, jaką kar-
nisze odgrywają jest możli-
wość dekoracji okna za po-

mocą tkanin. Sprawdzą się także, 
gdy chcemy zasłonić przejście mię-
dzy pomieszczeniami tkaninami, 
stworzyć nietypowe drzwi garde-
roby czy oryginalny zagłówek do 
łóżka. Bez względu na to, do czego 
mają służyć, zasada jest jedna: mu-
szą być dobrane do konkretnego 
stylu wnętrza. Jeśli panuje w  nim 
przepych, znajduje się dużo elemen-
tów dekoracyjnych, karnisze po-
winny tonować ten wystrój i być nie-
widzialne. Natomiast we wnętrzu 
neutralnym mogą być jego dobrym 

wyznacznikiem. Pamiętajmy, że ele-
menty te dobieramy do konkretnego 
pomieszczenia – nie muszą być więc 
identyczne w całym domu.

POJEDYNCZY 
CZY PODWÓJNY
To, czy potrzebny będzie nam kar-
nisz pojedynczy czy podwójny po-
dyktowane jest charakterem i  sty-
lem pomieszczenia. Model poje-
dynczy sprawdzi się, jeśli chcemy 
zawiesić tylko firanę czy zasłonę. 
Podwójny montujemy, gdy zależy 
nam na dekoracji wielowarstwo-
wej, złożonej z  firan i  zasłon lub 
dwóch dekoracyjnych tkanin, czyli 
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tzw. podwójnych zasłon. Jeśli nie je-
steśmy do końca przekonani, mo-
żemy zamówić karnisz pojedynczy 
z  podwójnymi wspornikami i  pozo-
stawić tylne mocowania na uchwycie 
puste i w razie potrzeby dokupić rury 
oraz żabki na tylny tor. 
Pojedynczy drążek montuje się na 
ścianie lub suficie, podwójny tylko na 
ścianie, gdyż nie nadaje się do mon-
tażu sufitowego. Jeśli okno zajmuje 
całą powierzchnię ściany albo nie ma 
miejsca między sufitem a oknem, na-
leży wybrać karnisz sufitowy. 

DO WYBORU DO KOLORU
Dobierając barwę karnisza, weźmy 
pod uwagę styl naszego wnętrza. Mo-
żemy kierować się znajdującymi się 
w nim elementami, np. kolorem okuć 
przy meblach. Obok popularnych 
barw takich jak mosiądz czy chrom 
mat, które są uniwersalne i  potrafią 
wkomponować się niemal w  każde 
wnętrze, do wyboru mamy również 
antracyt oraz inox. Projektanci obec-
nie stawiają na design i oferują nam 
karnisze ze szkła, kamienia, a także 
wysokiej jakości drewna. 

KARNISZE METALOWE
To jedne z  najpopularniejszych ty-
pów w  dzisiejszej architekturze 
wnętrz, zapewne dzięki uniwersal-
ności ich zastosowań. Mogą być wy-
konane z  przeróżnych materiałów, 
które można podzielić na cztery 
grupy kolorystyczne: czarny nikiel 
(antracyt, tytan), efekt stali (inox, 
stal nierdzewna), chrom mat (satyna, 

srebrny mat) oraz antyczny metal 
(stare złoto, mosiądz antyk). Dzięki 
możliwości indywidualnego wyboru 
końcówki dekoracyjnej, z  łatwością 
dopasujemy je zarówno do wnętrz 
utrzymanych w  stylu klasycznym, 
jak i bardzo nowoczesnym, minima-
listycznym. Ich główną zaletą jest to, 
że są wytrzymałe – utrzymają nawet 
ciężkie firany czy zasłony.
Ciągle popularne są klasyczne karni-
sze o barwach: mosiądz antyk i stare 
złoto. Wbrew stereotypom we wnę-
trzach rustykalnych sprawdzi się 
inox, ponieważ idealnie harmoni-
zuje z drewnem. Odcień dobrze kom-
ponuje się także ze szkłem i  grani-
tem, dlatego karnisze inox pasują do 
kuchni czy łazienek. Stalowa barwa 

daje odświeżający, żywy kontrast 
w  kombinacji ze stonowaną albo 
ciemną podłogą i  meblami. Nato-
miast antracyt łączy w sobie nowocze-
sność i tradycję. Doskonale wkompo-
nuje się niemal we wszystkie aranża-
cje wnętrz, gdyż współgra nie tylko ze 
średnimi i ciemnymi odcieniami 

Dobór karnisza
Przy wyborze karnisza należy zwrócić uwagę 
na to, w jaki sposób chcemy zawiesić firankę 
czy zasłonkę. Najczęstsze wykończenia 
tkanin to: przelotki, szelki, taśma marszcząca, 
przeszycie tunelowe oraz troczki. Najbardziej 
uniwersalny będzie więc karnisz drążkowy, 
który przystosowany jest do zawieszenia 
na tradycyjnych kółkach z żabkami, ale 
również tkanin z przelotkami i szelkami. Na 
koniec pozostaje nam wybór dekoracyjnych 
końcówek, a także chwostów i haczyków do 
upięcia materiału. Na szczęście producenci 
karniszy w swojej ofercie mają ich bardzo wiele 
– z łatwością więc będziemy mogli dopasować 
je do różnych typów zasłon czy firan.

PRZY WYBORZE KOLORU 
OBOWIĄZUJE PRZEDE 

WSZYSTKIM JEDNA 
ZASADA – BARWĘ 

DOBIERAMY DO METALU, 
KTÓRY JEST JUŻ WE 

WNĘTRZU.

Niestandardowe 
okna wymagają 
nietypowych 
rozwiązań. 
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brązu oraz sprzętem Hi-Fi, ale może 
stanowić także idealny kontrast 
dla jasnego wnetrza. Jeśli nasze po-
mieszczenia są minimalistyczne, 
z dużą ilością elementów przeszklo-
nych, dobrym wyborem będzie stal 
nierdzewna albo srebrny mat – pod-
kreślą charakter wnętrza i  jego wy-
posażenie, np. sprzęt elektroniczny. 
Antyk mosiądz to doskonały wybór 
do wnętrz klasycznych oraz w  stylu 
retro.  

KARNISZE DREWNIANE
Wykonuje się je zazwyczaj z  buku, 
sosny czy brzozy, często są to mo-
dele malowane. Odpowiedni kolor 
najlepiej jest dobrać tak, aby kom-
ponował się z  podłogami, drzwiami 
i  meblami w  pomieszczeniu. Urok 
drewna sprawdzi się we wnętrzach 
utrzymanych w  stylu rustykalnym, 
skandynawskim lub po prostu trady-
cyjnym, gdzie dominują kolory ziemi 

i  naturalne materiały. Najlepiej jed-
nak montować je w wysokich poko-
jach o dużym metrażu, gdyż w takim 
otoczeniu wyglądają na lżejsze i sub-
telniejsze. Nie są wytrzymałe, więc 
nie powinno się na nich wieszać zbyt 
ciężkich rodzajów zasłon, np. kotar. 

NA WYMIAR
Najbardziej popularne karnisze to 
te mocowane na ścianie nad oknem.   
Należy umieszczać je 10 cm powyżej 
ramy okiennej i 10-15 cm od ściany. 
Drążek powinien być na tyle długi, 
by umożliwić takie rozsunięcie prze-
słon tak, aby nie było prześwitów po 
bokach okna. Pomoże nam to rów-
nież, gdy będziemy chcieli odsło-
nić całą powierzchnię okna. Najle-
piej sprawdzi się długość karnisza 
nie przekraczająca długości wnęki 
okiennej z każdej strony o 15-25 cm. 
Wsporniki powinny być rozmiesz-
czone symetrycznie w odległości 10-
12 cm od bocznej krawędzi okna. 

ŚREDNICA DRĄŻKA
Duże znaczenie ma również średnica 
drążka. I  tak, 16-milimetrowy będzie 
odpowiedni do lekkich, krótkich fi-
ran zawieszonych na małych oknach 
długości do 3 m. Sprawdzi się w  ta-
kich pomieszczeniach jak przedpo-
kój, kuchnia czy łazienka. Pamię-
tajmy, że w  tym przypadku długość 
karnisza nie powinna przekraczać 
200 cm. Najpopularniejsze są 19-mil-
metrowe drążki – można zamontować 
je w pokojach dziennych z większymi 

oknami, ładnie wyglądają zarówno 
z  ciężkimi, jak i  lekkimi zasłonami. 
Są często stosowane w  pokojach co-
dziennego użytku i  kuchniach. Dłu-
gie karnisze o  25-milimetrowej śred-
nicy to dobry wybór do salonu, gdzie 
prezentują się bardzo okazale. Nato-
miast krótkie sprawdzą się we wnę-
trzach w  stylu klasycznym, baroko-
wym czy rustykalnym. 

EFEKT TKWI W DETALACH
Obecnie standardem jest, że do kar-
nisza dołączone są dekoracyjne za-
kończenia, które z  jednej strony wy-
kazują walory praktyczne (np. zapo-
biegają zsuwaniu zasłon u  brzegu), 
z  drugiej zaś – są niezwykle este-
tyczne. W  dobrych sklepach mamy 
możliwość wyboru końcówki, która 
najbardziej odpowiada naszym ocze-
kiwaniom. Możemy wybierać spo-
śród tych w kształcie kul, grzybków, 
szpiców, klasycznie eleganckich tra-
pezów czy kryształów.
Kolejnym detalem, który będzie 
miał wpływ na efekt aranżacji okien-
nej jest sposób, w jaki materiał zacze-
piony jest na karniszu. Dostępne są 
karnisze wsuwane w  tunel tkaniny, 
a  także specjalne szyny. Niekiedy 
zasłona lub firana wiszą na paskach 
w rodzaju szelek, które przywodzą na 
myśl styl prowansalski. Wydaje się 
jednak, że najbardziej praktycznym 
rozwiązaniem są żabki lub pierście-
nie, które dają fobry estetyczny efekt 
i pozwalają na łatwe manewrowanie 
zasłonami.

Karnisze linkowe
Są nowością na naszym rynku, 
ale już zyskały wielu sympatyków. 
Mają nowoczesny wygląd. 
Składają się ze stalowej linki 
naciągniętej między dwoma 
wspornikami. Na linkę nakłada się 
również tzw. napinacze, które nie 
pozwalają odkształcać się jej na 
skutek ciężaru firanki. Z racji dużej 
elastyczności tego karnisza, jest 
on przeznaczony do lekkich tkanin 
– tylko wtedy linka nie wygina się 
w nieestetyczny łuk.
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WSPÓŁCZESNE 
WŁĄCZNIKI ŚWIATŁA 
ODZNACZAJĄ SIĘ 
NOWOCZESNYM 
I ATRAKCYJNYM 
WZORNICTWEM, DZIĘKI 
CZEMU PASUJĄ DO 
MINIMALISTYCZNYCH, 
EKSKLUZYWNYCH, 
A TAKŻE 
TRADYCYJNYCH 
WNĘTRZ. PEŁNIĄ TEŻ 
PRZERÓŻNE FUNKCJE.

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

ŚWIATŁO
na pstryknięcie

Dobierając włączniki świa-
tła do wnętrz, oprócz ich 
wyglądu i sposobu mon-

tażu, zwróćmy także uwagę na ja-
kość wykonania, wytrzymałość 
i  funkcjonalność. Przed zakupem 
konkretnego modelu, warto po-
rozmawiać ze sprzedawcą lub po-
szukać (na przykład na forach in-
ternetowych) opinii osób, które 
korzystały lub korzystają z po-
dobnych włączników. W ten łatwy 
sposób możemy uniknąć zakupu 
produktu, który choć atrakcyjny 
z wyglądu, zupełnie nie sprawdzi 
się w codziennym użytkowaniu 
ze względu między innymi na wy-
soką awaryjność lub małą funkcjo-
nalność. Dlatego najlepiej skupić 
się na asortymencie oferowanym 
przez sprawdzonych producentów. 

NOWE, BOGATE 
WZORNICTWO
W dzisiejszych czasach włączniki 
światła dawno już przestały pełnić 
wyłącznie funkcję użytkową. De-
sign i projekty wnętrz urosły wręcz 
do rangi dziedziny sztuki, a to z ko-
lei wymusza poszukiwanie nowych 
rozwiązań również w  osprzęcie 
elektrycznym. Podążając za świato-
wymi trendami polscy projektanci 
coraz częściej sięgają po proste 
formy i piękno ukryte w materiale. 
Szkło, drewno oraz metal na do-
bre wpisały się w projekty wnętrz. 



59

Wykonane z nich włączniki pod-
kreślają indywidualny charakter 
i nadają nowoczesny rys pomiesz-
czeniom. Oczywiście nie brakuje 
także oryginalnych modeli wykona-
nych z  tworzywa sztucznego, które 
dziś stanowią efektowny element 
dekoracji. 

IDEALNIE DOBRANE 
DO WNĘTRZA
Włączniki światła oferowane są w wy-
kończeniu matowym oraz błyszczą-
cym. Gama dostępnych kolorów – od 
bieli, poprzez écru, metaliczne od-
cienie złota, srebra, aż do metalicz-
nej czerni – sprawia, że z pewnością 
dobierzemy model dopasowany do 
naszych potrzeb. Włączniki wyróż-
niające się geometryczną prostotą, 
w kolorze antracytowym będą intere-
sującym akcentem nowoczesnych, 
utrzymanych w jasnej kolorystyce 
wnętrz. W kanony obowiązujących 
trendów idealnie wpisują się także 
włączniki ze stali nierdzewnej szczot-
kowanej, mosiądzu lub aluminium 
w  kolorze czarnym, grafitowym czy 
białym. Nowoczesność wnętrza pod-
kreślą natomiast włączniki dotykowe 
wyprodukowane ze szkła. Wielbiciele 
stylu klasycznego oraz vintage mogą 
sięgnąć po produkty, których ramka 
wykonana jest z drewna, a środek 
z  porcelany. W modelach tych prze-
łącznik może bywa stylizowany na 
antyczny brąz, ale dostępne są rów-
nież w kolorze złota, starego drewna 
czy miodu. 

DOBRZE 
PODŚWIETLONE
Dopasowane do obowiązujących 
standardów wzornictwo to nie 
wszystko, co oferują nam dostępne 
dziś włączniki. Wyposażone są one 
w  przeróżne funkcje, spełniające 
wymagania nowoczesnych instala-
cji. Bez wątpienia codzienne czyn-

ności ułatwią nam włączniki z pod-
świetleniem, które dzięki delikat-
nemu światłu wydobywającemu 
się przez specjalne otwory w przy-
cisku, stają się łatwe do zlokalizo-
wania, co tym samym ułatwia bez-
pieczne poruszania się w ciemno-
ści. Są one świetnym rozwiązaniem 
szczególnie nocą lub w przypadku 
pomieszczeń bez dostępu światła 
dziennego, na przykład korytarzy 
czy klatek schodowych. 

Wykorzystując model z podświetle-
niem w  połączeniu z innymi łącz-
nikami możemy oznaczyć miejsce, 
w którym włącza się główne źró-
dło światła – nie będziemy musieli 
wtedy poszukiwać właściwego przy-
cisku metodą prób i błędów. 
W większości modeli istnieje moż-
liwość wymiany modułu  podświe-
tlenia, co umożliwia zmianę koloru 
podświetlenia na wersję odpowiada-
jącą aranżacji wnętrza. 

DELIKATNA POŚWIATA 
CZY PEŁNA JASNOŚĆ? 
Taki efekt możemy uzyskać dzięki 
regulowanemu włącznikowi – przez 
większość użytkowników nazywany 
jest ściemniaczem. Obecnie najpo-
pularniejsze są ściemniacze obro-
towe. Mechaniczne modele wypo-
sażone są w pokrętło lub suwak, za 
pomocą którego zmniejszamy lub 
zwiększamy natężenie światła (w za-
kresie od 0 do 100%) w  zależności 
od naszych potrzeb. Natomiast ob-
rotowy ściemniacz elektroniczny 
może być wyposażony w czujnik ru-
chu, zmierzchu lub moduł pamięci 
– po wciśnięciu przycisku odtwarza 
zapamiętane natężenie światła. 

Jeden włącznik 
do wszystkiego
Dobrym rozwiązaniem jest 
zaplanowanie przy drzwiach 
wejściowych jednego 
włącznika światła, którym 
przed wyjściem z domu 
wyłączymy wszystkie oprawy 
oświetleniowe, a nawet 
odetniemy dopływ prądu do 
gniazd (z wyjątkiem tych, 
do których podłączona jest 
lodówka czy urządzenie 
grzewcze). Dzięki takiemu 
rozwiązaniu, nie będziemy 
musieli się martwić, że 
w którymś pomieszczeniu 
pozostawiliśmy włączone 
światło lub żelazko.

WŁĄCZNIKI MONTUJE 
SIĘ NA ŚCIANIE  
NA WYSOKOŚCI  
120-140 CM OD 

PODŁOGI. W SYPIALNI 
WŁĄCZNIKI 

URUCHAMIAJĄCE 
KINKIETY MOŻNA 
ZAMONTOWAĆ 

W ZASIĘGU RĘKI OSOBY 
NA NIM LEŻĄCEJ. 
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W sprzedaży dostępne są także 
ściemniacze dotykowe, które uru-
chamia się przez dotknięcie i przy-
trzymanie odpowiedniego pola na 
włączniku. Mogą być mechaniczne 
lub elektroniczne. Te drugie – w wer-
sji szklanej prezentują się efektow-
nie zwłaszcza w nowoczesnych po-
mieszczeniach. Do ich najpopular-
niejszych funkcji zalicza się moduł 
pamięci oraz miękki start – po włą-
czeniu którego żarówka wolno się 
rozjaśnia lub powoli gaśnie. Nie-
które z nich wyposażone są dodat-

kowo w świecącą diodę ułatwiającą 
odnalezienie urządzenia na ścianie 
w ciemności.
Część z dostępnych na rynku ściem-
niaczy może być sterowana zdalnie 
– za pomocą podczerwieni lub fal 
radiowych. Zdalne sterowanie ma 
taką przewagę nad pozostałymi, że 
można tworzyć własne kompozy-
cje i rozwiązania świetlne, do któ-
rych z  łatwością powrócimy po na-
ciśnięciu odpowiedniego przycisku 
na pilocie. Ponadto możemy stero-
wać oświetleniem bez ruszania się 

z  miejsca. Ściemniacze mogą być 
również jednym z elementów tzw. 
inteligentnego domu – w takiej in-
stalacji sterowanie światłem odbywa 
się przez magistralę. Otrzymujemy 
wtedy dostęp do regulacji natężenia 
oświetlenia na przykład w całym bu-
dynku, z poziomu aplikacji dostęp-
nej na smartfony.

OSTATNI GASI ŚWIATŁO
Jeśli zastosujemy włączniki reagu-
jące na ruch, z tego powiedzenia mo-
żemy się śmiać. Włączają one oświe-
tlenie w pomieszczeniu po wykry-
ciu ruchu w strefie zasięgu czujnika 
oraz samoczynnie wyłączają świa-
tło po upływie ustawionego czasu. 
Jest on odmierzany od momentu za-
niku ruchu, a każde jego wykrycie 
przy włączonym już oświetleniu roz-
poczyna odmierzanie ustawionego 
czasu od początku. Jeżeli po upły-
wie określonego czasu nie zosta-
nie wykryty ruch, następuje całko-
wite wyłączenie lampy oświetlenio-
wej. To dobre rozwiązanie dla rodzin 
z małymi dziećmi i osobami star-
szymi, którym często zdarza się za-
pomnieć o wyłączeniu światła. Taki 
czujnik steruje światłem w pełni au-
tomatycznie i pozwala na zmniejsze-
nie kosztów energii elektrycznej. 
Na rynku dostępne są także włącz-
niki reagujące zarówno na ruch, 

PAMIĘTAJMY, ŻE DZIECI 
NIE MAJĄ WZROSTU 

DOROSŁEGO, A WARTO 
USAMODZIELNIAĆ JE JUŻ 
OD MAŁEGO. DLATEGO 
WAŻNYM ELEMENTEM 
JEST ZAMIESZCZENIE 

WŁĄCZNIKÓW 
NA ODPOWIEDNIEJ 

I DOSTĘPNEJ DLA DZIECKA 
WYSOKOŚCI. DZIĘKI TEMU 

BĘDZIE MOGŁO SAMO 
WŁĄCZYĆ I WYŁĄCZYĆ 
ŚWIATŁO BEZ POMOCY 
DOROSŁEGO, A JEST TO 

KOLEJNY KROK W STRONĘ 
SAMODZIELNOŚCI.
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jak i dźwięk. Możemy je dowolnie 
ustawić, w zależności od tego, na co 
mają reagować. Na przykład światło 
może się włączyć, gdy wejdziemy do 
pokoju i zawołamy „włącz światło” 
lub zaklaszczemy w dłonie. Włącz-
nik światła również automatycznie 
je wyłączy, gdy przez określony czas 
nie będzie wyczuwać nikogo w  po-
bliżu. Istnieje możliwość włączania 
i wyłączania światła manualnie, jak  
tradycyjnym włącznikiem. 

MOC DOTYKU
Jednym z elementów nowocze-
snej instalacji są dotykowe włącz-
niki światła. Łączą w sobie wysoką 
funkcjonalność, wygodę, prostotę 
obsługi i zastosowanie futurystycz-
nych technologii. Włączniki doty-
kowe to zazwyczaj eleganckie pa-
nele wykonane z hartowanego szkła 
odpornego na zarysowania. Sercem 
urządzenia jest czujnik, reagujący 
na dotyk. Jego działanie porówny-
wane jest z działaniem ekranu do-
tykowego, w jaki wyposażony jest 
smartfon czy iphon.
Panele dotykowe są oczywiście droż-
sze, ale wydatek ten się opłaca. Za-
letą ich stosowania jest możliwość 
grupowania włączników. W du-
żym salonie nie trzeba więc insta-
lować dwóch czy trzech tego typu 
urządzeń. Można je zastąpić jedną 
płytką dotykową, która obsłuży całe 
oświetlenie – główne i pomocnicze. 
Istotną sprawą jest także zdalne 
sterowanie. Za pomocą pilota mo-
żemy włączać i wyłączać konkretne 
punkty świetlne, a także – jeśli od-
powiednia funkcja jest obecna 
– przyciemniać i rozjaśniać światło. 

Do  tego dochodzi opcja programo-
wania – możemy przygotować swoje 
ulubione schematy świetlne. Doty-
kowe włączniki światła, podobnie 
jak tradycyjne, można łączyć z czuj-
nikami światła czy dźwięku. 
Panele dotykowe można kupić 
w różnych wariantach estetycznych. 
Dzięki temu da się je dopasować za-
równo do pomieszczenia tradycyj-
nego, z klasycznymi, ciężkimi sza-
fami i bogato zdobionymi tapetami, 
jak i pokoju nowoczesnego, pomalo-
wanego na żywe kolory i wyposażo-
nego w metalowe lub szklane meble.
Na rynku dostępne są zarówno pro-
ste panele dotykowe, które obsłu-
gują jedynie oświetlenie i mogą być 
stosowane praktycznie w każdej nie-
ruchomości, jak i zaawansowane 
urządzenia przewidziane specjalnie 
do inteligentnego domu. Te ostatnie 
modele sterują także roletami czy 
ogrzewaniem.

Ściemniacze pozwalają stworzyć 
odpowiedni klimat we wnętrzu, światło 
może być mniej lub bardziej intensywne. 

Włącznik z podświetleniem to sprawdzone 
rozwiązanie, gdyż łatwo odnajdziemy go 
w ciemności. 

Włącznik jednobiegunowy o nietuzinkowym 
wyglądzie – taki model sprawdzi się 
w małym pomieszczeniu.

Zestawiając kilka włączników obok siebie, 
warto postawić na jednakową stylistykę. 

Włączniki świecznikowe sprawdzą się tam, 
gdzie zachodzi potrzeba sterowania dwoma 
obwodami jednocześnie. 

Wraca moda na włączniki w stylu retro 
– wykonane z nowoczesnych materiałów 
pasują do każdego wnętrza. 

Bez kabli
Ciekawą grupę stanowią 
włączniki bezprzewodowe, 
które wyglądem niczym nie 
odbiegają od tradycyjnych, 
ale podczas ich montażu nie 
ma potrzeby kucia ścian. Taki 
włącznik nakleja się na ścianę 
lub mebel, a w kolejnym 
etapie można go rozbudować 
o sterowanie z urządzeń 
mobilnych. Bezprzewodowe 
sterowanie oświetleniem może 
odbywać się za pomocą pilotów 
na podczerwień lub radiowo. To 
ostatnie rozwiązanie jest bardziej 
wygodne, bo odbiornik i nadajnik 
nie muszą się „widzieć”. 
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ICH WYBÓR TO WAŻNA DECYZJA. DRZWI 
WEJŚCIOWE MAJĄ BOWIEM WYMIAR SYMBOLICZNY.  
ICH PRZEKROCZENIE SPRAWIA, ŻE CZUJEMY SIĘ 
BEZPIECZNI, JESTEŚMY NA SWOIM TERYTORIUM, 
KTÓREGO GRANIC STRZEGĄ ONE – NASZE DRZWI.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

DRZWI
na miarę 
domu

Drzwi zewnętrzne należą do 
tych detali domu, którym 
stawiamy bardzo wysokie 

wymagania. Chociaż nie zawsze zaj-
mują centralne miejsce na elewa-
cji budynku, to jednak niemożliwe 
jest zmarginalizowanie ich roli – ko-
rzystają z nich wielokrotnie w ciągu 
dnia zarówno domownicy, jak i  go-
ście. Dlatego też powinny być spójne 
estetycznie z architekturą i elewacją 
domu, a także tworzyć skuteczną ba-
rierę dla niepożądanych warunków 
atmosferycznych oraz intruzów. Waż-
nym kryterium ich wyboru powinna 
być również wygoda użytkowania. 
Z  tych względów inwestycja w  wy-
sokiej jakości drzwi zewnętrzne jest 
bardzo opłacalna.

W ESTETYCZNEJ HARMONII
Bogaty wybór drzwi zewnętrznych 
w naszych sklepach i składach bu-
dowlanych sprawia, że bez pro-
blemu dopasujemy odpowiednie do 
stylu budynku oraz detali wykoń-
czeniowych i  architektonicznych 
zastosowanych na elewacji. W  tra-
dycyjnych domach z  symetrycznie 
ukształtowanym układem elewacji 
drzwi wejściowe projektuje się cen-
tralnie na ścianie frontowej. Dodat-
kowo ich ważną rolę może podkre-
ślić usytuowanie w ryzalicie czy też 
zwieńczonym kolumnami ganku. 
Konsekwencją takiej pozycji drzwi 
wejściowych jest również ich forma 
– bardzo często są to modele dwu-
skrzydłowe, bogato frezowane, wy-
posażone w efektowne przeszklenia. 
W oszczędnych estetycznie domach 
nowoczesnych, w których redukuje 
się liczbę detali i ozdobników, także 
drzwi mają bardziej rygorystyczną 
postać. Zazwyczaj są jedno- lub pół-
toraskrzydłowe, często z  asyme-
trycznymi przeszkleniami. Są też 
bardziej dyskretne – sytuuje się je 
często z boku lub w podcieniu. Nie-
zależnie od architektonicznego cha-
rakteru domu, najbezpieczniejszym 
estetycznie wyborem jest włącze-
nie ich w kompozycję, która będzie 
tworzyć spójną całość ze ścianą ele-
wacyjną. Dlatego też zazwyczaj ich 
barwa i  rysunek nawiązują do ram 
okiennych lub ścian domu. Nie za-
pominajmy, że drzwi zewnętrzne są 



także elementem holu lub wiatro-
łapu, wybierając je, należy więc 
pamiętać o  spójnej z  nimi aranża-
cji tych wnętrz. Gdy zależy nam na 
prestiżu strefy wejściowej, warto 
rozważyć wybór modelu z  niewi-
docznym profilem skrzydła z ukry-
tymi zawiasami. Tworzą one od 
środka jednolitą elegancką płasz-
czyznę w  niczym nie przypomina-
jącą typowych drzwi wejściowych. 
By zharmonizować je z  wystro-
jem wnętrza i wykończeniem ścian 
elewcyjnych, można też zamówić 
model w dowolnym kolorze po stro-
nie zewnętrznej i  wewnętrznej, na 
przykład szary czy ciemnobrązowy 
z zewnątrz i biały od wewnątrz.

PRZEDE WSZYSTKIM CIEPŁE
Do najważniejszych zadań drzwi 
wejściowych należy zapobieganie 
uciekaniu ciepła z  wnętrza domu. 
Zgodnie z  przepisami współczyn-
nik przenikania ciepła U dla drzwi 
zewnętrznych od 2017 roku 

Wymiary na miarę
Z łatwością można wybrać drzwi 
odpowiadające naszym potrzebom. 
Do najbardziej typowych należą 
modele szerokości 90 cm i wysokości 
200 cm. Takie wymiary określają 
przepisy, ale wynikają też one z zasad 
ergonomii. Szerokość 90 cm zapewnia 
swobodne przejście przeciętnemu 
użytkownikowi, również podczas 
ewakuacji. Jest także wystarczająca dla 
jednoczesnego przejścia dwóch osób, 
przejazdu wózkiem dziecięcym czy 
inwalidzkim oraz wniesienia niedużych 
przedmiotów. Chociaż standardowe 
wymiary są optymalne, to jednak coraz 
częściej wybieramy drzwi o wysokości 
250-300 cm i odpowiednio większej 
szerokości. Można swobodnie 
korzystać z nich także przy wnoszeniu 
dużych mebli. Jeśli zdecydujemy się na 
szerokie wejście, pamiętajmy, że duży 
otwór drzwiowy to większa ucieczka 
ciepła. Dlatego kompromisowym 
rozwiązaniem mogą być modele 
dwuskrzydłowe, które pozwalają, by 
na co dzień korzystać tylko z jednego 
skrzydła. Większe drzwi są jednak 
droższe.

 REKLAMA 
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nie może przekraczać 1,5 W/(m²·K), 
a  od 2021 roku – 1,3 W/(m²·K). Jed-
nak już dziś kupimy wyroby o  pa-
rametrach termicznych znacznie 
lepszych, choćby o  współczynniku 
U = 0,47 W/(m²·K), które z powodze-
niem można stosować w domach pa-
sywnych. O  wartości ciepłochronnej 
drzwi decyduje przede wszystkim ich 
konstrukcja, użyte do budowy mate-
riały oraz sposób montażu. Znacze-
nie ma grubość skrzydła i ościeżnicy. 
To także drzwi doskonale ocieplone 
– materiał termoizolacyjny znajduje 
się wewnątrz paneli drzwiowych oraz 
w  ościeżnicy. Do ocieplenia stosuje 
się produkty o niskim współczynniku 
przewodzenia ciepła lambda. To mię-
dzy innymi pianka poliuretanowa, ae-
rożel czy też płyta fenolowa. Są one 
znacznie bardziej skuteczne niż tra-
dycyjne izolacje ze styropianu czy 
wełny mineralnej. Pamiętajmy, że za-
równo płyta, jak i ościeżnica powinny 
mieć przegrodę termiczną.
Znaczenie ma również materiał, 
z  którego wykonano drzwi. Do naj-
cieplejszych należą określane jako 
kompozytowe. To modele, których 
istotnym elementem jest kompo-
zyt połączony konstrukcyjnie z alu-
minium, stalą lub drewnem. Płyta 
drzwi może być wykonana ze stali, 
profil z  kompozytu (w  jego skład 
może wchodzić na przykład włókno 
szklane i karbon), a ościeżnica z alu-

minium.  Do ciepłych można także 
zaliczyć modele wykonane z drewna 
klejonego. 
Ze względu na izolacyjność ter-
miczną zwróćmy też uwagę na 

szczelność. By nie uciekało przez 
nie ciepło, na całym obwodzie drzwi 
oraz wokół progu należy zastosować 
uszczelki z  tworzywa EPDM lub si-
likonu, najskuteczniejsze będą po-
trójne. Na efektywną ochronę przed 
wiatrem czy zacinającym deszczem 
lub śniegiem wpływ ma także właści-
wie zbudowany próg. Najlepszy jest 
z aluminium i tworzywa sztucznego, 
wyposażony w  przegrodę termiczną 
oraz potrójne uszczelnienie.

NOWOCZESNE 
PRZESZKLENIA
W drzwiach zewnętrznych coraz 
częściej stosuje się naświetla – zwy-
kle boczne lub górne, a w drzwiach 
jednoskrzydłowych też usytuowane 
centralnie (okulusy lub elipsy). 
Przeszklenia boczne umieszcza 
się najczęściej w  drzwiach półto-
raskrzydłowych. Świetliki boczne 
mogą być nieruchome lub wyposa-
żone w zawiasy, dzięki którym drzwi 
stają się szersze. Niezależnie od 
formy przeszklenia drzwi z  takim 

Jeśli zależy nam, by drzwi były 
trudne do sforsowania, warto 
wybrać model wyposażony 
w ryglowanie wielopunktowe 
– optymalne mają 5 rygli. Modele 
antywłamaniowe są dobrze 
chronione przed podważaniem 
– również po stronie zawiasów 
– czy też wyposażone w specjalne 
stalowe wzmocnienia oraz 
systemy antywyważeniowe. 
Skuteczną ochronę zapewnią  
drzwi przeciwwłamaniowe 
w klasach RC. Najlepsze 
wyposażenie mają te z klasy RC4. 
Do najnowocześniejszych sposobów 

należy zabezpieczenie w ramach 
tzw. inteligentnych instalacji, 
do których możemy również 
włączyć sterowanie zamykaniem 
i otwieraniem drzwi choćby przy 
pomocy pilota czy też smartfona. 
Nowoczesne aplikacje umożliwiają 
sprawdzenie statusu drzwi 
w każdym czasie i z dowolnego 
miejsca na świecie. Duże poczucie 
bezpieczeństwa daje także montaż 
drzwi z zamkiem sensorycznym. 
Otwierają się wówczas na 
odcisk palca po odczytaniu przez 
zamontowany w płycie drzwiowej 
lub uchwycie skaner. 

Drzwi nie do zdobycia



rozwiązaniem wpuszczają do wnętrza 
światło dzienne, co szczególnie doce-
nimy w  wiatrołapach pozbawionych 
okien. Rozwiązaniem bezkompromi-
sowym zapewniającym maksymalny 
dopływ światła dziennego będzie za-
stosowanie drzwi przeszklonych. Pa-
kiet trzyszybowy wykonany ze szkła 
termoizolacyjnego od zewnątrz i bez-
piecznego od wewnątrz buduje po-
czucie bezpieczeństwa. Współczyn-
nik U  takich modeli może wynosić 
1,3 W/(m²·K), a więc odpowiadają one 
wymaganiom, jakie będą stawiane 
drzwiom zewnętrznym od 2021 roku. 
Warto pamiętać, że szyby montowane 
w  drzwiach antywłamaniowych mu-
szą być co najmniej klasy P5. Prze-
szklenia zawsze obniżają odporność 
skrzydła na włamanie. Drzwi wej-
ściowe z  przeszkleniami powinny  
mieć certyfikat określający klasę an-
tywłamaniową, odporność ogniową 
oraz wskaźnik klasyfikacji akustycz-
nej. Jest on nadawany przez Instytut 
Techniki Budowlanej. Najczęściej ta-

kie modele przeszklone są droższe 
od tych bez przeszkleń.

W DOBRYM KIERUNKU
Drzwi wejściowe mogą się otwierać 
do wewnątrz lub na zewnątrz. Kieru-
nek dobieramy w zależności od wiel-
kości podestu wejściowego oraz wia-
trołapu. Jeśli drzwi otwierają się do 
wewnątrz, należy pomyśleć o daszku 
lub okapie, tak by śnieg czy deszcz 
nie dostawał się do środka, gdy bę-
dziemy wchodzić. Pamiętajmy, że 
także podmuch wiatru będzie silniej 
wnikał wgłąb wnętrza, ale zalegający 
śnieg czy gruba wycieraczka nie za-
blokują nam ich otwarcia. Jeśli mamy 
niewielką strefę wejścia, wybieramy 
drzwi otwierane na zewnątrz. Uła-
twi nam to aranżację wiatrołapu czy 
przedpokoju, gdyż skrzydło drzwi nie 
zajmuje w  nich miejsca. Uciążliwe, 
szczególnie gdy pogoda nie dopisuje, 
będzie jednak witanie gości. W takim 
rozwiązaniu trzeba także zaplanować 
duży podest.

 REKLAMA 
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CHYBA NIE 
TRZEBA NIKOGO 
PRZEKONYWAĆ, ŻE 
DZWONEK DO DRZWI 
JEST NIEZBĘDNYM 
WYPOSAŻENIEM 
DOMU CZY 
MIESZKANIA. JEDNAK 
W DZISIEJSZYCH 
CZASACH MOŻEMY 
ZASTOSOWAĆ 
BARDZIEJ 
NOWOCZESNE 
I ZAPEWNIAJĄCE 
BEZPIECZEŃSTWO 
ROZWIĄZANIA 
SYGNALIZUJĄCE 
PRZYBYCIE GOŚCI. 

tam?

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

KTO
Jeśli nie zwykły dzwonek do 

drzwi, to co jest najlepszym roz-
wiązaniem? Domofon? Wideo-

fon? Dobór urządzenia zależy od 
analizy możliwości technicznych, 
czyli wielkości budynku, jego archi-
tektury i lokalizacji oraz potrzeb: po-
tencjalnego zagrożenia, posiadania 
dzieci, wygody, prestiżu, a także na-
szych możliwości finansowych.

DZWONEK DO DRZWI
Dzwonki w ciągu ostatnich kilku-
dziesięciu lat zmieniły się diame-
tralnie. Obecnie, ze względu na spo-
sób ich zasilania, wyróżniamy mo-
dele przewodowe i bezprzewodowe. 
Pierwsze zasilane są prądem siecio-
wym, wymagają więc okablowania, 

jednak instalując je, nie musimy 
martwić się o rozładowane baterie. 
Mocuje się je tuż przy drzwiach wej-
ściowych do mieszkania. Dzwonki 
przewodowe są atrakcyjną propozy-
cją ze względu na swoją cenę, która 
zwykle jest zachęcająca. 
Natomiast dzwonki bezprzewodowe 
dają większą swobodę, jeśli chodzi 
o montaż, mogą służyć także jako 
urządzenie przywoławcze. Zasilane 
są bateriami lub akumulatorami 
(najczęściej trzeba się w nie wyposa-
żyć oddzielnie), wystarczy zawiesić 
je na haku lub przytwierdzić taśmą 
klejącą. Najlepsze dzwonki bezprze-
wodowe mają zasięg dochodzący na-
wet do ponad 100 m w otwartym te-
renie. Większość jednak zadziała 



z  15-20 m. Ich ceny w zależności 
od funkcji, w które zostały wyposa-
żone są nieco wyższe od dzwonków 
przewodowych. 
Dzwonki, zarówno przewodowe, jak 
i  bezprzewodowe, najczęściej uru-
chamia się poprzez naciśnięcie przy-
cisku. Jest to rozwiązanie proste, ta-
nie oraz niezawodne. Alternatywą 
mogą być dzwonki na fotokomórkę, 
najczęściej stosuje się je w sklepach 
czy stacjach benzynowych, w na-
szych domach są rzadko spotykane. 

GONGI, MELODIE, SYGNAŁY
Dziś dzwonki pozwalają nie tylko 
na korzystanie ze standardowych 
dźwięków, ale niektóre również 
na wgranie własnych plików mu-
zycznych. Najczęściej w mieszka-
niach spotykamy się z dzwonkiem 
typu  ding-dong. W  przypadku tej 
konstrukcji dźwięk wydawany jest 
przez gong, a nie głośnik podpięty 
do układu scalonego, jednak kla-
syka dzwonków jest również pod-

stawowym dźwiękiem, który obsłu-
gują dzwonki elektroniczne. Gongi 
są konstrukcjami prostymi i trwa-
łymi. Dzwonek do drzwi melodie to 
konstrukcja bazująca na układach 
elektronicznych, obsługująca od 
kilku do kilkudziesięciu preinsta-
lowanych melodii. O tym, która bę-
dzie używana, decyduje użytkow-
nik. Ze względu na obecność elek-
troniki, modele elektroniczne są 
bardziej wrażliwe na niekorzystne 
warunki eksploatacyjne od dzwon-
ków gongów. 

W niektórych rodzajach dzwonków 
wykorzystano także inne sygnały 
niż dźwiękowe. Należą do nich sy-
gnały świetlne lub wibracje. Są one 
przydatne szczególnie dla osób nie-
dosłyszących. Sprawdzą się także 
doskonale w przypadku rodziców 
małych dzieci oraz w warunkach 
podwyższonego natężenia hałasu. 
W  skład takiego zestawu wchodzi 
pilot, który należy nosić przy sobie. 
Przybycie gościa i naciśnięcie przez 
niego dzwonka sygnalizuje w wy-
brany sposób.  

 REKLAMA 

Domofony bez kabla
Montaż domofonów przewodowych nie jest skomplikowany, ale 
wymaga żmudnej pracy związanej z prowadzeniem kabli w ziemi 
i ścianach. Alternatywą dla nich są domofony sterowane drogą radiową. 
Takie modele umożliwiają otwieranie furtki z dowolnego miejsca domu: 
wystarczy tylko nacisnąć odpowiedni przycisk w pilocie, a drogą 
radiową zostanie uruchomiony zamek elektromagnetyczny. Rozwiązanie 
takie ma jednak ważny minus: jest dużo droższe (nawet dwukrotnie) 
od domofonu tradycyjnego, a ponadto sygnał radiowy może zostać 
„przejęty” przez potencjalnych włamywaczy.
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ZAMIAST DZWONKA 
– DOMOFON
Instalacja domofonowa zbudowana 
jest z dwóch urządzeń: unifonu i bra-
mofonu – połączone są one kablem 
lub bezprzewodowo. Unifon to słu-
chawka, którą montuje się w domu. 
Na tym urządzeniu znajduje się przy-
cisk, za pomocą którego otworzymy 
furtkę lub drzwi wejściowe (muszą 
być wyposażone w zamek elektroma-
gnetyczny). Jeśli w domu zamontu-
jemy kilka unifonów, możemy wyko-
rzystać je do komunikacji wewnętrz-
nej – między pokojami czy kondygna-
cjami budynku. Wówczas niezbędny 
jest aparat z dodatkowymi przyci-
skami wywołania. Unifon warto za-
instalować na każdej kondygnacji 
domu. Pozwoli to na otwarcie drzwi 
wejściowych z różnych miejsc. Do-
brze też umieścić unifony blisko 
okien – ułatwimy sobie sprawdze-
nie, kto stoi przed furtką. Bramo-
fon to głośnik i dzwonek umiesz-
czone w tzw. kasecie zewnętrznej, 
zamontowanej na- lub podtynkowo 
na słupku przy furtce lub bramie. 
Najlepiej wybrać model wykonany 
z aluminium lub mosiężny i ochro-
nić go niewielkim daszkiem – obu-
dowy stalowe (nawet te zabezpie-
czone powłoką galwaniczną i la-
kierem) szybko korodują. Niektóre 
bramofony mogą być połączone ze 
skrzynką na listy. Panel tego urzą-
dzenia może być podświetlony diodą 
pod przyciskiem wywołania.

JAKI DOMOFON?
Wyróżniamy trzy rodzaje domofonów:

 analogowy – każdy unifon połą-
czony jest z bramofonem oddziel-
nym kablem. System ten idealnie 
sprawdza się w domach jednoro-
dzinnych ze względu na niewielką 
liczbę urządzeń: przeważnie jeden 
bramofon i jeden lub dwa unifony;

 cyfrowy – składa się z centralki 
cyfrowej i unifonów z  dekoderami. 
Centrala ma numeryczną klawia-
turę, na której wybija się numer lub 
kod dostępu, by otworzyły się drzwi 
lub furtka. W takich domofonach 
można regulować czas otwarcia 
zamka, długość dzwonienia lub roz-
mowy. System może być połączony 
z systemem ochrony budynku; 

 analogowo-cyfrowy – jest kombi-
nacją dwóch systemów, w którym 
analogowe unifony łączone są z cy-
frowym bramofonem. Drzwi otwiera 
się kodem lub kartą kodową.
Najprostsze domofony przewodowe 
można kupić za 200-300 zł. Instala-
cję wewnętrzną ukrywa się natyn-
kowo, w bruzdach pod tynkiem lub 
w listwach podłogowych. Ważne, by 
instalacja domofonowa była pro-
wadzona jako oddzielna i zamonto-
wana w osobnej puszce. Przewody 
zewnętrzne układa się w gruncie, 
dlatego warto pomyśleć o tym przed 
zagospodarowaniem ogrodu. 

OKIEM KAMERY
Właściciele domów jednorodzinnych 
– szczególnie jeśli usytuowane są 
z dala od innych budynków, na słabo 
oświetlonej ulicy – ze względów bez-
pieczeństwa wybierają wideodomo-
fony, które pozwalają na obserwa-
cję furtki. Kamera w nim umiesz-
czona, dzięki podświetlaniu przyby-
sza wiązką promieni podczerwonych 
umożliwia także pełną kontrolę 
w  nocy. System można wyposażyć 
dodatkowo w szerokokątny obiektyw 
poszerzający pole widzenia. W domu 
zainstalowany jest miniaturowy 
– najczęściej czarno-biały – monitor.
W wideodomofonach stosuje się też 
kamery kolorowe z ciekłokrystalicz-
nymi monitorami. Niestety, jakość 
obrazu jest wtedy daleka od dosko-
nałości (niska rozdzielczość), a  gość 
musi być dodatkowo oświetlony. Ka-
mera włącza się po wciśnięciu przy-
cisku na bramofonie. W niektórych 
modelach można ją uruchomić, wci-
skając przycisk przy unifonie. 
Wideodomofon może również reje-
strować obrazy. Gdy nie ma nikogo 
w domu, a kamera zostanie przez ja-
kąś osobę uruchomiona przyciskiem 
przy furtce, przekaże ona jego zare-
jestrowany obraz do pamięci – wraz 
z datą i godziną wizyty, co można po-
tem odtworzyć. Jest to przydatne, 
jeśli domownicy często przebywają 
poza domem. Po włączeniu odpo-
wiedniej funkcji w unifonie kamera 
zarejestruje obraz automatycznie, 
zapamiętując go w określonych od-
stępach czasu – będzie to więc rodzaj 
monitoringu.

Zgrany z komórką
Wielu włamywaczy dzwoni do drzwi, 
aby dowiedzieć się, czy ktoś jest 
w domu. Jeżeli domofon zostanie 
odebrany, dany obiekt najczęściej 
przestaje być interesujący. Jest 
jednak coś, o czym nie wiedzą 
nieproszeni goście – dostępne są 
domofony obsługiwane telefonem 
komórkowym: interfejs łączy domofon 
przy drzwiach z telekomunikacją. 
Dzięki temu można przekierować 
dzwonek do drzwi domu na telefon 
komórkowy mieszkańców budynku 
lub inny telefon znajdujący się 
w dowolnym miejscu na świecie. 
Właściciel domu, fizycznie w nim 
nieobecny, może rozmawiać z osobą 
stojącą przed drzwiami wejściowymi 
tak, jakby był na miejscu. Telefonem 
komórkowym można nawet otworzyć 
drzwi sąsiadowi, który podczas 
naszego wakacyjnego wyjazdu 
opiekuje się domem.
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ABY CZUĆ SIĘ W DOMU KOMFORTOWO, 
POWINNIŚMY ZAPEWNIĆ W NIM OPTYMALNĄ 
JAKOŚĆ POWIETRZA. MUSI BYĆ ONO PRZEJRZYSTE, 
WOLNE OD PYŁÓW I NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW.  

POWIEW
AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

świeżości

Na co dzień jesteśmy nara-
żeni na kurz, pyłki roślin, 
zarodniki grzybów i  ple-

śni, zanieczyszczenia chemiczne 
wydzielane przez materiały bu-
dowlane i  wyposażenie wnętrza. 
Także my sami oddychając wydzie-

lamy dwutlenek węgla, a codzienne 
czynności, tj. pranie, gotowanie czy 
kąpiel, są źródłem dużej ilości wil-
goci w  postaci pary wodnej. Na-
leży więc dążyć do tego, aby zanie-
czyszczenie to było jak najmniej-
sze. Z pewnością najważniejsze jest 
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zlikwidowanie źródeł zanieczysz-
czeń. Jednak nie mniej istotne jest 
właściwe wentylowanie pomiesz-
czeń, dzięki czemu będziemy mogli 
oddychać zdrowszym powietrzem. 
Ponadto wentylacja powinna zapew-
nić bezpieczne użytkowanie urzą-
dzeń gazowych – kotła, podgrzewa-
cza, kuchenki czy kominka. A w ra-
zie nieprawidłowej pracy tych urzą-
dzeń, usunąć z domu trujący tlenek 
węgla lub gaz. 

ILE W DOMU POTRZEBA 
ŚWIEŻEGO POWIETRZA?
Według normy strumień powietrza 
wywiewanego (niezależnie od wiel-
kości mieszkania) wynosi:

 kuchnia z  oknem zewnętrznym 
wyposażona w kuchenkę gazową lub 
węglową – 70 m3/h,

 kuchnia z  oknem zewnętrznym, 
wyposażona w  kuchenkę elek-
tryczną – 30 m3/h w  mieszkaniu do 
3  osób; 50 m3/h w  mieszkaniu dla 
więcej niż 3 osób,

 kuchnia bez okna zewnętrznego 
wyposażona w  kuchenkę elek-
tryczną – 50 m3/h,

 kuchnia bez okna zewnętrznego, 
wyposażona w  kuchenkę gazową, 
obowiązkowo z mechaniczną wenty-
lacją wywiewną – 70 m3/h,

 łazienka z WC lub bez – 50 m3/h,
 oddzielny WC – 30 m3/h,
 pomieszczenie bezokienne (garde-

roba) – 15 m3/h,
 pokój mieszkalny oddzielony od 

pomieszczeń kuchni, łazienki i  WC 
więcej niż dwojgiem drzwi lub pokój 
znajdujący się na wyższym pozio-
mie w wielopoziomowym domu jed-
norodzinnym lub w  wielopoziomo-
wym mieszkaniu domu wielorodzin-
nego – 30 m3/h. Wymiana powietrza 
w ciągu godziny powinna być równa 
co najmniej kubaturze pokoju.
Zaleca się ponadto projektowanie 
urządzeń wentylacyjnych, które 
umożliwiają okresowe zwiększanie 
strumienia objętości powietrza do co 
najmniej 120 m3/h. Prawidłowa wen-
tylacja powinna zapewniać doprowa-
dzenie powietrza do pokoi i kuchni 
z oknem zewnętrznym oraz usuwa-
nie powietrza zużytego z kuchni, ła-
zienki, oddzielnego ustępu, ewen-
tualnego pomocniczego pomiesz-

czenia bezokiennego (składzik, gar-
deroba), pokoju oddzielonego od 
tych pomieszczeń więcej niż dwoj-
giem drzwi, pokoju znajdującego 
się na wyższym poziomie w wielopo-
ziomowym domu jednorodzinnym 
lub wielopoziomowym mieszkaniu 
domu wielorodzinnego.

WENTYLACJA 
GRAWITACYJNA 
W  zbyt szczelnych mieszkaniach 
na szybach może skraplać się para 
wodna, wówczas w  rogach ścian 
i  za meblami pojawiają się mokre, 
ciemne plamy, a  w  skrajnych przy-
padkach nawet pleśń oraz grzyb. 
Samopoczucie mieszkańców w  po-
mieszczeniach bez właściwej wy-
miany powietrza także się pogar-
sza. Dlatego też należy wietrzyć je 
jak najczęściej. Otwieranie okien na 
oścież nie jest jednak jedynym spo-
sobem na umożliwienie napływu 
świeżego powietrza. 
O  wiele skuteczniejsza jest mi-
krowentylacja. Można ją uzyskać 
dzięki specjalnym elementom oku-
cia, które są bardzo często zamonto-
wane na skrzydle czy ramie okien-
nej. W ten sposób między ościeżnicą 

a  skrzydłem powstanie niewielka 
szczelina, przez którą napływa 
świeże powietrze z zewnątrz. 
Innym sposobem na zwiększenie 
ilości dopływu czystego powietrza 
jest montaż nawiewników okiennych. 
Są to niewielkie urządzenia, które 
mogą być fabrycznie zamontowane 
w oknach, ale można także kupić cał-
kowicie szczelne okna, a nawiewniki 
zamontować na ścianie. Jeżeli umie-
ścimy je na wysokości ok. 2 m, nie 
będziemy odczuwać zimnych powie-
wów powietrza, gdyż zdąży się ono 
zmieszać z ciepłym powietrzem. Mo-
żemy je też zamontować nad grzejni-
kami – wpływające zimne powietrze 
będzie wtedy natychmiast ogrze-
wane. Nawiewniki mogą być stero-
wane ręcznie lub automatycznie. 
Stosując tańsze, ręczne modele mu-
simy sami regulować stopień otwar-
cia każdego z  nich. Dużo lepszym 
i  nowocześniejszym rozwiązaniem 
są te z regulacją automatyczną, które 
dostosowują ilość wpływającego do 
środka powietrza do określonego pa-
rametru – ciśnienia lub wilgotności 
(czasami też temperatury), jakie pa-
nują wewnątrz pomieszczenia i  na 
zewnątrz. 
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WENTYLACJA 
MECHANICZNA
W systemie wentylacji grawitacyjnej 
nie jesteśmy w  stanie w  pełni kon-
trolować ilości dopływającego po-
wietrza, gdyż zależy ona głównie od 
warunków atmosferycznych. Dużo 
lepszym rozwiązaniem jest wenty-
lacja mechaniczna, w  której prze-
pływ powietrza w  domu wymu-
szają wentylatory. W  zależności od 
ich rozmieszczenia i   układu całego 

systemu, wentylacja może być wy-
wiewna lub nawiewno-wywiewna. 
Wentylacja wywiewna polega na za-
montowaniu wentylatorów w  ka-
nałach wywiewnych. Mogą być one 
uruchamiane ręcznie lub automa-
tycznie. Nawiew powietrza odbywa 
się przez nawiewniki, takie same 
jak w  systemach grawitacyjnych. 
Wentylatory umieszcza się najczę-
ściej w kuchni, łazience i WC, czyli 
wszędzie tam, gdzie powstają nie-

przyjemne zapachy i  wilgoć, które 
należy jak najszybciej usunąć. 
Regulowanie ilości powietrza wy-
wiewanego i nawiewanego możliwe 
jest w  systemie wentylacji nawiew-
no-wywiewnej. Zbudowany jest on 
z  dwóch wentylatorów (nawiewnego 
i  wywiewnego), które można umie-
ścić z dala od pokoi, np. na poddaszu. 
Wentylatory łączy się ze wszystkimi 
pomieszczeniami za pomocą dwóch 
rurociągów. Jednym dostarczane jest 
świeże powietrze, natomiast drugim 
usuwane to zanieczyszczone. W wen-
tylacji nawiewno-wywiewnej mo-
żemy kontrolować ilość powietrza 
świeżego, jaka wpływa do wnętrza 
domu, ale niestety ponosimy całko-
wite koszty jego ogrzewania. Aby je 
obniżyć, warto zastosować instalację 
z rekuperatorem, czyli umożliwiającą 
odzysk ciepła i  wstępne ogrzewanie 
nim nawiewanego powietrza. 

WENTYLACJA HYBRYDOWA 
Wentylacja naturalna jest niedosko-
nała, a  mechaniczna ma rozmaite 
ograniczenia. Postanowiono więc po-
szukać rozwiązania mającego cechy, 
które są w  obu tych systemach naj-
lepsze. Rezultatem jest wentylacja 
hybrydowa. Wykorzystuje ona zalety 
wentylacji grawitacyjnej i  mecha-
nicznej. Może być stosowana w  róż-
nych typach obiektów, a montaż jest 
możliwy, nawet gdy obiekt jest użyt-
kowany. W  budynkach wielorodzin-
nych można wykonać wentylację hy-
brydową wyłącznie na potrzeby wła-
snego mieszkania.
O  wentylacji hybrydowej mówimy 
wtedy, gdy instalacja działa naprze-
miennie w  sposób mechaniczny 

W upalne dni wentylator przynosi ulgę, jednak nie zapewni 
właściwej wymiany powietrza w pomieszczeniach.  

Kratki wentylacyjne stanowią estetyczną osłonę otworów 
przewodów wentylacyjnych, zadbajmy, aby zawsze były drożne. 

Regularne przeglądy systemu wentylacji
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w każdym mieszkaniu należy 
przynajmniej raz w roku sprawdzić skuteczność działania wentylacji. Do 
kontroli wentylacji grawitacyjnej uprawnieni są mistrzowie kominiarscy. 
Powinni oni ocenić, czy jest zapewniony odpowiedni dopływ powietrza 
zewnętrznego. Sprawdzana jest szczelność okien i zastosowanie 
nawiewników. Kontrolowane są kanały wywiewne – czy są w należytym 
stanie i czy działają sprawnie. Muszą być one szczelne i drożne. 
Przeprowadzane są pomiary wydajności kanałów, które powinny się 
odbywać w zasadzie od jesieni do wiosny, gdyż latem ich wyniki są 
niemiarodajne. Ponadto kontrolowany jest przepływ powietrza pomiędzy 
drzwiami wewnętrznymi w mieszkaniu.



 REKLAMA 

i    naturalny lub gdy działanie oby-
dwu tych systemów się uzupełnia. 
Jej celem jest maksymalne ograni-
czenie zużycia energii niezbędnej 
do pracy instalacji przy jednocze-
snym zachowaniu wymaganej inten-
sywności wymiany powietrza, dzięki 
której można zapewnić właściwą ja-
kość powietrza wewnętrznego. 
Podstawową wentylacji hybrydowej 
jest tradycyjny schemat wymiany 
powietrza w budynku. Świeże powie-
trze z zewnątrz dostaje się do domu 
przez nawiewniki lub nawiewki, 
a  następnie przepływa w  kierunku 
kanałów wywiewnych ulokowanych 
w kuchni, łazienkach, toaletach, po-
mieszczeniach gospodarczych bez 
okien oraz  pokojach na górnej kon-
dygnacji mieszkań dwupoziomo-
wych, np. na górnym piętrze domu.
Aby ciąg był optymalny, w  komi-
nie wentylacyjnym montuje się spe-
cjalną nasadę hybrydową (turbinę). 
Wykorzystuje ona energię wiatru do 
wytwarzania podciśnienia w kominie 

i usuwania zużytego powietrza. Gdy 
wiatr przestaje wiać, nasada nadal 
obraca się, dzięki silnikowi o niewiel-
kiej mocy. Natomiast gdy wiatr jest 
zbyt silny, silnik spowalnia obroty 
turbiny. Taki sposób wymiany powie-
trza jest możliwy dzięki zastosowa-
niu elementów sterujących pracą obu 
układów, monitorujących warunki 

zewnętrzne i parametry pracy insta-
lacji wentylacyjnej. Czujniki sprzę-
żone z  układem sterowania umożli-
wiają przełączanie trybu pracy syste-
mów – naturalnego i mechanicznego.  
Nasady hybrydowe pracują z  wy-
dajnością do 230 m3/h, co pozwala 
na skuteczną wentylację kilku po-
mieszczeń jednocześnie. 
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JEST FUNDAMENTEM NASZEGO ŻYCIA – BEZ WODY NIE FUNKCJONUJEMY. 
NALEŻY WIĘC ZADBAĆ, BYŚMY KORZYSTALI Z TAKIEJ, KTÓREJ JAKOŚĆ ZAPEWNI 
NAM W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU ZDROWIE I KOMFORT.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Woda dostarczana przez wo-
dociągi w wielu miastach 
i gminach jest bardzo czę-

sto smaczna, zdrowa i nawet poleca 
się ją do picia prosto z kranu – tak na 
przykład deklarują wodociągi war-
szawskie. Uzyskanie tak wysokiej ja-
kości jest możliwe za sprawą m.in. 
jej wieloetapowej filtracji oraz ozo-
nowania. Większość przedsiębiorstw 
odpowiedzialnych za walory wody 
wprowadzanej do sieci wodociągowej 
zamieszcza na stronach interneto-

wych wyniki analizy fizykochemicz-
nej i mikrobiologicznej jej dotyczące.  
Niestety, nie zawsze i  nie wszędzie 
możemy korzystać z wody dobrej ja-
kościowo. Wpływ na obniżenie jej 
walorów może mieć choćby niekiedy 
niedoskonały system jej uzdatnia-
nia. Gwarancji nie daje nam także 
korzystanie z  własnych ujęć wody 
– zarówno stacje wodociągowe, jak 
i prywatni właściciele ujęć wody nie 
zawsze nadążają z  usuwaniem za-
nieczyszczeń. Także stan instalacji 

wodnej w naszym domu bywa w tym 
względzie zawodny.

WODA UŻYTKOWA TEŻ 
CZYSTA
Często nie jesteśmy świadomi, że 
zanieczyszczenia zawarte w  wodzie 
przedostają się do naszego organi-
zmu głównie przez skórę oraz są 
wdychane w  postaci oparów. Duże 
znaczenie dla naszego zdrowia i  sa-
mopoczucia ma więc nie tylko jakość 
wody, którą spożywamy, ale także tej, 

Krystalicznie czysta
WODA
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z  której korzystamy w  trakcie co-
dziennej toalety czy kąpieli w  base-
nie. Może być ona zanieczyszczona 
piaskiem, rdzą, tlenkami i  wodoro-
tlenkami metali, rozpuszczonymi 
związkami organicznymi i  mine-
ralnymi, związkami chloru, jonami 
wapnia i  magnezu, które są odpo-
wiedzialne za jej twardość, czy bak-
teriami. Podczas domowych kąpieli 
jesteśmy choćby narażeni na wdy-
chanie powstającego podczas chlo-
rowania wody chloroformu (jest on 
przyczyną m.in. zachorowań na raka) 
lub radonu (jeśli dostarczana do 
domu woda zawiera ten pierwiastek) 
wydzielającego się w trakcie użytko-
wania ciepłej, podgrzanej wody – to 
podobnie jak chloroform pierwiastek 
rakotwórczy. 

STAN INSTALACJI
Pogorszenie właściwości wody może 
być wynikiem nieodpowiedniej kon-
serwacji instalacji, zastosowania 
złych materiałów, przepływu zwrot-
nego wody zużytej, a także stagnacji 
wody w instalacji. 
Na przepływ zwrotny narażone są 
połączenia instalacji wodociągowej 
z  innymi instalacjami, na przykład 
centralnego ogrzewania, klimaty-
zacją, oraz urządzenia sanitarne za-
silane wodą z  odpływem do kana-
lizacji. By mu zapobiegać, należy 
w  zależności od przyczyny jego po-

wstania zainstalować na przykład 
izolatory przepływu, zawory zwrotne 
antyskażeniowe lub zastosować za-
bezpieczenia w  postaci przerw po-
wietrznych. Jeśli zależy nam na jako-
ści wody w naszym domu, zadbajmy 
też o wykonanie instalacji z dobrych 
jakościowo materiałów – znaczenie 
ma nie tylko jakość przewodów, złą-
czek czy armatury, ale także sposób 
ich uszczelnienia, czy zastosowane 
kleje oraz farby. 
Należy też zapobiegać stagnacji 
wody, po okresach bezruchu. Ze 
względów higienicznych konieczne 
jest płukanie instalacji. W  tym cza-
sie może bowiem dojść do wzrostu 

stężenia substancji rozpuszczonych, 
substancji zawieszonych (mętności) 
oraz rozwoju bakterii. 
Zadbajmy też o  regularną konser-
wację instalacji, pamiętajmy, że ko-
nieczne jest choćby czyszczenie per-
latorów, czy wymiana niesprawnej 
armatury, wężyków, uszczelek oraz 
zaworów.

DOMOWE UZDATNIANIE 
WODY
Jeżeli chcemy mieć gwarancję, że 
korzystamy z  naprawdę czystej 
wody, powinniśmy zdecydować się 
na montaż odpowiednich urządzeń. 
Indywidualni użytkownicy coraz 

Sprawdź wodę!
Jeśli jakość wody budzi nasze wątpliwości, 
można zbadać jej właściwości fizykochemiczne 
i mikrobiologiczne w laboratoriach funkcjonujących 
przy stacjach sanitarno-epidemiologicznych. 
Próbki wody dostarcza się w pojemnikach, które są 
dostępne w Sanepidzie. Kran, z którego pobieramy 
wodę, powinien być czysty i zdezynfekowany. 
Przed pobraniem, musi być ona przez nas  
spuszczana przez 5-10 minut. Wodę ze studni 
kręgowej nalewamy wiadrem przeznaczonym 
tylko do tego celu. Trzy wiadra wyciągniętej wody 
należy wylać, a dopiero z czwartego nalać ją do 
butelki. Nie wolno zanurzać butelki w wiadrze, by 
pobrać wodę. Gdy chcemy zbadać wodę z węży 
gumowych lub tworzywa sztucznego, jeśli jest 
to możliwe, należy obciąć ok. 10 cm końcówkę 
węża, koniec zanurzyć na max. 10 min w alkoholu. 
Potem spuszczamy wodę przez  5 do 10 min i nie 
dotykając węża do butelki nalewamy do niej wodę. 

By korzystać 
z oczyszczonej wody 
w łazience, konieczna 
jest instalacja systemu jej 
oczyszczania.
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chętniej korzystają z  domowych 
systemów doczyszczania wody. Wy-
konuje się je z  lepszych materia-
łów niż w  przeszłości, są przystoso-
wane do różnych zadań uzależnio-
nych od jakości naszej wody. Różni 
je nie tylko przeznaczenie, ale także 
sposób i  miejsce montażu oraz roz-
wiązania technologiczne. Do wstęp-
nej filtracji mechanicznej, czyli usu-
wania produktów korozji, są prze-
znaczone filtry narurowe. Ich zada-
niem jest ochrona urządzeń i filtrów 
domowych przed osadzaniem zanie-
czyszczeń mechanicznych. Insta-
luje się je na rurze doprowadzającej 
wodę do domu lub mieszkania. Fil-
try kuchenne są wykorzystywane do 
oczyszczania wody przeznaczonej do 
picia i gotowania. Montuje się je bez-
pośrednio do instalacji wodociągo-
wej. Do tego celu służą również po-
pularne filtry dzbankowe. Inną kate-
gorię tworzą filtry łazienkowe. Mogą 
być pralkowe oraz prysznicowe. Te 
pierwsze montuje się bezpośrednio 
do węża doprowadzającego wodę do 
pralki. Chronią grzałkę przed ka-
mieniem oraz zwiększają efektyw-
ność stosowanych do prania środ-
ków. Prysznicowe skutecznie usu-
wają chlor, metale ciężkie i  inne 
toksyczne związki, chronią przed 

rozwojem szkodliwych mikroorgani-
zmów i poprawiają pH wody.

ZANIM KUPISZ FILTR 
– SPRAWDŹ STAN WODY
Zanim przystąpimy do zakupu filtra, 
warto zbadać fizykochemiczny i  mi-
krobiologiczny skład naszej wody.  
Może się przecież okazać, że jej ja-
kość jest tak dobra, że nie ma po-
trzeby jej uzdatniania. Jeśli jednak 
będzie to pożądane, wyniki z  labo-
ratorium pozwolą nam określić, jaki 

filtr będzie najbardziej odpowiedni 
dla naszej wody. Użycie nieodpo-
wiedniego może w  skrajnym przy-
padku spowodować nawet wtórne 
zanieczyszczenie wody w  instala-
cji. Niewłaściwie zastosowane lub 
wręcz zbędne dodatkowe elementy 
skutkują np. wzrostem zanieczysz-
czenia mikrobiologicznego, korozyj-
ności wody, czy też odkładaniem się 
osadów na skutek spadku ciśnienia 
wody. Na przykład użycie  filtra z wę-
glem aktywnym przed odcinkami in-
stalacji wykonanymi z miedzi będzie 
powodować przechodzenie jonów 
miedzi do wody. Wówczas zmieni nie 
tylko kolor, ale też smak na gorzki, 
metaliczny. W rezultacie może nastą-
pić przekroczenie dopuszczalnego 
stężenia miedzi w wodzie. Nie należy 
jednak ograniczać się do jednokrot-
nego badania wody, lecz powinno się 
je przeprowadzać co roku.

PRZY POMOCY 
DZBANKA FILTRUJĄCEGO 
UZYSKAMY LEPSZĄ WODĘ 
– ŹRÓDŁO ZDROWYCH 

MINERAŁÓW.TAKŻE 
PRZYGOTOWANE 
Z NIEJ POSIŁKI SĄ 
SMACZNIEJSZE, 

A WNĘTRZA CZAJNIKA 
NIE POKRYJE KAMIEŃ.

Rozbudowane filtry 
zlewozmywakowe 
wyposażone są 
np. w system 
odwróconej 
osmozy, lampę 
UV niszczącą 
mikroorganizmy 
albo mineralizator.
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PEŁNI SIŁ WITALNYCH I SPRAGNIENI UROKÓW 
ROZKWITAJĄCEJ WOKÓŁ NAS PRZYRODY, 
JESTEŚMY GOTOWI ROZPOCZĄĆ WIOSENNE 
PRACE ZIEMNE W OGRODZIE. SPRAWDŹMY 
NAJPIERW, CZY MAMY ODPOWIEDNIE SPRZĘTY 
DO ICH PRZEPROWADZENIA ORAZ CZY 
WSZYSTKIE ZAPLANOWANE DZIAŁANIA BĘDĄ 
CAŁKOWICIE ZGODNE Z PRAWEM.

ZIEMIĘ

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

Poruszyć Nasz ogród po zimie może wymagać 
nie tylko uprzątnięcia, ale także 
rekultywacji gleby. Tam, gdzie jest 

to potrzebne, należy nawieźć świeżej i  ży-
znej ziemi. Jeśli planujemy założenie wa-
rzywnika, kwietnego klombu czy trawnika, 
czeka nas przygotowanie odpowiedniego 
podłoża. Rozmoknięte ścieżki i  podjazdy 
powinny doczekać się utwardzenia. Od-
wodnienia oraz rowy melioracyjne należy 
oczyścić, a  w  razie potrzeby pogłębić. Po 
koniecznym karczowaniu przyda się usu-
nięcie podziemnych kłączy oraz wyrówna-
nie terenu. Wszystkie te działania należą do 
najcięższych wiosennych wyzwań ogrodo-
wych, ale prace ziemne ułatwią odpowied-
nie maszyny i sprawny ręczny sprzęt.

OD CZEGO ZACZĄĆ
Teren na wiosnę potrafi prezentować 
opłakany stan, zwłaszcza gdy zima była 
wietrzna i śnieżna. Wszelkie pozostałości po 
wichurach zastaniemy pod rozmakającym 
śniegiem. Wśród nich będą nie tylko przy-
wiane zanieczyszczenia, ale również frag-
menty roślinne, gałęzie, liście, szyszki itd. 



Do ich zebrania przydadzą się grabie. 
Szerokie, metalowe sprawdzą się przy 
większych elementach, natomiast 
miękkie, miotłograbie wachlarzowe 
z tworzywa sztucznego lub ocynkowa-
nej taśmy stalowej, zbiorą drobiazgi 
i podgniłe liście. Gdy podłoże jest su-
che, warto wspomóc się odkurzaczem 
ogrodowym. Oczyszczoną ściółkę mo-
żemy poddać rekultywacji.

ODCHWASZCZENIE 
I WZRUSZENIE
Przygotowanie ziemi pod uprawę ro-
ślin lub wysianie samej trawy powin-
niśmy rozpocząć jak najwcześniej, gdy 
tylko stopnieje ostatni śnieg, a gleba 
przeschnie. Zaczynamy od usunię-
cia chwastów, jeśli takie występują. 
Metoda chemiczna będzie dla nas ła-
twiejsza, lecz mniej ekologiczna. Le-
piej użyć wyrywacza do chwastów lub 
większy fragment posesji zaorać i wy-
ciągnąć rośliny wraz z rozłogami. Do 
tego możemy użyć brony obrotowej, 
glebogryzarki lub kultywatora i  po-

móc sobie widłami szerokozębnymi 
(typ amerykański), by usunąć pod-
ziemne części chwastów. Jeśli wiosna 
przyszła wcześnie i możemy sobie na 
to pozwolić, warto zostawić zaoraną 
ziemię niewyrównaną, czyli w  ostrej 
skibie, na cały miesiąc. Przez ten czas 
wzejdą pozostałe chwasty i  inne ro-
śliny, co da nam szansę na ponowne 
oczyszczenie, już dokładniejsze, ca-
łego terenu. Ten zabieg też spulchni 
ziemię i  napowietrzy ją, co będzie 
miało zbawienny skutek dla podłoża. 
Jeśli grunt jest żyzny, po całkowitym 
oczyszczeniu grabimy teren.

SPRZĘT DO SPULCHNIANIA 
ZIEMI
Glebogryzarki to urządzenia spulch-
niające, wyrównujące, odchwaszcza-
jące i  napowietrzające glebę. Warto 
wybrać model, który dodatkowo po-
może rozprowadzić torf czy kompost. 
Możemy zdecydować się na sprzęt 
mechaniczny pchany ręcznie lub na-
pędzany silnikiem elektrycznym 

Podczas odchwaszczania gleby i usuwania 
z niej kłączy, najlepiej sprawdzą się widły 
amerykańskie, czyli szerokozębne. 

 REKLAMA 
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albo spalinowym. Oczywiście wygod-
niejsze i większe będą te drugie mo-
dele. Przy powierzchni terenu do 
500  m2 należy wybrać glebogryzarkę 
o  szerokości pracy do 35 cm i  napę-
dzie o mocy 200-500 W. Na większym 
terenie konieczna będzie szersza 
i  mocniejsza glebogryzarka na przy-
kład o mocy 600 W. 
Warto wiedzieć, że urządzenie spali-
nowe jest nie tylko wygodniejsze, ze 
względu na brak ograniczenia długo-
ścią kabla elektrycznego, ale także 
mocniejsze. Dobrze będzie wybrać 
model o  trwałych zębach, regulo-
wanej głębokości pracy i  ze wstecz-
nym biegiem (przyda się dla więk-
szej kontroli podczas manewrowania 
maszyną). Znajdziemy także glebo-
gryzarkę, do której możliwe jest do-

łączanie innych narzędzi, takich jak 
choćby brony czy pługu. Do bardziej 
zbitej gleby i  większej powierzchni 
działki przydadzą się inne urządze-
nia, czyli kultywatory mechaniczne. 
Podczas gdy w glebogryzarkach pra-
cują obrotowe zęby i  noże, tu narzę-
dzie porusza się jedynie pionowo, 
zagłębiając się ostrzami w  ziemię 
i spulchniając ją. Dzięki temu sposo-
bowi pracy rozprowadzają kompost 
oraz torf. Urządzenia takie jak glebo-
gryzarki czy kultywatory mogą mieć 
regulowaną kierownicę, co znacznie 
ułatwia optymalne ustawienie jej za-
równo w pionie, jak i poziomie.

ULEPSZENIE GLEBY
Gdy podłoże nie spełnia wymagań 
uprawy, należy poprawić jej struk-

turę i  właściwości. Aby sprawdzić 
stan gleby, wystarczy zgnieść jej 
garść w  dłoni. Zbyt piaszczysta bę-
dzie sypka, nazbyt gliniasta zlepi się 
w grudę. Jedna i druga wymaga wy-
mieszania, pierwszej należy dodać 
próchnicy lub kompostu, drugiej pia-
sku lub żwiru. Obie, w  celu wzboga-
cenia w  wartości odżywcze dla ro-
ślin, wymagają dodania obornika. Je-
śli zebrana w  dłoni odrobina ziemi 
zbija się w nieduże grudki, nie potrze-
buje ulepszenia. Jednak wiosną do-
brze jest każdy rodzaj podłoża wzbo-
gacić i  nawieźć. Warto użyć nawo-
zów mineralnych, możemy wybrać 
uniwersalną odżywkę. Najlepsza bę-
dzie wieloskładnikowa lub specjali-
styczna przeznaczona dla określonej 
grupy roślin. Na opakowaniu znaj-
dziemy opis świadczący o tym, że jest 
specjalnie wyprodukowana do nawo-
żenia np. iglaków, róż, trawników lub 
rododendronów. 

WYRÓWNYWANIE TERENU
Do wyrównania gleby możemy użyć 
wideł, lecz przy większym zakresie 
pracy przyda się urządzenie z  napę-
dem. Warto skorzystać z  glebogry-
zarki lub kultywatora. Dla stworzenia 

Gleba po kultywacji to połowa sukcesu, 
gdy planujemy uprawy w ogrodzie. 
Odchwaszczona, wzruszona, natleniona 
i nawieziona będzie stanowić najlepsze 
podłoże.

Glebogryzarki i kultywatory 
mogą pełnić kilka funkcji 
podczas prac ziemnych.

Metalowy walec sprawdzi się w trakcie 
prowadzenia prac ziemnych, między 
innymi przy zakładaniu trawnika.
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gładkiego terenu wygodny będzie też 
walec. Małe ogrodowe modele ręczne 
można nabyć w  sklepach ogrodni-
czych. Walec przyda się również pod-
czas zakładania trawnika sianego lub 
rozkładanego z rolki. Ale istnieje też 
możliwość wypożyczenia urządzenia 
na czas prac wiosennych. 

Najlepszy będzie metalowy walec ze 
stali odpornej na uszkodzenia me-
chaniczne. Nieduże urządzenie np. 
o  szerokości 50 cm jest lekkie i  ła-
twe do przewożenia. Konieczny cię-
żar nadamy mu przed samym roz-
poczęciem pracy, napełniając walec 
piaskiem lub wodą. Na jego cylinder 
można dodatkowo nałożyć kolce prze-
znaczone do aeracji, co zwiększa jego 
funkcjonalność i  zastosowanie. Dla 
większego komfortu pracy wybiera 
się walce spalinowe i samobieżne. 
Przed przygotowaniem ścieżek oraz 
podjazdów przyda nam się nieduża 
ogrodowa zagęszczarka spalinowa. 
Utwardzi teren i zagęści grunty skła-
dające się z mieszanego podłoża, gleb 
granulowanych, żwiru, piasku czy 
kruszywa.
Innym urządzeniem, które może być 
użyteczne przy równaniu gruntu jest  
koparka samobieżna. Pomoże zniwe-
lować nasyp i  rozprowadzić świeżą 
warstwę ziemi w ogrodzie. Ułatwi też 
wykonanie wykopów. 

Siatka przeciw 
kretom i palisada
Jeśli prowadzimy dogłębne 
roboty ziemne, np. przed 
zakładaniem trawnika lub 
rabaty, warto skorzystać 
z okazji i położyć na całym 
terenie siatkę zapobiegającą 
przedostaniu się na 
powierzchnię kretom. Te 
zwierzęta zagrażają korzeniom 
naszych roślin i bardzo 
oszpecają wypielęgnowany 
teren. Wykonana z tworzywa 
sztucznego siatka to 
najbardziej skuteczna metoda 
na walkę z kretami (inne 
sposoby są mało efektywne). 
Układamy ją na głębokości 
10 cm i zasypujemy ziemią. 
Choć jest to dodatkowa 
inwestycja oraz wymaga pracy, 
łatwiej wykonać ją na tym 
etapie, niż po założeniu ogrodu 
czy samego trawnika. Prace 
ziemne to też dobry moment na 
wkopanie palisady (drewnianej 
lub betonowej) wyznaczającej 
granice rabat.

PRZED WYKOPAMI WARTO 
ZDJĄĆ HUMUS. 

TA 20 CM WARSTWA 
ZIEMI JEST BARDZO 
WARTOŚCIOWA. 

PRZYDA SIĘ TAM, GDZIE 
PLANUJEMY UPRAWY. 

PRZECHOWUJEMY 
JĄ W PRYZMIE, NIE 

WIĘKSZEJ NIŻ 1,5 M, ABY 
NIE NASTĄPIŁY W NIEJ 
SZKODLIWE PROCESY 

GNILNE.



84  wiosna 2017

OGRÓD I POSESJA
     porządki na działce

PRACE ZIEMNE 
ZGODNIE Z PRAWEM
Niektóre działania związane z  pra-
cami ziemnymi podlegają przepisom 
prawa. Samo ubicie i  wyrównanie 
ziemi nie obliguje do uzyskania zgody 
urzędowej. Utwardzenie gruntu (czyli 
wyłożenie płytami chodnikowymi, 
kostką brukową, wylanie betonu itp.) 
też nie wymaga dopełnienia formal-
ności w urzędzie, ale tylko jeśli jeste-
śmy właścicielami działki budowla-
nej. Na innym rodzaju terenu zgoda 
jest konieczna.
Ponadto zapisy planów miejscowych 
mogą traktować o  wymogach doty-
czących koniecznych do zachowania 
na działce powierzchni biologicznie 

czynnej, czyli terenów zielonych. Pro-
porcje mogą być wyraźnie określone, 
czyli stosunek powierzchni utwardzo-
nej (droga dojazdowa, podjazd, chod-
niki, ścieżki i  tarasy na gruncie) do 
nieutwardzonych (trawnik, rabaty 
itp.). Spadek tworzony na utwardzo-
nych terenach nie może też powo-
dować odpływu wody opadowej na 
działkę sąsiada lub posesję użytecz-
ności publicznej np. drogę dojazdową. 
Wyjątek stanowi zgoda uzyskana od 
właściciela sąsiadującego terenu. 
Równocześnie wyrównanie poziomu 
gruntu, jego podwyższenie lub niwe-
lacja (np. wzniesienia), choć nie pod-
legają prawu budowlanemu, mogą 
także naruszać warunki glebowe na 

danym terenie. Zgodnie z  Prawem 
Ochrony Środowiska nie można zmie-
niać stosunków wodnych na swej po-
sesji, gdy przynoszą one szkodę dla 
sąsiadujących terenów. 
Samemu prawu budowlanemu będą 
podlegać budowle ziemne, a do nich 
zaliczamy wały, nasypy i  wykopy. 
Utworzenie ich wymaga zgody na 
budowę, tak samo jak ich usunięcie, 
które określane jest jako rozbiórka 
obiektu. Mogą one bowiem tworzyć 
np. konstrukcje oporowe. Warto też 
wiedzieć, że nawet jeśli podejmujemy 
roboty ziemne niewymagające po-
zwolenia, sprzeciw może wnieść są-
siad. Przede wszystkim, gdy zauważy 
zagrożenie dla swej posesji i gdy na-
sze działania przekraczają tak zwaną 
przeciętną miarę. Przeciętna miara 
zakłóceń to obiektywnie oceniana 
granica działań rozpatrywana w  ra-
mach panujących warunków w  da-
nym środowisku sąsiedzkim. Niedo-
zwolone są roboty ziemne zagraża-
jące np. nieruchomości sąsiada, gdy 
istnieje choćby ryzyko obsuwania 
się gruntów. Konsekwencje mogą za-
istnieć nawet jeśli nasze działania 
są prowadzone dość daleko od jego 
domu. Właściciel zagrożonego bu-
dynku może podać nas do sądu, a ten 
uznać jego rację, nawet jeśli byliśmy 
w  posiadaniu zgody budowlanej wy-
danej na dane prace ziemne.

Sypka gleba piaszczysta, czyli lekka nie jest 
odpowiednia dla roślin, gdyż nie zatrzymuje wody 
i składników odżywczych na wysokości korzeni, 
lecz przesusza je. Aby poprawić warunki roślinom, 
należy dodać do niej kompost lub obornik. Ale 
zwartość ziemi poprawi też mielona glina. Układamy 
ją warstwą o grubości około 5 cm. Dodatkowo przyda 
się odkwaszony torf – na 1 m2 potrzeba 10 litrów. 
Po dodaniu wzbogacających warstw konieczne jest 
wymieszanie ich grabiami, widłami lub motyką, na 
głębokość 20 cm gruntu. 
Z kolei ciężkie podłoże, czyli gliniaste, przeciwnie do 
piaszczystego, nie przepuszcza wody, co również jest 
zjawiskiem niepożądanym. Celem poprawy jakości 
struktury gleby jest jej rozluźnienie. Najłatwiej dokonać 
tego dodając gruboziarnistego piasku, który należy 
dobrze wymieszać z wierzchnią warstwą gleby. Pomóc 
może także drobny żwir. Drugim elementem koniecznym 
do ulepszenia podłoża powinien być obornik lub 
kompost. Je także trzeba wymieszać z ziemią i piaskiem. 
Zbyt kwaśne podłoże również wymaga poprawy, gdyż 

tylko niewielka grupa roślin lubi takie warunki. Ocenę 
gruntu w tym zakresie wykonamy kwasomierzem (bez 
trudu nabędziemy go w sklepie ogrodniczym, występuje 
w formie płynnej, jako proste urządzenie miernicze 
do wbicia w grunt lub bardziej rozbudowany miernik 
elektroniczny). Gdy pH wskazuje na wartość 4,5 i niżej, 
koniecznie trzeba rozsypać mieloną kredę lub nawóz 
wapniowo-magnezowy. Przydatny będzie tu rozrzutnik 
do nawozów, ułatwi pracę i znaczne ją przyspieszy. Na 
koniec mieszamy warstwy grabiami.

POPRAWA STRUKTURY GLEBY

Podczas przekopywania 
terenu warto 
zgromadzić humus.
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TO TRAWNIK INNY NIŻ 
WSZYSTKIE. NIE WYMAGA 
CZĘSTEJ PIELĘGNACJI, CZYLI 
REGULARNEGO KOSZENIA, 
NAWOŻENIA ORAZ 
UZUPEŁNIANIA. SAM SIĘ ROZSIEWA 
I UMACNIA. ALE TEŻ BARDZO 
ZDOBI POSESJĘ, DAJĄC WIELE 
RADOŚCI UŻYTKOWNIKOM. 
POZWALA CIESZYĆ OCZY 
I STĄPAĆ POŚRÓD KWIATÓW.  

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

łąka pod stopami 
KWIETNA 
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Osobom, którym plan zało-
żenia i  utrzymania ideal-
nego trawnika nie powiódł 

się, warto polecić sprawdzoną alter-
natywę – łąkę kwietną. Z  trawnika 
w formie łąki będą zadowoleni także 
ci, którym brak czasu na pielęgnację 
wymagającej murawy. Jeśli jesteśmy 
właścicielami rozległego terenu, bę-
dzie to idealny wręcz sposób na jego 
zagospodarowanie. Ale również przy-
domowe, mniejsze posesje, staną się 
wdzięcznym polem do popisu. Łąka 
kwietna to propozycja dla osób zabie-
ganych, zapracowanych, które najbar-
dziej lubią relaks w swobodnym oto-
czeniu. Jest to wreszcie rozwiązanie 
dla ceniących urok naturalnie prowa-
dzonego ogrodu, gdzie zieleń jest dla 
człowieka, a  nie odwrotnie. Oczywi-
ście, jak każdy przemyślany projekt, 
również łąka kwietna wymaga dobrze 
zaplanowanych działań podczas reali-
zacji. Warto jednak je podjąć – efekt 
stanie się bardzo dekoracyjny i długo-
trwały, który nie wymagał zaangażo-
wania w trakcie eksploatacji.

TEREN POD ŁĄKĘ KWIETNĄ
Jeśli nasza posesja jest bogata w war-
tościową glebę, założenie kwietnej 
łąki odbędzie się sprawniej. Tam, 
gdzie wymagane jest nawiezienie 
ziemi, koniecznie musimy dostarczyć 
żyznego podłoża. Ale jest też metoda, 

by nie dostosowywać terenu do roślin, 
lecz odwrotnie. Właśnie dlatego łąka 
kwietna jest tak doskonałą metodą, 
gdyż sprawdzi się nawet w trudnych 
warunkach siedliskowych. Przy zbyt 
suchej i  piaszczystej ziemi lub zbyt 
wilgotnej czy gliniastej wystarczy wy-
brać nasiona kwiatów preferujących 
dane warunki. W każdym przypadku 
rozpoczynamy pracę od zbronowa-
nia terenu. Możemy użyć brony, gle-
bogryzarki lub kultywatora. Ważne, 
aby maszyna umożliwiła nam jak 
najsprawniejsze usunięcie chwastów 
lub innej roślinności, która gościła 
w tym miejscu. Dla lepszego efektu 
dobrze jest wzruszoną glebę pozo-
stawić na 2-4 tygodnie, aby wzeszły 
pozostałe rośliny. Wówczas ponow-
nie je usuwamy, dzięki czemu unik-
niemy ich późniejszego pojawiania 
się. Następnie jest czas na nawiezie-
nie świeżej ziemi. Może być to uni-
wersalne podłoże ogrodnicze, zmie-
szane z piaskiem i gliną. Na koniec 
grabimy cały teren.

Kwiaty łąkowe
W skład mieszanek nasion 
przeznaczonych do stworzenia  
łąki kwietnej, wchodzą najczęściej 
trawy o różnej wysokości oraz 
szybkości wzrostu. Wśród nich 
znajdziemy też odmiany ozdobne. 
Ponadto obok nasion traw 
występują następujące rośliny, 
znane z naturalnych łąk: rumianek, 
mak polny, chaber łąkowy, 
chaber austriacki, stokrotka 
dzika, krwawnik pospolity, 
koniczyna inkarnatka, dziurawiec 
zwyczajny, agastache, bukwica 
pospolita, świerzbnica polna, 
brodawnik zwyczajny, kozibród 
łąkowy, złocień zwyczajny, 
firletka poszarpana, jaskier ostry, 
wyka ptasia, wyka kosmata, 
czarnuszka, dimorfoteka, godecja, 
komonica zwyczajna, ogórecznik, 
klarkia, szarłat zwisły, kosmos 
pierzasty, łyszczec wytworny, 
maciejka, maczek kalifornijski, 
nagietek, ostróżka polna, rezeda, 
złocień trójbarwny, złocień 
właściwy, złocień polny, cykoria 
podróżnik, klarkia, marchew dzika, 
zachyłek dwubarwny, żmijowiec, 
hyzop lekarski, ślazówka, len 
zwyczajny, len wielokwiatowy, 
łubin wąskolistny, łubin dziki, 
niezapominajka alpejska, krwiściąg 
lekarski, cieciorka pstra, babka 
lancetowata, pięciornik, nawłoć 
kanadyjska, lepnica francuska 
i szałwia łąkowa.

ŁĄKA KWIETNA 
SPRAWDZI SIĘ NAWET 

W TRUDNYCH 
WARUNKACH 

SIEDLISKOWYCH.

Łąka kwietna to 
doskonały dodatek 

do ogrodów 
naturalistycznych.
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Następnie jest czas na nawiezie-
nie świeżej ziemi. Może być to uni-
wersalne podłoże ogrodnicze, zmie-
szane z piaskiem i gliną. Na koniec 
grabimy cały teren.

WYSIEW
Najlepszym terminem na wysianie 
łąki kwietnej jest wiosna, czyli czas 
między marcem a  majem. Ewen-
tualnie można rozpocząć pracę je-
sienią, w  okolicach listopada. Je-
śli zamierzamy przeznaczyć czas 
na założenie łąki w lecie, konieczne 
będzie zapewnienie dobrego i regu-
larnego podlewania, aby wilgotność 
podłoża była stała. Nasiona wysie-
wamy do gruntu, a następnie wału-
jemy, aby umocnić je w  glebie. Nie 
ma potrzeby przysypywania ich na-
stępną warstwą ziemi. Na koniec 
podlewamy obficie teren, rozproszo-
nym strumieniem. Należy dbać, by 
w  czasie wschodzenia roślin gleba 
nadmiernie nie przesychała. Kiełko-
wanie zazwyczaj będzie nierówno-
mierne, ze względu na różnorodność 
gatunkową nasion.

NASIONA
Łąkę kwietną bez problemu wysie-
jemy dzięki gotowym mieszankom 
nasion. Możemy wybrać trawnik 
z  koniczyną, stokrotkami, nagiet-
kami, chabrami, makami, rumian-
kami, niezapominajkami itp. Mie-

szanki dostępne w  sklepach różnią 
się składem. Tajemnicą długowiecz-
ności tego typu trawnika są zawarte 
w  mieszankach nasiona roślin wie-
loletnich. Nie ma wówczas koniecz-
ności dosiewania kwiatów. W  skład 
takiej mieszanki wchodzi często ja-
skier ostry, firletka poszarpana, cha-
ber, wyka ptasia i złocień zwyczajny. 
Ale można też zdecydować się na 
rośliny jednoroczne takie jak: czar-
nuszka, godecja, kosmos pierzasty, 
maciejka, ostróżka i rezeda. Będą co 
sezon wschodzić z nasion. 

PIELĘGNACJA
Łąka kwietna nie wymaga wiele 
uwagi, dlatego wystarczy, gdy zain-
terweniujemy jedynie w  czasie wy-
jątkowej suszy lub po silnej eks-
ploatacji terenu. W  rzeczywisto-
ści od założenia tego typu trawnika 
nie musimy specjalnie martwić się 
o  uprawę. Łąka sama będzie się 
rozwijać. Świeżo wysianą pozosta-
wiamy, aż się ukorzeni, zakwitnie 
i  rozsieje. Wieloletnią łąkę można 
kosić maksymalnie trzy razy w  se-
zonie. Zazwyczaj, gdy zależy nam 
na kwiatach, kosi się ją tylko raz, 
po przekwitnięciu. Łąka nie wy-
maga ani podlewania, ani nawoże-
nia. Pięknie prezentuje się w  ogro-
dach naturalistycznych, przy trady-
cyjnej architekturze zabudowań, dla 
których tworzy efektowne tło.

Niektóre 
mieszanki nasion 
zawierają ponad 
40 odmian roślin 
łąkowych.
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ŁĄKA JAK MALOWANA NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Kuszące motyle
Naturalna łąka kwietna będzie 
dodatkowo zwabiać kolorowe 
motyle. Jeśli chcemy zaprosić 
je do ogrodu, warto wybrać 
mieszankę nasion kwiatów 
łąkowych i ziół, w skład których 
wejdą astry, gęsiówki, chabry, 
floksy, koniczyny, krwawnik 
zwyczajny, niezapominajki, 
macierzanka, kosmos, lwia 
paszcza, mięta, kocimiętka, 
lebiodka i pokrzywa. Warto 
nie tylko zasiać ulubione przez 
nie kwiaty, aby nacieszyć się 
widokiem wielobarwnych 
skrzydeł. Zróbmy to dla 
motyli, których wciąż ubywa 
w przyrodzie.

W jednej gamie 
kolorystycznej
Oferta zestawów nasion na różne 
rodzaje łąk kwietnych jest coraz większa. 
Warto wiedzieć, że dzięki nim można 
zrealizować wyjątkowo efektowne 
oraz pomysłowe projekty. Dla estetów 
i pasjonatów ogrodnictwa znajdą się 
nasiona roślin kwitnących w jednym 
kolorze. Taka łąka może pasować barwą 
do innych nasadzeń w kompozycji 
ogrodowej, tonacji reszty roślin 
ozdobnych lub nawet tworzyć elegancką 
plamę barwną w połączeniu z odcieniem 
elewacji zabudowań na posesji oraz 
małej architektury. Do wyboru mamy 
mieszankę łąkowych kwiatów w kolorze 
białym, żółtym, pomarańczowym, 
niebieskim, fioletowym, różowym 
i czerwonym. 

Mieszanka łąkowa 
z makami

Do ciekawych zestawów 
łąkowych można zaliczyć 

mieszankę maków polnych. 
Wśród nich znajdziemy rośliny 

dorastające do wysokości 
40-50 cm o kwiatach pełnych 

lub półpełnych. Ich kolory to 
czerwony, różowy, purpurowy 

i biały. Mieszankę można 
dołączyć do nasion trawy 

lub stworzyć wśród zielonej 
murawy kwieciste kobierce 

w wybranych miejscach. 
Oczywiście dla miłośników 

przyrody maki mogą stać 
się dekoracją łąki kwietnej, 

najbardziej naśladującej 
przyrodę, czyli w zestawie 

z chabrami i rumiankami.

Łąka błyskawiczna
Dla niecierpliwych właścicieli ogrodów 
znajdziemy mieszankę najszybciej 
wschodzących kwiatów. Ekspresowa 
łąka to też doskonałe rozwiązanie dla 
ogrodników spóźnionych z pracami. 
Rośliny zakwitają już 40-50 dni 
od wysiania. 
Łąka błyskawiczna utrzymuje kwitnienie 
przez kilka miesięcy. W mieszance nasion 
najczęściej znajdziemy takie kwiaty jak: 
złocień zwyczajny, komonica zwyczajna, 
firletka poszarpana, jaskier ostry, jaskier 
wielokwiatowy, świerzbnica polna, wyka 
ptasia, wyka brudnożółta, kozibród łąkowy, 
krwawnik pospolity, chaber austriacki, 
chaber łąkowy, marchew dzika, brodawnik 
zwyczajny, bukwica pospolita, krwiściąg 
lekarski. Taki rodzaj trawnika sprawdzi 
się doskonale, gdy mamy zwięrzęta na 
posesji i sami chętnie oraz aktywnie 
eksploatujemy tę zieloną przestrzeń.
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Odstraszacz szkodników
Piękne rośliny łąkowe mogą tworzyć 
kompozycję krajobrazową zdobiącą 
nasz ogród i jednocześnie zestaw, 
którego nie lubią mszyce, mrówki, 
ślimaki, mączniaki i różnego typu 
gryzonie. W skład tego rodzaju 
mieszanki kwiatów i ziół wchodzą 
między innymi aksamitki, nagietki, 
nasturcje, cząber, majeranek, wrotycz, 
bylica piołun, tymianek, czosnek, 
szałwia, mięta i komosa. Odstraszają 
szkodniki swym zapachem, dzięki 
czemu możemy być spokojni również 
o inne uprawy. Ponadto potrafią 
zniechęcić komary, co zapewni 
nam komfort podczas wypoczynku 
na świeżym powietrzu, również 
w czasie wieczornym. Nasiona można 
wymieszać z kompozycją nasion traw 
ogrodowych.

Mieszanka pastewna
Znajdziemy też mieszankę traw 
pastewnych z czerwoną koniczyną, 
jaką wysiewa się na pastwiskach dla 
krów. Będzie jednak ona wyższa od 
trawnika z mikrokoniczyną. Jest to 
jednak bardzo praktyczne rozwiązanie. 
Do wyboru mamy mieszankę 
łąkową i pastwiskową. Pierwsza, 
składająca się z nasion życicy trwałej 
i wielokwiatowej, tymotki łąkowej, 
wiechliny łąkowej, kostrzewy trzcinowej 
i łąkowej, koniczyny szwedzkiej oraz 
mietlicy, doskonale sprawdzi się 
na terenach podmokłych, a nawet 
zalewowych. Druga, w skład której 
wchodzą między innymi nasiona 
życicy mieszańcowej, tymotki, 
koniczyny łąkowej, lucerny siewnej 
i mietlicy białawej, przetrzyma okres 
stojącej wody, ale dzięki schodowemu 
systemowi korzeniowemu, nie boi się 
także okresowej suszy. Mieszanka jest 
odporna na intensywną eksploatację 
oraz mróz. 

Trawnik 
z mikrokoniczyną 
Innym zestawem nasion, 
gotowym do wysiania, jest 
trawnik z koniczyną. Kwiaty są 
tu w postaci miniaturowej. Jest 
to tak zwana mikrokoniczyna, 
dzięki której murawa będzie 
zawsze niska i naturalna, jak 
na łące. Mieszanka nasion 
sprawdzi się na każdym 
terenie. Mikrokoniczyna 
doskonale znosi nawet 
długotrwałe susze oraz 
intensywne użytkowanie. Nie 
blaknie ani po upalnym lecie, 
ani po mroźnej zimie. Można 
ją kosić bardzo nisko, bez 
szkody dla roślin. Mieszanka 
eliminuje rozwój chwastów 
i nie wymaga jakiejkolwiek 
pielęgnacji. To doskonały 
pomysł na trawnik przy domu, 
w którym mieszkają dzieci 
i zwierzęta. Te zalety czynią ją 
jedną z chętniej kupowanych 
mieszanek łąkowych.

Miododajne 
dla pszczelarzy
To mieszanka skierowana jest 
do amatorów i profesjonalnych 
pszczelarzy. Jeśli planujemy 
budowę pasieki, musimy mieć co 
zaoferować owadom. Gdy mamy 
ule, warto wzbogacić ofertę dla 
własnych pszczół. Najlepsza będzie 
właśnie łąka bogata w nektarodajne 
odmiany roślin. Przeznaczona jest 
dla pszczół miodnych i dzikich. Łąki 
miododajne najczęściej oferują 
kwiaty wieloletnich gatunków. W 
mieszance znajdują się rośliny, które 
dostarczają zarówno pyłku, jak i 
nektaru. Zaczynają kiełkować 15 do 
28 dni po wysianiu. Wystarczy, że 
2 g nasion przeznaczymy na 1 m2 
ogrodu.
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Na majówkę,
NA MAJÓWKĘ...

DO LASU, NA ŁĄKĘ, 
NA DZIAŁKĘ, CZY DO 
PARKU, WSZYSTKO 
JEDNO, WAŻNE, ŻEBY 
UMAIĆ SOBIE CZAS. 
PIKNIK POD CHMURKĄ 
TO PRZYJEMNA 
FORMA SPĘDZANIA 
DNIA Z RODZINĄ 
I ZNAJOMYMI. 
CO WARTO 
WYKORZYSTAĆ, BY 
BAWIĆ SIĘ PRZY TYM 
DOBRZE I WYGODNIE?

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

PAKUJEMY KOSZE EVERYBODY LET’S TWIST

Piknikowe kosze to tradycja 
biesiadowania na trawie. 
Najbardziej praktyczne 
są te, których kształt 
jest zbliżony do prostokąta, są wtedy 
pojemne i wygodnie można w nich układać produkty. 
Jeżeli nosimy się z zamiarem zakupu kosza piknikowego, 
warto poszukać takiego, który będzie wyposażony 
w zamykane klapy. Transportowane w nim produkty będą 
bezpieczne, chronione przed wypadnięciem, stabilniejsze, 
a jednocześnie w trakcie piknikowania mniej narażone na 
bezpośrednią operację słońca i zainteresowanie owadów. 
W sklepach dostępne są często gotowe kosze piknikowe 
z wyposażeniem. Znajdziemy w nich zastawę: talerzyki, 
kubeczki i sztućce, często też serwety i inne akcesoria 

przydatne w trakcie spożywania 
posiłków na powietrzu.

Twist to rodzaj słoika z zakrętką, która po dokręceniu 
szczelnie dociska uszczelkę, zabezpieczając jego zawartość 
przed wylaniem. Od niedawna w sklepach można dostać 

pomysłowe twisty z uchem. Szklany słoik otrzymał zatem rolę 
kubka i wygodnie można w nim przenosić oraz serwować 
płyny. W niektórych wariantach pokrywka ma na środku 
otwór, umożliwiający włożenie weń słomki. To idealne 

rozwiązanie na piknik. Można bowiem przygotować już 
w domu np. lemoniadę, dokręcić szczelnie i transportować 

(oczywiście w pionie) w koszu piknikowym. Zakręcony kubek 
uniemożliwi też dostanie się wszędobylskich na 
łonie natury owadów: much, mrówek i pszczół, 

które słodki napój zwabia szczególnie.
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NA MAJÓWKĘ...
Ostatnimy czasy podróżować rowerem jest modnie 
i wygodnie. Jeśli więc zdecydujemy się na rowerową 
majówkę, zamontujmy na kierownicy kosz. Bez problemu 
zapakujemy do niego wszelkie wiktuały, a jadąc będziemy 
mieć je cały czas na oku. W sklepach, już nie tylko 
rowerowych, można dostać wiele modeli koszyków na 
kierownicę.Są wśród nich metalowe, plastikowe, a także, 
szczególnie pasujące do rowerów stylizowanych na stare 
(retro), wiklinowe. Kosze są łatwe w montażu i zwykle 
mobilne, czyli po odpięciu odpowiedniego zaczepu można 
koszyk podnieść za uchwyt i zabrać ze sobą tam, gdzie 
zamierzamy piknikować.

Nasi milusińscy też czują wiosnę i zwykle manifestują 
to większą chęcią do zabaw na świeżym powietrzu. 
„Wybieganie”, szczególnie dużego psa, to nasz 
obowiązek. Dlatego wybierając się na majówkę ze swoim 
czworonożnym przyjacielem, zaopatrzmy się w piłeczki, 
najlepiej przeznaczone dla zwierząt. Są one zwykle 
z dobrego jakościowo i twardego kauczuku, nie kruszą się, 
nie są też zbyt twarde, nie uszkadzają psiego uzębienia. 
Dla psów mających niespożytą energię, warto uzbroić się 
w specjalną rzutkę do piłek umożliwiającą właścicielowi, 
przy małym wysiłku, wyrzucać piłkę na dużą odległość.

Grillowanie to duża przyjemność na majówce. Ale 
żeby potrawy były urozmaicone i obejmowały coś 
więcej niż zwykłą kiełbaskę, już dziś poszukajmy 
drucianych pomocników. Specjalnie zaprojektowane 
– do ryb, drobnych kawałków mięsa oraz warzyw 
(nawet pokrojonych) – zabezpieczają przed wpadaniem 
pieczonych produktów pomiędzy ruszt grilla. Takie 
akcesoria pozwalają też stabilnie umieścić 
przyrządzany produkt, a po upieczeniu 
przenieść go sprawnie na stól 
i zaserwować.

KOSZ 
NA KIEROWNICĘ W PIŁKĘ Z PRZYJACIELEM

GRILLOWE DRUCIAKI
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OGRODY W STYLU WIEJSKIM CIESZĄ SIĘ CORAZ 
WIĘKSZYM UZNANIEM. DO ŁASK WRACAJĄ NIE TYLKO 
ZNANE Z BABCINYCH OGRÓDKÓW ROŚLINY, ALE TEŻ 
PROPOZYCJE ARANŻACYJNE BLISKIE NASZEJ TRADYCJI.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

w stylu folk
OGRÓD

Przez ostatnie lata aranżując 
przydomowe ogrody, zachłysty-
waliśmy się roślinami i rozwią-

zaniami, które były synonimem na-
szego otwarcia na świat czy też osa-
dzenia w  środowisku miejskim. Jed-
nak starannie uformowane żywopłoty 
z  tui, wyszukane kompozycje ro-

ślinne, egzotyczne krzewy czy rów-
niutko przystrzyżone trawniki oglą-
damy nie tylko w  naturalnym dla 
nich miejskim środowisku, w otocze-
niu domów o nowoczesnej bryle. Spo-
tyka się je także na wsiach, w ogród-
kach otaczających letniska czy w pod-
miejskim otoczeniu tradycyjnych 
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domów ze spadzistym dachem. W ta-
kich miejscach efekt jest daleki od 
oczekiwanego – „dobrze ułożone” 
ogrody rażą swoim sformalizowaniem 
i  sztywnością. Jednak mimo sztucz-
nego osadzenia wygrywają one z roz-
wiązaniami rustykalnymi – aranżacje 
nawiązujące do rodzimych kojarzą się 
bowiem z  prowincjonalnością, a  nie-
którym wręcz z zacofaniem. Tymcza-
sem takimi ogrodami zachwyca się 
wielu cudzoziemców, nie powinno to 
nas dziwić. Wiejskie ogrody są sty-
lowe – bezpretensjonalne, swojskie, 
bardzo przyjazne i zachęcające do wy-
poczynku. Warto się nimi inspirować, 
gdy jesteśmy mieszkańcami domów 
bliskich tradycyjnej architekturze. 
Ogród rustykalny inspirowany bab-
cinym możemy założyć nawet na nie-
wielkiej działce. 

KWIATY Z TRADYCJĄ
Ogród wiejski to w  dużym stopniu 
ogród naturalny. W  tego typu zało-
żeniach kwiatom daje się swobodę 
– w przeszłości rozrastały się one nie 
zawsze pod wnikliwym nadzorem. 
Zapracowane kobiety często nie znaj-
dowały czasu na staranną pielęgna-
cję roślin ozdobnych. Chociaż nie za-
wsze mają one rodzime pochodzenie, 
to jednak doskonale radzą sobie w na-
szym klimacie. Mogły bowiem swo-
bodnie się rozsiewać, zajmując naj-
bardziej korzystne stanowiska. Brak 
rygorystycznej kontroli nad upra-
wami wpływał korzystnie na ich roz-
wój – były mocniejsze, zdrowsze od 
tych gatunków, którym poświęcano 

dużo uwagi. Pięknie się prezentowały 
– kwitły dorodnie i obficie. Natomiast 
nieprzystosowane do naszego środo-
wiska gatunki w polskich kapryśnych 
warunkach pogodowych ginęły. Na-
turalna selekcja sprawiła, że w ogro-
dach wiejskich spotyka się stały od lat 
zestaw roślin. Na rabatach mieszają 
się kolory i  gatunki, dozwolona jest 
kakofonia barw, wysokości, nie razi 
brak konsekwencji w  nasadzeniach. 
Kwiaty mogą się wręcz „zawieruszyć” 
między kalafiorem a rabarbarem czy 

też „osadzić” w zielniku lub pod jabło-
nią. Nie pasują tu natomiast rośliny 
egzotyczne, które w takim otoczeniu 
wyglądają wręcz jak sztuczne.

ŻELAZNY KWIATOWY ZESTAW
Lista kwiatów, które powinny zago-
ścić w  wiejskim ogrodzie jest bar-
dzo długa. Koniecznie są byliny, for-
mujące kolorową bazę na lata. Odpo- 
wiednie będą tworzące piękne ko-
bierce bodziszki, liczne gatunki 
dzwonków (brzoskwiniolistny, dro- 
bny i karpacki), liliowce, łubin, cha-
bry, dzielżany, firletki, floksy, je-
żówki, kosaciec syberyjski i  bród-
kowy, maki, marcinki, nachyłki, na-
parstnice, ostróżki, piwonie, rudbe-
kie, złocienie różowe i  margerytki. 
Trudno wyobrazić sobie ogród wiej-
ski bez roślin cebulowych, a  szcze-
gólnie dalii, lilii, tulipanów, narcyzów 
czy szafirków. Do wiejskiego ogrodu 
pasuje również wiele gatunków jed-
norocznych oraz dwuletnich. Są to 
m.in. astry, aksamitki, bratki, cy-
nie, godecje, groszek pachnący, ko-
smos, lewkonia, lwie paszcze, tytoń 
ozdobny, malwy, maciejka, nagietki, 
nasturcje, niezapominajki, szarłaty, 
słoneczniki czy suchołuski. 

OGRÓD W STYLU WIEJSKIM 
MA SWOJE PRAWA – ŁĄCZY 
FUNKCJE DEKORACYJNE 
I UŻYTKOWE. NIE MOŻE 

W NIM ZABRAKNĄĆ KWIATÓW 
ZAJMUJĄCYCH TRADYCYJNE 

MIEJSCE NA LICZNYCH 
KLOMBACH I RABATACH 
WE FRONTOWEJ CZĘŚCI. 

POWINNY SIĘ W NIM 
ZNALEŹĆ RÓWNIEŻ GRZĄDKI 

Z ZIOŁAMI, WARZYWNIK 
I CHOĆBY JEDNO DRZEWO 

OWOCOWE. DZIĘKI 
UŻYCIU TYCH WSZYSTKICH 
ELEMENTÓW WYKREUJEMY 

PEŁNĄ BARW SIELSKĄ 
KOMPOZYCJĘ, Z KORZYŚCIĄ 
DLA NASZYCH OCZU, SERCA 

I ŻOŁĄDKÓW.
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UROK KRZEWÓW
Wczesną wiosną ogród ozdobią ciem-
nożółte kwiaty forsycji, latem jej gęste 
ciemnozielone liście będą doskona-
łym tłem dla innych roślin. Sprawdzi 
się zarówno jako soliter,  jak i w roli 
żywopłotu. Klimat lata podkreśli za-
pach jaśminowca wonnego, który ro-
śnie w  każdych warunkach, ale naj-

lepiej posadzić go w pobliżu okna, ta-
rasu lub wejścia do domu. Rustykalny 
polski ogród kojarzy się nam również 
z  lilakami, czyli bzami. Intensywny 
zapach tego krzewu budzi wspomnie-
nia ciepłych majowych dni. 
Warto też sięgnąć po nieco zapo-
mnianą kalinę, której kwiaty zebrane 
są w efektowne baldachogrona. W za-

leżności od gatunku mogą być białe, 
lekko różowe, a  nawet purpurowe. 
Na przełomie kwietnia i maja z pew-
nością ucieszy nas obficie kwitnący 
migdałek trójklapowy. Jego ozdobą 
są różowe, efektowne, pełne kwiaty 
w  formie małych różyczek. Godne 
polecenia są też róże okrywowe czy 
pnące, a także szczepione na pniu. 

Kwietny gąszcz. Kosmos, czyli onętek i łubin 
doskonale wpisują się w ideę ogrodu 
wiejskiego.

Szpaler zbudowany z lilaków może pełnić funkcję żywopłotu. To krzew zachwycający 
również pięknymi pojedynczymi lub podwójnymi kwiatami ujętymi w efektowne kwiatostany. 



 REKLAMA 

Dopełnieniem ogrodu powinny być elementy architektoniczne i wyposażenie harmonijnie 
wkomponowane w tę stylistykę. Mogą być stare, ale wykonane z naturalnych materiałów. 

AROMATYCZNE ZIOŁA
Przydadzą się w kuchni, często są też 
piękną ozdobą. Kwiaty szałwii czy hy-
zopa w niczym nie ustępują śródziem-
nomorskiej lawendzie. Niezwykłe ra-
baty można stworzyć z  bujnych kęp 
lubczyka, arcydzięgla i  pierzastego 
kopru,  czarnuszek, pstrolistnych szał-
wii, lebiodek i ogóreczników, a także 
czerwonolistnych bazylii i  złotawych 
melis. Atutem ziół jest też ich przy-
jemny aromat. Sprawia, że najlepiej 
posadzić je przy ogrodowych traktach 
lub w  pobliżu drewnianej ławeczki 
czy tarasu. Gdy będziemy tam wypo-
czywać, możemy liczyć na kojącą aro-
materapię. Można z nich również zało-
żyć oddzielny miniogród ziołowy albo 
umieścić między warzywami i  kwit-
nącymi roślinami ozdobnymi. 

WARZYWNY MIKS
W  przeciwieństwie do starych ogro-
dów wiejskich dzisiaj warzywa upra-
wiamy bardziej dla przyjemności, 
niż z  konieczności zaopatrzenia na-

szej kuchni w świeże jarzyny, o które 
dawniej w wielu wsiach, gdzie domi-
nowały uprawy zbóż czy ziemniaków 
wcale nie było łatwo. Zaletą własnego 
warzywnika jest to, że korzystamy 
z niego wtedy, gdy potrzebujemy. Nie 

może w  nim zabraknąć roślin, które 
poza walorami smakowymi wyróż-
niają atuty dekoracyjne. Warto więc, 
by znalazły się w nim różne odmiany 
sałat, krzaczki pomidorów (nikogo 
nie trzeba chyba przekonywać, 
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że najsmaczniejsze są tuż po ze-
rwaniu z  krzaka) oraz papryki. Po-
tencjał ozdobny mają także rośliny 
strączkowe – pięknie kwitnące fa-
sole i groch, a także ich zielone, fiole-
towe i  żółte strączki. Warto też posa-
dzić kapustę głowiastą, włoską, bruk-
selkę, kalafiory czy jarmuż. Doznań 
estetycznych dostarczą nam również  
dynie, kabaczki, patisony i  bakła-
żany, które mają okazałe liście, ładne 
kwiaty i owoce. Powinniśmy też prze-
widzieć miejsce dla roślin wielolet-
nich: rabarbaru, szczypiorku i  szcza-
wiu. Na naszym poletku warzywa 
mogą być wymieszane między sobą 
i z kwiatami. Taki miks odstrasza nie-
które szkodniki – posadzona w  są-
siedztwie marchwi cebula ochroni ją 
przed połyśnicą marchwianką. Na-
sturcje oczyszczają ogród z  mszyc 

i odstraszają nicienie glebowe. Dobry 
wpływ na rozwój jarzyn mają także 
nagietki i  aksamitki. Warzywnik po-
winien być osłonięty od wiatru i  do-
brze nasłoneczniony, wygodnie by-
łoby zaplanować go w pobliżu kuchni 
– szczególnie jeśli jest ona połączona 
z ogrodem tarasem.

SMACZNIE I NASTROJOWO
Babciny ogród kojarzy nam się nie 
tylko z  pięknymi kwiatami, to także 
miejsce, w  którym można było spa-
łaszować prosto z krzaka maliny, po-
rzeczki, czy sięgnąć po soczystą pa-
pierówkę. Ale zanim dochodziło do tej 
uczty dla podniebienia, wiosną mie-
liśmy ucztę dla naszych oczu –  ob-
sypane kwiatami jabłonie, wiśnie 
czy śliwy były największą dekora-
cją ogrodu. Dzieci miały dodatkową 

frajdę ze wspinania się na drzewa. 
Na naszych często niewielkich pose-
sjach trudno wygospodarować teren 
na sad, ale powinno znaleźć się miej-
sce choćby na jedno drzewo owocowe 
i  kilka krzaków porzeczek, agrestu 
czy borówki amerykańskiej. W roli ży-
wopłotów chętnie wystąpią winorośla, 
czy rozpięte na drutach maliny i  je-
żyny. Pyszne poziomki zastąpią zaś 
rośliny zadarniające. Doskonale stwo-
rzą one atmosferę swojskiego ogrodu. 
Nawet jeśli nasza działka jest duża, 
drzewa posadźmy w  pobliżu domu 
– najlepiej przy południowych ścia-
nach budynku, będziemy mogli cie-
szyć nimi nasz wzrok o każdej porze 
roku. Takie zaciszne miejsce będzie 
doskonałym stanowiskiem nie tylko 
dla swojskich jabłoni, ale też moreli 
czy brzoskwiń.

Donice mile widziane
W ogrodzie wiejskim nie może 
zabraknąć moszczących się w różnych 
pojemnikach pelargonii, lobelii czy 
werbeny. Można je sadzić w glinianych, 
nawet obtłuczonych donicach 
– lekko spatynowane z nalotem oraz 
przebarwieniami i nieco spłowiałe 
będą najbardziej bezpretensjonalne 
oraz bliskie autentyczności. 
Wykorzystajmy też kosze wiklinowe 
i z łyka, drewniane cebrzyki, stalowe 
wiaderka, różnej wielkości i kształtu 
ceramiczne pojemniki. Ustawmy je na 
parapetach, schodach wejściowych, 
tarasach, w podcieniu, na ganku i gdzie 
tylko nam się spodoba.
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O FUNKCJONALNOŚCI I URODZIE TARASU 
W DUŻYM STOPNIU DECYDUJE POSADZKA. 
POWINNA BYĆ TRWAŁA, BEZPIECZNA ORAZ 
ŁATWA W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI. 
WYBIERAJĄC MATERIAŁ POSADZKOWY, WARTO 
TEŻ ZDECYDOWAĆ SIĘ NA HARMONIZUJĄCY 
Z ELEWACJĄ DOMU I WNĘTRZEM, KTÓRE 
PROWADZI NA TARAS. DZISIAJ BEZ PROBLEMÓW 
DOBIERZEMY SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE TE 
WARUNKI.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Od dawna do wykończenia tara-
sów chętnie wybierano drewno, 
kamień i  płytki ceramiczne. Dzi-

siaj coraz częściej sięga się po okładziny be-
tonowe czy deski kompozytowe. To atrak-
cyjne zamienniki, które są tańsze i łatwiejsze 
w pielęgnacji niż oryginały. Jednak niezależ-
nie od tego, na jaki materiał się zdecydujemy, 
powinien on być nieśliski, odporny na ście-
ranie i warunki atmosferyczne oraz łatwy do 
utrzymania w  czystości. W  domu, gdzie są 
małe dzieci czy osoby starsze, warto użyć ta-
kiego, który będzie jak najlepiej amortyzo-
wał upadki. Materiał na tarasową posadzkę 
dobiera się w  zależności od stylu posesji 
oraz planowanej aranżacji i  funkcjonalności 
ogrodu. 

Z DREWNA? NATURALNIE!
Posadzka tarasowa wykonana z  drewna 
jest modna – jak żaden inny materiał na-
daje temu miejscu charakter letniego sa-
lonu. Drewno jest ciepłe w  dotyku, należy 
do materiałów sprężystych, co sprawia, że 
amortyzuje upadki. Jest chętnie stosowane 

TARASOWA
podstawa 
komfortu



103

także ze względu na swoją plastycz-
ność i łatwość obróbki – można je do-
pasować do każdego kształtu tarasu. 
Doskonale sprawdza się w  trakcie 
upałów, gdyż w  przeciwieństwie do 
kamienia, betonu czy ceramiki nie na-
grzewa się.  Posadzka wykonana z od-
powiedniego gatunku drewna – twar-
dego, odpornego na ścieranie i grzyby 
– sprosta także wielu wymogom. Bę-
dzie odporna na wodę, zmiany tempe-
ratury czy duże nasłonecznienie. Bez-
konkurencyjne pod tym względem 
są od lat stosowane na okładziny ta-
rasowe gatunki egzotyczne takie jak:  
bangkirai, badi, cumaru, tatajuba czy 
massaranduba. Nawet, gdy nie są za-
bezpieczone olejem, nie tracą swojej 
odporności i nie niszczeją. Nabierają 
jedynie srebrnoszarej barwy. 
Posadzki tarasowe wykonuje się rów-
nież z  krajowych gatunków drewna 
– modrzewia, dębu, a  także świerku 
i sosny. By przetrwały wiele sezonów, 
konieczne jest ich zaimpregnowanie. 
Najlepiej układać je na tarasach za-
daszonych. Wyjątkiem jest thermo-
drewno, czyli drewno poddane ob-
róbce termicznej. Jest ono równie od-
porne na czynniki atmosferyczne jak 
gatunki egzotyczne. Posadzkę można 

zrobić z drewnianych płytek nazywa-
nych też podestami lub desek. To dru-
gie rozwiązanie jest znacznie bardziej 
popularne. Deski mogą mieć przekrój 
prostokąta, ale dostępne są też takie, 
których brzegi są podcięte, co uła-
twia ukrycie wkrętów mocujących. 
Większość ma powierzchnię żłobioną, 
czyli ryflowaną rowkami wzdłuż całej 
deski. Im ryfle są głębsze, tym pod-
łoga ma lepsze właściwości antypośli-
zgowe. Po deszczu czy zalaniu łatwiej 
też spływa z nich woda. 

Taras drewniany 
– dobrze utrzymany
Deski tarasowe lub podkłady 
mogą być zaimpregnowane 
ciśnieniowo lub olejowane 
przez producenta. Jeśli 
jednak układaliśmy posadzkę 
z niezabezpieczonego 
drewna, przed rozpoczęciem 
użytkowania trzeba ją 
dokładnie umyć specjalnymi 
środkami czyszczącymi, które 
delikatnie ługują drewno. 
Następnie konieczne jest obfite 
spłukanie myjką ciśnieniową. 
Po myciu drewno egzotyczne 
możemy pozostawić bez 
zabiegów ochronnych – jednak 
tylko wtedy, gdy chcemy, 
by pokryło się patyną. Żeby 
zachowało swój żywy kolor, 
po wyschnięciu drewna 
należy pokryć je odpowiednim 
impregnatem lub olejem. Jeśli 
chcemy nadać posadzce inny 
kolor, trzeba użyć preparatu 
zawierającego barwiące 
dodatki. Należy pamiętać 
o regularnych zabiegach 
pielęgnacyjnych. Jedynie 
dzięki nim posadzka przez 
lata zachowa swoją urodę. 
W upalne dni drewniany 
taras trzeba zraszać wodą. 
Dwa razy w roku konieczne 
jest jego dokładne umycie 
– najlepiej myjką ciśnieniową 
oraz ponowne nałożenie oleju. 
Można to zrobić samodzielnie 
– wystarczy nanieść olej 
pędzlem i jego nadmiar 
wytrzeć szmatką. Najlepsze 
pory do przeprowadzenia 
takich prac pielęgnacyjnych to 
wiosna lub wczesna jesień.
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WYGODA NA BAZIE DREWNA
Deski z kompozytów drewnopochod-
nych to propozycja dla osób, które 
chcą mieć taras o walorach estetycz-
nych drewna bez konieczności wyko-
nywania niezbędnych na drewnianej 
posadzce zabiegów konserwacyjnych. 
Deski kompozytowe powstają z  po-
łączenia tworzywa sztucznego (poli-
merów) z  domieszką włókien drzew-
nych lub mączki drzewnej. Dostępne 
w  sprzedaży różnią się m.in. zawar-

tością drewna czy rodzajem zasto-
sowanego tworzywa sztucznego. Do 
najlepszych należą wykonane z mie-
szanki mączki drzewnej i  PVC (na 
rynku są również kompozyty z dodat-
kiem polipropylenu PP lub poliety-
lenu PE, choć tańsze, ich parametry 
są słabsze). Najczęściej zawierają 30- 
-50% drewna, dlatego wyglądem, ko-
lorem i fakturą oraz w dotyku do złu-
dzenia przypominają elementy z eg-
zotycznych gatunków drewna po-
zbawionych sęków. Jeśli domieszka 
produktów drewnopochodnych jest 
większa, deski mogą być bardziej kru-
che i mniej odporne na wilgoć, a tym 
samym mniej wytrzymałe. Polichlo-
rek winylu sprawia, że są trwałe, od-
porne na wilgoć i nie odbarwiają się 
pod wpływem promieniowania UV. 
Są też idealnie proste i dłuższe niż de-
ski drewniane, co znacznie przyspie-
sza ich montaż. Dodatek PVC powo-
duje również, że ich powierzchnia 
jest szczotkowana, a tym samym an-
typoślizgowa. W  przeciwieństwie do 
drewna nie wymagają odnawiania, 
wystarczy je od czasu do czasu umyć 
wodą. Często producenci proponują 
deski kompozytowe w  zestawie z  le-
garami, maskownicami i  stalowymi 
łącznikami, co ułatwia ich montaż.

NIEZMIENNY JAK SKAŁA
Wypróbowany przez pokolenia ka-
mień jest ceniony przede wszystkim 
za swoją trwałość – odpowiednio wy-
konana i  prawidłowo konserwowana 
posadzka tarasowa z  tego materiału 
jest w  zasadzie niezniszczalna. 

Pielęgnacja tarasu 
z kamienia
Najłatwiejsze w pielęgnacji 
są płyty granitowe, które 
poza umyciem nie wymagają 
dodatkowych zabiegów. 
Więcej pracy trzeba włożyć 
w pielęgnację tarasu z piaskowca, 
a także wapienia. Mają one 
porowatą strukturę, co sprawia, 
że chłoną wodę i zabrudzenia. 
Dlatego pokrywa się je warstwą 
impregnatu, który tworzy 
nieprzepuszczalną powłokę. 
Preparat nakłada się pędzlem 
na czystą i suchą powierzchnię 
kamienia. Zabieg ten należy 
powtarzać co trzy-cztery lata. 
Impregnacja nie tylko poprawi 
estetykę nawierzchni tarasu, ale 
także zwiększy jej trwałość.
W niezaimpregnowany 
piaskowiec i wapień dość łatwo 
wnika woda, która zamarzając 
zimą, zwiększa objętość 
i rozsadza strukturę skały. 
Efektem tego jest łuszczenie 
się jej powierzchni, Impregnacja 
zapobiega też zarastaniu 
nawierzchni glonami. Rozwijają 
się one zwłaszcza w ocienionych 
miejscach i mają postać 
zielonego nalotu. Sprawiają, że 
nawierzchnia staje się śliska.
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Można ją wielokrotnie odnawiać, wy-
starczy tylko przeszlifować, by wyglą-
dała jak nowa. Kamień pięknie się 
starzeje –  spatynowany nabiera no-
wych walorów estetycznych. Niepo-
wtarzalność naturalnego rysunku żył 
na jego powierzchni sprawia, że każdy 
taras wykonany z tego materiału jest 
unikatem. Na tarasie najlepiej spraw-
dzą się twarde  i o małej nasiąkliwości 
kamienie drobnoziarniste, takie jak 
granit, czy bazalt, a  także marmury 
kalcytowe. Odpowiednie będą rów-
nież łupek i kwarcyt, a  także twarde 
piaskowce i wapienie. Na nawierzch-
nie tarasowe lepiej unikać materia-
łów porowatych, miękkich i trudnych 
do utrzymania w czystości, takich jak 
miękkie wapienie czy piaskowce. 
Zwróćmy też uwagę na sposób ich 
wykończenia. Niektóre kamienie 
pod wpływem wilgoci stają się śli-
skie. Do najbardziej niebezpiecz-
nych należy polerowany granit. Po-
pularny marmur nawet po wypolero-
waniu nie będzie tak śliski jak gra-
nit, mimo to lepiej wybrać  matowy 
– ma większą przyczepność niż po-
lerowany. Dlatego na nawierzchnie 
tarasowe wykorzystujmy elementy 
o  powierzchni płomieniowanej, pia-
skowanej, groszkowanej lub łuskanej.

CERAMIKA DLA KAŻDEGO
Płytki ceramiczne są na tyle różno-
rodne, że dzięki nim można stworzyć 
taras odpowiedni dla domu zarówno 
o architekturze tradycyjnej, jak i no-
woczesnej. Niezależnie od wyboru ce-

ramiki płytki powinny mieć IV lub 
V klasę ścieralności, twardość 5-6 
w skali Mosha i właściwości antypośli-
zgowe. Najlepsze parametry ma gres. 
Jest on bardzo mocno sprasowany, 
dzięki czemu ma nasiąkliwość 0,5%. 
Wyróżnikiem tego materiału jest rów-
nież odpowiednia twardość (powyżej 8 
w skali Mosha). Dzięki temu gres ma 
bardzo dużą odporność na zarysowa-
nia (przewyższa pod tym względem 
nawet większość gatunków kamie-
nia naturalnego), nie ma więc ryzyka 
starcia jego powierzchni i wydeptania 
w  nim „ścieżek”. Szczególnie pole-
cany jest gres szkliwiony. Płytki mogą 
naśladować materiały naturalne, ta-
kie jak drewno czy kamień (granit, 
trawertyn, marmur). Gres ma zazwy-
czaj 9-12 mm grubości, choć w  wer-
sji slim tylko 3 mm. Twardość gresu 
pozwala na uzyskanie większych 
formatów płytek (30x60, 60x60 lub 
98,5x65,5 cm) niż w  przypadku zwy-
kłej ceramiki. Powierzchnia płytek 
przeznaczonych na taras powinna być 
ryflowana (ryfle to wypukłe lub wklę-
słe elementy na powierzchni płytki) 
lub reliefowana (relief to wypukły 
wzór na całej powierzchni płytki). Ta-
ras  można też wyłożyć matowymi ele-
mentami o  nierównej, chropowatej 
strukturze o podwyższonej antypo-
ślizgowości. Mają one fakturę, która 
może być imitacją naturalnie łupa-
nej skały albo mieć formę różnego ro-
dzaju wypustek lub zagłębień. Wybie-
rając taki rodzaj płytek, warto jednak 
pamiętać, że im bardziej chropowata 

jest struktura płytki, tym trudniej ją 
utrzymać w czystości.

ELEMENTY BETONOWE
Betonowe kostki brukowe lub płyty 
dają możliwości tworzenia tarasów 
prostokątnych i  o  nietypowych for-
mach. Można wybrać elementy pro-
stokątne, kwadratowe, półkoliste lub 
wycinki koła, co umożliwia ułożenie 
posadzki w  dowolnym kształcie, bez 
konieczności ich docinania. Mogą 
mieć powierzchnię charakterystyczną 
dla betonu, imitować kamień lub na-
wet drewno. Wyróżnia je bogata ko-
lorystyka. Oprócz szarości dostępne 
są elementy w  kolorach typowych 
dla piaskowca, wapienia lub łupku, 
w  barwach ziemi i  natury. Funkcjo-
nalne są elementy o  szerokości 40- 
-50  cm – można na nich wygodnie 
ustawić ogrodowe sprzęty, nóżki nie 
będą wpadały w szczeliny. Łatwiej też 
utrzymać taki taras w czystości. Płyty 
betonowe są zazwyczaj droższe niż 
kostka betonowa, ale na pewno tańsze 
niż płyty z kamienia naturalnego. Ta-
ras z betonowych kostek brukowych 
lub płyt może być posadowiony za-
równo na gruncie, jak i na fundamen-
cie. Właściwości techniczne nowocze-
snych płyt betonowych sprawiają, że 
są one w stanie sprostać najwyższym 
wymaganiom użytkowników. Wyko-
nane z betonu o odpowiedniej gęsto-
ści trwałością i odpornością na uszko-
dzenia mechaniczne dorównują czę-
sto kamieniowi. Ich impregnacja nie 
jest niezbędna, ale wskazana. 

Taras z płytek 
ceramicznych 
– zawsze zadbany
Do jego pielęgnacji wystarczy 
użyć wody z dodatkiem 
detergentu lub specjalnego 
środka do pielęgnacji. 
Usunięcie większych, 
wżartych w powierzchnię 
zabrudzeń będzie łatwiejsze, 
jeśli zastosujemy myjkę
ciśnieniową. Widoczne ubytki 
w fudze wypełniającej spoiny 
trzeba koniecznie oczyścić 
i po wyschnięciu uzupełnić 
elastyczną fugą przeznaczoną 
do stosowania na zewnątrz 
budynków.
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STAWIANIE 
OGRODZENIA 
JEST WAŻNYM 
ETAPAPEM PRAC 
BUDOWLANYCH. 
MA ONO 
TEŻ WYMIAR 
SYMBOLICZNY. W TEN 
SPOSÓB WYRAŹNIE 
WYZNACZAMY 
GRANICE NASZEJ 
WŁASNOŚCI. 
IM SPRAWNIEJ 
POWSTANIE, 
TYM SZYBCIEJ 
OSIĄGNIEMY 
SPOKÓJ O NASZĄ 
NIERUCHOMOŚĆ.

łatwe w montażu

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

Dziś ogrodzenie posesji wyko-
namy w  ekspresowym tem-
pie. Zasługę tę przypisać 

można nowoczesnym technologiom 
i gotowym rozwiązaniom. Nie bez zna-
czenia są też powszechnie dystrybu-
owane produkty systemowe. Produ-
cenci oferują kilka propozycji ogro-
dzeń, które ułatwiają prace i znacząco 
je przyspieszają. Nie wszystkie jed-
nak parkany są równie trwałe. Dobrze 
jest sprawdzić przed zakupem, czy ła-
two dostępny i  przystępny cenowo 
produkt (ogrodzenia gotowe są zazwy-
czaj tańsze od tradycyjnych), będzie 
solidny i  zapewni nam bezpieczeń-
stwo przez wiele lat. W  przeciwnym 

razie oszczędność czasu i  pieniędzy 
może być pozorna. Wśród oferty pro-
duktów gotowych znajdziemy ogro-
dzenia drewniane, metalowe, beto-
nowe i z tworzywa sztucznego.

GOTOWE PRZĘSŁA 
DREWNIANE
Parkany wykonane z  drewna są naj-
bardziej tradycyjne w  naszym kra-
jobrazie. W  marketach budowla-
nych znajdziemy również gotowe ele-
menty wyprodukowane z  tego mate-
riału. Drewniane prefabrykaty mają 
formę przęseł ramowych lub płotów 
sztachetowych. Pierwsze składają 
się ze sztachet umocowanych w  ra-

mie, drugie przytwierdzone są do ry-
gli, czyli belek. Ich długość to 150, 180 
lub 250 cm. Podczas wyboru produk-
tów drewnianych trzeba mieć na uwa-
dze, że nie wszystkie gotowe ogro-
dzenia będą przedstawiały solidną 
konstrukcję. Niektóre, niewysokie 
(30-150 cm) nadają się głównie do wy-
dzielania stref na terenie ogrodu. Pro-
dukowane są z  taniego drewna so-
snowego, które wymaga zabezpiecze-
nia. Jeśli znajdziemy tego typu pro-
dukt już zaimpregnowany, zazwyczaj 
konieczne będzie dodatkowe pokry-
cie go kryjącą bejcą. Aby ogrodze-
nie było trwałe, musi być stabilne 
i  wyższe (gotowe przęsła mogą mieć 

OGRODZENIA
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Ozdobne płoty 
Wśród gotowych przęseł 
drewnianych znajdziemy różne 
modele o wielu ozdobnych 
wzorach, pełne lub ażurowe. 
Sztachety mogą być w nich 
ustawione pionowo, poziomo 
lub ukośnie, co definiuje ich 
wizerunek. Materiał bywa nie 
tylko zabezpieczony przed 
wilgocią, działaniem słońca 
i mikroorganizmów, ale także 
pokryty lakierobejcą lub 
farbą do drewna. Dlatego 
też możemy nabyć produkt 
w dowolnym kolorze. 

 REKLAMA 

maksymalnie 3 m wysokości). Do-
datkowo warto stawiać na solidność 
wykonania. Najlepiej będzie zdecy-
dować się na produkty o konstrukcji 
mieszanej, gdzie rama i rygle wyko-
nane są z metalu. 
Najtrwalsze będą zawsze ogrodzenia 
dobrze zabezpieczone przed korozją 
oraz biokorozją. Drewno może być 
też wcześniej suszone komorowo, co 
dodatkowo gwarantuje jego lepsze 
zabezpieczenie. Dla trwałości płotu 
warto wybrać modele mocowane 
do metalowych, a  nie drewnianych 
słupków. Połączenie stanowią tu fa-
brycznie dołączone obejmy. Najbar-
dziej kosztowne są produkty wytwo-
rzone z droższych gatunków drewna 
– dębu, modrzewia lub drewna egzo-
tycznego. Dobrze zakonserwowane 
przetrwają do 15 lat. 

GOTOWE OGRODZENIA 
METALOWE
Jedne z  najmodniejszych obecnie 
i najchętniej komponowanych z no-

woczesnym budownictwem ogro-
dzeń to gotowe produkty metalowe. 
Ich czytelny rysunek, minimali-
styczna estetyka, uporządkowany 
styl kojarzą się dziś z  elegancją 
i  trwałością. To również propozy-
cja wśród ogrodzeń ekspresowych. 
W  supermarketach budowlanych 
znajdziemy ofertę producentów go-
towych przęseł metalowych o wielu 
wzorach. Dla zwolenników tradycji 
dostępne są także stylowe ogrodze-
nia metalowe, w  tym kute stalowe 
o  wymyślnych kształtach, niejed-
nokrotnie zakończone u  góry gro-
tami. Jednak największą popularno-
ścią cieszy się proste, nowoczesne 
wzornictwo, czyli przęsła wykonane 
z profili zamkniętych i kątowników. 
Są one łatwe do wykonania, lżejsze 
od tradycyjnych kutych, co znacznie 
ułatwia transport i montaż. 
Gotowe przęsła metalowe, aby były 
trwałe, muszą być wyprodukowane ze 
stali ocynkowanej. Najlepiej wybrać 
te malowane proszkowo farbami 
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np. poliestrowymi, odpornymi na wa-
runki atmosferyczne. Dzięki temu 
będą zabezpieczone przed korozją 
oraz estetycznie wykończone. Na pro-
dukty wykonane ze stali nierdzew-
nej lub ocynkowanej oraz na samą 
powłokę możemy uzyskać od produ-
centa np. 5-letnią gwarancję. 
Razem z  elementami ogrodzenia 
można nabyć słupki montażowe. 
Uchwyty przęseł mają możliwość 
również mocowania do muru. Przy 
stawianiu przęseł stalowych ko-
nieczna jest podmurówka.

OGRODZENIA Z TWORZYWA
Do niedawna uznawane za no-
wość na rynku, dziś są już coraz po-
wszechniej spotykane. Gotowe ogro-
dzenia wykonane z tworzywa sztucz-
nego cieszą się dużą popularno-
ścią ze względu na swą trwałość. Ze 
wszystkich rodzajów materiałów wy-
korzystywanych do grodzenia pose-
sji, one gwarantują długowieczność. 
Są odporne na zmienne warunki 
atmosferyczne, w  tym mróz i  pro-
mieniowanie słoneczne, oraz dzia-
łanie mikroorganizmów. Nie wy-
magają konserwacji. Łatwo je myć 
wodą, a do czyszczenia również sto-
suje się proste detergenty (czyli bez 
dodatku substancji ściernych, kwa-
sowych, rozpuszczalników i  zasad). 
Wyglądem mogą przypominać tra-
dycyjne ogrodzenia z  drewna (imi-
tują deski, sztachety lub tralki) i wy-
stępują w  dowolnym kolorze. Tego 
typu ogrodzenia produkuje się głów-

nie z  PVC i  polietylenu. Są niewy-
sokie, gdyż gotowe przęsła mają od 
80 do 160 cm. Ich długość waha się 
między 150 a 230 cm. Montuje się je 
do słupków wykonanych z tworzywa 
o formie zamkniętych profili. Mogą 
mieć one od 90 do 250 cm wysokości.
Gotowe ogrodzenia z tworzywa znaj-
dziemy w  coraz bardziej przystęp-
nej cenie. Kosztowniejsze będą par-
kany wykonane ze spienionego po-
listyrenu oraz kompozytu. Warto 
wybierać produkty o  wysokiej od-
porności na uderzenia, zginanie, na-
siąkanie oraz odpowiedniej stałości 
wymiarowej. Gwarancję koloru da 
produkt barwiony w  masie, co za-
pobiegnie miejscowym przebarwie-
niom. Ważny jest też atest Państwo-
wego Zakładu Higieny, potwierdza-
jący brak szkodliwego wpływu na 
ludzi i  zwierzęta. Możemy znaleźć 
produkty z gwarancją od 5 do 10 lat, 
przy czym krótszy termin otrzymują 
kolorowe ogrodzenia, białe dłuższy. 
Realna trwałość to kilkadziesiąt lat. 

GOTOWE OGRODZENIA 
BETONOWE
Choć kojarzą się z dawnym, mało gu-
stownym sposobem grodzenia, dzi-
siejsze produkty betonowe wyglą-
dają znacznie atrakcyjniej. Ofero-
wane są w postaci gotowych zbrojo-
nych słupków i  przęseł. Te ostatnie 
stworzone są z paneli płytowych. Ele-
menty betonowe łączy się na pióro 
i wpust, a ich styki można uszczelnić 
zaprawą. Płyty wsuwa się od góry 

Podmurówka 
pod gotowe 
ogrodzenia
Do stawiania lekkiego ogrodzenia 
możemy zamiast wylewanego 
cokołu skorzystać z gotowych 
elementów fundamentowych. 
Bloczki betonowe występują 
w wymiarach 60x20x14, 
38x24x14, 30x24x12, 
38x24x12 cm. Stanowią stabilne 
oparcie dla ogrodzenia. Do tego 
typu prefabrykatów przykręca się 
słupki. Ale stosuje się również 
nowoczesne rozwiązanie, 
czyli płyty podmurówkowe. 
To podłużne elementy betonowe 
osadzane w gruncie, które 
mogą mieć długość 2/3 
przęsła. Ich wymiary to np. 
250x25x5 cm. Do stabilizacji 
fundamentu służą betonowe 
łączniki. Płyty są gładkie lub 
dwustronnie zdobione. Imitują 
wówczas kamień lub cegłę. 
Czasem producenci oferują 
oryginalne, tłoczone wzory 
roślinne. Dodatkowo płyty 
podmurówkowe mogą mieć 
u góry kapinos, co zapobiega 
powstawaniu zacieków z wody 
opadowej. Ich zróżnicowana 
wysokość pozwala korygować 
różnice w poziomie terenu. 

Panele 
ogrodzeniowe 

z tworzywa 
sztucznego 

doskonale pasują 
do nowoczesnego 

budownictwa.
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w ramę utworzoną ze słupków. Mogą 
mieć wymiary 100x50 cm, a ich gru-
bość to 4-4,5 cm. Całkowita wysokość 
płotu bywa różna i maksymalnie wy-
nosi 3 m. 
Najbardziej efektowne są ogrodze-
nia dwustronne, czyli o  dekoracyj-
nym motywie znajdującym się na 
obu licach. Mogą imitować kamień, 
ceglany mur lub drewniany płot, 
a dzięki temu, że nadają się do ma-
lowania, możemy uzyskać dowolną 
barwę parkanu. 
Wśród gotowych, fabrycznie barwio-
nych ogrodzeń betonowych znaj-
dziemy wzory doskonale naśladujące 
łupek, piaskowiec, klinkier i  deski. 
Czasem trudno uwierzyć, że to imi-
tacja, gdyż zastosowane cieniowanie 
oraz faktura tworzą doskonałą iluzję.
Dla osób lubiących ogrodzenia z  łą-
czonych materiałów dostępne są 
betonowe moduły, czyli elementy 
słupka z  podmurówką. Występują 
jako gładkie oraz fakturowane, czyli 
imitujące kamień lub cegłę. Sta-
nowią stabilizujące części ogrodze-
nia, do których wystarczy dodać wy-
brane, gotowe przęsła drewniane 
lub metalowe, aby powstał kom-
pletny i trwały parkan.

OGRODZENIA SYSTEMOWE
Dla wygody i  sprawnego postawie-
nia ogrodzenia warto skorzystać 
z  udogodnień, jakie oferują pro-
dukty systemowe. To gotowy ze-
staw wszystkich części niezbędnych 
do wzniesienia ogrodzenia składa-
jący się z  przęseł, słupków, bramy, 
furtki, obramowania dla skrzynek 
elektrycznych czy gazowych oraz 
niezbędnych elementów montażo-
wych i  fundamentowych. Całość 
konstrukcji, dzięki temu, że pocho-
dzi od jednego producenta, gwaran-
tuje sprawne postawienie ogrodze-
nia, jego kompatybilność, możliwość 
późniejszej rozbudowy, trwałość, 
a  ponadto oszczędność czasu i  pie-
niędzy. Zyskujemy ujednolicony wi-
zualnie parkan, który dodatkowo 
może mieć swoje powielenie w balu-
stradach tarasów i balkonów domu, 
gdyż w ramach rozwiązań systemo-
wych producenci oferują również te 
elementy. 
Systemowe ogrodzenia z metalu po-
zwalają na szybki montaż, dzięki 
temu że słupki oraz przęsła są wy-
posażone w  otwory, które umożli-
wiają połączenie elementów bez ko-
nieczności używania wiertarki. Wy-

starczą same śruby, nity lub obejmy 
mocujące. Gotowe ogrodzenia sys-
temowe pozwalają na grodzenie na 
każdym terenie i na posesji o dowol-
nym kształcie, gdyż słupki oraz ele-
menty przęseł nabędziemy w dowol-
nym wymiarze. Teren ze spadkiem 
ogrodzimy także stosując gotowe 
skośne przęsła. Tego typu ogrodze-
nie może mieć wysokość od 0,5 do 
prawie 3 m. Długość przęseł również 
nie jest standardowa i  pozwala na 
przycinanie na wymiar. 

Ogrodzenia 
panelowe
Wśród produktów 
ogrodzeniowych wykonanych 
z metalu, nowoczesnym 
rozwiązaniem pozwalającym 
na błyskawiczne powstanie 
parkanu są ogrodzenia 
panelowe. Najczęściej 
spotykane są w miejscach 
użyteczności publicznej i na 
terenach przemysłowych, 
jednak ich zalety dostrzegają 
także indywidualni inwestorzy. 
Wybierają je właściciele sporych 
posesji oraz ci, którzy stawiają 
na transparentne ogrodzenie. 
Mają formę kratownicy o dużych 
prześwitach i różnym splocie, 
który przekłada się na wzór 
ażurowych paneli. Produkowane 
są z prętów lub profili, 
zgrzewanych na ich przecięciach. 
W ten sposób elementy 
metalowe tworzą regularne 
kwadratowe lub prostokątne 
oczka. 
Ogrodzenia panelowe mają 
różną wielkość i kolor. Warto 
wybierać produkty ocynkowane 
ogniowo i następnie malowane 
proszkowo, co zapewnia 
trwałość na kilkanaście lat. 
Trwalsze będą te pokryte 
dodatkowo warstwą 
poliestrową. Taki płot powstaje 
szybko, elementy montuje 
się do słupków kotwionych 
w stopach betonowych. Nie 
ma konieczności wykonywania 
cokołu podczas grodzenia, co 
ułatwia prace. To rozwiązanie 
ekonomiczne, które nie obciąży 
zbytnio kieszeni inwestora. 
Ogrodzenie panelowe jest 
lekkie i łatwe w transporcie. 
Koszt ewentualnej naprawy 
również nie jest wysoki. Bez 
trudu wymienimy uszkodzony 
panel we własnym zakresie 
i ekspresowym czasie. 

Betonowe imitacje 
kamiennego muru 

bardzo zdobią posesję. 
Efektownie będą wyglądały 

w połączeniu z panelami 
z tworzywa. 



tab.indd   1 2017-01-29   18:20:39



114  wiosna 2017

OGRÓD I POSESJA
     praktyczne zaplecze

KIEDY NA DWORZE ROBI SIĘ CORAZ CIEPLEJ, A SŁOŃCE POBUDZA NAS 
DO DZIAŁANIA, WARTO POMYŚLEĆ O PRZYGOTOWANIU AUTA DO 
ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ SEZONU WIOSENNO-LETNIEGO. TO TAKŻE DOBRY 
MOMENT NA PORZĄDKI W GARAŻU.

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

dla kierowców
WIOSNA

Po zimowej eksploatacji bardzo 
ważne jest przygotowanie sa-
mochodu do skrajnie innych 

warunków na drodze. Największym 
zaniedbaniem kierowców jest pozo-
stawienie na karoserii i  podwoziu 
soli oraz pozimowego błota i brudu. 
Jednak gruntowne mycie auta to 

nie jedyna praca, jaką powinniśmy 
wykonać w  trosce o  kondycję po-
jazdu, a także nasze bezpieczeństwo 
i komfort. Nie zapomnijmy o garażu, 
który po długich zimowych miesią-
cach wymaga także odświeżenia. 
Czas więc zabrać się za wiosenne 
porządki. 

GENERALNE PORZĄDKI 
W GARAŻU
Przez zimę zapewne trochę „zapu-
ściliśmy” garaż. Jednak aby spełniał 
on swoją funkcję, koniecznie mu-
simy w nim posprzątać. Generalne 
porządki w  tym pomieszczeniu za-
czynamy od pozbycia się z  wnętrza  
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samochodu, ponieważ mógłby zo-
stać uszkodzony przez jakąś spa-
dający przedmiot. Sprzątanie za-
czynamy od wyniesienia wszyst-
kich niepotrzebnych rzeczy. Zu-
żyteczypopsuteodrazuwyrzućmy.
Nie oszukujmy się, więcej ich nie
użyjemy. Jeśli opróżniliśmy garaż,
sprawdźmykondycjęściani podłóg.
Ściany bez zacieków, starych plam
lub pęknięć oczyszczamy z  kurzu.
W  przeciwnym razie powierzchnię
pokrywamy sprawdzonym prepara-
tem, który pokryje pozostałości po
zaciekach wodnych, sadzy, nikoty-
nie,olejuczyinnychtłuszczach.Tak
przygotowane podłożemożemy po-
malować,wybierającfarbędobrejja-
kości,abyefektutrzymywałsiędłu-
żej.Gdypodczasdalszegoużytkowa-
niagarażupojawiąsięzabrudzenia,
wystarczypowierzchnięumyćciepłą
wodąz niewielkąilościądetergentu
lubspecjalnegopreparatudomycia
ścian(przeznaczonychdousunięcia
smolistychlubtłustychplam).

W  przypadku podłogi postępujemy
podobnie. Zaczynamy od ich od-
kurzenia, a  następnie umycia od-
powiednimpreparatemprzeznaczo-
nymdoczyszczeniaposadzekw ga-
rażach.Gdynaszapodłogapozosta-
wiawieledożyczenia,możemyużyć
silnie zasadowych środków (powy-

żejpH11),któreprzeznaczonesądo
usuwaniatłustychropopochodnych
zabrudzeń. W  zależności od stop-
nia zabrudzenia przygotowujemy
z  nich roztwór ok. 1-10% (100  ml
lub1 lna10lwody).Gdymamydo
czynienia z  ekstremalnymi zabru-
dzeniami, możemy spróbować

GARAŻ W NALEŻYTYM PORZĄDKU
 Ściany gotowe do wieszania

Warto wyłożyć ściany panelami 
z twardego PVC. Mają wydrążone 
długie kanały, które mogą posłużyć 
do zawieszania uchwytów, listew, 
oraz haków. Łatwo też zawiesić 
na nich półki, kosze, wieszaki na 
rowery lub narty. Dzięki temu 
wykorzystujemy powierzchnię ścian 
do maksimum. Panele są lekkie, 
a jednocześnie bardzo wytrzymałe. 
Są łatwe do utrzymania w czystości, 
co w garażu ma niebagatelne 
znaczenie, znakomicie też potrafią 
wyciszyć pomieszczenie. Dostępne 
są w komplecie z akcesoriami 
niezbędnymi do ich poprawnego 

zamocowania. Przy ich pomocy 
można zabudować tylko wybraną 
ścianę lub jej część. Dobrym 
wyborem są też pojedyncze listwy 
montażowe z PVC, które przykręca 
się do ściany na wybranej wysokości. 
Mają zaprojektowane kanały 
ułatwiające zawieszanie na nich 
uchwytów i haków. 

 Haki i wieszaki
Haki, uchwyty i wieszaki ścienne 
można kupić przystosowane także 
do mocowania do ścian na wkręty 
z kołkami. Na hakach i uchwytach 
można zawieszać narzędzia 
oraz sprzęt ogrodowy. Warto 
szukać haków ze stali nierdzewnej. 

Powinny mieć gumowane te 
elementy, które stykają się 
z zawieszanymi przedmiotami. Dzięki 
temu przedmioty nie zarysują się. 
Rowerzystów zainteresuje garażowy 
wieszak podsufitowy. Rower wciąga 
się w górę na lince. 
Innego rodzaju wieszaki służą do 
podczepiania dachowych boksów na 
bagaże, mocuje się je na ścianie lub 
suficie. 

 Regały i inne meble
Typowe wyposażenie warsztatu 
to stoły robocze, szafki-organizery 
na kółkach, szafy i półki 
narzędziowe. Warto też polecić 
tak zwane organizatory. To system 
metalowych lub drewnianych 
profili przykręcanych do ścian. Do 
organizatora możliwe jest dobranie 
różnych akcesoriów. Zaczepia się 
do nich wieszaki na narzędzia, 
haczyki na kable i węże ogrodowe, 
wszelkiego rodzaju pojemniki na 
śrubki, gwoździe i inne drobiazgi. 
Na organizatorze zawiesimy również 
wieszaki na rowery lub narty.
Gdy w garażu przechowujemy 
opony, zamiast składować je na 
podłodze, lepiej kupić specjalny 
stojak. Opony zakłada się na 
niego od góry. Są od siebie 
odseparowane.



116  wiosna 2017

OGRÓD I POSESJA
     praktyczne zaplecze

zlikwidować je za pomocą samego
koncentratu. Rozprowadzamy roz-
twór na posadzce i  pozostawiamy
naok.5-10min.Potymczasieusu-
wamybrudnąwodęzapomocąścią-
gacza do podłóg lub odkurzaczem
do pracynamokro.

CZYSTA KAROSERIA
Niskie temperatury, deszcz, mróz
czy sól nie sprzyjają karoserii. Aby
przygotowaćsamochóddojazdy,na-
leży rozpocząć od jegoumycia.Nie
wystarczy szybka wizyta w  myjni
automatycznej. Zdecydowanie le-
piejautoumyćsamodzielnie.Posta-
rajmy się czynność tęwykonać jak
najdokładnieji oczyścićnietylkoka-
roserięz wierzchu,aletakżedotrzeć
do jej zagłębień. Nie zapomnijmy
o  uszczelkach, listwach, ramkach
okien, kanałach odpływowych, lu-
sterkach,lampachitp.Domyciapo-
trzebna będzie nam dobra,miękka
gąbka,możemyużyć też specjalnej
myjkilubrękawicyz mikrofibryczy
owczej wełny. Niezbędne są także
odpowiednie detergenty. Na rynku
jesttakdużoproduktów,żez pewno-
ściąwybierzemyodpowiednidlasie-
bie i  swojegosamochodu.Najlepiej
zastosować wysokiej jakości szam-
pon samochodowy, który przyda
się takżew  sezonie letnim.Dobrze
jestzaopatrzyćsięw preparat,który
nie tylkomyje, ale także zabezpie-

czapowłokę lakieru.Godnympole-
cenia rozwiązaniem są detergenty
w postacikoncentratuz osuszaczem
(niepozostawiająbowiemzacieków).
Nakoniecwartonawoskowaćsamo-
chód,nabierzeblaskui zyskadodat-
kową powłokę ochronną. Możemy
do tego celu użyć np. pasty z  wo-

skiem. Jeśli do mycia zastosowali-
śmyszamponz dodatkowązawarto-
ścią wosków konserwujących, etap
woskowaniamożemypominąć.
Ważne jest także oczyszczeniepod-
wozia. To tutaj w  szczególności
gromadzi się gruba warstwa soli
i  brudu, która może przyspieszyć
korodowanieelementówukładuza-
wieszenia, amortyzatorówczy sprę-
żyn.Dokładneumycieodspodupo-
zwoliocenić,czyautojestw dobrym
stanie technicznympominionejzi-
mie. Jednak może okazać się ono
problematyczne, dlatego lepiej zle-
cićjemyjniręcznej.
Inwestycją, którą z  pewnością do-
cenimy podczas mycia samochodu
będzie myjka ciśnieniowa. Najtań-
sze urządzenia tego typu kosztują 
ok. 200zł,a znacznieułatwiająpracę.

LŚNIĄCE WNĘTRZE
Zimą dużą część zabrudzeń wno-
simydośrodkasamochodu,dlatego
wnętrzu musimy także poświęcić
uwagę.Sprzątaniezacznijmyodwy-
jęciagumowychdywanikówi ichdo-
kładnego umycia. Odkurzmy wnę-
trzeauta,a następniezastosujmy 

Mycie na własnym podwórku
Wiele gmin na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach wprowadziło zakaz mycia samochodów na własnym podwórku 
– za jego nieprzestrzeganie grozi mandat. Auto na swojej posesji 
możemy umyć pod warunkiem, jeśli powstające ścieki odprowadzane 
będą bezpośrednio do kanalizacji miejskiej lub specjalnych zbiorników 
bezodpływowych, np. przydomowych szamb. Alternatywą jest także 
specjalna mata, na której stawiamy samochód. Ma ona podwyższone 
krawędzie uniemożliwiające przedostanie się wody i detergentów do gleby. 



karcher.indd   1 2017-01-31   19:44:49



118  wiosna 2017

OGRÓD I POSESJA
     praktyczne zaplecze

odpowiedni preparat do mycia tapi-
cerki – inny wybierzemy, gdy mamy 
tapicerkę skórzaną czy ze skaju, 
a  inny do wykonanej z  materiałów 
tekstylnych. Zadbajmy także o  ele-
menty plastikowe we wnętrzu auta. 
W tym przypadku sprawdzą się pre-
paraty antystatyczne. Umyjmy rów-
nież szyby od wewnątrz. 
Po doprowadzeniu kabiny do po-
rządku, auto powinniśmy prze-
wietrzyć i osuszyć z wilgoci – pozo-
stawmy go na jakiś czas na słońcu. 

WYMIANA KÓŁ
Ogumienie należy wymieniać przed 
każdym sezonem. Po zimie robimy 
to, kiedy średnie temperatury usta-
bilizują się na poziomie 7°C (i oczy-
wiście wyższym). W grę wchodzą tu 
dwa czynniki: bezpieczeństwo i eko-
nomia. Miękka zimowa mieszanka 
nie radzi sobie dobrze, gdy jest cie-
pło. Opona zaczyna „pływać”. Droga 
hamowania auta na oponach zimo-
wych może być nawet o kilkanaście 
metrów dłuższa niż pojazdu na opo-
nach letnich, gdy panują już praw-
dziwie wiosenne warunki. Zimowe 
ogumienie szybciej też zużywa się 
w  wyższej temperaturze. Wpływa to 
negatywnie na bezpieczeństwo i od-
bija się na naszych finansach, gdyż 
opony będziemy musieli częściej 
wymieniać na nowe. 
Przed wymianą ogumienia, jeśli 
mamy zestaw kół z poprzednich se-
zonów, sprawdźmy ich stan, w  tym 
głębokość bieżnika. Zaleca się, by 
miał on minimum 3-4  mm. Zwery-

fikujmy też wiek opon. Guma z cza-
sem się starzeje, dlatego nie zakła-
dajmy egzemplarzy starszych niż 
10-letnie, a  najlepiej, gdy ich wiek 
nie przekracza 5 lat. 
Jeśli po zimie felgi w naszym aucie 
nie wyglądają zbyt dobrze, użyjmy 
specjalnyego preparatu –  można 
nim wyczyścić także kołpaki. Przed 
wymianą kół na letni komplet warto 
też nanieść środek zabezpieczający 
oponę przed pękaniem, poczernia ją 
i  nabłyszcza oraz pokrywa warstwą 
antystatyczną zapobiegającą osiada-
niu kurzu i brudu.  

WIOSENNY PRZEGLĄD
Po zimie istotne jest także, aby 
sprawdzić stan akumulatora. Czę-
ste niedoładowywanie tego ele-
mentu w skutek pokonywania krót-
kich tras w czasie niskich tempera-

tur może wpłynąć niekorzystnie na 
jego stan techniczny. Przyjrzymy 
się również wycieraczkom. W  cza-
sie zimy pracują one intensyw-
nie. Co więcej, zdarza się, że przy-
marzają do szyby, co przy ich włą-
czeniu może skutkować uszkodze-
niem. Pewne jest też, że niebawem 
będziemy coraz częściej korzystać 
z klimatyzacji. Zanim zaczną się wy-
sokie temperatury, sprawdźmy, czy 
filtr kabiny jest czysty. Jeśli nie, ko-
niecznie trzeba go wymienić. Serwi-
sowania wymaga też cały układ kli-
matyzacji. Możliwe, że potrzebne 
będzie uzupełnienie czynnika lub 
dezynfekcja.

Środki do zadań 
specjalnych
W sklepach z chemią 
samochodową dostępne są 
specjalistyczne preparaty, 
które pozwolą nam usunąć 
np. smołę, żywicę z drzew czy 
owady. Dostępne są w postaci 
płynów, pianek i koncentratów. 
Zanim zdecydujemy się 
na konkretny środek, 
przeczytajmy instrukcję 
obsługi, gdyż niektóre 
przeznaczone są wyłącznie do 
mycia szyb i mogą uszkodzić 
powłokę lakierniczą. Warto 
pamiętać, że większość 
specjalistycznych środków 
czyszczących ogranicza 
także ponowne powstawania 
zabrudzeń, dzięki wytworzeniu 
na danym elemencie 
ochronnej powłoki. 
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Lato

Kiedy nadchodzą najgorętsze 
dni w roku problemem w wielu 
mieszkaniach i domach staje się 
wysoka temperatura, znacznie 
obniżająca komfort naszego życia. 
Zapobieganiu przegrzewania wnętrz 
latem służy z pewnością odpowiednia 
izolacja termiczna budynku. Jakie 
są inne sposoby na uzyskanie 
przyjaznego mikroklimatu wnętrz o tej 
porze roku?

Jeśli nie teraz, to 
kiedy? Lato jak żadna 
inna pora roku sprzyja 
remontom pokojów 
naszych pociech. Dzieci 
wyjeżdżają na obozy, 
kolonie, do babci. 
Można więc zająć się 
odnowieniem ich siedzib. 
By z tego przedsięwzięcia 
wszyscy byli zadowoleni, 
nie zapomnijmy 
o konsultacji z lokatorami 
tych wnętrz!

W NASTĘPNYM NUMERZE

Na stałe zagościły w naszych 
łazienkach. Są praktyczne, służą 
utrzymaniu porządku. Można znaleźć 
na nie miejsce nawet w niewielkim 
pomieszczeniu. Szeroki wybór 
szafek podumywalkowych sprawił, 
że dobierzemy je do każdej 
umywalki oraz aranżacji łazienki. 
Na co zwrócić uwagę, kupując 
szafkę pod umywalkę? 

Dobra moda 
na owoce i jarzyny 
wyhodowane we 
własnym ogrodzie 
trwa! To wielka 
przyjemność móc 
zerwać ze swojej 
grządki sałatę 
czy pomidory. 
Nic tak nie 
smakuje jak one. 
Podpowiadamy, 
jak założyć 
przydomowy 
warzywnik i sad.

UMYWALKA Z SZAFKĄ
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