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Istotą każdego świętowania jest 
zawieszenie aktywności codziennego 
życia i skierowanie naszej uwagi na jego 
inny wymiar. Ten wyjątkowy czas znajduje 
odzwierciedlenie również w specyficznym 
przygotowaniu przestrzeni, w której 
świętujemy. Boże Narodzenie jest 
pod tym względem szczególne. Są to 
bowiem święta domowe w wielorakim 
tego słowa znaczeniu. Już na wiele 
tygodni przed wigilią pora roku przenosi 
naszą aktywność w domowe zacisze, 
co sprzyja nie tylko zacieśnianiu relacji 
rodzinnych, ale także większemu 
zainteresowaniu przestrzenią, w której 
żyjemy. Apogeum tych zmian przypada 
na spotkanie przy wigilijnym stole. 
Jakość rodzinnych więzi i wystrój wnętrz 
naszego domu nigdy w roku nie są tak 
ważne, jak podczas Bożego Narodzenia. 
Dlatego w wielu domach tradycją jest 
nie tylko karp na wigilijnym stole, ale 
także świąteczne porządki, które też 
mogą spajać rodzinę. Ale święta to 
również, a może przede wszystkim, 
koszty finansowe. Poza wydatkami na 
prezenty duże sumy pieniędzy pochłania 
przygotowanie tradycyjnego stołu, 
a coraz częściej także  dekoracja domu, 
balkonu lub ogrodu. Zachęcam do 
lektury tego numeru, w którym nasza 
bohaterka, aktorka Paulina Holtz oraz 
zespół naszego magazynu dzielą się 
swoimi osobistymi doświadczeniami 
w przygotowaniu świąt. 

Nasz adres: www.mjakmrowka.pl
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DOM DOBRZE ZABEZPIECZONY
Sezon grzewczy w pełni. Nasze kotły, kominki i inne 
urządzenia wytwarzające ciepło pracują ze wzmożoną 
intensywnością. Nieodpowiednio użytkowana lub 
obarczona wadą instalacja grzewcza może stanowić 
poważne zagrożenie dla zdrowia i życia naszego oraz 
naszych najbliższych.
Częstym powodem wzniecania ognia, wycieku gazu czy 
pojawienia się w pomieszczeniach mieszkalnych tlenku 
węgla, zwanego potocznie czadem, jest nieprawidłowa 
eksploatacja urządzeń grzewczych. Przyczyna może 
leżeć również w ich błędnym podłączeniu, usterkach 
i wadach fabrycznych oraz braku wykonywania 
niezbędnych okresowych przeglądów technicznych. 
Bez względu na to, czy przyczyną pożaru lub wycieku 

gazu jest błąd człowieka czy też awaria urządzenia 
lub instalacji, warto się zabezpieczyć przed skutkami 
takich sytuacji. Pomocne okażą się odpowiednie 
czujki, które można bez trudu zainstalować 
w różnych pomieszczeniach w domu. Staną one 
na straży bezpieczeństwa domowników i zawczasu 
powiadomią nas o zbliżającym się zagrożeniu. 
Jeśli dom lub mieszkanie wyposażone jest 
w instalację alarmową, odpowiednie czujki (tak 
zwane czujki czadu), możemy włączyć do systemu 
zabezpieczeń przed włamaniem. Zaawansowany 
inteligentny system będzie w stanie powiadomić 
nas zdalnie o potencjalnym zagrożeniu. Otrzymamy 
wówczas informację na numer telefonu 
komórkowego. Gdy nie mamy instalacji alarmowej, 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować czujki 
niezależnie. 

OCHRONA PRZED POŻAREM
W czujkę przeciwpożarową warto zaopatrzyć się nie 
tylko wówczas, gdy dogrzewamy dom kominkiem. Może 
nas ona uchronić również przed pożarem powstałym 
w wyniku awarii lub nieprawidłowej eksploatacji 
instalacji grzewczej oraz, co równie ważne, elektrycznej. 
W budynkach mieszkalnych najczęściej wykorzystuje 
się czujki dymu oraz ciepła. Czujka dymu przeznaczona 
jest do wykrywania widzialnego dymu towarzyszącego 
rozwijającemu się pożarowi. Czujka ciepła reaguje 
na szybki wzrost temperatury lub przekroczenie 
temperatury granicznej, co następuje w wyniku 
pojawiających się czy rozprzestrzeniających się już 

płomieni. Ma ona innymi słowy 
zdolności wykrywania 

tak zwanych 
pożarów tlewnych, 
jak i otwartych. 
Największy 
stopień 
bezpieczeństwa, 
skuteczność 

i najmniejsze 
ryzyko 

fałszywych alarmów zapewni połączenie obu wysoko 
wyspecjalizowanych czujek. Zamiast więc instalować 
dwa różne urządzenia, możemy zdecydować się na 
montaż jednego, uniwersalnego. Czujka multisensorowa 
(wielodetektorowa) będzie w stanie wykrywać zarówno 
widzialny dym, jak i szybki wzrost temperatury. Warto 
wybrać produkt wyposażony w izolator zwarć oraz taki, który 
będzie odporny na zakłócenia elektromagnetyczne. 
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CZUJKI GAZU
Innym, często pojawiającym 
się w domach i mieszkaniach 
zagrożeniem jest wyciek gazu 
ziemnego lub płynnego, którym 
zasilane są nasze kuchenki gazowe, 
kotły, podgrzewacze wody i tym 
podobne urządzenia. Ulatnianie 
się gazu może prowadzić do 
niebezpiecznego jego stężenia 
w powietrzu, który grozi wybuchem 
lub zatruciem ludzi oraz zwierząt. Aby 
uchronić wszystkich domowników 
przed tym zagrożeniem, należy 
zainwestować w czujkę gazu. Takie 
urządzenie najczęściej instaluje się 
w kuchni, łazience lub kotłowni, czyli 
w miejscach, w których znajdują się 
gazowe palniki, podgrzewacze wody, 
a także przenośne grzejniki gazowe.
Czujki bywają wyspecjalizowane 
i ich typ ma znaczenie, ponieważ 
są one dostosowane do rodzaju 
wykorzystywanego w domu 
gazu. Znajdziemy zatem system 
ostrzegania przed wyciekiem 
metanu, propan-butanu, tlenku 
węgla, a nawet gazów usypiających, 

np. oparów chloroformu. Może nas to 
uchronić przed przemyślnym atakiem 
złodziei. Niektóre firmy oferują czujki 
wykrywające ulatnianie się zarówno 
gazu ziemnego, metanu, jak i płynnego 
– propan-butanu. Znajdziemy też 
takie, które dodatkowo są wrażliwe 
na pojawienie się czadu.
Czujki mają niski pobór prądu, 
dzięki czemu ich praca nie jest 
bardzo kosztowna. O przekroczeniu 
progowego stężenia gazu informują 
optycznie dzięki świecącej diodzie 
oraz akustycznie – sygnałem 
dźwiękowym. Ich cyfrowy system 
zapewnia dokładność i niezawodność 
działania, a mechanizm kompensacji 
ciepła pozwala na pracę w szerokim 
zakresie temperatur.
Dioda LED, w którą czujka jest 
wyposażona, może sposobem 
migania sygnalizować określony 
status, czyli uruchomienie, alarm 
lub awarię. Urządzenie bywa 
dostosowane do określonego 
poziomu stężenia gazu oraz 
często jest wyposażone w funkcję 
prealarmu.  FO

T.
 F

O
TO

LI
A

.C
O

M



4  zima 2015

KALENDARIUM    zima

WYZWANIA DLA DOMU

ROŚLINY DONICZKOWE ZIMĄ
Zarówno zielone, jak i kwitnące rośliny 
zdecydowanie polepszają mikroklimat 
w domu. Ich obecność poprawia jakość 
powietrza w pomieszczeniu, ale również 
dobrze oddziałuje na nasze samopoczucie. 
Zwłaszcza zimą, gdy przebywamy częściej 
w mieszkaniu, doceniamy ich obecność. 
Zioła w kuchni nie tylko przydadzą się 
do przyrządzania potraw, ale również 
wprowadzą piękny aromat i świeżość, 
której o tej porze roku bardzo nam 
brakuje. Aby rosły bujnie i długo, musimy 
pamiętać o ich podlewaniu. Należy 
zachować stałą wilgotność podłoża. Także 
inne rośliny, które uprawiamy w domu 
mogą potrzebować szczególnej uwagi 
w czasie zimy. Powietrze w ogrzewanym 
pomieszczeniu jest wówczas bardzo 
przesuszone i ziemia w doniczkach szybko 
traci wilgoć. Jednak nie można przesadzić, 
gdyż zapotrzebowanie zimą roślin na wodę 
jest znacznie mniejsze, niż latem. Nie tylko 
korzenie będą złaknione wody. Również 
liście, na których osadza się kurz, wymagają 
przecierania wilgotną szmatką. Dotyczy 
to oczywiście tylko tych odmian, które 
tolerują taką ingerencję. Aby rośliny piękie 
się rozwijały, warto je nie tylko odkurzać, 
ale także raz na jakiś czas zraszać wodą, 
imitując oczyszczający deszcz. W tym celu 
warto doniczkę z rośliną wstawić do wanny 
lub brodzika i delikatnym, rozproszonym 
strumieniem zimnej wody zrosić liście. 
Następnie odczekać, aż woda swobodnie 
spłynie i dopiero ustawić sadzonkę 
w dawnym miejscu. 

OPTYMALNA WILGOTNOŚĆ POWIETRZA 
Tak jak domownicy, zwłaszcza cierpiący na alergie, tak i rośliny niedobrze 
znoszą suche powietrze w pomieszczeniach, które jest naturalną 
konsekwencją pracy centralnego ogrzewania. Z tego względu często 
korzysta się z elektrycznych nawilżaczy. Jeśli zawiesimy przynajmniej 
pojemniki na wodę na grzejnikach, wówczas ze zmiany powietrza 
skorzystamy nie tylko my, ale również nasze doniczkowe sadzonki, 
zwłaszcza te usytuowane na parapetach. Innym sposobem jest ustawienie 
doniczek z roślinami w pojemnikach lub na głębokich podstawkach 

napełnionych wodą. 
Aby zapobiec procesom 
gnilnym, należy na 
ich dno wysypać 
żwir, otoczaki lub inny 
kruszec. Dopiero na nim 
ustawiamy doniczki. 
Parująca woda będzie 
podnosiła wilgotność 
powietrza. Rośliny 
można też spryskać 
wodą. Używajmy 
do tego rozpylacza 
dającego mgiełkę. 
Wilgoć w powietrzu 
sprawia również, że 
temperatura wnętrza 
lekko się obniża, co 
sprzyja roślinom.

OGRÓD NA PARAPECIE
Aby zapewnić roślinom komfortową atmosferę we wnętrzu, powinniśmy 
znacznie obniżyć temperaturę ogrzewanych pomieszczeń. Niestety tym 
samym obniżylibyśmy nasz komfort, dlatego, jeśli mamy taką możliwość, 
należy na okres zimowy przenieść rośliny do pomieszczeń chłodniejszych 
lub ustawić je na parapetach, blisko okna, gdzie powietrze będzie chłodzone. 
Jednak pamiętajmy, aby rośliny nie były owiewane przez mroźne podmuchy 
podczas otwierania okien. Grozi im wówczas przemarznięcie. Szczególną 
troską należy otoczyć odmiany tropikalne, ciepłolubne, jak choćby kaktusy. 
Ustawienie roślin na parapecie pozwoli im również na większy dostęp do 
światła słonecznego, którego zimą jest znacznie mniej. Jego niedobory mogą 
skutkować wiotczeniem łodyg, rzadszym rozmieszczeniem liści, które się 
wydłużają i zmieniają kolor na bledszy, czasem bardzo jasny. Rośliny mogą też 
zacząć szybko marnieć. Zdarza się, że z powodu niedoboru światła dziennego 
tracą liście albo całkowicie obumierają. Najbardziej wrażliwe są odmiany 
o jasnych i pstrych liściach, które tracą wówczas swe plamki. Dlatego doniczki 
z roślinami umieszczonymi we wnętrzu przestawmy blisko okna, najlepiej 
wychodzącego na południe lub południowy-wschód. Sprawdźmy, czy firanki 
lub żaluzje nie ograniczają im dostępu światła. 
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Zdrowy wzrost roślin zapewnią również dobrze dobrane 
donice. Powinny pozwalać na swobodne umieszczenie 
bryły korzeniowej. Ale wielkość to nie wszystko. Istotny 
jest też materiał, z którego pojemniki są wykonane. 
W suchym powietrzu ogrzewanego zimą pomieszczenia 
doskonale sprawdzą się donice ceramiczne, które nie 
tylko pozwalają na oddychanie części podziemnej roślin, 
ale również regulują wilgotność podłoża. Nadmiar 
wody jest wchłaniany w gliniane ścianki, a gdy gleba 
przeschnie, uwalniają do niej wilgoć. Donice dla 
zapewnienia komfortu roślinom powinny mieć w denku 
otwór i być ustawione na podstawce, na którą wlewamy 
wodę. Dzięki temu widzimy jak szybko roślina ją „wypija”.
Przed zbyt szybką utratą wilgotności podłoża ochronią 
sadzonki pojemniki wykonane z tworzyw sztucznych. Są 
lekkie i występują w dowolnym kolorze, dzięki czemu są 
chętnie wybierane. Z plastiku mogą być również osłonki 
na doniczki, które nie tylko pełnią funkcję ozdobną, ale 
również mogą przyjmować formę wysokiej podstawki, 
do której będzie odpływać nadmiar wody z gleby.
Zimą rośliny doniczkowe powinny odpoczywać, 
dlatego przyjmuje się zasadę nienawożenia ich w tym 
czasie. Jednak, jeśli uprawiamy je w pomieszczeniach 
ogrzewanych i podtrzymujemy ich wegetację, wówczas 
powinniśmy je dodatkowo odżywiać. 
Szczególnego nawożenia wymagają rośliny kwitnące. Nie 
może ono jednak być tak intensywne, jak wiosną i latem. 

Dlatego powinniśmy stosować zmniejszone dawki 
nawozów. Możemy używać do tego zarówno odżywek 
płynnych, jak i tych o przedłużonym działaniu. 
Nawożenie powinno być również dostosowane 
do wymagań danej rośliny. Różne gatunki mają inne 
zapotrzebowanie. Dlatego przed zastosowaniem 
odżywki, warto jest sprawdzić, czego dokładnie nasza 
roślina potrzebuje i jak często.

ODPOWIEDNIE POJEMNIKI I NAWOŻENIE ZIMĄ
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Sprawne i przyjemne 
przygotowywanie potraw na 
zbliżający się okres Bożego 
Narodzenia umożliwią odpowiednie 
urządzenia i sprzęty. Ze względu 
na różnorodność smaków i woni 
bardzo przydatne będą takie naczynia 
i urządzenia, które nie przenoszą 
zapachów. Do nich należą produkty 
wykonane z tworzyw sztucznych 
i szkła. Łatwo możemy je umyć, 
dzięki temu, że mają gładkie 
powierzchnie. Najlepiej jest wybierać 
artykuły wykonane z wysokiej jakości 
tworzywa, nadające się do mycia 
w zmywarce, oznaczone informacją 
producenta jako nie przenoszące 
zapachów. 

Odporne na utrwalanie woni są 
też naczynia i sprzęty wykonane 
ze stali. W kuchni sprawdza się 
tylko stal nierdzewna. Pozwala 
ona na mycie w zmywarce. 
Do najbardziej odpornych, 
wytrzymałych i higienicznych 
można zaliczyć naczynia oraz 
sprzęty wyprodukowane ze stali 
chirurgicznej. Są one odporne 
na działanie kwasów i silnych 
detergentów, a także szybkie 
zmiany temperatury. Ich idealnie 
gładka powierzchnia sprawia, że nie 
pozostają na niej żadne zabrudzenia. 
Ponadto nie ulegają zarysowaniu, 
uszkodzeniom mechanicznym, 
wgnieceniom i nie matowieją.

WAGA KUCHENNA
Do przygotowania potraw 
świątecznych niezbędna jest waga 
kuchenna. Jest dokładniejsza 
niż wszystkie miarki i pojemniki 
z podziałką. Daje nam ona gwarancję 
udanych wypieków i innych dań, 
które szykujemy choćby na święta. 
Jest też niezbędna przy stosowaniu 
diety. Niektóre urządzenia miksujące 
mają wmontowane wagi, co 
bardzo ułatwia przygotowywanie 
posiłku. Do nowości należą 
urządzenia kuchenne, które nie 
tylko ważą produkty spożywcze, 
ale również przeliczają liczbę 
kalorii, jaką dostarczą one naszemu 
organizmowi. Dzięki aplikacji 
dodawanej do wagi, możemy ustalić 
naszą własną dietę i pilnować jej 
podczas wszystkich posiłków. 

NOŻE CERAMICZNE – ZAWSZE OSTRE
Marzenie o nożach, które nie wymagają ostrzenia już się ziściło. Produkty 
wykonane z wysokiej jakości ceramiki są lekkie, również dzięki uchwytom 
z tworzywa sztucznego. Mają bardzo wytrzymałe i cienkie ostrza, 
które prawie się nie tępią. Pozostają ostre nawet do 10 razy dłużej, niż 
stalowe. Jeśli będą wymagać naostrzenia, można je wykonać jedynie 
specjalną ostrzałką diamentową. Jednak warto nabyć noże, których 
producent oferuje taką usługę dożywotnio. Produkty ceramiczne są 
łatwe w utrzymaniu czystości, nie przenoszą zapachów, ale nie poleca 
się ich mycia w zmywarce, ze względu na dużą kruchość ostrzy. Z tego 
względu nie nadają się też do krojenia twardych potraw, np. mrożonych 
lub z kością. Najbardziej podatny na odłamanie bywa czubek ostrza. Także 
upadek na twardą posadzkę kuchenną może mu zaszkodzić. Jednak 
komfort używania ceramicznych noży jest na tyle duży, że minusy nikną. 

NOWOCZESNE SPRZĘTY – UŁATWIENIE W GOTOWANIU
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 REKLAMA 

ŚWIĄTECZNE WYPIEKI
Ciasta na bożonarodzeniowym stole 
to specjalność każdej pani domu. 
Do ich przygotowania często używa 
się tradycyjnych, drewnianych 
sprzętów, z jakich korzystały nasze 
babki, takich jak wałek, stolnica, 
łyżka do mieszania zacieru itp. 
Przyjazne, ciepłe i naturalne 
produkty kuchenne nadal mają 
swych zwolenników. Warto je 
jednak wymieniać na nowe, aby 
zachować ich pełną higienę. Trwała 
stolnica powinna być wykonana z 
twardego gatunku drewna, takiego 
jak dąb, akacja, jesion, grusza, buk, 
cis lub palisander. Najwygodniejsza 
będzie duża, np. o wymiarach 
80x60 cm, która nie tylko pozwoli 
na wygodne 
wyrabianie ciasta, 
ale również na 
odkładanie z 
boku jego porcji. 
Powinna mieć 
też ścianki, 
ograniczające 
rozsypywanie 
się ingrediencji. 
Przed pierwszym 

użyciem wszystkie drewniane 
przybory, naczynia i sprzęty 
kuchenne należy zaimpregnować, 
aby wilgoć nie wnikała do wnętrza 
włókien. Ich powierzchnię można 
zabezpieczyć specjalnym olejem 
mineralnym, przeznaczonym do 
produktów mających styczność 
z pożywieniem. Ale równie 
dobrze zaimpregnuje drewno olej 
spożywczy. Czynność konserwacji 
należy powtarzać, gdy tylko 
powierzchnia stanie się bardziej 
chłonna. Olej stworzy warstwę 
zapobiegającą wnikaniu nie tylko 
wilgoci, ale też osadzaniu się 
drobin jedzenia oraz ograniczy 
rozwój bakterii na powierzchni 
drewna. Dodatkowo zniweluje 

zadrapania i drobne 
nierówności. Przyciemni 
też kolor. Mycie 
kuchennych sprzętów 
drewnianych należy 
przeprowadzać tylko 
z użyciem delikatnych 
środków czyszczących. 
Myta powierzchnia 
będzia miała bowiem 
kontakt z żywnością. 

FOT. FOTOLIA.COM
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DOBRANY ZESTAW ŁAZIENKOWY
Elegancka łazienka to nie tylko dobrze 
zaprojektowana i wykończona, ale również 
odpowiednio wyposażona. Aby uniknąć 
sztukowanego wystroju powinno się 
zainwestować w jednolity pod względem 
stylu zestaw. W jego skład mogą wchodzić 
pojemniki na mydło, szczoteczki do zębów 
i waciki, szczotka do WC oraz deska sedesowa. 
Znajdziemy też bardziej rozbudowane komplety. 
Efektownie będą wyglądały utrzymane w tym 
samym stylu dywaniki, zasłona prysznicowa, 
kosz na brudną bieliznę oraz śmiecie, a nawet 
waga łazienkowa. Efektowny zestaw będzie 
tworzył atmosferę pomieszczenia i może stać 
się jego główną ozdobą. Nawet skromne płytki 
naścienne i podłogowe w łazience zyskają 
wówczas dużo na urodzie.

WAGA NIE TYLKO OD ŚWIĘTA
Na wyposażeniu łazienki powinna być waga. Nowoczesne modele mają 

bardzo ciekawy design, oryginalną linię i kolory. Do popularnych można 
zaliczyć wagi typu slim wykonane z przezroczystego tworzywa lub 
hartowanego szkła. Włączają się w momencie dotknięcia stopą 
i automatycznie zerują. Wyświetlacz może być LED-owy i informować 
nie tylko o wadze ciała. Bardziej rozbudowane modele dokonują pomiaru 
tkanki tłuszczowej, mięśniowej oraz poziomu wody w organizmie. 
Mechanizm urządzenia pozwala na wprowadzenie danych dotyczących 
wzrostu, wieku i płci nawet 12 osób, co jest podstawą dokonania 

obliczeń. Oczywiście informacje te pozostają w pamięci wagi. Niektóre 
modele mogą jeszcze precyzyjniej oszacować stan organizmu i dokonują 

dodatkowych pomiarów, na przykład tkanki kostnej. Precyzję wyników 
zapewniają czujki sensorowe. Niektóre wagi mogą być wyposażone we 

wskaźnik zużycia baterii.

8  zima 2015

KALENDARIUM    zima

NA STRAŻY HIGIENY
Pojemniki łazienkowe, 
w zależności od naszych 
preferencji, mogą być 
przeznaczone na płyn lub mydło 
w kostce. By były higieniczne, 
powinny pozwalać na łatwe 
utrzymanie czystości. Dobrze, 
aby mydelniczka na kostkę 
mydła miała otwory służące 
do  odprowadzenia wody. 
Bardziej higieniczne, będą 
podajniki mydła w płynie, 
wyposażone w sensor zbliżenia 
rąk. Odpowiednia porcja mydła 
zostanie wylana w momencie 
podstawienia dłoni. Znajdziemy 
też dystrybutory, które spieniają 
mydło. Są bardziej wydajne, 
gdyż oszczędzają płyn. Na dłonie 
dostajemy piankę niedużej ilości 
mydła, która całkowicie wystarcza 
na ich umycie. Automat  warto 
ustawić nie tylko na umywalce, 
ale również na wannie.  
Przystosowane do montażu 
na ścianie będą podajniki na 
mydło, które sprawdzą się pod 
prysznicem. Warto wówczas 
zawiesić dwa pojemniki. 
Jeden można przeznaczyć 
na płyn do mycia ciała, 
a drugi na szampon. 
Dobrze jest 
wybierać 

takie pojemniki, które mają 
przezroczyste zbiorniki na 
płyn. Widać w nich, czy 
kończy się zawartość, dzięki 
czemu uzupełnimy zawczasu 
kosmetyk.  
System zbliżeniowy to 
wygodne rozwiązanie, gdy 
mamy brudne ręce. Pojemnik 

dzięki temu pozostaje 
czysty i nie widać 
na nim ani odcisków 
palców, ani śladów 

kropel wody. 
Pozwoli też 
łatwo korzystać 
z mydła małym 
dzieciom, które 
nie dosięgają 
często do pompki 
tradycyjnego 
pojemnika.

WYZWANIA DLA DOMU
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WYWIAD    z wizytą w mieszkaniu Pauliny Holtz

 Wiele osób, które tak jak Pani, 
pracują w mieście, szuka azylu 
w odleglejszych dzielnicach, a nawet 
poza miastem. Jak to się stało, 
że Pani, osoba tak aktywna, a zarazem 
poszukująca wewnętrznego wyciszenia 
wybrała jako miejsce do życia 
mieszkanie w samym centrum miasta? 
Osiągnięcie stanu wewnętrznej harmo-
nii nie zależy od miejsca zamieszkania. 
Sprzyjającą jej przestrzeń można sobie 
urządzić w  każdym miejscu. Oczywiście 
samo mieszkanie, jego układ i przestrzeń 
może temu pomagać. Ja od wczesnej 
młodości mieszkam w  samym centrum 
miasta i  nie wyobrażam sobie innego 
miejsca do życia. To, że jest to mieszkanie 
w starej kamienicy, nie jest dziełem przy-
padku. Jestem wychowana w wielkiej pły-
cie i odkąd z niej „wyszłam”, wiedziałam, 
że już nigdy nie wrócę do tego typu bu-
downictwa. Było dla mnie oczywiste, że 
kiedy już będę miała swoje mieszkanie, 
będzie ono w  kamienicy. Dlaczego cen-
trum miasta? Pierwsze moje samodzielne 
mieszkanie było w  centrum, przeprowa-

dziłam się wówczas z  odległej dzielnicy 
i szybko doceniłam wygodę życia w mie-
ście. Potem już sobie nie wyobrażałam, 
że można mieszkać gdzie indziej. Zresztą 
to była już moja własna, oswojona 
przeze mnie przestrzeń. Kiedy zamienia-
łam mieszkanie na większe, wiedziałam, 
że musi być to stara kamienica. Szuka-
łam miejsca z klimatem, a byłam przeko-
nana, że tylko stare kamienice dają taką 
możliwość. 

 I właśnie to mieszkanie spełniło Pani 
oczekiwania? 
Od razu, kiedy weszliśmy do mieszkania, 
a było to po dłuższym czasie poszukiwań, 
wiedziałam, że to jest właśnie moje ma-
rzenie. Że będzie to moje miejsce. Mia-

łam takie odczucie, mimo że mieszkanie 
było w  opłakanym stanie. Ciemne pasy 
na suficie, ściany trzydzieści lat nie malo-
wane, układ pomieszczeń odzwierciedla-
jący raczej potrzeby i  styl życia kilku po-
koleń wstecz. Jednak ani stan techniczny, 
ani zastana funkcjonalność nie miały dla 
mnie znaczenia. Najważniejsze było to, że 
mieszkanie jest w starej kamienicy, że jest 
wysokie, przestrzenne, a  przede wszyst-
kim, dzięki usytuowaniu na ostatnim, pią-
tym piętrze oraz dużym oknom skierowa-
nym na dwie strony świata bardzo dobrze 
doświetlone. Ponadto położenie kamienicy 
w drugim rzędzie zabudowy od ulicy było 
gwarancją ciszy, a  mimo bliskości innych 
budynków widok jest na dachy, a nie okna 
sąsiadów. Od razu poczułam jego klimat 
i dostrzegłam atuty. Było to to, czego po-
trzebowałam: miasto dostępne na wycią-
gnięcie ręki, a  zarazem cisza i  poczucie 
prywatności. Potem, kiedy urodziło się nam 
pierwsze dziecko, dokupiliśmy mieszkanie 
położone dokładnie poniżej, o  identycz-
nym jak nasze metrażu. Całość powstała 
po połączeniu obu mieszkań. 

Odnaleźć 
harmonię 
w zgiełku 
miasta

ROZMAWIAŁA: Hanna Jankowska
ZDJĘCIA: Archiwum prywatne

O remoncie swojego mieszkania, 
uprawianiu jogi oraz tym, jak aktywna 
zawodowo i rodzinnie kobieta może 
zawalczyć o spokój ducha i chwilę dla 
siebie, opowiada aktorka Paulina Holtz.

Uwielbiam remonty, to mój 
żywioł. Być może wynika to 
z tego, że mam wówczas 

wpływ na kształtowanie swojej 
przestrzeni życiowej, zyskuję 

niejako nad nią władzę

 FOT. M. MOTYCZYŃSKI
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ŻEBY ŻYCIE NIE STANĘŁO NA GŁOWIE 

Jogę można ćwiczyć wszędzie, joga jest dobra na wszystko. Jej uprawianie 
można rozpocząć w każdym momencie, kiedy tylko chcemy pomóc sobie 
i swojemu kręgosłupowi – takie jest główne przesłanie książki „Po pierwsze 
joga” autorstwa Pauliny Holz oraz Eweliny Godlewskiej. Książka powstała z myślą 
o tych wszystkich, którzy nie mają czasu i możliwości na regularne treningi pod 
okiem instruktora, ale są gotowi wykorzystać każdą chwilę, by ćwiczyć w domu, 
pokoju hotelowm, a nawet w biurze. Znajdziemy w niej również zestawy ćwiczeń 
pomocnych w zwalczaniu zmęczenia, przeziębienia oraz innych dolegliwości. 

 Aby jednak powstała wymarzona 
do życia przestrzeń, niezbędny był 
remont. Nie bała się Pani perspektywy 
uciążliwości z nim związanych? 
Uwielbiam remonty, to mój żywioł. Być 
może wynika to z  tego, że mam wów-
czas wpływ na kształtowanie swojej prze-
strzeni życiowej, zyskuję niejako nad nią 
władzę. Lubię stwarzanie nowej prze-
strzeni, zmiany w układzie wnętrz, prze-
stawianie ścian. Kocham zmiany, odkąd 
pamiętam, zawsze przestawiałam meble 
i  sprzęty. Nie bałam się więc remontu, 
choć na szczęście, nie byłam zdana wy-
łącznie na własne siły. Prace przebiegały 
dwuetapowo. W  pierwszym remoncie, 
który obejmował nasze „górne” miesz-
kanie, pomagała mi moja przyjaciółka, 
architekt wnętrz, Agnieszka Potocka. 
Choć na tym etapie zmiany nie były tak 
ogromne, była to nieoceniona pomoc 
w  najtrudniejszych momentach, a  cza-
sami wsparcie nawet z  pozoru w  bła-
hych sprawach, jak np. dobór koloru 
na ściany w  kuchni. Podczas tej współ-
pracy wiele się nauczyłam. Już wiem, 
że gniazdek elektrycznych nigdy nie jest 
w mieszkaniu za dużo, na każdej ścianie 

powinny być przynajmniej dwa. Drugi 
remont, który wiązał się z  łączeniem 
mieszkań przez strop i budową schodów 
robiła już firma zajmująca się projekto-
waniem mieszkań i  domów, która wraz 
ze znajomą architekt Basią Wrzosek, wy-
konywała projekty wszystkim zmian kon-
strukcyjnych oraz nadzorowała prace. 

Firma wsparła mnie również w dopełnie-
niu formalności urzędowych, czyli uzy-
skania pozwolenia na budowę oraz pro-
wadzenia dziennika budowy. Nie obyło 
się jednak bez naszego udziału – nowy 
układ i  przebudowa dolnego mieszka-
nia zostały zaprojektowane precyzyjnie 
według naszych założeń.

 Klimat mieszkań w starym 
budownictwie tworzą często 
zachowane elementy pierwotnego 
wystroju, takie jak drzwi, sztukaterie 
czy posadzki. Czy Pani udało się 
również coś ocalić z dawnej aranżacji? 
Zawsze starałam się dążyć do tego, by 
przynajmniej w  jakiejś części zachować 
to, co stare, co będzie świadectwem czasu 
powstania budynku czy dawnych stylów. 
Kamienica jest przedwojenna i z tamtego 
okresu udało mi się zachować mozaikową 
posadzkę z betonowych płytek w kuchni, 
a w dolnej części mieszkania – w łazience, 
którą urządziliśmy tam, gdzie pierwot-
nie była kuchnia. Teraz betonowe płytki 
typu terazzo to bardzo modny trend, ale 
kilka lat temu nikt w Polsce jeszcze nie my-
ślał w  ten sposób. Tylko mój upór zdecy-
dował o  zachowaniu posadzki. Pewnym 
wyzwaniem w  tym przypadku była kuch-
nia, ponieważ została ona powiększona 
o  fragment dawnej łazienki i  służbówki, 
gdzie posadzka była inna. Udało się jed-
nak znaleźć podobne w kształcie i wielko-
ści, choć różniące się kolorem i sposobem 
wykończenia powierzchni ceramiczne 

Witalność i żywiołowość 
aktorki znajduje 
odzwierciedlenie w wyborze 
kolorów. W aranżacji 
wszystkich wnętrz mieszkania 
dużą rolę odgrywają mocne 
nasycone barwy.



płytki podłogowe. Efekt jest ciekawy, 
a różniący się od starej posadzki pas pły-
tek jest świadectwem dawnych podziałów 
przestrzennych mieszkania. Z determina-
cją dążyłam też do tego, aby zachować, 
a  miejscami zrekonstruować stare tynki. 
Próby zrobienia przez ekipę gładzi gip-
sowej spotkały się z  moim zdecydowa-
nym sprzeciwem. Panowie musieli zry-
wać gładź i robić „stare tynki” od nowa. 
Niektóre elementy z  dawnego układu 
posłużyły do nowych funkcji. I  tak małe 
okno w  starej łazience świetnie doświe-
tla otwartą przestrzeń klatki schodowej 
oraz kuchni. Podczas obu remontów zale-
żało mi również na tym, aby to, co nowe 
nie kłóciło się z klimatem dawności. Pod-
kreślają go również meble i dekoracyjne 
przedmioty. 

 Mieszkanie jest dwupoziomowe. 
Zwykle w takich sytuacjach 
pierwszy poziom tworzy przestrzeń 
dzienną, na  drugim są sypialnie. 
Co zadecydowało o tym, że  układ 
funkcjonalny jest odwrócony?
Układ jest nietypowy, bo w ciągu dnia je-
steśmy wyżej, na noc schodzimy na dół.  
O  takim rozwiązaniu zadecydowały dwa 

czynniki. Pierwszy powód, praktyczny i eko-
nomiczny, związany był z  tym, że górne 
mieszkanie było wyremontowane wcze-
śniej – tutaj była już np. zrobiona kuchnia, 
więc odwracanie funkcji byłoby i uciążliwe, 
i kosztowne. Drugi aspekt, dla nas znacz-
nie ważniejszy, to dostęp światła natural-
nego. Kamienica położona jest w  oficy-
nie i mimo że mieszkania są dwustronne, 
kondygnacje położone poniżej są bardziej 
zacienione. Szczególnie dotyczy to strony 
wschodniej, gdzie do wysokości czwar-
tego piętra okna zasłania rozłożysty kasz-
tan. Część dzienna jest na piątym pietrze, 
a  tam dociera znacznie więcej światła. 
Wnętrza, w których się żyje w ciągu dnia, 
muszą być nie tylko otwarte, ale i dosko-
nale doświetlone, to był nasz priorytet. 

 Na co dzień uprawia Pani kilka 
dyscyplin sportowych, ćwiczy też 
Pani jogę. Czy również do tych celów 
wykorzystuje Pani swoje mieszkanie? 
Do ćwiczeń jogi potrzeba niewielkiej prze-
strzeni, z powodzeniem można rozpocząć 
i kontynuować treningi nawet w znacznie 
mniejszym mieszkaniu niż moje. Ja wraz 
z koleżankami trenuję w naszym salonie. 
Na czas ćwiczeń wprowadzamy niewiel-
kie zmiany, wystarczy odsunąć pod ścianę 
meble, robiąc odpowiednią ilość miejsca 

WYWIAD    z wizytą w mieszkaniu Pauliny Holtz

W miejscu dawnej kuchni urządzono łazienkę, 
która ma wszystkie atuty salonu kąpielowego.  
Światło naturalne zalewa pomieszczenie 
i podkreśla urodę aranżacji.

Aktorka podchodzi z szacunkiem i docenia 
wartość nielicznych pozostałości z architektury 
międzywojennej, czego dowodem jest 
zachowanie starej posadzki.

Zawsze starałam się dążyć do 
tego, by przynajmniej w jakiejś 

części zachować to, co stare, 
co będzie świadectwem 

czasu powstania budynku 
czy  dawnych mód
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na podłodze. W  praktyce wystarczy go 
tyle, ile zajmuje mata. Salon jest najlep-
szym miejscem do ćwiczeń również ze 
względu na kojący widok za oknem. Cze-
kam jednak na większy remont, kiedy bę-
dzie można zlikwidować rzadko używany 
przez nas pokój telewizyjny i  tam będę 
mogła urządzić swój własny pokój do ćwi-
czeń z prawdziwego zdarzenia. Specjalny 
pokój do ćwiczeń przy jodze nie jest jed-
nak konieczny. Ćwiczyć można wszędzie, 
również na biurowym krzesełku.

 Czy ćwiczenie jogi wpłynęło 
na  postrzeganie przez Panią 
przestrzeni mieszkalnej?
Właśnie teraz robię „czystki” w  swoim 
domu. Nagle poczułam potrzebę, żeby 
otrząsnąć się z  narastającego z  czasem 
bałaganu. „Otrzepać się” z rzeczy, które 
nie są mi potrzebne i których nie używam. 
Dojrzałam do decyzji, aby pozbyć się czę-
ści przedmiotów. Mam naturę zbieracza, 
więc nagromadziłam ich w  swoim życiu 
sporo. Joga może mieć związek z tą po-
trzebą oczyszczania przestrzeni. Poza tym 
minęło 7 lat odkąd tu mieszkamy, a mó-
wiąc trochę żartem, podobnie jak czło-
wiekowi charakter zmienia się co 7 lat, 
myślę, że podobnych zmian wymaga 
również mieszkanie. Ze względu jednak 
na brak czasu robię te porządki krok po 

kroku. Wymyśliłam taki system, że od 
czasu do czasu uprzątam jedną szufladę. 
Wówczas robię tam totalny porządek, zaj-
muje mi to nie więcej niż godzinę. Gdy 
zdarzy się kolejna wolna chwila, zabie-
ram się za kolejną szufladę lub  szafkę. 

Ponadto w  ramach oczyszczania prze-
strzeni przymierzam się do oddania lub 
sprzedania kilku mebli. 
Zadaniem, które stoi przede mną, są też 
zmiany w  pokoju dziecięcym. Ponieważ 
w  tej chwili moje córki wchodzą w wiek 
szkolny, jest już więc najwyższy czas, by 
dziecięcy pokój zmienić w  pokój uczen-
nic. W perspektywie czeka nas jednak nie 
tylko zmiana aranżacji ich wspólnej prze-
strzeni, ale również rozdzielenie córek 
–  przymierzamy się, aby oddać im drugi 
pokój na naszej dolnej kondygnacji. 

 Co poradziłaby Pani jako receptę 
na nadchodzącą zimę i na czas 
przedświąteczny? 
Dla poprawy odporności joga ma do za-
proponowania specjalne ćwiczenia roz-
grzewające, które pozwalają wzmocnić 
nasz organizm, zabezpieczając go przed 
zimowymi chorobami. Instruktaż, jak je wy-
konać, pokazuję również w swojej książce. 
Są tam także specjalne ćwiczenia dla osób 
przeziębionych i chorych. 
Zapracowanym przed świętami kobietom 
polecam przede wszystkim chwilę dla sie-
bie. Dla przemęczonej i  sfrustrowanej po 
wielu dniach przygotowań pani domu święta 
stają się katorgą. W moim życiu przyszedł 
taki moment, kiedy powiedziałam: dość. 
Wprowadziłam zwyczaj dzielenia się przy-
gotowaniem świątecznych potraw –  każdy 
z gości przynosi jakąś potrawę. Dzięki temu 
jest spokój, każdy coś przygotował, więc 
czuje się częścią tego wieczoru. Wigilia staje 
się dla wszystkich przyjemnością, a ja mogę 
się cieszyć spotkaniem. Bo tak naprawdę, 
jakie znaczenie w  stosunku do wartości, 
jaką jest czas spędzany z bliskimi, ma to, 
że  akurat zabrakło chrzanu? 

13

Zapracowanym przed 
świętami kobietom polecam 

przede wszystkim chwilę 
dla siebie 

Klatka schodowa nie jest jedynie miejscem 
komunikacji łączącym dwa poziomy 

mieszkania. Za sprawą rzadko spotykanych 
w tego typu miejscach pamiątek rodzinnych 

ma w sobie duży ładunek emocjonalny. 
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Kiedy wspominam święta mojego 
dzieciństwa, nie była to wyłącznie 
sielanka. Warunki, w  jakich nawet 

najprostsze produkty spożywcze zdoby-
wało się z  trudem, miały duży wpływ nie 
tylko na same przygotowania, ale w du-
żym stopniu determinowały atmosferę 
przedświąteczną. Polowanie po sklepach, 
na jakie w okresie przedświątecznym uda-
wali się rodzice, a z czasem także ja z bra-
tem, zabierało większość naszego czasu 
i kosztowało mnóstwo nerwów. W efekcie 
świąteczne menu było uproszczone, a ze-
staw potraw często podstawowy, choć wy-
starczający, żeby zachować tradycję i z ho-
norem ugościć rodzinę. Karp, zawsze jesz-
cze tuż przed wigilią pływający w wannie, 
z  poświęceniem zdobyte szynka, poma-
rańcze i mieszanka wedlowska – to już był 
luksus! 

OSZCZĘDNE ŚWIĘTA W CZASACH 
PRODUKTOWEGO DOBROBYTU
Dzisiaj niczego w  sklepach nie brakuje, 
problemem jest raczej nadmiar wyboru. 
Z obserwacji wiem, że pojawienie się na 
naszym rynku wyszukanych, często egzo-
tycznych dla nas produktów stało się dla 
wielu osób pewną pułapką. Serwowa-
nie ryb na wigilijnym stole nie ogranicza 
się już jedynie do smażonego karpia i śle-
dzi w cebulce. Na stół trafiają też inne ga-
tunki ryb, często wymyślnie przygotowane, 
a nierzadko również i owoce morza pod 
różnymi postaciami. Sklepy kuszą w  tym 
czasie promocjami nie tylko na łososia, ale 
też na mule, ośmiorniczki i krewetki. Jest to 
pułapka, bo choć jednostkowo dany pro-
dukt wydawać się nam może niedrogi, 
świąteczne menu z  dużym ich udziałem 
będzie kosztowne, a nierzadko tak samo 

Aby zasiąść przy świątecznym stole, trzeba ponieść niemałe koszty. 
Efektem ubocznym jest jednak również przemęczenie, odbierające 
przyjemność świąt. Tymczasem nawet wystawne przyjęcie można 
przygotować, oszczędzając czas, siły i pieniądze. Tym razem 
dzielimy się z Państwem naszymi własnymi doświadczeniami.  

Święta od kuchni
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pracochłonne, jak przyrządzenie trady-
cyjnych potraw. Ponadto rzadko się zda-
rza, żeby można było sobie pozwolić na 
zastąpienie tradycyjnych polskich potraw 
wyłącznie egzotycznymi. Przy świątecz-
nym stole zasiada kilka pokoleń, dlatego 
menu powinno być uniwersalne. Może się 
bowiem zdarzyć, że nie wszystkim nowe 
smaki będą odpowiadały. W efekcie przy-
gotowania do wilgii kończą się tym, że dla 
siostry i szwagra robimy sushi, a dla babci 
i cioci smażymy karpia – chcąc dogodzić 
wszystkim, napracujemy się i  wykosztu-
jemy podwójnie.
Jeśli chodzi o  mnie, incydent w  postaci 
eksperymentów z  egzotycznych produk-
tów serwowanych na święta mam już za 
sobą. Po jednej z wigilii, kiedy półmisek ło-
sosia w stokrotkach prawie w całości wy-
lądował w koszu, wróciliśmy wyłącznie do 
tradycji. I  choć część z  tradycyjnych pol-
skich potraw jest dość pracochłonna, to 
i tak jest szybciej, i taniej. Czasami skuszę 
się na jeden nietypowy dodatek, traktując 
go raczej jako urozmaicającą stół dekora-
cję. Zdarza się też, że ktoś z  gości przy-

niesie jakąś bardziej oryginalną potrawę. 
Ograniczenie wyłącznie do tradycyjnego 
menu wymaga jednak reżimu zakupo-
wego. Wyruszając na zakupy przedświą-
teczne koniecznie trzeba zrobić prezyzyjną 
listę, a w  sklepie czy na targu na chwilę 
„oślepnąć”, aby nie skusić się na dziesiątki 
modnych, drogich i  nie zawsze niezbęd-
nych produktów. Jak wiem z doświadcze-
nia i tak często część z nich zostanie zapo-
mniana w lodówce lub spiżarce. 

OSZCZĘDZAMY SIŁY I ZDROWIE
Domy, w  których wszystkie świąteczne 
przygotowania spadają na barki gospo-
dyni, ciągle nie należą do rzadkości. Jed-
nak do sztuki, jaką jest rozdzielenie prac 
między członków rodziny dochodziłam 
stopniowo. Nie sprawdziło się na przy-
kład umawianie się z  innymi paniami 

z rodziny na wspólne przygotowanie po-
traw tuż przed wigilią. Zwykle komuś coś 
wypadało w  ostatniej chwili, więc i  tak 
wszystko spadało na mnie. Obawiając się 
takich sytuacji i wiedząc, ile nerwów 

Przy świątecznym stole 
zasiada kilka pokoleń, 

dlatego menu powinno być 
uniwersalne

Nie ma świąt bez pieczenia pierniczków. 
Znaczenie ma tutaj nie tylko możliwość 
zaangażowania dzieci, ale też niepowtarzalny 
zapach przenikający dom jeszcze przez wiele dni. 

AUTORKI TEKSTU: Hanna Jankowska, Agnieszka Subicz-Kucharska, Anna Wojciechowska
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może kosztować mnie taka organiza-
cja prac, zwykle dużo wcześniej przygo-
towywałam wszystko sama. Od pewnego 
czasu coraz powszechniejsza i godna po-
lecenia jest tradycja świąt składkowych, co 
sprowadza się do tego, że każdy kto bę-
dzie uczestniczył w świątecznym przyjęciu, 
przynosi gotową potrawę. Wystarczy się 
przełamać i zapraszając gości na wigilię 
czy święta uprzedzić ich, że właśnie wpro-
wadzamy taki zwyczaj. Dobrze, gdy na 
początek mamy jakiś pretekst, np. małe 
dziecko, w następnych latach zwykle idzie 
już jak z płatka. Gotowe potrawy, ewen-
tualnie tylko do podgrzania, przyniesione 
przez rodzinę w moim przypadku okazały 
się najlepszym rozwiązaniem. 
Do prac w kuchni, które i tak muszą zostać 
wykonane, warto wciągnąć też najbliższą 
rodzinę, a szczególnie dzieci. Moje córki 
od maleńka kroją składniki na sałatkę ja-
rzynową, dekorują ciasta. Rodzinnym rytu-
ałem jest robienie świątecznych piernicz-
ków – frajda jest tym większa, im więcej 
uda się na tę okazję zaprosić koleżanek. 
Wciąganie do prac przedświątecznych 
dzieci nie tylko oszczędza nasz czas, ener-
gię i siły, ale też ma aspekt wychowawczy 
– w  ten sposób uświadamy dzieciom, że 
święta są naszą wspólną sprawą.  

WYSTRÓJ STOŁU – ŚWIĄTECZNIE, 
ALE UNIWERSALNIE
Ważniejsze od potraw są w  moim domu 
zastawa i dekoracja stołu. Nie kupuję jed-
nak i nie ozdabiam stołu typowymi gadże-
tami świątecznymi. Wbrew pozorom jest to 
również duża oszczędność. Podliczyłam kie-
dyś, ile można wydać na świąteczny obrus, 
stroiki, serwetki, świece i inne typowo świą-
teczne dekoracje – wyszła z tego niemała 
suma. Jedynym świątecznym elementem na 
naszym stole są maleńki żłóbek i  talerzyk 
z  opłatkiem. Nastrój tworzą świece, które 
umieszczamy w świecznikach różnej wyso-
kości. Poszczególne święta różnicuję jedynie 
kolorem świec – dla Bożego Narodzenia 
jest to czerwień, zieleń, ewentualnie złoty. 
Całość delikatnie dekorujemy kilkoma ga-
łązkami świerku. Kluczową sprawą jest na-
tomiast obrus. Koniecznie biały, dobrze wy-
prasowany. Nie ma nic gorszego niż serwo-
wanie nawet najbardziej wykwintnych dań 
na nieuprasowanym, a nie daj Boże popla-
mionym obrusie. Szczególny charakter tego 
święta podkreślam, stawiając na stole naj-
lepszą zastawę, jaką mam w swoich zaso-
bach. Mam taką swoją własną tradycję, że 
zamiast jednorazowych gadżetów świątecz-
nych, przed każdymi świętami lub ważną 
rodzinną uroczystością kupuję jakiś jeden 

efektowny element zastawy stołowej. Raz 
jest to patera na ciasto, innym razem ło-
patka lub zestaw eleganckich widelczyków 
do tortu. W ten sposób przez wiele lat udało 
mi się zgromadzić dużo pięknych elemen-
tów, które uświetniają kolejne uroczystości. 
Dzięki temu tworzę również swoistą „sto-
łową historię” swojej rodziny, w której nie-
mal każda filiżanka powiązana jest z jakimś 
ważnym wydarzeniem rodzinnym, niosąc za 
sobą wspomnienia tamtych chwil. 

Kiedy mówi się o  oszczędnościach 
w  kuchni, na myśl przychodzą mi 
dwie zasadnicze kwestie: oszczęd-

ności na produktach, czyli jak zrobić coś 
z niczego (i nie chodzi tu o z „byle czego”) 
oraz oszczędności czasu, którego szcze-
gólnie świąteczne gotowanie pochłania 
zbyt wiele, jak dla pracującej na etacie 
kobiety. Kiedy zbliża się Boże Narodzenie 
i  perspektywa spędzania czasu przy za-
stawionym stole, staram się przygotować 
plan potraw, jakie zamierzam serwować. 

JEDNA PRACA – KILKA POTRAW
Plan przyrządzania dań jest niezbędny 
nie tylko po to, żeby sporządzić sobie za-
wczasu precyzyjną listę potrzebnych pro-
duktów, ale głównie dlatego, żeby powią-
zać ze sobą grupy potraw, gdzie jedna 
może być bazą dla powstania drugiej, 
dzięki czemu nic się nie zmarnuje. Przy-
kładem może być chociażby rosół, któ-
rego gotuję największy, jaki mam w domu 

„gar”. Rosół jest bazą zup, może być tak 
też serwowany, ale z jego reszty po doda-
niu żelatyny można przygotować galarety. 
W  ten sposób robię zawsze znakomite 
zimne „nóżki” drobiowe na przystawkę, 
wykorzystując przy tym kawałki kurczaka 
i niektóre warzywa z tegoż wywaru. Jedne 
produkty, jedno gotowanie, finalnie dwie 
potrawy. Staram się myśleć też o tym, żeby 
potrawa, którą serwuję jako danie główne, 
mogła być podawana np. na drugi dzień 
na zimno. Dlatego kiedy piekę mięso, za-
wsze trzymam pieczeń w  kawałku i  sos 
przygotowuję oddzielnie. Nie warto kroić 
całej pieczeni i  odgrzewać kawałków 
w  przygotowanym sosie,  gdyż  potrawa 
może być wtedy zaserwowana tylko w tej 
wersji. A tak wystudzoną pieczeń możemy 
podawać również jako wędlinę lub użyć 
kawałków do sałatki (tak często robię z in-
dykiem lub kurczakiem). Tłuszcz z pieczo-
nego mięsa też zawsze warto wykorzy-
stać, ma on zwykle aromat ziół i maceraty, 

Poza podstawowym kompletem świateczną 
zastawę uzupełniają naczynia w tej samej tonacji 
kolorystycznej. 
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a zatem nadaje się doskonale do bazy dla 
innej potrawy. Na przykład duszona ka-
pusta czerwona jest doskonała na tłusz-
czu z kaczki lub gęsi. Tłuszcz z mięsa wie-
przowego, głównie z boczku, można zlać 
do małej kokilki – zwykle po wystudze-
niu robi się z niego smalczyk z galaretką, 
doskonały do ciemnego pieczywa jako 
przystawka. 

Z DZIŚ NA JUTRO
Rzadko kiedy przygotowane produkty na 
dany moment zostają zużyte do końca. 
Oszczędność to wykorzystanie ich jako 
składniki innych dań, równie wykwintnych. 
Oczywiście najpopularniejsze skojarze-
nie to ziemniaki. Serwowane na sypko do 
głównego dania, jeśli zostaną, na drugi 
dzień stają się bazą pomysłów i możliwo-
ści: purée zapiekane w formie małych cia-
steczek (zwane popularnie ziemniakami 
księżnej), zapiekanka ziemniaczana, sa-
łatka z ziemniaków, kopytka, pączki ziem-
niaczane etc. Jeśli brak nam inwencji i po-
mysłu, z pomocą przychodzi internet. I je-
śli już dziś wiemy, że będziemy gotować 

na święta barszcz czy grzybową, teraz 
sprawdźmy, jak wiele możliwości na cie-
kawe potrawy dają nam ugotowane bu-
raki czy suszone, ugotowane grzyby ko-
nieczne do przygotowania tych zup.
Powiązanie ze sobą potraw i  produktów 
pozwala na rozbudzanie świadomości ku-
linarnej, pobudza naszą kreatywność, go-

tujemy często z tego, co mamy i nie mar-
nujemy produktów. Nie trudno bowiem, 
szczególnie na Boże Narodzenie, wpaść 
w pułapkę zbyt wielu różnorodnych potraw 
i bardzo drogich zakupów.  Drobne, proste 
dania – jak np. carpaccio z buraków, mogą 
być bardzo tanie, nie tracąc przy tym na 
walorach smakowych i reprezentacyjności. 
Wykorzystanie jednej potrawy do przygo-
towania drugiej ma też dodatkową (er-
gonomiczną) zaletę. Sprawia, że gotuje 
nam się sprawniej, trochę tak systemowo, 
oszczędzamy dzięki temu naszą energię 
i czas, mniej też się frustrujemy.

MECHANICZNI POMOCNICY
Nie wyobrażam sobie szybkiego i  spraw-
nego gotowania bez pomocnych sprzętów. 
Mój czas przed świętami jest na wagę złota, 
dlatego robię wszystko, by zaoszczędzić 
właśnie na nim. Robot kuchenny, mikro-
falówka, blender, szybkowar to urządze-
nia, bez których nie podjęłabym się przy-
gotowania żadnych świąt. Znany komu-
nał brzmi „dobra organizacja pracy zwięk-
sza efekty” i w tym konkretnym przypadku, 

żywo mu przyklaskuję.
Mało osób zdaje sobie sprawę, że ku-
chenka mikrofalowa to urządzenie nie 
tylko do odgrzewania. I  choć nie zawsze 
gotowanie w mikrofali jest krótsze od go-
towania tradycyjnego, to ma tę jedną pod-
stawową zaletę – nie zajmuje palnika na 
kuchence (co w  trakcie świątecznego go-
towania ma duże znaczenie) i  nie wy-
maga pilnowania. W  mikrofalówce do-
skonale gotują się kasze i  ryż, mogą być 
podawane bezpośrednio z  niej, gdyż nie 
wymagają dodatkowej obróbki, są syp-
kie i nigdy nie przypalone. Nie wyobra-
żam sobie już innego gotowania ziem-
niaków w mundurkach, jak właśnie w ku-
chence mikrofalowej. Są doskonałe do 
podawania jak „z wody”, ich miąższ jest 
sypki, a zawinięte w folię aluminiową i na 
krótko podpieczone w  piekarniku, sma-
kują jak z ogniska. Plastikowe naczynia do 
mikrofalówki są zdecydowanie wygodniej-
sze w  użyciu, nie brudzą się tak jak tra-
dycyjne garnki, a  jednocześnie służą do 
przechowywania żywności, można też 
w  nich zamrażać. W  kuchence mikrofa-
lowej świetnie gotuje się na parze i  jeśli 
ktoś ceni sobie zdrową kuchnię i zaopatrzy 
się w stosowne dwu-, trzypoziomowe na-
czynie, będzie mógł przyrządzać szybciej 
kilka potraw na raz. Wielofunkcyjna mi-
krofalówka jest też pomocna w pieczeniu 
i grillowaniu. Wymaga jednak już zgłębie-
nia jej indywidualnych możliwości – każdy 
model ma różne rozwiązania. Kuchenka 
mikrofalowa chociaż też zużywa prąd, jest 
z pewnością konkurencją dla piekarnika, 
który musimy nagrzać i utrzymywać w nim 
stałą temperaturę przez cały czas. Ja ko-
rzystam z wszystkich funkcji  kuchenki mi-
krofalowej i  jestem zwolenniczką takiego 
gotowania. W czasie, kiedy goście czekają 
na posiłki nie stoję nad parującą kuch-
nią pełną garnków, zwykle ograniczam 
się do garnka z zupą, czasem szybkowaru 
i małego rondla z sosem, reszta dań sie-
dzi w piekarniku i mikrofalówce. Gotując, 
wszelkie prace ręczne, jeśli jest taka możli-
wość, staram się przekazać robotowi. Ście-
ranie, mielenie i krojenie, szczególnie jeśli 
są to większe ilości niż jedna marchewka, 
robię mechanicznie. Nie każdy wie, że na-
wet mały robot wielofunkcyjny doskonale 
zagniata ciasto. Nie musimy rozkładać 
stolnicy, obsypywać mąką połowy kuchni, 
nie musimy też tracić czasu na mozolne 

Wybierając kuchenkę mikrofalową, warto zwrócić 
uwagę na pojemność jej komory, warunkuje 
to bowiem możliwość wstawiania wysokich 
i  piętrowych naczyń.

Używanie szybkowaru wymaga dobrej 
znajomości instrukcji, ważne jest bowiem, na ile 
sami musimy kontrolować zawór ciśnienia.

Korzystając z robota kuchennego, warto pamiętać 
o stopniowaniu mocy, do krótkiego szatkowania 
i miksowania wystarczy np. bieg pulsacyjny.

Mało osób zdaje sobie 
sprawę, że kuchenka 

mikrofalowa to urządzenie 
nie tylko do odgrzewania
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wygniatanie. W robocie kuchennym z po-
wodzeniem i wygodnie można zrobić cia-
sto na pierogi i na makaron. Ponieważ np. 
ciasto pierogowe musi odpocząć, farsz 
też przygotowuję w  robocie. Jedna ma-
szyna, jedno stanowisko, jeden bałagan. 
Robot to ogromne ułatwienie i  oszczęd-
ność czasu. Najważniejsze też, że wszelkie 
jego elementy łatwo się myje, a jeśli mo-
żemy skorzystać przy tym ze zmywarki, to 

ulga nie lada. Wreszcie szybkowar, urzą-
dzenie chyba najmniej popularne, przy-
najmniej wśród moich znajomych. A prze-
cież jak tu zrobić szybko bigos bez szyb-
kowaru? Kto ma tydzień na jego gotowa-
nie, szybkowaru na pewno nie potrzebuje. 
Ja przygotowuję pyszny, aromatyczny, pe-
łen wielu smaków bigos w  szybkowarze 
w  dwóch podejściach – najpierw mięsa, 
potem do nich pozostałe skladniki: kapu-

sta, kiełbasa, grzyby, śliwki wędzone oraz 
przyprawy. Działanie temperatury i ciśnie-
nia sprawia, że potrawy gotują się dużo 
szybciej (podobno nawet o 70%), nie tracą 
na smaku, a nawet mam wrażenie, że są 
bardziej esencjonalne. Szybkowar jest do-
skonały do mięs, które potrzebują czasu, 
takich jak wołowina, golonki, baranina. 
Potrawy z  nich zwykle przygotowuję wła-
śnie w szybkowarze, bo tylko tak (z moimi 
amatorskimi umiejętnościami) mam gwa-
rancję miękkości i smaku.
Udane święta to wykwintne przyjęcia, ale 
też spokój, odpoczynek, trochę wytchnie-
nia w codziennej gonitwie. Jako gospo-
dyni domowa sugeruję innym Paniom, 
by w tym szczególnym czasie oszczędziły 
też  trochę same siebie, nie zarzuciły się 
ilością sprawunków, nie komplikowały 
sobie kulinarnych działań oraz żeby nie 
narażały się na wydatki, których konse-
kwencje przeniosą na nowy rok. Swoją   
drogą sugeruję zainwestować w  robota 
kuchennego „pod choinkę”, a polędwice 
wołową zamienić na wspomnianego już 
buraka.

Duża przestrzeń 
robocza na 
blacie daje 
mi wygodę 
korzystania 
z różnych 
sprzętów 
kuchennych. 
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Co roku powtarzam sobie, że święta 
Bożego Narodzenia to tylko dwa 
dni i  jeden bardzo ważny wieczór. 

Wiem przecież, że znacznie ważniejszy 
jest ich wymiar duchowy – nie tylko w sfe-
rze wiary, ale też wartości rodzinnych, 
niż ten materialny, i  co roku na tydzień 
przed świętami zaczynam się poddawać 
„gwiazdkowej gorączce”. Bo przecież roz-
poczynające się już po pierwszym listo-
pada marketingowe święta mają wpływ 
nawet na najbardziej racjonalnie myślą-
cych i świadomych handlowych haczyków 
konsumentów. Świąteczne dekoracje, ko-
lędy, zapachy rozmiękczają moje serce 
i  niestety portfel też. W  rezultacie „ma-
gia świąt” sprawia, że 27 grudnia budzę 
się z dużym zapasem smażonego karpia, 
dwoma pasztetami, jeszcze pełnym garn-
kiem bigosu oraz nietkniętym pieczonym 
boczkiem. I  jak co roku okazuje się, że 
nawet moja pięcioosobowa rodzina oraz 
liczni goście nie poradzili sobie z  moimi 
ambicjami kulinarnymi. Jak sobie radzę 
z nadmiarem poświątecznej żywności?

ZAMRAŻARKA 
–  NASZA  ŻYWICIELKA
By nie wpadać we frustrację i  nie mar-
nować jedzenia, przystępuję do jego 
mrożenia. Poczynione po świętach za-

pasy będą jak znalazł nie tylko na syl-
westra i  Nowy Rok, ale przydadzą się 
także podczas sytuacji awaryjnych, kiedy 
to wracam z pracy w porze nie sprzyja-
jącej przyrządzaniu posiłków. Moja za-
mrażarka jest w  stanie pomieścić nawet 
spore zapasy. Wygląda jak tradycyjna lo-
dówka jednodrzwiowa. W jej wnętrzu są 
zamontowane szuflady wykonane z prze-
zroczystego plastiku, a na drzwiach bal-
koniki drzwiowe. Szuflady są usytuowane 
na prowadnicach teleskopowych – wy-
suwam je bez żadnego wysiłku. Ma też 
system zabezpieczający przed całkowi-
tym wysunięciem oraz niewielkie szuflady 
przeznaczone do przechowywania bar-
dzo małych produktów. Moja zamrażarka 
jest także energooszczędna. Ponieważ 
ma klasę AA, zużywa do kilkudziesięciu 
procent mniej prądu niż 
dwa osobne urządze-
nia. Jest wyposażona 
w system szybkiego za-
mrażania, co pozwala 

jednocześnie zamrażać większą liczbę 
produktów w ciągu doby, a także umoż-
liwia zachowanie naturalnej świeżości 
mrożonek. Ponadto chroni zamrożone 
produkty przed chwilowym rozmroże-
niem, np. gdy do szuflady z kilkoma mro-
żonkami wkłada się dużo świeżych pro-
duktów, które ogrzeją mrożonki, dopro-
wadzając je do chwilowego rozmrożenia. 
System no frost całkowicie eliminuje szron 
ze ścian, półek oraz powierzchni produk-
tów. Szron nie przekształca się w lód i za-
mrażarki nie muszę rozmrażać.

CO ZAMRAŻAM I W CZYM
Lista produktów, które można zamrażać 
jest bardzo długa. Mogą to być zarówno 
chleb i rosół, a także przetworzone ryby, 
mięso oraz bigos. Zanim schowam je do 
zamrażarki, muszę zadbać o  ich odpo-
wiednie zapakowanie. Nie używam cien-
kich toreb, w  jakich kupujemy żywność. 
Moim sprawdzonym sposobem są opa-
kowania próżniowe, a  do mrożenia bi-
gosu specjalne woreczki przeznaczone 
do mrożenia. Są one wykonane z  ela-
stycznej i grubej folii, która nie przymarza 
do mrożonej żywności. Jednocześnie je-
dzenie zachowuje świeżość i smak – prze-
chowywana w nich żywność nie przemar-
znie i nie utleni się. Woreczki mają klipsy, 
zapewniające ich szczelne zamknięcie. 
Podobne właściwości mają torebki zamy-
kane na zamek strunowy lub suwak. 
Bardzo popularne są pojemniki plasti-
kowe oraz inne wykonane z materiałów 
sztucznych. Jednak wybierajmy je z  roz-
wagą – mogą bowiem zawierać substan-
cje rozpuszczające się w tłuszczach. Dla-
tego nie wolno w nich przechowywać ma-
sła, mięsa, wędlin lub serów oraz go-
towych potraw zawierających tłuszcz. 
Wyjątkiem są te, które są sygnowane 
znakiem łyżki lub widelca, a  ich produ-
cent gwarantuje, że można w  nich trzy-

mać żywność, która ma w swym skła-
dzie tłuszcz.

20  zima 2015

DOMOWE FINANSE    sposoby na oszczędzanie

Potrawy przetworzone 
można przekładać do 

odpowiednich pojemników, 
dopiero gdy zupełnie 

ostygną. Żywność należy 
mrozić w temperaturze od 

18 do 23°C. 
 FOT. FOTOLIA.COM
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Wspaniale byłoby pomalować wnę-
trza pomieszczeń w domu w taki 
sposób, aby przez wiele lat nie 

trzeba było ich odświeżać, a kolejną farbę 
nanosiłoby się jedynie w sytuacji, gdy znu-
dzi nam się poprzedni kolor lub faktura. 
Niestety ściany się brudzą, kurzą i  ule-
gają uszkodzeniom mechanicznym. Je-
śli w  domu są małe dzieci, powierzchnie 
ścian niejednokrotnie stają się polem reali-

zacji ich artystycznej twórczości, co po ja-
kimś czasie daje często opłakane efekty. 
Nie tylko z tego względu konieczne jest re-
gularne odświeżanie wnętrz. Istnieją jednak 
sposoby, aby ponowne malowanie ścian 
odsunąć na przyszłość. Wszystko zależy od 
tego, jakiej farby użyjemy oraz na ile profe-
sjonalnie zostanie ona naniesiona. Wśród 
nowoczesnych produktów nie brakuje dziś 
takich, które nie boją się czyszczenia oraz 

intensywnej eksploatacji. W niektórych przy-
padkach już jedna warstwa nowoczesnej 
i wytrzymałej farby wystarczy, aby stworzyć 
trwałą powłokę o  wyjątkowych właściwo-
ściach. Producenci prześcigają się z ofertą 
coraz bardziej unowocześnionych produk-
tów ściennych. Trzeba jedynie wiedzieć, 
jaką farbę wybrać do danego pomieszcze-
nia oraz jak odnaleźć się wśród wielu ozna-
czeń, nazw i substancji składowych. 

Jakie farby zastosować do malowania wnętrz, aby ich ściany zostały czyste i eleganckie 
na długi czas? Te oczekiwania spełnią produkty zmywalne, szorowalne oraz plamoodporne.

Ściany wewnętrzne 
bez skaz i plam

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

 FOT. FOTOLIA.COM
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FARBY ZMYWALNE, CZYLI JAKIE?
Są to produkty odporne na mycie na 
mokro. Można je przecierać wilgotną 
szmatką, dzięki czemu usuniemy z  nich 
kurz i powierzchniowe zabrudzenia. Nie-
stety, nie wszystkie farby oznaczone jako 
zmywalne w  rzeczywistości są odporne 
na wycieranie. Słabej jakości produkty 
pod wpływem mycia tracą wierzchnią 
warstwę. Można powiedzieć, że są zmy-
walne dosłownie, czyli uda nam się zmyć 
plamę, ale wraz z nią też farbę. Punktowe 
mycie tak pokrytej ściany może skutko-
wać kleksami i mało estetycznymi wytar-
ciami. Z tego względu warto nie tylko wy-
bierać produkty sprawdzonych firm, ale 
również odpowiednio oznaczone.

CZYM SĄ FARBY SZOROWALNE?
Takie farby nie boją się intensywnego 
mycia połączonego z  tarciem. Miękką 
szczotką z  dodatkiem wody umyjemy 
z nich większość zabrudzeń. Oprócz ide-
alnego krycia tworzą one warstwę zabez-
pieczającą powierzchnię ściany przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki 
tym właściwościom malowanie wnętrz 
możemy planować o  wiele rzadziej niż 
przy zwykłych farbach ściennych. Do-
skonale sprawdzą się w miejscach takich 
jak przedpokój, hol czy pokój dziecięcy. 

Ale  również warto je zastosować w kuchni, 
łazience, garderobie czy spiżarni. 

FARBY PLAMOODPORNE,  
CZYLI ODPYCHAJĄCE BRUD
Są to produkty, które po nałożeniu na 
ścianę nie tylko utrzymują jednolitą pod 
względem barwnym powłokę, ale rów-
nież tworzą barierę dla wnikania zabru-
dzeń. Specjalne dodatki do farby zasad-
niczej tworzą na malowanej powierzchni 
twardą i odporną warstwę. Po wyschnię-
ciu sprawia ona, że nie tylko brud w nią 
nie wniknie, ale również trudno będzie 
osiąść kurzowi. Sprawia to wyjątkowo 
gładka struktura farby. Taką ścianę mo-
żemy przetrzeć na mokro i szorować. Po-
włoka malarska doskonale nadaje się do 
mycia. Utworzona na powierzchni ściany 
warstwa to również zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, dlatego 

nadaje się ona do stosowania w  miej-
scach, gdzie ruch jest natężony, istnieje 
ryzyko zadrapań i uderzeń.

LATEKSOWE FARBY  
DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
Chcąc kupić produkt odporny na mycie, 
szorowanie i wnikanie brudu, warto wy-
brać odpowiednie farby lateksowe. Są 
droższe od zwykłych ściennych, ale ich 
zalety są niepodważalne. Nie tylko są od-
porne na wilgoć, ale również nie pozwa-
lają na osadzanie się zanieczyszczeń. Nie 
widać na nich odciśniętych palców czy 
ciemnych linii w miejscu, gdzie stoją do-
sunięte do ściany meble oraz domowe 
sprzęty. Po pomalowaniu wyschnięta 

KLASY FARB, A ICH ODPORNOŚĆ
Jedynie farby o klasie I i II można uznać za szorowalne i zmywalne. 
Wynika to z grubości ubytków w powłoce malarskiej, które są ustalane 
laboratoryjnie i testowane w specjalnych warunkach. Niejednokrotnie 
produkty te podlegają certyfikacji. Warto sprawdzić, jaki jest ubytek farby, 
przy danej liczbie cykli szorowania:

 klasa I ubytek do 5 mikronów po 200 cyklach szorowania;
 klasa II ubytek od 5 mikronów do 20 mikronów po 200 cyklach 

szorowania;
 klasa III ubytek od 20 do 70 mikronów po 200 cyklach szorowania;
 klasa IV ubytek poniżej 70 mikronów po 40 cyklach szorowania;
 klasa V ubytek powyżej 70 mikronów po 40 cyklach szorowania.

Najważniejszym 
oznaczeniem wskazującym 

na odporność farby na 
ścieranie i mycie jest jej klasa, 

o której informuje karta 
techniczna produktu

Zwróćmy uwagę, czy wybrana farba do ścian 
jest jedynie zmywalna, czy szorowalna. Od tego 
zależy sposób jej czyszczenia. FO
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farba pozostaje elastyczna, co wynika 
z  jej składu. Odpowiedni rodzaj spoiwa 
sprawia, że właściwości odpornościowe 
produktu są znacznie wyższe i  one wła-
śnie odpowiadają za możliwość zmywa-
nia i szorowania. 
Dodatkowo produkty lateksowe są bar-
dziej wydajne od zwykłych farb przezna-
czonych do malowania ścian we wnę-
trzach. Mają one też dużą siłę krycia. 
Niektóre pozwalają uzyskać optymalny 
efekt już przy położeniu jednej warstwy. 
Jednak przy większości produktów latek-
sowych poleca się malowanie dwukrotne. 

KLASA ODPORNOŚCI FARB 
WEWNĘTRZNYCH
Kupując farbę lateksową, warto spraw-
dzić jej stopień połysku. Im wyższy, tym 
będzie ona tworzyła mocniejszą i  bar-
dziej odporną warstwę na ścianie. Najle-
piej też wybierać produkty, których prze-

znaczenie wskazuje na dużą odporność 
na ścieranie, co wiąże się ze zmywalno-
ścią i szorowalnością. 
Jeśli na puszce farby znajdziemy in-
formację, że jest przeznaczona do po-
mieszczeń biurowych czy użyteczności 
publicznej, wówczas mamy pewność, że 
sprawdzi się również w  miejscach naj-
bardziej eksploatowanych przez wszyst-
kich domowników lub choćby w  po-
koju dziecięcym. Opis może wskazywać 
też na przeznaczenie farby do pokrywa-
nia ścian w pomieszczeniach szczególnie 
narażonych na wilgoć, czyli kuchni, łazie-
nek i pralni. Czasami warto też zdecydo-
wać się na produkt przeznaczony do po-
krywania ścian na klatkach schodowych. 
Najważniejszym oznaczeniem wskazują-
cym na odporność farby na ścieranie i my-
cie jest jej klasa, o której informuje karta 
techniczna produktu (czasem dostępna na 

stronie internetowej producenta). Nie na-
leży zawierzać jedynie nazwie zawierającej 
zapis: farba lateksowa zmywalna lub szo-
rowalna. Jeśli nie stoją za tym oznaczenia 
techniczne, możemy zostać wprowadzeni 
w błąd hasłem, które ma jedynie wymiar 
reklamowy. Zatem uważnie należy śledzić 
zapis dotyczący klasy produktu. 

O podwyższonej odporności na ścieranie 
mogą świadczyć parametry normy PN-
-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Pierw-
sza klasyfikacja zakłada badanie pro-
duktu według norm ISO 11998 i  zgod-
nie z nią farby mają przyznawaną jedną 
z pięciu klas, przy czym jedynie I i II wska-
zują na wysoką odporność mechaniczną. 
Zatem dwie pierwsze klasy oznaczają 
produkty odporne na mycie i szorowanie 
na mokro. 
Klasa I mówi o tym, że właściwości farby 
pozwalają na wykonanie 200 cykli szo-
rowania pomalowanej ściany, zanim 

CHARAKTERYSTYKA FARB 
LATEKSOWYCH 
Farby lateksowe, inaczej 
dyspersyjne, zawierają dodatki 
wpływające na odporność. 
O ich właściwościach 
i parametrach decyduje 
stężenie pigmentów oraz 
rodzaj wypełniaczy, czyli 
spoiwa. W jego skład wchodzą 
różnego rodzaju żywice. 
Mogą być winylowe lub 
akrylowe, a dane proporcje 
wskazują na to, czy farba 
jest zmywalna, szorowalna, 
elastyczna czy plamoodporna. 
Odporność na wilgoć mogą 
też mieć farby silikonowe lub 
silikatowe. Określa się je nazwą 
hydrofobowe. Na parametry 
wpływa również jakość 
składników farby.

Choć modne są obecnie farby matowe, są one  
mniej odporne na ścieranie. Już półmatowe będą 

bardzej wytrzymałe.  

Etykieta umieszczona na opakowaniu farby 
zawiera wiele ważnych informacji, również tę, ile 
warstw należy nałożyć na ścianę, dla uzyskania 
pożądanego efektu. Czasem wystarczy tylko jedna.

 Dla komfortu pracy 
wybierzmy produkt 

niekapiący 
i szybkoschnący FO
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spowoduje ono ubytek w powłoce równy 
5 mikrometrom. Z kolei w przypadku pro-
duktu, który zakwalifikował się do klasy II 
po takiej liczbie cykli ubytek w farbie bę-
dzie wynosił od 5 do 20 mikrometrów. Już 
farby klasy III są odporne jedynie na ście-
ranie na sucho.  
Druga znana klasyfikacja, którą można 
spotkać w karcie technicznej produktu to 
norma PN 92/C-81517 (równoznaczna 
z  amerykańską normą ATSM D 2486), 
która wskazuje liczbę cykli szorowania na 
mokro, jaką trzeba wykonać, żeby zetrzeć 
daną farbę całkowicie. Znajdziemy zatem 
na puszce informację: minimum 2000, 
3000, 4000 lub 5000 cykli szorowania.

WZBOGACONE LATEKSOWE 
FARBY PLAMOODPORNE
W  odpowiedni sposób wzbogacone, no-
woczesne produkty lateksowe, przezna-
czone do malowania ścian wewnętrznych, 
mogą pochwalić się wyjątkowymi możliwo-
ściami. Urozmaicony skład wpływa na ich 
właściwości hydrofobowe (odpychają one 
wodę, a  co za tym idzie również wszyst-
kie płynne zabrudzenia). W  skład takich 
farb wchodzą dodatki twardego tworzywa, 
jak choćby drobiny ceramiczne. Odpo-
wiadają one za powstanie na powierzchni 
ściany odpornej i wyjątkowo gładkiej war-
stwy, tworzącej nieprzywieralną powłokę. 
Farby ceramiczne mają tę właściwość, że 
nie ulegają uszkodzeniom mechanicz-
nym, dodatkowo nie pozwalają na osa-

dzanie się kurzu i brudu, a przy tym na-
dają się do mycia na mokro, a nawet szo-
rowania. Do ich czyszczenia można bez 
obaw używać detergentów i silnych środ-
ków dezynfekujących. 
Wśród bardzo odpornych farb znajdują 
się też produkty zawierające drobiny te-
flonu. Podobnie jak w  naczyniach ku-
chennych, zapobiegają one przywiera-
niu różnych substancji i nie pozwalają na 
niszczenie warstwy farby przy wielokrot-
nym szorowaniu na mokro. 
Za odporność farb mogą odpowiadać 
wypełniacze, jakim są nanocząsteczki. 
Potrafią one nie tylko uporać się z zabru-
dzeniami na ścianach, ale również zni-
welują na przykład zapachy we wnętrzu. 
Neutralizują choćby woń papierosów, 
czy pochodzącą ze smażenia w  kuchni. 
Walczą z  zabrudzeniami w  wyrafino-
wany sposób. Ich skład chemiczny spra-
wia, że mogą mieć wpływ na sterylność 
wnętrz. Pokryte nimi ściany będą wyjąt-
kowo czyste, a  ich powierzchnie szcze-
gólnie odporne na rozwój różnych or-
ganizmów chorobotwórczych, co spra-
wia, że regularne czyszczenie ścian nie 
będzie konieczne. Tego typu właściwo-
ści mają farby produkowane z  dodat-
kiem specjalnego preparatu biobój-
czego. Należy jednak zwrócić uwagę na 
informacje dotyczące dodawanych środ-
ków i wybierać tylko te, które nie zagra-
żają ludziom oraz środowisku. Dyrek-
tywa Unii Europejskiej nakazuje dziś pro-
ducentom zamieszczanie bardzo szcze-
gółowych informacji na opakowaniach 
farby. Powinno się kupować tylko te, które 

Dobrej jakości farby 
plamoodporne będą 
bezpieczne dla ludzi 

i środowiska.
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INFORMACJE DODATKOWE UMIESZCZONE NA PRODUKTACH
Wśród oznaczeń produktowych dobrze jest też sprawdzić, czy oprócz klasy I i II 
lub 2000-5000 cykli mycia, wskazujących na normę odporności, dana farba ma 
dobrą wydajność. Warto nabyć taką, która przy jednokrotnym malowaniu kryje 
od 10 do 15 m2 powierzchni. 
Karta techniczna powinna także informować nas o sile krycia – wybierzmy 
wysoki parametr. 
Dodatkowo farba do malowania ścian nie powinna żółknąć. O odporności 
na żółknięcie również informuje zapis na opakowaniu. Często jest to 
jednocześnie farba odporna na zmiany koloru pod wpływem działania światła. 
Ponadto produkt może charakteryzować się podwyższoną 
przyczepnością do podłoża, co znacznie ułatwi malowanie oraz zapewni 
trwałość pokrycia. 
Dobrze jest kupić farbę paroprzepuszczalną, pozwalającą na oddychanie 
ściany. Dla komfortu pracy wybierzmy produkt niekapiący i szybkoschnący. 
Wszystkie farby lateksowe będą wodorozcieńczalne, co jest istotnym 
parametrem podczas malowania. Mogą być przeznaczone do tradycyjnego 
nanoszenia pędzlem lub wałkiem oraz natryskowo.



DOBRZE OSŁOŃ PRZED 
MALOWANIEM. Farby 
zmywalne dobrze kryją i tworzą 
trwałą powłokę, dlatego przed 
malowaniem należy osłonić 
i zabezpieczyć te elementy 
wyposażenia, których nie chcemy 
zabrudzić. Warto wykorzystać do 
tego stosowne taśmy i folie, okleić 
nimi podłogi, listwy przypodłogowe, 
framugi drzwi, ramy okien itp. 
Ewentualne zabrudzenia trzeba 
zmyć natychmiast, zachnięte trwale 
zanieczyszczą powierzchnię.

 REKLAMA 

gwarantują bezpieczeństwo użytkowni-
kom i środowisku.
Do szczególnie polecanych farb latekso-
wych o  właściwościach biobójczych na-
leżą produkty z  zawartością cząsteczek 
srebra. Te szklachetne dodatki zwalczają 
szkodliwe bakterie, grzyby, algi i  droż-
dżaki na powierzchni ściany. Sprawiają, 
że wnętrze pomalowane farbą jest czy-
ste i  odporne na zagnieżdżanie się mi-
kroorganizmów. Farby z dodatkiem czą-
steczek naturalnego srebra to produkty 
atestowane i  szczególnie polecane do 
pomieszczeń, w  których higiena i  anty-
septyczność jest wyjątkowo wskazana. 
Stosuje się je między innymi w pokojach 
dzieci cierpiących na alergie. 

NOWOCZESNE 
TECHNOLOGIE 
W PRODUKCJI FARB
Najnowszej generacji, plamoodporne 
farby lateksowe powstają z wykorzysta-
niem nowoczesnej technologii enkapsu-
lacji. Polega ona na hermetycznym kap-

sułkowaniu cząsteczek farby, co podnosi 
jej trwałość oraz nadaje wyjątkową od-
porność. Produkt powstający z wykorzy-
staniem tej metody, po naniesieniu na 
ścianę, zwiększa właściwości barierowe 
pomalowanej powierzchni. Ta najnow-
szej generacji technologia jest z powo-
dzeniem stosowana do produkcji farb 
dekoracyjnych. Nie tylko wyjątkowo wy-
raźnie uodparnia je na mycie i szorowa-
nie, ale również na uszkodzennia me-
chaniczne, osiadanie kurzu, wnikanie 
brudu i  zaplamienia. Pomalowane po-
wierzchnie zyskują właściwości izolujące 
przed wnikaniem wilgoci z  powietrza, 
co jest szczególnie ważne w starych bu-
dynkach, gdzie istnieje zagrożenie po-
wstawania wykwitów solnych. Ponadto 
farby wyprodukowane z wykorzystaniem 
technologii enkapsulacji należą do bar-
dzo trwałych, ze względu na długotrwały 
efekt i siłę krycia. Czas schnięcia to je-
dynie dwie godziny. Produkty tego typu 
nie zawierają rozpuszczalników i są bez-
pieczne dla ludzi oraz środowiska. 
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Tapetowanie ścian jest sprawdzonym sposobem na ocieplenie i uroz-
maicenie wnętrza. Tapeta stanowi ciekawe tło dla mebli i  dodat-
ków, pozwala też podkreślić lub zbudować charakter danego po-

mieszczenia. Tapetowanie to chętnie wykonywana czynność w  ramach 
samodzielnego wykańczania pomieszczeń w domu lub mieszkaniu. Może 
się wydawać bardzo skomplikowana, jeśli jednak będziemy postępować 
zgodnie z zaleceniami producenta wybranej tapety, kleju do tapet oraz 
wskazówek fachowców, efekt naszych prac może nas bardzo pozytywnie 
zaskoczyć. 

Jednym z efektownych sposobów na wykończenie 
ścian jest pokrycie ich tapetą. Przy odrobinie 
chęci i odpowiedniej wiedzy prace możemy 
przeprowadzić samodzielnie.

Tapetowanie
dla każdego

AUTOR TEKSTU: Beata Wysoczarska

Tapetą możemy pokryć jedną ze ścian 
w pomieszczeniu, podkreślając w ten sposób 
jej dekoracyjną funkcję lub też tylko fragmenty 
ścian, np. najbardziej narażone na zabrudzenia.
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JAKI MAMY WYBÓR?
Oferta producentów tapet może przypra-
wić o  prawdziwy zawrót głowy. Oprócz 
walorów estetycznych, warto zwró-
cić uwagę na rodzaj tapety, która nas 
interesuje. 
W  sprzedaży znaleźć można m.in. ta-
pety papierowe. Wykonuje się je z  jed-
nej lub dwóch warstw papieru. Wierzch-
nia warstwa może być zadrukowana lub 
tłoczona. Są to tapety dość cienkie, naj-
częściej nieodporne na wilgoć. Taki pro-
dukt sprawdzi się na stosunkowo gładkich 
ścianach. Jeśli ich powierzchnia jest nie-
równa, tapeta papierowa nie ukryje nie-
dociągnięć. Tapety winylowe są trwal-
sze od tapet papierowych. Ich wierzch-
nią warstwę stanowi płaski lub spieniony 
winyl. Wyroby tego typu są odporne na 
wilgoć, zmywanie, a  nawet szorowanie. 
Jeśli chcemy ukryć niewielkie nierówno-
ści ściany, postawmy na tapety na flizeli-
nie. Są one elastyczne, więc dobrze ma-
skują ewentualne mankamenty podłoża. 
W miejscach szczególnie narażonych na 
uszkodzenia, np. w holu, dobrze spraw-
dzą się tapety z  włókna szklanego. Są 
odporne na zadrapania, ścieranie oraz 
wilgoć. Można je malować i zmywać. Do 
tapet ekskluzywnych zalicza się tapety 
tekstylne. Ich spodnią warstwę stanowi 
włóknina, a wierzchnią tkaniny naturalne 
bądź syntetyczne, np. jedwab, len, juta, 
czy welur. 

PRZYDATNE AKCESORIA
Jeśli podejmujemy się samodzielnego ta-
petowania ścian, powinniśmy zaopatrzyć 
się w  kilka akcesoriów, które usprawnią 
nam prace. Do odpowiedniego przy-
gotowania ściany przyda się metalowa 
szpachla, którą usuniemy starą tapetę 
lub pozostałości z odspajających się po-
włok malarskich. Aby ułatwić sobie prace 
związane z  usuwaniem starych, mocno 
przylegających do powierzchni ściany ta-
pet, warto zastosować wałek perfora-
cyjny z  kolcami oraz preparat do usu-
wania tapet. Wałkiem z  kolcami nakłu-
jemy tapetę, co sprawi, że preparat do-
brze w nią wsiąknie. Dzięki temu materiał 
łatwiej odejdzie od ściany, a  my unik-
niemy ryzyka jego odrywania z fragmen-
tami tynku.  
Do nanoszenia kleju na powierzchnię brytu 
należy zakupić szczotkę do tapet z  dłu-

gim włosiem (pędzel ławkowiec). Na li-
ście zakupów oprócz samej tapety powi-
nien znaleźć się również klej do tapet do-
pasowany do rodzaju stosowanego ma-
teriału. Przyda się także gąbka naturalna, 
za pomocą której usuniemy z tapetowanej 
powierzchni ewentualny nadmiar kleju.
Przydatny może okazać się długi stół do 
tapetowania. Zamiast niego możemy po-
służyć się zwykłym stołem, jednak mu-
simy się wówczas liczyć z tym, że może on 
ulec uszkodzeniu np. podczas cięcia ta-
pety. Po zakończeniu prac stół do tape-
towania można złożyć, dzięki czemu nie 
zajmie dużo miejsca. Możemy też wy-
korzystać go np. w  garażu, jako stół do 
majsterkowania.  

Stół do tapetowania ułatwi docinanie tapety 
i nakładanie kleju na długie bryty.

Wybór odpowiedniej tapety mogą 
nam ułatwić oznaczenia znajdujące 
się na jej opakowaniu.

 Zachowanie koloru podczas 
ekspozycji na światło
Symbol słońca świadczy o tym, że 
tapeta jest odporna na działanie 
światła, a więc nie będzie blakła. 
Możemy mieć pewność, że tapeta 
długo zachowa swój kolor nawet 
podczas długotrwałej ekspozycji 
na światło słoneczne, gdy została 
oznaczona symbolem słońca, 
w którym dodatkowo umieszczono 
znak „+”. Pół słońca, w którym 
umieszczono taki znak, symbolizuje 
wystarczającą odporność na 
promieniowanie słoneczne. Jeśli 
natomiast symbol pół słońca 
pozbawiony jest plusa, oznacza to 
słabą odporność tapety na działanie 
światła. 

 Odporność na zmywanie 
i szorowanie
Jeśli na opakowaniu widnieje 
symbol pojedynczej fali, to znaczy, 
że mamy do czynienia z tapetą, 
z której można wycierać wilgotną 
ścierką plamy po kleju powstałe 
podczas tapetowania. Podwójna 

fala oznacza odporność na 
zmywanie niewielkich zabrudzeń 
wilgotną gąbką. Potrójna fala 
informuje nas o jeszcze wyższej 
odporności na zmywanie 
i możliwości czyszczenia zabrudzeń 
delikatnym roztworem mydła 
i gąbką. Z kolei fala z symbolem 
szczotki oznacza odporność tapety 
na szorowanie. 

 Dopasowanie tapety 
Symbole umieszczone na 
opakowaniu informują nas również 
o tym, jak przyklejać tapetę. Strzałka 
boczna skierowana na liczbę 0 
oznacza, że tapeta nie wymaga 
dopasowania wzoru. Jeśli dwie 
strzałki skierowane są na siebie, 
to znaczy, że mamy do czynienia 
z tapetą o łatwym dopasowaniu 
wzoru. Przesunięte względem 
siebie strzałki oznaczają z kolei, że 
wzór na kolejnych pasach tapety 
należy przesunąć o wartość podaną 
na etykiecie. Gdy na opakowaniu 
widnieje symbol dwóch strzałek, 
z czego jedna skierowana jest 
w górę, a druga w dół to znaczy, że 
kolejne pasy tapety należy obracać 
o 180º na przemian.

WAŻNE SYMBOLE NA OPAKOWANIACH 

Ciekawym pomysłem 
jest przyklejenie wokół 

grzejnika bordiury, która 
stworzy jego dekoracyjne 

obramowanie
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Podczas tapetowania nie obejdzie się bez 
narzędzi do przycinania materiału. Warto 
zaopatrzyć się w nożyce do tapet, które 
możemy zastąpić nożem segmentowym. 
Łatwe i  precyzyjne docinanie tapety na 
odpowiedni wymiar zapewni nam zasto-
sowanie noża do tapet oraz szyny do 
przycinania. Umożliwia ona precyzyjne 
docinanie brytów tapety na dole ściany. 
Dodatkowo osłania listwę przypodło-
gową przed zabrudzeniem klejem pod-
czas docinania pasów. 
Aby mieć pewność, że pierwszy bryt ta-
pety został przyklejony do ściany równo, 
warto zaopatrzyć się w  pion murarski. 
Przyłożony do ściany wzdłuż bocznej kra-
wędzi brytu pokaże nam, czy został od-
powiednio naniesiony, dzięki czemu bę-
dziemy mogli skorygować jego położe-
nie, zanim przejdziemy do przyklejania 
kolejnych pasów. 
Gdy ścianę pokrywamy tapetą o dość moc-
nej powierzchni, np. flizelinową, przydatna 
może okazać się szpachla dociskowa wy-
konana z tworzywa sztucznego. Za jej po-
mocą wygładzimy tapetę i  dociśniemy ją 
do podłoża. Jeśli do ściany przyklejamy ta-
petę bardziej delikatną, np. papierową, za-
miast szpachli lepiej sprawdzi się miękka 
szczotka do tapet. Do tapet z delikatnych 
materiałów przyda się także rolka z mięk-
kiego tworzywa sztucznego, której używa 
się do dociskania tapety w miejscach połą-

czeń. Najczęściej stosowanym narzędziem 
dociskowym jest jednak wałek z porowatej 
gumy lub miękkiego tworzywa. Sprawdzi 
się on m.in. podczas dociskania tapet flize-
linowych, materiałowych czy strukturalnych. 

PRZYGOTOWANIE 
DO TAPETOWANIA
Aby osiągnąć satysfakcjonujący efekt, na-
leży odpowiednio przygotować podłoże 
do tapetowania. Powinno być ono su-

che, czyste, stabilne, gładkie i jednakowo 
chłonne na całej powierzchni. Przed po-
łożeniem nowej tapety należy usunąć 
starą. Naklejanie nowej tapety na starą 
może powodować odklejanie się nowej 
warstwy. Aby usunąć starą tapetę, zwy-
kle wystarczy namoczyć ją wodą lub pre-
paratem do usuwania tapet, używając do 
tego pędzla ławkowca. Tak nasączona 
powinna łatwo odejść od ściany – przy-
datna okaże się tu szpachelka. Jeśli ta-
pety nie można usunąć mimo kilkukrot-
nego namoczenia, należy ją nakłuć wał-
kiem z  kolcami i  ponownie nasączyć 
preparatem do usuwania tapet. Przed ta-
petowaniem trzeba też usunąć stare po-
włoki malarskie, które odspajają się od 
podłoża. Oczyszczone podłoże warto 
również zagruntować preparatem zale-
canym przed producenta kleju do tapet.

TAPETOWANIE ŚCIAN
Ostatni bryt tapety często wymaga docina-
nia na szerokości, dlatego warto tak zapla-
nować tapetowanie, aby pierwszy i ostatni 
pas spotykały się w miejscu najmniej rzuca-
jącym się w oczy, np. tam, gdzie ściana zo-
stanie zasłonięta szafą lub regałem. 
Prace rozpoczynamy od wyznaczenia 
na ścianie pionowego kierunku przy-
klejania pierwszego pasa tapety. W  tym 
celu przydatna okaże się długa po-
ziomnica. Prawidłowa długość brytu ta-
pety to wysokość ściany powiększona 

Nakładając klej, należy zwrócić uwagę na równomierny czas nasiąkania wszystkich pasów tapety, 
zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu rolki. 

30  zima 2015
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Poszczególne pasy należy 
dokładnie wygładzić 
za  pomocą szpachli 
dociskowej, szczotki do tapet 
lub odpowiedniego wałka.
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o 5-10-centymetrowy naddatek. Klej na-
leży nanieść zgodnie z  instrukcją produ-
centa. Pierwszy pas tapety przykłada się 
do ściany z nadmiarem przy suficie i przy-
kleja zgodnie z wyznaczoną pionową li-
nią. Przyklejany bryt wygładza się za po-
mocą odpowiedniego narzędzia. W  ten 
sposób usuwa się pęcherzyki powietrza 
i ewentualne fałdy. Kolejne pasy przykleja 
się jeden obok drugiego na styk i wygła-
dza. Nadmiar tapety w  narożu między 
ścianą a sufitem i między ścianą a pod-
łogą dociska się szpachlą z  tworzywa 

sztucznego i  odcina. Aby równo odciąć 
nadmiar tapety, można posłużyć się rów-
nież szyną do przycinania. Pasy tapety 
w  narożnikach wewnętrznych nie mogą 
być przyklejane przez narożne. Naddatek 
tapety po zgięciu powinien wynosić około 
0,5  cm. Następny pas przykłada się na 
styk w narożu na nowej ścianie. Aby uzy-
skać lepszą przyczepność w  narożu, 
można go pokryć cienką warstwą akrylu. 
Z  reguły pierwszy pas tapety we wnę-
trzu przykleja się po jednej stronie okna. 
Warto przy tym pozostawić taki nadmiar 
tapety po stronie okna, aby zakryła ona 
w  całości fragment ściany przy oknie, 
stanowiący wnękę okienną. Tapetowa-
nie wokół drzwi należy wykonywać tylko 
z jednej ich strony. Nadmiar tapety przy 
ościeżnicy powinien wynosić około 3 cm. 
Po przyklejeniu tapety odcina się go no-
żem segmentowym i szyną do odcinania 
krawędzi. 

Nadmiar kleju z powierzchni tapety na-
leży zebrać wilgotną gąbką lub ściereczką. 
Jeśli tego nie zrobimy, może dojść do od-
barwień powierzchni tapety. Nieusunięte 
pozostałości kleju mogą też pozostawiać 
błyszczące miejsca, które są widoczne pa-
trząc na tapetę pod kątem.

ILE ROLEK TAPETY KUPIĆ? 
Standardowe rolki mają 53 cm 
szerokości i 10,05 m długości. 
Jedna powinna więc wystarczyć 
do wytapetowania około 5 m² 
ściany. Aby sprawdzić, ile rolek 
nam potrzeba, należy zmierzyć 
szerokość ściany i podzielić ją przez 
szerokość rolki. Nie odejmujemy 
przy tym powierzchni okien i drzwi 
– wykończenie wnęk okiennych 
i ościeżnic będzie wymagać 
docinania tapety. Jeśli pomieszczenie 
ma wysokość 2,5 m, z 10-metrowej 
rolki uzyskamy 4 bryty. Gdy wysokość 
ściany jest wyższa, możemy uzyskać 
3 bryty wraz ze skrawkami. Jeśli 
tapeta wymaga dopasowania wzoru 
(z przesunięciem), jej zużycie będzie 
większe.

 REKLAMA 

Grzejniki okleja się tapetą dookoła – nie należy 
umieszczać tapety za grzejnikiem. Powinna ona 
zachodzić maksymalnie 10-20 cm za niego.
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Efektowne drzwi są ważnym elemen-
tem wystroju mieszkania i  czasami, 
mimo że są już mocno zniszczone, 

nie chcemy się ich pozbywać. Z powodze-
niem możemy je odnowić w  warunkach 
domowych. Często, aby to zrobić, nie 
trzeba dużego nakładu pracy i  kosztów, 
wystarczy dobry pomysł i staranne wyko-
nanie. Zasady renowacji i  wybór mate-
riałów zależy od tego, z  jakim rodzajem 
drzwi mamy do czynienia.  

DRZWI DREWNIANE
Stare drzwi drewniane szkoda wyrzu-
cić, ponieważ te z dobrej jakości drewna 

mają mnóstwo zalet, o czym nie trzeba 
nikogo przekonywać. Są bardzo trwałe 
(wytrzymują kilkadziesiąt lat), estetyczne 
i zdrowe. Niestety przywrócenie im efek-
townego wyglądu wymaga czasami sporo 
czasu i  jest mozolne. Jednak osiągnięty 
efekt jest wart poświęcenia. 
Renowację drzwi drewnianych zaczynamy 
od zdjęcia skrzydeł z zawiasów i odkręce-
nia wszystkich metalowych części (zamka, 
klamki czy kołatki). Jeśli drzwi są mało 
zniszczone, nieporysowane i  nie odcho-
dzi z  nich farba, wymagają one jedynie 
pomalowania. Nie powinno nam ono za-
jąć dużo czasu – drzwi wystarczy umyć 

i odtłuścić. W przeciwnym przypadku bę-
dziemy mieli więcej pracy. Pierwszym kro-
kiem jest usunięcie starej, łuszczącej się 
farby. Możemy zrobić to na kilka sposo-
bów, np. stosując tzw. opalarkę, preparat 
do zmiękczania farby (po którym warstwę 
usuwamy szpachelką) lub szlifując papie-
rem ściernym. Po zdjęciu farby musimy 
wygładzić powierzchnię drewna. Do tego 
celu używamy papieru ściernego o  bar-
dzo drobnej ziarnistości. Pracę możemy 
wykonać ręcznie lub szlifierką. Metoda 
ręczna jest bardziej czasochłonna, jednak 
dokładniejsza i pozwala dotrzeć w każde 
zagłębienie czy wyokrąglenie płaszczyzny. 

Starych drzwi – czy to czasami wewnętrznych, czy zewnętrznych – gdy się nam znudzą lub 
zniszczą, nie musimy wyrzucać. Wystarczy ich niewielki lifting, a znów staną się atrakcyjne. 

Metamorfozy drzwi 

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot
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Ewentualne ubytki w drewnie wypełniamy 
specjalną szpachlą do drewna. Po jej wy-
schnięciu, wygładzamy powierzchnię wy-
pełnień papierem ściernym. Drzwi drew-
niane przed malowaniem warto jeszcze 
zaimpregnować.
Jeśli chcemy zmienić wygląd drzwi, przy-
mocowujemy do nich zakupione wcze-
śniej listewki. Posłużą do stworzenia cha-
rakterystycznych ozdobników w  kształ-
cie prostokątów, typowych dla drzwi 
kasetonowych.

DRZWI Z INNYCH MATERIAŁÓW
W nowych mieszkaniach najczęściej spo-
tyka się drzwi z  drewnopochodnych płyt 
HDF. Są one malowane na gorąco. Utrzy-
manie ich w pierwotnym stanie jest znacz-
nie łatwiejsze niż drzwi drewnianych, po-
nieważ bardzo rzadko odchodzi z  nich 
farba. Są też trudne do zarysowania czy 
wyszczerbienia. Takie drzwi, poza do-
kładnym myciem, nie wymagają żadnej 
konserwacji. Do czyszczenia nie wolno 
jednak stosować produktów zawierają-
cych rozpuszczalniki, alkohol czy octany. 
Ewentualne wyszczerbienia możemy uzu-
pełnić specjalną pastą do PVC lub za-
kleić ubytek paskiem korekcyjnym w od-
powiednim kolorze. Podobna zasada do-

tyczy drzwi metalowych i z włókien szkla-
nych. Jednak lepiej ich nie próbować 
odnawiać samodzielnie, ponieważ je-
dyną skuteczną metodą jest pomalowa-
nie ich farbą proszkową, a  to w domo-
wych warunkach jest bardzo trudne do 
wykonania. Jeśli koniecznie chcemy zmie-
nić kolor takich drzwi, zadanie to lepiej 
powierzyć specjalistom.  

KOLOROWE FARBY
Pomalowanie drzwi to jeden z najłatwiej-
szych i do tego najtańszych sposobów na 
ich odnowienie. Drzwi malujemy odpo-
wiednią do ich nawierzchni farbą. Spo-
sób jej aplikacji zależy od naszych upodo-
bań. Jedną z  form nałożenia farby na 
drzwi jest metoda natryskowa, dzięki któ-
rej uzyskuje się dość gładką powierzch-
nię. Farby możemy nanosić na drzwi także 
za pomocą pędzla z syntetycznego włosia 
lub wałka filcowego (ma on krótkie wło-
sie). Producenci farb polecają, aby nano-
sić je w dwóch warstwach, drugą nakła-
damy dopiero, gdy pierwsza wyschnie, 
jednak wcześniej delikatnie zmatawiamy 
ją za pomocą drobno ziarnistego papieru 
ściernego.  
Wybierając kolor farby, którą pomalu-
jemy drzwi, nie musimy decydować się na 

wszechpanujący brąz. Możemy wybrać ja-
kiś oryginalny kolor, dzięki czemu uzy-
skamy niezwykle dekoracyjne drzwi. Cie-
kawe efekty można uzyskać, malując stare 
drewniane drzwi zdecydowanymi bar-
wami: mocną czerwienią, chabrem, żół-
cią, lub wręcz odwrotnie – starannie do-
branymi pastelami, np. pudrowym różem, 
miętą, błękitem czy szarościami. Współ-
czesnym modelom drzwi kolor doda rów-
nież charakteru. Gdy do pomieszczenia le-
piej pasuje tradycyjna barwa, możemy wy-
brać nieszablonowy odcień brązu. 
Drzwi nie musimy malować na błysk, rów-
nie interesująco wyglądają satyny, maty 
i półmaty.  
Do pomalowania drzwi możemy zastoso-
wać również farbą tablicową. Będą wtedy 
służyły one dzieciom do rysowania i pisa-

nia oraz nam do zapisywania codziennych 
notatek. Pomalować możemy całe skrzy-
dło lub tylko wybrany fragment. Pamię-
tajmy, że drzwi pomalowane farbą tabli-
cową nie muszą być czarne. Producenci 
dostosowując się do potrzeb coraz bar-
dziej wymagających  klientów w  swojej 
ofercie mają farby tego rodzaju w różnych 
kolorach. 

MODNE NAKLEJKI
Innym sposobem na odświeżenie wyglądu 
naszych drzwi jest oklejenie ich specjalną 
naklejką. Wybór motywów jest ogromny 
– od roślinnych, poprzez abstrakcję, moto-
ryzację, muzykę, kulinaria, do zdjęć miast. 
Dzięki temu istnieje możliwość dosto-
sowania wzoru do naszych oczekiwań, 
upodobań, a  także stylu mieszkania. 

Drzwi nie musimy malować 
na błysk, równie interesująco 

wyglądają satyny, maty 
i półmaty 

Gdy malujemy drzwi, zastanówmy 
się nad nietypowymi kolorami. Ich 
połączenie sprawi, że dom będzie 
wyglądał wyjątkowo. 

JAK POMALOWAĆ DRZWI 
ZEWNĘTRZNE. Godne polecenia 
do malowania drewnianych drzwi 
są farby alkidowe i olejne. Powłoki 
uzyskane przy pomocy takich 
produktów tworzą ochronną 
warstwę nawierzchniową, która 
jest odporna na działanie wody, 
uszkodzenia mechaniczne 
i zmienne warunki atmosferyczne. 
Malując farbami alkidowymi 
lub olejnymi stosujmy najpierw 
pionowy ruch pędzla (wałka), 
a później poziomy, powierzchnie 
malujemy częściami. Farby 
te pozostawiają błyszczącą 
powierzchnię, na której widoczne 
są wszelkie niedociągnięcia.   .
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Naklejki na drzwi do również dobry spo-
sób na zamaskowanie wszystkich nieeste-
tytycznych zarysowań, pęknięć oraz in-
nych niedoskonałości. 
Ważną zaletą naklejek jest nie tylko ła-
twość ich nałożenia, ale również usunię-
cia. Okleina doskonale przylega do po-
wierzchni drzwi, a po oderwaniu nie zo-
stawia śladów kleju. Dzięki temu w  do-
wolnym momencie możemy zmienić 
okleinę na nową.  

TAPETA ZE WZOREM
Stare drzwi możemy okleić tapetą, uzysku-
jąc w  ten sposób bardzo ciekawy efekt. 
Drzwi przygotowujemy jak do malowania. 
Wybierając tapetę, kupmy taką, która jest 
zmywalna i odporna na rozdarcia. Nato-
miast wzór zależy od naszej pomysłowo-
ści. Jednak jego dobór powinien być prze-
myślany i uzasadniony wystrojem wnętrza, 
aby nie sprawiał wrażenia przypadkowo-
ści, a drzwi harmonizowały z całością. Wy-

brany przez nas deseń może powtarzać się 
np. na jednej ze ścian, przesuwnych skrzy-
dłach szafy czy współgrać z  podobnym 
motywem na dywanie, narzucie czy lam-
pie. Mogą to być np. motywy kwiatowe, 
geometryczne wzory, imitujące stal, skórę, 
komiksowe, czy z efektem 3D. 

INDYWIDULNA GRAFIKA
Jeżeli na drzwiach chcemy umieścić także 
nasze zdjęcie czy własnoręczny rysunek, 
nie będziemy mieli z  tym najmniejszego 
problemu. Wystarczy, że zlecimy wykona-
nie jego wydruku na folii samoprzylep-
nej. Warto także taką grafikę zalamino-
wać. Zwiększymy w ten sposób jej odpor-
ność na uszkodzenia mechaniczne, a tym 
samym łatwiej będzie nam ją przykleić, nie 
martwiąc się, że się rozerwie. Decydując 
się na taki wariant odnowienia drzwi, pa-
miętajmy, aby plik przekazywany do druku 
był odpowiednio wysokiej rozdzielczości. 

RÓŻNORODNE MATERIAŁY
Drzwi możemy odmienić, oklejając lub 
obijając je np. blachą ocynkowaną, 

Chociaż drzwi mają różne wzory, to jednak pomalowane na jasno szary kolor harmonizują ze sobą, 
stolarką okienną i wystrojem wnętrza.

Dobrym i szybkim sposobem na zmianę 
wyglądu drzwi jest naklejenie na szklane tafle 
naklejek odtwarzających wzór witrażowy – użyte 
w  drzwiach łazienkowych zapewniają intymność.  

Naklejki pomogą odnowić 
drzwi w kilka minut bez 
skomplikowanych narzędzi 
i umiejętności. Dodatkowo 
odpowiedni wzór stworzy też 
ciekawy klimat.
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dibondem, mozaiką z  odpadów koloro-
wej pleksi, cienką wykładziną korkową, 
 lustrem, materiałem, gazetami (należy je 
potem polakierować lub zafoliować dla 
większej trwałości). Możliwości jest dużo, 
a wszystko zależy od naszej pomysłowości.
Do przyklejania możemy użyć odpowied-
nich, specjalistycznych klejów lub dwu-
stronnie klejących folii z rolki. Pamiętajmy, 
aby starannie wykończyć krawędzie i boki 
skrzydła drzwiowego, aby nie psuły końco-
wego efektu.  

DRZWI Z SZYBAMI
Drzwi niejednokrotnie są przeszklone. 
Gładkie powierzchnie szyb możemy de-
korować ciętą grafiką z folii samoprzylep-
nych według własnego pomysłu. Dostępne 
są różne faktury i wzory, łącznie z kolorami 
metalicznymi, przejrzystymi typu witraż czy 
na przykład imitującymi szkło oszronione. 
Jest to szybka i łatwa metoda na odmianę 
wyglądu drzwi.
Jeżeli w  starych drzwiach chcemy pozbyć 
się przeszkleń, to ciekawy efekt możemy 
uzyskać wstawiając obustronne lustra. 
Szczególnie warto się na nie zdecydować 
w  drzwiach z  małymi szybkami –  mimo 
pozbawienia doświetlenia powstałe od-
bicia sprawiają, że drzwi pomieszczenia 
wydają się jasne i  przestronne. Interesu-
jąco wygląda także wstawiona postarzała 
blacha. 

WAŻNE DETALE
Zastanawiając się, jak odnowić drzwi, 
czasami wystarczy zmienić detal i  zesta-
wić go np. na zasadzie kontrastu. Dobrym 

rozwiązaniem będzie wymiana klamki. 
Nowoczesne minimalistyczne białe pełne 
drzwi zaskoczą nas, jeśli zmienimy im 
klamkę na stylową z bogatym ornamen-
tem. W  starych drewnianych drzwiach 
możemy natomiast zamontować szyld 
i klamkę w neonowym kolorze. 

DRZWI WEJŚCIOWE 
– W  ZGODZIE Z SĄSIADAMI
O ile w swoim własnym domu możemy 
sami decydować o  wyglądzie drzwi, 
o  tyle mieszkając w  budynku wieloro-
dzinnym, musimy dostosować się do 
sąsiadów. Z    jednej strony drzwi trak-
towane są jak drzwi zewnętrzne (przez 
domowników), z  drugiej strony są to 
przecież drzwi wewnętrzne, bo nie pro-
wadzą na zewnątrz budynku, jednie 
z mieszkania na klatkę schodową. Jed-
nak z  ich wyglądem zewnętrznym nie 
przesadzajmy, ważna jest tutaj estetyka. 
Wybierając kolor, weźmy pod uwagę 
ogólny styl klatki czy kamienicy, a także 
barwę ścian korytarza, by nasze drzwi 
nie raziły nieadekwatnością.  Poza tym 
wspólnota mieszkaniowa w  umowie 
lub uchwale może zastrzec, że wygląd 
drzwi do lokalu nie może być zmieniany 
bez zgody wspólnoty. W  takiej sytu-
acji zamiar zmiany wyglądu drzwi mu-
simy skonsultować z sąsiadami, czyli in-
nymi członkami wspólnoty i uzyskać ich 
zgodę w formie uchwały. 

NIE ZAPOMNIJ O FUTRYNIE 
Jeśli zabieramy się za odnawianie 
drzwi, nie zapominajmy futrynie 
– ona także musi przejść 
metamorfozę, aby nie psuła 
końcowego efektu naszej pracy. 
Możemy ją pomalować na 
dowolny kolor lub na taki sam, jaki 
wybraliśmy do drzwi.

Świeżo wyremontowane 
drzwi zyskają dodatkowego 
uroku, jeśli dobierzemy 
odpowiednie okucia, klamkę 
i zamki. Jeśli drzwi chcemy 
utrzymać w stylu vintage, 
ciekawe i efektowne klamki 
możemy znaleźć w internecie 
lub na targu staroci.

Białe drzwi 
i ościeżnice 
są najbardziej 
uniwersalne 
– zwłaszcza, jeżeli 
mamy też białe 
ramy okienne. 
Ich zaletą jest także 
to, że optycznie 
powiększają 
wnętrze. 

STYLOWE WYKOŃCZENIE ODNOWIONYCH DRZWI WE WNĘTRZU

Wyrazem 
indywidualności 
mogą stać się 
ornamenty 
przymocowane 
do drzwi. Muszą 
oczywiście 
pasować 
do stylizacji 
pomieszczenia. 
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Panele można zaliczyć do materia-
łów pełnych zalet. Na ich zakup de-
cydujemy się, jeśli chcemy mieć po-

sadzkę, z której można korzystać od razu 
po ułożeniu. Oszczędzamy też czas ko-
nieczny na ich montaż oraz na przerwy 
technologiczne niezbędne podczas ukła-
dania wielu innych rodzajów posadzek. 
Atutem zarówno paneli drewnianych, jak 
i  laminowanych jest także znacznie niż-

szy koszt ułożenia niż w  przypadku po-
sadzek drewnianych lub płytek ceramicz-
nych. Za ich użyciem przemawia również 
możliwość wykonania podłogi takiej sa-
mej, jak ta z drogiego, na przykład egzo-
tycznego parkietu. W  konsekwencji mo-
żemy więc uzyskać posadzkę o zbliżonych 
lub identycznych walorach estetycznych 
jak parkiet czy drewniane deski, pono-
sząc znacznie mniejsze koszty finansowe. 

Wbrew powszechnym opiniom są to rów-
nież materiały trwałe – odpowiednio do-
brane do funkcji pomieszczenia, a  także 
właściwie pielęgnowane będą nam słu-
żyły przez wiele lat. Drugi mit krążący na 
temat paneli mówi, że są one nieodna-
wialne. Jednak warto wiedzieć, że gdy 
zostaną uszkodzone, ich renowacja jest 
możliwa, chociaż w przypadku paneli la-
minowanych jej zakres jest dość wąski. 

Zarówno panele laminowane, jak i drewniane należą już od wielu lat do najchętniej 
wybieranych materiałów posadzkowych. Niekiedy więc wymagają one odświeżenia, 
a nawet odnowienia. Co zrobić, by wyglądały tak samo, jak tuż po ułożeniu?

posadzkę z paneli

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Odnawiamy
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PANELE DREWNIANE – DWA 
W JEDNYM
Atutem tego materiału posadzkowego 
jest połączenie zalet drewna i  paneli. 
Panele drewniane, określane również 
często jako deska warstwowa, są zbu-
dowane z  naturalnych desek dwu- lub 
trójwarstwowych. Spodnie warstwy są 
wykonane z  drewna niższej klasy, na 
przykład krajowego iglastego grubo-
ści 10-22 mm. Czasami jedną z warstw 
spodnich tworzy materiał drewnopo-
chodny. Na lico paneli wykorzystuje się 
drewno o  charakterze reprezentacyj-
nym. W trójwarstwowych panelach war-
stwa wierzchnia ma zazwyczaj grubość 
od 5 do 6 mm, a  w  dwuwarstwowych 
od 3 do 4 mm i wykonuje się ją ze szla-
chetnych gatunków drewna krajowego, 
na przykład dębu, buku, jawora, klonu, 
oraz z  drewna egzotycznego – teaku, 
merbau, badi czy jatoba. Dobry jako-
ściowo i estetyczny materiał warstwy lico-
wej idzie w parze z  interesującym i naj-
modniejszym wzornictwem. Panele drew-
niane mają takie same wzory, jak deska 
parkietowa czy mozaika.
Dzięki krzyżowemu ułożeniu warstw mi-
nimalizowany jest skurcz drewnianych 
elementów i nie powstają szczeliny. Dla-
tego też naturalne panele – w  przeci-
wieństwie do litych posadzek drewnia-
nych – poleca się na ogrzewane pod-

łogi. Wierzchnia warstwa tego typu okła-
dzin podłogowych już w  fabryce jest 
olejowana lub lakierowana. Powłoka 
ochronna jest nakładana wielokrotnie 
–  ma nawet pięć-siedem warstw utwar-
dzonych promieniami UV, co znacznie 
podnosi odporność posadzki na ściera-
nie oraz inne uszkodzenia. 

PANELE LAMINOWANE – PRAWIE 
JAK DREWNO
Panele laminowane najczęściej odtwa-
rzają wzornictwo klepek parkietowych, 
desek podłogowych, rzadziej odwzoro-
wują mozaiki, bruk drewniany czy par-
kiet przemysłowy. Ograniczone możli-
wości renowacji paneli laminowanych 
wynikają z  ich budowy. Podstawowym 
surowcem do ich produkcji są materiały 
drewnopochodne. Przetworzone prze-
mysłowo drewno wykorzystywane jest 
jako rdzeń z  drewnopochodnej płyty 
– twardej HDF lub coraz rzadziej stoso-
wanej MDF. Istotnym elementem paneli 
są też podkłady z  tworzyw sztucznych. 
Spodnia warstwa przeciwprężna z  two-
rzywa sztucznego lub papieru usztyw-
nionego melaminą neutralizuje naprę-
żenia mogące wykrzywić panel. War-
stwę wierzchnią tworzą wielowarstwowe 
powłoki z  laminatu HPL przykryte prze-
zroczystą i  bardzo mocną powłoką 
ochronną z  melaminy. Im lepszy bę-
dzie materiał, z  jakiego je wykonano, 
tym będą trwalsze i  bardziej odporne 
na uszkodzenia. Wpływ na trwałość pa-
neli laminowanych ma ich grubość, 

ZESPOLONE Z PODŁOŻEM 
CZY UKŁADANE BEZKLEJOWO
Zarówno panele laminowane, jak 
i drewniane mogą być układane bez 
kleju jako podłoga pływająca lub 
przyklejane do podłoża. Dodatkowo 
najgrubsze panele trójwarstwowe, 
czyli 22-milimetrowe, można 
przybijać lub przyklejać do legarów. 
Wybrany sposób ułożenia może 
mieć wpływ na ich możliwości 
odnowienia. Bezklejowo panele 
łączy się krawędziami. Służą do 
tego fabrycznie wyprofilowane 
wpusty i wypusty lub specjalne 
zamki zatrzaskowe. Te z zamkami 
dają tzw. posadzkę pływającą.  
Łączy się je bezklejowo – zamki są 
tak wyprofilowane, że gwarantują 
mocne i w miarę szczelne 
połączenie. Łączenie bezklejowe 
sprawia, że posadzkę łatwiej 
zdemontować i odzyskać część 
paneli do ponownego użycia. 
Jeśli panele zostaną połączone za 
pomocą kleju lub przyklejone
całą powierzchnią do podłoża, 
uzyskamy zarówno szczelne 
połączenie (w pierwszym 
przypadku) oraz bardzo trwałe 
połączenie z podłożem, jak i dobre 
właściwości akustyczne. Jednak 
tak zamontowanych paneli nie 
da się łatwo zdemontować. Nie 
będzie więc można ich przełożyć 
i uzupełnić uszkodzonych 
elementów. 
Inaczej ma się rzecz w przypadku 
paneli drewnianych. Można je 
szlifować i nakładać nowe warstwy 
lakieru lub oleju tylko wówczas, gdy 
zostały zamontowane za pomocą 
kleju. Jeśli chcemy w ten sposób 
odnowić podłogę pływającą, 
istnieje bardzo wysokie ryzyko jej 
uszkodzenia.

Posadzka wykonana z wysokiej 
jakości paneli drewnianych 

będzie dobrze wyglądać nawet 
po latach użytkowania.
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wynosi ona od 6 do 12 mm. Im są grub-
sze, tym odznaczają się większą stabilno-
ścią i są bardziej odporne na odkształce-
nia. O tym, jak długo będą służyć nam 
panele, zadecyduje również odpowied-
nie dobranie ich do pomieszczenia. Po-
winna to rozstrzygać ich klasa użytecz-
ności. Oznaczana jest ona liczbami od 
21 do 31. Pierwsza cyfra określa rodzaj 
pomieszczeń, do jakich panele są prze-
znaczone (2 – do wnętrz mieszkalnych,  
3 – do obiektów użyteczności publicznej). 
Druga mówi o poziomie natężenia ruchu 
– 1 – pomieszczenia o niskim natężeniu 
ruchu, 2 – o  średnim natężeniu ruchu, 
a 3 – o wysokim natężeniu ruchu. Jeśli 
chcemy zastosować panele w  łazience 
lub WC, wybierzmy takie, których rdzeń 
wykonano ze wzmocnionej, hydrofobi-
zowanej i nasączonej impregnatami bio-
chronnymi płyty HDF. Sama impregnacja 
wpustów i  wypustów bądź zamków nie 
wystarczy.

ODNAWIANIE PANELI 
DREWNIANYCH
Panele drewniane można kilkakrotnie cy-
klinować i dzięki temu odnawiać tymi sa-
mymi technikami jak parkiety oraz drew-
niane deski. Przed zakupem paneli warto 
sprawdzić grubość tej warstwy, gdyż im 
grubsza, tym więcej razy będzie można 
warstwową deskę poddać renowacji. Sto-
sowane współcześnie technologie szlifo-

wania posadzek drewnianych pozwalają 
na zdjęcie jedynie 0,5 mm górnej po-
włoki. Szlifowanie jest odpowiednim spo-
sobem chociażby na usunięcie rys, trwa-
łych zabrudzeń czy niewielkich uszkodzeń 
mechanicznych z  paneli drewnianych. 
Taka renowacja sprawia, że posadzka 
wygląda jak nowa. Przed zakupem pa-
neli zapytajmy również sprzedawcę o za-
bezpieczenie drewna. Jeśli w  domu 
mamy zwierzęta swobodnie się po nim 
poruszające, podłoga będzie bardziej 
narażona na zarysowania. Warto 
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Samodzielna renowacja 
paneli drewnianych jest 
możliwa, na przykład 
wtedy, gdy zostały one 
zaolejowane. 

PANELE NA LATA
Jedną z najistotniejszych cech 
paneli jest ich ścieralność – im 
wyższa, tym deska jest trwalsza.
Parametr jest oznaczany symbolem 
od AC1 do AC5. 
Na każdym opakowaniu paneli 
laminowanych musi się znaleźć 
zarówno informacja o klasie 
ścieralności, jak i użyteczności.

 21 AC1 – są przeznaczone do 
sypialni i innych pomieszczeń 
niezbyt intensywnie użytkowanych.

 22 AC2 – do sypialni i pokoi 
gościnnych.

 23 AC3 – do wszystkich 
pomieszczeń mieszkalnych.

 31 AC3 – do wszystkich 
pomieszczeń mieszkalnych oraz 
pokoi hotelowych.

 32 AC4 – do wszystkich 
pomieszczeń mieszkalnych oraz do 
średnio użytkowanych pomieszczeń 
użyteczności publicznej, np. 
niewielkich biur.

 33 AC5 – do wszystkich 
pomieszczeń mieszkalnych oraz 
do intensywnie użytkowanych 
pomieszczeń użyteczności 
publicznej, np. sklepów.

Paneli laminowanych nie 
można cyklinować. Sposobem 

na ich „uratowanie” może 
być zastosowanie zestawu 

naprawczego

Odnowiona posadzka z paneli 
drewnianych niczym nie różni 
się od posadzki drewnianej.
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wówczas wybrać panele olejowane, gdyż 
olej ma zdolności do samonaprawiania, 
a  ponadto doskonale maskuje drobne 
zadrapania powstałe na przykład przez 
kontakt z  ostrymi pazurami psa. Także 
naprawa uszkodzeń na tak zabezpieczo-
nych panelach jest znacznie łatwiejsza, 
niż w  przypadku elementów zabezpie-
czonych lakierem. Można bowiem nawet 
samodzielnie zeszlifować rysy papierem 
ściernym i we własnym zakresie zaolejo-
wać uszkodzone miejsca. Pamiętajmy, by 
użyć papieru ściernego o  odpowiedniej 

gradacji w  zależności od tego, czy war-
stwa licowa została wykonana z  mięk-
kiego czy też twardego gatunku drewna.
Do miejscowych napraw używajmy tego 
samego oleju lub oleju w  takim samym 
kolorze. Mamy wówczas gwarancję, że 
naprawiony fragment posadzki nie bę-
dzie się wyróżniał. Niekiedy producenci 
wykończonych olejem podłóg proponują 
własne zestawy do tego typu napraw. To 
zazwyczaj tzw. olej naprawczy. Można go 
stosować do podłóg z  mocnymi zabru-
dzeniami raz lub dwa razy w ciągu roku. 
Jego użycie znacznie zwiększa odporność 
posadzki na zabrudzenia. Przed zasto-
sowaniem oleju posadzkę należy umyć 
odpowiednim, zalecanym przez produ-
centa paneli zmywaczem. By utrzymać 
panele olejowane w  dobrej kondycji, 
warto stosować rekomendowane środki 
pielęgnacyjne.
Więcej zachodu wymaga posadzka, któ-
rej warstwa ochronna jest wykonana z la-
kieru, chociaż zazwyczaj podłogi lakie-
rowane fabrycznie mają nawet dwukrot-
nie większą wytrzymałość na ścieranie 
od tych lakierowanych metodami trady-
cyjnymi. Gdy rysy nie są duże, a  jedno-
cześnie są płytkie, można spróbować je 
zatuszować specjalnym woskiem. Trzeba 
jednak sprawdzić, czy można go stoso-
wać na podłogi lakierowane. Jeśli rys jest 
wiele i  obejmują one dużą płaszczyznę 
podłogi, konieczne będzie cyklinowanie, 
czyszczenie i ponowne nałożenie lakieru 
lub oleju. Proces ten przebiega tak samo 

jak w  przypadku posadzek wykonanych 
z  litego drewna. Wymaga więc wiedzy 
i umiejętności, dlatego lepiej zatrudnić do 
tego typu renowacji fachowców, posia-
dających specjalne maszyny i umiejących 
zastosować odpowiednie środki. Pamię-
tajmy, że po profesjonalnym cyklinowa-
niu konieczne jest użycie odpowiedniego 
podkładu. Jego zastosowanie sprawi, że 
zostaną odcięte pozostałości zanieczysz-
czeń, a co ważniejsze w przypadku paneli 
nie dojdzie do przemoczenia cienkiej lico-
wej warstwy drewna, która pozostała po 
jej szlifowaniu.
Gdy uszkodzenia paneli są tak głębo-
kie, że widoczne są wgłębienia spowo-
dowane na przykład upadkiem ciężkich 
przedmiotów, przed cyklinowaniem na-
leży uzupełnić ubytki specjalną masą 
szpachlową. Jeśli zniszczona została 
warstwa wierzchnia, konieczna jest nie-
stety wymiana uszkodzonych elementów.

RENOWACJA PODŁOGI Z PANELI 
LAMINOWANYCH
Zakres odnawiania paneli laminowa-
nych jest znacznie bardziej ograniczony 
niż wykonanych z drewna. Tego typu 

Poza codziennym utrzymaniem w czystości polegającym na odkurzaniu i myciu posadzek z paneli, 
pamiętajmy, by jak najszybciej usuwać zabrudzenia, tak by trwale nie oszpeciły posadzki. Do ścierania 
zanieczyszczeń najlepiej wykorzystać miękkie ściereczki lub mop.

Zanim fachowiec przystąpi do nanoszenia 
warstwy ochronnej na odnawiane panele 
drewniane, konieczne jest ich odpowiednie 
szlifowanie – podczas cyklinowania nie można 
zdjąć zbyt grubej warstwy drewna. 

ODPOWIEDNI LAKIER 
Najczęściej stosowanym 
zabezpieczeniem paneli 
drewnianych jest ich lakierowanie. 
Do ich renowacji warto wybrać 
produkt specjalnie do tego celu 
przeznaczony. Tylko taki lakier 
gwarantuje przywrócenie wysokiej 
odporności i walorów estetycznych 
podłogi. Odpowiednie będą 
dobrej jakości wodorozcieńczalne 
lakiery poliuretanowe lub 
produkty przygotowane na 
bazie rozpuszczalników. Samo 
lakierowanie nie różni się niczym 
od nanoszenia lakieru na posadzki 
z parkietu. Można rozprowadzać 
go pędzlem, wałkiem, szpachlą, 
a także pistoletem natryskowym pod 
ciśnieniem. Zazwyczaj wystarczą 2-3 
warstwy lakieru – trzeba je nakładać 
w  kilkunastogodzinnych odstępach, 
ale nie dłuższych niż doba, bo 
wówczas warstwy mogłyby się ze 
sobą nie związać. Lakierowanie 
powinno odbywać się w zamkniętych 
pomieszczeniach wolnych od 
przeciągów –  najlepiej gdy są one 
zamknięte, w temperaturze między 
+15 a +25°C. 
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posadzek nie można cyklinować. Sposo-
bem na ich „uratowanie” może być za-
stosowanie zestawu naprawczego, który 
najczęściej znajduje się w ofercie produ-
centów paneli laminowanych. Można go 
też nabyć w składach i marketach bu-
dowlanych. Jest on idealny, by usunąć 
na przykład drobne rysy. Po jego użyciu 
będą niemal niewidoczne. W  jego skład 
wchodzi bloczek z woskiem w kilku kolo-
rach, co pozwala, mieszając je, stworzyć 
barwę odpowiadającą kolorystyce uszko-
dzonego panela. Wosk potrzebny do uzy-
skania mieszanki kolorystycznej stapia się 
za pomocą obecnej w zestawie lutownicy, 
tzw. noża do topienia wosku. Zestaw za-
wiera również grzebień do czyszczenia. 
Powierzchniowe uszkodzenia można też 
próbować zamarkować za pomocą fla-
mastrów (markerów). Niewielkie ubytki 
warto też wypełnić specjalnym kitem do 
tego przeznaczonym. Należy jedynie pa-
miętać o dobraniu kitu w kolorystyce od-
powiadającej panelom. Jeśli uszkodzenia 
mechaniczne są głębokie i  rozległe, ze-
staw naprawczy może się nie sprawdzić. 
Wówczas konieczna może się okazać wy-
miana paneli. Dlatego, by uniknąć za-
drapań i uszkodzeń, najlepiej wybrać pa-
nele wysokiej jakości klasy AC4, na które 
otrzymamy długoletnią  gwarancję, na 
przykład na 15 lub 25 lat.  

COKOŁY – WAŻNY ELEMENT 
UZUPEŁNIAJĄCY
Remontując podłogę wykończoną za-
równo panelami drewnianymi, jak i la- 
minowymi warto pomyśleć o nowych 
listwach przypodłogowych. Zakrywają 
one szczelinę dylatacyjną pomiędzy po-
sadzką a ścianą. Można je wymienić na 
modne obecnie wysokie, które nadają 

wnętrzu stylowy charakter i  jedno-
cześnie bardzo skutecznie ochraniają 
ściany przed zabrudzeniem oraz wil-
gocią. Ich zadaniem jest również za-
pobieganie mechanicznym uszkodze-
niom ścian. Instalacja nowych cokołów 
to także dobry sposób, by ustrzec się wi-
docznych przewodów, które z  czasem 
pojawiły się w pomieszczeniu. Może tak 
być, gdy okazało się, że nie wszystkie 
kontakty zostały zamontowane w  naj-
bardziej dogodnych miejscach. Zada-
nia te spełnią cokoły odpowiednio wy-

sokie, a  także szerokie. Do najbardziej 
popularnych i  najtrwalszych należą li-
stwy drewniane. Najlepiej dobrać wy-
konane z tego samego rodzaju drewna, 
jakie ma warstwa wierzchnia paneli. Li-
stwa drewniana może być lakierowana, 
surowa – do samodzielnego wykończe-
nia, fornirowana lub olejowana, można 
też kupić listwy pomalowane farbą kry-
jącą. Modne są drewniane listwy profi-
lowane o przekroju wklęsłym, wypukłym 
lub prostym. Dostępne są modele do-
stosowane do prowadzenia w nich prze-
wodów. Eleganckim rozwiązaniem są li-
stwy i  cokoły z  systemem mocowania, 
który tworzą przykręcane do ścian pro-
file. Do nich wczepia się drewniane ele-
menty, dzięki czemu na wierzchniej war-
stwie listew nie ma widocznych łebków 
wkrętów. Do paneli będą też pasowały li-
stwy z MDF. Dostępne są w różnych kolo-
rach z palety NSC oraz RAL, ich warstwa 
wykończeniowa może także naśladować 
drewno w  różnych wzorach. Możemy 
również kupić listwy z MDF wykończone 
fornirem z wysokogatunkowego drewna. 
Ze względu na podatność kształtowania 
listwy mogą mieć wyprofilowane gzymsy, 
co podnosi ich walory estetyczne. 

Coraz rzadziej jako 
cokoły są stosowane 
niskie ćwierćwałki. 
Sprawdzą się, gdy 
chcemy, by posadzka 
miała dyskretne 
wykończenie. 

Odnowiona posadzka wymaga odpowiedniego 
wykończenia – prestiżu dodają wnętrzom również 
wysokie cokoły mające nawet 20 cm wysokości. 

WAŻNY MONTAŻ. Najłatwiejszym, ale nie zawsze najtrwalszym sposobem 
montażu jest przyklejenie listwy za pomocą odpowiedniego kleju. Solidną 
metodą montażu na przykład cokołów drewnianych jest ich przykręcanie. Aby 
uniknąć widocznych wkrętów, warto użyć rozwiązań systemowych. Właściwe 
listwy są przyklejane lub doczepione na zatrzask do uchwytów lub profili 
montażowych przykręconych do ściany.

Instalacja cokołów 
to także dobry sposób, 

by  ustrzec się widocznych 
przewodów
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Drewniane kołki i proste haki to już przeży-
tek. Dzisiejsze szafki kuchenne, łazienkowe, 
lustra, obrazy czy wieszaki zamocujemy 
dużo szybciej, sprawniej i znacznie trwalej. 
Różnorodność kołków wykonanych z  two-
rzywa sztucznego pozwoli na dobranie pro-
duktów do potrzeb ściany oraz wieszanego 
sprzętu. Rozwiązanie ułatwiające szybki 
montaż oszczędzi nasz czas i  zminimali-
zuje wysiłek. System montażu z  dowolną 
regulacją usytuowania sprawi, że planując 
umieszczenie sprzętów czy mebli na ścia-
nie, nie popełnimy błędu w  obliczeniach, 
a  co za tym idzie unikniemy ponownego 
wiercenia i mocowania kołków. Najciekaw-
szym z nowoczesnych rozwiązań jest bez-
inwazyjny sposób montażu naściennego. 
Czas pracy ogranicza on do minimum.

MONTAŻ Z UŻYCIEM KOŁKÓW
Planując montaż wiszących elementów 
umeblowania wnętrza, najczęściej ko-
rzystamy z  różnego typu kołków. Naj-
większą dowolność daje nam zakup ele-
mentów montażowych oddzielnie. Dzięki 
niemu możemy do konkretnych kołków 
zastosować nie tylko zwykły wkręt, ale 
w  jego miejsce umocować hak, oczko, 
okrągły haczyk czy też ozdobnie zakoń-
czony wkręt potrzebny wówczas, gdy bę-
dzie on miał być wyeksponowany.
Kołki różnią się nie tylko długością i śred-
nicą, ale też budową. Determinuje ją 
przeznaczenie, stąd też dobór produktów 
uzależnia się od budowy ściany i  funk-
cji, jaką kołki mają spełniać. Decydując 
się na zakup oddzielny kołków i wkrętów 

lub śrub, należy dobierać je do średnicy 
kołka. Wkręty czy śruby powinny być też 
od kołków dłuższe o 5 mm. 
Jeśli montaż nie wymaga wyszuka-
nego sposobu, warto wybrać gotowe 
zestawy. Kołki standardowe, które mo-
cują w  trakcie wkręcania haka na sku-
tek rozparcia rozciętych ścianek z  two-
rzywa sztucznego, będą skuteczne przy 
wieszaniu lekkich przedmiotów. Można 
je wówczas stosować we wszystkich ty-
pach ścian. Im bardziej zwarta struktura 
podłoża, tym większe obciążenie mogą 
przenieść.
Do różnych typów materiałów ścien-
nych stosuje się kołki uniwersalne. Pod-
czas dokręcania nie tylko ulegają roz-
parciu, ale też pęcznieją, a ich wyoblona 

Sprawny i solidny montaż wiszących mebli, sprzętów i elementów wystroju nietrudno dziś osiągnąć 
dzięki nowoczesnym rozwiązaniom. Sprawdźmy, jak ułatwić sobie prace.

niech nie spadnie

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

Co ma wisieć, 
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struktura jest w stanie stabilnie się zako-
twić, nawet w  elementach drobnootwo-
rowych. Rozchodzą się zatem nie na 
dwie, ale na aż cztery strony.
W ścianach wykonanych z miękkich ma-
teriałów, takich jak choćby lekki beton ko-
mórkowy, stosuje się specjalne kołki osa-
dzane w  dużo mniejszych otworach, niż 
ich średnica. Do nich używa się kołków 
metalowych z gwintem metrycznym. 
Na ścianach pokrytych styropianem mo-
żemy zawieszać jedynie lekkie przed-
mioty, a  do ich mocowania służą kołki 
ślimakowe. Nie nawierca się dla nich 
otworów, tylko bezpośrednio wkręca 
w ścianę. 
Do płyt g-k stosuje się specjalny rodzaj 
zaciskanych, metalowych kotew mocują-
cych. Lekkie przedmioty zawiesimy dzięki 
kołkom ślimakowym. Cięższe, takie jak 
żyrandole, wymagają kotew skrzydeł-
kowych. Do ich montażu konieczne jest 
wywiercenie dość dużego otworu o spo-
rej średnicy.
W  narożach konstrukcji wykonanych 
z płyt g-k lub wiórowych czy cegły dziu-
rawki, czyli częściowo pustych, również 
można zamontować wkręt lub hak do za-
wieszenia sprzętu czy tkaniny zasłonowej. 
Konieczne jest wówczas użycie kołka typu 
molly (MHD), który tworzy grzybek opo-
rowy od wewnątrz konstrukcji. Jego do-
kręcenie rozpiera tuleję metalową i  two-
rzy solidne mocowanie, przy czym do in-
stalacji konieczne jest użycie specjalnych 
szczypiec, ułatwiających wstępne zaci-
śnięcie kołka. Stalowych kołków i  śrub 
typu molly używa się także do mocowa-
nia na ścianie wykonanej z płyt g-k.

ROZWIĄZANIA NOWOCZESNE 
I SPECJALISTYCZNE
Aby szybko i  sprawnie powiesić np. 
szafki kuchenne lub karnisze, warto wy-
brać najbardziej popularne i  powszech-
nie dziś stosowane kołki szybkiego mon-
tażu. Przyspieszenie prac polega na tym, 
że nie ma konieczności wkręcania haka. 
Zamiast wkrętu używa się gwintowanego 
gwoździa, który wbija się w umieszczony 
w  otworze w  ścianie kołek. Stosuje się 
je do pełnych materiałów budowlanych, 
czyli takich jak cegła naturalna, beton, 
gazobeton czy naturalny kamień. Kołki 
szybkiego montażu składają się z długiej 
elastycznej koszulki z  polipropylenu lub 
nylonu i wkrętów gwoździowych o harpu-
nowym gwincie, schodzącym w kształcie 
zwoju. Ułatwiają montaż mebli o  drew-
nianej ramie, poprzeczek stelaży, desek, 
profili stalowych czy listew PVC. Do cien-
kich przedmiotów, takich jak choćby pla-
stikowe obudowy okablowania, używa się 
kołków z kołnierzem grzybkowym. 
Do zadań specjalnych i przenoszenia wy-
jątkowo dużych obciążeń zarówno w ma-
teriałach pełnych, jak i  drobnootworo-
wych warto zastosować kotwę chemiczną. 
Nie działa ona na zasadzie rozpierania, 
lecz wklejania w  otwór. Wprowadza się 
w niego szklaną ampułkę z żywicą, utwar-
dzaczem i kruszywem oraz tuleję siatkową, 
a następnie wkręca kotew. Podczas jej do-
kręcania pęka zbiorniczek z  klejem i  za-
chodzi reakcja chemiczna, prowadząca 
do utwardzenia zaprawy w ciągu kilku mi-
nut. Zamiast ampułki z  żywicą używa się 
też tulei dziurkowej, a przed jej montażem 
w  otworze pistoletem wstrzykuje się 

Do wyznaczenia linii montażu naściennego można posłużyć się poziomnicą 
z linijką. Wygodnia w użyciu będzie także poziomnica laserowa. 

Do osadzania kołków w ścianie przyda się precyzyjny młotek. Aby nie 
uszkodzić ich kołnierza oraz tynku, można użyć młotka gumowego. 

KOŁKI ROZPOROWE 
Zbudowane są z tworzywa 
sztucznego, z czego najtrwalszy 
jest nylon, czyli poliamid. Mniej 
wytrzymałe będą tańsze kołki 
wykonane z kopolimerów. 
Najbardziej przystępną cenę będą 
miały produkty z regranulatu, 
czyli z odzyskanych na drodze 
recyklingu tworzyw sztucznych. 
Aby mieć pewność, jakie kołki 
będą dla nas najlepsze, spytajmy 
o to sprzedawcę. Podpowie, jakie 
produkty powinniśmy użyć do 
danej ściany. Powinniśmy znać 
zatem materiał konstrukcyjny, 
jego głębokość, rodzaj montażu 
(standardowy lub przetykowy) 
oraz ciężar, który zamierzamy 
na wkręcie zawiesić. Ten ostatni 
musi być dostosowany do kołka, 
ponieważ obniżona średnica 
wkrętu o 1 mm, może zmniejszyć 
siłę mocowania nawet o 50%.
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zaprawę klejową, a następnie wprowadza 
kotew. Podczas mocowania w  suficie np. 
ciężkich żyrandoli, wiszących siedzisk czy 
hamaków używa się specjalnych kaptur-
ków ochronnych, uniemożliwiających wy-
dostawanie się zaprawy z otworu.

SYSTEM WIESZANIA SZAFEK
Do montażu zestawu wiszących szafek czy 
półek, obejmujących całą długość ściany 
lub jedynie jej części służy specjalna per-
forowana listwa. Jej liczne otwory pozwa-
lają na wykonanie przez nie nawiertów 
w ścianie. Aby ją przytwierdzić, należy wy-
znaczyć miejsce umieszczenia haków sza-
fek, przy zachowaniu odpowiedniej wyso-
kości (standardowo dolna krawędź kor-
pusu powinna znajdować się 140 cm od 
podłogi). Potrzebna będzie poziomnica 
(libellowa lub wygodniejsza laserowa), ta-
śma miernicza i ołówek. W miejscu, gdzie 
mają zawisnąć na hakach uchwyty mocu-
jące szafki należy wyznaczyć górną kra-
wędź listwy (o wygiętej krawędzi) i  przy-
kręcić ją do ściany kołkami szybkiego 
montażu co 15-20 cm, jeśli ma ona prze-
nosić duże obciążenia. 
Wiszące meble bywają coraz częściej wy-
posażane w haki mocujące o obudowie 
z  tworzywa sztucznego, kompatybilne 
z listwą, ale możemy je też kupić oddziel-
nie. Przykręca się je do bocznej ścianki 
szafki w narożu od wewnątrz za pomocą 
zestawu wkrętów dołączonych do pro-
duktu. Przez otwór w tylnej ściance szafki 
wysuniemy stalowy hak wystający z obu-

dowy wieszaka. Dodatkowo znajdziemy 
w obudowie dwie śruby regulujące. Jedną 
z  nich możemy wysunąć hak na wyma-
ganą odległość od listwy. 
Po zawieszeniu na wyprofilowanej kra-
wędzi listwy szafek możemy je dowolnie 
przesuwać, wybierając najbardziej opty-
malne miejsce. Drugą śrubą wieszaka 
wyregulujemy ich poziom zgodnie z wy-
znaczeniem poziomnicy lub dostosujemy 
ich miejsce względem położenia sąsied-
nich szafek. Kupując wieszaki, sprawdźmy 
ich dopuszczalne obciążenie oraz regu-
lację. Możemy na przykład wybrać pro-
dukt o możliwości regulacji w dół 7 mm, 
w górę 11 mm, w tył 3,5 mm i w przód 
12,5 mm. Para takich wieszaków udźwi-
gnie ciężar równy 130 kg.

TAŚMA MONTAŻOWA
Wyjątkowo nowoczesnym rozwiązaniem 
jest dwustronna taśma klejąca, zapew-
niająca uniwersalny sposób mocowa-
nia na ścianach. Wytworzona jest na ba-
zie polimerów. Nie wymaga wiercenia, 
czyli jest doskonałym rozwiązaniem tym-
czasowym, zwłaszcza, że łatwo ją odkleić 
od ściany, a  miejsce po montażu pozo-
staje bez skazy. Nadaje się do stosowania 
w każdym wnętrzu, nawet o podwyższo-
nej wilgotności, czyli takim jak łazienka, 
kuchnia, pralnia czy suszarnia. Przy-
twierdzimy ją do wszystkich powierzchni, 
w  tym drewna, tworzywa sztucznego 
i  szkła. Doskonale znamy taśmy dwu-
stronne, które przykleją haczyk czy małe 
lusterko, jednak współczesne taśmy sa-
moprzylepne są w  stanie przenieść na-
prawdę duży ciężar – do 6 kg. W dogod-
nych warunkach 10 cm pasek taśmy jest 
w stanie utrzymać ciężar nawet do 10 kg. 
Jednak powierzchnia ściany musi być 
idealnie gładka, a przed montażem ko-
nieczne jest jej oczyszczenie np. alkoho-
lem. Ważne, aby ani woda, ani promie-
nie słoneczne nie działały bezpośrednio 
na miejsce styku, a paski były przyklejone 
pionowo na tylnej stronie danego przed-
miotu. Po przyklejeniu należy docisnąć 
mebel przez 5 sekund. Taśma po odkleje-
niu folii nie może zostać zabrudzona. Nie 
można jej także dotykać. W  ten sposób 
bardzo szybko przykleimy półkę czy spory 
wieszak. Do montażu luster znajdziemy 
specjalnie do tego celu produkowane ta-
śmy. Wytrzymują ciężar do 2 kg.  

CO MOŻNA WIESZAĆ 
NA ŚCIANACH Z PŁYT G-K?
Jeśli możemy zaplanować wieszanie 
ciężkich elementów na etapie 
budowy, wówczas w wybranym 
miejscu warto zamontować płyty g-k 
z użyciem dodatkowych profili. 
Można też użyć dwóch warstw płyt. 

 W gotowym wnętrzu na 
przedściankach możemy mocować 
ciężkie elementy o wadze 
dochodzącej do 30 kg, przypadające 
na 1 m długości ściany. Używa się 
wówczas kołków typu molly (MHD) 
o średnicy 8 mm. Stosuje się je 
również przy podwójnej płycie g-k.  

 Na ścianach szkieletowych 
możemy zawiesić elementy wystroju 
o wadze do 7 kg, przypadającej na 
1 m bieżący ściany, ale muszą one 
mieć maksymalnie wysokość 60 cm 
i głębokość 30 cm. Montaż powinien 
się odbyć za pomocą co najmniej 
dwóch rozprężnych dybli o średnicy 
8-10 mm. 

 Jeśli ściana obłożona jest dwoma 
warstwami płyt g-k, możemy 
powiesić na niej mebel o wadze 
do 50 kg. Służą do tego zaciskowe 
metalowe kołki o analogicznej do 
dybli średnicy. Lekkie przedmioty 
do 5 kg możemy wieszać na 
gwoździu wbitym pod kątem. Nie 
może on odstawać od ściany dalej 
niż na 5 cm. Jeśli użyjemy kołków 
rozporowych lub rozprężnych, 
zawiesimy na nich meble ważące 
25 kg, ale ich odległość od ściany nie 
może być zbyt duża. Dystans między 
sąsiednimi kołkami lub gwoździami 
powinien wynosić min. 15 cm.

System wieszania 
powinien być ściśle 
dopasowany do 
materiału ściennego 
i obciążenia. 
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W grudniu zaczynamy przedświąteczne porządki, aby 
na Gwiazdkę dom lśnił czystością. Chcąc przeprowadzić 
je szybko, dokładnie i bez zbędnego wysiłku, warto sięgnąć 
po specjalistyczne produkty oraz odpowiednio zaplanować 
wszystkie prace porządkowe. Sprzątanie dobrze jest zacząć 
od tego, co najcięższe i najbardziej pracochłonne. Tylko 
jak zrobić to dobrze i utrzymać czystość jak najdłużej? 

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

dom na święta
Perfekcyjny

W wielu krajach, także i w Pol-
sce, przyjęło się, że przed 
wigilią robi się generalne 

porządki, które zajmują nie tylko 
wiele godzin, ale nawet i  dni. 
24 grudnia to data, która działa na 
polskie gospodynie jak najlepsza 
motywacja, aby dom lśnił czystością 
– w każdym nawet najmniejszym za-
kamarku. To wtedy dokładnie zaj-
mujemy się myciem okien, praniem 
dywanów, układaniem w  szafach 
oraz wycieraniem ton kurzu, które 
zalegają na pawlaczach oraz wyso-
kich szafach. 

 FOT. FOTOLIA.COM
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W sprzedaży dostępne są również prepa-
raty do powierzchni stalowych – możemy 
je wykorzystać zarówno do kuchenek, jak 
i  blatów, okapów czy zlewozmywaków. 
Zlew i baterię dobrze jest potraktować od-
kamieniaczem, ponieważ częste używa-
nie wody w kuchni powoduje odkładanie 
związków wapnia. Aby efekt naszej pracy 
był lepszy, na zakończenie wycieramy 
urządzenia do sucha miękką ściereczką. 
Dodatkowo możemy zlewozmywak za-
bezpieczyć przed wnikaniem lekkich za-
brudzeń w strukturę materiału i odbarwia-
niem powierzchni. Środki do konserwacji 
dostępne są np. w postaci pasty, którą na-

nosimy na powierzchnię, delikatnie wcie-
ramy używając gąbki, a  następnie pole-
rujemy miękką ściereczką. Do czyszczenia 
płyt ceramicznych czy indukcyjnych sto-
sujmy specjalne mleczka. 
Lodówkę (półkę, szuflady i obudowę), po 
uprzednim rozmrożeniu, myjemy ciepłą 
wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. 
W ten sam sposób możemy wyczyścić rów-
nież mikrofalówkę. 
Do sanitariatów przydadzą się mleczka do 
czyszczenia, płyny ze środkami usuwają-
cymi osady z wody i mydła oraz odkamie-
niacz. Do mycia baterii zamiast mleczek 
lepiej stosować żele i płyny.

MEBLE I REGAŁY
Meble kuchenne i łazienkowe wykończone 
laminatami przemywamy ściereczką na-
sączoną detergentem (może to być spe-
cjalny środek do czyszczenia lub płyn do 
mycia naczyń), a następnie czystą wodą. 
Meble lakierowane najłatwiej odświeżymy 
płynem do mycia szyb. Jeśli mamy czas, 
możemy pokusić się jeszcze o posprząta-
nie górnej powierzchni wiszących szafek. 
Regały w  pokojach najpierw musimy 
opróżnić. Będzie okazja do umycia wa-
zonów, figurek, filiżanek i  innych dekora-
cji stojących na półkach, a także odkurze-
nia książek. Do czyszczenia księgozbioru 
możemy wykorzystać odkurzacz z  wą-
ską ssawką. Kurz z  półek wycieramy su-
chą, miękką szmatką lub specjalnymi ście-
reczkami (możemy kupić suche lub wil-
gotne). Przydadzą się także preparaty do 
czyszczenia mebli – mleczka, spraye czy 
pasty. Preparat, w  którego składzie znaj-
duje się wosk pszczeli będzie skuteczniej 
radził sobie z  zabezpieczeniem czyszczo-
nych powierzchni przed zabrudzeniami, 
plamami z wody, zaciekami, a nawet zary-

sowaniami. Z kolei za ochronę przed po-
nownym osadzaniem się kurzu będą od-
powiadać zawarte w  produkcie związki 
amoniowe.

PODŁOGI I DYWANY 
W  przypadku podłóg najważniejsze jest 
dobranie odpowiednich środków czysz-
czących, ponieważ każdy rodzaj posadzki 
wymaga innego potraktowania. Podłogi 
drewniane myjemy mokrą ściereczką, wy-
cieramy do sucha i pastujemy środkiem na-
błyszczającym. Surowe, białe deski szoru-
jemy wodą i wycieramy do sucha. Podłogi 
lakierowane i  panele laminowane także 
przecieramy na mokro specjalnymi pre-
paratami. Terakotę i wykładziny z tworzyw 
sztucznych zmywamy ciepłą wodą z dodat-
kiem płynów, przeznaczonych do takich po-
wierzchni. Czyszcząc podłogę w  łazience, 
zaczynamy od fug, które dobrze czyści się 
szczoteczką do zębów, polewając fugi pły-
nem do urządzeń sanitarnych. 
W przypadku płynów do czyszczenia pod-
łóg na rynku znaleźć można produkty, któ-
rych formuła została oparta na nanotech-
nologii. Tego typu płyn będzie gwaranto-
wał nie tylko perfekcyjną czystość i blask 
mytych powierzchni, ale także długotrwały, 
świeży zapach. W zależności od podłogi, 
można zdecydować się na płyny uniwer-
salne lub specjalistyczne – dedykowane 
powierzchniom drewnianym i panelom.
Przedświąteczne porządki wiążą się naj-
częściej z  trzepaniem dywanów. Wytrze-
pany dywan możemy wyprać, używa-
jąc preparatów do czyszczenia dywanów 
i  tapicerki. Upierzemy nim również wy-
kładziny i tapicerkę (np. obicia sofy, foteli 
i krzeseł). Możemy do tego celu użyć także 
odkurzacza piorącego – jeśli nie mamy ta-
kiego urządzenia, wypożyczmy go.  

 Odkurzacz rozsiewa po mieszkaniu zapach kurzu? 
Zastosujmy olejek. Sztyft zapachowy, który neutralizuje 
zapach kurzu można kupić (za ok. 9 zł) w sklepach 
z artykułami gospodarstwa domowego. Wkładamy 
go do pojemnika na worek. Innym sposobem jest 
umieszczenie pod workiem do kurzu laski cynamonu lub 
pokropienie worka kilkoma kroplami olejku aromatycznego 
o ulubionym zapachu. Podczas odkurzania dom wypełni 
się miłą wonią.

 Jak usunąć kamień ze słuchawki prysznicowej? 
Nalewamy do plastikowego woreczka octu, nakładamy 
go na słuchawkę prysznicową, przywiązujemy gumką 

i pozostawiamy na noc. Na następny dzień prysznic będzie 
czysty, bez dużego nakładu pracy.

 Meble drewniane mają rysy? Natrzyjmy je orzechem 
włoskim, a staną się niewidoczne. 

 Rdzawe zacieki możemy usunąć coca-colą. Wlewamy ją 
do wanny czy zlewu, po minimum 1 godzinie spłukujemy. 

 Dywan odświeżymy posypując go równomiernie sodą. 
Wystarczy zostawić na noc i rano odkurzyć.

 Płytki i glazurę z tłustych plam, pleśni wyczyścimy sokiem 
z cytryny. Spryskujemy sokiem dane miejsce, zostawiamy 
na kilka minut i szorujemy szczoteczką przez chwilę, 
na koniec zmywamy wodą.

DOMOWE TRIKI NA ŚWIĄTECZNE PORZĄDKI 

Zanim zabierzemy 
się za mycie podłóg, 
najpierw je odkurzmy.
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Szklane powierzchnie w domu to nie tylko okna. 
Bardzo często urozmaicają wnętrza łazienek, 
salonów i kuchni. Aby zachwycały swoim 
wyglądem, muszą być pozbawione tłustych plam, 
zacieków czy odcisków palców.

Akcja błysk

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Co zrobić, aby w domu mieć czyste okna, lustra, blaty i kabinę 
prysznicową? Najważniejsze są systematyczne porządki, po-
nieważ poza wodą, duży wpływ na zabrudzenie szklanych po-

wierzchni ma kurz i  brud, który oddziałuje na szkło korozyjnie. Jeśli 
jednak będziemy pamiętać o właściwej impregnacji szkła za pomocą 
specjalnych preparatów konserwujących, nie tylko zaoszczędzimy na 
środkach czyszczących, ale przede wszystkim czyszczenie szklanych po-
wierzchni będzie przyjemnością.

MYCIE OKIEN Z FACHOWYM PODEJŚCIEM 
Najczęściej okna z zewnątrz myjemy tylko wtedy, gdy jest to konieczne, 
od wewnątrz – średnio 3 razy do roku. Okna powinno się myć nie tylko 
po to, aby były czyste i wyglądały estetycznie, ale także po to, by brud 
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nie niszczył ich powierzchni, a ponadto, 
by naturalne światło lepiej bez prze-
szkód docierało do wnętrz. Prawidłowa 
pielęgnacja okien przedłuża ich żywot-
ność i sprzyja oszczędzaniu energii.  
Okna czyścimy w  określonej kolejno-
ści – najpierw profile okienne i para-
pety, później szyby. Ramy i  futryny mo-
żemy umyć ciepłą wodą z  dodatkiem 
detergentu, np. płynu do mycia naczyń. 
Do szyb najlepsze są specjalne prepa-
raty – w sklepach jest ich ogromny wy-
bór. Najwygodniejsze są te w opakowa-
niach ze spryskiwaczem, bo wystarczy 
wtedy spryskać powierzchnię szyby i wy-
trzeć miękką ściereczką lub papiero-
wym ręcznikiem. Przy czyszczeniu szyb 
pamiętajmy o  rozprowadzeniu płynu 
od góry do dołu i osuszaniu w odwrot-
nym kierunku. Tradycyjnym sposobem, 
najczęściej stosowanym przez nasze 
mamy i babcie, jest mycie okien za po-
mocą chłonnej ściereczki z  dodatkiem 
płynu do naczyń. Kolejnym krokiem 
jest polerownie szklanych tafli – dzięki 

tej czynności pozbędziemy się smug, 
a szyby będą lśniły. Natomiast nie sto-
sujmy starych metod mycia gazetą, po-
nieważ może ona porysować szyby i  je 
zmatowić. 
Nie myjmy okien w  słoneczny dzień, 
gdyż powierzchnia szyb będzie zbyt 
szybko wysychać i powstaną na niej nie-
pożądane smugi. W zimny dzień także 
nie wykonujmy tej pracy, szkło jest wtedy 
delikatniejsze, kruche i może popękać. 
Okna najlepiej więc myć w pochmurny 
dzień. Optymalna temperatura sprzyja-
jąca tej czynności to 10-25°C.   
Mycie wysokich okien ułatwi nam ścią-
gaczka na teleskopowym drążku. Wy-
posażona jest ona w  nakładkę wyko-
naną z  mikroaktywnych włókien oraz 
gumowe pióro, a  trapezoidalny kształt 
ułatwi dotarcie do kątów. Na rynku 
dostępne są także odkurzacze (myjki) 
do okien, czyli elektryczne ściągaczki, 
które usuwają wodę razem z mydlinami 
z  szyby i  pozostawiają powierzchnię 
okna bez smug. 

STARE I NOWE SPOSOBY 
NA CZYSTE LUSTRA
Lustra myjemy w ten sam sposób, co okna, 
czyli za pomocą odpowiedniego prepa-
ratu czy płynu do mycia naczyń. Możemy 
także umyć lustro jedynie czystą wodą. 
W tym celu musimy zaopatrzyć się w ście-
reczkę z dobrej jakości mikrofibry. Można 
także umyć lustro wodą z mydłem i ście-
reczką (lub ręcznikiem papierowym). Na-
leży jednak uważać, by nie zalać go 

KUCHENKA ZE SZKŁA 
HARTOWANEGO
Płytę ze szkła hartowanego 
spryskujemy preparatem do 
usuwania tłuszczu oraz przypaleń. 
Po upływie czasu wyznaczonego 
przez producenta szorujemy płytę 
gąbką – środek nie może na niej 
zaschnąć. Płyn do mycia szyb 
lub ciepła woda wymieszana 
z odrobiną octu oraz miękka 
ściereczka nadadzą kuchennej 
płycie ostateczny szlif. 
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za bardzo wodą. Jeśli dostanie się ona pod 
spód, może zniszczyć szklaną taflę, w wy-
niku czego pojawią się na niej na skutek 
korozji warstwy srebra. Jeśli na lustrze są 
trudne do usunięcia smugi, przygotujmy 
roztwór wody z  octem (w  proporcji 4:1). 
Wlewamy go do spryskiwacza i  używamy 
jak płynu do szyb. Po wypolerowaniu smugi 
powinny zniknąć. Plamy po kremie usu-
niemy ciepłą wodą z amoniakiem –  łyżka 
amoniaku na szklankę wody. Zaparowane 
lustro w łazience jest kłopotliwe – nie można 
się przejrzeć i powstają na nim zacieki. Aby 
zapobiec temu zjawisku, rozetrzyjmy na po-
wierzchni lustra kilka kropli gliceryny, a na-
stępnie starannie ją wypolerujmy – wów-
czas para nie będzie się już skraplać. Za-
miast gliceryny możemy użyć kremu do go-
lenia lub pasty do zębów.  

NEWRALGICZNY PRYSZNIC
Szklane drzwi kabiny prysznicowej najle-
piej wyczyścić, używając gumowej wycie-
raczki do szyb. Wytarcie kabiny po kąpieli 
pozwala zachować czystość przez długi 
czas i  minimalizuje powstawanie osadów 
wapiennych na jej powierzchni. Do pielę-
gnacji szklanych tafli najlepiej wykorzystać 
środki przeznaczone do tego celu lub płyn 
do mycia szyb i luster oraz skorzystać z do-
mowych, wcześniej omówionych sposobów, 
np. mycie wodą z  octem. Zakazane jest 
czyszczenie szkła w  kabinie prysznicowej 
preparatami szorującymi, np. mleczkiem, 
pastą, proszkiem do prania, a także środ-

kami zawierającymi kwasy, aceton lub ben-
zynę – rysują one szkło i je matowią. 
Najczęściej producenci na szklane po-
wierzchnie kabiny nakładają powłoki 
ochronne. Jeśli jednak ich nie ma, możemy 
zabezpieczyć kabinę impregnatem lub od-
żywką do szkła. Podobnie jak powłoki 
– chronią przed nadmiernym odkładaniem 
się zabrudzeń. Produkt rozpyla się na czyste 
i suche szkło, po czym poleruje do uzyska-
nia suchej i połyskującej powierzchni. Czyn-
ność tę powtarzamy dwukrotnie i przepro-
wadzamy co kilka miesięcy, aby odświeżyć 
powłokę. 

SZKLANA TAFLA STOŁU
Przede wszystkim musimy pamiętać, aby 
szklany stół czyścić z obu stron. Jeśli prze-
trzemy go tylko z  wierzchu, przezroczy-
sta tafla uwidoczni to, co umknęło na-
szej uwadze. Sposób, w jaki będziemy czy-
ścić stół, zależy od tego, czy blat jest wy-
konany z  samego szkła, czy połączony 
jest z drewnem, metalem lub tworzywem 
sztucznym. Najłatwiej jest wyczyścić blat 
wykonany w całości ze szkła. Do tego celu 
możemy użyć preparatów do mycia szyb, 
wody z octem, czy wody z mydłem. Nano-
simy je na szklaną powierzchnię i przecie-
ramy ściereczką nie pozostawiającą włó-
kien lub ręcznikiem papierowym. Postępu-
jemy w ten sam sposób, jak podczas my-
cia okien czy luster. 
Jeśli szkło ma drewnianą oprawę, do czysz-
czenia blatu najlepiej użyć preparatu, który 

jest bezpieczny dla obu tych materiałów 
–  sprayu „all in one”. Przeznaczony jest on 
do czyszczenia wielu powierzchni. Oczy-
wiście możemy też użyć innego środka do 
umycia szklanej powierzchni, a innego do 
wyczyszczenia drewna (czy metalu). Mu-
simy jednak uważać, by nie doprowadzić 
do kontaktu powierzchni z nieprzeznaczo-
nym do niej specyfikiem.

 Podczas wycierania okna 
szmatką zastosujmy trik – zawsze 
przecierajmy je w tym samym 
kierunku – wewnętrzne poziomo, 
a zewnętrzne pionowo (lub 
odwrotnie). Dlaczego? W przypadku 
smug od razu łatwo będziemy 
wiedzieli, z której strony szyby należy 
je usunąć.

 Do wody, którą myjemy szklane 
powierzchnie dodajmy gliceryny. Ten 
łatwy zabieg spowoduje, że trudniej 
będzie osadzał się na nich kurz 
i brud. 

 Do mycia i polerowania tafli 
ze szkła możemy użyć starych 
rajstop lub pończoch – struktura 
nylonu efektywnie usuwa smugi 
i nadaje szybom połysk.

 Plamy po taśmie klejącej usuniemy 
z łatwością za pomocą zmywacza 
do paznokci.  

 Farbę olejną, która została po 
malowaniu ram okiennych usuniemy 
za pomocą soli amoniakalnej.

 Zamiast detergentu możemy 
użyć soku z cytryny, octu lub 
denaturatu, które dodajemy 
do wody. 4 łyżki soku z cytryny 
lub podobną ilość octu, denaturatu 
mieszamy z 2,5 litrami zimnej wody. 
To skuteczny, tani i łatwy sposób 
na czyste szyby, denaturat ponadto 
zapobiegnie zamarzaniu szyb 
w oknach podczas zimy. Możemy 
także zastosować amoniak – 1 łyżka 
na 3 litry wody. Takie mieszanki nie 
pachną ładnie, jednak zapach nie 
utrzymuje się długo i przy otwartych 
oknach i przeciągu po godzinie już 
go nie czuć.   

Na mycie okien wybierzmy 
lekko pochmurny dzień. 
Promienie słoneczne sprawiają, 
że stosowane preparaty szybko 
zasychają na szkle, tworząc 
na nim smugi.
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Czasy, w  których rola strefy wej-
ścia ograniczała się jedynie do 
funkcji komunikacyjnej, a w przy-

padku przedsionka także bufora przed 
zimnem oraz do przechowalni kilku par 
butów i  płaszczy odeszły bezpowrotnie. 
Obecnie przedsionek i przedpokój to po-
mieszczenia służące wielu funkcjom. Dla-
tego tak ważne jest wygodne zagospo-
darowanie tej przestrzeni. Nowoczesna 
strefa wejścia nie jest tak, jak to bywało 
w  przeszłości bardzo ograniczona wiel-
kością. Współczesne przedsionki i przed-
pokoje są znacznie bardziej przestronne. 
Projektanci zazwyczaj planują wielkość 
przedsionka proporcjonalnie do wielkości 
domu lub mieszkania. Zazwyczaj to 1/20 
ich powierzchni. Dzięki temu mogą one 
przejąć funkcję wygodnej szatni, w której 
przechowujemy nie tylko odzież wierzch-
nią. Niekiedy także obszerny przedsionek 
lub hol może odgrywać rolę „recepcji”, 
w  której przyjmujemy inkasenta, sąsia-
dów czy agenta ubezpieczeniowego. 
Pamiętajmy o  stworzeniu dobrej bazy 
– podstawą funkcjonalności strefy wej-
ścia są odpowiednio wykończone ściany 
i podłoga. Należy przede wszystkim sto-
sować materiały trwałe i łatwe w utrzyma-
niu czystości. Posadzka powinna być od-
porna na ścieranie, a  także bezpieczna, 
czyli antypoślizgowa.

Przedsionek i przedpokój budują pierwsze wrażenie 
po przekroczeniu progu domu lub mieszkania – powinny 
być więc estetyczne, ale także funkcjonalne.

Praktycznie
od wejścia

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska
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FUNKCJONALNE WYPOSAŻENIE PRZEDPOKOJU

Szafy i szafki – strażniczki 
porządku
Jeśli tylko wielkość przedpokoju lub 
przedsionka na to pozwala, należy 
umieścić w nim szafę. Dzięki niej strefa 
wejścia będzie zawsze robić wrażenie 
uporządkowanej. Znikną z zasięgu 
wzroku gości buty czy sterty szalików. 
W dobrze zorganizowanej szafie znajdzie 
się miejsce nie tylko na płaszcze, kurtki, 
szaliki i czapki, z których korzystamy 
w danym dniu. 
Poza zestawem podręcznym wygodnie 
jest też tam przechowywać sezonową 
odzież wierzchnią, którą zakładamy 
wymiennie. Umożliwią to szafy 
dwupoziomowe – dzięki wieszakom 
z pantografami z łatwością sięgniemy 
po wkładany tylko okazjonalnie 
reprezentacyjny płaszczyk. Jeśli 
przestrzeń na to pozwala, warto tak 
wyposażyć szafę, by umożliwiała także 
przechowywanie butów. Zazwyczaj 
korzystamy na co dzień z więcej niż 
jednej pary, a nawet kilka rozrzuconych 
robi duży bałagan. Wydzieloną na obuwie 
część szafy dobrze jest wyposażyć 
w przeznaczone do ich przechowywania 
wygodne i łatwe w utrzymaniu 
czystości perforowane metalowe 
półki. Można także zamontować półkę 
z prawidłami, które dają gwarancję, że 
buty są odpowiednio chronione przed 
deformacją. Do przechowywania drobnej 
galanterii warto wykorzystać szuflady 
z podziałami lub dodatkowe szafki.

Wieszaki 
– wszystko pod ręką
Poza funkcjonalną szafą warto 
pomyśleć o zamontowaniu w strefie 
wejścia odkrytych wieszaków. 
Będą one wykorzystywane nie 
tylko wówczas, gdy będziemy 
przyjmować większą liczbę gości. 
Skorzystają z nich chętnie także 
domownicy, którzy wpadli na 
chwilę do domu, czy także osoby 
przybywające z krótką wizytą. 
Możliwości wyboru wieszaków 
mamy bardzo duże – zarówno 
jeśli chodzi o ich wielkość, jak 
i styl oraz materiał, z którego 
zostały wykonane. Gdy chcemy 
zaaranżować przestrzeń w stylu 
rustykalnym, dobrym wyborem będą 
wieszaki drewniane wykończone 
białą farbą kryjącą. Przywodzą 
skojarzenia z ponadczasowym stylem  
skandynawskim. Jasna kolorystyka 
dodatkowo powiększy wnętrze. 
Wieszak może być zintegrowany 
z siedziskiem oraz skrzynią na 
obuwie. Jeśli miejsca jest mało, 
warto pomyśleć o niewielkim 
wieszaku na cztery-pięć okryć, który 
zostanie zamontowany na ścianie. 
Neutralny charakter będzie miał 
wieszak wykonany z metalu pokryty 
proszkowo farbą w kolorze szarym. 
Lekkości dodadzą wnętrzu uchwyty 
wykonane z rattanu.

Wygodne siedziska
Niezależnie od wieku 
domowników pomyślmy 
o umieszczeniu w strefie wejścia 
choćby niewielkiego krzesełka. 
Zawsze można będzie na nim 
przysiąść podczas zakładania 
i zdejmowania obuwia. Jeśli 
jednak w domu są osoby starsze 
i mniej sprawne fizycznie, 
siedzisko jest koniecznością. By 
wygodnie usiąść, najlepiej wybrać 
długą ławę szerokości 40-45 cm 
i wysokości 80-90 cm. Długość 
tego typu ław jest bardzo różna 
i wynosi nawet 165 cm. Siedzisko 
ławy może być tapicerowane, 
co nie tylko podniesie komfort 
korzystania z niego, ale również 
sprawi, że przedpokój lub 
przedsionek nabierze bardziej 
pokojowego charakteru, doda 
także tym wnętrzom przytulności.
Wygodnym i oszczędzającym 
cenne miejsce rozwiązaniem jest 
siedzisko połączone z funkcją 
szafki na buty. Można po nie 
sięgać otwierając siedzenie do 
góry. Bardziej funkcjonalne są 
rozwiązania, w których buty 
umieszcza się w usytuowanych 
pod siedziskiem szufladach lub na 
półkach.
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Oświetlenie na rzecz przestrzeni i komfortu
Zarówno naturalne, jak i sztuczne ma bardzo duży wpływ 

na funkcjonalność i estetykę przedpokoju oraz przedsionka. 
Usytuowany w środku planu domu lub mieszkania przedpokój 

często jest pozbawiony dopływu światła naturalnego – jeśli 
jest on otwarty na inne wnętrza, światło słoneczne dociera 

tylko pośrednio. Dlatego ważną rolę odgrywa tam oświetlenie 
sztuczne. Ze względu na stosunkowo ograniczoną wielkość 

przedpokoju, warto zadbać o kilka źródeł światła. Dadzą nam one 
nie tylko komfort korzystania z przedpokoju, ale także powiększą 

go optycznie. W niewielkich przedsionku oraz przedpokoju warto 
zamontować plafoniery, kinkiety oraz reflektory umieszczone na 

ruchomych ramionach. Zrezygnujmy z lamp wiszących i żyrandoli 
z długimi ramionami. Gdy miejsca jest mało, mogą o nie zahaczać 

drzwi wejściowe oraz te prowadzące do innych wnętrz. Warto 
sięgnąć po taśmy (paski) z zamontowanymi na nich diodami LED 

– dają one duże możliwości dekoracyjne.

Lustra 
– niezawodny sposób na nienaganny 

wygląd i powiększenie wnętrza
O konieczności zamontowania lustra w strefie wejścia nie 

trzeba nikogo przekonywać – przed wyjściem z domu zawsze 
warto po raz ostatni zrewidować swój wizerunek. Lustro 

docenią także odwiedzający nas goście. Zamontowane 
w przedsionku lub przedpokoju będzie spełniało swoją 

funkcję, jeśli obejmie całą postać od stóp, aż po głowę. 
Najlepiej dopasować wielkość lustra do wymiarów 

najwyższego członka rodziny – czasami zdarza się, że 
pani domu kupuje lustro dla siebie, zapominając o innych 

domownikach. Warto też zadbać o odpowiednie oświetlenie 
lustra, które zapewni dobrą widoczność całej postaci, bez 
zakłamujących ją cieni. Do tego celu można wykorzystać 

kinkiety zamontowane przy jego górnej bocznej krawędzi. 
Dobrym wyborem będzie także lustro z oświetleniem 

zamontowanym fabrycznie, np. w jego górnej krawędzi 
lub wzdłuż boków. Duże lustro odegra również ważną rolę 
w powiększeniu przestrzeni. Odbijające się w nim wnętrze 

zbuduje wrażenie głębi.

Komplementarne aranżacje
Strefa wejścia, którą w przeszłości przemykano się do bardziej 
reprezentacyjnych wnętrz, dzisiaj urządzana jest z taką samą 
starannością jak inne pomieszczenia. Jesteśmy świadomi, że 
to właśnie ona buduje pierwsze – bardzo ważne – wrażenie 
w odbiorze naszego domu czy mieszkania. Dlatego wykończenie 
oraz wyposażenie holów i przedsionków nie powinno się 
ograniczać tylko do wygody – zadbajmy także o stronę 
estetyczną. Dzisiaj nie ma problemów z dobraniem odpowiednich 
elementów zarówno do niewielkiego przedsionka, jak i dużego 
reprezentacyjnego holu. Postarajmy się, by poza wszystkimi 
niezbędnymi dla wygody użytkowników elementami, znalazły się 
w nim także drobiazgi, nadające wnętrzom indywidualny charakter. 
Mogą to być odpowiednio wyeksponowane pamiątki z podróży, 
które będą dobrym punktem wyjścia do zagajenia rozmowy 
z gośćmi. By nadać tej strefie bardziej osobisty charakter, można 
też zaaranżować na jej ścianach domową galerię i wyeksponować 
w niej najładniejsze zdjęcia z wakacji. Bardzo dobrze działają na 
estetykę przedsionka czy holu ustawione w nim kwiaty – jeśli jest 
to wnętrze pozbawione dopływu światła dziennego, w wazonie 
mogą się znaleźć efektowne kwiaty suszone lub sztuczne, które 
także mogą być piękne.
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Drzwi przesuwne to rozwiązanie nie 
tylko efektowne, ale przede wszyst-
kim praktyczne, gdyż pozwala za-

oszczędzić sporo miejsca we wnętrzu. 
Systemy przesuwne najchętniej są sto-
sowane w pomieszczeniach o małej po-
wierzchni – pokojach, łazienkach, gar-
derobach lub schowkach. W przeciwień-
stwie do rozwieralnych, drzwi przesuwne 
nie wymagają zapasu wolnego miejsca 
na ruch skrzydła poza światłem otworu. 
Takie drzwi przestają być barierą w prze-
strzeni wnętrza. Ich montaż sprawia, że 
niemal każdy centymetr w pomieszczeniu 
może być wykorzystany. 

Drzwi przesuwne to rozwiązanie, które 
sprawdza się dobrze nie tylko we wnę-
trzach o ograniczonej powierzchni. Rów-
nie chętnie wykorzystywane są w dużych 
pomieszczeniach, zapewniając im lepsze 
otwarcie na sąsiadujące pokoje. W  ta-
kich sytuacjach bardzo dobrze zdają eg-
zamin drzwi przesuwne dwuskrzydłowe, 
które gwarantują duże światło otworu, 
swobodniejsze przejście i  lepsze przeni-
kanie się przestrzeni. Drzwi przesuwne 
często goszczą też we wnętrzach utrzy-
manych w  nowoczesnym stylu. Bardzo 
dobrze wpisują się w  minimalistyczny 
charakter aranżacji.

SYSTEMY PRZESUWNE 
NAŚCIENNE
Decydując się na drzwi przesuwne, mamy 
do wyboru dwa podstawowe rozwiąza-
nia – drzwi przesuwne naścienne i  cho-
wane w  ścianie. Podczas otwierania 
drzwi naściennych ich skrzydło zachodzi 
na ścianę. Taki system wymaga więc za-
chowania wolnej przestrzeni przy ścianie 
o  wymiarach odpowiadających wymia-
rom skrzydła. Oznacza to, że na frag-
mencie ściany, na który ma zachodzić 
skrzydło drzwiowe nie powiesimy obrazu 
czy półki, ani nie ustawimy bezpośred-
nio przy nim stołu. Nie jest to jednak zbyt 

Gdy liczy się każdy centymetr przestrzeni, warto rozważyć montaż drzwi przesuwnych. 
Odpowiednio dobrane pozwolą maksymalnie zagospodarować powierzchnię użytkową 
w domu lub mieszkaniu. 

Skrzydłem po ścianie

AUTOR TEKSTU: Beata Wysoczarska
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duże ograniczenie. Jeśli zależy nam na 
maksymalnym zagospodarowaniu prze-
strzeni w  małym pomieszczeniu, mebel, 
np. szafę lub regał, możemy nieco odsu-
nąć od ściany, tak aby otwarte skrzydło 
mogło się za nim swobodnie schować.
Dużą zaletą drzwi przesuwnych naścien-
nych jest ich stosunkowo niewysoka cena 
(są one tańsze od systemów chowanych 
w  ścianie) i  nieskomplikowany montaż, 
który można bez problemów przeprowa-
dzić w  każdym momencie, nawet w wy-
kończonym już wnętrzu. 
W skład kompletu systemu przesuwnego 
wchodzi najczęściej skrzydło, pochwyt do 
przesuwu, prowadnicę z okuciami i ma-
skownicę ze słupem dobojowym. Wy-
bierać można m.in. wśród drzwi drew-
nianych, szklanych lub systemów INOX, 
w  których szklane skrzydła podwieszane 
są na nieosłoniętych maskownicą szy-
nach ze stali nierdzewnej. 

Skrzydła drzwi przesuwnych naściennych 
zawieszone są na uchwytach przymo-
cowanych do wózków (rolek), które po-
ruszają się po szynie jezdnej. Przytwier-
dza się ją zwykle do ściany nad otworem 
drzwiowym i osłania maskownicą. 
Systemy naścienne to dobre rozwiąza-
nie między innymi w przypadku, gdy na 
montaż drzwi przesuwnych zdecydowali-
śmy się, gdy wnętrza są już wykończone. 
Zamontowanie takich drzwi nie będzie 
się wiązać z  koniecznością przebudowy 
ściany i nie przysporzy nam dodatkowych 
prac remontowych.

DRZWI CHOWANE W ŚCIANIE
Montaż drzwi, których skrzydła całkowicie 
chowają się w ścianie wykonuje się w prze-
grodach o  minimalnej grubości 10  cm 
przy użyciu specjalnych systemów, dosto-
sowanych do rodzaju przegrody. Mogą to 
być systemy przeznaczone do montowa-
nia w  ścianach o  lekkiej konstrukcji, jak 
i  systemy do tradycyjnych ścian murowa-
nych. Głównym elementem systemów do 
drzwi przesuwnych są kasety, w  których 
po otwarciu drzwi chowa się skrzydło. Ka-
sety umieszcza się w  przegrodzie w  taki 
sposób, że po ich wykończeniu pozostają 
niewidoczne. Skrzydło drzwi chowanych 
w ścianie przesuwa się po prowadnicy za-
montowanej w kasecie. Pomiędzy podłogą 
a dolną krawędzią skrzydła jest niewielka 
przestrzeń. W kasetach do drzwi przesuw-
nych można zamontować standardowe 
skrzydła przesuwne produkowane przez 
większość producentów. Mogą to być mię-
dzy innymi drzwi drewniane, szklane w ra-
mie drewnianej lub aluminiowej oraz 
drzwi w całości wykonane ze szkła.
Wybierać można spośród kaset o  zróż-
nicowanych rozmiarach, dostosowanych 
do różnych skrzydeł drzwiowych. Do wy-
boru mamy również kasety pojedyncze, 
przeznaczone do tradycyjnych drzwi jed-
noskrzydłowych, oraz podwójne, które 
pozwalają ukryć w  ścianie dwa skrzy-
dła drzwiowe. Zastosowanie podwój-
nych drzwi przesuwnych zapewnia szer-
sze, bardziej komfortowe przejście z po-
mieszczeń i sprawia, że w razie potrzeby 
dwa sąsiadujące wnętrza możemy lepiej 
ze sobą połączyć, tworząc wrażenie 

Skrzydła otwartych drzwi naściennych są 
widoczne tylko z jednego pomieszczenia.

Drzwi przesuwne pasują do każdego wnętrza 
– zarówno tego małego, jak i większego, w którym 
można w dowolny sposób aranżować przestrzeń.

DECYZJA O MONTAŻU
Najlepszy moment na montaż drzwi 
przesuwnych chowanych w ścianie, 
to czas, kiedy powstają ścianki 
wewnątrz pomieszczenia. Jeśli 
montaż drzwi został przewidziany 
na etapie projektowania budynku, 
powinny być one uwzględnione 
w dokumentacji technicznej. 
Na podstawie projektu możemy 
dobrać model kasety dostosowany 
do naszych potrzeb. Jeśli w projekcie 
nie przewidziano drzwi przesuwnych 
chowanych w ścianie, należy 
dokonać zmian, np. w oparciu 
o katalog techniczny interesującego 
nas producenta drzwi przesuwnych. 
Jeżeli chcemy zamontować 
drzwi chowane w ścianie w już 
wykonanym budynku, np. 
podczas remontu, konieczna 
będzie przebudowa istniejącej 
ścianki w sposób umożliwiający 
zastosowanie kasety. Po usunięciu 
starych drzwi oraz ościeżnicy należy 
przebudować otwór i dostosować 
go do wymiarów kasety. Nad kasetą 
wykonuje się nadproże, które 
zapobiegnie przenoszeniu obciążeń 
na ruszt kasety.

Systemy naścienne to dobre 
rozwiązanie między innymi 

w przypadku, gdy wnętrza są 
już wykończone
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większej, bardziej otwartej przestrzeni. 
System do drzwi podwójnych składa się 
z dwóch kaset połączonych prowadnicą. 
W takim przypadku prowadnica ma sze-
rokość równą czterokrotnej szerokości 
skrzydła drzwi. Innym rozwiązaniem za-
pewniającym szerokie przejście, jest sys-
tem przesuwny przeznaczony do dwóch 
skrzydeł drzwiowych chowających się do 
jednej kasety. Sprawdza się on w  przy-
padku braku miejsca na montaż ka-
sety z dwoma osobnymi kieszeniami na 
każde ze skrzydeł. 

KASETY DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH
Oprócz kaset pojedynczych i podwójnych 
w sprzedaży znaleźć można również bar-
dziej wyspecjalizowane produkty. Na-
leżą do nich między innymi kasety prze-
znaczone do montażu w ściankach, gdzie 
niezbędne jest uzbrojenie w media: prze-
wody elektryczne, telefoniczne, informa-
tyczne, włączniki oświetlenia czy kinkiety.
Ciekawym rozwiązaniem są systemy bez-
ościeżnicowe. Nie wymagają zastosowa-
nia listew maskujących, dzięki czemu przy 
zastosowaniu jednakowego koloru ściany 
oraz drzwi nie stanowią one rzucającego 
się w oczy elementu wnętrza.
Jeśli ściana, w której znajduje się kaseta 
ma zostać maksymalnie wykorzystana, 
warto wybrać specjalny system, umoż-
liwiający zawieszenie na kieszeni ka-
sety szafki, półki czy innego wyposaże-
nia. W ten sposób kaseta do drzwi prze-
suwnych może pełnić te same funkcje co 
ściana. Takie systemy dostępne są jed-
nak tylko w wersji przeznaczonej do ścian 
murowanych. 
W sprzedaży znaleźć można również nie-
typowe kasety do montażu niestandardo-
wych drzwi przesuwnych, np. do bardzo 
małych pomieszczeń o  szerokości świa-
tła przejścia do 60 cm lub zapewniające 

Drzwi przesuwne dwuskrzydłowe to dobre rozwiązanie tam, gdzie zależy nam na otwarciu jednego 
pomieszczenia na drugie, np. master bedroom z łazienką czy jadalnia z salonem.

AKCESORIA 
DO DRZWI 
PRZESUWNYCH
Decydując się na drzwi 
przesuwne chowane w ścianie, 
można w łatwy sposób 
zwiększyć ich funkcjonalność, 
wyposażając je w dodatkowe 
akcesoria. Należy do nich 
między innymi spowalniacz 
pneumatyczny. Jest to 
amortyzator spowalniający ruch 
skrzydła, który zapobiega m.in. 
jego uszkodzeniu. 
Ciekawym rozwiązaniem jest 
również samozamykacz, 
czyli element umożliwiający 
samoczynne zasunięcie 
skrzydła. 
Drzwi przesuwne, których 
skrzydła chowają się 
w zamontowanej w ścianie 
kasecie można obsługiwać 
w sposób automatyczny. 
W tym celu niezbędne okaże 
się zastosowanie specjalnego 
napędu elektrycznego, który 
przesuwa skrzydło. Napęd 
ukrywa się w kasecie, 
dlatego szerokość jej kieszeni 
powinna być o około 10 cm 
większa od szerokości światła 
przejścia. Otwieranie drzwi 
przesuwnych jest aktywowane 
impulsem przekazanym przez 
radar, przełącznik lub pilot. 
Drzwi po otwarciu zamykają 
się automatycznie po upływie 
ustalonego czasu. 

Drzwi przesuwne chowane w ścianie dają nam 
największą swobodę aranżacji wnętrza. 
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 REKLAMA 

Ciekawym rozwiązaniem są drzwi przesuwne 
inspirowane shöji, czyli drzwiami japońskimi, 
tworzącymi wielkie ruchome ekrany. 

bardzo duże światło przejścia, nawet po-
nad 400 cm. Producenci kaset oferują 
także modele przeznaczone do montażu 
w  ścianach łukowych. Są one dostoso-
wywane do promienia przebiegu ściany, 
szerokości i wysokości światła przejścia.

MONTAŻ KASETY 
Niezależnie od tego, w jakiej ścianie ma 
zostać zamontowana kaseta – szkieleto-
wej czy murowanej – decyzję o zastoso-
waniu drzwi przesuwnych, których skrzy-
dło chowa się w  przegrodzie, najlepiej 
podjąć na etapie projektu lub przed wy-
konaniem ściany wewnętrznej. Dzięki 
temu będziemy mogli przygotować odpo-
wiednio konstrukcję ściany. 
Montaż kasety w ścianie działowej o lek-
kiej konstrukcji przeprowadza się na eta-
pie wykonania przegrody. Kasetę umiesz-
cza się w konstrukcji ściany i zabudowuje 
jej kieszeń z obu stron płytami gipsowo-
kartonowymi. Kasety dostosowane są do 
różnych profili U  i C, stanowiących kon-
strukcję ściany szkieletowej. Przykładowo 
kasety o grubości 100 mm dostosowane 

są do profili U 75 oraz C 75, natomiast 
modele o grubości 125 mm dopasowane 
są do profili U 100 oraz C 100.
Kasety przeznaczone do ściany murowa-
nej dostosowane są do grubości ścian 
100, 125 lub 150 mm. Umieszcza się je 
w  odpowiednio przygotowanym otwo-
rze w ścianie i mocuje do muru. Następ-
nie, tak jak ścianę, kieszeń kasety wy-
kańcza się tynkiem, dzięki czemu po-
zostaje ona niewidoczna. Tynkowanie 
kasety przeznaczonej do ściany muro-
wanej powinno się odbywać w  dwóch 
etapach. Pierwszym krokiem jest pokry-
cie całego rusztu kasety zaprawą cemen-
tową, a następnie (po czasie wskazanym 
przez producenta zaprawy) nanosi się na 
nią drugą warstwę, czyli tynk cementowy 
lub wapienny. 
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W sprzedaży znaleźć 
można również nietypowe 

kasety do  montażu 
niestandardowych drzwi 

przesuwnych
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Nowoczesne stoły jadalniane na-
wiązują do tradycji regularnym 
kształtem – prostokątnym, kwa-

dratowym, okrągłym lub owalnym. Rów-
nocześnie przypominają dawne meble 
stylizowanymi elementami wykończenio-
wymi, detalami oraz niejednokrotnie na-
turalnym materiałem konstrukcyjnym ja-

kim jest drewno. W projekcie wykonaw-
czym jednego stołu niejednokrotnie ko-
rzysta się z różnych gatunków, zestawiając 
kontrastujące ze sobą barwy i rysunki 
drewna. Ale współczesne trendy sprzyjają 
również łączeniu surowców. Często blat 
stołu jest wykonany ze szkła, kamienia, 
metalu lub tworzywa sztucznego. Wśród 

tych ostatnich znajdziemy materiały wy-
jątkowo trwałe i praktyczne. Stoły w cało-
ści wykonane z tworzywa sztucznego lub 
metalu przyjmują oryginalne i wręcz futu-
rystyczne kształty. Od tego jaką stylistykę 
stołu wybierzemy, będzie zależała atmos-
fera całej jadalni. Zdominuje on bowiem 
resztę wystroju. Wybór mamy ogromny.

Zwłaszcza w święta okazuje się być niezwykle potrzebny. Żaden stolik kawowy, czy niska ława 
go nie zastąpią. Choć w nowej odsłonie, tradycyjny stół jest niezbędny w każdym domu.

w nowoczesnej szacie

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

Tradycyjny stół
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MODNE MATERIAŁY, KSZTAŁTY I WYKOŃCZENIE

Z drewna rodzimego 
i egzotycznego
W przeciwieństwie do metalowych oraz 
szklanych stołów, drewniany będzie ciepły 
i przyjemny w dotyku. Miło będzie przy nim 
siedzieć i opierać się na blacie wykonanym 
z naturalnego surowca. Modne drewniane stoły 
mają zwykle wyeksponowany rysunek drewna. 
Zabezpieczone są bezbarwnym lakierem, 
bejcą lub olejem. Popularne stały się modele 
bielone i przecierane. Do bardzo nowoczesnych, 
minimalistycznych i industrialnych wnętrz 
często wybiera się też stoły drewniane 
wykończone kryjącą farbą, zarówno matową, 
jak i o wysokim połysku. Najczęściej meble 
wykonuje się z drewna sosnowego, które jest 
niestety miękkie i wymaga twardej powłoki, 
zabezpieczającej przynajmniej sam blat. 
Powinna być on odporna na wilgoć, a najlepiej 
również na wysoką temperaturę. Odporniejsze 
i bardziej urozmaicone pod względem 
estetycznym są stoły wykonane z niektórych 
gatunków drewna egzotycznego.

Stoły ze szkła i metalu
Sprawiają wrażenie lekkich 
i dyskretnych, dlatego doskonale 
sprawdzają się nawet w niedużych 
wnętrzach. Wybierając stół, należy 
sprawdzić, czy jest on wykonany ze 
szkła hartowanego. Taki blat będzie 
odporny i wytrzymały. Na szklanym 
stole można stawiać gorące i ciężkie 
naczynia. Nie straszna mu również 
wilgoć. Trzeba uważać jednak na 
zarysowania i używać podstawek pod 
zastawę. Stół wymaga też częstego 
mycia, gdyż na jego powierzchni 
łatwo zostawić ślady, choćby 
odcisków palców. Powierzchnię 
blatu szybko domyjemy preparatem 
przeznaczonym do czyszczenia szyb.

Z nowoczesnych  
tworzyw sztucznych
Jednymi z częściej wybieranych 
stołów jadalnianych są konstrukcje 
wykonane z efektownych tworzyw 
sztucznych. Wyjątkowymi 
właściwościami charakteryzują 
się stoły mineralno-akrylowe. 
Nie straszne im zadrapania, 
ścieranie i inne uszkodzenia 
mechaniczne, a nawet gorące 
naczynia. Bez obaw postawimy 
na nim gorący kubek z kawą czy 
wazę z wrzącą zupą. Odporność 
takiego stołu jest nawet 
porównywalna z wytrzymałością 
blatu granitowego. Modne obecnie 
są tego typu stoły w białym 
kolorze o połyskującej powierzchni 
odbijającej światło. Ale dla bardziej 
spektakularnego efektu można 
wybrać stół z tworzywa w kolorze 
czarnym czy fuksji.

Ukłon w stronę tradycji 
Równocześnie z modnymi, na wskroś 
nowoczesnymi zarówno w swym kształcie, 
jak i pod względem zastosowanego materiału 
konstrukcyjnego stołami, producenci 
proponują modele osadzone w tradycji. 
Nawiązują one swym kształtem 
i wykończeniem do dawnych mebli. Niekiedy 
doskonale naśladują znane i ponadczasowe 
projekty słynnych projektantów. Sprawdzone 
i efektowne stoły retro, tak jak dawniej, 
tak i dziś znajdują swych zwolenników. 
Z powodzeniem włączane są we wnętrza 
o nowoczesnym wystroju. Stają się 
elementem aranżacyjnym jadalni urządzonej 
w stylu eklektycznym, fusion czy glamour. 
Zestawiane są z krzesłami w podobnej 
stylistyce lub zupełnie z nim kontrastującymi 
np. wykonanymi z transparentnego tworzywa 
sztucznego. FO
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Mała łazienka może być 
także bardzo funkcjonalna. 
Wystarczy tylko zadbać o jej 
odpowiednie wyposażenie. 
Kluczową rolę może 
odgrywać odpowiednio 
zaaranżowana strefa 
kąpielowa, w której zamiast 
wanny zamontujemy kabinę 
prysznicową.  

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Kabiny prysznicowe 
do niewielkiej łazienki

Wyposażenie małej łazienki w ka-
binę prysznicową ma wiele za-
let. W naprawdę niewielkich, ja-

kich nie brakuje w starych mieszkaniach, 
gdzie łazienka może mieć powierzchnię 
nieco ponad 2 m2, instalacja kabiny daje 
także możliwość zamontowania tam in-
nych urządzeń sanitarnych i sprzętów. Jeśli 
w tego typu pomieszczeniach jest wanna, 
to już nie ma np. umywalki. Trudno także 
postawić tam pralkę czy nawet kosz na 
brudną bieliznę. Dlatego, by podczas re-
montu poszerzyć funkcjonalność łazienki, 
warto zamontować kabinę prysznicową. 
W  niewielkim pomieszczeniu znaczenie 
ma jednak zarówno jej kształt, wymiary, 
jak i sposób jej otwierania. Wygodę korzy-
stania z  kabiny pryszniocowej można też 
zwiększyć, wyposażając ją w odpowiednie 
akcesoria. 

WYMIARY NA MIARĘ
Od wielkości kabiny w dużym stopniu zależy 
komfort mycia się. Najlepiej, by jej wymiary 
zapewniały nam swobodę ruchów. Niekiedy 
model, który nam się spodobał, można 
sprawdzić, wchodząc do niego w  sklepie. 
Zdarza się też, że kabinę o  typowanych 
przez nas wymiarach mają znajomi lub ro-
dzina – wówczas warto ją przetestować.  FO
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Większe kabiny stosuje się zazwyczaj w przestronnych, wielofunkcyjnych salonach kąpielowych, 
jednak gdy miejsce na to pozwala, w małej łazience duża kabina będzie optymalnym rozwiązaniem.

 REKLAMA 

Jeśli będziemy mogli się w  niej swobod-
nie obrócić ze zgiętymi w łokciach rękoma, 
test jest zdany. Warto też sprawdzić, czy bę-
dziemy mogli wygodnie usiąść na zamon-
towanym w kabinie siedzisku – nawet jeśli 
w rodzinie nie ma osób starszych lub nie-
sprawnych ruchowo, warto wyposażyć ją 
o  takie usprawnienie. Do  niewielkiej ła-
zienki często wybiera się kabiny najmniej-
sze o   bokach 70 lub 80  cm, chociaż te 
najmniejsze o  wymiarach 70x70  cm nie 
zawsze są w  stanie zapewnić nam kom-
fortową kąpiel. Gdy miejsca jest nieco wię-
cej, z  łatwością wybierzemy także kabiny 
o boku 90 lub 100 cm. Większy komfort 
kąpieli zapewnią kabiny prostokątne – mo-
dele, których boki mogą mieć 70, 80, 90, 
100 czy 120 cm w różnych konfiguracjach. 
Może też się okazać, że w naszej łazience 
lepiej sprawdzi się kabina 80x100 cm niż 
80x80 cm. Zwróćmy też uwagę na wyso-
kość ścian kabiny. Zazwyczaj mają one 
175, 180 lub 185 cm. Wysokość jest szcze-
gólnie istotna dla osób wyższych, zwłaszcza 
jeśli kabina została połączona z  płytkim, 
a tym samym niskim brodzikiem. 
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OPTYMALNY KSZTAŁT
W małej łazience najlepiej sprawdzają się 
kabiny narożne, które montowane w rogu 
pomieszczenia zajmują w  nim najmniej 
miejsca. Najczęściej są one przystosowane 
do brodzików o  kształcie kwadratu, cho-
ciaż można też kupić narożne kabiny pro-
stokątne. Jednak najbardziej oszczędza-
jącym przestrzeń kształtem są kabiny za-
projektowane na planie ćwiartki koła albo 
z  zaokrąglonym narożnikiem. Biegnąca 
po łuku krawędź kabiny ułatwia porusza-
nie się po niewielkiej przestrzeni, a  ła-

godna forma łuku zamiast ostrego kąta 
daje nam gwarancję eliminacji nieprzyjem-
nych w skutkach zderzeń z ostrym kantem. 
Natomiast z  punktu widzenia osoby bio-
rącej prysznic nieco mniejsze wnętrze ka-
biny z  łukową krawędzią nie wpływa nie-
korzystnie na jakość kąpieli. W małych ła-
zienkach można też spotkać kabiny pryszni-
cowe sytuowane we wnękach wydzielonych 
przez ścianki murowane. Ścianka domuro-
wana może być wykorzystywana jako do-
datkowa przestrzeń na półki lub wieszaki. 
Spotyka się także kabiny, których ścianki 
lub ich fragmenty wykonano z  luksferów.  
Szklana ścianka służy wówczas także do-
świetleniu łazienki bez okna światłem na-
turalnym. Gdy łazienka jest wąska i długa, 
można zaplanować kabinę na całej szero-
kości pomieszczenia. W tego typu kabinach 
stosuje się drzwi przesuwne lub uchylne. 

SWOBODNE OTWIERANIE
Na niewielkiej przestrzeni duże znaczenie 
ma sposób otwierania drzwi kabiny. Naj-
częściej stosowane są systemy przesuwne 
–  ich otwarcie nie wiąże się z konieczno-
ścią zostawienia wolnej przestrzeni przed 
nimi. Drzwi poruszają się w profilach pro-
wadzących, dzięki czemu nie zabierają 

miejsca wokół kabiny. Zazwyczaj składają 
się one z  jednego, dwóch lub trzech ru-
chomych elementów. W kabinach zbudo-
wanych na planie ćwiartki koła otwór jest 
zazwyczaj najszerszy, gdyż drzwi rozsu-
wają się na dwie strony. Najbardziej so-
lidne i stabilne są drzwi wykonane ze szkła 
osadzone w  prowadnicach górnej i  dol-
nej. Warto też wybrać model z  drzwiami 
wypinanymi, co ułatwia dostęp do trudno 
dostępnych miejsc – docenimy to zwłasz-
cza podczas mycia kabiny i brodzika. Do 
małej łazienki można też wybrać kabinę 
z  drzwiami obrotowymi. Mają one za-
montowany zawias, który sprawia, że przy 
otwarciu drzwi obracają się wokół własnej 
osi, mechanizm wykonany z wysokiej jako-
ści stali nierdzewnej jest bardzo trwały i nie 
wymaga konserwacji. 

Osoby ceniące komfort 
kąpieli docenią także 

drzwi z systemem cichego 
przesuwu

Z HYDROMASAŻEM. Jeśli 
od kabiny oczekujemy nie tylko 
prysznica, ale też komfortowego 
relaksu, wybierzmy model 
z hydromasażem lub wyposażmy 
tę, którą mamy w odpowiedni panel 
z funkcją hydromasażu. Można 
też nabyć kabinę masażowo-parową, 
która poza wyposażeniem 
w prysznic centralny i rączkę 
natryskową ma zamontowane 
dysze masujące oraz funkcję kąpieli 
parowej. Temperatura w kabinie 
osiąga 40-50°C, a wilgotność 
powietrza prawie 100%. Kąpiel 
w takich warunkach przypomina 
pobyt w saunie i daje podobny 
efekt. Relaks pogłębi możliwość 
korzystania z rozpylacza zapachów, 
w którym wykorzystamy olejki. 

Wysoka kabina będzie chronić 
wystarczająco pomieszczenie przed 

zachlapaniem podczas brania prysznica 
przez wysokich użytkowników.

Gdy miejsca jest 
wystarczająco dużo, warto 
rozważyć wybór kabiny 
z drzwiami skrzydłowymi 
– są łatwe w utrzymaniu 
czystości.  
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Komfort termiczny w łazience jest szczególnie 
ważny, głównie z uwagi na funkcję, jaką 
pełni to pomieszczenie. Zażywanie kąpieli 
czy zabiegi pielęgnacyjne, które często 
wykonujemy bez ubrań lub w negliżu 
wymagają podwyższonej temperatury 
powietrza. Jest to warunek przyjemnego 
korzystania z łazienki. 

AUTOR TEKSTU: Beata Wysoczarska

Ogrzewanie 
w łazience
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Podczas gdy w pokojach dziennych za 
optymalną uznaje się temperaturę po-
wietrza nie przekraczającą 21°C, w ła-

zience dla zapewnienia odpowiedniego 
komfortu cieplnego powinna być ona utrzy-
mywana na poziomie 24°C. To tempera-
tura, w której nie będziemy odczuwać nie-
przyjemnego chłodu po wyjściu z  kąpieli. 
Zapewnić ją może odpowiednio zaplano-
wana instalacja grzewcza. Powinna ona 
umożliwiać skuteczne ogrzewanie łazienki 
nie tylko w sezonie grzewczym, ale również 
poza nim, czyli zawsze wtedy, kiedy tempe-
ratura powietrza wewnątrz pomieszczenia 
nie jest wystarczająco wysoka. Łazienki naj-
częściej ogrzewane są przez zamontowane 
w  nich grzejniki lub ogrzewanie podło-
gowe, które może wspomagać pracę grzej-
ników lub stanowić jedyne źródło ciepła. 
Oferta grzejników łazienkowych jest dziś 
bardzo bogata. Każdy znajdzie więc pro-
dukt, odpowiadający jego wymaganiom. 
W  sprzedaży znaleźć można m.in. nowo-
czesne grzejniki wyposażone w  ukryty za 
nimi wentylator, umożliwiający szybkie do-
grzanie pomieszczenia. Dzięki specjalnym 
uchwytom wybrane grzejniki drabinkowe, 
oprócz standardowego montażu na ścia-
nie, mogą być także instalowane w formie 
ścianki działowej, co sprawdza się m.in. 
w dużych łazienkach. 

OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE
To najpopularniejszy sposób ogrzewania 
łazienki. W  pomieszczeniach tych najczę-
ściej stosuje się grzejniki drabinkowe, choć 
jeśli łazienka jest duża, można w niej zapla-
nować również montaż tradycyjnych grzej-
ników. Muszą to być jednak grzejniki przy-
stosowane do instalacji w pomieszczeniach 
o podwyższonej wilgotności, w przeciwnym 
przypadku grzejnik nie zostanie objęty gwa-
rancją producenta. 
Grzejniki drabinkowe zbudowane są z po-
ziomo ułożonych rur oraz pionowych kolek-
torów. Pełnią one podwójną funkcję – poza 
ogrzewaniem wnętrza służą także do susze-
nia wilgotnych ręczników, które przewiesza 
się przez poziome elementy grzejnika. 
Grzejniki różnią się też sposobem zasilania. 
W  ofercie producentów znajdziemy grzej-
niki drabinkowe wodne, zasilane z instala-
cji centralnego ogrzewania, oraz grzejniki 
elektryczne, zasilane grzałką elektryczną. 
Jeśli chcemy, żeby grzejnik podłączony do 
centralnego ogrzewania ogrzewał łazienkę 

również wówczas, gdy kocioł jest wyłączony 
(poza sezonem grzewczym) lub służył przez 
cały rok jako suszarka na ręczniki, należy 
dokupić do niego odpowiednią grzałkę 
elektryczną. Aby jej montaż był możliwy, 
grzejnik powinien być wyposażony w zawór 
pozwalający na zamknięcie obiegu wody. 
Zwykle grzejniki drabinkowe mogą współ-
pracować z grzałkami różnych producen-
tów. Grzałkę montuje się w jednym z dol-
nych króćców przyłączeniowych. Kupując 
grzałkę do wodnego grzejnika drabinko-
wego, należy zwrócić uwagę na jej moc 
– powinna być ona dostosowana do wiel-
kości grzejnika drabinkowego – równa lub 
nieco mniejsza od mocy urządzenia przy 
parametrach pracy 75/65/20°C. Przed za-
kupem grzałki warto sprawdzić, jakie są 
zalecenia producenta. Niektórzy sugerują, 
aby moc grzałki wynosiła około 80% mocy 
grzejnika. W  sprzedaży znaleźć można 
również grzejniki zasilane wodno-elektrycz-
nie z zamontowaną już grzałką elektryczną. 

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Zamiast tradycyjnych grzejników w  ła-
zience można zastosować wodne lub elek-
tryczne ogrzewanie podłogowe. Zapew-
nia ono bardzo pożądany w tym pomiesz-
czeniu efekt ciepłej podłogi. Zaletą takiego 
rozwiązania jest również m.in. odpowiedni 
rozkład temperatury we wnętrzu oraz brak 
widocznych elementów instalacyjnych, co 
umożliwia bardziej swobodną aranżację 
łazienki – nie musimy wygospodarowywać 
odpowiedniego miejsca na ścianie na mon-
taż grzejnika. Aby jednak ogrzewanie 

Grzejnik łazienkowy nie musi być zamontowany na 
ścianie. Gdy przestrzeń łazienki na to pozwala, można 
go zainstalować jak ściankę działową. Wymaga to 
jednak wcześniejszego przygotowania instalacji.

MOC GRZEJNIKA 
A SPOSÓB PODŁĄCZENIA
Dobierając grzejnik do łazienki 
należy kierować się nie tylko 
ceną i względami estetycznymi, 
ale przede wszystkim jego mocą 
cieplną. Powinien ją określić 
projektant instalacji grzewczej. 
Moc grzejników podawana 
jest przez producentów przy 
parametrach obliczeniowych 
75/65/20°C, gdzie: 75°C 
oznacza temperaturę zasilania, 
65°C temperaturę powrotu, 
a 20°C temperaturę wewnątrz 
pomieszczenia. Na moc cieplną 
grzejnika wpływa również sposób 
jego podłączenia. Największą 
uzyskuje się przy podłączeniu 
krzyżowym góra-dół. Ze względów 
estetycznych najczęściej 
wykonywanym podłączeniem jest 
wersja dół-dół. Moc grzejnika 
podłączonego w taki sposób jest 
o 5-10% mniejsza niż grzejnika 
z podłączeniem typu góra-dół. 
Za najmniej korzystne uznaje 
się podłączenie dół-góra. Tak 
podłączony grzejnik będzie 
charakteryzował się najmniejszą 
wydajnością cieplną – jego moc 
może spaść nawet o 30-40%. 
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podłogowe mogło funkcjonować jako 
samodzielne źródło ciepła, powierzch-
nia ogrzewanej podłogi musi być na tyle 
duża, aby mogła pokryć zapotrzebowanie 
na ciepło w tym pomieszczeniu. W łazien-
kach znaczna część podłogi nie może jed-
nak pełnić funkcji grzejnej. Rur i  przewo-
dów grzejnych nie układa się bowiem pod 
wanną, brodzikiem czy innymi stałymi ele-
mentami wyposażenia. Ograniczona po-
wierzchnia grzejna w  przypadku łazienek 
o niewielkim metrażu często nie jest w sta-
nie pokryć całego zapotrzebowania na cie-
pło, dlatego standardem stało się połącze-
nie dwóch systemów ogrzewania w tym po-
mieszczeniu – grzejników drabinkowych 
oraz ogrzewania podłogowego. 
Decyzję o  montażu ogrzewania podłogo-
wego w łazience najlepiej podjąć na etapie 
projektowania instalacji grzewczej. Wodne 
ogrzewanie podłogowe wymaga odpo-

wiedniego poprowadzenia rur wodnych, 
które ukrywa się w warstwie wylewki pod-
łogowej. Zasilane jest z  instalacji central-
nego ogrzewania. Gdy temperatura po-
wietrza na zewnątrz będzie na tyle wysoka, 
że praca kotła nie będzie już potrzebna, 
wówczas przestanie działać również wodne 
ogrzewanie podłogowe. Jeśli więc ma być 
ono podstawowym źródłem ciepła w  ła-
zience, instalację grzewczą warto uzupeł-
nić o grzejnik elektryczny lub wodny wypo-
sażony w grzałkę, który umożliwi nam do-
grzewanie wnętrza czy suszenie ręczników 
również wówczas, gdy kocioł jest wyłączony. 
Jeśli zdecydujemy się na zastosowanie 
ogrzewania podłogowego na etapie re-
montu, lepszym rozwiązaniem będzie elek-
tryczne ogrzewanie podłogowe. Wykonuje 
się je przy użyciu przewodów lub mat grzej-
nych zasilanych prądem, które umieszcza 
się pod posadzką. Ten rodzaj ogrzewania 

podłogowego jest łatwiejszy i tańszy w wy-
konaniu. Ma ponadto jeszcze jedną ważną 
zaletę – pozwala ogrzewać pomieszcze-
nie nawet wówczas, gdy urządzenie grzew-
cze, np. kocioł, jest wyłączone. Regulator, 
sterujący pracą elektrycznego ogrzewania 
podłogowego, umożliwia włączanie tego 
ogrzewania w  wybranym przez nas cza-
sie, np. tylko rano i wieczorem, kiedy korzy-
stamy z łazienki i zależy nam na komforcie 
ciepłej posadzki.

ŁAZIENKOWE WYZWANIA
Zaplanowanie odpowiedniego ogrzewa-
nia łazienki może stanowić spore wyzwa-
nie, zarówno w pomieszczeniach o bardzo 
małym, jak i dużym metrażu. W małej ła-
zience często brakuje miejsca na zamon-
towanie grzejnika o odpowiednich wymia-
rach. W  dużych pomieszczeniach popu-
larny grzejnik drabinkowy może z kolei nie 
zapewnić właściwego efektu grzewczego. 
Wyzwanie stanowią również łazienki usy-
tuowane w  narożach budynku, które ze 
względu na swoje położenie i  związane 
z  nim narażenie na większe straty ciepła 
wymagać będą zastosowania elementów 
instalacji o większej mocy. 
Niełatwym zadaniem może okazać się rów-
nież rozmieszczenie grzejników, zapewnia-
jących odpowiedni komfort termiczny w ła-
zience usytuowanej na poddaszu – pod 
skosami. Nie zawsze też grzejniki da się za-
stąpić ogrzewaniem podłogowym. Ograni-
czenia dotyczą zastosowania obu tych sys-
temów grzewczych. 
Z każdej sytuacji jest jednak wyjście – osią-
gnięcie odpowiedniego efektu grzewczego 

OGRZEWANIE PODŁOGOWE 
W REMONTOWANEJ ŁAZIENCE
W remontowanych pomieszczeniach najczęściej stosuje 
się maty grzejne, czyli przewody grzejne fabrycznie 
zamocowane w odpowiednich odstępach do siatki 
z tworzywa sztucznego. Są one polecane z uwagi 
na ich niewielką grubość, która wynosi zaledwie 
3-4 mm. Zastosowanie mat grzejnych nie spowoduje 
więc znacznego podniesienia poziomu posadzki 
w remontowanej łazience. Maty grzejne można też układać 
na płytkach, bez potrzeby zrywania starej okładziny. Takie 
rozwiązanie wprawdzie spowoduje podniesienie poziomu 
posadzki, jednak zaoszczędzi sporo pracy i czasu.

Rezygnacja z grzejnika łazienkowego na rzecz 
ogrzewania podłogowego to znacznie większe 
możliwości aranżacji łazienki – można wówczas 
zdecydować się choćby na wannę wolno stojącą.
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wymaga jednak dobrze przemyślanych roz-
wiązań, dlatego zaplanowanie i wykonanie 
instalacji grzewczej w łazience należy zlecić 
specjalistom. 
Ogrzewanie w  małej łazience. Małe po-
mieszczenie to wyzwanie dla projektan-
tów i  instalatorów. W  niewielkich łazien-
kach najczęściej stawia się na grzejniki dra-
binkowe. W  przeciwieństwie do standar-
dowych, grzejnik drabinkowy o niewielkiej 
wysokości może być zamontowany w wyż-
szych partiach ściany, co umożliwia bardziej 
swobodną aranżację małej łazienki i mak-
symalne wykorzystanie przestrzeni. Grzejnik 
drabinkowy może zawisnąć np. nad sede-
sem czy pralką. 
W sprzedaży znaleźć też można specjalne 
drabinkowe grzejniki  poziome przezna-
czone do montażu nad wanną. To do-
bry sposób na wykorzystanie powierzchni 
ściany w małej łazience, która często po-
zostaje niezagospodarowana. Takie grzej-
niki pokrywane są fabrycznie powłoką cyn-
kową, zabezpieczającą je przed oddziały-
waniem podwyższonej wilgotności. 

Ogrzewanie dużego wnętrza. Duże ła-
zienki, często lokalizowane są na obrze-
żach budynku i zwykle doświetlane świa-
tłem naturalnym, docierającym przez za-
montowane w nich okna. Metraż w połą-
czeniu z  takim usytuowaniem sprawia, że 
zapotrzebowanie na ciepło w takiej ła-
zience jest większe. Trudno tu utrzymać od-
powiednią temperaturę przy wykorzysta-
niu jednego tradycyjnego grzejnika dra-
binkowego, ze względu na niedostateczną 
moc grzewczą. Z kolei ogrzewanie takiej ła-
zienki kilkoma grzejnikami drabinkowymi, 
wymagałoby przeznaczenia na nie znacz-
nej przestrzeni. W takim przypadku lepszym 
rozwiązaniem jest zastosowanie w łazience 
dodatkowo grzejnika płytowego lub ogrze-
wania podłogowego. Wszędzie tam, gdzie 
konieczna jest większa moc grzejnika, do-
brze sprawdzi się również dwuwarstwowy 
grzejnik drabinkowy. Dzięki dodatkowym 
rurom charakteryzuje się on zwiększoną 
mocą, w porównaniu do grzejnika jedno-
warstwowego przy zachowaniu takiej samej 
wysokości i szerokości. 

Grzejnik łazienkowy 
może być prawdziwą 
ozdobą tego 
pomieszczenia.
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Strefa wejścia powinna 
być reprezentacyjna 
i dobrze doświetlona 
zarówno z zewnątrz, 
jak i od strony wnętrza 
domu. Odpowiednie 
oświetlenie nie 
tylko zagwarantuje 
bezpieczeństwo 
oraz komfort 
wchodzącym 
i wychodzącym 
z budynku osobom, 
ale może również 
budować przyjemny, 
ciepły klimat domu 
jeszcze przed jego 
progiem. 

Jasno już od wejścia

OGRÓD I POSESJA    między domem a ogrodem



Oświetlenie strefy wejścia pełni kilka 
bardzo ważnych funkcji. Przede 
wszystkim zapewnia nam bezpie-

czeństwo. Chodzi tu zarówno o bezpieczne 
wchodzenie i wychodzenie z budynku, jak 
również o możliwość sprawdzenia, kto stoi 
za drzwiami naszego domu, zanim wpu-
ścimy go do wnętrza. Gwarantuje rów-
nież komfortową komunikację między do-
mem a  posesją, a  także ożywia budynek 
po zmroku i wydobywa atuty elewacji fron-
towej. Dobrze oświetlone drzwi wejściowe, 
podświetlone schody zewnętrzne czy podest 
zapraszają do wnętrza i podkreślają repre-
zentacyjny charakter tej strefy. Z kolei odpo-
wiednio zaaranżowany światłem przedsio-
nek, przedpokój czy hol będą funkcjonalne 
i pozytywne w odbiorze, staną się też dobrą 
zapowiedzią kolejnych wnętrz domu.

ŚWIATŁO NATURALNE
Dostęp do światła naturalnego w  przed-
sionku, przedpokoju czy holu umożliwia 
komfortowe przygotowanie się do wyjścia 
z domu lub wejścia do dalszych wnętrz, po-

zwala jednocześnie zaoszczędzić na kosz-
tach energii elektrycznej w ciągu dnia. Wy-
pełnione światłem dziennym pomieszczenie 
wejściowe wydaje się bardziej przestronne 
i zachęca do przekraczania kolejnych pro-
gów domu. Jeśli w  strefie wejścia nie za-
planowano okien, dostęp do światła natu-
ralnego mogą zapewnić drzwi zewnętrzne 
z przeszkleniami. Zazwyczaj są one jednak 
niewielkie. Dla lepszego doświetlenia warto 
rozważyć montaż drzwi zewnętrznych z na-
świetlami. Wybierać można spośród efek-
townych naświetli bocznych, lokalizowanych 
po jednej stronie skrzydła lub wzdłuż obu 
jego krawędzi bocznych, bądź też naświe-
tli górnych. Naświetla boczne najczęściej 
mają taką samą wysokość jak drzwi. 

AUTOR TEKSTU: Beata Wysoczarska

 REKLAMA 

Światło 
naturalne 
jest niezwykle 
cenne. Gdy 
w strefie 
wejścia 
brakuje 
okien, 
dostęp do 
niego mogą 
zapewnić 
świetliki 
tunelowe. 
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Dla lepszego doświetlenia 
strefy wejścia warto 
rozważyć montaż 

drzwi zewnętrznych 
z naświetlami
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Naświetla górne z kolei mają zwykle sze-
rokość identyczną jak drzwi oraz ewentual-
nie elementy boczne. Przeszklenia zlokali-
zowane nad drzwiami warto wybrać, je-
śli nie chcemy otwierać widoku z zewnątrz 
na wnętrze domu. Zastosowanie naświe-
tli sprawi, że przedsionek czy hol staną się 
widne, pełne światła naturalnego za dnia.
Innym sposobem na doświetlenie przed-
sionka czy holu, pozbawionych dopływu 
światła dziennego jest montaż dacho-
wego świetlika tunelowego. Można go za-
instalować we wszystkich typach dachów. 
Światło naturalne pozyskiwane przez ele-
ment montowany w dachu kierowane jest 
do wnętrza specjalnym tunelem – stalową 

rurą z  lustrzaną powłoką refleksyjną, 
dzięki której światło odbija się od po-
wierzchni tunelu i  trafia do pomieszcze-
nia. W pogodny dzień przez świetlik tune-
lowy może przechodzić od około 2000 do 
nawet 6000 lumenów. Dla porównania 
tradycyjna żarówka 60 W zapewni około 
600 lumenów. Zakończenie świetlika tu-
nelowego od wewnątrz przypomina pla-
fon. Wewnątrz tunelu może być zamon-
towane oświetlenie elektryczne, które 
przyda się w pochmurne dni oraz wieczo-
rem. Takie rozwiązanie sprawi, że oprócz 
świetlika w przedsionku czy holu nie bę-
dziemy musieli montować dodatkowych 
lamp czy kinkietów. 

OŚWIETLENIE ELEKTRYCZNE
Nawet gdy przedsionek, przedpokój lub 
hol są doświetlone światłem naturalnym, 
nie obejdzie się bez lamp, które zapew-
nią komfort i  bezpieczeństwo korzystania 
ze strefy wejścia po zmroku. Plafony warto 
wybrać, gdy przedsionek jest dość ciasny 
– lampa wisząca może dodatkowo pogłę-
bić ten efekt. Jeśli w pomieszczeniach wej-
ściowych planujemy sufit podwieszany, za-
wykonajmy oświetlenie punktowe w postaci 
płaskich opraw umieszczanych w  obudo-
wie sufitu. Funkcję oświetlenia uzupełnia-
jącego mogą pełnić mocowane do ściany 
kinkiety. W  korytarzu prowadzącym do 
kolejnych wnętrz domu, oprócz oświetle-
nia sufitowego, można pokusić się o mon-
taż opraw płaskich wpuszczonych w ścianę 
tuż nad podłogą. Będą one pełnić funk-
cję oświetlenia orientacyjnego i wyznaczać 
trakt komunikacyjny. Zwiększają też bezpie-
czeństwo poruszania się po holu w  nocy. 
W  strefie wejścia, gdzie światło włączamy 
i wyłączamy bardzo często warto zastoso-
wać lampy LED lub świetlówki kompaktowe 
– wybierzmy model z dużą liczbą cykli, np. 
w granicach miliona.

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
Sposób oświetlenia zewnętrznej strefy wej-
ścia do domu zależeć będzie m.in. od 
jego formy. Jednym z  popularnych roz-
wiązań jest zlokalizowanie jej w podcieniu. 
Takie rozwiązanie sprawia, że strefa 

Ważną rolę w oświetleniu przedsionka odgrywa 
lustro, odbijając sztuczne światło doświetla 
wnętrze.

SZAFA WYDOBYTA Z MROKU
Jeśli w przedsionku lub korytarzu znajduje 
się szafa, warto zadbać o odpowiednie 
oświetlenie jej wnętrza. Można je zrealizować 
m.in. za pomocą opraw montowanych we 
wnętrzu szafy. W roli źródeł światła najlepiej 
sprawdzą się LED-y. Emitują nie tylko bardzo 
mało ciepła, dzięki czemu mamy gwarancję, 
że wnętrze szafy jest bezpieczne, ale dają też 
światło bez promieniowania UV, co sprawia, 
że np. wmontowane w sufit podwieszany 
czy meble nie powodują ich blaknięcia. 
Ciekawym rozwiązaniem są niewielkie 
lampki LED aktywowane czujnikiem 
ruchu oraz listwy oświetleniowe. Wnętrze 
szafy można też oświetlić reflektorkami 
zamocowanymi np. na suficie przed meblem 
lub lampką nadszafkową, montowaną do 
szafy od góry.

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M





80  zima 2015

OGRÓD I POSESJA    między domem a ogrodem

wejścia zyskuje konstrukcyjne zadaszenie 
– mamy z nim również do czynienia w sy-
tuacji, gdy strefa wejścia zlokalizowana jest 
pod wykuszem lub ryzalitem nadwieszo-
nym na drugiej kondygnacji domu. Zada-
szenie konstrukcyjne umożliwia oświetle-
nie strefy wejściowej oprawami sufitowymi. 
Mogą to być zewnętrzne plafony, lampy wi-
szące oraz oświetlenie punktowe w postaci 
płaskich opraw. Ostatnie rozwiązanie jest 
szczególnie często stosowane, gdy pod-
cień powstaje poprzez przedłużenie okapu. 
Wówczas strefę wejścia oświetlają oprawy 
wpuszczane w  podbitkę. Jeśli nie mamy 
możliwości oświetlenia strefy wejścia ze-
wnętrznymi lampami sufitowymi, niezastą-

pione okażą się kinkiety. Zamontowane na 
ścianie przy drzwiach zewnętrznych oświe-
tlą wejście do domu i podkreślą jego klimat 
po zmroku. Jeśli do drzwi wejściowych pro-
wadzą schody, również je warto oświetlić. 
W tym przypadku powinno to być dyskretne 
światło, które będzie akcentować i ukierun-
kowywać zbliżających się do wejścia go-
ści. Akcent świetlny warto także zastosować 
na podeście. W obu przypadkach najlepiej 
sprawdzają się oprawy płaskie wpuszczane 
w podłoże. Umieszczone wzdłuż szerokiego 
lub w narożach niewielkiego podestu, za-
sygnalizują jego granicę. Oprawy wpusz-
czone w stopnie schodów lub z boku muro-
wanej balustrady podkreślą wysokość każ-
dego ze stopni. 

ROZWIĄZANIA DLA OSZCZĘDNYCH
Koszt energii elektrycznej nie należy do 
najtańszych, dlatego warto zainwesto-
wać w  rozwiązania, które pozwolą na 
oszczędne użytkowanie lamp w strefie wej-
ścia. Oprócz energooszczędnych żarówek 
polecanym rozwiązaniem są m.in. lampy 
zewnętrzne z  czujnikiem ruchu. Wbudo-
wany w oprawę czujnik sprawi, że lampa 
zaświeci się tylko wtedy, gdy w strefie wej-
ścia zostanie zarejestrowana nasza obec-
ność. Lampa zostanie automatycznie wy-
łączona, gdy po ustawionym czasie czuj-
nik nie wykryje ruchu w  danym obsza-
rze. Zastosowanie lamp z  czujnikiem 
ruchu zwolni nas z konieczności zapalania 
oświetlenia zewnętrznego po zmroku i za-
pobiegnie sytuacjom, w których często za-
pominamy o wyłączeniu lamp, gdy nie są 
już potrzebne. W ten sposób ograniczymy 
do minimum koszty związane z oświetle-

niem zewnętrznym. Również w wewnętrz-
nej strefie wejścia domu możemy zasto-
sować rozwiązania energooszczędne. 
W zacienionych przedsionkach czy holach 
dobrze sprawdzą się np. żarówki z czujni-
kiem ruchu. Są to żarówki LED o wyglądzie 
klasycznych żarówek, wyposażone dodat-
kowo w  czujnik wykrywający obecność 
człowieka. Można je wykorzystać w niemal 
każdej lampie stosowanej w  strefie wej-
ścia. Ważne jednak, aby czujnik wmonto-
wany w źródło światła obejmował intere-
sujący nas obszar – zazwyczaj więc takie 
rozwiązania stosuje się w lampach wiszą-
cych. Najlepiej, jeśli klosz oprawy będzie 
otwarty, szeroki. Zamiast żarówki można 
też zastosować gniazdo żarówki z  czuj-
nikiem ruchu. Umieszcza się je w  opra-
wie lampy w  miejscu żarówki i  dopiero 
do niego wkręca żarówkę. Zaletą takiego 
rozwiązania jest możliwość zastosowania 
praktycznie każdej żarówki o  dopasowa-
nym gwincie. 

 zima 2015

Strefa wejścia obejmuje 
również bramę i furtkę. 
Dobrze oświetlona 
zapewni bezpieczeństwo 
i uwidoczni osoby 
kontaktujące się z nami 
wideodomofonem. 

LAMPY LED DOBRE NA 
ZEWNĄTRZ. Dobierając oprawy 
świetlne do strefy wejścia od 
zewnątrz, warto sięgnąć po oprawy 
ze zintegrowanymi lampami LED. 
Możliwość ich zastosowania na 
dworze uzasadnia też to, że są 
wytrzymałe na wysoką i niską 
temperaturę (od -30 do +90°C) 
oraz na uszkodzenia mechaniczne 
i wstrząsy. Dzięki czemy można je 
montować np. w stopniach schodów 
czy podłodze podestu. Są znacznie 
trwalsze od innych źródeł światła.
Mogą świecić nawet ponad 30 tys. 
godzin, dzięki czemu nie będziemy 
musieli ich wymieniać, co w przypadku 
oświetlenia zewnętrznego bywa 
kłopotliwe. Nowoczesne LED-y mają 
także coraz większą moc –  niektóre 
źródła o mocy 14,4 W z powodzeniem 
zastąpią 100-watową tradycyjną 
żarówkę. 

Niekiedy do odpowiedniego oświetlenia strefy 
wejścia wystarczy jeden kinkiet o dużej mocy.
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Uśpiony ogród po okresie wegetacji nie musi być smutny 
i bezbarwny. Wystarczy zadbać o jego wygląd, aby również 
zimą cieszył nas swym urokiem. Choć przygotowania najlepiej 
poczynić na jesieni, niektóre zmiany możemy wprowadzić 
również w późniejszym czasie. Dla zabieganych pozostają 
rozwiązania ekspresowe, przynoszące natychmiastowy efekt.

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

Tajemniczy
ogród zimą

Co zrobić, aby otoczenie naszego 
domu było ozdobą posesji nawet 
wówczas, gdy opadną jesienne li-

ście? Jest na to kilka sposobów. Niektóre 
zmiany trzeba przeprowadzić z wyprze-
dzeniem, jeszcze przed nadejściem zimy, 
inne zdążymy wykonać nawet tuż przed 

świętami. Zobaczmy, jaka szata będzie 
najbardziej odpowiednia dla naszego 
ogrodu i  które z  jego fragmentów są 
wyraźnie wyeksponowane w architektu-
rze krajobrazu, a przez to warte podkre-
ślenia w szczególny sposób. Tam właśnie 
powinniśmy zainterweniować.

JESIENNE NASADZENIA
Nic tak nie ozdobi ogrodu jak same ro-
śliny. Wszelkie inne dodatki będą pełniły 
funkcję podobną do biżuterii, jednak naj-
bardziej istotnym elementem zawsze po-
zostaje kompozycja nasadzeń i ich odpo-
wiednie usytuowanie przestrzenne. 
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W tworzeniu krajobrazu za oknem, który 
będzie atrakcyjny również zimą, ogrom-
nie pomocne są wszystkie rośliny zimo-
zielone, liściaste i iglaste. Ich wygląd nie 
zmienia się radykalnie z  końcem lata, 
przeciwnie niektóre odmiany zyskują 
jeszcze dodatkowe barwy, co bardzo 
podnosi ich atrakcyjność. 
Zimą w ogrodzie pięknie prezentują się 
różne odmiany iglaków (wyjątek to mo-
drzew, który gubi na zimę igły). Oprócz 
popularnych świerków, sosen, tui, jałow-
ców i cyprysów, możemy wybrać choćby 
owocujący cis. Jego czerwone grona 
mocno odcinają się od ciemnej zieleni 
igieł, co przedstawia efektowny obraz, 
jakiego w  ogrodzie zimą wyjątkowo je-
steśmy spragnieni. Wśród owocujących 
krzewów powinna znaleźć się również 
mahonia i ognik. Ten ostatni krzew może 
mieć jagody czerwone lub żółte. 
Do zimozielonych odmian liściastych mo-
żemy zaliczyć azalie, które są ponadto 
wyjątkowo długowiecznymi roślinami. 
Warto również wybrać barwinek pospo-
lity, bukszpan wieczniezielony, laurowi-
śnię wschodnią, lawendę wąskolistną, 
modrzewnicę zwyczajną, różanecznik, 
runiankę japońską, suchodrzew chiń-
ski oraz efektowną trzmielinę, która jest 
dwubarwna. Główną ozdobę stanowią 
jej białe obwódki jasnozielonych liści. 
Niestety nie każda atrakcyjna zimozie-
lona roślina dobrze zniesie nasz kli-
mat. Przykładem może być ostrokrzew, 

którego piękny wygląd, czyli lśniące li-
ście o  charakterystycznym kształcie i  in-
tensywnie czerwone owoce są dla wielu 
osób międzynarodowym symbolem świąt 
Bożego Narodzenia. Warto wiedzieć, 
że pochodzi on ze strefy subtropikalnej 
i w temperaturze poniżej -15oC wymaga 
osłonięcia od mrozu i chłodnych podmu-
chów wiatru.
Jak widać, wśród zimozielonych od-
mian znajdziemy nie tylko drzewa, wyso-
kie krzewy i  płożeńce, ale również roz-
chodniki oraz krzewinki. Dzięki temu 
możliwe jest utworzenie aranżacji roślin-
nych, w których wykorzystamy różne od-
cienie zieleni, żółci, czerwieni, pomarań-
czu, fioletu i bieli. Rośliny zimą mogą się 
bowiem mienić kolorami liści, owoców, 
a nawet łodyg.
Atrakcyjne bywają też odmiany, które do 
zimozielonych nie należą. Do nich zali-
czymy śnieguliczkę, na której nagich ga-
łązkach pozostają grona białych, żół-
tych lub czerwonych owoców. Warto 
wspomnieć też o  dereniu białym. Jego 
bezlistne pędy mają ognisto czerwoną 
barwę, która doskonale odcina się od 
śniegu i tła zimowego ogrodu.

ROŚLINY EFEKTOWNE ZIMĄ 
Atrakcją ogrodu mogą stać się 
drzewa i krzewy iglaste, ale również 
zimozielone rośliny liściaste. Warto 
też posadzić odmiany, efektownie 
wyglądające po utracie liści.
Najlepiej jest wybrać krzewy 
zimozielone, które dobrze znoszą 
formowanie, takie jak tuje, 
ostrokrzewy czy berberysy. Dzięki 
temu nadamy im dowolny kształt, 
widoczny również pod śniegiem, 
co wpłynie na efekt całej zimowej 
kompozycji. Pamiętajmy o wyglądzie 
roślin w sezonie ciepłym i z tego 
względu wybierajmy zimozielone 
krzewy, które pięknie kwitną wiosną 
lub latem, takie jak mahonia czy 
różanecznik. Owocujące będą 
ogniki, śnieguliczki, irgi. Pięknie 
wyglądają w ogrodzie krzewinki 
zimozielone takie jak różnokolorowe 
wrzosy i wrzośce, barwinek czy 
macierzanka. Warto też wybrać 
kopytnik, dąbrówkę rozłogową, 
żagwin ogrodowy, jukę karolińską, 
płomyk Douglasa, goździk Allwooda 
i ubiorek wiecznie zielony. Można 
również nabyć rozchodniki 
i ozdobne trawy, które z końcem lata 
nie tracą swej urody.

Czasem wystarczy niewielki świąteczny dodatek dekoracyjny, aby ożywić ogród tonący w śniegu. 
Lśniące bombki nie wymagają światełek, aby migotać na gałęziach.
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Wśród zimozielonych odmian 
znajdziemy nie tylko drzewa, 
wysokie krzewy i płożeńce, 

ale również rozchodniki 
oraz krzewinki
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Nowe nasadzenia warto wykonać ciepłą 
jesienią, aby rośliny przyjęły się i  prze-
trwały mrozy. Przed nadejściem zimy ko-
nieczne jest ich solidne podlanie. Rów-
nież nawadniać należy nowe sadzonki 
w czasie wyjątkowo suchych miesięcy, na-
wet zimowych. 
Wyższe odmiany dobrze jest usytu-
ować z  tyłu, dzięki czemu łatwiej będzie 
utworzyć kaskadową ścianę zimowego 
ogrodu.

WIELOFUNKCYJNE  
OŚWIETLENIE OGRODU
Krótki dzień sprawia, że zimą trudno nam 
obserwować ogród po południu i wieczo-
rem. Ale jest i na to sposób. Wystarczy 
użyć odpowiedniego oświetlenia ogrodo-
wego, który sprawdzi się przez cały rok. 
Najczęściej instalacja elektryczna na po-
sesji prowadzona jest jedynie przy wejściu 
do budynku oraz wzdłuż traktów komu-
nikacyjnych, ale można ją również prze-
dłużyć. Warto oświetlić efektowny przed-
ogródek oraz ogród, na który wychodzą 
okna salonu. Światła można skierować 
na wyjątkowo atrakcyjne drzewa i krzewy 
lub choćby niewysokie nasadzenia. Na-
wet podświetlone ozdobne trawy mogą 
prezentować się zjawiskowo na przypró-
szonym śniegiem terenie. 

Dzięki przemyślanemu systemowi oświe-
tleniowemu ogród nabierze głębi po 
zmierzchu i pokaże nam się z  zupełnie 
innej strony. Jego obraz stanie się od-
mienny od tego, który znamy za dnia, 
zyska tajemniczy urok. Dodatkowo wnę-
trze domu, jako bardziej połączone 
z  ogrodem, będzie sprawiało wraże-
nie dużo większego pod względem 
optycznym. 

Warto skorzystać z  dodatkowych możli-
wości, jakie daje sposób nasadzeń i pro-
wadzenia traktów w ogrodzie. Dzięki do-
brze zaplanowanemu na jesieni ogro-
dowi, uzyskamy choćby złudzenie nie-
skończonej głębi wśród roślinności. Jeśli 
nie zdążymy z pracami przed nadejściem 
zimy, łatwym sposobem na wizualną mi-
styfikację jest ustawienie za roślinami lu-
stra wspartego choćby na ogrodzeniu. 

OGRODOWE LAMPY. Wybierając oświetlenie do ogrodu, należy kierować się ich przeznaczeniem (oznaczenie ma 
wskazywać, że mogą być stosowane na zewnątrz), odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, zabrudzenia 
oraz wilgoć. Powinny mieć zatem wysoki współczynnik stopnia ochrony IP – minimum 65, choć całkowicie 
szczelne i polecane do ogrodów są lampy o IP 67 i 68. Pierwsza cyfra numeru IP, czyli 6, oznacza barierę dla kurzu 
i zanieczyszczeń, druga to stopień odporności na wilgoć. Najbardziej ekonomiczne będą oczywiście różne formy 
oświetlenia energooszczędnego LED. Znajdziemy odporne na wodę i mróz reflektory, oświetlacze, oczka, taśmy, 
węże i moduły świetlne. Sprawdzą się też najbardziej ekologiczne lampy, czyli solarne, które kumulują energię nawet 
w pochmurny dzień. Niektóre tego typu produkty są w stanie świecić przez 8 godzin w ciągu nocy. Pamiętajmy, że 
warto jest inwestować jedynie w lampy o obudowie nierdzewnej, wykonanej z aluminium lub zabezpieczonej stali, 
oraz takie, na które producent daje gwarancję. Niekiedy możemy uzyskać ją na kilkanaście lat.
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Zimą w ogrodzie ucieszą 
dzieci figurki, będące 
symbolem świąt. Warto, 
by były podświetlane. 
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KARMNIKI DLA PTAKÓW 
Możemy je łatwo wykonać lub kupić 
gotowe. Karmniki, tak jak budki 
lęgowe, z powodzeniem znajdziemy 
w marketach budowlanych. Mogą 
mieć formę wiszącą lub stojącą. 
Ważne, by dostosować je do 
możliwości naszego ogrodu. 
Karmnik powinien być usytuowany 
na wysokość, na której jesteśmy 
w stanie go zaopatrywać i na jakiej 
ptaki mogą spokojnie pożywiać 
się, pozostając poza zasięgiem 
drapieżników. Wysoko na drzewie 
możemy zawiesić karmnik, do 
którego sięgniemy np. przez 
okno kuchenne. Warto wybrać 
produkt o efektowym kształcie 
i estetycznym wykonaniu, aby 
stał się ozdobą ogrodu. Oprócz 
klasycznych karmników o budowie 
zadaszonej budki możemy wybrać 
ażurowe pojemniki na pokarm, 
z poprzecznymi prętami dla ptaków. 
Inną formą są małe przezroczyste 
zbiorniki na ziarna z dozownikiem, 
umożliwiającym zsypywanie się ich 
do rynienki karmnika. Dzięki temu 
pożywienie nie wilgotnieje i nie 
jest rozsypywane przez podmuch 
wiatru. Przez transparentne ścianki 
widać, jak ubywa ziarna. W sklepach 
znajdziemy też kule ze sznurkiem, 
ulepione z karmy dla ptaków, 
gotowe do zawieszenia na gałęzi. 
Bez trudu kupimy też zaopatrzone 
już i gotowe do użytku karmniki. 
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Szczególnie wówczas warto podświetlić 
pomnożony obraz. 
Ogrodowe oświetlenie może dawać nam 
snop spadający z góry, jak w przypadku 
latarenek, lub od dołu. Wmontowane 
w  trakty lub wpuszczone w  grunt oczka 
świetlne są dziś najczęściej wybieraną 
formą oświetlenia. Podkreślają one no-
woczesny charakter ogrodu, a podświe-
tlając od dołu rośliny i ozdoby na pose-
sji, nie tylko wydobywają je z mroku, ale 
także dodają im tajemniczego uroku. 
Można też zdecydować się na stojące na 
gruncie reflektorki, przeznaczone do sto-
sowania na zewnątrz, które dodatkowo 
pozwalają na modyfikację kierunku pa-
dania światła. Dzięki temu będziemy 
mieli możliwość decydowania o sposobie 
oświetlenia różnych fragmentów ogrodu 
oraz zmieniającej się co roku roślinności. 
Zimą chętnie rozświetlamy też gałęzie 
roślin, bezpośrednio mocując na nich 
lampki, podobne do choinkowych. Mu-
szą one być jednak dostosowane do wa-
runków zewnętrznych. Ich ciekawą zaletą 
jest to, że wyglądają efektownie zarówno 
na zimozielonych odmianach roślin, jak 
i na całkowicie zimą bezlistnych.
Ze specjalnymi osłonkami z tworzywa 

sztucznego produkowane są tak zwane 
węże świetlne, które nie boją się uszko-
dzeń mechanicznych, wilgoci i mrozu. 
Schowane w nich diody wspaniale pod-
kreślają kształt elementów elewacji, ta-
rasu, balustrady lub samych roślin.
Zarówno na elewacji budynku, jak 
i  w  przestrzeni ogrodu możemy zawie-
sić kurtyny świetlne, które czasem imitują 
padający śnieg, innym razem mogą być 
lśniącą kopią sopli lodu. Ciekawie wyglą-
dają podwieszone przy rynnie u okapu 
dachu.

EFEKTOWNE I PRAKTYCZNE 
DODATKI
W ogrodzie nie można zapomnieć o pta-
kach, które odwiedzają go również zimą. 
Ich dokarmianie powinno stać się przy-
jemnym obowiązkiem. Warto wiedzieć, że 
nawet pozornie powszechnie występujące 
wróble, są gatunkiem coraz rzadziej spoty-
kanym. Ich populacja drastycznie w ostat-
nich latach maleje. Jeśli odwiedzają nas 
w ogrodzie, sprawmy, aby miały gdzie od-
począć pod zadaszonym karmnikiem, re-
gularnie zaopatrywanym w ziarno i okru-
chy. Również sikorki będą nam wdzięczne 
za zawieszoną na gałęzi słoninę. Ponadto 
w ogrodzie możemy zainstalować dla nich 
efektowne budki lęgowe. 
Elementy przyciągające ptaki warto usta-
wić w miejscu dobrym do obserwacji. Na 
przykład niedaleko okna kuchennego czy 
przy pokoju dziennym. Piękne i kolorowe 
gatunki ptaków będą nam organizowały 
spektakl przykuwający uwagę, nie tylko 
zimą. 
Nawet na niedużej posesji można usy-
tuować dyskretną ozdobę, która uroz-
maici krajobraz za oknem. Może nią 
być efektowna, mimo że nie działająca 
w czasie  mrozów fontanna, rzeźba, czy 
choćby grupa głazów przy skalniaku. Ele-
ganckim dodatkiem stanie się nawet opa-
ska żwirowa wokół budynku, czy kamienna 
ścieżka. Ozdobne elementy warto pod-
świetlić osobnymi lampami ogrodowymi.
Dużo uroku wprowadzają zimą wiszące 
lampiony i latarenki. Można umocować je 
na drzewach lub linkach. Świeczki umie-
szone w osłoniętej od wiatru obudowie za-
stąpią elektryczne oświetlenie. Nawet nie-
wielkie przeznaczone do herbacianych 
podgrzewaczy w zimowym mroku uatrak-
cyjnią ogród.

Świeczki umieszone 
w osłoniętej od wiatru 

obudowie zastąpią elektryczne 
oświetlenie

Czerwone dodatki 
zawsze sprawdzą 
się w zimowym 
krajobrazie.
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Poruszanie się zimą po oblodzonych i zaśnieżonych drogach 
jest uciążliwe. W miastach możemy liczyć na pracowników 
służb miejskich, którzy przeciwdziałają skutkom śnieżycy czy 

roztopów. Jednak w obrębie własnej posesji oraz na chodniku 
przylegającym do niej, sami musimy o to zadbać. Aby odśnie-
żanie przebiegało szybko i nie było katorżniczą pracą, warto 
zaopatrzyć się w przydatne narzędzia, które pozwolą skutecznie 
usunąć śnieg z przydomowych traktów. Dobrze też przed pierw-
szymi opadami śniegu sprzątnąć z terenu obiekty, które mogą 
przeszkodzić w pracy, np. donice z kwiatami czy narzędzia.

Biała warstwa puchu sprawia, że nasz 
dom i ogród wyglądają magicznie. 
Jednak śnieg w zbyt dużych ilościach jest 
też sporym utrudnieniem. Wtedy czeka 
nas odśnieżanie.

Zimowe porządki 
wokół domu

AUTOR TEKSTU: Jonna Szot
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 REKLAMA 

SPRZĘT RĘCZNY
Niewielkie powierzchnie odśnieżymy na-
rzędziami ręcznymi, takimi jak łopaty, szu-
fle do odgarniania śniegu, miotły oraz od-
kuwacze do lodu czy ręczny pług. Narzę-
dzia te powinny być sztywne, trwałe i od-
porne na korozję, a także lekkie, abyśmy 
mogli z łatwością się nimi posługiwać. 
Najprostszą łopatą do śniegu jest od-
garniacz wykonany z  prostokątnego ka-
wałka sklejki przybitego do drewnianego 
trzonka. Jednak praca taką łopatą nie jest 
zbyt komfortowa. W sklepach dostępne są 
specjalne szufle z  tworzywa odpornego 
na niską temperaturę, do których nie przy-
kleja się śnieg. Ich krawędzie są łukowato 
wygięte ku górze i  dodatkowo wzmoc-
nione paskiem metalu, co pozwala rozbi-
jać nimi również cienki lód. 
Warto zwrócić uwagę na dobre wyważenie 
narzędzia, wyprofilowanie trzonka oraz 
wygodne dla dłoni uchwyty. Dobrze jest, 
jeżeli części, za które chwytamy łopatę, 
są pokryte gumą, co ograniczy marznię-
cie i ześlizgiwanie się dłoni podczas pracy.

Jeżeli ścieżki są pokryte grubszą warstwą 
lodu lub zlodowaciałego śniegu, przyda 
się  odkuwacz do lodu. Jego głowica musi 
być bardzo wytrzymała, dlatego najczę-
ściej produkowana jest z utwardzonej stali. 
Głowice mogą być płaskie lub lekko wgłę-
bione, o kształcie prostokątnym, trapezo-
wym lub półkolistym.

SPRZĘT MECHANICZNY
Zdarza się, że powierzchnie wokół domu 
są zbyt duże, aby odśnieżyć je za pomocą 
szufli do śniegu. Czasami też nasza kon-
dycja, zdrowie, czy też po prostu wiek, 
sprawiają, że taka praca będzie dla nas 
zbyt ciężka. Wówczas z pomocą przycho-
dzą odśnieżarki. Takie urządzenia do za-
stosowań amatorskich przypominają ko-
siarki. Jednak zamiast noży koszących 
trawę, na przodzie urządzenia znajduje się 
wirnik, który za  pomocą  ślimakowatych ło-
patek zbiera śnieg. Wciągnięty przez nie 
śnieg jest kierowany do wyrzutnika, a na-
stępnie odrzucany na bok ścieżki (nawet 
na odległość kilku metrów). W tylnej czę-

ści urządzenia jest uchwyt, za pomocą któ-
rego sterujemy maszyną, włącznik oraz 
dźwignia biegów.
Podobnie jak w przypadku innych urządzeń 
ogrodowych, odśnieżarki mogą mieć sil-
niki elektryczne lub spalinowe. Do odśnie-
żania niewielkich ogrodów przydomowych 
wystarczą urządzenia elektryczne. 

SKŁADOWANIE ŚNIEGU
Jeżeli działka jest duża, można na 
niej znaleźć dogodne miejsce do 
składowania śniegu, ale jeśli jest 
niewielka – pojawiają się problemy. 
Odgarniany śnieg nie może 
zasypywać terenu sąsiada (chyba 
że wyrazi na to zgodę). Pryzmy 
tworzone ze zgarniętego śniegu nie 
mogą też tamować spływu wody do 
kratek ściekowych, utrudniać ruchu 
na drogach pieszych i jezdnych. 
ograniczać widoczności kierowcom. 
Jeśli na własnym terenie nie 
mamy gdzie złożyć zgarniętego 
śniegu, najlepiej jest zlecić jego 
wywiezienie.
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Pracują one ciszej od spalinowych, są ła-
twiejsze w  konserwacji, a  także z  reguły 
tańsze. Ich wadą jest to, że potrzebny nam 
będzie dostęp do gniazdka elektrycznego 
w odległości nie większej niż 30 metrów. 
Z  dłuższym przewodem nie tylko ciężej 
manewrować, ale też wraz z długością ka-
bla spada moc naszego urządzenia.
Jeżeli mamy do odśnieżania znacznie 
większą powierzchnię, lepiej wybrać od-
śnieżarkę z  silnikiem spalinowym. Mogą 
być to urządzenia z  silnikami dwusuwo-
wymi (o  mocy około 1,5 KM) zasilanymi 
mieszanką oleju i benzyny lub urządzenia 
o jeszcze większej mocy z silnikami cztero-
suwowymi, zasilanymi benzyną. Urządze-
nia te umożliwiają także odgarnięcie zbi-
tego i mokrego śniegu. Sprawdzają się na 
działkach o sporej powierzchni.          
Jeśli nasza działka jest nierówna lub dom 
osadzony jest na zboczu, to zamiast od-
śnieżarki kołowej wybierzmy gąsienicową. 
Istnieje także możliwość wykorzystania do 
odśnieżania kosiarki lub traktorka po do-
łączeniu odpowiedniego pługu. Najczę-
ściej ma on dwie listwy – gumowa służy 
do spychania śniegu, zaś metalowa do 
odsuwania lodu. Pamiętajmy jednak o za-
łożeniu łańcuchów na koła, które zapo-
biegną ślizganiu się urządzenia. Możliwe 
jest także podłączenie obrotowych szczo-

tek zamiatająco-odśnieżających, którymi 
uprzątniemy świeży śnieg.

SOLE I GRANULATY
Do posypywania chodników czy podjaz-
dów możemy użyć specjalnych prepara-
tów. Najczęściej wykorzystuje się sól dro-
gową, która jest niedroga i  efektywna. 
Sprzedawana jest ona w poręcznych 25 kg 
workach. Pamiętajmy jednak, aby soli dro-
gowej nie stosować w ogrodzie, ponieważ 
jest szkodliwa dla roślin. Powoduje po-
wstanie tzw. suszy fizjologicznej – z  gruntu 
nasyconego związkami soli rośliny nie są 
w  stanie pobierać wody, zaczynają cho-
rować i po pewnym czasie umierają. Sól 
drogowa poza tym niszczy buty (powstają 
nieestetyczne i trudne do usunięcia naloty), 
a także może przyczynić się lub przyspie-
szyć korozję karoserii samochodu. Uży-
wajmy jej więc z umiarem. Innym rozwią-
zaniem – bardziej praktycznym, jednak 
droższym – jest zakup granulatu do usu-
wania śniegu i lodu. Jest to specjalny pre-
parat, który wchodząc w reakcję z lodem 
lub śniegiem wytwarza ciepło, topiąc go. 
Nie zawiera on soli, dlatego nie powoduje 
powstawania białego, brudzącego osadu. 
Nie niszczy kostki brukowej i płyt chodni-

kowych. Jest też o  wiele wydajniejszy niż 
sól drogowa i  w  przeciwieństwie do niej 
może być stosowany przy temperaturze 
dochodzącej nawet do -40°C.

INSTALACJA 
PRZECIWOBLODZENIOWA
Najwygodniejszym sposobem odśnieżania 
(dość kosztownym, więc stosowanym za-
zwyczaj jedynie w  sąsiedztwie domu) jest 
instalacja przeciwoblodzeniowa. Kable lub 
maty grzejne (czyli kable umocowane na 
siatce) układa się w piasku pod nawierzch-
nią lub wierzchnią warstwą schodów. Sys-
tem wyposażony jest w czujniki, które przy 
określonej temperaturze i wilgotności oto-
czenia powodują włączanie się instalacji. 
Specjalna konstrukcja przewodów spra-
wia, że im niższa temperatura panuje na 
zewnątrz, tym silniej grzeją.

OŚNIEŻANIE DACHÓW PŁASKICH
Obfite opady śniegu, jak również ciągłe 
zmiany temperatury zimą powodują za-
leganie pokrywy śnieżno-lodowej na da-
chach domów. Długo utrzymujący się na 
dachach płaskich śnieg z  czasem staje 
się coraz cięższy, co znacznie obciąża 
jego konstrukcję nośną, prowadząc do 

Odpowiednio wyprofilowana łopata do śniegu, 
zapewni łatwą i wydajną pracę. 

Najlepszym urządzeniem 
do usuwania śniegu jest 
odśnieżarka. Gwarantuje 
krótki czas wykonania 
pracy, jej sprawny 
przebieg oraz minimalny 
wysiłek fizyczny.

ZGODNIE Z PRAWEM. Właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny 
za odśnieżenie chodnika, jeżeli położony on jest wzdłuż nieruchomości 
– droga przed posesją powinna być bezpieczna. W przypadku, gdy chodnik 
jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo 
domagać się od nas odszkodowania. Śnieg możemy zgarnąć na krawędź 
chodnika, tak żeby nie przeszkadzał przechodniom (wywóz należy do zarządcy 
drogi). Nie wolno zgarniać go jednak na jezdnię. 
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jej uszkodzenia. Przeciętne normy da-
chów płaskich wahają się pomiędzy 70 
a 150 kg na m2. Należy przy tym pamię-
tać, iż już zaledwie 20-centymetrowa war-
stwa mokrego śniegu potrafi wywołać na-
cisk nawet 300 kg na m2. Co więc należy 
zrobić, aby uniknąć potencjalnych zagro-
żeń związanych z zalegającym śniegiem?
Znane i  popularne metody odśnieżania 
dachów płaskich bazują na metodach 
mechanicznych. Polegają one na zgar-
nianiu śniegu z powierzchni dachu, a na-
stępnie zrzucaniu na ziemię. Śnieg, najle-
piej lepki, zgarniamy ostrożnie łopatą, aby 
nie uszkodzić pokrycia (np. z papy). Naj-
pierw powinno odśnieżyć się daszki i niż-
sze elementy, a dopiero potem zabrać się 
za główną połać dachu. Śniegu lepiej nie 
przerzucać tak, aby niepotrzebnie obcią-
żać tylko jedną jego część. Nie powinno 
się także bezmyślnie zrzucać go z dachu. 
Takie działanie zniszczy krzewy, ale bę-
dzie też zagrożeniem dla znajdujących się 
przy domu osób. Wydawać by się mogło, 
że odśnieżanie dachu płaskiego jest mało 
skomplikowane, jednak wykonując pracę 

w  nieodpowiedni sposób, możemy dość 
łatwo go uszkodzić. 
Do odśnieżania śniegu możemy zatrudnić 
fachowców. Ekipa powinna przedstawić 
oświadczenie, że wszyscy jej pracownicy 

skierowani do odśnieżania zostali prze-
szkoleni w zakresie znajomości zasad BHP, 
dysponują niezbędnym sprzętem i  do-
świadczeniem, a co najważniejsze – pozy-
tywnie przeszli badania wysokościowe. 

Odśnieżone nawierzchnie wokół domu ułatwią nam codzienne funkcjonawanie, np. gdy chcemy 
dotrzeć do furtki lub wyjechać samochodem z garażu. 
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Drewno to najwdzięczniejszy materiał do konstruowania rozmaitych przedmiotów. 
Przy odrobinie wyobraźni i pewnych umiejętnościach można z niego zrobić prawie 
wszystko. Nie ma jednak co brać się do prac stolarskich, nie pomyślawszy wcześniej 
o skompletowaniu niezbędnych narzędzi.

Z czym do drewna?

AUTOR TEKSTU: Wojciech Plecha

W  prawdziwym warsztacie stolar-
skim pierwsze, co rzuca się w oczy 
to mnogość rozmaitych sprzę-

tów i narzędzi. Centrum pomieszczenia zaj-
muje wielki stół uzbrojony w imadła. Wokół 
niego tkwią dziesiątki dłut, pił, strugów, ści-
sków stolarskich i wszystkiego, o czym tylko 
dusza majsterkowicza zamarzy. Nie brak 
stacjonarnych narzędzi elektrycznych. Stoją 
też słoje i puszki z  farbami, bejcami, lakie-
rami oraz klejami do drewna. Tak w  skró-
cie wygląda pewien ideał, do którego dążyć 
powinien każdy amator dłubania w  drew-
nie. Wiadomo jednak, że nie zawsze moż-
liwe jest zgromadzenie takiego majątku, 
choćby ze względu na brak miejsca w domu.  FO
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Pozostaje ograniczyć się do tego, co nie-
zbędne. Przypatrzmy się zatem, jakie na-
rzędzia do drewna powinni mieć nie-
dzielni stolarze i  bardziej zaawansowani 
majsterkowicze.

DO USTAWIENIA
Pierwsze, co trzeba mieć w warsztacie to 
miejsce, na którym można ułożyć obra-
biane elementy z drewna. Stół w salonie 
może się zniszczyć, a na podłodze pra-
cować niewygodnie. Dlatego polecamy 
zakupić wygodny stół warsztatowy z roz-
suwanymi pulpitami. Służą one nie tylko 
jako podstawa dla obrabianego drewna, 
ale można też zakleszczyć między nimi 
deskę lub listwę, zupełnie jak w  szczę-
kach imadła. Pulpity zsuwa się i rozsuwa 
specjalnymi pokrętłami. Stoły mają czę-
sto dodatkowe zaciski, aby można było 
unieruchomić elementy o większych ga-
barytach lub nieregularnym kształcie. 
Do stołów warsztatowych można także 
przymocować stacjonarne elektronarzę-
dzia lub imadła. Najważniejsze w  na-
szym przypadku jest to, żeby stół dało się 

złożyć i  po zakończeniu pracy odstawić 
do garażu lub schowka.

DO PRZYTRZYMANIA
Stół warsztatowy daje możliwość unie-
ruchamiania obrabianych elementów, 
często jednak potrzebne są dodatkowe 
przyrządy, które służą podobnemu ce-
lowi. Wśród nich centralne miejsce zaj-
muje imadło. To stolarskie powinno 

mieć jak największy rozstaw szczęk. 
Wraz z  nim trzeba kupić kilka ścisków 
stolarskich. Mają one długą, stalową pro-
wadnicę zakończoną jedną ze szczęk. 
Druga, dolna szczęka jest ruchoma 
i  można ją klinować na wybranym po-
ziomie. Służy do tego pokrętło w szczęce. 
Do czego się przydadzą ściski? Da się 
nimi przytwierdzać drewno do blatu stołu 
warsztatowego. Można też użyć ich 

Każdy domorosły 
stolarz powinien 
mieć wśród 
swoich narzędzi 
składaną miarkę.

 REKLAMA 
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do ściśnięcia sklejanych ze sobą desek lub 
płyt, dopóki klej nie zwiąże. Ściski mogą 
również przytrzymać stalową przykład-
nicę podczas rysowania wzdłuż niej linii, 
albo cięcia. Pośród bogatej oferty ścisków 
ciekawostkę stanowią ściski taśmowe. To 
kilka narożników z  tworzywa połączo-
nych szerokim, napinanym pasem. Ten 
sprzęt pomocny jest przy ściskaniu ram 
lub skrzyń z drewna. Ściski automatyczne 
z odwracanymi szczękami służą nie tylko 
do ściskania, ale również do rozpierania. 

DO MIERZENIA
Do pracy z  drewnem niezbędna będzie 
miarka składana, tak zwana metrówka 
lub zwijana taśma miernicza. Nie należy 
zapominać o  wspomnianej już stalowej 
przykładnicy. Ma ona na krawędzi po-
działkę i dzięki temu umożliwia wytycza-
nie linii prostych. Do zakreślania okręgów 
pomocny będzie duży cyrkiel. Ma on dłu-
gie ramię z  kolcem centrującym po jed-
nej stronie. Po jego ramieniu przesuwa 
się rysik, który można zablokować w od-
powiedniej odległości od kolca. Obraca-
jąc ramię wokół osi możemy wyrysować 
kształt okręgu. Przy pracach stolarskich 

nieodzowny jest też kątownik oraz kąto-
mierz. Często bywa to jedno i to samo na-
rzędzie – kątomierz z  ramionami bloko-
wanymi pod kątem prostym lub innym, 
dowolnie ustawionym. Mając pod ręką 
taki zestaw narzędzi pomiarowo-kreślar-
skich zdołamy precyzyjnie wytyczyć wszel-
kie linie cięcia. 

DO CIĘCIA
Cesarzową warsztatu stolarskiego jest oczy-
wiście piła. Jedna nie wystarczy. Oto mały 
zestaw, który powinniśmy skompletować:
 płatnica – klasyczna, uniwersalna piła, 

z szeroką i długą częścią tnącą o dość du-
żych zębach. To narzędzie do cięcia desek, 
listew, płyt i belek oraz wycinania podsta-
wowych kształtów z drewna, przed ich dal-
szą obróbką;
 piła kabłąkowa – między krańcami ramy 

umieszczony jest brzeszczot z  gęsto roz-
mieszczonymi zębami. Piła taka służy do 
wykonywania bardziej precyzyjnych cięć. 
Rama niestety ogranicza głębokość cięcia 
do kilkunastu centymetrów;
 piła włośnicowa – mała piłka kabłą-

kowa wyposażona w  cieniutki, włosowy 
brzeszczot. To delikatne narzędzie jest ide-

alne do bardzo precyzyjnych cięć. Przyda 
się przy wycinaniu kształtów dekoracyjnych 
z drewna lub też w drewnie. 
Małym i tanim, ale wielce przydatnym do-
datkiem do piły jest tak zwana skrzynka 
uciosowa. Między jej ściankami umiesz-
cza się cięty element – niestety niezbyt sze-
roki – zazwyczaj do 10 cm. W ściankach 
są nacięcia, w których posuwa się piła, nie 
zbaczając z  toru. Dzięki skrzynce ucioso-
wej można wykonywać powtarzalne cięcia 
pod kilkoma ustalonymi kątami. 
Warto też rozważyć zakup elektronarzędzi, 
zwłaszcza jeśli częściej wykonujemy prace 
stolarskie. Zastępczynią płatnicy będzie 
elektryczna pilarka tarczowa. Po zamoco-
waniu jej od spodu stołu warsztatowego 
zamienia się w krajzegę, czyli elektryczną 
piłę stacjonarną, wygodną, gdy mamy 
dużo drewnianych elementów do cięcia.
Włośnicę, czyli piłę włosową, zastą-
pić może elektryczna wyrzynarka, którą 

Elektryczna piła tarczowa znacznie ułatwi 
i przyspieszy obróbkę drewnianych elementów. 

Hebel, czyli strug, będzie przydatny, jeśli zechcemy  
drewno wyrównać lub zedrzeć stare powłoki. 

Ze ścisku stolarskiego skorzystamy, jeśli zechcemy 
skleić ze sobą dwie deski. 

DO DŁUBANIA
Piłą – mimo jej licznych wariantów – nie wytniemy 
jednak w drewnie gniazda pod zawias, złącza 
ciesielskiego ani nie wyżłobimy rowków. To zadania 
dla dłut. Ich komplet nie jest drogi, więc warto 
go zakupić. Znajdują się w nim dłuta o różnych 
rozmiarach i różnym kształcie części tnącej, która 
może być płaska lub łukowa (żłobak). By używać 
dłuta, potrzebny jest jeszcze młotek, którym uderza 
się w zakończenie rękojeści. Najlepsze są młotki 
drewniane lub gumowe – takie nie zniszczą dłuta.

Małym i tanim, ale wielce 
przydatnym dodatkiem do 

piły jest tak zwana skrzynka 
uciosowa
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wyposaża się w  kilkucentymetrowej dłu-
gości brzeszczot. To doskonały sprzęt do 
cięcia po okręgu lub wycinania elemen-
tów łukowych.

DO STRUGANIA
Żaden stolarz nie obejdzie się bez hebla, 
czyli struga. Narzędziem tym zdziera się 
cienkie warstwy drewna, aby wyrównać 
jego powierzchnię lub usunąć warstwę 

zniszczoną albo zabrudzoną. Pomoże też 
fazować kanty lub je wyoblać. Najpopu-
larniejsze są strugi zdzieraki, służące do 
zgrubnego strugania, oraz równiaki – do 
nadawania drewnu płaskiej powierzchni. 
Strug gładzik to narzędzie na finisz. Wy-
konuje się nim ostateczne pociągnięcia, 
usuwające niewielkie pozostałości po po-
przednich strugach. Do łuków używa się 
hebli krzywaków lub ośników. Są też he-

ble do robienia wąskich rowków lub de-
koracyjnego profilowania krawędzi. Przy-
datne są wpustniki i  wypustniki – dzięki 
którym można w boku deski wyfrezować 
pióro lub wpust. 
Na fanów urządzeń elektronicznych cze-
kają mechaniczne strugi. Zamiast usta-
wionego pod kątem i  usztywnionego 
noża mają one obracający się bęben 
z  nożami. Mają także regulowaną głę-
bokość strugania. Warto mieć takie urzą-
dzenie, zwłaszcza, gdy często pracuje się 
z drewnem.

DO WIERCENIA
Zamiast popularnych jeszcze do nie-
dawna ręcznych świdrów, dziś używa się 
wiertarek wyposażonych w  odpowiednie 
wiertła. Wiertarka do drewna nie musi 
być szczególnie mocna, bo to dość miękki 
materiał. Dobrze jednak, żeby jej moc nie 
była mniejsza niż 400 W. Funkcja udaru 
nie będzie tu konieczna. Wiertarkę może 
z powodzeniem zastąpić silna wiertarko-
-wkrętarka akumulatorowa 14 V. 

DO FREZOWANIA
Wspominając o dłutach 
i heblach, poruszyliśmy 
temat profilowania 
krawędzi, robienia 
wpustów i wypustów, 
wrębów i rowków. 
To samo da się 
uzyskać wykorzystując 
elektryczną frezarkę 
górnowrzecionową. 
W pewnych pracach 
z powodzeniem zastąpi 
i dłuta, i strugi.  FO
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Do obu tych narzędzi potrzebny jest ze-
staw wierteł z  uchwytem walcowanym 
(do wkrętarek oferowane są też wiertła 
z  uchwytem sześciokątnym). Wiertła do 
drewna mają zazwyczaj na czubku tak 
zwany szpic centrujący. Dostępne są wier-
tła z  szeroką łopatką na końcu –  służą 
do wykonywania szerokich otworów lub 
okrągłych zagłębień. Do robienia otwo-
rów o  największej średnicy służą nato-
miast otwornice. Oferowane są wraz 
z głowicą, do której się je zaczepia. Gło-
wicę osadza się natomiast w  uchwycie 
wiertarki. Otwornic w zestawie jest zawsze 
kilka –  każda o innej średnicy.

DO ŁĄCZENIA MECHANICZNEGO
Elementy drewniane łączymy przeważnie 
na któryś z pięciu sposobów. Możemy je 
więc: kleić; łączyć śrubami; zbijać gwoź-
dziami; łączyć bezklejowo na wręby, 
czopy albo wpusty (czyli tzw. złącza cie-
sielskie) lub użyć wkrętów do drewna. 
Do gwoździ potrzebny będzie młotek 
– zwykły młotek ślusarski lub ciesielski. 
Nie musi być „wypasiony”. Ważne, żeby 
był nie za ciężki i wygodny w użyciu. Do-
brze, żeby miał też z tyłu główki wrąb do 
wyciągania gwoździ. Do małych wkrę-
tów samonawiercających wystarczy do-
bry śrubokręt. Polecamy zestaw, w skład 

którego wchodzi wkrętak z  grzechotką 
oraz jak najbogatszy komplet bitów, czyli 
końcówek wkrętarskich. Warto też mieć 
wiertarko-wkrętarkę lub przynajmniej 
małą, poręczną wkrętarkę elektryczną.
Do łączenia drewna śrubami niezbędna 
jest wiertarka, o  której już pisaliśmy. 
Do zakręcania śrub konieczny będzie 
klucz płaski. Tu również sugerujemy za-
kup zestawu kluczy, do śrub o  różnych 
średnicach.

DO SZLIFOWANIA
Najprostszym narzędziem do wygładza-
nia powierzchni drewna lub zdzierania 
z  niego farby jest zwykły klocek dobrze 
mieszczący się w  dłoni i  nawinięty nań 
arkusz papieru ściernego. Niestety za-
bawa takim klockiem staje się niezno-
śna, gdy mamy dużo do wyszlifowania. 
Zdecydowanie rozsądniej jest zaopatrzyć 
się w szlifierkę. Najbardziej uniwersalna 
jest elektryczna szlifierka oscylacyjna. 
Ma ruchomą, prostokątną stopę, do któ-
rej podczepia się papier ścierny. Do po-
wierzchni lekko wklęsłych lub półokrą-
głych lepsza będzie szlifierka mimośro-
dowa, o stopie okrągłej. 

Na fanów urządzeń 
elektronicznych czekają 

mechaniczne strugi

Dzięki nowoczesnym narzędziom 
wkręcenie śrub w drewniane 
drzwiczki zajmuje kilka sekund. 

 Gromadzone przez domorosłego 
stolarza narzędzia powinny być 
uporządkowane po zakończeniu 
pracy. Można je przechowywać 
w piwnicy, na strychu, a także 
w garażu, kotłowni lub 
pomieszczeniu gospodarczym. 

 Warto zamontować tam solidne 
półki, na których będziemy 
przechowywać cięższe narzędzia, 
a także skrzynki narzędziowe, walizki 
techniczne czy szlifierki. Nieduże 
półki zawieszone wzdłuż ścian 
można przeznaczyć na farby, bejce, 
lakiery, rozpuszczalniki i drobniejsze 
narzędzia. 

 Do przechowywania narzędzi 
mogą też służyć regały i szafki 
wcześniej wykorzystywane w domu. 
Sprawdzą się także metalowe 

meble magazynowe. Ich solidna 
konstrukcja zapewnia trwałość 
i odporność na uszkodzenia 
mechaniczne. 

 By narzędzia zawsze były na 
swoim miejscu, zaopatrzmy się 
w różnorodne pojemniki oraz 
skrzynki.
Te najmniejsze narzędzia 
najwygodniej przechowywać 
w pojemnikach wykonanych 
z tworzywa sztucznego. Zdecydujmy 
się na wykonane z przezroczystego 
materiału. Dzięki temu łatwiej będzie 
nam znaleźć niezbędny przedmiot. 
Większe narzędzia powinny być 
przechowywane w skrzynkach 
dostosowanych do przenoszenia 
dużych obciążeń. Są one 
wykonywane z grubego tworzywa. 

JAK PRZECHOWYWAĆ NARZĘDZIA?

Do drewna można 
używać wiertarek 

i wkrętarek o niewielkiej 
mocy, jednak nie 

mniejszej niż 400 W.
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Wiosna

Jest wiele zakamarków w domu, 
do których trudno jest uzyskać 
swobodny dostęp podczas 
malowania. Są na to jednak dobre 
sposoby. Wystarczy poznać kilka 
praktycznych rad, aby odświeżenie 
wnętrza, nawet w szczelinach oraz 
wysoko pod sufitem, stało się dużo 
łatwiejsze, a prace przebiegały szybko 
i sprawnie. 

Decydując się na zakup mieszkania, trzeba wziąć pod uwagę kilka 
aspektów, zwłaszcza jeśli inwestujemy w nieduży metraż. Szczególnej 
uwagi wymaga kupno nieruchomości na rynku wtórnym. Jakimi 
kryteriami się wówczas kierować i jak uniknąć przykrych niespodzianek? 
Jak sprawdzić stan techniczny oraz prawny mieszkania? O wszystkim 
przeczytamy już w numerze wiosennym.

KUPUJEMY MAŁE MIESZKANIE

W NASTĘPNYM NUMERZE

Elewacja budynku i jej stan świadczy 
o domu oraz gospodarzu. Nie można 
zapominać również o cokole, który 
stanowi ważny element tej wizytówki. 
Na jego wykończenie jest kilka 
niezawodnych metod. Odpowiednie 
materiały zapewnią trwałość, ochronę 
i estetyczny wygląd na długie lata. 

Oprócz ozdobnej, pnącza na ścianach 
domu mogą pełnić wiele funkcji. 
Zarówno zielone, jak i kwitnące mają 
swoje zalety. Jakie rośliny sprawdzą 
się na naszej posesji? Jakich podpór 
wymagają niektóre gatunki, a które 
poradzą sobie samodzielnie?
Już w następnym wydaniu 
odkrywamy tajemnice zielonych 
ścian.
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Działanie wbrew powyższemu zakazowi 
skutkuje odpowiedzialnością prawną.  FO
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