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Choć grupa osób, która może 
pozwolić sobie na zakup mieszkania 
nadal nie jest w Polsce zbyt duża, to 
jednak stale rośnie. Jesteśmy bowiem 
społeczeństwem, które lubi mieszkać 
na swoim. Posiadanie własnego 
lokum buduje bowiem nasze poczucie 
bezpieczeństwa, to też kapitał rodzinny 
– jak na nasze warunki wcale nie 
mały. Największym zainteresowaniem 
cieszą się kawalerki i mieszkania 
dwupokojowe – które są najbardziej 
dostępne cenowo. Chociaż także takie 
mieszkanie często nabywa się wysiłkiem 
finansowym kilku pokoleń – dziadków, 
rodziców i dzieci – lub zaciągając 
kredyt na długie lata. Bardzo często 
decydujemy się na zakup nowego lokalu 
deweloperskiego – dla wielu osób jest to 
zdecydowanie atrakcyjniejsza propozycja 
ze względu na standard współczesnego 
budownictwa, odbiegający znacznie 
od większości mieszkań dostępnych na 
rynku wtórnym. Potencjalnym nabywcom 
takich nieruchomości podpowiadamy, na 
co zwrócić uwagę, by dokonać trafnego 
wyboru. By niewielkie mieszkanie nie 
cieszyło nas nie tylko na etapie zakupu, 
warto je urządzić tak, aby sprawiało 
wrażenie bardziej przestronnego niż 
jest w rzeczywistości. Zima za pasem, 
pora na ostatnie przygotowania naszych 
mieszkań, domów i ogrodów do 
chłodnych dni.  Z nami nie będzie to 
trudne. 

Zapraszam do lektury.

Nasz adres: www.mjakmrowka.pl
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SEZON W OGRODZIE

OGRÓD OŚWIETLONY 
ZIMĄ
Uśpiony ogród po okresie 
wegetacji nie musi być smutny 
i bezbarwny. Wystarczy 
odpowiednio go oświetlić, 
aby również zimą cieszył 
i zachwycał nas swoim 
urokiem. Najlepiej wybrać 
takie rozwiązania, które 
sprawdzą się przez cały rok. 
Godne polecenia są dostępne 
w wielu kolorach i formach 
lampiony. Dobrze prezentują 
się zawieszone między 
drzewami lub nad altaną, 
a także postawione na stole 
czy stopniach schodów. Ich 
zaletą jest to, że wyglądają 
zarówno efektownie na 
zimozielonych odmianach 
roślin, jak i na całkowicie 
bezlistnych. Latarenki dzięki 
niewielkim rozmiarom 
delikatnie rozświetlają 
ogród i nadają mu zupełnie 
inną, tajemniczą atmosferę. 
Pozwalają zaaranżować 
przestrzeń wokół domu w taki 
sposób, aby naszym gościom 
i nam dostarczyć wielu wrażeń. 
Pamiętajmy jednak, że warto 
jest zainwestować jedynie 
w lampiony o obudowie 
nierdzewniej, wykonanej 
z aluminium lub zabezpieczonej 
stali oraz takie, na które 
producent daje gwarancję. 
Niekiedy można ją uzyskać 
nawet na kilkanaście lat. 

ŚWIĄTECZNY KLIMAT
Na Boże Narodzenie 
ozdabiamy nie tylko nasze 
domy. Świąteczne dekoracje 
pojawiąją się także w wielu 
ogrodach. Najczęściej 
ozdabiając ogród wybieramy 
okazałe drzewko iglaste 
i rozwieszamy na nim 
łańcuchy lampek. Czasami 
obok światełek na takiej 
zewnętrznej choince miejsce 
znajdą też różnokolorowe 
bombki lub inne 
bożonarodzeniowe ozdoby. 
Wtedy odświętnie ubrane 
drzewko będzie dekoracyjne 
nie tylko wieczorem i w nocy, 
ale także w ciągu dnia. 
Coraz częściej ustawiamy 
w ogrodzie świecące figurki, 
na przykład Świętego 
Mikołaja w saniach 
ciągniętych przez renifery 
czy też bałwanka, aniołka 
albo różnych zwierząt. 
Łańcuchy lampek rozwiesza 
się również na balustradach 
schodów i pozbawionych 
liści drzewach oraz krzewach 
albo ozdabia nimi ogrodowe 
budowle, takie jak altany oraz 
trejaże. Dobrym pomysłem 
jest udekorowanie chociaż 
jednego z drzew w ogrodzie 
różnymi owocami – jabłkami 
i orzechami. 
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BUDYNEK I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

ZIMOWE PORZĄDKI

Poruszanie się zimą po zaśnieżonych 
chodnikach jest uciążliwe. W obrębie własnej 
posesji musimy sami o to zadbać. Warto więc 
zaopatrzyć się w przydatne narzędzia. Niewielkie 
powierzchnie wokół domu odśnieżymy 
narzędziami ręcznymi, takimi jak łopaty, szufle do 
odgarniania śniegu, miotły. Pomocne będą też 
odkuwacze do lodu czy ręczny pług. Narzędzia te 
muszą być sztywne, trwałe i odporne na korozję, 
a także lekkie, abyśmy mogli z łatwością się nimi 
posługiwać. Szuflę do śniegu powinniśmy mieć 
nie tylko w garażu, ale także w samochodzie 
– przyda się, gdy auto ugrzęźnie w zaspie. 
Najprostszą łopatą do śniegu jest drewniany 
odgarniacz z prostokątnego kawałka sklejki 
przybitego do drewnianego trzonka. Jednak 
praca taką łopatą nie jest komfortowa. 
W sklepach dostępne są szufle z tworzywa 
(najczęściej z aluminium lub polipropylenu) 
odpornego na niską temperaturę, do 
których nie przykleja się śnieg. Ich 
krawędzie są łukowato wygięte 
ku górze i dodatkowo 
wzmocnione paskiem 
metalu, co pozwala 
rozbijać nimi również cienki 
lód. Warto również zwrócić 
uwagę na dobre wyważenie 
narzędzia, wyprofilowanie 
trzonka oraz wygodne dla dłoni 
uchwyty. 

BEZPIECZNIE POD DACHEM 
Chociaż zima już zagościła u nas i na prace na dachu jest za późno, to warto pomyśleć o przyszłości, czyli 
zabezpieczeniach przed zsuwającym się z połaci śniegiem i zamontować je wraz z nadejściem wiosny. 
Dlaczego? Zsuwająca się masa ściegu jest zagrożeniem dla przechodzących w pobliżu osób, może uszkodzić 
samochody, rynny i inne elementy dachu. Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń należą płotki i drewniane 
bale (ulokowane przy dolnej krawędzi dachu zatrzymają zsuwający się z połaci śnieg) oraz śniegołapy (chronią 
przed naporem śniegu inne elementy dachu, tym samym dbając o jego trwałość). Płotki przeciwśniegowe 
wykonane są najczęściej ze stali lub aluminium. Ich powierzchnie mogą być pokryte odpowiednimi powłokami 
poliestrowymi, co umożliwia ich dopasowanie do koloru pokrycia. Uzupełnieniem osłon przeciwśnieżnych 
montowanych przy okapie są śniegołapy, które rozmieszcza się na całej połaci. 
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WYZWANIA DLA DOMU

Walka z molami wymaga od nas dużej 
samodyscypliny i konsekwencji w działaniu. 
Sposobów na ich usuniecie jest wiele, najlepiej 
je odpowiednio skorelować.
Użyjmy sprayu. Jeśli zauważymy latające mole 
w naszym domu, możemy zabić je specjalnym 
sprayem. To sposób skuteczniejszy niż 
klaskanie.
Zadbajmy o czystość. Mole nie lubią szaf 
i szafek, w których panuje idealny porządek. 
Konieczne jest systematyczne wycieranie 
półek, koszyków i szuflad. Skuteczne będzie 
ich przecieranie terpentyną. Nie należy też 
przechowywać w naszych garderobach 
i szafach brudnych ubrań, na przykład 
z plamami pochodzenia spożywczego. 
W kuchni wnętrza mebli, w których 
przechowujemy żywność powinno się 
przemywać systematycznie nawet 
co miesiąc. 
Pamiętajmy o wietrzeniu. 
W walce z molami 
sprzymierzeńcem jest 
częste wietrzenie ubrań, nie 
ograniczajmy się do tych 
czynności latem, ale pamiętajmy 
o wietrzeniu przez cały rok. Po 
solidnym przewietrzeniu ubrania 
trzeba przechowywać w luźnej przestrzeni 
– mole uwielbiają bowiem zaduch i ciasnotę. 
Futra oraz wełniane płaszcze trzymamy 
w specjalnych workach z inletu, czyli 
woskowanej i wygadzonej tkaniny bawełnianej.
Walczmy zapachem. Mole są szczególnie 
wyczulone na niektore zapachy. Wykorzystajmy 
je, by się pozbyć tych szkodników. 
Odzież, której nie nosimy, warto przełożyć 
gazetami – mole odstrasza bowiem zapach 
farby drukarskiej. W takich przypadkach 
niezawodnym sposobem jest także użycie 
naftaliny oraz liści laurowych czy ziela 
angielskiego.
Rzeczy, których używamy stale, warto 
przełożyć produktami zapachowymi, których 
woń będzie przyjemna dla naszych zmysłów. 
Skuteczne w walce z molami będzie użycie 
goździków powbijanych w pomarańczę 
– można je włożyć do szafy, kiedy owoc trochę 
przeschnie. Dobry efekt daje też zasuszona 
skórka cytryny. Miłym zapachem dla nas, 
a odstraszającym mole jest też zapach mydeł 
ułożonych między ubraniami. Mole nie lubią 
również woni kasztanów – włożone luzem do 
szaf i komód skutecznie je odstraszą.
Stosujmy wodę z octem. Jeśli mole 
niszczą nasze dywany, warto odkurzony 
i wyczyszczony przetrzeć szmatką zwilżoną 
w wodzie z octem lub rozłożyć na kilka minut  
lnianą lub płócienną szmatkę zwilżoną wodą 
z octem.

Dają o sobie znać 
szczególnie na przełomie 
zimy i wiosny, kiedy 
wymieniamy garderobę. 
Mól ubraniowy zagnieżdża 
się w naszych szafach 
i garderobach. Ten maleńki 
owad najbardziej lubi 
właśnie odzież, zwłaszcza tę 
naturalną, z wełny, bawełny 
czy futra, chociaż coraz 
częściej spotyka się je także 
w garderobie syntetycznej. 
Najwięcej szkód powodują 
prawie niewidoczne larwy. 
Są najczęściej białe, ale 
– w zależności od tego na 
czym żerują – mogą też być 
różowe czy zielone. Równie 
niebezpieczne dla naszych 
gospodarstw domowych 
są mole spożywcze. 
W przeciwieństwie do 
ubraniowych mogą żerować 
przez cały rok. Bardzo lubią 
składać swoje jajeczka 
w produkcjach sypkich 
takich jak kasze, mąki czy 
ryż, ale można je spotkać  
nawet w orzechach. Istnieje 
przekonanie, że mole  
spożywcze zagnieżdżają 
się w niewietrzonych 
torbach czy pojemnikach. 
Mogą jednak przylecieć 
od sąsiada, ale też larwy 
można przynieść w świeżo 

zakupionych produktach, 
z restauracji, a nawet ze 
sklepu dla zwierząt. W ten 
właśnie sposób trafia do 
naszych domów aż 80% 
moli. Walka zarówno 
z insektami gnieżdżącymi 
się w szafach, jak i żywności 
jest bardzo trudna. I nawet 
jeśli uda nam się je wybić, 
nie możemy mieć pewności, 
że została zakończona. Mole 
rozmnażają się bowiem 
w błyskawicznym tempie. 
Samica tego owada składa 
średnio od 60 do 300 jaj, 
z których wylęgają się larwy 
siejące spustoszenie wśród 
naszych ubrań i produktów 
żywnościowych. Są też 
bardzo ekspansywne 
– przedostają się przez 
najmniejsze szczeliny do 
szaf, pudełek oraz szuflad. 
Uwielbiają ciepło i ciemność.

MOLE – KŁOPOTLIWY SZKODNIK

JAK ZWALCZYĆ MOLE
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WYZWANIA DLA DOMU

 REKLAMA 

NIEPOŻĄDANI GOŚCIE W NASZYCH 
DOMACH
Zimą lub późną jesienią zwłaszcza w piwnicach 
lub na strychach domów wiejskich, a także 
położonych w zielonym otoczeniu pod miastem 
mogą pojawić się niemili goście – najczęściej 
to myszy, ale także inne gryzonie odwiedzają 
nasze mieszkania. Jeśli nie przystąpimy do ich 
usunięcia, mogą założyć gniazda i zamieszkać 
u nas na dłużej. Wówczas należy liczyć się nie 
tylko z ponadgryzanymi artykułami spożywczymi, 
ubraniami, książkami, czy niemiłym zapachem, 
ale też odchodami w różnych miejscach i ich 

ekspansją do innych pomieszczeń. Jak się pozbyć tych 
nieproszonych gości? Można zacząć od „pokojowych” 
rozwiązań i na przykład zastosować zepsutą cytrynę 
lub miętę czy dziewannę, których zapachu gryzonie nie 
znoszą. Nie można też pominąć zalet łownego kota. 
Gdy to nie pomoże, konieczne są bardziej radykalne 
rozwiązania – pułapki czy wyjątkowo atrakcyjne trutki. 
Miękkie i wilgotne przypominają świeży pokarm. Można 
je zastosować w każdym miejscu i każdych warunkach. 
Uważajmy jednak, aby nasz ukochany domowy zwierzak 
nie poczęstował się takim „przysmakiem”.  FO
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WODA DOBRA NA ZIMĘ
O tym, że latem nasz organizm 
potrzebuje dużo wody 
większości z nas nie trzeba 
przekonywać. Jednak wiele 
osób nie jest świadomych, 
że również zimą powinniśmy 
dostarczać mu dużą ilość 
tego płynu – dziennie około 
1,5 l (ok. 2-4% masy ciała). 
By zaspokoić pragnienie, 
zimą sięgamy często po 
herbatę lub kawę. Jednak 
te używki nie uzupełnią 
brakujących organizmowi 
minerałów i nie zastąpią 
wody, nawet te z najwyższej 
półki. Jest ona konieczna, 
by sprawnie przebiegały 
wszystkie procesy życiowe 
takie jak choćby trawienie czy 
krążenie, wpływa również na 
stan naszej skóry, zapobiega 
udarom czy tworzeniu się 
kamieni nerkowych.

Woda ułatwia też usuwanie 
toksyn z organizmu, dzięki 
niej sprawniej działa także 
układ nerwowy. Gdy 
pracujemy lub przebywamy 
w pomieszczeniach 
klimatyzowanych, gdzie zimą 

zazwyczaj powietrze jest bardzo 
suche, trzeba również pamiętać 
o piciu wody. Ponadto włączone 
przez cały czas grzejniki 
wysuszają śluzówkę nosa i jamy 
ustnej, powodując szybszą 
utratę wody z naskórka. 

NAJLEPSZA WODA 
– PRZEFILTROWANA
Także zimą idealna do spożycia 
będzie woda kranowa oczyszczona 
przez filtr umieszczony w dzbanku 
filtrującym. Przy jego pomocy 
można miesięcznie przefiltrować 
od 150 do 200 l wody i uzyskać 
w ten sposób smaczne źródło 
niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania minerałów. 
Przygotowana z filtrowanej 
wody herbata, kawa, czy zupa 
smakuje lepiej. Stosując dzbanek 
filtrujący możemy być pewni, 
że wnętrze czajnika nie pokryje 
niszczący kamień. Nie będziemy 
też musieli w czasie śnieżyc czy 
mrozu nosić zgrzewek z ciężkimi 
butelkami wody ze sklepu. 
Dobrym rozwiązaniem jest również 
stosowanie butelek filtrujących. 
Są one lekkie, szczelne i wygodne 
w użyciu. Można z nich korzystać 
w pracy czy szkole. Ich zadaniem 
jest filtrowanie wody kranowej. 
Doskonały jest filtr węglowy 
złożony z węgla aktywnego, 
otrzymywanego z łupin orzecha 
kokosowego. Jeden filtr wystarcza, 
by uzyskać 150 l pełnowartościowej 
wody –  by nadawała się do picia, 
wystarczy tylko napełnić butelkę 
wodą i włożyć do niej filtr. 

By uzyskać pełnowartościową 
wodę, można też zainstalować 
w domu lub mieszkaniu 
filtry przepływowe. Do 
dyspozycji mamy m.in. filtry 
polipropylenowe, z węglem 
aktywnym, żywicą jonowymienną 
lub azotanowy. Są one 
przystosowane zarówno do 
montażu pojedynczego lub 
w dowolnych konfiguracjach 
bezpośrednio na rurze 
doprowadzającej wodę. 
W miarę zużywania wymienia 
się tylko poszczególne elementy 
zestawu doczyszczającego. 

Celem uzyskania najlepszego 
efektu filtrowania zalecane 
jest punktowe umieszczenie 
filtrów, np. koło zmywarki, 
pralki, umywalki. Maksymalną 
skuteczność filtrującą uzyskamy 
montując filtr polipropylenowy 
na początku i końcu każdej 
konfiguracji. Filtry można 
montować w pionie lub poziomie. 
Żeby zmienić kierunek montażu, 
wystarczy odkręcić cztery śruby 
mocujące przyłączone do głowicy 
filtra. Następnie należy obrócić 
głowicę o 90 stopni i przykręcić 
śruby ponownie.

FILTRY PRZEPŁYWOWE
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MOP PAROWY 
– URZĄDZENIE PEŁNE 
ZALET
W okresie świątecznym jak 
nigdy doceniamy sprzęt 
ułatwiający sprzątanie. 
Szczególnie godne uwagi 
są mopy parowe. To 
urządzenia elektryczne 
zasilane akumulatorem. 
Są wyposażone w zbiornik 
na wodę oraz grzałkę 
podgrzewającą wodę aż do 
temperatury pozwalającej 
na uzyskanie gorącej pary.  
Zaletą mopa parowego 
jest jego wielofunkcyjność. 
Można go wykorzystywać 
nie tylko jak inne mopy 
do mycia ścian i podłóg 
wykonanych z różnych 
materiałów. Sprawdzi 
się też w czyszczeniu 
wszelkiego rodzaju spoin. 
Jest też skuteczny podczas 
mycia okien. Warto 
go także wykorzystać 
do odświeżania mebli 
tapicerowanych. Przy 
pomocy mopa parowego 
uporamy się również 
z plamami na dywanie. 
Te urządzenia elektryczne 
pozwalają na usunięcie 
więcej bakterii niż 
tradycyjne. Mycie za 
pomocą mopa parowego 
to rozwiązanie idealne dla 
alergików, by skutecznie 
wyczyścić posadzkę czy 
ściany, nie trzeba stosować 
uczulających detergentów.

PRZECZYTAJ, ZANIM KUPISZ
Przed zakupem mopa parowego zwróćmy uwagę na wagę 
urządzenia – lżejszy będzie łatwiejszy w obsłudze, z tego samego 
punktu widzenia znaczenie ma także wielkość zbiornika na wodę. 
Gdy będzie on większy, rzadziej będziemy musieli podczas prac 
uzupełniać go wodą, bez konieczności przerywania czyszczenia. 
Istotna jest też długość przewodu zasilającego, od niej zależy 
bowiem pole naszego działania. Pamiętajmy też, że bardziej 
funkcjonalny będzie mop z giętką głowicą – przy jej pomocy 
łatwiej dotrzemy do zanieczyszczeń w zakamarkach. Efektywne 
sprzątanie zależy także od możliwości wyboru trybu działania, który 
możemy dostosować do rodzaju czyszczonej powierzchni. Możemy 
optymalnie dobrać parametry czyszczenia w zależności od rodzaju 
nawierzchni. Inne wybierzemy, gdy usuwamy brud z płytek 
ceramicznych, drewna, dywanu lub okien.

Do efektywnego sprzątania 
konieczny jest również zakup 
solidnego wiadra. Przede 
wszystkim zwróćmy uwagę, 
by było ono stabilne. Wówczas 
mamy gwarancję, że woda nie 
rozleje się, jeśli go niechcący 
potrącimy. Jeśli rozlana woda 
wniknie choćby w deszczułki 
parkietu, może dojść do ich 
wypaczenia i konieczności 
odnowienia. Istotne jest też, by 
wiaderko miało stabilny, szeroki 
i solidnie zamocowany uchwyt. 
Wiadro może być też wyposażone 
w prasę do wyciskania mopów, 
co znacznie usprawni pracę. 
Osoby, które mają większe 
mieszkania czy domy, a także te, 

które chcą ułatwić sobie pracę 
docenią wózki do sprzątania. Te 
mobilne konstrukcje posłużą do 
przewożenia wiader oraz innych 
sprzętów wykorzystywanych 
podczas porządków. Wózki mogą 
być jedno- lub dwuwiaderkowe. 
Ten drugi zestaw jest 
wygodniejszy, bo w każdym 
z wiader może być woda, co 
przyspieszy proces sprzątania. 
Wózki sprzątające mogą mieć 
rozbudowaną konstrukcję 
o uchwyt na worek na śmieci oraz 
koszyk na środki czystości. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu, wszelkie 
środki i akcesoria do sprzątania 
znajdują się w jednym miejscu, 
pod „naszą ręką”. 

KUBŁY I KUBEŁKI, WIADRA I WIADERKA
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MOPY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
Czasy kiedy do mycia podłóg 
używano zwykłej ścierki i wody 
w misce powoli mijają. Coraz więcej 
osób wykorzystuje do tego celu mopy. 
To nie dziwi – są wygodne, ich użycie 
nie wymaga tak dużego wysiłku jak 
w przypadku stosowania mokrej 
ścierki. Także nasz kręgosłup nie 
ucierpi podczas czyszczenia posadzki. 
W sprzedaży dostępne są mopy 
o rozmaitych kształtach, rozmiarach 
i wykonane z przeróżnych materiałów. 
Najczęściej stosowane są mopy 
sznurkowe, paskowe lub płaskie. 
Atutem płaskiego jest to, że jest 
wyposażony we wkłady wymienne 
lub takie, które można uprać. 
Najczęściej wkłady są bawełniane lub 
wiskozowe. Te pierwsze doskonale 
chłoną wodę i inne zanieczyszczenia, 
użycie drugich gwarantuje, że na 
posadzce nie będzie szpecących 
ją kłaczków. Choć łatwo się nim 
manewruje, to trudno nim dotrzeć 
w zakamarki. Jest idealny do mycia 
podłóg w dużych pomieszczeniach, 
gdzie ustawiono niewiele elementów 
wyposażenia. Mop sznurkowy czy 
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paskowy natomiast dotrą do 
każdego zakamarka, szczególnie 
jeśli zostały wyposażone 
w obrotową główkę. Lepiej 
usuną różne zanieczyszczenia 
z podłóg, ale ciężko je 
wyczyścić. Sznurkowe najlepsze 
są te z bawełny. Mop z włókien 
mieszanych będzie  trudniej 
wyżąć, dlatego nie powinno się 
go używać do mycia parkietu 

ani paneli, bo nadmiar wody 
może spowodować destrukcję 
tego rodzaju posadzek. Mopy 
z końcówką myjącą w postaci 
pasków wykonaną z mikrofibry 
świetnie nadają się do 
czyszczenia całkowicie płaskich 
powierzchni. Szczególnie godne 
polecenia są modele z końcówką 
z nadrukiem, gdyż lepiej usuwają 
zabrudzenia.

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M



KALENDARIUM
     zima

10  zima 2016

WYZWANIA DLA DOMU

Z CZYM DO PATELNI?
Niezależnie, czy w naszej kuchni używamy 
patelni i rondli z powłoką ceramiczną, 
tytanową czy teflonową do mieszania 
potraw zawsze warto używać akcesoriów 
nie rysujących powierzchni naczynia. 
Kuchenny niezbędnik powinniśmy 
wzbogacić zatem o łopatki nylonowe, 
silikonowe lub z wysokiej jakości drewna, 
np. bukowego. Na stoiskach kuchennych 
znajdziemy szeroki wybór różne formy: 
łopatki ażurowe, podłużne, zaokrąglone 
– przeznaczone do określonej obróbki 
produktu na patelni. Wybierając je, należy 
sprawdzić w opisie, czy są odporne na 
wysokie temperatury. Pamiętajmy, że te 
najbardziej poręczne poza patelnią chronią 
również nasze dłonie przed gorącem 
i tłuszczem.

Kuchnia wschodnia cieszy się w Polsce stałą 
popularnością. Coraz częściej przygotowujemy 
dania azjatyckie w domu, ponieważ nie trudno 
już kupić egzotyczne składniki – w sklepach 
znajdziemy pełen wybór przypraw i sosów. 
Dobrej „chińszczyzny” nie sposób przygotować 
jednak bez woka. Naczynie ma kształt głębokiej 
patelni, w którym szybka obróbka produktów na 
gorącym tłuszczu, gwarantuje chrupkość warzyw 
i soczystość mięsa. 
Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że wok 
należy odpowiednio konserwować. Klasyczny 
wykonany jest ze stali węglowej, która wymaga 
odpowiedniego „zahartowania” przed pierwszym 
użyciem oraz stosownej konserwacji w trakcie 
dalszego korzystania z tego naczynia. Po 
zakupie woka należy starannie zmyć fabryczną 
powłokę szorstkim zmywakiem z dużą ilością 
płynu do zmywania. Następnie patelnię trzeba 
dobrze wysuszyć i umieścić na palniku. Nie 
dodając żadnego tłuszczu wok rozgrzewamy. 
Kiedy stal zacznie delikatnie zmieniać kolor na 
grafitowy, można unieść wok i opalić też ścianki, 
tak żeby temperatura rozłożyła się na patelni 
równiomiernie. 
Następnie na dno woka należy wlać niewielką 
ilość oleju i za pomocą ręcznika kuchennego 
rozprowadzić go kolistym ruchem wzdłuż 
obwodu ścianek – tak, by natłuścić minimalną 
warstwą równomiernie całe naczynie. Naczynie 
powinno jeszcze chwilę się rozgrzewać, aż 
do momentu kiedy lekko zacznie parować, 
wtedy wyłączamy palnik i studzimy patelnię. 
Wystudzony wok należy jeszcze raz umyć 

starannie z dużą ilością płynu, a po wysuszeniu nanieść 
(jak wcześniej) bardzo cieniutką warstwę oleju, ale tym 
razem na zimno. Tak przygotowany wok jest już gotowy 
do użycia.
Każdorazowo po wykorzystaniu wok należy dobrze umyć, 
osuszyć i podobnie jak za pierwszym razem rozgrzać puste 
naczynie oraz na ciepło zaolejować, tworząc minimalną 
tłustą warstwę. Tak zakonserwowany sprzęt nie pokryje 
się plamami rdzy, a stal nie będzie przekazywała potrawom 
metalicznego posmaku.

WOK I JEGO KONSERWACJA
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PATELNIA, KTÓRA LUBI PIEKARNIK
Wiele ciekawych przepisów kulinarnych sugeruje, 
żeby na pewnym etapie przygotowania dokończyć 
proces obróbki wkładając patelnię do piekarnika. 
Dla niewtajemniczonych tu pojawia się problem. Co 
stanie się z patelnią? Otóż, aby korzystać z powyższej 
receptury należy zaopatrzyć się w specjalną patelnię, 
łączącą w sobie tradycyjną funkcjonalność wraz z pełną 
odpornością na wysokie temperatury piekarnika.
Do takich naczyń będą należały patelnie żeliwne, 
najlepiej w całości (łącznie z uchwytami) wykonane 
z tego materiału. Żeliwo jest wyjątkowo wytrzymałe, 
nagrzewa się powoli i równomiernie, dzięki czemu 
produkt nie przywiera do ich powierzchni. Patelnie 
żeliwne wytrzymują duże temperatury, z powodzeniem 
nadają się zarówno do smażenia, jak i pieczenia. 
Trzeba pamiętać jednak, że naczynia żeliwne są ciężkie 
i w piekarniku nie należy umieszczać ich na żebrowanej 
półce. Wymagają też dobrej konserwacji – trzeba je 
wycierać do sucha zaraz po umyciu, czasem przecierać 
olejem, ale w miarę użytkowania się hartują i stają 
lepsze.
Dobrze w piekarniku odnajdują się również patelnie 
teflonowe, szczególnie ze wzmocnioną, podwójną czy 
potrójną powłoką. Należy jednak zwrócić szczególną 
uwagę na uchwyty. W opisie naczynia musi być 
wyraźna informacja, jaką temperaturę maksymalną 
wytrzymuje dane tworzywo, z którego wykonano 

rączkę. Zwykle nie przekracza 180oC. Patelnie 
teflonowe można znaleźć również w zestawach 
z ruchomym uchwytem, wtedy korzystanie 
z piekarnika nie stanowi problemu – na czas 
pieczenia zdejmujemy rączkę.
Do piekarnika możemy też wstawiać patelnie ze stali 
nierdzewnej z uchwytami z tego samego materiału. 
Są wytrzymałe na działanie wysokich temperatur. 
Jednak ich cienka powłoka powoduje, że potrawy 
mogą przywierać i nie gwarantują tak równomiernej 
obróbki cieplnej jak naczynia żeliwne.
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NIEWIELKIE, NOWE MIESZKANIA NALEŻĄ DO NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNYCH 
NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI. JAK ICH SZUKAĆ I NA CO TRZEBA BYĆ 
PRZYGOTOWANYM PRZED TRANSAKCJĄ Z DEWELOPEREM?

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz, Hanna Jankowska

 FOT. AHA
KAWALERKA
z rynku pierwotnego

Deweloperzy zgodnie przy-
znają, że największą popu-
larnością cieszą się małe 

mieszkania dwupokojowe oraz kawa-
lerki. Te ostatnie w dużych miastach 
znajdują nabywców błyskawicznie, 
w kilka tygodni od rozpoczęcia sprze-
daży. Transakcje dokonywane są czę-
sto, zanim rozpocznie się wylewa-
nie fundamentów pod przyszły bu-
dynek. Popularność małych miesz-
kań związana jest zarówno z niższym 
kosztem ich zakupu, jak i ekonomią 
użytkowania. Po pierwsze wydajemy 
mniej pieniędzy na zakup mieszka-
nia i  wykończenie, a  w  przypadku 

zaciągania kredytu, raty będą niż-
sze. Gdy staramy się o kredyt, łatwiej 
też będzie nam uzyskać tzw. zdol-
ność kredytową. I  choć kupując ka-
walerkę początkowo trzeba zapłacić 
za 1 m2 więcej niż w przypadku du-
żych apartamentów, to jednak więk-
szy wydatek w  fazie inwestycji czę-
ściowo zrekompensuje nam niższy 
czynsz. Kawalerka to dobre lokum 
„na start” i  dla osób pracujących 
poza rodzinną miejscowością, które 
potrzebują mieszkania tylko przez 
kilka dni w  tygodniu. Także osoby 
samotne chętnie zamieniają na ka-
walerkę kilkupokojowe lokale. Inni 

decydują się na kupno nieruchomo-
ści w celach inwestycyjnych, czyli do 
wynajęcia lub późniejszej sprzedaży 
na rynku wtórnym, czasami nawet 
jeszcze w fazie budowy.

ANALIZA FINANSÓW
Na początkowym etapie warto  osza-
cować nasze możliwości finansowe. 
Częściej niż z własnych zasobów ko-
rzystamy z kredytów. Z tego względu 
analiza potencjału finansowego bę-
dzie musiała odbyć się w  banku, 
gdzie uzyskamy informacje o naszej 
zdolności kredytowej. Pamiętajmy 
jednak, że zgromadzone fundusze 
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muszą nam wystarczyć nie tylko na 
zakup nieruchomości, konieczne bę-
dzie również wykończenie i urządze-
nie mieszkania. Według szacunko-
wych obliczeń 1 m2 wymaga na tym 
etapie nakładów od 600 do 1000  zł. 
W przypadku 30-metrowej kawalerki 
trzeba się więc liczyć z kosztami na 
poziomie minimum 20 tys. złotych. 
Trudno będzie tę sumę znacząco ob-
niżyć, ponieważ najdroższe elementy 
– kuchnia i łazienka – podobnie kosz-
tują niezależnie od wielkości miesz-
kania. Większy metraż lokalu pod-
niesie koszty jego wykończenia tylko 
o cenę podłogi, ewentualnie dodatko-
wych drzwi. Ponadto trzeba przewi-
dzieć fundusze na niezbędne formal-
ności prawne i ubezpieczenie. 
 
KTÓRA OFERTA NAJLEPSZA
Znalezienie kawalerki w  inwesty-
cjach deweloperskich nie jest ła-
twym zadaniem. Zakres poszuki-
wań może ograniczyć nam budżet. 
Pozwoli wyznaczyć limity cenowe, 
które często będą oznaczały też gra-
nice na mapie miasta. Im dalej od 
centrum, tym ceny najczęściej są 
atrakcyjniejsze. Poszukiwania ka-
walerki najlepiej rozpocząć na etapie 
planowania przez dewelopera danej 
inwestycji. Informacje o  powstają-
cych budynkach uzyskamy w  inter-
necie oraz podczas targów mieszka-

niowych, gdzie inwestujące na rynku 
pierwotnym firmy chętnie udzielają 
szerszej informacji dotyczących pla-
nów budowlanych. Pamiętajmy też, 
że nie każdy deweloper oferuje w da-
nej lokalizacji kawalerki, czasem naj-
mniejsze są lokale dwupokojowe. 
Cena mieszkań u  dewelopera bar-
dzo często zależy od kondygnacji, na 
jakiej jest ono położone – zazwyczaj 
im wyżej, tym mieszkanie jest droż-
sze. Różnica między piętrami może 
wynosić 100 zł na metrze kwadra-
towym, ale zdarza się, że sięga na-
wet 500 zł. Osoby kupujące mieszka-
nia w  celach inwestycyjnych celują 
zwykle w piętra najniższe –  zyskują 
wówczas najlepszą stopę zwrotu za-
inwestowanych środków. To właśnie 
z  tego powodu lokale na pierwszym 
i drugim piętrze znikają najszybciej. 
Oprócz ceny, powierzchni kawalerki 
i  lokalizacji należy przeanalizować 
wiarygodność danej firmy. Lepiej 
zdecydować się na sprawdzonego 
dewelopera, który może pochwa-
lić się zrealizowanymi już inwesty-
cjami, uczestniczy regularnie w  tar-
gach nieruchomości i  jest dobrze 
oceniany przez klientów na forach 
dyskusyjnych. Dowiemy się, jakie 
opinie wystawiają mieszkańcy jego 
budynków, jaki zastali standard, czy 
firma wywiązuje się ze  zobowiązań, 
w  tym z  najważniejszego, czyli czy 

terminowo oddaje nieruchomości 
do użytku. Warto pamiętać też, że 
deweloper nie jest wykonawcą, dla-
tego porównywać można tylko in-
westycje danej firmy, która współ-
pracuje z tą samą ekipą budowlaną. 
Nie zaszkodzi również odwiedzić 
budynki mieszkaniowe wzniesione 
przez wybranego dewelopera. Za-
obserwujemy ich standard, wykoń-
czenie oraz stan po pewnym okresie 
użytkowania.

STANDARD MIESZKALNY
Choć dawniej można było zamiesz-
kać nawet w 20-metrowej kawalerce, 
obecnie najmniejsze budowane lo-
kale mają około 28 m2 i takie są naj-
chętniej kupowane. Spośród ofero-
wanych małych mieszkań możemy 
zdecydować się na jednopokojowe 
z  aneksem kuchennym, pokój  FO
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Nowa kawalerka, 
nowe budownictwo
Jeśli zakup mieszkania 
od dewelopera jest naszą 
pierwszą transakcją tego 
typu, możemy być zaskoczeni 
współczesnymi rozwiązaniami 
architektonicznymi. Przede 
wszystkim nie warto 
gromadzić niektórych 
materiałów i sprzętów 
wykończeniowych przed 
odbiorem kawalerki. 
Metraż i dokładne wymiary 
pomieszczeń mogą ulec 
zmianie. Bywa, że okazują 
się odrobinę mniejsze, niż 
zakładano. Ostateczny plan 
kawalerki z wyliczeniami 
dostaniemy od dewelopera. 
Ponadto nie warto kupować 
kuchni gazowej, gdyż gaz nie 
jest już doprowadzany do 
większości bloków. Wszystkie 
sprzęty muszą być dostosowane 
do korzystania z zasilania 
elektrycznego. Nie projektuje 
się już również zsypów na 
śmiecie. Odpadki wynosimy 
poza budynek mieszkalny i nie 
trudźmy się poszukiwaniami 
budynku z dostępem do zsypu 
na każdym piętrze. Od starego 
typu mieszkań, nowe wyróżnia 
także brak piwnic. Czasem 
można dokupić schowek 
gospodarczy. Najczęściej jednak 
kondygnację podziemną zajmują 
dziś parkingi. 

Kawalerka to często 
pierwszy zakup 
mieszkania na 
własność, dlatego 
trzeba wiedzieć, 
jak przygotować 
się do rozmowy 
z deweloperem 
i wykonawcą.
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z  osobną kuchnią lub pokój z  anek-
sem kuchennym i  wydzieloną małą 
sypialnią, jednak te ostatnie układy 
najczęściej są możliwe do zrealizowa-
nia dopiero przy przy metrażu miesz-
kania 35 m2. Kuchnia we współcze-
snych kawalerkach i  małych miesz-
kaniach bywa usytuowana najczę-
ściej w  aneksie pokoju dziennego, 
zazwyczaj tuż przy wejściu. Rysunek 
planu mieszkania powinien obejmo-
wać zaplanowany przez projektanta 
układ zabudowy kuchennej. Choć 
jest to jedynie propozycja aranżacji, 

warto mieć świadomość, że w  przy-
padku małego aneksu kuchennego 
często może być to projekt trudny do 
zmiany, przede wszystkim ze względu 
na dostępność do pionów wodno-
-kanalizacyjnych. Warto więc szcze-
gólnie wnikliwie przyjrzeć się swo-
jej przyszłej kuchni. Przy dużej sze-
rokości pokoju dziennego aneks ku-
chenny mieści się na całej szerokości 
ściany naprzeciw okna. To rozwią-
zanie jest najbardziej korzystne ze 
względu na doświetlenie całego ciągu 
roboczego światłem dziennym oraz 

efekt przestrzenny – mieszkanie wy-
daje się wówczas optycznie większe. 
Jeśli pokój dzienny jest stosunkowo 
wąski, zabudowę kuchenną projek-
tuje się w kształcie L lub U, co z jed-
nej strony ułatwia prace w  kuchni, 
z  drugiej jednak zacieśnia jej prze-
strzeń. Czasami dobre efekty przy-
nosi rezygnacja ze ściany odzielającej 
aneks kuchenny od przedpokoju, pod 
warunkiem jednak, że takie rozwią-
zanie nie odbędzie się kosztem funk-
cjonalności strefy wejścia. Rezygnu-
jąc ze ściany oddzielającej przedpokój 

Kredyt 
na mieszkanie
Jeśli rozważamy zaciągnięcie 
zobowiązania kredytowego 
w banku, musimy w pierwszej 
kolejności pomyśleć o naszych 
realnych możliwościach na 
jego otrzymanie. Zadecyduje 
o tym oszacowanie możliwości 
kredytowych. Z tego względu 
warto uporządkować własne 
finanse, przeanalizować umowy 
bankowe i zlikwidować zbędne 
karty kredytowe. To sprawi, że 
wzrośnie prawdopodobieństwo 
na otrzymanie wyższej kwoty 
z banku na realizację marzenia 
o nowym mieszkaniu.

Aneks kuchenny usytuowany wzdłuż 
dłuższej ściany pokoju sprawia, 
że będzie on zawsze miejscem 
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Podczas wykańczania ciemnego  
aneksu kuchennego warto postawić 
na jasne kolory i optycznie odciążyć 
zabudowę, minimalizując liczbę 
wysokich szafek wiszących.
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od kuchni, możemy niestety stracić 
miejsce na wieszak i  szafkę na buty. 
Przy metrażu kawalerki około 30 m2  

można mieć kuchnię czy aneks ku-
chenny z  oknem. Takie rozwiąza-
nie  nie tylko jest bardziej atrakcyjne 
i  komfortowe ze względu na kuch-
nię, ale również pozwala lepiej wyko-
rzystać pokój, w którym można skon-
centrować wówczas jedynie funk-
cje wypoczynkowe oraz sypialne. Na 
funkcjonalność małego mieszkania 
wpływa jednak nie tylko jego wiel-
kość, ale i kształt. Mocno wydłużony 
prostokąt zakończony jednym oknem 
zawsze będzie robił wrażenie „tram-
waju”, nawet przy większym metrażu 
nieustawnego. Wszystkie bowiem 
strefy – jadalniana, sypialna i  wypo-
czynkowa trzeba umieścić wzdłuż 
wydłużonego traktu komunikacyj-
nego. Im mieszkanie będzie szersze, 
tym bardziej atrakcyjne przestrzen-
nie, mniej też miejsca tracimy na nie-
zbędny ciąg komunikacyjny. 

OKNA I BALKONY
Z  kształtem mieszkania wiąże się 
też jego oświetlenie światłem natu-
ralnym. Im dłuższa będzie ściana ze-
wnętrzna, tym większe daje możli-
wości doświetlenia, oczywiście je-
śli projektant z  takiej szansy sko-
rzysta. Wielu deweloperów, niestety, 
oszczędza na oknach i  nawet tam, 
gdzie możliwe jest usytuowanie 
dwóch okien czy przeszkleń obejmu-
jących całą szerokość ściany, znajdu-
jemy zaledwie jedno dwuskrzydłowe 
okno lub drzwi balkonowe standar-
dowej szerokości. Są jednak inwesty-
cje, w których nawet w kawalerkach 
zaprojektowano więcej okien lub wy-
sokie np. balkonowe, tzw. portfene-
try, czyli sięgające podłogi nieotwie-
rane przeszklenia. W  wielu realiza-
cjach można spotkać okna, których 
dolna krawędź jest mocno obniżona 
do np. 50 cm. Gdy wypełniają one 
całą zewnętrzną ścianę, małe miesz-
kanie powiększa się optycznie, do-
brze doświetlone są też strefy nawet 
usytuowane w głębi. Warto jednak pa-
miętać, że obecność okien balkono-
wych nie musi oznaczać, że mieszka-
nie ma balkon. Nierzadko jest to tylko 
tzw. balkon francuski, czyli okno bal-
konowe zabezpieczone jedynie ba-

lustradą. Gdy w  małym mieszkaniu 
znajdują się dwa okna, łatwiej będzie 
podzielić je na dwa pomieszczenia – 
pokój dzienny i sypialnię –  lub przy-
najmniej wydzielić aneks sypialny. 
W  tych z  jednym oknem zazwyczaj 
skazani jesteśmy na jedno wielofunk-
cyjne pomieszczenie. 
Balkon, loggia lub taras to duży atut 
małych mieszkań – powiększają one 
czasami dość znacznie powierzchnię 
użytkową. W  nowym budownictwie 
spotkamy kawalerki, których bal-
kony mają powierzchnię równą 1/3 sa-
mego mieszkania. Decydując się na 
lokal tego typu, warto rozpatrzyć są-
siedztwo, czyli na ile blisko znajduje 
się np. loggia sąsiada i  jakie będzie 
zainstalowane przepierzenie. Cza-
sem brak dystansu architektonicz-
nego (np. gdy przedziela dwa balkony 
tylko cienka tafla półprzezroczystego 
szkła) sprawia, że rozwiązanie może 
stać się podczas użytkowania miesz-
kania uciążliwe. 
Warto pamiętać, że balkony i  log-
gie są elementem elewacji i na ogół 
trudno będzie uzyskać zgodę dewelo-
pera na większe zmiany, jak np. za-
budowa balkonu czy postawienie do-
datkowej ścianki oddzielającej nasz 
balkon od balkonu sąsiada.

ISTOTNA LOKALIZACJA
Rozważając położenie budynku, 
w którym zlokalizowana jest kawa-

lerka, dobrze jest wziąć pod uwagę 
nie tylko dystans do pracy czy miej-
sca zamieszkania rodziny, ale także 
możliwości komunikacyjne i całą in-
frastrukturę dostępną na miejscu. 
Ważna jest bliskość środków trans-
portu, sklepu, apteki, przedszkola, 
szkoły itp. Jeśli cenimy sobie spo-
kój, rozważmy położenie lokalu od 
strony zacisznej osiedlowej uliczki, 
zwróćmy uwagę, czy w  pobliżu jest 
zieleń i miejsce spacerowe. Kawaler- 
ki położone w dobrej lokalizacji będą 
droższe, jednak warto sprawdzić 

Szeroki aneks kuchenny 
pozwala na zachowanie 
bardziej czytelnego podziału 
stref funkcjonalnych 
w kawalerce.
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Gdy kuchnia jest zaplanowana 
jako osobne pomieszczenie,  
inwestorzy często rezygnują 
ze ściany odzielającej ją od 
pokoju, uzyskując w ten sposób 
jednoprzestrzenne, ale bardziej 
atrakcyjne mieszkanie.  



16  zima 2016

DOMOWE FINANSE 
     plany mieszkaniowe

plany budowlane i  inne inwestycje 
przewidziane w  dzielnicy. Lokaliza-
cja mieszkania to także jego usytu-
owanie względem stron świata. Zde-
cydowanie mniej atrakcyjne będzie 
mieszkanie, gdzie z  trudem docho-
dzi światło dzienne, np. północne, ale 
warto też pamiętać, że nadmiar słońca 
w małym mieszkaniu potrafi być bar-
dzo męczący. Ważne są też widoki za 
oknem. W nowym budownictwie czę-
sto spotyka się układy architekto-
niczne półotwarte – w kształcie litery 
L lub U, a często też zamknięte z we-
wnętrznym patio – okna mieszkań są 
wówczas w bliskiej odległości. Dewe-
loperzy chcąc maksymalnie wykorzy-
stać miejsce, projektują budynki z za-
chowaniem jedynie minimalnych od-
ległości wymaganych prawem. Miesz-
kanie, do którego zaglądają okna 
sąsiedniego budynku lub skrzydło 
tego samego kompleksu może stra-
cić dużo uroku. Niestety często dziś 
nie można tego uniknąć, a jedyne co 
różni nowe mieszkania to dystans do 
sąsiada z naprzeciwka. 

SPOTKANIE Z DEWELOPEREM
Ustawa deweloperska daje nam 
prawo uzyskania od firmy sprze-

dającej lokal prospektu inwesty-
cji, w którym muszą być zawarte 
wszystkie niezbędne informacje. 
Znajdziemy w nim dane doty-
czące doświadczenia dewelopera 
oraz czy nie jest prowadzone wobec 
niego postępowanie egzekucyjne. 
Ważnym punktem będzie status 
prawny działki i informacja o ewen-
tualnych jej obciążeniach banko-
wych. Ponadto dowiemy się, jaki 
jest plan zagospodarowania terenu 
wokół inwestycji, np. rozbudowy in-
frastruktury. Nie dotyczy to jedynie 
dróg czy mostów, ale również wysy-
piska śmieci, spalarni czy fabryki. 
Prospekt będzie też zawierał dane 
o niezbędnych zezwoleniach na bu-
dowę, termin ukończenia, przenie-
sienie prawa własności nierucho-
mości, a także kto odpowiada za fi-
nansową stronę przedsięwzięcia, 
czyli np. który z  banków prowadzi 
rachunek powierniczy (jest on obo-
wiązkowy i  gwarantuje nam odzy-
skanie pieniędzy przy bankruc-
twie dewelopera). Na koniec w  do-
kumentacji powinniśmy mieć ujęte 
dane kawalerki, czyli standard jej 
wykończenia, instalacji oraz infor-
macje na temat części wspólnej bu-

dynku. To da nam obraz mieszka-
nia oraz umożliwi oszacowanie na-
kładów na jego wykończenie. Na-
leży się też upomnieć na tym etapie 
o wzór umowy przedwstępnej.

UMOWA DEWELOPERSKA
Po wyborze mieszkania i  decyzji 
o  kupnie podpisuje się z  dewelo-
perem umowę przedwstępną, tzw. 
deweloperską, zawieraną w  formie 
aktu notarialnego. Jest to ostatni 
moment, kiedy można jeszcze ne-
gocjować cenę mieszkania. Czę-
sto firmy proponują upusty, zwłasz-
cza jeśli decydujemy się dodatkowo 
na kupno miejsca postojowego 
w  garażu czy pomieszczenia go-
spodarczego. Jeśli nie zniżkę, mo-
żemy uzyskać podwyższony stan-
dard wykończenia w cenie. Umowa 
przedwstępna zawiera dane i koszt 
lokalu, informacje dotyczące zobo-
wiązań finansowych oraz przeno-
szenia własności mieszkania, ter-
minywpłaty zadat u, harmonogram 

kolejnych transz, przekazania i od-
bioru lokalu, skutki ewentualnych 
zmian terminu zakończenia inwe-
stycji, niezgodności z  projektem 
itp. Koszt aktu notarialnego w tym 
przypadku podzielony jest między 
dewelopera a kupującego. 

ODBIÓR MIESZKANIA
Należy przeprowadzić go przed pod-
pisaniem ostatecznej umowy z  de-
weloperem. Odbywa się on w obec-
ności przedstawiciela dewelopera 
oraz wykonawcy. Trzeba uważ-
nie sprawdzić stan wykończenia 
mieszkania, czy wszystko zgadza 
się z  ustaleniami, czy nie ma wad, 
nierówności, czy są poprowadzone 

ETAP ODBIORU 
MIESZKANIA JEST 
BARDZO ISTOTNY, 

GDYŻ TYLKO 
WTEDY MOŻEMY 

ZGŁOSIĆ 
WSZELKIE USTERKI 

I NIEDOCIĄGNIĘCIA.

W kawalerce liczy się każdy centymetr, dlatego warto wykorzystać efektywnie każdą 
przestrzeń. Stosunkowo duże łazienki, jakie projektuje się w nowych mieszkaniach dają 
możliwość poszerzenia ich funkcji np. o miejsca do przechowywania.
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instalacje, jak pracuje stolarka 
otworowa, czy zgadzają się wy-
miary pomieszczeń itp. Jeśli zgło-
simy usterki, trzeba z  dewelope-
rem ustalić termin ich usunię-
cia. Odbiór mieszkania kwitujemy 
podpisem.

UMOWA OSTATECZNA
Po oddaniu budynku do użytkowa-
nia, przystępujemy do podpisania 
umowy ostatecznej. To również akt 
notarialny, którego koszty ponosi 
w  całości kupujący. Przy zaciągnię-
tym kredycie należy po podpisaniu 
dokumentów złożyć wniosek o zało-
żenie księgi wieczystej i  wypisanie 
hipoteki na rzecz banku. Jak naj-
szybciej trzeba też nieruchomość 
ubezpieczyć. Kolejnym ważnym 
krokiem będzie jeszcze podpisanie 
umów z  dostawcą mediów, w  tym 
przede wszystkim zakładem energe-
tycznym. Dopiero wówczas możemy 
rozpocząć prace wykończeniowe na-
szej kawalerki. 

Przeglądając prospekt informacyjny mieszkania, warto zwrócić uwagę na przestrzeń 
wspólną. Budynki z wewnętrznymi dziedzińcami oferują zwykle pięknie zagospodarowane 
zieleńce, place zabaw, miejsca na stojaki na rowery.  
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W SEZONIE GRZEWCZYM 
WŁAŚCICIELE DOMÓW 
I MIESZKAŃ Z OBAWĄ 
PATRZĄ NA LICZNIKI 
CIEPŁA. ISTNIEJE JEDNAK 
KILKA SPRAWDZONYCH 
SPOSOBÓW, 
ABY KOSZTY ZA 
OGRZEWANIE 
NIE ZRUJNOWAŁY 
DOMOWEGO BUDŻETU. 
WSZYSTKO ZALEŻY OD 
TEGO, CZY POTRAFIMY 
RACJONALNIE 
ZARZĄDZAĆ DOMOWĄ 
ENERGIĄ GRZEWCZĄ.

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

SPOSOBY
na tańsze
ogrzewanie
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M ieszkańcy bloków mają 
zamontowane najczęściej 
takie grzejniki, jakie wy-

brała wspólnota czy spółdzielnia 
mieszkaniowa i  płacą za ogrzewa-
nie tyle, ile wynika z rozliczenia do-
starczanego im przez organ zarzą-
dzający budynkiem. Stawkę za 1 GJ 
każda spółdzielnia mieszkaniowa 
czy wspólnota ustala samodzielnie. 
Niektóre z bloków podłączone są do 
sieci centralnego ogrzewania, a inne 
mają własne kotłownie. Od umiejęt-
ności negocjacyjnych zarządu tych 
spółdzielni oraz kontraktowanych 
ilości zależy na przykład koszt gazu, 
którym zasilane są kotłownie. Nie 
mamy więc na to wpływu. Istnieją 
jednak energooszczędne rozwiąza-
nia, które pomogą nam ograniczyć 
koszty ogrzewania, a  jednocześnie 
nie wymagają dużych wydatków, 
więc nie nadszarpną naszego do-
mowego budżetu. Sprawdzą się one 
także, jeśli mieszkamy w domu jed-
norodzinnym, chociaż w  tym przy-
padku o  ogrzewanie powinniśmy 
zadbać dużo wcześniej – wybierając 
system ogrzewania czy odpowiednio 
ocieplając dom. 

SZCZELNE OKNA I DRZWI
Jeśli chcemy, aby w naszym domu czy 
mieszkaniu panowała komfortowa 
temperatura, to nie wpuszczajmy do 
niego zimnego powietrza. Z powodu 
nieszczelnych okien i drzwi tracimy 
około 20-30% cennego ciepła. Dlatego 
sprawdźmy, czy są one wystarczająco 
zabezpieczone i zimne powietrze nie 
dostaje się przez nie do mieszka-
nia. Jak to zrobić? Przesuńmy dło-
nią wzdłuż krawędzi szyb i  oścież-
nic. Jeśli czujemy chłodny powiew, 
koniecznie doszczelnijmy ościeżnice, 
a także dziurę na kabel do anteny sa-
telitarnej (na zimę warto ją dodat-
kowo uszczelnić). Najczęstszymi ma-
teriałami służącymi do uszczelnia-
nia miejsc, z których ulatnia się cie-
pło są uszczelki, silikony i  pianki 
uszczelniające. 

INTENSYWNE I SZYBKIE 
WIETRZENIE
Aby czuć się komfortowo w  miesz-
kaniu, potrzebna jest nie tylko od-
powiednia temperatura, ale również 

świeże powietrze. Bardzo często po-
jawiającym się błędem jest uchyle-
nie okna przy włączonych grzejni-
kach. Umożliwia to co prawda stop-
niową wymianę powietrza, ale po-
woduje również ucieczkę świeżo 
ogrzanego powietrza z mieszkania. 
Najbardziej efektywnym sposo-
bem wietrzenia jest szerokie otwar-
cie okien na kilka minut (około pię-
ciu minut) po uprzednim zakręce-
niu termostatów grzejnikowych. 
Dojdzie wtedy do wymiany powie-
trza w pomieszczeniu, ale jednocze-
śnie nie ucieknie z niego zbyt dużo 
ciepła. Pamiętajmy, aby czynność tę 
wykonywać 2-3 razy dziennie (rano, 
po południu, wieczorem). Właściwe 
wietrzenie wnętrz pozwoli nam 
nie tylko zaoszczędzić energię, ale 
również uniknąć problemów z  ich 
zawilgoceniem. 

ZASŁONY I ŻALUZJE 
– POMOCNICY 
W OSZCZĘDZANIU CIEPŁA
Jeśli dzień jest słoneczny, odsłońmy 
wszystkie firany, zasłony, żalu-
zje, rolety i  pozwólmy promieniom 
słonecznym oświetlić oraz ogrzać 
(za darmo) pomieszczenia. Nato-
miast gdy na dworze zapada zmrok 
i  słońce nie spełnia już tych funk-
cji, warto maksymalnie zasłonić po-
wierzchnię szyb. W  ten nieskom-
plikowany sposób stworzymy do-
datkową barierę dla uchodzącego 
z mieszkania ciepła. Pozwoli ona na 
zmniejszenie strat ciepła o 4-5%. Do-

datkowo żaluzje naokienne stano-
wią także zabezpieczenie przed nie-
proszonymi gośmi, a nocą zapewnią 
nam ciszę i spokojny sen.   

GRZEJNIKI PRZYGOTOWANE 
DO SEZONU
Grzejniki powinny oddawać cie-
pło do pomieszczeń bez zbędnych 
przeszkód. Najlepiej więc, aby nie 
były one niczym zasłonięte, nawet 
długimi zasłonami. Utrudnia to bo-
wiem cyrkulację powietrza, powo-
dując, że za kotarami tworzy się 
tak zwany cieplny komin. Zasło-
nięcie grzejników powoduje na-
wet o  20% obniżenie ich efektyw-
ności. Oczywiście nie zawsze me-
traż mieszkania umożliwia takie 
ustawienie mebli i  innych sprzę-
tów, aby warunek ten był spełniony. 
Pamiętajmy jednak, że powinny 
znajdować się one w  odległości 
 minimum 10 cm od grzejnika, 

ZASŁONIĘCIE 
GRZEJNIKÓW OBNIŻA 

NAWET O 20% 
EFEKTYWNOŚĆ ICH 

FUNKCJONOWANIA. 
MEBLE POWINNY 
ZNAJDOWAĆ SIĘ 

W ODLEGŁOŚCI MIN. 
10 CM OD GRZEJNIKA, 

CO UMOŻLIWIA 
SWOBODNE 

PRZENIKANIE CIEPŁA 
I NIE POWODUJE 

JEGO STRATY.
Duże znaczenie dla gospodarki ciepłem mają 
okna. Wpływ na wielkość strat ciepła ma zarówno 
ich szczelność okien, jak i powierzchnia. 
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co umożliwi swobodne przenikanie 
ciepła do pomieszczenia i nie spowo-
duje jego straty.
Także suszenie prania na grzejni-
kach (tak bardzo często przez nas 
praktykowane) uniemożliwia do-
pływ ciepłego powietrza do pomiesz-
czenia. Ponadto wytwarza wilgoć, 
mogącą spowodować pojawienie się 
na ścianach pleśni, a  w  skrajnych 
przypadkach doprowadzić do cho-
roby domowników. Dlatego też, jeśli 
chcemy zaoszczędzić na rachunkach 
za ogrzewanie zrezygnujmy z  tego 
przyzwyczajenia. 
Powodem słabego grzania grzej-
nika może być jego zapowietrzenie. 
W  tym przypadku należy go oczy-
wiście odpowietrzyć. W  grzejni-
kach nowego typu wystarczy odkrę-
cić śrubę odpowietrzającą (najczę-

ściej  znajduje się na przeciwległym 
końcu grzejnika niż głowica), usły-
szymy wtedy syk uciekającego po-
wietrza. Gdy zaczyna lecieć gorąca 
woda (dobrze jest podłożyć szmatę 
lub miskę, aby nie zamoczyć pod-
łogi), zakręcamy śrubę. 

EKRANY ODBIJAJĄCE 
CIEPŁO
Jedyną stroną, od której grzejnik po-
winien być odizolowany jest ściana 
zewnętrzna. W trosce o koszty ogrze-
wania i  nasze finanse możemy za 
grzejnikami zamontować ekrany 
(dostępne są w marketach budowla-
nych za niewygórowaną cenę – rulon 
o  wymiarach 50  cm x 5 m kosztuje 
około 20 zł). Spełnia on dwie funkcje. 
Po pierwsze odbija promieniowa-
nie cieplne, umożliwiając efektyw-

niejsze nagrzewanie powietrza prze-
pływającego między grzejnikiem 
a  ścianą. Z  drugiej strony stanowi 
skuteczną izolację ograniczającą wy-
promieniowywanie ciepła jw  ścianę 
zewnętrzną budynku, która z  zało-
żenia jest chłodniejsza. Ekrany są 
łatwe w  montażu, a  ich instalacja 
może przyczynić się do zmniejsze-
nia ogrzewania nawet o 4%. 

TEMPERATURA 
DOPASOWANA DO POTRZEB
Temperatura w  całym mieszkaniu  
powinna być dostosowana do ro-
dzaju i  przeznaczenie poszczegól-
nych pomieszczeń, a  także często-
tliwości przebywania w  nich do-
mowników. Najwyższą ustawmy 
w  łazience (około 22°C –  zapewni 
komfort po kąpieli), natomiast naj-
niższą w  sypialni (w  niższej tem-
peraturze lepiej się śpi, wystar-
czy więc 17-18°C) i  kuchni (rzadko 
w  niej przebywamy, jednocześnie 
pomieszczenie ogrzewa się pod-
czas przygotowywania potraw). 
Optymalna temperatura powietrza 
w pozostałych pomieszczeniach po-
winna wynosić około 20°C. Jest od-
powiednia dla odczuwania kom-
fortu cieplnego oraz właściwa pod 
względem oszczędności energii. 
Trzeba oczywiście wziąć pod uwagę, 
że temperatura uznawana za kom-
fortową jest różna w  przypadku 
konkretnych osób. 
Pamiętajmy, że zmniejszenie o  je-
den stopień temperatury w mieszka-
niu lub domu skutkuje obniżeniem 
zapotrzebowania na energię o  5-6% 
rocznie. 

CIEPLEJ I OSZCZĘDNIEJ 
RAZEM Z RODZINĄ
Bardzo miłym i  nie wymagają-
cym żadnych nakładów finanso-
wych sposobem na obniżenie ra-
chunków za ogrzewanie mieszkania 
jest spędzanie czasu wspólnie z  ro-
dziną. Możemy z  innymi domow-
nikami obejrzeć film, mecz, zagrać 
w grę planszową czy poćwiczyć (nic 
tak nie rozgrzewa jak aktywność 
fizyczna, dodatkowo pozytywnie 
wpływa na naszą kondycję). Pozwoli 
to w  nieużywanych pomieszcze-
niach zminimalizować temperaturę. 

Przestrzeń wspólna
Wychodząc ze swojego mieszkania, uderza w nas ciepło? A może ktoś 
otworzył okna na klatce i grzejniki pracują z pełną mocą? Przykręćmy 
grzejniki. Nie kosztuje nas to wiele energii życiowej, a możemy obniżyć 
nieco koszty ogrzewania wszystkich mieszkańców bloku, w tym swoje.

Grzejnik najlepiej sprawdza się tam, gdzie występują największe straty ciepła. Do takich 
miejsc należą przede wszystkim ściany zewnętrzne i przeszklenia, np. okna, drzwi balkonowe. 
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 REKLAMA 

Nie zapomnijmy zamknąć do nich, 
drzwi, nie ma przecież sensu wy-
mieniać powietrza między pokojami 
o mniejszej i większej temperaturze. 
Spędzanie czasu razem z  ro-
dziną ma jeszcze jeden pozytywny 
aspekt: każdy człowiek grzeje, więc 
im więcej osób znajduje się w  jed-

nym pomieszczeniu, tym mniejsze 
jest zapotrzebowanie na ogrzewa-
nie grzejnikami.

ODPOWIEDNIE UBRANIE  
Zimą nie ma potrzeby chodzić po 
domu w  koszulce z  krótkim ręka-
wem i  spodenkach. Aby czuć się 

komfortowo w  takim letnim ubra-
niu, trzeba dogrzać mieszkanie do 
23-24°C. Mija się to z  celem i  po-
draża koszty ogrzewania. O wiele le-
piej dla nas i naszego domowego bu-
dżetu jest utrzymanie temperatury 
na poziomie 21-22°C oraz założenie 
ciepłego ubrania. Pamiętajmy, 

Inteligentne 
ogrzewanie
Koszty ogrzewania można 
ograniczyć dzięki automatyce 
sterującej pracą instalacji 
grzewczej. Dostosuje ona 
pracę urządzenia grzewczego 
oraz instalacji c.o. do potrzeb. 
Do wyboru mamy regulatory 
pokojowe oraz pogodowe. 
Pierwsze mierzą temperaturę 
pokojową – jeśli spadnie poniżej 
ustawionej wartości regulator 
uruchomi kocioł i wyłączy go, 
gdy temperatura osiągnie zadaną 
wartość. Regulatory pogodowe 
dostosowują pracę instalacji do 
warunków zewnętrznych.
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każdy stopień różnicy oznacza wzrost 
lub spadek rachunków za ogrzewa-
nie. Różnice będą zauważalne. 

CIEPŁO POD STOPAMI 
Przy podłodze jest najzimniej, dla-
tego warto położyć na niej gruby, 
ciepły dywan. Ale chyba najlepsze 
(i o wiele tańsze) są ciepłe kapcie czy 
skarpety. 
Warto rozważyć także montaż in-
stalacji ogrzewania podłogowego. 
Co prawda koszt jej wykonania jest 
wyższy od standardowego, ale niż-
sze rachunki za enegrię grzewczą  
nam to z pewnością szybko zrekom-
pensują. Ogrzewanie podłogowe 
podnosi komfort cieplny w pomiesz-
czeniu na tyle, że można obniżyć 
temperaturę powietrza w nim nawet 
o 2°C. Zmniejszając temperaturę we-
wnątrz z  20°C na 18°C, możemy za-
oszczędzić do około 12%. 
Możliwości podłogówki wykorzy-
stamy, jeśli zadbamy o odpowiednią 
posadzkę. Musi ona dobrze przewo-
dzić ciepło. Najlepsze są płytki ce-
ramiczne oraz kamienne. Można 
także układać niektóre panele pod-
łogowe i  wykładziny dywanowe 
(są oznaczone specjalnym symbo-
lem informującym, że nadają się 
na ogrzewane posadzki), a  – przy 
małym zapotrzebowaniu na ciepło 
– nawet niezbyt grube okładziny 
drewniane.

ODKRYTE RURY  
GRZEWCZE 
W  nowym budownictwie przewody 
grzewcze rozprowadzane są w  pod-
łodze i  wychodzą tuż obok grzejni-
ków. Natomiast w  starych mieszka-
niach główne rury grzewcze w poko-
jach czy łazienkach rozprowadzane 
są pionowo i  od nich odchodzą po-
ziome rurki do grzejników. Jeśli nie 
mieszkamy na ostatniej kondygna-
cji, to nawet przy zakręconych do 
minimum grzejnikach, powinniśmy 
mieć od tych rur dużo ciepła. Dlatego 
też nie warto ich niczym zakrywać. 

WYMIANA STARYCH 
GRZEJNIKÓW
Gdy w naszym domu zamontowane 
są stare grzejniki żeliwne, warto po-
myśleć nad ich wymianą. Dlaczego? 
Mają one większą pojemność wodną, 
a  więc potrzebują więcej ilości cie-
pła do jej ogrzania, co wiąże się z po-
niesieniem większych kosztów na 
ogrzewanie. Nowsze grzejniki nie 
tylko szybciej się nagrzewają i  wy-
chładzają, ale są również wyposa-
żone w  termostaty, które umożli-
wiają regulację temperatury. 
Za nowszym typem grzejników 
przemawia także ich budowa – obec-
nie produkuje się je ze znacznie lżej-
szych materiałów niż kaloryfery 
typu żeberkowego, co zwiększa rów-
nież efektywność wymiany ciepła.

TERMOMODERNIZACJA 
DOMU
Jeśli mieszkamy w  domu jednoro-
dzinnym skutecznym sposobem   na 
obniżenie rachunków za ogrzewanie 
jest termomodernizacja budynku.  
W jej ramach wykonuje się m.in. do-
cieplenie przegród domu – ścian ze-
wnętrznych, dachu, stropodachów 
czy stropów. Oczywiście wszystkie 
zmiany wymagają niemałych nakła-
dów finansowych. Pamiętajmy jed-
nak, że ponoszone na ten cel wydatki 
to inwestycja w  mniejsze rachunki 
za ogrzewanie w każdym roku oraz 
inwestycja w poprawę komfortu i ja-
kości naszego życia. Warto również 
wiedzieć, że decydując się na termo-
modernizację domu, możemy liczyć 
na możliwość skorzystania z  dofi-
nansowania w  ramach istniejących 
lub też planowanych w najbliższym 
czasie programów wsparcia.
Do ocieplenia wszelkich przegród 
domu możemy wykorzystać wełnę 
mineralną. Dostępna jest pod wie-
loma postaciami np. płyt, mat, gra-
nulatu, dlatego też sprawdzi się 
podczas ocieplania ścian zewnętrz-
nych, stropu czy też połaci dacho-
wej. Wełna mineralna nie tylko do-
brze izoluje termicznie, ale rów-
nież akustycznie. Jest równieź nie-
palna, więc stanowi ochronę przed 
rozprzestrzenianiem się ognia. Wy-
bierając odpowiedni materiał, warto 
zwrócić uwagę m.in. na jego współ-
czynnik przewodzenia ciepła. Mniej-
sza wartość tego parametru pozwoli 
na zastosowanie cieńszej warstwy 
ocieplenia.

NOWY KOCIOŁ
Jednym z  etapów modernizacji 
domu jest wymiana starego, nieefek-
tywnego urządzenia grzewczego. 
Najłatwiejszym rozwiązaniem jest 
wymiana zastąpienie nowym zasi-
lanym tym samym paliwem. Mody-
fikacja systemu grzewczego może 
być także okazją do poważniejszych 
zmian, jak np. wymiana kotła na wę-
giel na bardziej nowoczesny i przy-
jazny środowisku kocioł na pelet czy 
kondensacyjny kocioł gazowy, który 
uzyskuje więcej ciepła z  tej samej 
ilości paliwa niż jego konwencjo-
nalne odpowiedniki. 

Wysoka sprawność urządzeń grzewczych i całego systemu ogrzewania są tak samo ważne 
jak ograniczenie strat ciepła przez przegrody. 
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BUTIKOWE INSPIRACJE 
     dekoracje
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Tanie Świąt SZMATKI, 
SZNURKI, 
NITECZKI

DARY NATURY

SŁODKO 
I PACHNĄCO

Jeśli mamy choć 
trochę talentu 
do szycia, 
przygotowywanie 
ozdób z materiałów 
może okazać się 
dla nas nie lada 
przyjemnością. Warto 
poszukać inspiracji 
w kolorowych 
magazynach, 
internecie, a nawet 
na sklepowych 
wystawach, 
zaopatrzyć się 
w pasmanteryjne 
akcesoria: wstążki, 
taśmy, naszywki, 
koronki, cekiny, 
kolorowy filc i puścić 
wodze fantazji. To 
atrakcyjne dekoracje 
nie tylko na choinkę, 
ale również na 
świąteczny stół.

Bożonarodzeniowe pierniczki to 
frajda w kuchni szczególnie dla 

najmłodszych. Na rynku można 
znaleźć coraz więcej ciekawych 

wykrojników w przeróżnych kształtach. 
Finezyjność zdobień – lukrowanych 
szlaczków i kolorowych posypek 

zależy już od naszej 
kreatywności. Pierniczki 

apetycznie wyglądają jako 
ozdoby choinkowe, 

a dodatkowo 
roztaczają apetyczną 

korzenną woń. 
Pierniczkowe dekoracje 

w ozdobnym pudełku 
to również bardzo 

przyjemny prezent np. 
dla babci.

OZDABIANIE
Jesienią zdarza nam się 
przynosić ze spacerów 
kasztany, kolorowe liście, 
suche kwiaty, szyszki itp. 
To doskonały materiał 
na świąteczne dekoracje. 
Wystarczy dobry klej 
i trochę dodatków, aby 
stworzyć urocze ozdoby 
zarówno na choinkę, 
jak i np. na prezenty dla 
najbliższych. Od pewnego 
czasu popularność zdobył 
i w Polsce wieszany na 
drzwiach adwentowy 
wianek. To łatwa 
w wykonaniu 
dekoracja, do której 
dary natury posłużą idealnie.
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NADCHODZI TEN MAGICZNY 
CZAS, W KTÓRYM MOŻEMY  
WŁASNORĘCZNIE RZUCIĆ 
CZAR NA NASZE WNĘTRZA 
– ZAPROPONOWAĆ 
BOŻONARODZENIOWE 
DEKORACJE WYKONANE 
SAMODZIELNIE, POMYSŁOWO, 
A PRZEDE WSZYSTKIM NIEDROGO A
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Sposób, w  jaki przechowujemy 
warzywa i owoce ma wpływ na 
ich jakość, smak oraz zawarte 

w  nich substancje. Może okazać się, 
że trzymając niektóre produkty w lo-
dówce, doprowadzimy do znacznego 
skrócenia ich terminu przydatności. 
Poznanie oraz stosowanie podstawo-
wych zasad przechowywanie owoców 
i warzyw pozwoli nam uniknąć mar-
nowania jedzenia, co wpłynie korzyst-
nie na nasz budżet domowy. 

WARZYWA I OWOCE 
POD KONTROLĄ
Producenci warzyw i  owoców mają 
specjalne magazyny, w  których 
komputer utrzymuje stałą tempera-
turę oraz wilgotność, a także chłod-
nie beztlenowe, gdzie produkty 
mogą być przechowywane przez 
wiele miesięcy. Niestety w  domach 
nie mamy takich możliwości, dla-
tego aby kupione przez nas warzywa 
i  owoce jak najdłużej zachowywały 

świeżość, musimy stosować się do 
kilku podstawowych zasad. Najważ-
niejsze z nich to:

 kupujmy wyłącznie świeże pro-
dukty – jędrne, dojrzałe, zdrowe i su-
che dłużej będą nadawały się do 
jedzenia, 

 wybierajmy warzywa mniej oczysz-
czone, np. z  odrobiną piasku mają 
dłuższy termin przydatności, zresztą 
większość produktów i  tak myjemy 
przed spożyciem, 

WYDATKI NA OWOCE I WARZYWA STANOWIĄ POWAŻNĄ POZYCJĘ 
W BUDŻECIE DOMOWYM PRZEZNACZONYM NA ZAKUPY SPOŻYWCZE. ZIMĄ SĄ 
ONE NAJDROŻSZE, A ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE SĄ CENNYM ŹRÓDŁEM WITAMIN 
I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH, POTRZEBUJEMY ICH W NASZEJ DIECIE.  

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Witaminowy
 BUDŻET

 FOT. FOTOLIA.COM
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Witaminowy  unikajmy uszkodzonych produktów 
– nawet drobne pęknięcia przyspie-
szają proces psucia, tutaj w pierwszej 
kolejności zaczną wnikać bakterie 
oraz pleśnie i  w  efekcie powodować 
gnicie całego owocu albo warzywa, 

 zepsute warzywa czy owoce należy 
od razu usunąć, ponieważ wpływają 
niekorzystnie na te zdrowe,

 nie przechowujmy warzyw i  owo-
ców razem – szybciej się psują,

 trzymając owoce i  warzywa w  lo-
dowce połóżmy je na papierowych 
ręcznikach, które wchłaniają nadmiar 
wilgoci,

 unikajmy ich przechowywania 
w  siatkach foliowych oraz pojemni-
kach, które uniemożliwiają dostęp 
powietrza,

 pokrojone warzywa i  owoce mają 
krótszy termin do spożycia. 

TEMPERATURA POKOJOWA 
SPRZYJA OSZCZĘDZANIU
Często odruchowo po zrobieniu za-
kupów, wkładamy wszystkie wa-
rzywa i owoce do lodówki. Jednak ta-
kie ich przetrzymywanie może skró-
cić świeżość niektórych produktów. 
W lodówce nie należy przechowywać 
owoców egzotycznych takich jak awo-
kado, banany, mango, ananasy czy cy-
trusy. Trzymane w zimnie tracą swój 
smak oraz aromat, a  nawet mogą 
szybciej się psuć. Najlepiej przecho-
wywać je w  miejscach suchych oraz 
ciepłych. Dla owoców egzotycznych 
warto wygospodarować pojemny ko-
szyk lub półmisek. Cytryny mogą po-
leżeć poza lodówką do dwóch tygodni. 
Lodówka nie jest także dobrym miej-
scem do przetrzymywania ogórków, 
cukinii czy pomidorów. One również 
w  niskiej temperaturze tracą smak 
i  szybciej się psują. Ułóżmy je więc 
w koszyku lub półmisku. Także ziem-
niaki czy cebula nie powinny być 
trzymane w  lodówce. Dla ziemnia-
ków najlepiej wygospodarować suche 
i  ciemne miejsce, np. w spiżarni czy 
pod zlewem. Narażone na obecność 
światła szybko kiełkują i wypuszczają 
pędy. To właśnie na pędach, oczkach 
i  zielonej skórce gromadzą się duże 
ilości toksyn, więc takich ziemniaków 
nie należy spożywać. Cebula owszem 
lubi chłód, ale niekoniecznie lodówkę. 
Najlepiej trzymać ją w siatce z dziur-

kami w  przewiewnym miejscu. Je-
śli wszystkie ząbki czosnku są w  łu-
pinach, przechowujemy je podobnie 
jak cebulę. W przeciwnym przypadku 
mamy około 10 dni na dodanie obra-
nych ząbków do sosu, mięsa, gulaszu 
czy przygotowanie zupy czosnkowej. 

LODÓWKA Z ZASADAMI
Większość warzyw i  owoców powin-
niśmy przechowywać w lodówce. Te, 
które trafią do niej najlepiej układać 
w  dolnych szufladach wyłożonych 
papierowymi ręcznikami. Chłoną 
one wilgoć, dzięki czemu ułożone na 
nich produkty dłużej zachowują świe-
żość. W lodówce najlepiej zachowują 
swoje właściwości: arbuz, owoce jago-
dowe (truskawki, maliny, jagody, 

Prawidłowe przechowywanie warzyw i owoców w lodówce pomaga nam właściwie 
gospodarować jedzeniem, unikać jego psucia i marnowania. Pozwala nam to także na 
racjonalne zarządzanie domowym budżetem. 

Pojemniki do przechowywania 
owoców powinny być 
szczelne, aby produkty nie 
przesiąkły innymi zapachami. 

WARZYWA I OWOCE 
KUPUJMY W NIEWIELKICH 

ILOŚCIACH, BY NIE 
PRZECHOWYWAĆ ICH ZBYT 
DŁUGO. IM SĄ ŚWIEŻSZE, 

TYM SMACZNIEJSZE 
I ZDROWSZE. 

NIE JEST NAJLEPSZYM 
POMYSŁEM KUPOWANIE 

ZBYT MOCNO 
OCZYSZCZONYCH 

PRODUKTÓW 
– WIĘKSZOŚĆ MYJEMY 

PRZED SPOŻYCIEM.
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borówki, jeżyny), liczi, winogrona, 
wiśnie, śliwki, czereśnie, brokuły, 
brukselka, cykoria, buraki, groszek, 
grzyby, kalafior, kalarepa, kapusta, 
karczochy, koper, kukurydza, mar-
chew, pietruszka, pieczarki, por, ra-
barbar, roszponka, rzodkiewka, sałata 
głowiasta i lodowa, szałwia, seler, szpa-
ragi i szpinak. Tak samo dobrze w lo-
dówce, jak i koszyku na kuchennym 
blacie czują się jabłka i  gruszki. Pa-
miętajmy, że nie wolno warzyw i owo-
ców składować razem – powinny znaj-
dować się w  oddzielnych szufladach 
czy pojemnikach. Do lodówki wkła-
damy nieumyte produkty. Delikatne 
owoce, np. truskawki, maliny, wiśnie, 

czy jagody, są nietrwałe i możemy je 
magazynować nie dłużej dwa dni. 
Jeśli mają szypułki, nie obrywajmy 
ich – wykonajmy tę czynność do-
piero przed podaniem. Maksymalnie 
przez trzy dni przechowujemy sałatę, 
świeże zioła czy rzodkiewkę. Warzywa 
i owoce, by były świeże oraz smaczne 
muszą mieć dostęp do powietrza. 
Nie przetrzymujmy ich więc w folio-
wych woreczkach, owiniętych folią 
spożywczą czy papierem śniadanio-
wym. Poza tym skraplająca się w wo-
reczkach foliowych para przyspiesza 
gnicie żywności. Jest jeszcze jedna 
kwestia. Rośliny bardzo często nawo-
żone są nawozami sztucznymi, któ-

rych głównym składnikiem jest azot.  
W zapakowanych w szczelne folie wa-
rzywach azotany szybciej zmieniają 
się w szkodliwe i rakotwórcze azotyny. 
Równie ważne jest, by przez cały 
okres magazynowania produktów 
utrzymywać stałą temperaturę. Jej 
skoki mogą powodować ich szyb-
sze psucie. Pamiętajmy też o prze-
krojonych lub rozdrobionych warzy-
wach i  owocach. Muszą koniecznie 
być przechowywane w lodówce (najle-
piej w szczelnym pojemniku) i szybko 
zużyte. Trzymane w cieple pod wpły-
wem bakterii zaczynają gnić. 

MROŻONE WITAMINY
Zamrażać możemy prawie wszystko 
oprócz sałaty, rzodkiewki, cebuli 
i  czosnku. Wybierajmy tylko świeże, 
zdrowe, nie uszkodzone warzywa 
i owoce. Zamrożone produkty zacho-
wują wygląd, smak i aromat oraz tracą 
znacznie mniej wartości odżywczych. 
Domowe mrożonki to jedzenie z pew-
nego źródła, a także pomysł na zaosz-
czędzenie pieniędzy. Czas przechowy-
wania mrożonek jest różny. W małych 
lodówkach, gdzie temperatura w zam-
rażalniku nie spada poniżej -6ºC mro-
żonki można je trzymać najwyżej ty-
dzień. W  dużych lodówkach i  zam-
rażarkach truskawki, poziomki, ma-
liny, jeżyny, czarne jagody, śliwki, 
morele, brzoskwinie, wiśnie można 
przechowywać nawet 8-12 miesięcy, 
a  owoce przesypane cukrem do 18 
miesięcy. Kalafior, kalarepę, kapustę 
cukrową, włoską i  czerwoną, bruk-
selkę, szczaw, szpinak, groszek zie-
lony, fasolkę szparagową i  warzywa 
korzeniowe – 9-12 miesięcy. Paprykę, 
ogórki, pomidory, koperek i natkę do 
6 miesięcy. Oczywiście, jeśli tempera-
tura przechowywania jest niższa, np. 
-25ºC, -30ºC, czas przechowywania 
mrożonek się wydłuża.

OSZCZĘDNIEJ 
W POJEMNIKACH
Do mrożenia wybierajmy specjalne 
woreczki i  pojemniki przeznaczone  
do tego celu. Jeśli woreczki nie będą 
mocne – grozi nam przypadkowe roz-
sypanie zawartości któregoś z nich po 
całej zamrażarce.  To samo może się 
stać, jeśli pojemnik pęknie pod wpły-
wem niskiej temperatury. Szczelne 

Aby warzywa długo 
były świeże i smaczne, 
powinniśmy 
przechowywać je 
w temperaturze 
kilku, maksymalnie 
kilkunastu stopni. 
Bardzo dobrym 
miejscem jest piwnica, 
w której wilgotność 
powietrza wynosi 
85-95%. 

Dla warzyw najlepszą 
temperaturą jest 
9-10oC. Taka panuje 
w pojemnikach 
zamieszczonych w dolnej 
części lodówki. 
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opakowania zagwarantują, że dana 
mrożonka nie przesiąknie zapachem 
innych produktów z  zamrażarki. Pa-
miętamy, aby dokładnie usunąć po-
wietrze z  woreczków przed ich za-
mknięciem czy związaniem. 
Pojemniki na mrożonki powinny być 
przede wszystkim szczelne. W trakcie 
mrożenia owoców czy warzyw musi 
zostać zahamowany dostęp powie-
trza. Jego brak w połączeniu z niską 
temperaturą sprawiają, że skutecznie 
zostają powstrzymane procesy psu-
cia się żywności. Oznacza to, że bakte-
rie nie mogą się namnażać, a rozkład 
białek zostaje zatrzymany. Szczelne 
opakowania na mrożonki przyczy-
niają się do znacznie lepszego zacho-
wania cennych składników odżyw-
czych. Takie pojemniki powinny być 
wykonane z  odpowiednich surow-
ców – najlepiej sprawdzają się te two-
rzywa, które swobodnie adaptują się 
do zmian objętości w trakcie postępu-
jącego procesu mrożenia i nie pękają 
po wyjęciu z zamrażalnika.

PRZEWIEWNA PIWNICA
Warzywa takie jak marchew, pie-
truszka, buraki, ziemniaki czy cebula 
oraz nadające się do przechowywa-
nia owoce, np. późne jabłka najlepiej 
przechowywać w  odpowiednio przy-
gotowanej piwnicy – alternatywą w zi-
mie są izolowane skrzynki na balko-
nie. W  pomieszczeniu powinna pa-
nować temperatura na poziomie ok. 
3-5oC, musi mieć także sprawny sys-
tem wentylacji oraz możliwość wie-
trzenia. Ogrzewana piwnica w bloku, 
na ogół z  ograniczonymi możliwo-
ściami wietrzenia może pełnić funk-

cję piwniczki na zapasy, ale w ograni-
czonym czasowo zakresie – w  takich 
warunkach warzywa i owoce zepsują 
się szybciej. Warzywa, zależnie od ga-
tunku, przechowujemy w skrzyniach, 
workach lub na półkach. Ziemniaki 
i buraki najlepiej trzymać w drewnia-
nej skrzynce, workach z  płótna lub 
siatki (nigdy plastikowych). Marchew, 
pietruszkę umieszczamy w  skrzyni 
wypełnionej piaskiem, cebulę w  ko-
szach lub siatkowych workach pod-
wieszonych u sufitu, kapustę zaś, ka-
baczki i owoce układamy na półkach 
z drewnianych listewek.

Jak urządzić spiżarnię
Owoce i warzywa możemy przechowywać w spiżarni. Najlepsza 
temperatura to 12-14oC, dlatego to pomieszczenie należy umieścić przy 
zewnętrznej ścianie budynku, po północnej lub wschodniej stronie. Spiżarnia 
musi być urządzona wygodnie. Półki możemy zrobić samodzielnie lub kupić 
najtańsze regały piwniczne – najlepiej ażurowe, przewiewne. Dobrze, aby 
miały one regulowany rozstaw półek. Głębokie regały nie są praktyczne 
– trzeba ustawiać produkty w dwóch rzędach. Przyda się blat – można na 
nim rozpakować większe zakupy czy rozlać kompot do słoików.
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TWORZĄ NA ŚCIANIE OCHRONNĄ BARIERĘ W DOWOLNYM KOLORZE. FARBY 
CERAMICZNE ODMIENIŁY NASZE WNĘTRZA I ZNACZNIE UŁATWIŁY UTRZYMANIE 
ICH W CZYSTOŚCI, A EFEKT KTÓRY TWORZĄ, ZACHWYCA NAWET NAJBARDZIEJ 
WYMAGAJĄCYCH INWESTORÓW.

CERAMICZNE

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

Rewolucyjne farby

Zastosowanie farb ceramicznych niesie ze 
sobą wiele zalet. Przede wszystkim ich 
trwałość oraz wytrzymałość powoduje, że 

ponowne odświeżanie wnętrz nie jest konieczne 
przez wiele lat. Jako produkt nowej generacji 
farby ceramiczne pozwolą zaoszczędzić czas i wy-
siłek podczas sprzątania. Efekt, który dają na ścia-
nach jest wyjątkowy pod względem technicznym 
oraz dekoracyjnym. Ich walory estetyczne zado-
wolą najbardziej wybredne gusta. Z tego względu, 
choć koszt produktów ceramicznych nie jest mały, 
ich zastosowanie przyniesie w  dłuższym czasie 
oszczędności finansowe. Warto sprawdzić, co od-
różnia je od innych farb ściennych.  FO
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NAJLEPSZE 
I NAJDROŻSZE
Według analizy rynkowej i  testów 
praktycznych farby ceramiczne 
można obecnie uznać za najtrwalsze 
i  najtwardsze spośród dostępnych 
produktów przeznaczonych do malo-
wania ścian we wnętrzach. Niestety 
za atutami podążają wysokie koszty. 
Co kryje się za ceną? Głównie wy-
sokiej jakości składniki i  nanotech-
nologia. Jej wykorzystanie do pro-
dukcji farb pozwala uzyskać liczne, 
wcześniej nieosiągalne właściwości 
takie jak: bardzo wysoka odporność 
na uszkodzenia mechaniczne, che-
miczne i  ścieranie, zdolność do od-
pychania wody, regeneracja połysku 
lub matu, działanie antymikrobowe, 
odporność na wilgoć, brud i promie-
niowanie UV. Produkty ceramiczne, 
wykorzystując działanie nanocząste-
czek, produkowane są z  ceramicz-
nych drobin zanurzonych w  żywi-
cach z  dodatkiem pigmentów nada-
jących kolor. Po naniesieniu farby 
na ścianę mikrokuleczki wypełniają 
pory w  powłoce i  tworzą szczelną, 
utwardzoną strukturę. Warstwa sta-
nowi doskonałą ochronę i  wysokiej 
jakości dekorację, gdyż daje we wnę-
trzu charakterystyczny efekt wi-
zualny. Nazywany jest on efektem 
„skorupki jajka” – ściana nie jest ani 
matowa, ani lśniąca. Zgodnie z obo-
wiązującą modą półmat jest obecnie 
najbardziej pożądanym efektem we 
wnętrzach. 

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE 
FARB CERAMICZNYCH
Po naniesieniu farby ceramicznej 
na ścianę i  wyschnięciu, uzyskana 
oraz utwardzona warstwa może po-
chwalić się największą wytrzymało-
ścią ze wszystkich farb wodorozcień-
czalnych dostępnych na rynku. Jest 
zmywalna, czyli można czyścić ją na 
mokro, oraz szorowalna, co oznacza, 
że nie boi się silnego tarcia. Charak-
teryzuje się odpornością na deter-
genty. Ale też nie będzie brudzić się 
tak często, gdyż zapobiega przywie-

raniu i wnikaniu brudu. Jest oprócz 
tego odporna na przebarwianie. Ce-
ramiczna powłoka nie pozwala na 
osadzanie się nawet kurzu. Nie wi-
dać na niej śladów np. odcisków pal-
ców czy linii przywierania krawędzi 
mebli. Mimo szorowania warstwa 
na ścianie będzie odporna na wy-
błyszczanie i  nie utraci swego ko-
loru. Zmyjemy z niej plamy zazwy-
czaj uznawane za trudne do usunię-
cia, np. po kawie, herbacie, winie, 
barszczu, coli, ketchupie, musztar-
dzie, oleju, maśle, flamastrach, 
kredkach i  szmince. Ponadto bę-
dzie opierać się uszkodzeniom me-
chanicznym, takim jak uderzenia 
czy zadrapania. 
Farby z  ceramicznymi mikrogra-
nulkami przeznaczone do stoso-
wania w  kuchniach i  łazienkach, 
mają zwiększoną zawartość środ-
ków grzybobójczych i  bakteriobój-
czych, co rozszerza zakres ich dzia-
łania ochronnego.

Co pod farby 
ceramiczne?
Niektóre powierzchnie będą 
potrzebowały przygotowania 
przed malowaniem farbami 
ceramicznymi. Podczas 
pierwszego nanoszenia na 
świeże ściany cementowe, 
cementowo-wapienne, 
gipsowe, pokryte płytami 
g-k lub drewnianymi czy  
drewnopochodnymi, przegrody 
należy wcześniej zagruntować. 
Dobrze sprawdzi się w tej roli 
lateksowa farba gruntująca. 
Także tapety z włókna 
szklanego, które zamierzamy 
pomalować farbą ceramiczną, 
trzeba najpierw pokryć takim 
preparatem.  
Gruntująca farba 
lateksowa to produkt 
(podobnie jak preparaty 
ceramiczne), wykorzystujący 
nanotechnologię, co 
pozwala osiągnąć doskonałe 
właściwości kryjące 
i wypełniające. Wzmacnia 
podłoże, wyrównuje je 
i zwiększa jego chłonność. 
Po naniesieniu ścianę pokrywa 
matowa warstwa.  
Farba ceramiczna uzyskuje 
dzięki gruntowi lepszą 
przyczepność i jest znacznie 
bardziej wydajna. Ponadto, 
dzięki mikroporom, grunt 
pozwala oddychać powłoce 
malarskiej.

CERAMICZNE POWŁOKI 
MALARSKIE DOSKONALE 

SPRAWDZAJĄ SIĘ 
WSZĘDZIE TAM, GDZIE 

ISTNIEJE RYZYKO 
CZĘSTYCH ZABRUDZEŃ.

Niewątpliwą zaletą farby ceramicznej jest 
jej łatwość nanoszenia. Ponadto prace 
malarskie ułatwia fakt, że produkt jest 
wodorozcieńczalny. Farba jest również 

bardzo wydajna.  FO
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ZASTOSOWANIE FARB 
CERAMICZNYCH
Ceramiczne powłoki malarskie do-
skonale sprawdzają się wszędzie 
tam, gdzie istnieje ryzyko czę-
stych zabrudzeń, np. w pokoju dzie-
cięcym, na klatce schodowej czy 
w przedpokoju. Zarówno w kuchni, 
jak i  łazience, czyli w  miejscach 
gdzie zachodzi konieczność czę-
stego zmywania ścian, rozwiąza-
nie to będzie bardzo racjonalne. Tu 
też farba ceramiczna dodatkowo za-

pewni ochronę przed rozwojem ple-
śni na powierzchniach przegród. 
Ponadto w  kuchni produkt uod-
porni ściany na zabrudzenia oraz 
działanie tłuszczu i  kwasu. Z  ko-
lei w  łazience stworzy barierę wy-
trzymałą na detergenty oraz  często 
używane w domu środki dezynfek-
cyjne. Ale farba ceramiczna dosko-
nale sprawdzi się także w miejscach 
takich jak garderoba czy spiżarnia, 
gdzie niewielka powierzchnia spra-
wia, że ściany są wystawione na czę-

sty dotyk i  mechaniczny kontakt 
z  przechowywanym sprzętem czy 
odzieżą.

SPRAWDŹ 
ZANIM KUPISZ
Choć na rynku farb do wnętrz znaj-
dziemy wiele produktów ceramicz-
nych, ich jakość może budzić wąt-
pliwości. Zakup powinien być po-
przedzony dogłębną analizą. Tylko 
dobrej jakości farba będzie miała 
wszystkie wymienione wcześniej 
właściwości. Także jedynie profe-
sjonalna produkcja pozwoli uzy-
skać dowolny kolor wytrzymałej 
farby ceramicznej. Elastyczność, 
za którą odpowiada rodzaj użytego 
spoiwa i związana z tym odporność, 
zmywalność i  szorowalność, zależy 
od jakości zastosowanych żywic. 
W pełni kompletny produkt będą 
mogli na pewno zaoferować spraw-
dzeni producenci.
Podstawowym oznaczeniem wska-
zującym na odporność farby na 
ścieranie i  mycie jest jej klasa, 
o której informuje karta techniczna 
produktu. Nie należy zawierzać je-
dynie nazwie umieszczonej na opa-
kowaniu i zawierającej zapis: farba 
szorowalna, jeśli nie stoją za tym 
oznaczenia techniczne. Wysokiej ja-
kości farby ceramiczne, odporne na 
szorowanie na mokro to te, które 
zgodnie z PN-EN 13300 są zaliczane 
do klasy 1. 

Szukając produktów trwałych 
i dobrej jakości, która będzie 
procentowała przez lata, warto 
zwrócić uwagę na szczegółowe 
informacje umieszczane przez 
producenta na opakowaniu farby. 
Między innymi przeczytamy tam 
o podwyższonej odporności 
na ścieranie produktu. Mogą 
świadczyć o tym parametry normy 
PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. 
Pierwsza klasyfikacja zakłada 
badanie produktu wg norm ISO 
11998. Zgodnie z nią farby mają 
przyznawaną jedną z pięciu klas. 
Tylko I i II wskazują na wysoką 
wytrzymałość mechaniczną, czyli 
odporność na mycie i szorowanie 
na mokro. Klasa I oznacza, że 
właściwości farby pozwalają na 

wykonanie 200 cykli szorowania 
pomalowanej ściany, zanim 
spowoduje ono ubytek w powłoce 
równy 5 mikrometrom. Klasa 
II informuje, że po takiej samej 
liczbie cykli ubytek w farbie będzie 
wynosił od 5 do 20 mikrometrów. 
Już farby klasy III są odporne 
jedynie na ścieranie na sucho.  
Druga znana klasyfikacja, 
którą można spotkać w karcie 
technicznej produktu to norma 
PN 92/C-81517, która wskazuje 
liczbę cykli szorowania na mokro, 
jaką trzeba wykonać, żeby zetrzeć 
ze ściany daną farbę całkowicie. 
Na opakowaniu farby możemy 
znaleźć  informację: minimum 
2000, 3000, 4000 lub 5000 cykli 
szorowania.

Najlepszym miejscem testów szorowalności farby ściennej są pokoje dziecięce. Produkty 
ceramiczne nie mają pod tym względem konkurencji. Będą odporne na malarskie 
przejawy twórczości naszych dzieci oraz trwałe przebarwianie powłoki.

Farby ceramiczne mają bardzo wysoką 
odporność na uszkodzenia mechaniczne, 
w tym na drapanie. Dzięki temu sprawdzą 
się w miejscach narażonych na częstą 
eksploatację, zabawy dzieci i domowych 
pupili.
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WYSOKA WYDAJNOŚĆ 
I ŁATWOŚĆ NANOSZENIA
Choć ceny farb ceramicznych mogą 
wydawać się wygórowane, oprócz 
niebywałych wartości estetycznych 
i odpornościowych dają też inne ko-
rzyści. Charakteryzują się dosko-
nałą przyczepnością, gdyż są ela-
styczne i  lepkie. Dzięki temu przy-
wierają szybko oraz pozwalają zni-
welować drobne nierówności ściany. 
Znacznie ułatwiają prace malarskie, 
a  remont z  ich użyciem przebiega 
sprawniej. Poza tym istotne jest, że 
dobrej jakości farba ceramiczna nie 
chlapie podczas malowania. Ważne 
jest też, że produkt wykazuje dużą 
siłę krycia. Niektóre farby pozwalają 
uzyskać optymalny efekt już przy 
położeniu jednej warstwy. Dzięki 
temu malowanie wnętrz możemy 
planować o  wiele rzadziej, niż przy 
użyciu zwykłych farb ściennych. 
Ponadto dobry produkt ceramiczny 
będzie miał wysoką wydajność, np. 
14 m2/l. Na rynku produktów wykoń-

czeniowych znajdziemy farby, które 
przy jednokrotnym malowaniu są 
w stanie pokryć od 10 do 15 m2 po-
wierzchni ściany. Jeśli planujemy 
użycie popularnej farby białej, po-
winna ona być nie tylko twarda 
i szorowalna, ale też nie tracić swej 
barwy podczas eksploatacji wnętrza, 
w którym ją zastosujemy. W trakcie 
zakupów warto  zwrócić więc uwagę, 
czy producent umieścił na opakowa-
niu informację o  odporności na żó-
łknięcie. Farby ceramiczne są wo-
dorozcieńczalne, co jest istotnym 
parametrem podczas prac wykoń-
czeniowych. Ściany we wnętrzach 
można malować w  sposób trady-
cyjny szerokim pędzlem malarskim 
lub wałkiem naturalnym, sznur-
kowym o  długości włosia od 10 do 
19 mm. Produkty ceramiczne by-
wają też dostosowane do nanoszona 
natryskowowego.

Farby ceramiczne najłatwiej nanosić na 
ściany szerokim wałkiem. Ich zaletą jest 
fakt, że nie kapią podczas malowania.  FO
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WIĘKSZOŚĆ Z NAS MUSI POMIEŚCIĆ SIĘ NA NIEWIELKIEJ PRZESTRZENI. 
ZAZWYCZAJ Z PRZYCZYN EKONOMICZNYCH TRUDNO JEST ZAMIENIĆ NAM 
MIESZKANIE NA WIĘKSZE, MOŻEMY JEDNAK SKORZYSTAĆ ZE SPRAWDZONYCH 
METOD NA JEGO OPTYCZNE POWIĘKSZENIE.

AUTOR TEKSTU: Magdalena Wojciechowska

By uczynić wnętrza bardziej 
przestronnymi, warto pomy-
śleć o  odpowiedniej aranża-

cji mieszkania, również otwarcie na 
nowe rozwiązania pomogą nam w tym 
zadaniu. 

JASNO I PRZEJRZYŚCIE
Biel i  beże to nasi sprzymierzeńcy 
w  walce o  optyczne powiększenie 

przestrzeni. Kolor ścian wykończo-
nych na jakikolwiek inny niż jasne 
odcienie w  zestawieniu z  białym su-
fitem powinien kończyć się 2-3 cm 
przed sufitem, tak by u  góry ściany 
pozostał pas bieli. Pomalowane w  ja-
snych odcieniach ściany sprawią, że 
mieszkanie wyda się wyższe i  bar-
dziej przestronne. Podobnie jest 
w przypadku podłogi – tu jednak nie 

musimy być aż tak radykalni. Nie-
wielka część posadzki w  ciemniej-
szym odcieniu nie pomniejszy miesz-
kania. Naszym sprzymierzeńcem są 
też lustra i meble z połyskiem. Powin-
niśmy mieć je w każdym pomieszcze-
niu. Sprawią, że odbijające się w nich  
światło wizualnie powiększy na-
sze lokum. Nie unikajmy szklanych 
blatów stołów czy osłon na lampy 

Na rzecz większej
PRZESTRZENI

 FOT. FOTOLIA.COM
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z  cienkiego przezroczystego szkła. 
Wysokie pionowe lustro w lekkiej ra-
mie wydłuży optycznie, szafa z  lu-
strzanym lub błyszczącym, odbijają-
cym światło frontem wizualnie doda 
pokojowi kilka metrów. Jednak nie 
należy zawieszać lustra na przeciwko 
kanapy czy stołu – siedząc przy nich, 
będziemy bowiem mieli wrażenie, że 
w pomieszczeniu jest dwa razy więcej 
osób. Zadbajmy o dobre oświetlenie. 
Światło powinno docierać do wszyst-
kich zakątków domu. Odrzućmy cięż-
kie żyrandole, pomyślmy o  prostych 
plafonach czy szklanych kloszach, 
zawieszonych na cienkich linkach 
lub o  delikatnych halogenach. Nie 
stawiajmy lamp na podłodze, lepsze 
będą mobilne lampy stołowe. 

JAK WZORY, TO PASY
Poprzeczne pasy poszerzają, po-
dłużne zaś wydłużają. Ta stara za-
sada sprawdza się nie tylko w przy-
padku ubrań. Z  pasami nie można 
jednak przesadzić. Jedna czy dwie 
ściany pokryte pasiastą tapetą to 
dość, by przynieść pożądany efekt. 
Ten wzorniczy zabieg możemy zasto-
sować na fragmencie, który będzie 
tworzył tło dla telewizora, kanapy czy 
łóżka. Tyle wystarczy, by wydłużyć 
lub poszerzyć pokój. Wybierzmy nie-

zbyt kontrastowe kolory, a  jeśli już 
– niech będą to jedynie dwie barwy. 
W  ten sposób unikniemy efektu ki-
czu czy sztucznej hotelowej schlud-
ności. Rozważmy też powieszenie 
fototapety na jednej ze ścian. Aby 
spełniała swoją funkcję, musi być 
na niej nadruk, który zaburzy per-
spektywę i doda jej głębi – udaje tu-
nel, korytarz czy drogę. Wydaje nam 
się wtedy, że wnętrze przekracza 
swoje granice. Co z innymi wzorami? 
Bądźmy w tej kwestii zachowawczy. 
Postawmy prostą kanapę bez wzoru, 
w  jasnej barwie, a w oknach powie-
śmy lekkie lniane zasłony lub nie 
zajmujące miejsca rolety. Aranżacja 
okien powinna być minimalistyczna 
– rośliny w  błyszczących, jednako-
wych donicach będą ich największą 
ozdobą. Jeśli lubimy nadruki, zaopa-
trzmy się we wzorzyste poduszki. 

Nawet nieduży pokój może pełnić 
kilka funkcji, jeśli zadbamy o jego 
odpowiednią aranżację. Poczuciu 
przestrzeni sprzyja niewielka liczba 
ozdób na ścianach.

W niewielkich wnętrzach stosujmy kilka 
źródeł światła. Wybierajmy też lampy 
wyposażone w przezroczyste, np. szklane 
klosze, dające światło rozproszone.

NASZYM 
SPRZYMIERZEŃCEM 
SĄ LUSTRA I MEBLE 

Z POŁYSKIEM. 
POWINNIŚMY MIEĆ 

JE W KAŻDYM 
POMIESZCZENIU. 
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NIEWIELE ŚCIAN
Układ otwarty pozwala na swobodne 
przemieszczanie się i ułatwia dostęp 
do światła. Zyskujemy dzięki niemu 
dodatkowy metraż. Kuchnia połą-
czona z salonem to kwintesencja no-
woczesnego domu. Obydwa pomiesz-
czenia z reguły oddzielamy od siebie 
wyspą lub stołem. Odmienne funk-
cje zazwyczaj podkreślamy różnym 
rodzajem posadzki. Jeśli oddziela-
jące wnętrza ściany są nośne, można 
wykonać podciąg. Gdy nie chcemy 
ich wyburzać, zainwestujmy w prze-
suwne szklane drzwi. Tafle szkła 
ujęte w ramy będziemy zsuwać i roz-
suwać w zależności od potrzeb – nie 
tylko funkcjonalnie, ale i  akustycz-

nie odgrodzą nas od innych części 
domu. 

MEBLE NA MIARĘ
Umeblowanie małych wnętrz po-
winno być lekkie, kompaktowe i  za-
opatrzone w  skrytki. Nawet w  naj-
mniejszej łazience umieśćmy szafki 
z  frontami przesuwnymi. Powieśmy 
też wąskie szafki z  lustrami. Zasto-
sujmy podwieszane sprzęty. Z  kolei 
prysznic zamontujmy bez brodzika, 
pozbywamy się w  ten sposób zbęd-
nych podziałów. Druciane, proste 
półki w  kabinie powinny pomieścić 
niezbędne akcesoria.  W kuchni odpo-
wiednie będą szafki głębokości 60 cm. 
Wybierzmy te najprostsze, o gładkich 

frontach, bez uchwytów. Wtedy mo-
żemy pokusić się o wysoką zabudowę. 
Niezależnie od funkcji pomieszcze-
nia odrzućmy ciężkie, ciemne meble. 
Inspiracji szukajmy we wzornictwie 
lat 60. i współczesnym designie. Me-
ble z jasnego dębu, sosny czy jesionu, 
konstrukcje szklane i z pleksi wpiszą 
się idealnie w nasze potrzeby. Sekret 
tkwi w ich lekkiej konstrukcji, wspar-
tej na delikatnych zwężanych ku do-
łowi, odchylanych na zewnątrz nóż-
kach. Proste, proporcjonalne, pozba-
wione ozdób meble, które potrafią 
wykorzystać plastyczne walory mate-
riałów z jakich powstały spełnią nasze 
wymagania. Postawmy na delikatną 
formę i niewielkie gabaryty. 

SKŁADAJMY I ROZKŁADAJMY
Gdy chcemy zyskać dodatkową prze-
strzeń, pomocny będzie też blat, który 
w  każdej chwili można złożyć. Przy-
mocowany do ściany, tworzy z  nią 
jedną całość – jest prawie niewi-
doczny. Możemy go też ukryć w me-
blach – wówczas przybierze formę wy-
suwanej szuflady czy frontu szafki. 
W tym ostatnim przypadku pełni dwie 
funkcje – schowany stół może być jed-
nocześnie lustrem czy ramą obrazu.
Wybierzmy kanapę z pojemnikiem na 
pościel lub pufy ze skrzynką, do któ-
rej wsadzimy dziecięce zabawki. Ma-
terac położony na skręconych ze sobą 

Pozbądźmy się 
zbędnych rzeczy
Nie zagracajmy mieszkania 
licznymi pamiątkami z podróży, 
wielkimi kalendarzami na 
ścianach czy obrazami 
w masywnych ramach. 
Wszystkie te elementy 
sprawiają, że wnętrza optycznie 
się kurczą. Nie oznacza to, 
że musimy żyć wśród gołych 
ścian. Wieszajmy zdjęcia 
w antyramach lub delikatnych 
oprawach. Pamiętajmy, że 
wszystko to, co ciemne 
i ciężkie przytłacza. Pozwólmy 
nadać naszym wnętrzom 
lekkości.

Gdy miejsca jest nieco więcej, można 
wykorzystać meble o bardziej wyrazistym 
charakterze. Jednak nie powinny 
konkurować z nimi inne elementy 
wyposażenia.
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Na rzecz przestrzeni działają 
też przeszklenia – im więcej ich 
we wnętrzu, tym sprawia ono 
wrażenie większego.
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szafkach będzie wygodnym siedzi-
skiem. Często mamy problem, gdzie 
umieścić łóżko – to niezbędny me-
bel, który zabiera wiele miejsca. Pół-
kotapczany idealnie chowają materac 
w regale, podobnie jak łóżko składane 
do ściany czy pod sufit. To oczywiście 
większy wydatek, ale i  oszczędność 
miejsca. Materac można też schować 
w  wybudowanym stopniu – działa 
wtedy jak szuflada do spania. 

NA RZECZ PORZĄDKU
W  małych mieszkaniach pojawia się 
często problem z  przechowywaniem 

niezbędnych elementów wyposaże-
nia. W  jakie metody warto zainwe-
stować? Półki w  garderobie, zamon-
towane na szynach, które możemy 
przesuwać i umieszczać na dowolnej 
wysokości pomogą zmieścić ubrania 
i zachować przy tym porządek. Egza-
min zdadzą także próżniowe worki do 
przetrzymywania kurtek, kołder i po-
duszek. Uchwyt do rury od odkurza-
cza schowany za drzwiami sprawi, 
że sprzęt będzie niewidoczny, a  jed-
nocześnie pod ręką. Wspomóżmy się 
także hakiem, na którym zawiesimy 
deskę do prasowania. 

Antresola
Oczywiście nie możemy sobie na nią pozwolić, jeśli mamy bardzo niskie 
mieszkanie, jednak już około 3 m wysokości wystarczy, by czuć się 
komfortowo z dodatkowym piętrem. To jak zagospodarujemy tę przestrzeń 
zależy wyłącznie od naszych potrzeb. Dzieci z pewnością ucieszą się, gdy 
przeznaczymy to miejsce na ich zabawki, my z kolei będziemy wdzięczni, 
że stworzony przez nie bałagan jest mało widoczny. W wysokiej kawalerce 
z pewnością warto pomyśleć o antresoli, która odegra rolę małej sypialni 
lub gabinetu. W ten sposób zyskujemy nowe pomieszczenie.
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PODŁOGA WYKOŃCZONA DREWNEM BĘDZIE EFEKTOWNA I TRWAŁA, GDY ZOSTANIE 
FACHOWO UŁOŻONA ORAZ PRAWIDŁOWO WYKOŃCZONA. NIEZBĘDNA JEST WIĘC 
WIEDZA NA TEMAT KLEJÓW I LAKIERÓW DOPASOWANYCH DO PARKIETU.

ochroną posadzki

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

KLEJ
I LAKIER

Drewniana posadzka to kla-
syka. Aby jednak była in-
westycją na długie lata, mu-

simy wybrać nie tylko odpowiedni 
gatunek drewna, ale także klej do 
przyklejenia powierzchni drewnia-
nej oraz  lakier do jej zabezpiecze-
nia. Wybór „chemii parkieciarskiej” 
jest duży i wcale nie taki łatwy. Pod 
uwagę należy wziąć właściwości pre-
paratów, wymiary i grubość parkietu 
czy desek, gatunek drewna, warunki 
panujące w  pomieszczeniu. Przed 
nietrafionymi decyzjami uchroni nas 
doświadczenie dobrego fachowca, 
ale warto zorientować się w możliwo-
ściach i zasadach doboru środków.   

DOBIERAMY KLEJ
Klej to bardzo ważny, choć niewi-
doczny, element inwestycji w  drew-
nianą posadzkę – musi solidnie ją 
połączyć z  podłożem. Preparat po-
winien też kompensować niewielkie 
ruchy parkietu, spowodowane zmia-
nami temperatury lub wilgotności po-
wietrza, a także obciążeniami użytko-
wymi. Jego dobór może przesądzić 
o  żywotności i  stanie posadzki. Klej 
dobieramy w  zależności od rodzaju 
użytego gruntu oraz rodzaju par-
kietu. Inny zastosujemy do przykle-
jenia małych elementów, a inny – do 
dużych. Zasadniczo kleje możemy po-
dzielić na dyspersyjne, rozpuszczalni-
kowe i poliuretanowe. 

KLEJE DYSPERSYJNE
To takie, których rozcieńczalnikiem 
jest woda. Występują jako jedno- 
i  dwuskładnikowe (tzw. kleje prosz-
kowe). Kleje dyspersyjne są ela-
styczne, mają bardzo dobrą stabil-
ność i  wysoką wytrzymałość (przy 
czym preparaty dwuskładnikowe są 
silniejsze – bardzo szybko i  mocno 
wiążą). Ich zaletą jest mała emisja  FO
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zapachów i  oparów, a  także stosun-
kowo niska cena. Pamiętajmy, aby 
ostrożnie obchodzić się z  dyspersyj-
nymi klejami proszkowymi. Rozra-
bia się je samodzielnie i  czasem ła-
two przedawkować wodę. 
Kleje dyspersyjne nie nadają się do 
klejenia podłóg z gatunków o dużym 
współczynniku pęcznienia (np. buko-
wego) czy też dużych elementów po-
sadzkowych (np. pełnych desek). To 
rozwiązanie do parkietu stabilnego 
(np. dębowego). Poleca się je również 
do drewna egzotycznego o dużej za-
wartości olejków naturalnych (np. 
teak, iroco, ipe). Kleje dyspersyjne 
możemy wykorzystać, układając mo-
zaikę (o grubości 8 mm), parkiet lity 
o  wymiarach nieprzekraczających 
22x70x350 mm czy parkiet dwuwar-

stwowy o maksymalnych wymiarach 
70x500 mm. Świetnie sprawdzą się na 
podłożu takim jak jastrych cemen-
towy czy płyty wiórowe, ale należy je 
stosować na wylewce anhydrytowej. 

KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE
To „najstarsze” rodzaje klejów. Nie-
stety, nie są zbyt trwałe i  zawierają 
substancje lotne, które są w pewnym 
stopniu szkodliwe dla zdrowia ludzi 
i  środowiska. Między innymi z  tego 
powodu są coraz mniej popularne. 
Największym atutem klejów roz-
puszczalnikowych jest to, że można 
je stosować na każdym rodzaju pod-

łoża. Nie zawierają wody, spraw-
dzą się więc przy układaniu wrażli-
wych na wilgoć gatunków drewna, 
np. brzozy, grabu, jesionu czy buku. 
Będą odpowiednie do przyklejania 
posadzki składającej się z  małych 
elementów – na większe są zbyt mało 
elastyczne. 

KLEJE POLIURETANOWE
To najpopularniejsze preparaty do 
mocowania parkietów. Są bardzo ela-
styczne, wytrzymałe, niekurczliwe, 
wolno się starzeją i można je stosować 
na ogrzewanie podłogowe. Wykorzy-
stywane są do klejenia parkietu tra-
dycyjnego, jak i desek warstwowych. 
Kleje jednoskładnikowe. Sprawdzą 
się przy posadzce mozaikowej, de-
skach parkietowych,  parkietach war-
stwowych i litych, a nawet bruku 
drewnianym. Kleje jednoskładniko- 
we są dobrym rozwiązaniem 

KLEJEM DO DUŻYCH 
ELEMENTÓW MOŻNA 

KLEIĆ MAŁE ELEMENTY, 
JEDNAK TA ZASADA 

NIE DZIAŁA W DRUGĄ 
STRONĘ. KLEJ DO 

PARKIETÓW NIE BĘDZIE 
NADAWAŁ SIĘ DO DESEK 

LUB DŁUGICH DYLI 
PODŁOGOWYCH.

Klej nanosi się równomiernie odpowiednią szpachlą zębatą na niewielki fragment podłoża 
(nawet jeśli preparat ma wydłużony czas schnięcia) i od razu układa elementy posadzki. 
Wszelkie zabrudzenia powierzchni drewna należy bezzwłocznie usuwać.

Klej dwuskładnikowy 
Jeśli mamy do pokrycia 
posadzką dużą przestrzeń, warto 
wybrać klej dwuskładnikowy. 
Zarówno poliuretanowy, jak 
i poliuretanowo-epoksydowy 
są przeznaczone do każdego 
gatunku drewna. Nie ma 
znaczenia, czy planujemy 
położyć drobną klepkę, czy 
duże deski – efekt będzie tak 
samo dobry i trwały. Jak nazwa 
wskazuje, kleje te składają 
się z dwóch elementów: 
masy i utrwalacza, które 
trzeba połączyć przed samym 
procesem układania posadzki. 
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Do małych klepek o maksymalnej 
długości 400 mm stosuje się kleje 
do parkietu dyspersyjne – są elastyczne, 
zawierają wodę. 
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w  przypadku mocno „pracującej” 
podłogi (gdy drewno pęcznieje i wy-
sycha pod wpływem temperatury 
oraz wilgotności powietrza), co zda-
rza się, gdy elementy posadzkowe 
są wąskie i grube. Natomiast nie za-
leca się nimi przyklejać elementów 
łączonych na styk, np. tzw. lampar-
kietu (parkietu lamelowego), gdyż 
praca posadzki może doprowadzić 
do deformacji krawędziowej – jest to 
wynikiem dużej elastyczności kle-
jów jednoskładnikowych. Wyroby 
te cechuje łatwość aplikacji, na ich 
wyschnięcie trzeba jednak dłużej 
poczekać.  
Kleje dwuskładnikowe. Są uniwer-
salne i  możemy je z  powodzeniem 
stosować do montażu wszystkich ro-
dzajów podłóg drewnianych. Przy-
gotowując je, nie wolno pomylić pro-
porcji – skutkuje to pogorszeniem 
ich właściwości. Po zmieszaniu kleje 
można używać przez około 1-2  go-
dziny. Preparaty dwuskładnikowe 

dobrze trzymają się powierzchni la-
kierowanych, dlatego zalecane są do 
klejenia elementów obustronnie po-
lakierowanych, np. deski bambuso-
wej. Podczas pracy należy uważać, 
aby nie pobrudzić klejem drewnia-
nych elementów. Gdy to nastąpi, 
trzeba bardzo szybko go usunąć za 
pomocą specjalnej nawilżonej ście-
reczki do czyszczenia tego typu za-
brudzeń – kleje poliuretanowe po 
wyschnięciu można usunąć już 
tylko mechanicznie. 
Kleje modyfikowane silanem. Łączą 
uniwersalność zastosowania prepa-
ratów dwuskładnikowych z wygodą 
użycia jednoskładnikowych. Nie 
trzeba ich specjalnie przygotowywać 
ani mieszać, co znacznie przyspiesza 
układanie posadzki. Dzięki swej for-
mule preparaty te mają niższe zu-
życie i  są przyjaźniejsze dla środo-
wiska. Wśród zalet należy wymie-
nić jeszcze długi czas wiązania – klej 
zaczyna wiązać po ok. 40 minutach, 

dzięki czemu mamy dużo czasu na 
ewentualne poprawki. Preparaty te 
nie pozostawiają praktycznie żad-
nych śladów na drewnie, a powstałe 
zabrudzenia łatwo się czyści. 
Kleje hybrydowe. Mogą być rozpro-
wadzane na podłożach cemento-
wych, anhydrycie i  drewnie, nie-
którzy producenci polecają je do 
stosowania bez gruntowania pod-
łoża. Nadają się do każdego rodzaju 
drewna i  formy parkietu. Będą do-
bre do przytwierdzenia mozaiki, 
lameli, parkietu przemysłowego, de-
sek i warstwowych parkietów lakie-
rowanych. Są bardziej elastyczne od 
kleju dwuskładnikowego, a nakłada 
się je tak łatwo jak jednoskładni-
kowe. Szybko wiążą, nie są szko-
dliwe dla zdrowia i drewna, a na do-
datek łatwo je usunąć z  polakiero-
wanej powierzchni. 

KLEJE POLIURETANOWO- 
-EPOKSYDOWE
Te dwuskładnikowe kleje mają 
wszystkie zalety dwuskładnikowych 

Ile lakieru?
Zużycie lakieru do drewna zależy m.in. od narzędzia, którym będzie 
nanoszony oraz od tego, która warstwa będzie nakładana. Najwięcej lakieru 
potrzeba do ułożenia pierwszej powłoki, mniej przy drugiej, a najmniej 
przy trzeciej. Najlepiej i najbardziej ekonomicznie jest zastosować najpierw 
podkład, a potem nałożyć lakier nawierzchniowy – najczęściej wystarczą 
dwie warstwy. Parkieciarze twierdzą, że 1 l lakieru nawierzchniowego 
wystarczy do pomalowania ok. 10 m2 posadzki drewnianej, oczywiście jednej 
warstwy. 

Lakier do drewna przesądza 
o wyglądzie drewnianej 
posadzki, np. może ją 
przyciemnić, nadać jej połysk, 
wydobyć rysunek słojów. 

Lakierowanie podłóg drewnianych 
to zadanie, które z powodzeniem 
możemy wykonać samodzielnie. 
Istotne jest odpowiednie 
przygotowanie powierzchni, wybór 
właściwego produktu i wykorzystanie 
odpowiednich narzędzi.
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klejów poliuretanowych, a  oprócz 
tego wykazują bardzo dobrą przy-
czepność do podłoża. Kleje poliu-
retanowo-epoksydowe można roz-
poznać po charakterystycznym za-
pachu amoniaku w  utwardzaczu. 
Masa i  utwardzacz mają podobną 
konsystencję, co ułatwia połączenie 
obu składników. Preparaty poliure-
tanowo-epoksydowe odznaczają się 
bardzo wysoką wytrzymałością spo-
iny, która jednak jest stosunkowo 
sztywna. Wykazują dobrą przyczep-
ność do różnych materiałów, a po za-
stosowaniu odpowiednich gruntów 
mogą być używane nawet do przy-
klejania parkietu bezpośrednio na 
płytkach ceramicznych, lastryko czy 
stali.

LAKIERY DO DREWNA
Lakier do drewna powoduje, że po-
sadzka jest bardziej odporna na 
uszkodzenia, przesądza także o  jej 
wyglądzie. Jeśli jesteśmy zwolen-
nikami naturalnego drewna, wy-
bierzmy któryś z  preparatów wod-

nych. Naturalną barwę drewna zacho-
wają lakiery poliuretanowe, które nie 
żółkną i mają filtry UV. Natomiast  zło-
cisty odcień posadzki uzyskamy sto-
sując preparaty rozpuszczalnikowe. 
Jednak oprócz zmiany barwy taki 
preparat podkreśli rysunek słojów. 
Producenci oferują także lakiery bar-
wiące, które umożliwiają zmianę kolo-
rystyki drewna. Dostępne są jako go-
towe podbarwiane oraz bezbarwne, 
do których dodaje się pigmenty i uzy-
skuje kolory jak we wzorniku.
Wybierając lakier powinniśmy kie-
rować się gatunkiem drewna, z  ja-
kiego została wykonana posadzka. 
Innego użyjemy do parkietu 
z  drewna liściastego, a  jeszcze in-
nego do drewna drzewa iglastego 
czy egzotycznego. Rozróżnienie to 
związane jest z  twardością danego 
gatunku drewna, a tym samym jego 
elastycznością.  

DO DREWNA DRZEW 
LIŚCIASTYCH…
Do lakierowania drewna pochodzą-
cego z drzew liściastych wybierajmy 
preparaty elastyczne, które nie pę-
kają podczas pracy drewna, np. la-
kiery poliuretanowe, uretanowe 
i  uretanowo-alkidowe. Jedynie do 
tzw. kwaśnych gatunków (np. dębu), 
zawierających kwasy i  garbniki, nie 
stosujmy preparatów poliuretano-
wych, gdyż przyciemniają drewno. 

Na gatunki drewna tzw. intensyw-
nie pracujące, takie jak buk, nie na-
leży nakładać lakierów wodnych. 
Przed ułożeniem pierwszej warstwy 
lakieru należy drewno drzew liścia-
stych zabezpieczyć odpowiednim 
podkładem, który nie pęka podczas 
pracy drewna.

…DRZEW IGLASTYCH
Drewno drzew możemy lakierować 
lakierami alkidowymi, uretanowymi 
czy uretanowo-alkidowymi. Jednak 
zanim przystąpimy do pracy, mu-
simy usunąć żywicę, dlatego prze-
mywamy posadzkę acetonem lub 
benzyną. Miejsca, w  których znaj-
dowały się torebki żywiczne wypeł-
niamy odpowiednim podkładem.   

…DRZEW EGZOTYCZNYCH
Większość egzotycznych gatunków 
drewna możemy zabezpieczyć do-
wolnymi preparatami do drewna, jed-
nak przed ich nałożeniem musimy 
zastosować podkład neutralizujący 
olejki eteryczne. Do gatunków egzo-
tycznych, które zawierają inhibitory 
spowalniające działanie utwardzaczy 
obecnych w  lakierach (np. lapacho, 
iroko), przeznaczone są specjalne la-
kiery do tzw. trudnych gatunków. 
Jednak  nawet ich nie można stoso-
wać bezpośrednio na takie drewno 
– najpierw musimy nałożyć specjalny 
podkład odcinający. 

Co z podkładem?
Obojętnie, jaki lakier wybierzemy, 
przed nałożeniem pierwszej 
warstwy należy nałożyć na 
parkiet lakier podkładowy. 
Jego zadaniem będzie odcięcie 
naturalnych kwasów mineralnych, 
które zawiera drewno i oczywiście 
zmniejszenie chłonności podczas 
nakładania pierwszej warstwy 
nawierzchniowego lakieru. 
Dodatkowo dzięki podkładowi 
drewno mniej ściemnieje, niż 
bez jego zastosowania. Regułą, 
którą należy bezwzględnie 
przestrzegać, jest stosowanie pod 
lakier wodny podkładu wodnego, 
a pod lakier rozpuszczalnikowy 
podkładu rozpuszczalnikowego. 
Choć są lakiery, np. alkidowo- 
-uretanowe nie wymagające 
używania podkładu. 
Szczególnie w przypadku drewna 
egzotycznego, zawierającego 
substancje oleiste i różne 
związki chemiczne, nałożenie 
specjalnego podkładu jest 
bezwzględnie konieczne, 
aby nie doszło do wielce 
prawdopodobnej m.in. koagulacji 
lakieru (widocznej jako efekt 
skórki pomarańczy) czy też 
zmiany koloru drewna.

Do lakierowanie podłóg 
w pomieszczeniach 
mieszkalnych, czyli 
względnie niedużych 
wnętrz, wykorzystuje 
się najczęściej wałki lub 
pędzle.
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POMIESZCZENIA 
INTENSYWNIE 
UŻYTKOWANE
Drewniana posadzka w  holu czy na 
schodach wymaga powłoki zabez-
pieczającej o większej odporności na 
uszkodzenia mechaniczne i  zaryso-
wania. Intensywny ruch bardzo do-
brze znoszą lakiery poliuretanowe. 
Możemy także zdecydować się na od-
porne na uszkodzenia wyroby che-
moutwardzalne. Niestety przez wiele 
miesięcy (a  niekiedy nawet lat) po 
malowaniu mogą one wydzielać tok-
syczne opary. Wprawdzie według obo-
wiązujących norm ich stężenie jest 
dopuszczalne, jednak należy zwrócić 
uwagę na to, że mimo bardzo dobrych 
cech użytkowych lakiery preparaty 

są z reguły blisko dwukrotnie tańsze 
od poliuretanowych.

MAT CZY POŁYSK?
Efekt odbicia światła, który uzysku-
jemy po nałożeniu lakieru zależy od 
stopnia jego połysku. Ma on bardzo 
duży wpływ na estetykę posadzki, 
pierwsze wrażenie i  postrzeganie 
wystroju wnętrza jako całości. Stop-
nie połysku, które możemy uzyskać 
dzięki lakierom to: mat, półmat i po-
łysk. Lakiery matowe podkreślają 
naturalny wygląd drewna i  tłumią 
refleksy świetlne, dlatego polecane 
są do wnętrz jasnych, mocno oświe-
tlonych. Dobrze będą prezentowały 
się szczególnie na dużych, otwartych 
płaszczyznach. Ponadto na matowej 

powierzchni ślady użytkowania są 
mniej widoczne. 
Producenci oferują także lakiery, 
które umożliwiają trwałe wykoń-
czenie powierzchni parkietu z  poły-
skiem. Błyszcząca posadzka odbija 
najwięcej światła, co pozwala roz-
świetlić pomieszczenie, a  zastoso-
wana w  mniejszych mieszkaniach, 
optycznie je powiększy. Jednak po-
włoka ta jest bardziej podatna na 
uszkodzenia mechaniczne, a  ślady 
użytkowania, wszelkie niedoskona-
łości, a także zabrudzenia są bardziej 
widoczne. Z czasem posadzka z poły-
skiem ulega zmatowieniu. 
Natomiast lakiery półmatowe łączą 
w sobie cechy obu wymienionych ro-
dzajów. To właśnie po nie najczęściej 
sięgają parkieciarze. Lakier w  pół-
macie gwarantuje uzyskanie wykoń-
czenia o  satynowym, lekko rozświe-
tlonym i  spokojnym charakterze. 
Sprawdza się w  pomieszczeniach 
utrzymanych w różnym stylu. 

POSADZKA W KUCHNI 
I ŁAZIENCE
Kuchnia i  łazienka to pomieszcze-
nia, w  których coraz częściach po-
jawia się drewno. Jeśli chcemy, aby 
drewniana posadzka w  tych po-
mieszczeniach była trwała, mu-
simy wybrać lakier odporny na wil-
goć. Dobrym rozwiązaniem będą la-
kiery poliuretanowy, uretanowy oraz 
uretanowo-alkidowy. 

PAMIĘTAJMY, ŻE WYBIERAJĄC 
CHEMIĘ NIEZBĘDNĄ 

DO WYKONANIA 
TRWAŁEJ POSADZKI, 
NALEŻY KORZYSTAĆ 

Z PRODUKTÓW TEGO 
SAMEGO PRODUCENTA 
I TEJ SAMEJ MARKI. NIE 
WARTO OSZCZĘDZAĆ 
I DECYDOWAĆ SIĘ NA 
NIEZNANE PREPARATY 
– KOSZT POPRAWEK 
MOŻE PRZEWYŻSZYĆ 
CENĘ PRODUKTÓW 

RENOMOWANEJ FIRMY. 

Użytkowanie podłogi lakierowanej możemy 
rozpocząć dopiero po tym, jak ostatnia 
warstwa dokładnie wyschnie. Przez 
pierwsze tygodnie nie należy przykrywać 
parkietu dywanami.

Wybór lakieru uzależniony jest od stopnia 
intensywności eksploatowania podłogi. Inny 
lakier położymy w sypialni, a inny powinien 
pokryć podłogi w przedpokoju czy schody. 
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KTÓŻ Z NAS NIE LUBI WCHODZIĆ 
DO PACHNĄCEJ I CZYSTEJ 
ŁAZIENKI? JEDNAK Z UPŁYWEM 
CZASU WIELE ELEMENTÓW 
TRACI SWOJĄ ŚWIEŻOŚĆ. 
ABY PRZYWRÓCIĆ SPRZĘTOM 
ICH BLASK WYSTARCZY UŻYĆ 
ODPOWIEDNICH PREPARATÓW. 
BARDZO CZĘSTO MOŻEMY 
ZASTĄPIĆ JE NIESZKODLIWYMI 
ŚRODKAMI DOMOWYMI.

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Wypielęgnowana
ŁAZIENKA
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Łazienka to miejsce pachnące 
czystością, gdzie unosi się deli-
katna woń perfum, płynu do ką-

pieli, szamponów… Nie musi być du-
żych rozmiarów, najważniejsze, aby  
była komfortowa. I nie chodzi o bo-
gate wnętrza, ale o czystość, schlud-
ność, zadbaną armaturę, ściany i pod-
łogi. W pomieszczeniu tym powstają 
uporczywe zabrudzenia. W czasie 
sprzątania nierzadko mierzymy się 
z kamieniem, grzybem, brudnymi 
fugami, osadami. Dlatego też, je-
śli chcemy, aby nam nasza łazienka 
„pachniała czystością”, musimy o nią 
odpowiednio zadbać. Wiele zależy 
od tego, jakich środków użyjemy do 
tego celu. Wcale nie jest to takie oczy-
wiste, jak nam się wydaje. 

PRZYDATNE PREPARATY 
Do czyszczenia armatury dostępne 
są różne, skoncentrowane prepa-
raty chemiczne. Najczęściej zawie-
rają w  swoim składzie kwas amido-
sulfonowy czy fosforowy. Skutecznie 
usuwają rdzę, kamień wodny, osady 
wapienne, cementowe czy resztki 
mydła. Należy zachować ostrożność 
przy używaniu środków o dużej za-
wartości fluoru, występujących np. 
w środkach do usuwania rdzy. Dłuż-
sze ich działanie może prowadzić do 
powstawania plam. Z tego powodu 
trzeba natychmiast usunąć pozosta-
łości po preparacie. Do likwidowania 
większych zanieczyszczeń zalecane 
są nieszorujące środki w płynie lub 
kremie. Ich skuteczność można po-
prawić poprzez użycie miękkiej, nie-
szorującej powierzchni gąbki. 

LŚNIĄCA TOALETA
Czyszcząc muszlę, w pierwszej ko-
lejności dobrze jest obniżyć lustro 
wody. Możemy do tego celu wykorzy-
stać jednorazowy kubek. Następnie 
nanosimy preparat na wewnętrzną 
powierzchnię muszli i pozostawiamy 
na kilka minut. Ważne jest, aby przy 
sprzątaniu również dezynfekować 
muszlę i deskę sedesową, używając 
do tego celu odpowiedniego środka. 
Zewnętrzną stronę muszli myjemy 
roztworem płynu do mycia naczyń, 
co nada urządzeniu połysk. Nie na-
leży zapominać o szczotce do czysz-
czenie toalety. Na czas działania 

środka czyszczącego pozostawiamy 
ją zanurzoną w wodzie muszli, żeby 
ją zdezynfekować. 
Do pielęgnacji muszli możemy sto-
sować tabletki do czyszczenia protez 
dentystycznych – wrzucamy dwie ta-
bletki do toalety na noc, a rano spusz-
czamy wodę. Dobrym nawykiem jest 
wsypanie raz w tygodniu do muszli 
szklanki sody oczyszczonej – następ-
nie spuszczamy wodę. Soda zneutra-
lizuje niemiłe zapachy i zapobiegnie 
zapychaniu się rur. 
Jeżeli w toalecie pojawiły się zacieki, 
wlejmy do muszli puszkę coca coli. 
Po godzinie wystarczy spuścić wodę. 
Osad z kamienia i brzydkie plamy 
usuniemy z sedesu dzięki własno-
ręcznie przygotowanej paście. Wy-
starczy zmieszać boraks z kilkoma 
łyżkami octu i rozprowadzić na brud-
nym miejscu. Po kilku godzinach 
spłukujemy – efekt na pewno będzie 
zadowalający. 

CZYSZCZENIE WANNY 
Z wannami akrylowymi i z włókna szkla-
nego należy obchodzić się ostroż-
nie. Środki ścierne, proszki do szo-
rowana czy mleczka nie wchodzą tu 
w grę. Do ich umycia wystarczy płyn 
do mycia naczyń lub mydło w pły-
nie. Trzeba też pamiętać, że szorstkie 
gąbki czy ostre ścierki mogą zmato-
wić powierzchnię i z czasem popsuć 
estetyczny wygląd naszej wanny. Do 
akrylu nie należy używać także pro-
duktów zawierających amoniak, ace-
ton czy alkohol. 

DOBRYM NAWYKIEM 
JEST WSYPANIE 

RAZ W TYGODNIU 
DO MUSZLI SZKLANKI 

SODY OCZYSZCZONEJ 
– NASTĘPNIE SPUSZCZAMY 

WODĘ.
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Najważniejsze, aby o czystość w łazience 
dbać systematycznie. Wystarczy zaniedbać 
ją na krótki czas, by na wannie pokazały 
się trudne do wyszorowania plamy, a na 
obrzeżach umywalki czy sedesu zaległ 
mokry kurz. odpowiednią scenografię.
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Wanny emaliowane są bardzo wraż-
liwe na zarysowania, łatwo ulegają 
obtłuczeniu. Do ich czyszczenia nie 
wolno używać druciaków, produk-
tów zawierających materiały ścierne, 
agresywnych, kwaśnych i  chloro-
wych środków myjących. Spraw-
dzają się tu mleczka w sprayu, które 
skutecznie usuwają kamień, osady 
z  wody i mydła, rdzę. Można także 
stosować nasączone środkami che-
micznymi chusteczki przeznaczone 
do czyszczenia łazienki. 
Aby usunąć osad z kamienia na dnie 
wanny, polewamy go octem i zasypu-
jemy kwaskiem cytrynowym lub po-
lewamy świeżym sokiem z cytryny. 
Najlepiej mieszankę pozostawić na 
noc. Rano spłukujemy wannę cie-
płą wodą. Jeśli osad z kamienia jest 
gruby, czynność musimy powtórzyć. 
W walce z plamami pomocna często 
bywa papka soli kuchennej i  soku 
z  cytryny – nakładamy ją na zabru-
dzenia na ok. godzinę. 
W przywróceniu blasku wannie ema-
liowanej pomoże nam roztwór soli 
i terpentyny. Alternatywnie możemy 
napełnić wannę wodą i dodać do niej 

nieco wybielacza do tkanin  –  pozo-
stawiamy ją tak na kilka godzin. Rdzę 
z wanny emaliowanej można usu-
nąć stosując mieszankę wody i sody 
oczyszczonej. Należy ją nanieść na 
rdzę i spłukać po kilku godzinach.

WANNA BEZ RYS 
Matowa i przebarwiona wanna nie 
wygląda najładniej. Po dokładnym 
wyczyszczeniu wannę akrylową mo-
żemy potraktować mleczkiem po-
lerskim, które pomoże pozbyć się 
utrwalonych zacieków. Pasta przyda 
się także do niwelowania niewiel-
kich zarysowań. Zanim jednak jej 
użyjemy, powierzchnię wanny na-
leży zeszlifować papierem ściernym 
przeznaczonym do szlifu na mokro. 
W pierwszej kolejności używa się pa-
pieru gruboziarnistego, a potem ko-
lejno papierów o drobniejszych ziar-
nach. Wygładzone i osuszone na-
prawiane miejsce polerujemy pastą 
polerską. 
Większe uszkodzenia naprawimy za 
pomocą płynnego akrylu, który łą-
czymy z utwardzaczem. Możemy 
także kupić gotowe zestawy napraw-

cze do akrylu. Najlepiej wybrać śro-
dek producenta naszej wanny. Wów-
czas będziemy mieli pewność, że 
odcień bieli w naprawianym miej-
scu będzie identyczny z kolorem po-
wierzchni wanny. 
Natomiast, by zatuszować niewielkie 
odpryski i pęknięcia na wannie ema-
liowanej, stosujemy emalię zapraw-
kową. Nakłada się ją łatwo za pomocą 
pędzelka, a całkowity efekt utwar-
dzenia następuje w ciągu doby. 

PAMIĘTAJMY, ŻE UŻYWAJĄC 
OCTU, PRZEZ JAKIŚ CZAS 
BĘDZIEMY ODCZUWAĆ 
JEGO ZAPACH W CAŁEJ 
ŁAZIENCE, A NAWET W 

CAŁYM MIESZKANIU. MOŻE 
BYĆ ON DOŚĆ INTENSYWNY, 
DLATEGO OSOBY WRAŻLIWE 
– POWINNY UWAŻAĆ I JAK 

NAJSZYBCIEJ WIETRZYĆ 
MIESZKANIE.

Aby nie doprowadzić do powstania nieestetycznych i trudnych do usunięcia plam, wszystkie powierzchnie najlepiej jest szybko wyczyścić 
zaraz po ich zabrudzeniu. Pamiętajmy jednak, że nie do każdej wanny, brodzika czy umywalki możemy użyć tych samych preparatów 
czyszczących – dobieramy je w zależności od materiału, z jakiego wykonane są sprzęty łazienkowe. 
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KABINY PRYSZNICOWE 
Szybko powstają tu zacieki z twardej 
wody i mydła, a w rogach pojawia się 
pleśń. Znanym od lat sposobem po-
zbywania się tych problemów jest 
oczywiście ocet. By ułatwić sobie 
pracę, wlewamy go do spryskiwacza, 
polewamy kabinę, pozostawiamy na 
kilka  minut, po czym polerujemy 
gąbką, od razu spłukując wodą. Po-
dobnie postępujemy stosując kwask 
cytrynowy –  mieszamy go z wodą 
i spryskujemy zabrudzoną po-
wierzchnię (2 łyżki na 200 ml wody). 
Kiedy chcemy, by kamień zniknął z 
brodzika, możemy go zatkać, wlać 
gorącą wodę z octem, poczekać kil-
kanaście minut i umyć. Sprawdzi się 
także soda oczyszczona wymieszana 
z wodą. „Papkę” nakładamy na miej-
sca zabrudzone, po kilku minutach 
ściągamy, myjąc i polerując. 
Dostępne są także środki przezna-
czone do czyszczenia kabin pryszni-
cowych. Zabezpieczają powierzch-
nię przed ponownym powstawaniem 
zacieków, skutecznie usuwają brud. 
Gąbki celulozowe, ściereczki z mi-
krofibry czy szczoteczki z miękkim 
włosiem ułatwią nam pracę. 
Szkło na kabinach najlepiej po każ-

dej kąpieli osuszać, np. ściągaczką 
do okien. Jeśli nie mamy do tego 
cierpliwości i na szybie pojawił się 
osad z kamienia, trzeba sięgnąć po 
detergent – wybierzmy taki, który 
nie porysuje powierzchni. Po ca-
łym zabiegu dokładnie spłukujemy 
i osuszamy powierzchnię.

BATERIE JAK NOWE
Baterie czyścimy płynem do zmywa-
nia, natomiast osad z kamienia usu-
wamy podgrzanym octem, sokiem 
z cytryny lub roztworem kwasku cy-
trynowego. Plamy z wody usuwamy 
suchą ściereczką z dodatkiem mąki, 
a z rdzy szmatką zwilżoną amonia-
kiem. Aby baterie lśniły jak nowe, 
można je czyścić wilgotną ścierką 
maczaną w popiele, a następnie po-
lerować irchą.  
Dobrym sposobem na pozbycie się 
kamienia z dyszy prysznicowej jest 
użycie octu. Dyszę demontujemy, 
zanurzamy w garnku wypełnionym 
mieszaniną octu i wody (minimum 
po 100 ml każdego składnika). Gar-
nek stawiamy na ogniu i gotujemy 
przez ok. 15-20 minut. Po takim za-
biegu dysza będzie wyglądać jak 
nowa.

CZYSTE PŁYTKI I FUGI
Glazurę czyścimy szczoteczką zamo-
czoną w wodzie z dodatkiem mydła 
w płynie lub płynu do naczyń. Trudne 
do usunięcia plamy na płytkach ce-
ramicznych zlikwidujemy bez trudu 
octem. Kafelki będą lśnić, a także 
staną się odporne na wilgoć i tworze-
nie się kamienia wodnego, jeśli po 
umyciu natrzemy  je specjalną emul-
sją do polerowania. Pozostawiamy 
ją na jakiś czas, a potem, zanim zu-
pełnie zaschnie, polerujemy glazurę 
miękką szmatką. Zmatowiałym płyt-
kom przywrócimy połysk roztworem 
soli amoniakalnej (salmiakiem).
Brudne, poczerniałe fugi między 
kafelkami możemy wybielić roz-
tworem amoniaku. Tak samo sku-
teczny jest proszek do pieczenia. Wil-
gotną szmatkę zanurzamy w proszku 
i  trzemy brudne miejsca. Do wy-
czyszczenia fug możemy użyć małej 
szczoteczki, np. do zębów. Przydatny 
jest również oczyszczacz parowy, któ-
rym można wyczyścić fugi i inne 
trudno dostępne zakamarki. 

Ważne dodatki
Elementy chromoniklowane, np. wieszaki na ręczniki i podstawki pod 
szklane półeczki, czyści się tymi samymi środkami, co baterie nad wanną 
i nad umywalką. Można też użyć mieszaniny proszku do szorowania i oleju 
jadalnego, a następnie polerować do połysku irchą. Plamy z rdzy możemy 
natrzeć  kilkakrotnie tłuszczem, a po 3-4 dniach przecieramy szmatką 
zwilżoną amoniakiem. Jeśli rdza nie ustąpiła całkowicie, zabieg powtarzamy. 

Jeśli glazura nie jest zniszczona i mocno zabrudzona, wystarczy 
przemyć ją płynem i szmatką z mikrofibry. 

Do czyszczenia kafelków na ścianie, płytek podłogowych i fug 
idealne są neutralne i zasadowe środki.
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WIESZANIE MEBLI, 
URZĄDZEŃ CZY 
ARTYKUŁÓW 
DEKORACYJNYCH TO 
ZADANIE, KTÓRE RZADKO 
ZLECAMY SPECJALISTOM. 
NAJCZĘŚCIEJ 
WYKONUJEMY JE SAMI. 
W ZALEŻNOŚCI OD 
FUNKCJI SPRZĘTU, JEGO 
CIĘŻARU I RODZAJU 
ŚCIANY, ZADANIE TO 
WYMAGA INNEGO 
SYSTEMU MOCOWANIA.

AUTOR TEKSTU: Jakub Andrzejewski

z gwarancją
MOCOWANIE

Jak zawiesić szafkę i  półkę tak, 
aby hak wytrzymał nie tylko cię-
żar mebla, ale również zawartość, 

którą go obciążymy? W  jaki sposób 
zamocować na ścianie telewizor i kino 
domowe, abyśmy mogli spać spo-
kojnie, bez obaw o drogocenne urzą-
dzenia? Co sprawi, że ciężki obraz 
nad łóżkiem, duże lustro w  masyw-
nej ramie nad kanapą lub kamienna 
płaskorzeźba nad stołem w  jadalni 
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nie będzie zagrażać domownikom? 
Kluczem do solidnego mocowania wi-
szących sprzętów jest wiedza na te-
mat podłoża oraz dopasowanie koł-
ków, wkrętów, śrub, haków i  innych 
elementów mocujących do potrzeb. 
Ich producenci wciąż udoskonalają 
swe artykuły, dzięki czemu prace do-
mowe przebiegają coraz sprawniej.

MOCOWANIE MEBLI
Szafki wiszące, niezależnie czy sy-
tuowane w  pokoju, kuchni czy ła-
zience wymagają odpowiednich koł-
ków i  wkrętów. Możemy korzystać 
z kołków  rozporowych wykonanych 
z  tworzywa sztucznego, najlepiej ny-
lonowych lub poliamidowych. Ich 
przeznaczenie powinno zgadzać się 
z  naszym zapotrzebowaniem. Za-
tem w sklepie z materiałami budow-
lanymi dobierać należy kołki oraz 
wkręty do wymagań szafki, jej cię-
żaru, rodzaju ściany, głębokości i spo-
sobu montażu (standardowy lub prze-
tykowy). Długość oraz średnica kołka 
z wkrętem jest w tym przypadku naj-
istotniejsza, gdyż od tych dwóch pa-
rametrów będzie zależała siła moco-
wania. Wkręt do szafek wiszących po-
winien być o 5 mm dłuższy od kołka 
i dopasowany do jego wymiarów. 
Tradycyjne zawieszki meblowe wy-
magają wkrętu zakończonego ha-
kiem. Natomiast bardziej nowocze-
sną metodą wieszania szafek jest 
montaż z  użyciem perforowanej li-
stwy i  regulowanych haków. Wypo-
ziomowana listwa umożliwia po-

prawne wykonanie otworów w  ścia-
nie. Haki do mocowania mebli mają 
plastikową obudowę i  przykręca się 
je do bocznej ścianki szafki w  na-
rożu od wewnątrz za pomocą ze-
stawu wkrętów. Mają dwie śruby re-

gulujące dystans i położenie. Do wy-
boru są haki o  możliwości regulacji 
w dół 7 mm, górę 11 mm, tył 3,5 mm 
i przód 12,5 mm. Para takich wiesza-
ków udźwignie ciężar równy 130 kg. 
Wystające poza korpus szafki meta-
lowe haki zawiesza się na perforowa-
nej listwie.

WIESZAMY SPRZĘT 
ELEKTRONICZNY
Najczęściej montaż naścienny do-
tyczy telewizora, rzadziej kina do-
mowego, dekodera itp. Zwłaszcza ze 
względu na wysoką wartość sprzętu 
chcemy, aby ich mocowanie było so-
lidne. Sposób montażu telewizora za-
leży od typu materiału ściennego, 
wagi odbiornika i  rozmieszczenia 
otworów montażowych na jego tyl-
nej obudowie. Do nich dobiera się 
uchwyt ścienny. W  celu zakupu od-
powiedniego stelaża należy zapo-
znać się z  oznaczeniami standardu 
VESA informującymi o rozmieszcze-
niu otworów w telewizorze (np. VESA 
200x200 oznacza, że między otwo-
rami jest 200 mm odległości). W ścia-
nach nośnych i murowanych najczę-
ściej stosuje się dla stelaża specjalne 
kotwy mocujące. Przy zabudowie 
z płyt g-k potrzebne będą rozprężne 
dyble rozporowe wykonane z metalu. 
Jednak dla pewności montażu warto 
wbudować w  ścianę wzmocnienia 
lub poprzeczki, aby zapobiec wyrwa-
niu kołków oraz zniszczeniu płyty. 
W ten sam sposób możemy na ścia-
nie zamocować półki na odtwarzacz 
multimedialny lub dekoder.

DO PRZENOSZENIA 
WYJĄTKOWO DUŻYCH 
OBCIĄŻEŃ ZARÓWNO 

W MATERIAŁACH 
PEŁNYCH, JAK 
I DROBNO- 

OTWOROWYCH 
STOSUJEMY KOTWY 
CHEMICZNE, KTÓRE 

WKLEJA SIĘ W OTWÓR. 

Szafki kuchenne 
często przenoszą 
duże obciążenie, 
dlatego ich montaż 
wymaga specjalnego 
mocowania. 

Telewizory mocuje się 
na stelażach płaskich 
lub pozwalających 
na modyfikowanie 
położenia ekranu. 
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LUSTRA, KARNISZE  
I LAMPY 
Kołki rozporowe mogą służyć do mo-
cowania wkrętów zakończonych ha-
kiem lub oczkiem, ułatwiającym za-
wieszanie kinkietów i żyrandoli. Do 
wyboru mamy kołki uniwersalne, 
które podczas dokręcania wkrętu 
ulegają rozparciu i  pęcznieniu, co 
daje stabilne, czterostronne zako-
twienie w  większości materiałów 

ściennych. W przegrodach wykona-
nych z miękkich materiałów, takich 
jak choćby lekki beton komórkowy, 
stosuje się kołki metalowe z  gwin-
tem metrycznym. Wymagają osa-
dzenia w  otworach mniejszych niż 
ich średnica.
Jeśli ściana pokryta jest styropia-
nem, możemy zawiesić na niej je-
dynie lekkie przedmioty, a  do 
ich mocowania służą kołki ślima-
kowe. Wkręca się je bezpośrednio 
w ścianę, bez uprzedniego nawierca-
nia otworów. Natomiast w  ścianach 
z  płyt g-k stosuje się specjalny ro-
dzaj zaciskanych metalowych kotew 
mocujących. 
Żyrandole z  kolei wiesza się za po-
mocą kotew skrzydełkowych. Do ich 
montażu konieczne jest wywier-
cenie dość dużego otworu. W  ścia-
nach o  konstrukcji częściowo pu-
stej (z płyt g-k lub wiórowych czy ce-
gły dziurawki) stosuje się kołki typu 
molly (MHD), które tworzą grzybek 
oporowy od wewnątrz konstruk-
cji. Jego dokręcenie rozpiera tuleję 
metalową i tworzy solidne mocowa-
nie. Do instalacji konieczne jest uży-
cie specjalnych szczypiec, ułatwiają-
cych wstępne zaciśnięcie kołka. 
Elementy dekoracyjne, karnisze, 
i lekkie lampy zawiesimy bardzo 
sprawnie, wybierając kołki szyb-
kiego montażu, gdzie zamiast 
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Łatwe 
wkręcanie
Wieszanie elementów 
dekoracyjnych w mieszkaniu 
może nie wymagać 
wcześniejszego wykonywania 
otworów wiertarką 
i stosowania kołków. 
Między innymi w miękkich 
powierzchniach, takich jak 
drewno, do zawieszenia 
sprzętów potrzebne są 
tylko same wkręty. W domu 
wzniesionym z bali nie będą 
potrzebne. Przydadzą się 
natomiast samowiercące 
wkręty do drewna litego. 
Wystarczy użyć śrubokrętu 
lub wkrętarki, aby łatwo 
zamocować wkręt w ścianie. 
Oprócz tych przeznaczonych 
do drewna, znajdziemy 
też samowiercące wkręty 
łączące blachę, PVC, płyty 
drewnopochodne, metalowe, 
gipsowo-kartonowe, 
laminowane, wiórowe 
i z drewna klejonego. 
Warto wybierać produkty 
dopasowane do materiału, 
na którym będzie wisiała 
dana ozdoba, szafka czy 
półka. Oprócz wymiarów 
wkrętu producent 
umieszcza na opakowaniu 
informację o tak zwanej 
przewiercalności, podawanej 
w milimetrach.

Wybierając wkręty należy kierować się ich przeznaczeniem i dopasowaniem do 
wieszanego sprzętu oraz rodzaju materiału ściennego w danym pomieszczeniu.

Do mocowania lamp wiszących stosuje się wkręty zakończone hakiem. Sprawdzą się przy 
standardowych, w miarę lekkich oprawach. Do ciężkich należy użyć specjalnych kotew.
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 REKLAMA 

Wieszanie obrazów
Obrazy zawiesimy na ścianie szybko i sprawnie, korzystając z taśm 
montażowych. To dwustronnie klejone paski utrzymujące nawet ciężar 
lustra czy wieszaka na palta. Zapewniają szybki demontaż bez uszkodzenia 
powierzchni ściany. Do wyboru są też rzepy przeznaczone do wieszania 
dekoracji. Cięższe obrazy zamocujemy za pomocą uniwersalnych 
kołków, lecz do bardziej cennych warto użyć regulowanego zestawu 
antykradzieżowego. Jest to specjalny zestaw elementów. Ułatwia 
prawidłowe zawieszenie obrazu o wadze do 40 kg. Jego zabezpieczenie 
uniemożliwia szybkie zdjęcie przedmiotu ze ściany. Wykorzystuje śruby 
w kształcie litery T, która blokuje zawieszkę przy próbie kradzieży. Jeśli 
zapragniemy przemieścić obraz, konieczne będzie użycie specjalnego 
klucza. W skład zestawu wchodzą dwie zawieszki z haczykami, dwie 
śruby z kołkami i wkręty do montażu w drewnianych ramach lub śruby 
gwintowane przeznaczone do ram metalowych.

wkrętu używa się gwintowanego 
gwoździa. Wbija się go w  umiesz-
czony w otworze kołek. Rozwiązanie 
stosuje się do ścian z cegły natural-
nej, betonu, gazobetonu czy natural-
nego kamienia. 

PRZENOSZENIE DUŻYCH 
OBCIĄŻEŃ
Ciężkie sprzęty, w  tym pokaźne lu-
stra, ciężkie story na karniszach, 
masywne żyrandole, hamaki i  wi-
szące siedziska, wymagają solid-
nego rozwiązania. Do przenosze-
nia wyjątkowo dużych obciążeń za-
równo w  materiałach pełnych, jak 
i  drobnootworowych stosujemy ko-
twy chemiczne, które wkleja się 
w otwór. Szklana ampułka z żywicą, 
utwardzaczem i kruszywem wzmoc-
niona tuleją siatkową osadzana jest 
w  ścianie, a  następnie wkręca się 
w  nią kotew. Zbiorniczek z  klejem 
pęka i zachodzi reakcja chemiczna, 
prowadząca do utwardzenia za-
prawy w ciągu kilku minut. 
Zamiast ampułki używa się 
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też tulei dziurkowej, przed której 
montażem pistoletem wstrzykuje 
się w  otwór zaprawę klejową. Mon-
taż sufitowy wymaga kapturków 
ochronnych, uniemożliwiających 
wydostawanie się zaprawy z otworu.

SPRAWNE MOCOWANIE 
Podczas wieszania w domu sprzę-
tów oraz elementów dekoracyjnych 
możemy ułatwić sobie prace dzięki 
nowoczesnym wkrętom oraz narzę-
dziom, pozwalającym sprawnie zamo-
cować meble, oprawy oświetleniowe 
czy urządzenia. Działania usprawnią 
choćby kołki szybkiego montażu lub 
wkręty samowiercące. Jeśli wieszany 
przedmiot wymaga jedynie pojedyn-
czego miejsca mocowania, do wpro-
wadzenia wkrętu w kołek lub bezpo-
średnio w miękki materiał ścienny 
wystarczy prosty śrubokręt. 

Jeśli do przykręcenia mamy wię-
cej punktów montażu, dobrze mieć 
pod ręką wygodniejsze narzędzie. 
Przyda się wkrętak grzechotkowy, 
czyli inaczej z mechanizmem zapad-
kowym, ułatwiającym wkręcanie. 
Nie musimy w czasie przykręcania 
wkrętu czy śruby wykonywać peł-
nego ruchu obrotowego, lecz jedy-
nie w wygodnym zakresie dla dłoni. 
Komfortowe trzymanie zapewni rę-
kojeść z  miękkiego tworzywa. Do 
tego, aby wkręt nie spadł w trakcie 
pracy służy magnetyczna końcówka, 
utrzymująca go w miejscu montażu. 
Pokrętło grzechotkowe wkrętaka 
może mieć uchwyt wtykowy dla 
wymiennych bitów o różnych koń-
cówkach. Dzięki temu jedno narzę-
dzie zmieni nam się w udoskona-
lony śrubokręt krzyżowy lub płaski 
czy też klucz ampulowy albo nasa-

dowy. W dużych zestawach bity będą 
miały różne wielkości, co pozwoli na 
szersze możliwości wykorzystania 
sprzętu. 
Najczęściej przy większych pracach 
montażowych wykorzystuje się obec-
nie wkrętarki elektryczne. Mają te 
same funkcje co wkrętaki, ale nie 
wymagają od nas wykorzystania siły. 
Ponadto możemy skorzystać z wkrę-
tarko-wiertarki, która umożliwi nam 
też wcześniej wykonanie otworu na 
kołek montażowy. Aby praca prze-
biegała sprawnie, dobrze jest mieć 
sprzęt zasilany akumulatorem. Uła-
twi nam działanie z dala od gniazda 
elektrycznego. 
Podczas montażu wiszących sprzę-
tów i urządzeń warto wykorzystać  
adapter kątowy dla wkrętarki. To 
nakładka pozwalająca na dokręce-
nie śrub i wkrętów nawet w trudno 
dostępnych miejscach.

Niewidoczne 
mocowanie półek
W ofercie sklepów z materiałami 
budowlanymi znajdziemy 
uniwersalne kołki rozporowe 
NNB/HB, służące do mocowania 
parapetów i półek w sposób 
niewidoczny. Są przeznaczone 
do wszystkich rodzajów podłoży. 
W ich budowie znajdziemy 
strefy rozpierania, ściskane za 
pomocą metalowego stożka 
i podkładki. Do produkcji 
kołków rozporowych NNB/
HB wykorzystywany jest 
wysokowartościowy poliamid 
(nylon 100%) odporny na procesy 
starzenia, warunki panujące 
na zewnątrz budynków oraz 
temperatury w przedziale od 
-40 do +100°C. Po wywierceniu 
otworów w ścianie umieszcza 
się w nich kołki. Śrubę w każdym 
z nich dokręcamy kluczem, 
co powoduje coraz większe 
ściskanie czoła kołka przez 
wciągany metalowy stożek 
i stopującą podkładkę. Kołek 
pęcznieje w dwóch strefach, 
a w trzeciej powoduje rozsuwanie 
płatów bocznych. W ten sposób 
zostaje unieruchomiony. 
Po umieszczeniu kołka na 
umocowane w nich trzpienie 
nasuwamy parapet lub półkę, 
z odpowiednio wykonanymi 
otworami. Warto je wcześniej 
wypełnić klejem.

Wszystkie potrzebne 
działania podczas 
wieszania drobnych 
mebli pomoże nam 
wykonać wiertarko- 
-wkrętarka.
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Kołki rozszerzają się w otworze podczas 
wprowadzania wkrętu, co zapewnia solidny 
punkt montażu.
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GDY NADCHODZĄ DŁUGIE WIECZORY, WE WNĘTRZACH NASZYCH DOMÓW 
I MIESZKAŃ CORAZ WIĘKSZĄ ROLĘ ZARÓWNO FUNKCJONALNĄ, JAK 
I ESTETYCZNĄ ODGRYWA ŚWIATŁO SZTUCZNE. W TWORZENIU ATMOSFERY 
LIDEREM JEST OŚWIETLENIE UZUPEŁNIAJĄCE.

z klimatem
ŚWIATŁO

Kinkiety,  lampy  stojące, sto-
łowe oraz biurowe są coraz 
bardziej przez nas doceniane.  

Odgrywają one rolę oświetlenia 
wspomagającego, ich zadaniem jest  
funkcjonalne uzupełnienie oświe-
tlenia ogólnego. Jednak coraz bar-

dziej doceniamy również ich funk-
cję dekoracyjną. Różne rodzaje tego 
typu opraw stosuje się w  zasadzie 
we wszystkich wnętrzach, poczyna-
jąc od wiatrołapu przez kuchnie i ła-
zienki po sypialnie, pokoje do pracy 
i salony. 

ŚWIATŁO DO WIELU ZADAŃ
Ze względu na zróżnicowane zadania 
często w  jednym pomieszczeniu sy-
tuuje się kilka opraw oświetlenia uzu-
pełniającego. Odgrywają one bowiem 
ważną rolę podczas czytania, przy-
gotowywania i  konsumpcji posiłków, 
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czynności higienicznych, a także gdy 
korzystamy z komputera czy też oglą-
damy telewizję. Są wykorzystywane 
także tam, gdzie brak miejsca na duże 
oprawy i tam, gdzie wystarczy bar-
dziej dyskretne światło, np. w ciągach 
komunikacyjnych – w  korytarzach 
i  na klatce schodowej bywają jedy-
nymi oprawami świetlnymi. 
Jednak tego rodzaju lampy są nie 
tylko funkcjonalne. To mistrzowie 
w  tworzeniu klimatu – w  przeciwień-
stwie do wykorzystywanych w oświe-
tleniu ogólnym żyrandoli zazwyczaj 
dają światło dyskretne, nie męczące, 
budujące atmosferę sprzyjającą wyci-
szeniu i  koncentracji. Służą również 
podkreślaniu urody detali dekorują-
cych wnętrze. Oświetlenie uzupełnia-
jące – zwłaszcza zaplanowane w kilku 
aneksach –  jest również pomocne 
przy budowaniu różnych planów po-
mieszczenia, a  tym samym optycz-
nemu powiększaniu przestrzeni.

OŚWIETLENIE ŚCIAN
Montowane na ścianach kinkiety za-
pewniają delikatne światło, którego 
zasięg zależy od rodzaju oprawy – ma-
teriału, z  jakiego została wykonana 
oraz jej formy.  Za szczególnie atrak-
cyjne można uznać oprawy otwarte. 
Ich użycie sprawia, że wnętrze zy-
skuje dodatkowo światło odbite od 
płaszczyzny sufitu lub posadzki. Te 

zwrócone ku sufitowi kierują snop 
światła w górne partie ścian i na su-
fit. Rozświetlając je, optycznie pod-
wyższają wnętrze, sprawdzą się więc 
w  niezbyt wysokich mieszkaniach. 
Warto je także zastosować jako oświe-
tlenie luster – umieszczone syme-
trycznie po ich bokach doskonale 
oświetlają twarz. Oprawy kinkietów 
otwarte ku dołowi, czyli na ścianę po-
niżej oprawy, posadzkę czy usytu-
owane pod kinkietem meble, oświe-
tlają je, ukazując ich urodę. Z  tego 
względu często stosuje się je także 

do podświetlenia obrazów. Są bardzo 
wygodne, jeśli chcemy oświetlić po-
sadzkę w strefie wejścia, choćby tam, 
gdzie zdejmujemy i  wkładamy obu-
wie. Są funkcjonalne także w kąciku 
wypoczynkowym oraz sypialni w roli 
oświetlenia kierunkowego nad wez-
głowiem łóżka, gdzie wykorzystuje 
się je w roli lampki nocnej. 
Dużym powodzeniem cieszą się także 
oprawy kinkietowe otwarte z  dwóch 
stron – zarówno ku górze, jak i w dół. 
Pole ich działania jest znacznie więk-
sze, dlatego często umieszcza się je 
w  strefie dziennej – zwłaszcza w  sa-
lonach czy holach i  przedpokojach. 
Takich opraw warto użyć do podkre-
ślenia urody detali architektonicz-
nych, np. nisz i wnęk czy ścian łuko-
wych oraz fakturowanych materiałów 
ściennych – wykończonych klinkie-
rem lub kamieniem czy też tynkiem 
strukturalnym. Klosz kinkietu 
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AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Kinkiety i lampy podlogowe warto 
wykorzystać do podkreślenia funkcji 
stworzonych we wnętrzu aneksów.

OŚWIETLENIE 
UZUPEŁNIAJĄCE 
ZAPLANOWANE 

W KILKU ANEKSACH 
SŁUŻY BUDOWANIU 
RÓŻNYCH PLANÓW 

POMIESZCZENIA, A TYM 
SAMYM OPTYCZNEMU 

POWIĘKSZANIU 
PRZESTRZENI.
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jest ich mobilność 
– w zależności od potrzeb 
można je łatwo przenosić.
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może być również zamknięty – oprawa 
przyjmuje wówczas najczęściej formę 
spionizowanej plafoniery i  daje bar-
dzo dyskretne światło.

LAMPY I LAMPKI
Przytulny,  intymny  klimat  wnę-
trza  powstaje  przez  obniżenie  źró-
deł  światła. Im niżej są usytuowane 
oprawy, tym efekt będzie lepszy.  
Oświetlenie w  tej formie doskonale 
buduje  nastrój,  gdyż sączące się zza 
kloszy światło jest rozproszone albo 
odbite i  lekko stłumione. By stwo-
rzyć taki klimat, zastosujmy lampy 
stołowe i  podłogowe. Są one bar-
dzo atrakcyjnymi elementami dekora-
cyjnymi, dlatego warto użyć ich na-
wet kilka we wnętrzu, zwłaszcza je-
śli pełni ono funkcję reprezentacyjną. 
Dobrym wyborem jest zastosowanie 
lamp o tym samym wzorze – wówczas 
efekt jest mocniejszy. Można też użyć 
jednej lampy przyciągającej bogatym 
designem i  uzupełnić ją o  inne bar-
dziej dyskretne, które będą dla niej 
tworzyć tło. Rolą lamp stołowych jest 
zbudowanie atmosfery wypoczynku, 
relaksu, odprężenia. Dlatego najczę-
ściej ustawia się je na niewielkich 

stolikach w  kącikach wypoczynko-
wych, na komodach, konsolach, szaf-
kach nocnych. Przy kanapach, fote-
lach ustawia się często lampy podło-
gowe – tak jak stołowe nie tylko do-
świetlają wybrane miejsce, ale też  
dodają urody pomieszczeniom. Chęt-
nie wykorzystuje się je w  pokojach 

dziennych, gdyż w  przeciwieństwie 
do lamp stołowych potrzebują wię-
cej przestrzeni, również by wyekspo-
nować swoją urodę. Są szczególnie 
przydatne, gdy chcemy doświetlić ką-
cik telewizyjny, gdyż ich światło daje 
delikatną poświatę, łagodzącą kon-
trasty świetlne powstające przy 

KLIMAT WNĘTRZA 
MOGĄ ZBUDOWAĆ 

OPRAWY OŚWIETLENIA 
UZUPEŁNIAJĄCEGO 

BARDZO 
ZRÓŻNICOWANE 
STYLISTYCZNIE. 
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Lampy podłogowe 
inspirowane wzornictwem 
z lat 60. pasują 
do nowoczesnych 
aranżacji wnętrza.
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włączonym ekranie telewizora. Funk-
cja lamp podłogowych może być rów-
nież znacznie szersza, bowiem nie-
które nowoczesne modele przejęły za-
dania oświetlenia ogólnego. 

EFEKTOWNE WZORY LAMP
Bogactwo kształtów i materiałów z ja-
kich wykonuje się lampy stołowe 
i  podłogowe sprawia, że z  łatwością 
stworzymy z  nich wymarzoną aran-
żację. Ich podstawy przyjmują róż-
norodne formy – od nowoczesnych 
bardzo prostych po tradycyjne am-
forowe, np. z  mosiądzu oraz alumi-
nium. Mogą one przyjmować postać 
klasycznej kolumny lub są nowocze-
sną wariacją na jej temat. Duża grupa 
lamp ma podstawę w  postaci szkla-
nej lub ceramicznej wazy, amfory lub 
butli. Także miłośnicy stylu fusion 
nie bedą mieli problemów z doborem 
odpowiednich modeli. Są one często 
na granicy kiczu np. w kształcie kra-
snala czy zająca. Wraca też moda na 
lampy z  lat 50. i  60., których statyw 
tworzą metalowa rurka i podstawa. 
Bardzo dekoracyjny jest też trójnóg 
kojarzący się z  wyposażeniem foto-
grafika lub filmowca. Ważnym dopeł-
nieniem lamp są abażury. Mogą być 
wykonane ze sztywnych materiałów 
tekstylnych, metalu, szkła, usztyw-
nionego papieru, tworzyw sztucznych 
czy kryształków. 
Lampy podłogowe bardzo często po-
wtarzają wzory lamp stołowych. 
Modne są o regulowanym kącie na-
chylenia, np. w kształcie łuku. Nowo-
czesny wyraz mają lampy ze szkla-
nymi kloszami w kształcie przeskalo-
wanych żarówek czy balonów. 

Inspiracją wzorniczą dla kinkietów 
są lampy wiszące, żyrandole 
i plafoniery. Użycie kinkietów  
z ramionami powtarzającymi wzór 
typowy dla żyrandoli i oprawami 
duplikującymi motywy z ich kloszy 
buduje harmonię wnętrza. Dużą 
grupę tworzą kinkiety zakorzenione 
w stylistyce historycznej. To często 
modele z jednym lub dwoma 
ramionami wygiętymi w kształt 
liter S lub C. Wychodzą one 
z podstawy, w kształcie koła, elipsy 

lub prostokąta ze zdobieniami 
w postaci motywów roślinnych 
lub antycznych. Rama i podstawy 
są przeważnie metalowe, rzadziej 
drewniane. Ich forma jest tak 
ozdobna, że często są pozbawione 
abażurów – z powodzeniem 
zastępują je wyrafinowane formy 
źródeł światła. W małych i wąskich 
pomieszczeniach sprawdzą się 
też neutralne oprawy kinkietowe, 
często w zgeometryzowanej 
formie. Wielu zwolenników mają 

oszczędne w formie nowoczesne 
kinkiety. Są one bardzo proste, 
często inspirowane oświetleniem 
biurowym czy industrialnym. 
Liczną grupę tworzą różnego 
rodzaju reflektorki, które można 
ustawiać pod dowolnym kątem. 
Wykonane z drewna i przesłonięte 
mlecznym szkłem będą stanowić 
wtopione w ścianę, dyskretne 
źródło światła. Ze względu na 
swoją neutralną formę sprawdzą 
się w każdej aranżacji. 
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Atrakcyjne formy na ścianach
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LEDY W RÓŻNYCH ROLACH

Więcej niż źródło 
światła
Nowoczesne LED-y, czyli diody 
elektroluminescencyjne coraz 
częściej zastępują tradycyjne 
żarówki oraz świetlówki 
liniowe. Są to m.in. lampy LED 
z typowym gwintem E27 lub E14 
zasilane napięciem 230 V.
Mogą również zastąpiąć 
halogeny przystosowane do 
napięcia 230 V, wówczas mają 
trzonek GU 10, a także halogeny 
niskonapięciowe z trzonkiem 
GU 6,35. Nadal LED-ów 
w postaci niewielkich modułów 
używa się do podświetlenia 
wnętrz witryn, kredensów 

Nowy wymiar koloru
Diody LED umieszczone na paskach mają ogromny potencjał 
dekoracyjny. Nie tylko stworzą atrakcyjne wnętrze, ale też zbudują 
w nim niepowtarzalny nastrój. Duży wpływ na efekt dekoracyjny ma 
barwa światła. Taśmy są dostępne z diodami jednobarwnymi lub 
wielobarwnymi. Jednobarwne mogą dawać światło zielone, czerwone 
i niebieskie (monochromatyczne). Mogą też występować w kolorze 
białym i dawać światło ciepłe (T < 3000 K), ciepłobiałe (T 2700 K-3500 K), 
zimnobiałe (3500-5500K) oraz zimne (T > 5500 K). 

Moc taśmy
Diody LED w formie taśmy można zastosować 
w miejscach niedostępnych dla innych źródeł 
światła. Są doskonałe do oświetlania płaskich 
powierzchni. Przyklejona wzdłuż krawędzi 
taśma z diodami daje światło odbijające się od 
płaszczyzny i wypełniające wnętrze delikatnym 
blaskiem. Sączący się strumień świetlny daje 
wyraźną poświatę dodającą wnętrzu lekkości.

Pod schodami
Zamontowanie 
pasków z diodami 
LED pod stopnicą 
to nie tylko sposób 
na funkcjonalne 
oświetlenie 
schodów.  
Podświetlone w ten 
sposób zyskują nowy 
wymiar, światło 
w poziomie poszerza 
je i podkreśla formę 
konstrukcyjną 
schodów. Jest 
to rozwiązanie 
bardzo uniwersalne 
estetycznie, 
nigdy nie stanie 
się elementem 
zaburzającym 
harmonię między 
ścianą a posadzką. 
Taśmy można 
przycinać, co ułatwia 
ich dopasowanie do 
długości krawędzi 
stopnicy.

i innych mebli. Jednak diody 
LED przyjmują również znacznie 
ciekawsze formy, mogą np. 
występować na taśmach, 
w profilach czy nowoczesnych 
oprawach typu płytka ledowa. 
Często są również zintegrowane 
z oprawami oświetleniowymi. To 
znacznie poszerza ich możliwości 
aranżacyjne.  
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Wsalonie najczęściej to-
czy się życie rodzinne. 
To także miejsce wy-

poczynku domowników, dlatego 
chcemy czuć się w  nim komfor-
towo. Salon jest również wizytówką 
naszego domu. W  tym pomieszcze-
niu najczęściej przyjmujemy go-
ści, jego odbiór wizualny wpływa 
na to, jak będą się czuli w  naszych 
progach. Dlatego też z  uwagą do-
bieramy każdy element jego wypo-
sażenia. Szukamy odpowiednich 
mebli i  dodatków,. Jednak myśląc 
o  estetyce wnętrza, często zapomi-
namy o  grzejnikach, które w  wielu 
domach i  mieszkaniach są przecież 

nieodłącznym elementem instalacji 
grzewczej. Wiszący na ścianie grzej-
nik może skutecznie zaburzać este-
tykę tego wnętrza. Planując wyko-
nanie lub remont instalacji central-
nego ogrzewania, warto więc rozwa-
żyć wybór modelu, który nie tylko 
zapewni komfortową temperaturę 
w pomieszczeniu, ale również stanie 
się ciekawym elementem wyposaże-
nia salonu. 

SKUTECZNY I EFEKTOWNY
Grzejniki montuje się zazwyczaj 
w  miejscach o  największych stra-
tach ciepła. Stąd ich umiejscowienie 
na ścianach zewnętrznych budynku 

SALON TO MIEJSCE, 
W KTÓRYM SPĘDZAMY 
ZWYKLE NAJWIĘCEJ 
CZASU, DLATEGO 
POWINIEN BYĆ 
PRZYTULNY I CIEPŁY. 
KOMFORT TERMICZNY 
ZAPEWNI NAM 
ODPOWIEDNIO 
DOBRANY GRZEJNIK. 
JAKI WYBRAĆ, ABY 
STAŁ SIĘ RÓWNIEŻ 
CIEKAWYM ELEMENTEM 
WYPOSAŻENIA 
SALONOWEGO 
WNĘTRZA?

AUTOR TEKSTU: Beata Augustowska

i elegancja
CIEPŁO

 FOT. FOTOLIA.COM
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 najczęściej w pobliżu okien, drzwi 
balkonowych i  tarasowych. Taka 
lokalizacja zapewnia odpowiednią 
cyrkulację powietrza i  zapobiega 
nadmiernemu wychłodzeniu strefy 
wnętrza w  pobliżu ścian zewnętrz-
nych. Sprawia też, że grzejniki są 
często rzucającym się w  oczy ele-
mentem instalacji grzewczej. Chęt-
nie stosowane standardowe mo-
dele płytowe czy członowe nie za-
wsze jednak są postrzegane jako 
estetyczne. Ich wygląd może zniwe-
czyć nawet najstaranniej zaplano-
waną i  zrealizowaną aranżację sa-
lonu. W takim przypadku często za-
słaniamy grzejniki, ustawiając tuż 
przy nich meble lub inne elementy 
wyposażenia. Nie jest to korzystne, 
ponieważ w ten sposób utrudniamy 
rozchodzenie się ciepłego powie-
trza po wnętrzu i jego równomierne 
ogrzewanie. Efektywność pracy ta-
kiego grzejnika spada. Dlatego za-
miast go zasłaniać, wybierzmy 
taki model, który będzie nam się 
podobał. 

DO WYBORU, DO KOLORU
Obecnie produkowane grzejniki po-
kojowe mogą pełnić funkcję źródła 
ciepła i  stanowić jednocześnie de-
korację wnętrza. Przybierają bardzo 

ciekawe formy, mają powierzch-
nie wykończone na różne sposoby. 
Dostępne są też w  wielu kolorach. 
Dzięki temu bez problemu dobie-
rzemy odpowiedni model do stylu 
każdego wnętrza. Ozdobne do-
stępne są w  różnych rozmiarach, 
mają też zróżnicowaną moc. Jedy-
nym minusem może być ich cena – 
za grzejnik dekoracyjny będziemy 
musieli zapłacić więcej niż za ty-

powy płytowy czy członowy. Wyższy 
koszt zakupu zapewni nam oczeki-
wane efekty estetyczne. 

POD OKNEM 
LUB NA  ŚCIANIE
Jeśli chcemy, aby grzejniki zostały 
zlokalizowane pod oknami (np. 
w przypadku wymiany na nowe, bez 
konieczności przerabiania istnieją-
cej instalacji grzewczej), możemy 
wybrać modele dopasowane do 
przestrzeni podokiennej w  o  wiele 
ciekawszej formie niż standardowe 
odpowiedniki. Dekoracyjny grzej-
nik podokienny może być zbudo-
wany np. z  pionowych bądź pozio-
mych profili o różnej grubości, pod-
kreślających jego geometryczny 
kształt lub też mieć zupełnie gładką 
płytę czołową. W  przypadku grzej-
ników o  jednolitej płycie czoło-
wej ciekawy efekt we wnętrzu 
uzyskamy wybierając modele 

Wertykalna forma grzejników 
doskonale komponuje się z drzwiami.

NOWOCZESNE 
GRZEJNIKI 

BĘDĄ OGRZEWAĆ 
WNĘTRZE RÓWNIE 
SKUTECZNIE CO 
STANDARDOWE, 
SPRAWDZONE 
JUŻ MODELE.
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Długi grzejnik przykryto blatem 
pełniącym funkcję biurka. 
Takie rozwiązanie sprawdzi się 
w pokoju dziennym, z aneksem 
do pracy.
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o intensywnej barwie, kontrastującej 
z  kolorystyką utrzymaną we wnę-
trzu salonu, np. w  kolorze fuksji, 
czerni czy czerwieni. Taki grzejnik 
będzie ekstrawaganckim elemen-
tem wystroju. Jeśli chcemy, aby 
grzejnik pozostał neutralny, lepiej 
wybrać model w  bardziej stonowa-
nym kolorze. 
Projekt nowo powstającej instalacji 
grzewczej może przewidywać mon-
taż grzejnika na ścianie np. pomię-
dzy oknami. Przestrzeń tę warto 

wykorzystać montując grzejnik de-
koracyjny, który nie wygląda jak ty-
powy element instalacji grzewczej. 
Bardziej natomiast przypomina 
współczesną rzeźbę czy abstrak-
cyjne dzieło sztuki. 
Do montażu na ścianie pomiędzy 
oknami najlepiej wybrać grzejnik 
pionowy, co pozwoli maksymal-
nie wykorzystać przestrzeń ściany 
i osiągnąć tym samym odpowiednią 
moc grzewczą dla całej powierzchni 
salonu. 

INNE NIŻ WSZYSTKIE
Grzejnik w  salonie oprócz funkcji 
grzewczej i dekoracyjnej może mieć 
jeszcze inne zastosowanie. Cieka-
wym rozwiązaniem są m.in. nowo-
czesne modele wyposażone w  lu-
stro. Taki grzejnik sprawdzi się, gdy 
chcemy powiększyć przestrzeń. Oso-
bom szukającym oryginalnych roz-
wiązań, z  pewnością przypadnie do 
gustu grzejnik ze zintegrowanym 
oświetleniem. Dzięki niemu wnę-
trze zyska nie tylko źródło ciepła, 

W PRZYPADKU 
PRZESTRONNYCH SALONÓW  

MOŻNA POKUSIĆ 
SIĘ O DEKORACYJNY 
GRZEJNIK WOLNO 

STOJĄCY. W TEGO TYPU 
MODELACH PODŁĄCZENIE 
DOLNE WYMAGA JEDNAK 

WYPROWADZENIA 
PRZEWODÓW 

CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA Z PODŁOGI, 

DLATEGO DECYZJĘ 
O MONTAŻU NAJLEPIEJ 

UWZGLĘDNIĆ NA 
ETAPIE PROJEKTOWANIA 

INSTALACJI CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA.

Grzejnik w kolorze 
posadzki i kształcie 
zbliżonym 
do formy drzwi 
balkonowych 
będzie spójnym 
elementem 
aranżacji.
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ale i  światła. Zazwyczaj jednak zin-
tegrowane oświetlenie ma charak-
ter czysto dekoracyjny. Ciepły stru-
mień światła spływający na ele-
menty grzewcze sprawia, że grzejnik 
stanie się atrakcyjnym, przykuwa-
jącym spojrzenia dodatkiem w salo-
nie. Ciekawym rozwiązaniem są rów-
nież modele pokojowe o gładkiej, za-
drukowanej płycie grzewczej. Mogą 
one z powodzeniem zastąpić w salo-
nie dzieło malarskie. Artystycznego 
wymiaru nadamy takiemu grzejni-

kowi umieszczając na nim np. zdję-
cie z wakacji. Spersonalizowane mo-
dele są dostępne na zamówienie 
–  trzeba się więc liczyć z dłuższym 
okresem oczekiwania i wyższą ceną. 
W sprzedaży znaleźć można jeszcze 

bardziej niestandardowe grzej-
niki – np. z  wbudowaną ko-
lumną głośnikową. 

W NIETYPOWYM 
MIEJSCU 
Zdarza się, że w  większym sa-
lonie istnieje potrzeba zamon-
towania grzejnika w  miejscu 
innym niż strefa podokienna. 
Również w  takim przypadku 
mamy wiele możliwości. Jeśli 
w  sąsiadujących ze sobą ścia-
nach salonu zainstalowano 

okna pionowe sięgające posadzki 
(typu portfenetr), dobrym rozwią-
zaniem może się okazać np. mon-
taż grzejnika naściennego w  na-
rożu ścian. Umiejscowienie i  forma 
grzejnika narożnego zapewni kom-
fort termiczny w  tym narażonym 
na wychłodzenie miejscu. Jeśli sa-
lon ma duży metraż lub jest otwarty 
na kuchnię czy hol, można rozważyć 
montaż grzejnika dekoracyjnego 
w  formie ścianki działowej. Zamo-
cowany prostopadle do ściany, 

Grzejnik
niewidoczny
W domach, gdzie zastosowano 
duże przeszklenia sięgające aż 
posadzki, montaż grzejników jest 
dużym wyzwaniem. Takie okna 
otwierają salon na otoczenie, 
zapewniają lepsze doświetlenie 
wnętrza światłem dziennym, 
a latem pozwalają powiększyć 
domowy salon o dodatkowy pokój 
na świeżym powietrzu, jakim jest 
taras. Duże przeszklenia mogą 
jednak powodować, że zimą w ich 
pobliżu odczuwać będziemy chłód. 
Straty ciepła w salonie z dużymi 
drzwiami tarasowymi są zwykle 
większe niż w pomieszczeniu ze 
standardowej wielkości oknem. 
Aby je zniwelować, konieczny jest 
odpowiedni dobór grzejnika. Duże 
przeszklenia w ścianie narzucają 
jednak spore ograniczenia 
związane z miejscem instalacji 
grzejnika ściennego. Usytuowany 
na ścianie obok będzie pracował 
mniej efektywnie, ograniczy też 
możliwość swobodnej aranżacji 
salonu. Z kolei zamocowany do 
podłogi zasłoni część przeszklenia 
i utrudni do niego dostęp. 
W takiej sytuacji skutecznym 
i jednocześnie estetycznym 
rozwiązaniem jest montaż 
grzejnika kanałowego. 
Umieszcza się go w specjalnym 
zagłębieniu w podłodze, wzdłuż 
przeszklenia. Dzięki temu 
pozostaje on niewidoczny, 
nie utrudnia dostępu do drzwi 
tarasowych i jednocześnie 
wytwarza kurtynę ciepłego 
powietrza, która niweluje chłód 
przenikający do wnętrza salonu. 
Po wykończeniu podłogi będzie 
widoczna tylko kratka, która 
może być wykonana z różnego 
rodzaju materiałów w wielu 
kolorach. Grzejniki kanałowe mogą 
być użyte jako główne źródło 
ogrzewania w salonie lub jako 
uzupełnienie dla innych grzejników 
oraz ogrzewania podłogowego.
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Tradycyjny 
mało efektowny 
grzejnik 
żebrowy 
warto zgrać 
kolorystycznie 
ze ścianą 
– wówczas 
będzie najmniej 
widoczny.
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będzie stanowić dostępne z  obu 
stron źródło ciepła, wprowadzając 
jednocześnie funkcjonalny podział 
przestrzeni.

SPOSÓB NA ODŚWIEŻENIE 
GRZEJNIKÓW
Jeśli w  salonie znajdują się stare 
grzejniki, które nieco odstraszają 
swoim wyglądem, lecz nadal do-
brze funkcjonują, można poku-
sić się o ich odmalowanie. Taka do-
mowa renowacja pozwoli odświeżyć 
wygląd wysłużonych elementów in-
stalacji grzewczej przy minimalnym 
nakładzie finansowym. Aby jednak 
uzyskać oczekiwany efekt, należy 
starannie przygotować grzejnik do 
malowania i  przestrzegać zaleceń 
producenta dotyczących aplikacji 
farby. Przed nałożeniem nowej po-
włoki malarskiej starą należy zmato-

wić, delikatnie szlifując powierzch-
nię grzejnika, a następnie dobrze 
odpylić i  wysuszyć. Do malowania 
wybierzmy farbę przeznaczoną spe-
cjalnie do tego celu. Wykonana z niej 
powłoka nie będzie się łuszczyć, na-
wet gdy woda w grzejniku osiągnie 
bardzo wysoką temperaturę (więk-
szość farb przeznaczonych do tego 
typu zadań wykazuje odporność na 
temperaturę dochodzącą do 100, 
a nawet 120°C). 
Typowe farby do grzejników do-
stępne są najczęściej w kolorze bia-
łym. Jeśli chcemy, aby nasz stary 
grzejnik stał się dekoracją wnętrza 
przykuwającą uwagę, możemy po-
malować go na intensywny kolor, 
który wyróżni go z otoczenia. W ta-
kim przypadku możemy sięgnąć po 
farbę do metalu odporną na działa-

nie wysokiej temperatury, np. ema-
lię alkidową. Dostępne są one w sze-
rokiej palecie kolorów. Przed malo-
waniem należy się upewnić, jaki jest 
dopuszczalny zakres temperatury 
podczas stosowania farby i  czas, 
jaki musi upłynąć przed nałożeniem 
drugiej warstwy. Podczas malowania  
grzejniki nie mogą być nagrzane. 
Najlepsze efekty uzyskamy stosując 
do nanoszenia farby pędzel z  wło-
sia naturalnego lub mieszanego albo 
wałek z runa naturalnego (np. mohe-
rowy) bądź mieszanego (np. wałek 
welurowy) o długości runa do 8 mm.

POD OSŁONĄ
Sposobem na uporanie się z  mało 
atrakcyjnym wizualnie grzejnikiem 
w  salonie może być zastosowanie 
osłony, maskownicy lub obudowy 

Żeliwny grzejnik bliski secesyjnym wzorom 
może być najbardziej przyciągającym 
elementem aranżacji salonu.

Decydując się na osłonięcie grzejnika, 
musimy się liczyć z tym, że w zależności 
od stopnia jego zabudowy sprawność 
grzewcza sprzętu zostanie obniżona. 
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ZABUDOWA 
GRZEJNIKA TO DOBRY 

SPOSÓB NA JEGO 
ESTETYCZNE 

ZAMASKOWANIE 
I DOPASOWANIE 
DO CHARAKTERU 

WNĘTRZA.
NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, 

ŻE OBUDOWA MUSI 
GWARANTOWAĆ 

DOBRĄ WENTYLACJĘ  
I NIE TŁUMIĆ 

EMISJI CIEPŁA.

 REKLAMA 

grzejnikowej. Maskownice i  osłony 
mają najczęściej postać perforowa-
nych płyt montowanych od frontu 
grzejnika na specjalne haki lub ma-
gnesy. Obudowy są z  kolei bardziej 
masywne. Mają solidną konstrukcję 
umożliwiającą zasłonięcie grzejnika 

z każdej strony – również po bokach. 
Osłony, maskownice i  obudowy 
mogą być wykonane z  różnych ma-
teriałów – najczęściej jest to drewno, 
płyty MDF oraz szkło hartowane. 
Do zalet stosowania osłon grzejniko-
wych oprócz korzyści dekoracyjnych 

zaliczyć można również zwiększone 
bezpieczeństwo dzieci – chronią one 
bowiem przed poparzeniem mocną 
rozgrzaną powierzchnią grzejnika, 
a także przed urazami. Wadą takiego 
rozwiązania jest natomiast utrud-
niony przepływ powietrza. 
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ELEGANCKI DĄB, SWOJSKA SOSNA, A MOŻE EGZOTYCZNY TEAK – KTO Z NAS 
NIE MARZY O DREWNIANEJ POSADZCE? DZISIAJ MOŻNA OSIĄGNĄĆ PODOBNY 
EFEKT, WYBIERAJĄC PANELE LAMINOWANE.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

na XXI wiek

Posadzki wykonane ze szlachetnych gatunków 
drewna od zawsze uchodzą za produkt luksu-
sowy. Poza naturalnym pochodzeniem ich atu-

tem jest niepowtarzalne wzornictwo i  kolorystyka 
budujące klimat stylowego wnętrza. Obecnie, gdy 
zasoby tego surowca są coraz mniejsze, w zasadzie 
każda drewniana okładzina jest mniej dostępna. Dziś 
materiałem posadzkowym do złudzenia przypomi-
nającym drewno można wykończyć wnętrza, pono-
sząc znacznie niższy koszt, a osiągając równie spek-
takularny efekt. Takie możliwości daje bowiem uży-
cie paneli laminowanych. Ich atutem jest także trwa-
łość, z powodzeniem można bowiem wybrać spośród 
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nich pokrycia podłogowe, które po-
dobnie jak drewniane będą nam słu-
żyć przez lata. W przeciwieństwie do 
naturalnych parkietów można z nich 
korzystać zaraz po ich ułożeniu.

CO DECYDUJE 
O WYGLĄDZIE PANELI
Do podstawowych kryteriów wyboru 
materiału posadzkowego zalicza się 
jego walory estetyczne oraz trwa-
łość. Laminowany parkiet wysokiej 
jakości obecnie do złudzenia przy-
pomina prawdziwe, drewniane de-
ski, a wciąż konkuruje z nimi ceną. 
Dzięki jakim sposobom producenci 
osiągają takie efekty? Po pierwsze, 
panele są coraz węższe – dawna stan-
dardowa szerokość 190 mm została 
zastąpiona 160 mm. Po drugie, mają 
atrakcyjne bliskie oryginałom wzor-
nictwo. Uzyskanie takiego efektu 
jest możliwe za sprawą dokład-
nego odwzorowania rysunku słojów 
drewna oraz możliwościom wyko-
nania licznych wgłębień. Naturalny 
wyraz potęguje również zabieg po-
starzania podłogi. Wśród paneli la-
minowanych znajdziemy wiele ma-
teriałów posadzkowych, odtwarza-
jących różne gatunki drewna. Są to 
bowiem laminaty wysokiej jakości. 
Dzięki nowoczesnym technologiom 
doskonale odwzorowują rysunek 
słoi, kolorystykę, a nawet sposób wy-
kończenia typowy dla drewnianych 

parkietów i desek. O końcowym re-
zultaciedecyduje przede wszystkim 
dekor, czyli ozdobny wzór wydruko-
wany na papierze, tworzącym war-
stwę laminatu impregnowanego ży-
wicą. W zależności od użytej do jego 
wykonania techniki drukarskiej 
może on mniej lub bardziej przypo-
minać oryginalne drewno. Wpływ na 
odbiór estetyczny paneli ma także 
ich warstwa górna, czyli overlay. Jej 
zadaniem jest ochrona powłoki de-
koracyjnej przed takimi uszkodze-
niami jak uderzenia, ścieranie czy 
działanie środków chemicznych, 
a także zabezpieczanie przed silnym 

naciskiem czy promieniowaniem 
UV. Za trwałość tej warstwy odpo-
wiada korund. W  zależności od za-
stosowanej powłoki powierzchnia 
panelu może być matowa, satynowa 
lub mieć wysoki połysk.

RODZIMA KLASYKA
Inspiracją dla drewnianych deko-
rów paneli laminowanych są naj-
częściej rodzime gatunki drewna, 
których wykorzystywanie do pro-
dukcji posadzek ma bardzo długą 
tradycję. Chętnie odtwarzanym ga-
tunkiem jest dąb. Przywodzi sko-
jarzenia ze szlachetnością i  solid-
nością materiałów takich jak drew-
niane parkiety i  deski podłogowe. 
Jego atutem jest także stonowane 
i uniwersalne usłojenie pasujące do 
wielu wnętrz. Posadzki dębowe 

Wzór paneli odtwarzających klon pozwoli 
nam stworzyć neutralną posadzkę.

By nadać wnętrzu styl rustykalny, wybierzmy 
panele z dekorem klonu z przebarwieniami.

Wzór szlachetnego dębu naturalnego warto 
zastosować w aranżacjach klasycznych.

Bursztynowy odcień dekoru dębowego jest 
uniwersalny – ociepli każde wnętrze.

PANELE MOGĄ 
IMITOWAĆ ZARÓWNO 

BOGATE 
STRUKTURALNE 

DREWNO Z MATOWYM 
WYKOŃCZENIEM 

CHARAKTERYSTYCZNE 
DLA WYROBÓW 

RUSTYKALNYCH NP. 
DĘBOWE, 

JAK I GŁADKIE 
BŁYSZCZĄCE PARKIETY NP.  

BUKOWE 
I JESIONOWE.
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Dekor dębu korkowego odwzorowuje 
posadzki z matowym wykończeniem.

Sosna w wersji laminowanej powiększy 
optycznie niewielkie wnętrze.

Panele z bogato strukturyzowanym wzorem 
wiązu warto zastosować zarówno we 
wnętrzach rustykalnych, jak i nowoczesnych.

Efekt V-fuga
Do najnowocześniejszych metod, które przynoszą dobre efekty 
estetyczne należy frezowanie krawędzi. Pokrywa się je mieszanką 
wosków, która chroni przed wnikaniem wilgoci. Na linii łączenia 
desek powstaje rowek, zwany V-fugą. Dzięki ściętym brzegom 
panele nie tworzą jednolitej powierzchni, na której zanikają granice 
pomiędzy poszczególnymi elementami, ale wyglądają jak naturalne 
deski drewniane. Jeśli chcemy uzyskać efekt optycznego wydłużenia 
przestrzeni, powinniśmy zdecydować się na panele z V-fugą dwustronną 
o krawędziach ściętych z dwóch dłuższych boków. Miłośnikom 
klasycznych drewnianych posadzek bliższe będą panele z V-fugą 
czterostronną, która ma ścięte również krótsze boki. 

Wysokiej jakości posadzka laminowana 
z drewnianym dekorem może być 
stosowana także w strefie kuchennej.

w zależności od rodzaju wykończe-
nia i  sposobu ułożenia z  łatwością 
mogą tworzyć podstawę do aranża-
cji w każdym stylu. Te zalety wyko-
rzystują producenci podłóg lamino-
wanych i proponują dąb w różnych 
wariantach. Poza klasycznym, dąb 
może występować w  kolorach bli-
skich bursztynowi czy karmelu, 
które dodadzą wnętrzu ciepła. Ko-
lorystyka ta sprzyja wizualnemu 
ociepleniu wnętrza, a  także po-
zwala podkreślić naturalny charak-
ter przestrzeni. Doskonale spraw-
dzi się w pomieszczeniach urzą-
dzonych w  stylu klasycznym i  ru-
stykalnym. Miłośnicy wnętrz 
skandynawskich czy nowocze-
snych sięgną po panele z dekorem 
dębowym utrzymanym w  odcie-
niach bieli. Mogą one być zarówno 
w  tonacji białoszarej, jak i  z  do-
minacją beżowych lub żółtych od-
cieni. Dębowe posadzki występują 
także w wielu odcieniach brązu, po-
czynając od jasnobrązowych po głę-
boką czekoladę – będą dobrą bazą 
w aranżacjach w stylu klasycznym. 

Inspiracją są także inne gatunki 
drewna, choćby takie jak świerk 
czy sosna doskonałe do wnętrz 
w wystroju rustykalnym – poza ry-
sunkiem drewna efekt wzmacnia 
struktura postarzonej podłogi peł-
nej sęków czy ubytków.

EGZOTYKA LAMINOWANA
Panele laminowane można wyko-
rzystać także wówczas, gdy chcemy, 
by wnętrza zdobiły posadzki z  eg-
zotycznych gatunków drewna. Na-
śladują one bowiem najbardziej po-
pularne gatunki pochodzące z Azji, 
Afryki czy Ameryki Południowej ta-
kie jak lapacho w  głębokiej brązo-
woczarnej barwie, efektowne ze-
brano,  stonowany jasnobrązowy 
teak, jatoba – w nieco ciemniejszym 
odcieniu brązu. Wiernie odtwarzają 
one ich kolorystykę oraz charakte-

rystyczny dla tych gatunków rysu-
nek słojów. Panele laminowane na-
śladują również typowe wzory uło-
żenia parkietów i  desek z  drewna 
egzotycznego. Do bardzo efektow-
nych należy teak utrzymany w kar-
melowo-miodowej tonacji. Miło-
śnicy tego gatunku mogą też się-
gnąć po laminaty naśladujace 
drewno w  barwach mniej oczywi-
stych, np. brązie łączącym jasne 
i  ciemne odcienie. Użycie teaku 
w  takim wariancie sprawi, że wnę-
trze nabierze blasku i  rozmachu. 
Ten niejednoznaczny kolor można 
też zastosować w  dekorze bliskim 
mahoniowi afrykańskiemu.

TECHNOLOGIA DREWNA
O  tym, jak panele będą odtwa-
rzać drewnianą powierzchnię, de-
cyduje w dużym stopniu struktura 
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laminatu. Najbardziej powszechne 
i  najtańsze są panele, których po-
wierzchnia jest szorstka i  niejed-
nolita, określa się ją jako ryflo-
waną. Znacznie wierniejsze orygi-
nałom są wyroby wykonane w tech-
nologii struktury synchronicznej. 
W  tego typu produktach tłocze-
nia dekoracyjnego wzoru pokry-
wają się ze słojami, co sprawia, że 
ich układ jest bliski naturalnemu. 
Są one przy tym wyczuwalne, co 
dodatkowo wpływa na ich odbiór. 
Bardzo efektowne są panele wy-
twarzane w  strukturze pozwalają-
cej uzyskać w zależności od oświe-
tlenia wzmocniony efekt struktury 
synchronicznej (można się spotkać 
również z  określeniem struktura 
chromezone lub heliochrome, stra-
tochrome). Stosując  tego rodzaju 
technikę powierzchnia paneli jest 
wytłoczona w  ten sam sposób jak 
w technologii synchronicznej, a do-
datkowo zyskuje srebrzysty połysk 
o różnym stopniu natężenia. Doda-
nie blasku sprawia, że tworzy się 

powierzchnia, która oprócz głębo-
kiej struktury drewna szczotko-
wanego podkreśla głębię dekoru. 
Najlepszy rezultat daje zastosowa-
nie połysku, matu i półmatu w róż-
nych fragmentach deski. Inno-
wacyjna technologia nadaje efekt 
trójwymiarowości podłogom lami-
nowanym. Za najbliższe prawdzi-

wemu parkietowi uznaje się jednak 
panele laminowane o  powierzchni 
przypominającej drewno ręcznie 
dłutowane i  heblowane. Dotykając 
go mamy wrażenie kontaktu z natu-
ralnie usłojoną wierzchnią warstwą 
pełną sęków i  zarysowań –  struk-
tura ta bywa określana jako hand-
scraped lub deep structure.

 REKLAMA 

Nowoczesne panele laminowane z powodzeniem stosuje się na ogrzewaniu podłogowym 
– wystarczy przed zakupem upewnić się, że można je ułożyć. Prawidłowo zamontowane 
nawet pod wpływem wysokiej temperatury nie stracą swoich właściwości.
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PRZEZ WIEKI DYWANY BYŁY UZNAWANE ZA PRODUKTY 
LUKSUSOWE. DOPIERO ICH PRODUKCJA Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH SPRAWIŁA, ŻE STAŁY SIĘ DOSTĘPNE DLA 
WSZYSTKICH. JAKIE MAMY MOŻLIWOŚCI WYBORU? 

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

 FOT. FOTOLIA.COM
DYWAN

dla każdego

Nadal traktowany jest jako 
nieodłączny element aran-
żacji – dywan potrafi dodać 

wnętrzu urody, ocieplić go wizualnie 
i stworzyć przyjazny klimat. Jest ele-
mentem przyciągającym wzrok, dla-
tego tak dużą rolę odgrywa jego wzór, 

splot czy miękkość. Przez lata te z włó-
kien nienaturalnych były mniej inte-
resujące wzorniczo, ich jakość też po-
zostawiała wiele do życzenia. Jednak 
dzięki rozwojowi nowoczesnych tech-
nologii obecnie produkowane stały 
się atrakcyjną alternatywą dla wyro-

bów z włókien naturalnych. Dla laika 
są często nie do odróżnienia. 
Do produkcji dywanów z tworzyw 
sztucznych wykorzystuje się naj-
częściej poliamid oraz polipropylen. 
Wśród polipropylenowych na wyróż-
nienie zasługują produkty het-set. 

 FOT. MULTI DECOR
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Atrakcyjność dywanów ze sztucznych włókien nie ogranicza się jedynie do ich przyjaznych 
dla naszych kieszeni cen. Ich atutem jest również wzornictwo i kolorystyka, znacznie 
bogatsze niż w przypadku dywanów z przędz naturalnych.

Do poliamidowych można zaliczyć 
akrylowe, wiskozowe czy poliestrowe. 
Materiały te mogą zawierać różne do-
mieszki, na przykład bawełny. Dy-
wany polipropylenowe i poliamidowe 
są niezwykle trwałe, odporne na za-
brudzenia oraz ścieranie. 

POLIPROPYLEN (PP) 
–  ODPORNOŚĆ NA LATA
Produkty z tego materiału tworzą naj-
większą grupę dywanów z  włókien 
sztucznych. Nie pochłaniają wody, są 
także odporne na środki chemiczne, 
a  ponadto charakteryzują się dużą 
wytrzymałością na ścieranie. W prze-
ciwieństwie do wełnianych oprą się 
także atakom moli. Można je z  po-
wodzeniem stosować na ogrzewa-
nie podłogowe. Nadają się do wnętrz 
użytkowanych przez alergików, mają 
również właściwości antystatyczne. 
Ich minusem jest szorstkie w dotyku 
runo. Największym powodzeniem cie-
szą się dywany z ulepszonego  polipro-
pylenu typu heat-set lub heat-set frise 
(PPBCF). Wyróżnia je specjalna struk-
tura z  wysokim runem imitującym 
wełnę. Podczas użytkowania nie tracą 

kolorów, są odporne na ścieranie. 
Uszlachetniona termicznie przędza 
sprawia, że nie elektryzują się, nie 
przyciągają kurzu, mają lepsze wła-
ściwości, a  zarazem są przyjemniej-
sze i  bardziej miękkie w  dotyku niż 
inne dywany polipropylenowe. Szcze-
gólnie efektowne są dywany heat-set 
wycinane z tzw. reliefem, chociaż do-
stępne są również gładkie. Mają one 
ręcznie wycinane wzory, dzięki któ-
rym sprawiają wrażenie trójwymiaro-
wości. W dywanach heat-set frise sto-
suje się przędzę fries, składającą się 
z dwóch skręconych ze sobą włókien. 
Ich użycie sprawia, że mają runo bar-
dziej sprężyste i jednocześnie odpor-
niejsze na odgniatanie oraz udepty-
wanie niż inne włókna sztuczne. Nie 
poddają się także działaniu enzymów, 
bakterii,  pleśni i  moli. Wielość wzo-
rów i  kolorów dodatkowo uatrakcyj-
nia tę grupę dywanów. 

POLIAMID W WIELU 
WARIANTACH
Dywany z  tego surowca nieulegają 
łatwo zgnieceniom i  wycieraniu, wy                
różnia je także odporność na 

Sprawdź zanim kupisz 
przez internet

 Wiele wyrobów w ofercie 
sklepów to dywany tkane 
technologią tkania maszynowego, 
tzw. face-to-face. Polega ona 
na tym, że z maszyny tkackiej 
wychodzą jednocześnie dwa 
egzemplarze, połączone 
runem, które są następnie 
rozcinane. Powstają w ten 
sposób dwa dywany, będące 
swoimi lustrzanymi odbiciami. 
Gdy mają wzór niesymetryczny 
wzdłuż osi poziomej, a zależy 
nam na konkretnym prawym 
lub lewym dywanie, należy to 
zaznaczyć składając zamówienie 
przez internet.

 Na zdjęciu na stronie 
internetowej zazwyczaj jest 
pokazany dywan, który najpełniej 
przedstawia wzór konkretnego 
modelu (tak, jak prezentuje to 
producent w swoich materiałach). 
Kolorystyka poszczególnych 
produktów w obrębie jednej 
grupy nie powinna znacząco 
się różnić, jednak przy wielu 
rozmiarach dywanu zmianie może 
ulec rozłożenie wzoru. 

Nawet niewielki dywan potrafi 
ocieplić wnętrze – sztuczny 
ze względu na mały koszt 
można często wymieniać, 
dopasowując do aranżacji.
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działanie grzybów, bakterii oraz moli. 
Łatwo utrzymać je w czystości, zwłasz-
cza jeśli runo będzie pętelkowe, cięte 
lub kędziorkowate. Można je układać 
w pokojach alergików. Niestety z cza-
sem tracą intensywność barw. 
Do dywanów poliamidowych zalicza 
się miękkie w  dotyku dywany polie-
strowe. Warto je stosować w pokojach, 
gdzie są narażone na uszkodzenia me-
chaniczne i  udeptywanie, gdyż wy-
kazują dużą odporność na tego typu 
zagrożenia. 
Bardzo atrakcyjne są także dywany 
z  wiskozy, czyli włókien powstałych 
w wyniku obróbki celulozy. Wyróżnia 
je wysoka jakość, która oznacza wyra-
zistość barw, a  także połyskliwy wy-
gląd budzący skojarzenia z wyrobami 
jedwabnymi – w  zależności od kąta 
padającego światła zmieniają swoje 
odcienie. Dywany wiskozowe należą 
do bardzo lekkich, są też odporne na 
kurz i zabrudzenia, można je również 
prać. Ich atutem jest to, że są tkane na 
bawełnie. 
Do najbardziej efektownych należą 
dywany akrylowe (PAN). Akryl okre-
ślany jest jako syntetyczny zamiennik 

wełny. Dywany wykonane z  przędzy  
akrylowej do złudzenia mogą przypo-
minać produkty wełniane. Akryl jest 
najbardziej szlachetnym włóknem 
wśród włókien sztucznych. Te najwyż-
szej jakości nie ustępują wełnianym 
pod względem sprężystości i elastycz-
ności. Gęstość i  wysokość runa bli-
skie wełnie sprawiają, że są miękkie 
w dotyku, a także ciepłe, dzięki czemu 
tworzą doskonałą warstwę termoizo-
lacyjną. Wyróżnia je także odporność  
na działanie środków chemicznych 
oraz moli. Ich zaletą są właściwości 
antyelektrostatyczne. Wspaniałe ko-
lory i  ciekawe wzory to powody, dla 
których dywany te cieszą się popu-
larnością, szczególnie wśród wyma-
gających klientów. Dywany akrylowe 

wyróżnia bogate wzornictwo, wszyst-
kie wyroby są w  bardzo żywych na-
syconych barwach. Bardzo długo za-
chowują swój kolor oraz właściwości. 
Trzeba jednak o nie dbać, regularnie 
odkurzać i trzepać. Dywany akrylowe 
nie lubią wilgoci, łatwo je przemo-
czyć, także pranie własnoręczne jest 
bardzo ryzykowne. Jeśli będą wyma-
gały czyszczenia na mokro, najlepiej 
zlecić je fachowcom.

SPLOT I RUNO
Dywany poza surowcem, z jakiego zo-
stały wykonane może też wyróżniać 
rodzaj splotu i  wysokość runa. Naj-
popularniejszą, uniwersalną grupę 
dywanów tworzą wyroby gładkie, 
z krótkim włosem (do 3 cm długości). 
Dużą popularnością cieszą się dy-
wany shaggy, czyli włochacze – mają 
długi (do 10 cm) i luźny włos, są pu-
szyste oraz bardzo ciepłe. Mniejsza 
gęstość pęczków niż w innych rodza-
jach dywanów, pozwala na swobodne 
rozproszenie się włókien w  różnych 
kierunkach. Wiele modeli shaggy 
dostępnych jest w  dwóch, a  nawet 
i  więcej kontrastujących ze sobą 

Dywany z tworzyw 
sztucznych doskonale 
sprawdzają się we 
wnętrzach, w których 
przebywają alergicy. 

NAJLEPSZE 
JAKOŚCIOWO DYWANY 
SZTUCZNE TO WYROBY 
Z IMITUJĄCEJ JEDWAB 

WISKOZY, A TAKŻE 
WYROBY AKRYLOWE.
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kolorach, dzięki czemu dywany te 
nadają pomieszczeniom indywidu-
alny charakter. Warto je wybrać do sy-
pialni, ponieważ są trudne do utrzy-
mania w  czystości. Z tej przyczyny 
nie poleca się ich do mieszkań aler-
gików ani tych, w  których są zwie-
rzęta. Do oryginalnych można też za-
liczyć dywany shagggy cut&loop. To 
wyroby z  wysokim runem i  wycię-
tym w nim wzorem oraz typu carving, 
czyli nierówno przycinane. Zamiast 
nitek takiej samej długości, mają 
one niejednolite runa, co daje efekt 
trójwymiarowości.

BOGACTWO WZORÓW
Maszynowe tkanie oraz zastosowanie 
sztucznych włókien sprawiło, że bar-
dzo wzbogaciło się wzornictwo dywa-
nów oraz ich kolorystyka i  kształty. 
Za sprawą nowych technologii uzy-
skuje się produkty o  ogromnej licz-
bie wzorów oraz faktur i  kolorów. 
Poza najbardziej popularnymi dywa-
nami w kształcie prostokąta spotyka 

się modele okrągłe, owalne, trójkątne, 
a  nawet w  kształcie domków czy 
serca. Także wielkość dywanów z two-
rzyw sztucznych jest bardzo zróżni-
cowana. Poczynając od niewielkich 
o  wymiarach 70x140 cm, 80x140  cm,  
118x170 cm, do większych na przy-
kład 160x230 cm, 190x290 cm.

SPRAWDŹ JAKOŚĆ!
Najlepsze jakościowo dywany z two-
rzywa sztucznego to wyroby z  imi-
tującej jedwab wiskozy oraz wyroby 
akrylowe. Im runo w dywanie wyższe 
i bardziej gęste (większa ilość węzłów 
(knotów) na cm2), tym większa jest 
jego wartość (cena). Wynika to z ilości 
surowca użytego do produkcji. Jakość 
dywanu poznamy po ilości punktów 
pęczków na 1 m2 – dywan wełniany 
tkany maszynowo ma ich od 300 tys., 
aż do 1,2 mln, a syntetyczny może ich 
mieć od 100 do 700 tys. Warto też zwró-
cić uwagę na wagę 1 m2 dywanu. Dla 
dywanu wełnianego wynosi ona 850 g, 
dla syntetycznego 1400-3000 g.  

Podkład
Podczas wyboru dywanu 
zwróćmy uwagę na jego 
spodnią warstwę, czyli podkład. 
Od niego zależy na jakim 
materiale posadzkowym dywan 
będzie najdłużej w dobrej 
formie.
Podkład z gąbki (pianki) 
sprawdzi się na podłożu 
z betonu, natomiast ten z juty 
(coraz częściej sztucznej) 
można stosować np. na 
ogrzewanie podłogowe. 
Najbardziej uniwersalne są 
produkty z podkładem filcowym 
– nadają się na każde 
podłoże. 
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KTO Z NAS NIE MARZY O TYM, BY PODDAĆ SIĘ ZABIEGOM, KTÓRE NIE TYLKO 
PRZYWRÓCĄ URODĘ NASZEMU CIAŁU, ALE TEŻ SPRAWIĄ, ŻE ODZYSKAMY 
SPOKÓJ, URODĘ, ZDROWIE, SIŁY WITALNE I RADOŚĆ ŻYCIA. TAKI PROGRAM 
OFERUJĄ LICZNE OŚRODKI SPA, Z KTÓRYCH JEDNAK NIE ZAWSZE MOŻEMY 
SKORZYSTAĆ. STWÓRZMY WIĘC SWOJE WŁASNE CENTRUM ODNOWY I RELAKSU.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

SPA
Na zimę – domowe

Spa to miasto leżące w  Belgii, 
które rozsławiły lecznicze go-
rące źródła. Dzisiejsze coraz bar-

dziej popularne spa odwołują się wła-
śnie do leczniczych właściwości wody. 
Ośrodkiem spa może stać się nawet 
niewielka łazienka. Wystarczy tylko 
zadbać o  jej nastrojowe wykończe-
nie i odpowiednie wyposażenie, które 

sprawią, że będziemy chcieli zatrzy-
mać się tu na dłużej. Przede wszyst-
kim należy wyczarować klimat sprzy-
jający nieśpiesznym rytuałom pielę-
gnacyjnym. Spa to harmonia wielu 
elementów takich jak łagodne światło 
i relaksująca muzyka, zmysłowe zapa-
chy działające odprężająco czy kojący 
nerwy delikatny szum wody. 

ŚCIANY I PODŁOGI 
NA RZECZ RELAKSU
By dobrze wypocząć, zadbajmy o od-
powiednie wykończenie ścian i pod-
łóg. Najlepiej wybrać materiały przy-
jazne dla naszych zmysłów: wzroku 
i dotyku. Wzrok odpocznie w otocze-
niu barw jasnych i spokojnych, przy-
noszących odprężenie.
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Warto sięgnąć po materialy w kolo-
rach bliskich naturze. Odpowiednie 
będą złamane biele, delikatne beże, 
rozbielony niebieski bliski barwie 
wody lub pogodnego nieba czy deli-
katne naturalne zielenie. Można też 
wybrać ciepłe odcienie szarości, na 
przykład z  domieszką różu. Warto 
też sięgnąć po elementy drewniane 
zarówno do wykończenia ścian, jak 
i  podłogi. Dobrym wyborem bę-
dzie parkiet z odpornego na wilgoć 
drewna egzotycznego, na przykład 
teaku lub iroko. Ciepłe w  dotyku 
z  wyczuwalnym przez nasze dło-
nie i  stopy naturalnym rysunkiem 
oraz  fakturą buduje poczucie bez-
pieczeństwa. W  tworzeniu klimatu 
relaksu pomocne są także detale ka-
mienne, a  szczególnie mozaika. To 
niewielkie elementy umieszczone 
na dużych kwadratowych plastrach.  
Można nimi wyłożyć mokre strefy 
naszego domowego spa. Dobrym 
wyborem jest choćby trawertyn, któ-
rego ciepła miodowo-beżowa kolory-
styka w  połączeniu z  bogatą struk-
turą tej skały zbuduje przyjazny kli-
mat wypoczynku. Warto też sięgnąć 
po mozaiki w formie owalnej,  koja-
rzące się z otoczakami spotykanymi 
na dnie górskich strumieni – orzeź-
wią wnętrze i  wzbudzą relaksujące 
skojarzenia z przyrodą. Klimat miej-
sca o  szczególnym przeznaczeniu 
możemy uzyskać dzięki elemen-
tom z  połyskiem. Niezwykły blask 
dają ułożone na ścianach panele, 
płytki i mozaiki szklane. Szczególny 
efekt załamania powierzchni ścian 
czy podłog zapewni mozaika. Trój-
wymiarową błyszczącą płaszczyznę 
tworzą mozaiki wykonane z koloro-
wego szkła. Najłatwiejszy sposób na 
nadanie ścianom blasku to wykoń-
czenie ich błyszczącą farbą lub tyn-

kiem strukturalnym.

SPA W WANNIE
Relaksującym i  sprawdzonym spo-
sobem na odprężenie będzie kąpiel 
w  wannie. Najbardziej komfortową 
zapewni duża – jeśli możemy so-
bie na to pozwolić, wybierzmy mo-
del wolno stojący. Warto zdecydo-
wać się na sprzęt przeznaczony rów-
nież dla dwóch osób. Ustawiona po-
środku łazienki i  wyeksponowana 
w ten sposób wanna podkreśli szcze-
gólną funkcję tego miejsca. Można 
też sięgnąć po wygodne wanny przy-

ścienne. By zapewniły relaks 
w kąpieli, powinny mieć do-
brze wyprofilowane dno – 

szerokie i  płaskie będzie nam 

dawało poczucie bezpieczeństwa. Na 
komfort wpływają również odpowied-
nio ukształtowane boki wanny. Re-
laksowi będzie sprzyjać łukowa linia 
krótszych ścianek, która pozwoli na 
oparcie głowy. Będzie on bardziej od-
prężający, jeśli  zamontujemy miękki 
zagłówek. Znaczenie ma także ko-
lorystyka wanny, dobrym wyborem 
będzie ciepła stonowana biel. By ką-
piel zyskała miano prawdziwie luk-
susowej, uczyńmy z niej ceremoniał 
– włączmy muzykę relaksacyjną, za-
palmy świece.
Terapeutyczny efekt kąpieli wzmoc-
nimy, dodając do wody olejki ete-
ryczne, których zapach ma m.in. 
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Delikatne ciepłe beżowe 
ściany i obudowa wanny to 
dobra baza dla aranżacji 
sprzyjającej wypoczynkowi.
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działanie relaksujące, redukuje stres, 
poprawiające nastrój, pamięć i zapew-
niające zdrowy sen. Ekstrakty ziół 
i olejków wnikając w skórę ujędrniają 
ją, leczą schorzenia dróg oddecho-
wych, działają na układ krążenia, tra-
wienia i korzystnie wpływają na naszą 
psychikę. Sięgajmy również po sole, 
zawierające niezbędne dla skóry ma-
gnez, wapń czy sód i  potas. Znacze-
nie ma także temperatura wody. Naj-
bardziej uniwersalna jest kąpiel w let-
niej wodzie (26-35oC), która nie po-
winna trwać dłużej niż pół godziny. 

Kąpiel w  temperaturze 36-40oC jest 
uznawana jako gorąca, bardzo osłabia 
organizm i dlatego nie zaleca się, by 
trwała dłużej niż 10 minut. 

NIE REZYGNUJ Z PRYSZNICA
Kąpiel pod prysznicem ma wiele za-
let – poranny tusz pozwala się rozbu-
dzić, wieczorny „zmywa” z  nas zmę-
czenie i stresy po całym dniu oraz od-
pręża. Mocny natrysk działa również 
hartująco. Znakomity termomasaż 
naczyń krwionośnych da nam po-
lewanie kilkakrotnie ciała na prze-
mian (po 1 minucie) ciepłą i  zimną 
wodą. Taki prysznic wpływa także 
ujędrniająco na skórę. By docenić za-
lety natrysku, warto zadbać o  odpo-
wiednie wyposażenie kabiny prysz-
nicowej. Niezbędna jest wysokiej ja-
kości słuchawka prysznicowa i  desz-

czownia. Najlepiej wybrać słuchawkę 
wielofunkcyjną. Daje ona możliwość 
ustawienia nawet pięciu rodzajów 
strumienia wody.  Można je regulo-
wać w  zależności od potrzeb, zwięk-
szając komfort kąpieli. Zmiana funk-
cji następuje poprzez przesunięcie 
wystającego poza obręb główki prze-
łącznika lub też obrót samej główki. 
Przyjemny relaks pod prysznicem za-
pewni nam deszczownia. Ma znacz-
nie większe wymiary niż słuchawka 
prysznicowa oraz więcej otworów wy-
pływowych – nawet kilkaset,  co daje 
efekt rozproszenia strumienia płyną-
cej z góry wody. Deszczownice wypo-
sażone są w  wewnętrzny system na-
powietrzania wody, który sprawia, że 
zmieszana z pęcherzykami powietrza 
tworzy delikatną miłą dla skóry ka-
skadę deszczu. 

By poczuć się jak w spa, czasami 
wystarczy tylko kilka świec, wygodna 
pozycja w kąpieli i dobra książka.

W takiej łazience z pewnością można 
nabrać sił witalnych – przyjazna 
kolorystyka, dużo drewnianych elementów, 
wygodne sprzęty i piękny widok za oknem. 

Jeśli miejsce na to pozwala, ustawmy 
w łazience wygodną leżankę. Będzie służyć 
choćby oddawaniu się przyjemnym lekturom, 
które pozwolą zapomnieć o trudnym dniu.

Wolno stojąca 
dobrze 
wyprofilowana 
wanna zaprasza, 
by potraktować ją 
jako miejsce do 
inspirującej kąpieli.
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WODNY MASAŻ
To zabieg przede wszystkim pozwala-
jący zachować dłużej dobrą formę fi-
zyczną i psychiczną, dający zastrzyk 
energii i poprawiający samopoczucie. 
Woda pulsacyjnie wyrzucana z kilku 
silnych strug masuje skórę, popra-
wia jej ukrwienie, może przyczyniać 
się też do redukcji cellulitu i  tkanki 
tłuszczowej. Bezcenne jest również 
jej regenerujące oddziaływanie na  
zmęczone, obolałe mięśnie. Łagodzi 
także bóle głowy i  stawów. Z hydro-
masażu mogą korzystać wszyscy do-
mownicy, jednak osoby z chorobami 
krążenia, żylakami czy cukrzycą po-
winny się skonsultować z  lekarzem. 
Docenią go szczególnie pracujący 
stale w  jednej pozycji, to osoby ma-
jące często zaburzenia krążenia oraz 
odczuwający bóle kręgosłupa, a także 
kobiety po porodzie, które chcą przy-
wrócić sprężystość mięśni brzucha. 
Różne efekty hydromasażu uzysku-
jemy sterując siłą i  temperaturą wy-
pływającej wody. 

WANNA Z MASAŻEM
By skorzystać z dobroczynnego dzia-
łania masażu, nie trzeba instalować 
w łazience jacuzzi. W dysze do hydro-
masażu można bowiem wyposażyć 
wiele modeli wanien. Te niewielkie 

elementy montuje się w dnie wanny 
oraz na jej ściankach. Usytuowane 
na dnie odpowiadają za delikatny 
masaż powietrzny, zaś te na ścian-
kach pozwalają uzyskać mocniejszy 
masaż wodno-powietrzny. Dysze roz-
mieszczone są tak, aby masować kon-
kretne partie ciała – plecy, ramiona, 
nogi oraz stopy. W wannach z siedzi-
skiem często montuje się dodatkowe 
– do masowania krzyża i lędźwi. Siłę 
strumienia i kierunek wypływu wody 
można zazwyczaj regulować. 

PANEL MASUJĄCY
Jeśli chcemy zażywać relaksu pod 
prysznicem, korzystając przy tym 
z masażu, wybierzmy panel pryszni-
cowy. Można go zamontować w  już 
wykończonej łazience, po wyprowa-
dzeniu niezbędnych instalacji, cho-
ciaż dostępne są również tego typu 
rozwiązania w  wersji podtynkowej. 
Na korpusie panelu wykonanym, np. 
z  drewna lub szkła są umieszczone 
bateria, przełącznik funkcyjny, dysze 
do hydromasażu oraz deszczownia.  
Najczęściej są rozłożone w  dwóch 
równoległych do siebie pionowych 
rzędach. Dzięki temu skutecznie ma-
sują mięśnie po obu stronach kręgo-
słupa. Dysze mają ruchome przeguby 
– każdy domownik może więc indywi-
dualnie ustawiać kierunek strumie-
nia wody, dostosowując go do wzrostu 
i budowy ciała. 

Jeśli najbardziej relaksują nas kąpiele w pianie, 
to pamiętajmy, że tego typu środków nie wolno 
stosować do wanien z hydromasażem.

Wannie z hydromasażem 
warto nadać 
wyrafinowaną oprawę. 
W takim otoczeniu 
masaż da efekt bliski 
najlepszym spa.

Rodzaje hydromasażu
 Wodny. Polega na masowaniu 

ciała strumieniami wody o znacznym 
natężeniu. Doskonale rozluźnia 
wszystkie stawy i mięśnie, dlatego 
polecany jest przy leczeniu schorzeń 
układu ruchowego. Ciśnienie wody 
pobudza krążenie krwi, przyspiesza 
akcję serca i korzystnie wpływa na 
perystaltykę jelit. Ten typ masażu 
preferowany jest przez mężczyzn, 
gdyż jest intensywniejszy i silniej 
wpływa na całe ciało.

 Powietrzny, czyli perełkowy. 
Jest delikatniejszy niż wodny. 
Poleca się go osobom starszym, 
dzieciom, kobietom. Doskonale 
dotlenia skórę, zwiększa ukrwienie, 
rozluźnia mięśnie. Warto go 
stosować przy dużym napięciu 
mięśni czy rwie kulszowej. Ma 
też zalety kosmetyczne. Pomaga 
m.in. usuwać zmiany pociążowe, 
zmniejszać cellulit i poprawiać 
kondycję skóry.

 Wodno-powietrzny, czyli 
mieszany. Oddziałuje za pomocą  
strumienia wody wypływającej z 
bocznych dysz, wzbogaconej  przez 
strumień powietrza wydostający 
się z dna wanny. Takie połączenie 
zwiększa intensywność strumienia.
Poprawia kondycję skóry, sprzyja 
leczeniu schorzeń układu kostnego 
i krążenia. 

 Ultradźwiękami. Wymaga 
montażu specjalnych dysz, 
które umożliwiają połączenie 
masażu wodnego z emisją fal 
ultradźwiękowych. Rozgrzewa 
tkanki i poprawia ich ukrwienie.

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

 (2
)



82  zima 2016

MIESZKAĆ Z KLASĄ
     działamy kompleksowo

OŚWIETLENIE NA RZECZ 
ODPRĘŻENIA
Nic tak nie ułatwia zbudowania at-
mosfery relaksu jak odpowied-
nie oświetlenie wnętrz. W  łazience 
warto zamontować punkty świetlne 
na różnych poziomach. Światło 
w  strefie kąpielowej powinno być 
nienachalne i  delikatne. Najlepiej, 
jeśli źródła światła nie będą wi-
doczne, wówczas mamy gwaran-
cję, że nie oślepią osoby odpoczy-
wającej w  kąpieli. Dyskretny i  nie 
ingerujący w  przestrzeń sposób na 
oświetlenie ogólne to montaż źródeł 
światła nad sufitem podwieszanym. 
Efekt dekoracyjny można wzmoc-
nić, stosując wodoszczelne taśmy 
z diodami LED o zmieniających się 
kolorach, które można w zależności 
od nastroju dobierać pilotem. Wypo-
czynkowi sprzyjają punkty świetlne 

zamontowane w  okolicy prysznica 
i  wanny. Jeśli zdecydujemy się na 
górne oświetlenie wanny lub prysz-
nica, warto skorzystać ze ściem-
niacza, co pozwoli uzyskać kli-
mat sprzyjający odprężeniu. Dys-
kretne będzie również oświetlenie 
zainstalowane w  obudowie wanny. 
Bardzo dobrym sposobem jest za-
montowane wokół dolnej krawędzi 
wanny – a najlepiej kilka centyme-
trów nad nią – wodoszczelnych pa-
sków LED-owych. Efekt będzie nie 
tylko służył leniwej kąpieli – takie 
światło to też piękna dekoracja ła-
zienki. Doda wannie lekkości, bę-
dzie ona sprawiać wrażenie jakby 
unosiła się lekko ponad posadzką. 
Można także zamontować punk-
towe oprawy LED-owe. Wydoby-
wające się spod obudowy wanny 
smugi światła wprawią nas w dobry 

nastrój i  wzmocnią poczucie kom-
fortu. Także podświetlenie umy-
walki czy toaletki działa relaksu-
jąco. Klimat wypoczynku daje też 
podświetlenie wnaęk oraz nisz, 
które w  łazience mogą być wyni-
kiem zabudowy sprzętów podwie-
szanych, takich jak miski sede-
sowe czy bidetowe oraz umywalki.  
W  oświetlonych niszach i  wnę-
kach ustawmy dekoracyjne przed-
mioty – szklane misy wypełnione 
muszlami lub kwiatami albo ob-
razy i  plakaty z  widokiem morza 
czy pięknych roślin. Można też za-
montować oświetlenie w  fugach. 
Delikatna poświata bijąca z  pod-
łogi wprowadzi nas w inny wymiar. 
Podświetlane diodami LED fugi 
można zastosować zarówno na pod-
łodze między gresem, jak również 
na ścianach pomiędzy glazurą. 

Kwiaty w łazience? Jak najbardziej! Budują dobry nastrój, 
odświętną atmosferę i doskonale wprowadzają klimat relaksu.

W domowym spa warto zaplanować szeroki blat. Będzie służyć do 
ustawienia przyborów czy jako miejsce do wykonania manicure.
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Bardzo klimatyczne może się oka-
zać zastosowanie oświetlenia świa-
tłowodowego. Da ono nam tzw. 
gwieździste niebo, czyli ciemny su-
fit usiany drobnymi świecącymi 
punktami. Przestrzeń łazienki 
wzbogacają także podświetlane 
umywalki wykonane z  przezroczy-
stych lub półprzezroczystych ma-
teriałów, na przykład alabastru. Al-
ternatywą oświetlenia relaksacyj-
nego mogą być małe lampy prze-
nośne wyposażone w  akumulator, 
dzięki czemu nie trzeba ich pod-
łączać do sieci. Lampki imitują 
świece, w  tym takie które unoszą 
się na wodzie i migoczą. Oczywiście 

trudno sobie wyobrazić spa bez za-
pachowych świec – powinno być ich 
co najmniej kilka różnej wielkości. 
Najlepiej, by roztaczały ulubiony 
przez nas zapach. Do relaksujących 
należy cynamonowy czy pomarań-
czowy. Warto je ustawić choćby wo-
kół wanny podczas kąpieli.

ZADBAJMY O DODATKI
To one mają decydujący wpływ na 
charakter wnętrza. Na gamę na-
szych doznań oddziałuje choćby do-
bór ręczników – wybierzmy przy-
jemne w  dotyku, na przykład wy-
roby o  dłuższej pętelce i  wysokiej 
gramaturze takiej jak 800 g/m2. Się-

gajmy po produkty wykonane z ba-
wełny organicznej produkowanej 
bez użycia nawozów sztucznych. Wy-
posażmy łazienkę w  eleganckie po-
jemniki, do których przelejmy ko-
smetyki – dobry efekt daje użycie 
szklanych, przepuszczających świa-
tło. Przybory kąpielowe warto umie-
ścić w większym pojemniku – misie 
szklanej, kamiennej czy plecionej 
z egzotycznej trawy. Wykorzystajmy 
też plecione z  różnych tworzyw ko-
lorowe koszyki. Zadbajmy, by w  ła-
zience znalazło się miejsce dla ro-
ślin – jeśli ma ona dostęp do światła 
naturalnego można wybrać choćby 
gardenię jaśminową, której aromat 
pomaga poprawić nastrój. Warto też 
sięgnąć po suszoną lawendę czy ru-
mianek, których aromat będzie dzia-
łał na nas uspokajająco czy odpręża-
jące miętę, bazylię lub rozmaryn.

Jeśli łazienka ma pełnić funkcję relaksującą spa, zadbajmy, by panował w niej zawsze 
porządek. Jego utrzymaniu będą służyć szafki, półki i dekoracyjne pojemniki. 

Pojemniki mogą skrywać konieczne w łazience, 
lecz nie zawsze godne wyeksponowania przybory. 
Wykonane z naturalnych traw stworzą klimat 
bliski naturze.

Koniecznym elementem wyposażenia 
domowego spa są odpowiednie kosmetyki.
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NOWOCZESNE WANNY 
NALEŻĄ DO SPRZĘTÓW 
WIELOFUNKCYJNYCH. 
ODPOWIEDNIO DOBRANE 
UMOŻLIWIĄ ZASPOKOJENIE 
RÓŻNYCH POTRZEB 
HIGIENICZNYCH.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

w wielu 
rolach

WANNA

W naszych mieszkaniach nadal dominują 
niewielkie łazienki, których przestrzeń 
może w  znacznym stopniu ograniczać 

liczbę przewidzianych w takich pomieszczeniach ele-
mentów wyposażenia. Zazwyczaj jeśli zaprojekto-
wano w niej wannę, nie ma już miejsca na brodzik. 
Jednak, by sprostać oczekiwaniom użytkowników,  FO
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w  ofercie  producentów znajdziemy 
coraz więcej sprzętów łączących 
różne funkcje. Z powodzeniem w tę 
praktykę wpisują się także wanny, 
które należą do bardzo uniwersal-
nych sprzętów łazienkowych. Dobrze 
wyposażone, poza podstawowym za-
daniem kąpielowym, mogą odgry-
wać również rolę natrysku czy wy-
godnego siedziska ułatwiającego wy-
konywanie zabiegów higienicznych. 

W ROLI KĄPIELOWEJ
Aranżując niewielką łazienkę, wiele 
osób rozważa wybór wanny lub ka-
biny prysznicowej. Gdy trudno jest 
zdecydować się na jedno z  tych roz-
wiązań, warto wybrać wannę. Już 
taka o  długości 120-130 cm i  szero-
kości 70 cm może w pełni służyć ką-
pieli. By optymalnie zagospodarować 
przestrzeń, trzeba rozpatrzyć mon-
taż wanny montowanej przy ścianie. 
Najczęściej jest to tradycyjny model 
prostokątny, który należy do najtań-
szych rozwiązań. Jednak tego typu 
kształt może optycznie zmniejszać 
wnętrze, dlatego najlepiej sprawdza 
się rozwiązanie, gdy w  łazience pro-
stokatną wannę można umieścić we 
wnęce. W  małej łazience można też 
zamontować narożną symetryczną 
o  boku 125 cm. Ścięte brzegi spra-
wiają, że tego typu wanna ułatwia 
aranżację, poza tym instalując ją 
mamy gwarancję, że nie będziemy 
się obijać o ostre kanty. Wygodną ką-
piel na małej przestrzeni zapewni też 

wanna asymetryczna, z  jednym bo-
kiem ściętym lub wymodelowanym 
w kształcie fali. Niezależnie od formy 
wanny zwróćmy uwagę na jej głębo-
kość oraz na to, jak uformowane jest 
jej wnętrze. Do małej łazienki ide-
alna będzie wanna wyposażona w wy-
modelowane siedzisko – przy którym 
wykonamy zabiegi higieniczne.
Dobrym rozwiązaniem jest także za-
główek, który szczególnie w niewiel-
kiej wannie wpływa na wygodę ką-
pieli. Warto zdecydować się na wy-
konany z  trwałego powlekanego po-
liuretanu, który posłuży nam długie 
lata. W  wannie można też zamonto-
wać uchwyt – docenią go szczególnie 
osoby mniej sprawne. 

MODEL IDEALNY 
DO NATRYSKU
Jednak mała wanna nie sprawdzi 
się najlepiej, jeśli chcemy, by peł-
niła też funkcję natrysku. Szukając 
modelu, który najlepiej będzie speł-
niał również funkcję prysznica, wy-
bierzmy gwarantujący nam wygodę 
i  bezpieczeństwo. Zwróćmy uwagę 
na dno wanny. Powinno być ono sze-
rokie i przede wszystkim płaskie, tak 
by stojąc w  niej, mieć zapewnione 
stabilne podparcie dla stóp. Równie 
istotna dla komfortowego prysznica 
jest szerokość wanny. Swobodę ru-
chów, nawet tych zamaszystych, zy-
skamy, jeśli będzie ona większa niż 
standardowe 70 cm. Taką funkcję do-
skonale spełniają w  niewielkiej ła-

zience wanny asymetryczne z  wy-
znaczoną w części szerszej rolą natry-
sku oraz różnego rodzaju wanny na-
rożne. Znaczenie ma także długość 
wanny. Najlepiej, jeśli wynosi ona 
więcej niż 150 cm, gdyż taki wymiar 
zapewni nam komfort wchodzenia do 
wanny i wychodzenia z niej przy za-
montowanym na niej parawanie. 

Wanna z wymodelowanymi płytkim 
siedliskiem i półką na przybory higieniczne 
poszerza funkcjonalność tego sprzętu.

Materiał na parawan
Ścianki parawanu nawannowego 
są najczęściej wykonane 
ze szkła hartowanego lub 
polistyrenu. Elementy te mają 
różnorodne wykończenie – mogą 
być przezroczyste, matowe, 
przydymiane, z nadrukiem lub 
tłoczonym wzorem. W niewielkiej 
łazience najlepiej wyglądają 
przezroczyste, gdyż nie „zabierają” 
optycznie przestrzeni. Praktycznym 
rozwiązaniem jest wybór 
parawanów ze specjalną powłoką 
hydrofobową, która sprawia, że 
nie zostają na nich ślady kropel. 
Woda spadając na ściankę, spływa 
szybko, co utrudnia tworzenie się 
nieestetycznych osadów. 
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Chociaż większość wanien przyścien-
nych jest przystosowanych do mon-
tażu parawanu nawannowego, to jed-
nak przed zakupem wybranego mo-
delu upewnijmy się, że można na nim 
zainstalować tego typu osłonę. Uni-
wersalne parawany można monto-
wać na wannach z  równą górną kra-
wędzią. Ważne jest również wykoń-
czenie ściany, do której chcemy przy-
kręcić parawan – powinna być ona 
równa, nie mogą być na niej zamon-
towane na przykład płytki w kształcie 
wypukłych cegiełek, ściana powinna 
być także pozbawiona wnęk czy nisz. 

Jeśli są spełnione te warunki, montaż 
nie powinien przysporzyć kłopotu.  
Ścianki parawanu przytwierdza się 
do ściany za pomocą profili – najczę-
ściej aluminiowych lub zawiasów. Te 
drugie są praktyczniejsze (łatwiej wy-
czyścić parawan), a  przy tym wyglą-
dają znacznie ładniej i delikatniej. Pa-
rawany instaluje się na każdym eta-
pie użytkowania wanny.
Oczywiście nad wanną można też 
zwiesić zasłonę prysznicową, jed-
nak taka przesłona nie ochroni 
strefy wokół wanny w takim stopniu, 
jak to ma miejsce przy dobrze 

Funkcjonalne parawany 
Najbardziej popularne są parawany 
składane. Mogą być harmonijkowe 
lub przesuwne. Są zbudowane 
przeważnie z dwóch, trzech, 
a niekiedy nawet pięciu elementów. 
Atutem parawanów składanych jest 
możliwość ich złożenia i oparcia 
na ścianie do środka wanny. Po 
złożeniu nie ograniczają wejścia do 
wanny i nie przeszkadzają przy jej 
myciu. Często stosowane modele 
przesuwne są bardzo uniwersalne, 
mają jeden element stały, a pozostałe 
poruszające się na prowadnicy. 
Parawany harmonijkowe nie 
wymagają mocowania prowadnic. 
Możemy wybrać parawan nawannowy 
prawy lub lewy w zależności od 
strony, z której będzie montowany. 
Ciekawym rozwiązaniem są parawany 
wahadłowe. Tworzy je jeden element, 
montowany na ścianie, który obraca 
się wokół własnej osi o 90 lub 180°. 
Ich zaletą jest łatwość utrzymania 
w czystości. Solidność zapewnia 
konstrukcja z grubościennych profili 
aluminiowych z wysokiej jakości 
wykończeniem powierzchni w kolorze 
białym albo aluminium satynowanym 
lub z połyskiem. Jeśli chcemy 
utworzyć bardzo szczelną przestrzeń 
prysznicową, wybierzmy drzwi 
wannowe.

Parawan wahadłowy może 
przyjąć formę delikatnego łuku 
podążającego za kształtem wanny.

Manewrowanie parawanem wahadłowym, 
którego drzwi wyposażono w uchwyt jest 
znacznie wygodniejsze.
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dobranym parawanie, również przy-
klejanie się do ciała mokrej zasłony 
nie należy do przyjemności.

DOBRANY DO WANNY
Największą szczelność przegrody za-
pewni zakup parawanu dedykowa-
nego do konkretnego modelu wanny. 
Mamy wówczas gwarancję jego ide-
alnego dopasowania materiałowego 
i  stylistycznego. Jeśli decydujemy 
się na osobne uzupełnienie tego ele-
mentu, dopasujmy go przede wszyst-

kim ściśle do kształtu wanny. Para-
wany nawannowe mają przeważnie 
szerokość 65-180 cm i wysokość 133- 
-160 cm. Można też wybrać model ro-
biony na zamówienie. Za odpowied-
nio chroniący łazienkę przed zachla-
paniem najczęściej uznaje się para-
wan o szerokości od 80 cm i wysokości 
190 cm (łącznie z wysokością wanny). 
Zaletą parawanów jest nie tylko róż-
norodność wymiarowa, ale też możli-
wość regulowania ich wielkości w za-
kresie od 1 do 3 cm.

W roli wanny
Gdy w łazience brakuje miejsca 
nawet na niewielką wannę, 
konieczny może się okazać 
montaż brodzika i kabiny 
prysznicowej. Miłośnicy kąpieli 
powinni wybrać taki model, 
który najpełniej przejmie 
funkcję wanny. Wygodną 
zapewni brodzik o szerokości 
i długości 80-90 cm. Może 
on mieć głębokość nawet 
około 35 cm. Umożliwia ona 
przyjemną kąpiel małym 
dzieciom. Dla osób dorosłych 
wygodnym rozwiązaniem 
będzie głęboki brodzik 
wyposażony w wyprofilowane 
siedzisko, umożliwiające 
kąpiel w relaksującej pozycji. 
Warto, by miejsce do siedzenia 
było płytkie, gdyż łatwiej 
nam będzie się z niego 
podnieść. Do małej łazienki 
najlepiej wybrać model 
w kształcie ćwiartki koła. 
Zajmie on mniej miejsca niż 
brodziki zaprojektowane na 
planie prostokąta. Dobrym 
wyborem będzie zakup 
brodzika wyprodukowanego 
z materiału o antybakteryjnych 
właściwościach, który 
przeciwdziała pojawianiu 
się pleśni oraz bakterii 
na jego powierzchni. Na 
takiej miniwannie najlepiej 
zamontować  kabinę 
prysznicową polecaną przez 
producenta. Całkowita 
wysokość kabiny prysznicowej 
na głębokim brodziku powinna 
wynosić około 2 m.

Przy zakupie parawanu 
zwróćmy uwagę na profile 
– solidną konstrukcję 
utworzą grubościenne 
wykonane z aluminium.

Do wanny zamontowanej we wnęce warto 
dobrać parawan przesuwny – uczyni z niej 
szczelną kabinę prysznicową.
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W ŻADNEJ KUCHNI 
NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ 
ZLEWOZMYWAKA. JEST ON 
TAKŻE NIEZBĘDNY, NAWET 
JEŚLI ZAMONTOWALIŚMY 
ZMYWARKĘ. JEGO 
UMIEJSCOWIENIE JEST 
KLUCZOWĄ SPRAWĄ 
DLA KOMFORTU 
WYKONYWANIA PRAC 
KUCHENNYCH.  

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

w wygodnym miejscu
ZMYWANIE
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Urządzając kuchnię, kieru-
jemy się najczęściej estetyką 
tego pomieszczenia. Jed-

nak przy wyborze miejsca na zlewoz-
mywak nie ona jest najważniejsza. 
Tutaj powinniśmy brać pod uwagę 
względy praktyczne, gdyż właśnie 
z tego sprzętu korzystamy najczę-
ściej  podczas przygotowywania po-
siłków. Przede wszystkim zlew musi 
znajdować się w miejscu łatwo do-
stępnym i na odpowiedniej wysoko-
ści. Ważne jest też zachowanie od-
powiednich odstępów od instalacji 
elektrycznej czy płyty grzewczej. 

MIEJSCE IDEALNE
Usytuowanie zlewozmywaka najle-
piej wybrać, gdy planujemy całe po-
mieszczenie. Ma to wpływ na popro-
wadzenie instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej, a także elektrycznej. W prak-
tyce oznacza to, że całą zabudowę 
kuchni wraz z rozmieszczeniem 
przyłączy należy zaplanować na eta-
pie wczesnych prac budowy domu 
lub przeprowadzanego remontu. 
Abyśmy mogli wygodnie korzystać 
ze wszystkich urządzeń w kuchni, 
powinniśmy kierować się tzw. zasadą 
trójkąta. Mówi ona, że zlewozmy-
wak, lodówka i płyta grzewcza muszą 
znajdować się na różnych wierzchoł-
kach trójkąta. Elementy te nie mogą 
być zbyt blisko siebie, aby nie utrud-

niać swobodnego poruszania się (mi-
nimum 120 cm), ani zbyt duże, aby 
nie pokonywać niepotrzebnych odle-
głości (maksymalnie 210 cm). Dobrze 
jest, gdy przez trójkąt nie przebie-
gają ciągi komunikacyjne. Pozwoli 
to uniknąć ewentualnych wypadków 
podczas kuchennych prac.

POD OKNEM
Umiejscowienie zlewozmywaka pod 
oknem kuchennym to rozwiązanie 
praktyczne i obecnie bardzo często 
stosowane. Swoją popularność za-

wdzięcza temu, że zmywamy przy 
świetle dziennym, nie zasłaniając so-
bie pola pracy (miejsce zmywania jest 
bardzo dobrze oświetlone). Zaletą ta-
kiej lokalizacji tego urządzenia jest 
także to, że możemy oglądać piękne 
widoki za oknem lub kontrolować ba-
wiące się na zewnątrz dzieci (szcze-
gólnie ważne dla właścicieli domów 
jednorodzinnych). Co więcej, przy 
często wietrzonym pomieszczeniu 
bardzo szybko pozbywamy się wil-
goci powstającej w pobliżu zlewu. Je-
śli blat w kuchni jest umiejscowiony 
pod oknem, może jednocześnie speł-
niać fukcję parapetu. Takie rozwią-
zanie jest bardzo estetyczne, a my 
mamy w tym miejscu powiększony 
blat o głębokość okna. Stwarza także 
szerokie możliwości aranżacyjne na-
szych kuchni, zwłaszcza tych o nie-
wielkich powierzchniach.
Decydując się na umieszczenie zle-
wozmywaka pod oknem, musimy 
zwrócić uwagę na baterię, gdyż nie-
odpowiednio dobrana może utrud-
nić otwieranie okna na całą 

DECYDUJĄC SIĘ 
NA UMIESZCZENIE 
ZLEWOZMYWAKA 

POD OKNEM, MUSIMY 
ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA 
WYSOKOŚĆ BATERII.

Planując lokalizację dla zlewozmywaka w naszej kuchni, wybierzmy najkorzystniejszą  
z punktu widzenia ergonomii prac kuchennych. Komfort prac będzie większy, gdy 
zamontujemy go pod oknem.

Otwartą kuchnię urządzono 
w nowoczesnym stylu. 
Strefa zmywania została 
umieszczona pod oknem. 
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szerokość. Nie ma problemu, jeśli
parapet znajdzie się powyżej czub- 
ka baterii, to znaczy na wysokości
ok.  30  cm od zlewozmywaka. Jest
równieżinnewyjście–montażbate-
riiskładanejlubchowanejwblacie.
Pewną niedogodnością jest instala-
cja grzejnika w innym miejscu niż
pod oknem. Jeśli jednak zdecydu-
jemysięnapozostawieniegow tym
miejscu, musimy w zabudowie ku-
chennej wykonać kratki wentyla-
cyjne: jednąw blacie,adrugąwco-
kole, aby zapewnić cyrkulację po-
wietrza. Oczywiście moc grzejnika
jegomocnoograniczonaijeślimamy
tylko taką możliwość, zrezygnujmy
z takiegorozwiązania.

Problemem może okazać się także
zmywanie wieczorem czy w po-
chmurne dni. Wówczas potrzebne
jest dodatkowe, strefowe oświetle-
nie sufitowe, ponieważ nad zlewoz-
mywakiem nie możemy zamonto-
waćszafkiwiszącejzwbudowanym
oświetleniem. Oznacza to jedno-
cześnie brak szafki na suszarkę do
naczyń.

W NAROŻNIKU
To rozwiązanie wręcz idealne, je-
śli mamy niewielką kuchnię. Na
rynkudostępnesąprzeróżneformy
i  kształty zlewozmywaków naroż-
nych, które ułatwiają aranżację
orazdopasowaniezlewudokoncep-

cji całego pomieszczenia. Standar-
dowe modele narożnikowe kształ-
tem przypominają literę L. Najczę-
ściej zbudowanesą zdwóchkomór
i ociekacza.Narożnikzazwyczajpo-
zostaje nieużywany, zatem umiesz-
czeniewnimnawetdużegozlewoz-
mywaka nie zmniejszy funkcjonal-
ności kuchni. Ponadto zyskujemy
więcej ciągłej przestrzeni blatu ro-
boczego, coznacznieułatwiawyko-
nywanieprackuchennych.
W części narożnej bardziej prak-
tycznym rozwiązaniem mogą oka-
zaćsięzlewozmywakipółtorakomo-
rowezociekaczem,któreswojąbu-
dowąprzypominają trapez lub roz-
łożony wachlarz. Takie modele są
uniwersalne, ponieważ mogą być
umieszczonezarównownarożniku,
jaki każdejinnejczęściblatu.

NA ŚRODKU
Zlewozmywak bardzo efektownie
wygląda umiejscowiony na wyspie
kuchennej w centralnym punkcie
kuchni. To nietypowe i nowoczesne
rozwiązanie zapewnia maksimum
komfortu, gdyż ułatwia wszelkie
prace kuchenne, także zmywanie
–  z każdej stronydozlewozmywaka
jestblisko.Abyniepopsućefektuwi-
zualnego, najlepiej wybrać modną
baterię.
Niestety rozwiązanie to ma pewne
ograniczenia.Niemogąsobienanie 

Coraz częściej można 
spotkać zlewozmywak 
zamontowany na 
wyspie kuchennej. 
To bardzo wygodne 
rozwiązanie, które 
zyskuje coraz większą 
popularność. 

Nowoczesne zlewozmywaki 
narożne pozwalają na estetyczną 
aranżację kuchni.  
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pozwolić właściciele niewielkich 
kuchni. Nawet jeśli udałoby się nam 
wygospodarować na nią miejsce, 
to wyspa kuchenna nie spełni swo-
ich funkcji. Pamiętajmy także o ko-
nieczności doprowadzenia na śro-
dek kuchni odpowiednich instalacji: 
wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej 
(wyspa wymaga dodatkowego oświe-
tlenia oraz zamontowania okapu). 
Pewną wadą tego rozwiązania jest 
fakt, że czasami zostawiamy w zle-
wie brudne naczynia – w tym miej-
scu są zawsze widoczne i wyglądają 
nieestetycznie.

JAKI ZLEWOZMYWAK?
Najpopularniejsze są zlewozmywaki 
chromoniklowe. Są odporne na ude-
rzenia, ścieranie, wysokie tempera-
tury i działanie środków czyszczą-
cych. Trzeba je często czyścić, by na 
powierzchni nie zostały ślady po za-
ciekach. Ich powierzchnia może być 
gładka, matowa (satynowana) lub 
o fakturze lnianej tkaniny.  

Wykonane z żywic syntetycznych 
i zmielonego granitu, kwarcu, 
krzemu lub wodorotlenku glinu zle-
wozmywaki kompozytowe najczę-
ściej przypominają kamień. Są bar-
dzo odporne na ścieranie, zarysowa-
nia, uderzenia oraz wysokie tempe-
ratury. Ich jakość zależy od rodzaju 
zastosowanej żywicy. Natomiast zle-
wozmywaki ceramiczne wytwarza 
się z gliny wypalanej w temperatu-
rze ok. 1300°C. Są twardsze od stali, 
odporne na zadrapania, chemię go-
spodarczą i wysoką temperaturę, 
a  także łatwe do utrzymania w czy-
stości. Ich wadą jest wysoka cena 
oraz mniejsza niż w przypadku po-
zostałych materiałów odporność na 
uderzenia.
Zlewozmywaki emaliowane łatwo 
utrzymać w czystości i nie widać na 
nich zacieków. Jednak z czasem na 
ich powierzchni powstają rysy, a po-
włoka ściera się i matowieje. Jest też 
mało odporna na uderzenia powodu-
jące odpryski emalii.

Podczas remontu 
Miejsce, w którym umieścimy 
zlewozmywak zależy od naszych 
indywidulanych przyzwyczajeń 
i gustów. Jednak aranżując 
kuchnię musimy uwzgdnić 
warunki techniczne, których 
dotrzymanie może zniweczyć 
nawet najbardziej piękny plan 
zagospodarowania kuchni. Jeśli 
nie budujemy domu i nie mamy 
możliwości zaprojektowania 
instalacji, pod uwagę musimy wziąć 
te już istniejące. Drobne przeróbki 
są oczywiście możliwe, jednak 
generalne remonty mogą okazać 
się bardzo kosztowne, a czasami 
niemożliwe. Zlew musi być 
umieszczony w bliskim sąsiedztwie 
sieci wodno-kanalizacyjnej. 
Może być on nieco oddalony 
od istniejącego pionu, ale nie 
na zbyt dużą odległość. Należy 
zachować odpowiednie nachylenie 
rury łączącej zlew z odpływem 
kanalizacyjnym – w przeciwnym 
przypadku ścieki nie będą 
prawidłowo odprowadzane 
z komory zlewozmywaka.  
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Zimowe 
UPRAWY

TĘSKNOTA ZA LATEM, 
ALE TEŻ PASJA 
GOTOWANIA 
SPRAWIAJĄ, ŻE CHĘTNIE 
KUPUJEMY ZIMĄ 
SADZONKI ZIÓŁ 
I WARZYW. 
NIC NIE STOI 
NA PRZESZKODZIE, 
ABYŚMY TEŻ 
SAMODZIELNIE 
WYSIALI I ZASADZILI 
MINIATUROWY 
OGRÓD, KTÓRY BĘDZIE 
DODATKOWO OZDOBĄ 
WNĘTRZA.

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz
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Zioła przy kuchennym oknie 
zupełnie odmieniają atmos-
ferę tego miejsca. Doniczki 

z  zielonymi listkami wprowadzają 
życie w pomieszczeniu, zupełnie jak 
kwiaty w salonie. Ale przede wszyst-
kim rośliny uprawiane w  pojemni-
kach dostarczają nam naturalnych 
składników, które wbogacają naszą 
dietę. To także źródło fantastycz-
nych aromatów i przypraw. Najchęt-
niej wykorzystywanym miejscem do 
uprawy domowego ogródka są para-
pety. Rośliny mają tu umiarkowaną 
temperaturę oraz najlepszy dostęp 
światła dziennego. Oprócz pięknych 
kwiatów (kwitnących również zimą) 
na parapecie możemy uprawiać nie-
które drobne warzywa. Z  pewno-
ścią dużą radość i nie mniejszy po-
żytek przyniesie nam też założenie 
bogatego, aromatycznego, bujnego 
zielnika. 

SKĄD WZIĄĆ SADZONKI?
Najczęściej na pomysł uprawiania 
warzyw i  ziół doniczkowych wpa-
damy podczas zakupów w markecie 
spożywczym. Piękna bazylia, natka 
czy kolendra kuszą, by stworzyć im 
warunki w mieszkaniu. Odwdzięczą 
się swymi walorami kulinarnymi, 
a  ich dostępność dzięki naszej czu-
łej pielęgnacji będzie rozciągnięta 

w  czasie. Niestety, kto tego choć 
raz spróbował doskonale wie, że nie 
wszystkie przyniesione ze sklepu ro-
śliny przetrwają w mieszkaniu dłuż-
szy czas. Dzieje się tak dlatego, że 
sadzonki kupowane w marketach są 
prowadzone w szczególnych warun-
kach pielęgnacyjnych. Klimat na-
szego mieszkania jest od niego na 
tyle odmienny, że rośliny nie radzą 
sobie w  tak ogrzewanym i  najczę-

ściej zbyt suchym środowisku. Dla-
tego rozsady wybranych ziół i  wa-
rzyw najlepiej jest nabyć u  ogrod-
nika. Warto skorzystać ze sprawdzo-
nego źródła, gdzie rośliny są zdrowe 
i uprawiane w sposób naturalny. 
Sadzonki można też przenieść 
z ogrodu. Trzeba to jednak zrobić je-
sienią, przed silnym ochłodzeniem.
Sami również możemy wykonać 
rozsady, choćby z  dojrzałych wa-
rzyw lub wysiać nasiona do gruntu. 
Mimo że to metoda wymagająca 
czasu i cierpliwości, dla osób lubią-
cych prace ogrodowe doglądanie 
wschodzących roślin stanowi wielką 
przyjemność.

ZAKŁADAMY OGRÓD 
WARZYWNY 
Zarówno dla gotowych sadzonek, 
jak i  inspektu z  wysianymi rośli-
nami, parapet będzie optymalnym 
miejscem na prowadzenie upraw. 
Zwłaszcza w okresie zimowym, gdy 
wszystkie rośliny cierpią na niedo-
bór światła dobrze jest je ustawić 
przy oknie. Przydadzą się pojem-
niki dostosowane do rozmiaru oraz 
wymagań rozsad. Warzywa i  zioła 
zakupione u producenta potrzebują 
większych doniczek, niż te, w  któ-
rych je nabyliśmy. Wysiew można 
zrobić do skrzynek balkonowych 
ustawionych na parapecie, pła-
skich pojemników, a także tradycyj-
nych lub specjalnych doniczek na 
rozsady, jakie kupimy w  markecie 
ogrodniczym. 
Warzywnik nie może być usytu-
owany w  miejscu, do którego jest 
utrudniony dostęp, gdyż musimy 
często dbać o podlewanie i nawoże-
nie roślin. Konieczne jest też, aby 
parapet znajdował się w  pomiesz-
czeniu ogrzewanym zimą. Warzyw-
nik i  zielnik nie powinny znajdo-
wać się  przy oknie, które najczę-
ściej używamy do wietrzenia wnę-
trza. Zimą przeciąg i częste powiewy 
mroźnego powietrza na pewno za-
szkodzą roślinom. 

JEŚLI NIE PARAPET, TO CO?
W niedużym mieszkaniu, gdzie nie 
mamy miejsca na parapecie lub 
w  nowoczesnym budownictwie, 
gdzie okna sięgają podłogi dla 

W zimie na parapecie w ogrzewanym 
pomieszczeniu możemy nadal cieszyć się 
zielonymi roślinami jadalnymi. Wystarczy 
je wysiać z nasion, posadzić kupne 
sadzonki lub przenieść jesienią dorodne 
egzemplarze z własnego ogrodu.

NIE ZAPOMINAJMY, 
ŻE ROŚLINY,  

KTÓRE ROSNĄ 
U NAS W OGRODZIE, 
MOŻEMY PRZENIEŚĆ 

NA ZIMĘ 
 DO DOMU. 

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

 (3
)



98  zima 2016

OGRÓD I POSESJA
     dobieramy rośliny

roślin doniczkowych możemy wy-
myślić inne miejsce. Dobrze będą 
czuły się na półkach lub wiszących 
kwietnikach. 
Brak światła dziennego można ro-
ślinom zrekompensować poprzez 
doświetlanie. Wystarczą sztuczne 
źródła światła, w  tym zwykłe jarze-
niówki. Ważne jest jednak regularne 
podlewanie i odpowiednie odżywia-
nie sadzonek. Nie mogą one też być 
narażone na przeciągi oraz częste 
przestawianie. Wiszące pojemniki 
nie powinny być ulokowane blisko 
traktów komunikacyjnych, lecz np. 
w narożu pokoju. 

GOTOWE SADZONKI
Kupując rośliny, należy wybie-
rać tylko egzemplarze o  zdrowym 
wyglądzie, dorodne i  w  intensyw-
nie zielonym kolorze. Zanim na-
będziemy sadzonkę, spójrzmy na 
spodnią stronę jej liści. Nie mogą 
mieć jasnego nalotu, rdzawych pla-
mek, dziurek i  oczywiście widocz-
nych szkodników. Kupione od 
ogrodnika lub w sklepie rośliny, od 
razu przesadzamy do dużo więk-
szych pojemników, aby rozrastały 
się i  wygodnie powiększały system 
korzeniowy. W  tym celu trzeba się 
zaopatrzyć w  doniczki, koniecznie 

z  otworami w  dnie. Potrzebna bę-
dzie żyzna, przepuszczalna i  lekka 
ziemia. Spód pojemnika można na-
pełnić piaskiem, kamykami, żwirem 
lub potłuczonymi skorupkami ze 
starej, ceramicznej doniczki. Ich 
warstwa umożliwi odpływ nadmia-
rowi wody z podłoża. 
Aby jak najszybciej sadzonki się roz-
rosły, należy je mocno skrócić, naj-
lepiej o 1/3 wysokości. Odcięte frag-
menty będą wymagały szybkiego 
wykorzystania w  kuchni. Jeśli nie 
planujemy użyć danych ziół w  tym 
czasie, warto gałązki schować do lo-
dówki, zamrozić lub ususzyć. 

Rozsadnik domowym 
sposobem
Aby rozpocząć uprawę warzywnika 
na parapecie, nie musimy koniecznie 
kupować specjalistycznego sprzętu. 
Pojemniki na rozsady można 
zrobić z opakowań po kefirze czy 
śmietanie. Gdy wstawimy je ciasno 
do drewnianej skrzynki, będą dobrze 
ustabilizowane. Mniejszą liczbę 
plastikowych pojemników wystarczy 
opasać tasiemką lub spiąć dużą 
gumą. Ale na rozsadnik doskonale 
nadaje się także tekturowy pojemnik 
na jajka. Sadzonki doskonale będą 
czuły się w pustych skorupkach, 
a przegródki pojemnika dobrze 
je ustabilizują. Inną metodą jest 
ustawienie w płaskim naczyniu 
lub pojemniku tekturowych rolek 
po papierze toaletowym. Zastąpią 
niewielkie doniczki. Można też 
zaadaptować blachę do pieczenia 
muffinek, która da nam gotowe małe 
pojemniczki na rozsady

Wykopując rośliny z ogrodu należy sprawdzić, czy są one zdrowe,  
niezaatakowane przez szkodniki i nie przeschnięte.

Dobrze na parapecie rosną sadzonki cebulowe. Choćby szczypiorek 
będzie nam długo dostarczał swych walorów smakowych.
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WARZYWA I ZIOŁA 
Z OGRODU
Nie zapominajmy, że rośliny, które 
rosną u  nas w  ogrodzie, możemy 
przenieść do domu. Jeśli pięknie 
rozrosła się w  warzywniku mięta, 
oregano czy lebiodka, warto je wyko-
pać i  zasadzić w  pojemnikach. Mo-
żemy też przenieść do domu cebulki 
szczypiorku. Posadźmy je w  do-
niczce z  żyznym, przepuszczalnym 
podłożem. Choć nie będą tak długo 
rosły jak w ogrodzie, jednak do wio-
sny cebulki obdarują nas świeżym 
szczypiorkiem. 
Dobrze jest też przypomnieć sobie, 
jak hoduje się szczypior z  cebuli. 
Tak jak wszystkie bulwy wystar-
czy wkopać ją do ziemi, aby w  cie-
ple i  wilgoci zaczęła kiełkować. Pa-
miętajmy jednak, by nie przykry-
wać cebuli w  całości ziemią. Bulwa 
musi wystawać ponad linię gruntu. 
Dorodną cebulę można również po-
sadzić w  doniczce z  piaskiem lub 
osadzić ją na szklance wypełnionej 
wodą. Jej piętka powinna znajdować 
się tuż nad powierzchnią wody, a nie 
zanurzać się w niej. Cebula puści ko-
rzonki, a na górze szybko pojawi się 
szczypior. Obierając włoszczyznę nie 
wyrzucajmy też górnej końcówki 
pietruszki z  nacią, lecz włóżmy ją 
do pojemnika z  żyznym podłożem. 
Szybko uzyskamy nowalijki. Takie 
warzywa o  zielonych łodygach (je-
śli nie mamy ich we własnym ogro-
dzie) znajdziemy na bazarze. W  su-
permarkecie są one często umyślnie 
usuwane. Także odcięty dolny frag-
ment selera naciowego doskonale 

ukorzenia się w  gruncie. Jako pod-
łoża można użyć ziemi uniwersalnej 
wymieszanej z  piaskiem lub zasto-
sować specjalne podłoże do warzyw. 
Pojemnik z  roślinami ustawmy na 
parapecie, jednak dbając, by miej-
sce to się nie przegrzewało. 

WYSIEW ROŚLIN
Największą pewność zdrowych i na-
turalnych upraw da nam własna 
skrzynka, w  której wysiejemy ro-
śliny. Kupne i  dojrzałe sadzonki za-
wsze obarczone są ryzykiem. Także 
żywotność ich jest niepewna. Nigdy 
nie ma gwarancji, jak były uprawiane 
i  czym pędzone. Gdy będziemy od 
ziarenka śledzić wzrost roślin, mo-
żemy być spokojni o  trwałość i war-
tościowość naszej uprawy. Więk-
szość warzyw i ziół należy wysiewać 
z  końcem zimy lub wiosną, ale pla-
nując zimowy ogródek na parape-

cie, możemy zrobić to też późnym 
latem oraz jesienią. Jeśli wysiew ro-
bimy do pojemników, muszą mieć 
one otwory w  dnie. Dobrze rozwiną 
się siewki w płaskim naczyniu wyło-
żonym papierem lub ligniną. Na roz-
sady warto nabyć ziemię do wysiewu 
nasion. Jest ona bezpieczna, odka-
żona i uchroni młode rośliny od cho-
rób. Koniecznie należy dbać o utrzy-
manie stałej wilgotności podłoża 
i  ciepło. Z  drugiej strony nie wolno 
doprowadzić do gnicia, dlatego pod-
lewanie powinno być umiarkowane, 
tak by rośliny nie stały w  wodzie. 
Nasiona po wysiewie do gruntu 

Jakie zioła można sadzić 
w jednym pojemniku
Kompozycja złożona z różnych ziół to wyjątkowa 
ozdoba kuchni. Aby mariaż się udał, warto 
wiedzieć, które rośliny lubią żyć koło siebie, 
a które w danej konfiguracji się nie sprawdzą 
lub szybko będą się zagłuszać. Razem można 
sadzić te zioła, które przede wszystkim mają 
podobne wymagania glebowe. Choćby koper 
ogrodowy i rozmaryn potrzebują gleby bogatej 
w wapń. Można je sadzić razem i w towarzystwie 
majeranku. Większość jednak ziół lubi podłoże 
przepuszczalne oraz żyzne. I tak bazylia będzie 
dobrze rosła z miętą i cząbrem, kolendra 
z tymiankiem oraz melisą, koper z szałwią 
i szczypiorkiem, a lubczyk z estragonem. 

ZIOŁA POTRZEBUJĄ 
DUŻO WILGOCI. JEŚLI 

DOPROWADZIMY DO ICH 
PRZESUSZENIA, 

JUŻ NIE ODŻYJĄ. 
NAJLEPSZA 

DO PODLEWANIA 
JEST WODA ODSTANA 
PRZYNAJMNIEJ PRZEZ 

DOBĘ I ZACHOWUJĄCA 
POKOJOWĄ 

TEMPERATURĘ.
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Zioła i warzywa uprawiane 
we wnętrzu wymagają stałej 
wilgotności podłoża. 
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dobrze jest przykryć, aby szybciej 
wzeszły. Wskazówki dotyczące wyma-
gań poszczególnych gatunków prze-
czytamy na opakowaniu nasion. Tam 
też znajdziemy dokładne instrukcje 
dotyczące warunków uprawy. Gdy 
sadzonki podrosną, będą wymagały 
przerzedzenia. Siewki rozdziela się 
i  przesadza do większych pojemni-
ków docelowych. W  doniczkach do-
brze jest mieć przygotowaną wów-
czas specjalną mieszankę ziemi prze-
znaczoną do ziół i  warzyw. Zapewni 
naszym sadzonkom optymalne wa-
runki wzrostu.

PIELĘGNACJA ROŚLIN 
W POJEMNIKACH
Zioła potrzebują dużo wilgoci. Jeśli 
doprowadzimy do ich przesuszenia, 
już nie odżyją. Najlepsza do podle-
wania jest woda odstana przynaj-
mniej przez dobę i zachowująca po-
kojową temperaturę. We wnętrzu, 
w którym znajduje się parapet z na-
szymi sadzonkami powinna pano-
wać temperatura od 15 do 20oC. Pod-
czas wietrzenia pokoju rośliny na-
leży przestawić w inne miejsce, aby 
nie przemrozić sadzonek. 
Warzywa i  zioła warto zasilać eko-
logicznymi, bezpiecznymi dla zdro-
wia nawozami. Poleca się tylko pre-
paraty naturalne, wyprodukowane 
z substancji organicznych, które do-
datkowo użyźnią podłoże i  popra-

wią jego strukturę. Przy czym ro-
śliny jednoroczne nie muszą być do-
datkowo odżywiane, gdy sadzimy 
je w  dobrej pod względem jakości 
ziemi. Interwencji natomiast wyma-
gają głównie sadzonki wieloletnie. 
Zioła tego typu najlepiej co dwa ty-
godnie nawozić odżywką płynną.
Jeśli zauważymy na liściach szkod-
niki, niestety będziemy musieli po-
zbyć się rośliny. Takich ziół jeść nie 
wolno, a  walka z  owadami wiąże 
się z  zastosowaniem niebezpiecz-
nych dla nas preparatów. Ponadto 
szkodniki mogą się przenosić na 
inne rośliny jadalne oraz sadzonki 
ozdobne. 
Gdy rośliny w  domowym warzyw-
niku zaczną marnieć, co może na-
stąpić, należy je skrócić i  nawieść. 
Dobry będzie zimowy nawóz uni-
wersalny, stosowany w  małym stę-
żeniu. Powinien wzmocnić rośliny 
i sprawić, że odżyją. 

Co można 
uprawiać 
w domowym 
warzywniku?
Rozpatrując założenie 
warzywnika i zielnika, 
warto wziąć pod uwagę 
preferencje roślin oraz 
wymagania dotyczące 
różnych ich odmian. 
Domowe warunki doskonale 
znoszą rzeżucha, mięta, 
estragon, melisa i kolendra. 
Nie powinniśmy napotkać 
kłopotów przy uprawie 
szczypiorku i pietruszki 
naciowej. Trochę bardziej 
wymagające, ale nadal ładnie 
rosnące we wnętrzach, są 
sadzonki bazylii, tymianku, 
oregano, kopru, szałwii oraz 
majeranku. Z powodzeniem 
będzie w domu rósł cząber 
i aromatyczny rozmaryn, 
jednak nie w miejscach 
zacienionych, gdyż potrzebują 
one do prawidłowego 
wzrostu obfitego dopływu 
światła słonecznego. 
Coraz częściej udają się też 
domowe uprawy jadalnych 
minipapryczek. Pamiętajmy, 
że odmiana okrągła, drobna, 
kolorowa jest trująca i ma 
walory jedynie dekoracyjne.

JEŚLI ROŚLINY 
W DOMOWYM 

WARZYWNIKU ZACZNĄ 
MARNIEĆ, NALEŻY 

JE SKRÓCIĆ I NAWIEŚĆ. 
DOBRY BĘDZIE ZIMOWY 

NAWÓZ
UNIWERSALNY. 
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Pojemniki na sadzonki 
muszą mieć wykonany 
otwór w dnie, aby 
korzenie nie zgniły przy 
nadmiarze wilgoci.



 REKLAMA 

Udoskonalone pojemniki na rozsady
Nowoczesne rozwiązania przychodzą z pomocą, aby uprawa na 
parapecie dawała szybkie rezultaty. Znajdziemy między innymi 
rozsadniki, czyli płaskie pojemniki z licznymi przegródkami, służące 
do tego, aby oddzielić rośliny. Tego rodzaju specjalistyczne 
doniczki produkowane są z tworzywa sztucznego lub materiału 
biodegradowalnego przypominającego tekturę. Żeby dostarczyć 
rozsadom niezbędnego do szybkiego wzrostu ciepła, plastikowe 
pojemniki bywają wyposażone w instalację podgrzewającą podłoże od 
spodu. Innym udogodnieniem są miniszklarenki, które z powodzeniem 
zmieszczą się na parapecie. To dobre rozwiązanie, dzięki czemu 
nie musimy martwić się o przykrywanie siewek. Przezroczystą 
górną osłonę zapewni też doniczka wyposażona w pokrywę z 
transparentnego tworzywa. Również rozsadniki mogą mieć przykrycie. 
Najbardziej rozbudowane modele będą także podgrzewane. Wystarczy 
podłączyć je do gniazda elektrycznego, aby przyspieszyć wzrost roślin.

PRZECHOWYWANIE 
ZEBRANYCH ZIÓŁ
Choćby odciętą natkę pietruszki mo-
żemy umieścić w  lodówce, w  zakrę-
conym, litrowym słoiku. Przez kilka 
dni będzie jak świeża. Dłużej prze-
chowamy zioła w  zamrażalniku. Ba-
zylię, koperek czy kolendrę warto 
wcześniej posiekać. Dzięki temu bę-
dziemy mieć gotowy składnik do szy-
kowanej potrawy. Przy długotrwałym 
mrożeniu można zioła blanszować. 
W tym celu zanurza się ich gałązki we 
wrzątku, a następnie w lodowatej wo-
dzie. Tak zahartowane osuszamy. Gdy 
będą w pełni suche, wkładamy je do 
woreczków i  umieszczamy w  zamra-
żalniku. Liście mięty warto mrozić 
w kostkach lodu i dodawać je do napo-
jów. Także kwiaty ogórecznika zacho-
wamy w ten sposób jako kulinarną de-
korację. Później wystarczy rozmrozić 
je na sitku. Oczywiście starym sposo-
bem można zioła ususzyć. Wystarczy 
umieścić je w przewiewnym i suchym 
miejscu, związane w bukiety. 
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CHOĆ
ŁATWIEJ KUPIĆ
WIOSNĄ GOTOWE 
SADZONKI, WŁASNE 
ROZSADY TO SPORA 
OSZCZĘDNOŚĆ I NIE 
MNIEJSZA SATYSFAKCJA. 
JEŚLI MAMY PIĘKNE 
ROŚLINY, WARTO 
NAUCZYĆ SIĘ JE 
ROZMNAŻAĆ. NIEKTÓRE 
PRACE MOŻNA 
ROZPOCZĄĆ JUŻ ZIMĄ.

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

Domowe 
ROZSADY
Gdy chodzi o rozmnażanie 

roślin, palmę pierwszeń-
stwa oddajemy głównie 

specjalistom i ewentualnie wyjątko-
wym pasjonatom. Nic nie stoi jed-
nak na przeszkodzie, by samemu 
nauczyć się tej sztuki. Jest kilka 
sposobów na  rozmnażanie roślin: 
przez sadzonki, podział, odkłady 
i nasiona. 

SADZONKI
Jest kilka sposobów pozyskiwania sa-
dzonek. Rośliny doniczkowe, w  tym 
popularne kwitnące, można rozmna-
żać przez sadzonki liściowe. Doty-
czy to między innymi fiołków afry-
kańskich, begonii królewskiej, ży-
woródki, ale też grubosza, pepero-
mii czy papirusa. W tym celu odcina 
się nożem dorodny liść z  ogonkiem 
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i od jego strony umieszcza w podłożu 
aż po blaszkę. Ziemię w tym miejscu 
lekko ugniatamy. Podłoże musi być 
przepuszczalne, a dla zachowania du-
żej wilgotności sadzonkę przykry-
wamy folią lub przeciętą butelką PET. 
Po upływie około 1,5 miesiąca pojawią 
się listki nowych roślinek, które mo-
żemy rozsadzać do oddzielnych do-
niczek. Sadzonki liściowe wykonuje 
się też przez nacinanie liści. Tak roz-
mnaża się np. sansewierie i skrętniki. 
Liść nacina się od spodu, około 2 cm 
od podstawy i  co 1,5 cm, w  poprzek 
najgrubszych nerwów. Kładziemy go 
tą stroną na glebie i przyciskamy ka-
mykami lub wykałaczkami do pod-
łoża. Całość nakrywamy folią, aby po 
miesiącu zaobserwować wyrastające 
sadzonki z nerwów. Po około 2 miesią-
cach są gotowe do przesadzenia. 
Innym sposobem jest rozmnażanie 
przez sadzonki pędowe: wierzchoł-
kowe lub boczne. Dojrzałą łodygę 
z przynajmniej jednym węzłem liścio-
wym odcinamy i  układamy na pod-
łożu, zakrywając ziemią część bez li-
ścia. Z niego zacznie rozwijać się ro-
ślina. W  ten sposób rozmnażamy 
odmiany mięsiste takie jak dieffenba-
chia czy dracena. Pędy mogą być też 
półzdrewniałe. Choć ukorzeniają się 
trudniej niż zielone, są od nich wy-

trzymalsze. Nadają się do tego jed-
noroczne pędy boczne, których na-
sada zaczyna brązowieć. Listki mu-
szą być zielone. Półzdrewniały pęd 
zanurzamy w  ukorzeniaczu, a  na-
stępnie w  gruncie (np. mieszance 
torfu, piasku i ew. zmielonej kory so-
snowej). Dobrze będzie umieścić sa-
dzonki w inspekcie, szklarni lub pod 
folią. Jeśli będą od spodu podgrze-
wane, szybciej się ukorzenią. W  ten 
sposób rozmnożymy jaśminowce, 
krzewuszki i  liściaste krzewy zimo-
zielone. Wszystkie pędy na sadzonki 
powinny mieć około 15-20 cm długo-
ści i nie mogą być w fazie kwitnienia. 
Części umieszczane w gruncie należy 
oczyścić z liści. Najlepsza pora na roz-
mnażanie to jesień. Istnieją jednak 
rośliny, które sadzonkujemy zimą, np. 
pelargonie i inne kwiaty balkonowe.

PRZEZ PODZIAŁ
Wegetatywne rozmnażanie roślin przez 
podział najlepiej sprawdzi się w przy-
padku bylin. Możemy przystąpić do 
prac późną jesienią, gdy ziemia nie 
jest jeszcze zamarznięta, zbyt grzą-
ska lub przesuszona. Glebę wokół ro-
śliny wzruszamy, a następnie widłami 
wyciągamy ją z  gruntu. Otrzepu-
jemy i opłukujemy, aby dobrze obej-
rzeć stan byliny. Suche i  obumarłe 
fragmenty odrzucamy lub odcinamy. 
Uważając, by nie uszkodzić pąków, 
wybieramy zdrowy fragment rośliny, 
który oderwiemy w  celu rozmnaża-
nia. Młode o delikatnych korzeniach 
rozdzielimy rękami. Bardziej zdrew-
niałe i poplątane przecinamy ostrym 
narzędziem. Dzielimy roślinę tak, 
aby każda nowa część miała przy-
najmniej po dwa pąki. Byliny two-
rzące kłącza rozmnażamy przez od-
cięcie młodego fragmentu z przynaj-
mniej jednym pąkiem. Podzielone 
części sadzimy w  gruncie na tej sa-
mej głębokości, lekko uklepując zie-
mię i podlewając. Dla bezpieczeństwa 
miejsca cięć warto posypać środkiem 
grzybobójczym.

PRZEZ ODKŁADY
W ten sposób możemy uzyskać młode 
rośliny płożące i  pnące. Tu też wy-
korzystujemy pędy, lecz nie oddzie-
lone od rośliny matecznej. Wiosną 
lub jesienią wybieramy boczny frag-

ment, który nie kwitł. Potrzebny jest 
mocny, zdrowy pęd. Naginamy go ku 
ziemi na wysokości około 25 cm od 
wierzchołka. Nacinamy go delikat-
nie do połowy (ukośnie) i  nacięciem 
umieszczamy w gruncie. Warto przed-
tem spulchnić ziemię w  wybranym 
miejscu i  użyźnić ją obornikiem lub 
kompostem. Odkład przysypujemy 
ziemią i  unieruchamiamy żwirem, 
kamieniem lub drutem. Fragment 
do umieszczenia w  gruncie oczysz-
czamy z  liści oraz  bocznych pędów. 
Można zanurzyć go wcześniej w uko-
rzeniaczu. Miejsce zasypane ugnia-
tamy i podlewamy. Tak rozmnażamy 
rośliny w ogrodzie lub pojemnikach. 
W tym drugim przypadku należy pęd 
przeciągnąć do sąsiedniej doniczki. 
Gdy puści korzenie, najczęściej na-
stępuje to po okresie około 12 mie-
sięcy, oddzielamy go od rośliny ma-
tecznej i przesadzamy w miejsce do-
celowe. Tą metodą można wykony-
wać też odkłady wielokrotne. Stosuje 
się je głównie przy pnączach. Długi 
pęd przysypujemy ziemią w  kilku 
miejscach –  w  gruncie bez liści, 

Kiedy roślina jest 
ukorzeniona?
Aby sprawdzić, czy sadzonka, 
fragment rośliny matecznej 
lub odkład się ukorzenił można 
przenieść go w miejsce 
docelowe, należy po 
upływie określonego czasu 
rozsunąć ziemię. Czynność tę 
wykonujemy bardzo delikatnie, 
aby nie uszkodzić młodego 
systemu korzeniowego. Jeśli 
roślina jest osadzona i widać jej 
korzonki, możemy przystąpić 
do dalszych prac.

Pelargonie doskonale zimują 
w piwnicy lub garażu. Ich 
sadzonki ucieszą nas wiosną. 
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nad gruntem przynajmniej jeden pąk 
musi być pozostawiony. W ten sposób 
uzyskamy więcej nowych roślin. 
Odkłady mogą być też wierzchołkowe, 
co dotyczy choćby jeżyn. Ich wierz-
chołki pędów mają zdolność tworze-
nia korzeni. Zakopuje się je w grun-
cie na głębokość około 10 cm. Już 
po kilku tygodniach wierzchołek się 
ukorzeni i powstanie nowy pęd. Naj-
lepszy czas na tego typu rozmnażanie 
to lato. Wówczas jesienią można już 
przystąpić do oddzielenia ukorzenio-
nego pędu od matecznej rośliny. 
Niektóre krzewy ozdobne takie jak 
derenie i  lilaki oraz drzewka owo-
cowe można rozmnażać przez od-
kłady pionowe. W tym celu obsypuje 
się ziemią nasady młodych pędów 
(tzw. kopczykowanie). Nadają się do 
tego 15-20 cm gałązki, dlatego do-
rodną roślinę warto wczesną wiosną 
przyciąć około 8 cm nad ziemią, aby 
na jesieni te fragmenty nadawały 
się do kopczykowania. Przez lato na-
leży podsypywać świeżej ziemi, przy-
najmniej dwukrotnie. Na wiosnę bę-
dziemy mogli odciąć nową, ukorze-
nioną roślinę. 
Odmiany o  sztywnych i  łamliwych 
pędach, które trudno nagiąć do 
ziemi, rozmnaża się przez odkłady po-
wietrzne powstające na ich gałęziach. 
Pędy nacina się płytko i w szczelinę 
wsypuje ukorzeniacz. Ranę okłada 
się wilgotnym torfem i owija folią, po-
zostawiając od góry szczelinę na pod-
lewanie, którego trzeba bardzo regu-
larnie przestrzegać. W miejscu nacię-
cia powstaną korzenie przybyszowe 

i  w  ten sposób stworzymy nową ro-
ślinę. Tak postępujemy przy niektó-
rych różanecznikach i magnoliach.

WYSIEW
Rozmnażanie przez siew dotyczy naj-
częściej roślin jednorocznych, od-
mian ozdobnych. Popularne jest też 
przy warzywach i  bylinach. Wysiew, 
czyli umieszczenie nasion w  grun-
cie, najlepiej wykonywać w  tempe-
raturze około 20oC. Można to zrobić 
wprost do gruntu lub do ziemi w po-
jemnikach. Niektóre rośliny wysiewa 
się wiosną i  latem, inne, które mają 
dłuższy okres wzrostu wymagają 
siewu do inspektów pod koniec zimy. 
Rośliny o długim okresie wegentacji 
można wysiać już w styczniu np. he-
liotrop, z kolei w lutym lewkonię, pe-
tunię, werbenę, żeniszek, szałwię, lo-
belię, marchew, rzodkiew i pora. Do 
siewu potrzebne są pojemniki z ży-
zną ziemią, ustawione w  bezpiecz-
nym miejscu. Najlepszym będzie pa-
rapet w ogrzewanym pomieszczeniu. 
Doskonale służy do tego też mały in-
spekt. Po wysiewie trzeba utrzymy-
wać stałą wilgotność podłoża i ciepło. 
Niektóre nasiona nie wymagają ob-
sypania ziemią, inne rośliny bez tego 
nie wzejdą. Również część wymaga 
osłonięcia i pozbawienia dostępu in-
tensywnego światła. Z tego względu 
należy kierować się wskazówkami 
producenta nasion. Gdy pojawią się 
listki, trzeba je przepikować, czyli 
przesadzić, by nie rosły zbyt gęsto. 
Gdy siewki wzrosną, możemy wysa-
dzać je na miejsca docelowe.

Do rozmnażania 
roślin przydadzą się 

ekologiczne doniczki 
biodegradowalne.
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Jeśli mamy dość miejsca 
w ogrodzie, warto w nim 
postawić tunel na rozsady.

Drzewa i krzewy
Przez wysiew warto rozmnażać 
obficie owocujące drzewa 
i krzewy, dla których jest to 
metoda najszybsza. Dotyczy 
to głogu, kasztanowca czy róży. 
To też sposób na rozmnażanie 
iglaków, czyli jodeł, świerków 
i sosen. Jesienią (we wrześniu 
lub październiku) zbieramy nasiona. 
Szyszki warto przechowywać 
w papierowych torbach do 
momentu, aż zaczną rozchylać 
łuski. W przeciwnym razie łatwo 
stracić wysypujące się nasiona. 
W przypadku np. cedru, nasiona 
nie wydostaną się same i trzeba 
zanurzyć szyszki w gorącej wodzie, 
by ich łuski się rozchyliły. Inne 
szyszki wystarczy przygnieść, by 
wydobyć nasiona. Moczyć kilka dni 
w ciepłej wodzie należy też owoce 
jarzębiny. Najbardziej wartościowe 
opadną na dno. Nasiona większych 
owoców jak np. ozdobnej jabłoni, 
uzyskamy rozkrawając jabłuszka. 
Przecierając owoce przez sito 
odzyskamy nasiona cisu, jałowca, 
mahonii, berberysu. Owoce 
kasztanowca, orzecha, dębu i buka 
zbieramy, gdy opadną na ziemię. 
Wszystkie nasiona wymagają 
osuszenia, przy czym krótkiego 
potrzebują buk, dereń, jesion, lipa, 
leszczyna i ałycza, gdyż je można 
wysiewać od razu po zbiorze. 
Do wiosny przechowujemy 
nasiona brzozy, złotokapu, azalii, 
glicynii, budlei, modrzewia, 
cyprysika i sosny czarnej. Nasiona 
wielu roślin rodzimych wymagają 
magazynowania w środowisku 
podobnym do zimowej aury. 
Dlatego poddaje się je zabiegowi 
stratyfikacji, czyli utrzymuje 
się je w lodówce, wilgotnym 
piasku lub plastikowej torebce. 
Gdy zaczną kiełkować, można 
wysiewać je do gruntu. 
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N ie tylko misternie zaprojek-
towany i  obsadzony duży 
ogród, ale również niewielki 

przedogródek wymaga od nas opieki 
zimą. Aby ciężki śnieg oraz sople 
lodu nie zniszczyły krzewów i drzew, 
musimy odpowiednio o  nie zadbać, 
najlepiej jeszcze przed nadejściem 
zimy. Jeśli warunki atmosferyczne 
nas zaskoczą, również warto interwe-
niować, aby wiosną kompozycje ro-
ślinne mogły cieszyć nas swoim uro-
kiem. Zabezpieczenia przed wilgocią 
i  mrozem potrzebują też ogrodowe 
zabudowania oraz drobniejsze ele-
menty wykonane zarówno z drewna, 
jak i metalu. O  ich kondycję należy 
zadbać zanim na dobre nadejdzie 

zima, a  zabiegi konserwacyjne nie-
stety wymagają odpowiednich wa-
runków atmosferycznych.

KRZEWY I MAŁE DRZEWA
Siła zalegającego na roślinach śniegu 
i  lodu może być bardzo niszczyciel-
ska. Nie tylko są w  stanie zdefor-
mować nasadzenia poprzez stop-
niowe rozchylanie gałęzi, ale rów-
nież rozłamać ich korony. Podczas 
bardzo śnieżnych zim istnieje możli-
wość wręcz wywrócenia całej rośliny, 
zwłaszcza młodej o  jeszcze nie roz-
rośniętym lub płytkim systemie ko-
rzeniowym. Najbardziej zagrożone 
są drzewa i  krzewy iglaste o pokro- 
ju kolumnowym. Najbezpieczniejsze 

ZALEGAJĄCY ŚNIEG, 
LODOWE CZAPY 
I NAWISY, SZRON ORAZ 
ZAMARZAJĄCA MŻAWKA 
MOGĄ USZKODZIĆ 
OZDOBNE ROŚLINY, 
MAŁĄ ARCHITEKTURĘ 
I INNE ELEMENTY 
OGRODOWE. JAK 
ZATEM ZAPOBIEC 
NISZCZĄCEMU 
DZIAŁANIU MROZU?

gotowy na zimę 

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz
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dla nich będzie wykonanie osłony 
późną jesienią. Można owinąć rośliny 
geowłókniną lub przynajmniej ob-
wiązać gałęzie sznurkiem. Przy czym 
tkanina dodatkowo zapobiegnie wni-
kaniu śniegu między pędy. 

INTERWENCJA 
PO PIERWSZYM 
ŚNIEGU
Jeśli nie udało nam się zabezpie-
czyć roślin przed nadejściem zimy 
lub nie przewidzieliśmy, które 
z nich mogą być zagrożone, musimy 
uważnie przyjrzeć się ogrodowi. 
Gdy zaobserwujemy niebezpieczne 
działanie śniegu, jak najszybciej 
należy otrząsnąć roślinę z  białych 
czap. Może nam się do tego przy-
dać szczotka z  długą rączką, aby-
śmy mogli dosięgnąć wszystkich 
gałęzi. Po oczyszczeniu korony na-
leży związać gałęzie sznurkiem, tak 
aby ciasno do siebie przylegały, lecz 
uważajmy, by sznurek nie uszko-
dził rośliny. Najlepsza jest szeroka 
taśma, która nie będzie wrzynać się 
w gałęzie. Nawet jeśli śnieg mocno 
rozchylił koronę, po związaniu mo-
żemy liczyć na to, że roślina odzy-

ska na wiosnę efektowny pokrój. 
Bywa, że bardzo intensywny opad 
lub lód zalegający na gałęzi jest 
w  stanie ją ułamać. Wówczas ko-
nieczne jest jak najszybsze jej od-
cięcie. W  przeciwnym razie coraz 
bardziej chyląca się gałąź może do-
prowadzić do rozrywania pnia. Wio-
sną, po ostatnich mrozach, gdy bę-
dziemy odsłaniać i rozwiązywać ro-
śliny, trzeba obciąć postrzępioną 
korę i  pozostałości usuniętej ga-
łęzi. Ranę, która w tym miejscu po-
wstała musimy zabezpieczyć. Służą 
do tego maści i balsamy ogrodnicze 
przyspieszające gojenie. 

ZAGROŻENIE DLA PNI
Nie tylko korony drzew i  krzewy 
są narażone na niszczące działanie 
zimy. Również ich pnie mogą ulegać 
uszkodzeniom. Przy zmianach tem-
peratury, o  jakie nie trudno na po-
czątku roku, istnieje groźba powsta-
wania ran. Gdy następstwem sło-
necznego dnia jest mroźna noc, roz-
grzany pień od strony południowej 
lub południowo-zachodniej może nie 
wytrzymać różnicy temperatur. Kora 
wówczas pęka i tworzy się rana. Pęk-
nięciom często towarzyszy rozleglej-
sze odspojenie się kory od pnia. To 
również niebezpieczne dla drzewa 
zjawisko. Szczelina jest dogodnym 
miejscem dla rozwoju grzybów, bak-
terii i wirusów, które są w stanie za-
atakować roślinę. Szczególnie nara-
żone są na to gatunki o gładkiej ko-
rze, czyli buki, kasztanowce, graby 
oraz wszystkie drzewa owocowe. Me-
todą zapobiegania ranom tworzącym 
się w pniu jest bielenie kory lub osła-
nianie jej tekturą czy słomą.  

Geowłóknina osłoni roślinę przed nadmiernym 
chłodem i zapobiegnie deformacji przez śnieg.

Pnie też są narażone na niszczące działanie mrozu. 
Dobrze jest je pobielić w celach ochronnych. 
To samo dotyczy gałęzi od strony południowej. 

NATURALNĄ OSŁONĘ 
PNI KRZEWÓW I DRZEW 
STANOWIĄ  PNĄCZA. 
WARTO WIĘC WOKÓŁ 

NICH POSADZIĆ 
CHOĆBY POSPOLITY 

BLUSZCZ, KTÓRY 
DOSKONALE SPRAWDZI 

SIĘ ZIMĄ.
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LECZENIE PĘKNIĘĆ
W sytuacji, gdy nie zdążyliśmy osło-
nić drzew przed nadejściem silnych 
mrozów, co spowodowało rany na 
pniu, należy je zabezpieczyć. Postę-
pujemy w  tym przypadku podob-
nie jak z  odciętymi gałęziami, przy 
czym miejsce uszkodzenia musimy 
posmarować od razu po zauważe-
niu pęknięcia. Do tego także przy-
datny będzie preparat przyspiesza-
jący gojenie ran. Zapobiegnie on in-
fekcjom, a gdy zima minie i tempera-
tura wzrośnie, szczelina pokryje się 
tkanką gojącą i w efekcie zewrze się 
oraz zarośnie. 
Czasem sama rana nie jest tak wi-
doczna, jak odspajająca się od pnia 
kora. Odstające jej fragmenty mo-
żemy spróbować na powrót przymo-
cować. W  tym celu stosuje się małe 
gwoździki, koniecznie nierdzewne. 
Delikatnie przybija się je do drzewa. 
Wcześniej należy poznać zakres 
uszkodzeń i  opukać pień. Głuchy 
dźwięk oznacza, że w  tym miejscu 
kora zaczyna odchodzić.

MEBLE OGRODOWE  
I MAŁA ARCHITEKTURA
Najczęściej zabudowania ogrodowe 
takie jak choćby altany, elementy wy-
posażenia i  wystroju ogrodu wyko-
nane są z drewna. Naturalny surowiec 
wymaga impregnacji, aby podołał 
wszelkim zmianom atmosferycznym. 
Zima to prawdziwy test ich odporno-
ści. Choć coraz popularniejsze u  nas 
meble z  drewna egzotycznego mogą 

pochwalić się trwałością i wytrzyma-
łością w trudnych warunkach atmos-
ferycznych, zabudowania, altany, tre-
jaże czy ogrodzenia są wykonywane 
z rodzimego surowca. Wymaga on nie 
tylko dobrej impregnacji wstępnej 
i  zabezpieczenia powierzchniowego, 
ale także regularnej konserwacji. Pre-
paraty dostępne na rynku mają różne 
przeznaczenie i zapewniają odmienną 
formę ochrony, dlatego warto używać 
ich świadomie. 

IMPREGNACJA DREWNA 
OGRODOWEGO
Dogłębne zabezpieczenie surowca 
przed zmiennymi warunkami atmos-
ferycznymi, w  tym śniegiem i  mro-
zem dają impregnaty techniczne. Ich 
zadaniem jest ochronić drewno przed 

biokorozją dzięki wnikaniu w  struk-
turę drewna. Ograniczają szkodliwe 
działanie wody i słońca, choć nie two-
rzą warstwy ochronnej. Wsiąkają one 
w  surowiec. Tym samym nie zmie-
niają koloru drewna, gdyż są transpa-
rentne. Zaimpregnowania wymaga 
każdy sprzęt i konstrukcja, które będą 
narażone na działanie warunków ze-
wnętrznych. Preparatem pokrywa 
się surowe drewno, przed rozpoczę-
ciem użytkowania, oraz odrestauro-
wywane, po wstępnym oczyszczeniu 
warstwy wierzchniej ze starych po-
włok. Dostępne są impregnaty wy-
tworzone na bazie benzyny lub wody, 
te drugie będą miały przyjemniejszy 
zapach. Oba rodzaje mają podobną 
skuteczność. 
Ważne jest, aby wybierać impregnat, 
który oferuje najszersze spektrum za-
bezpieczeń. Najlepiej zatem zdecy-
dować się na taki preparat, który za-
bezpiecza zarówno przed wilgocią, 
promieniowaniem UV, pleśnią, grzy-
bami, jak również zagnieżdżaniem się 
owadów. 

WARSTWA OCHRONNA 
I DEKORACYJNA
Zaimpregnowane drewno, można 
pokryć preparatem zabezpieczają-
cym powierzchniowo. Choć w  głębi 
włókna mają już ochronę, dopiero 
następna warstwa stworzy pełną ba-
rierę. Zatem konieczne jest nałoże-
nie na wyschnięte, zaimpregnowane 
drewno środka nawierzchniowego. 
Może on również pełnić funkcję 

Dobrze 
zabezpieczone 
przed 
biodegradacją 
sprzęty, mogą 
pozostać na zimę 
w ogrodzie.

Do zabezpieczenia 
na zimę mebli 
ogrodowych warto 
wybierać produkty 
specjalistyczne, 
np. olej do mebli 
ogrodowych z drewna 
egzotycznego.
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dekoracyjną, gdyż dostępne prepa-
raty są barwione. Środki ochronne 
to lakiery, lakierobejce, lazury oraz 
oleje do drewna. Nawet bezbarwne 
przyciemniają jego kolor, ale nie za-
krywają jego naturalnego rysunku. 
Usłojenie będzie nadal widoczne. 
Mogą dawać efekt połysku, półmatu, 
matu i satyny. Lakier, lazura i lakie-
robejca wnikają nieznacznie w suro-
wiec, ale przede wszystkim tworzą 
powłokę ochronną. Olejowanie ma 
głębsze działanie i  nie buduje war-
stwy na powierzchni, choć tak samo 
zabezpiecza przed czynnikami at-
mosferycznymi. Główną przewagą 
oleju nad lakierem jest to, że nie bę-
dzie pękać i się łuszczyć . Z drugiej 
strony olejowanie trzeba powtarzać 
częściej niż lakierowanie, zwłasz-
cza na początku, podczas zabezpie-
czania świeżego surowca. Lakiery 
stworzą trwalszą ochronę, jednak 
będzie ona aktywna jedynie do mo-
mentu uszkodzenia powłoki. Kupu-
jąc preparat ochronny należy wybie-
rać taki, który zabezpiecza też przed 
zmianą koloru drewna, chyba że de-
cydujemy się na jego przyciemnie-
nie barwnikiem zawartym w  pro-
dukcie. Znajdziemy bezbarwne 
środki z  filtrem UV, które nie do-
puszczają do sinienia surowca. Co 
ciekawe funkcję takiego filtra w pro-
duktach barwiących pełnią pig-
menty danego koloru. 
Wszystkie prace dotyczące zabezpie-
czania drewna należy wykonywać 
w ciepły, suchy i bezwietrzny dzień.

POSEZONOWA RENOWACJA
Jeśli elementy wyposażenia ogrodu 
wymagają odnowienia, musimy 
zdjąć z  nich starą warstwę. Usu-
niemy ją szlifierką lub preparatem 
do zdejmowania powłoki malarskiej. 
Mała architektura ogrodowa naj-
częściej wznoszona jest z nieoszlifo-
wanego drewna i  takie też pozosta-
nie ono po oczyszczeniu. Na deski 
i belki konieczne jest nałożenie odpo-
wiedniego preparatu, gdyż materiał 
ten jest chłonny. Wymaga gęstego 
środka, np. o  żelowej konsysten-
cji, który wniknie w drewno i zalepi 
jego otwarte kapilary.  Na oczysz-
czone, tak jak i  na surowe drewno, 
stosujemy impregnaty. Można zna-
leźć takie, które jednocześnie tworzą 
warstwę ochronną. Meble ogrodowe 
najczęściej budowane są z  drewna 
oszlifowanego. Aby je zabezpieczyć, 
należy stosować preparaty ochronne, 
najlepiej od razu dekoracyjne, czyli 
bejcę, emalię, lakier lub olej. Trzeba 
wybierać produkt przeznaczony do 
danej powierzchni. Jeśli wymagają 
zdjęcia starej powłoki, wtedy przed 
malowaniem konieczne będzie za-
impregnowanie środkiem do oszlifo-
wanego drewna. Na takim surowcu 
konieczne jest nakładanie dwóch 
lub trzech warstw preparatu w  od-
stępie 24 godzin. Dotyczy to impre-
gnatów i produktów ochronno-deko-
racyjnych. Wyjątkiem są preparaty 
szybkoschnące, które aplikujemy 
2  godziny od nałożenia poprzedniej 
warstwy. 

Zabezpieczenie 
elementów 
metalowych
Wszelkie słupki ogrodzeniowe 
czy konstrukcyjne w ogrodzie 
powinny mieć zabezpieczenie 
przed śniegiem. W tym 
celu osłania się je od góry 
daszkami, ułatwiającymi 
spływanie wody opadowej 
i ograniczającymi osadzania się 
śniegu i lodu. Przed nadejściem 
zimy warto sprawdzić, czy 
nie zostały uszkodzone 
i czy wszystkie słupki są 
osłonięte. Wszelkie elementy 
ogrodzeniowe i ogrodowe 
wyprodukowane z metalu, 
jeśli nie są ocynkowane lub 
zabezpieczone trwałą powłoką 
fabryczną, trzeba pomalować. 
Najłatwiej zastosować preparat, 
który działa jako grunt, 
zabezpieczenie antykorozyjne 
i ochrona przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi 
przy jednoczesnym tworzeniu 
warstwy dekoracyjnej 
jako powłoki zewnętrznej 
o wybranym kolorze.

Oświetlenie 
ogrodowe musi 
być odporne na 
wilgoć oraz mróz. 
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BUDOWA DOMU NA NIEWIELKIEJ DZIAŁCE WIĄŻE SIĘ Z KONIECZNOŚCIĄ 
USYTUOWANIA GARAŻU W BRYLE BUDYNKU. TAKIE ROZWIĄZANIE POCIĄGA 
ZA SOBĄ RÓWNIEŻ WYBÓR BRAMY GARAŻOWEJ ODPOWIEDNIEJ DO 
UTRUDNIONYCH WARUNKÓW WJAZDU.

trudny, ale wygodny

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Coraz częściej budujemy 
domy na niewielkich dział-
kach. Wybieramy je nie 

tylko ze względu na utrzymujące 
się od lat wysokie koszty ziemi 
budowlanej. Decyzja ta może bo-
wiem wynikać także z braku więk-
szych działek w atrakcyjnej dla nas 
okolicy. Często jest też spowodo-
wana podziałem posesji, na przy-
kład wtedy, gdy budujemy dom na 
działce naszych rodziców czy dziad-

ków. Taka „kompaktowa” działka 
wymaga wyboru odpowiedniego 
projektu domu. Chociaż ze wzgle-
dów ekonomicznych zazwyczaj sta-
ramy się, by nie był on zbyt rozległy 
i nie zawierał zbędnych elementów, 
to przy obecnym stylu życia więk-
szości rodzin, trudno wyobrazić so-
bie dom bez garażu. Na niewielkich 
działkach najczęściej decydujemy 
się na budowę garażu wbudowa-
nego w bryłę budynku. 

MIEJSCE NA GARAŻ
Na to, jak garaż zostanie powią-
zany z  bryłą budynku i  gdzie zo-
stanie usytuowany, wpływ ma nie 
tylko powierzchnia działki, ale rów-
nież jej kształt. Na płytkiej, lecz 
szerokiej można go zaprojektować 
z boku domu, różnicując jego funk-
cję poprzez obniżenie wysokości 
dachu. Ze względów ekonomicz-
nych chętnie wpisuje się go w bryłę 
domu, garaż jest wówczas ściśle 
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połączony z  budynkiem i przekryty 
tym samym dachem co część miesz-
kalna. Jego usytuowanie na pozio-
mie parteru i zlicowanie ze ścianą 
elewacyjną, wymaga jednak dość 
szerokiej działki, gdyż wiąże się 
z  horyzontalnym ułożeniem bryły 
domu. Na wąskich i  długich dział-
kach często wysuwa się go przed 
część mieszkalną, ustawiając pro-
stopadle do ściany frontowej domu. 
W  takim rozwiązaniu podrzędną 
względem mieszkalnej rolę garażu 
można zaznaczyć niższą bryłą. Ze 
względu na swoją funkcję, wystar-
czy, gdy wysokość garażu wynosi 
2,2 m – taki wymiar jest możliwy, po-
nieważ nie przebywają w  nim stale 
ludzie. Miejsce nad garażem można 
wówczas wykorzystać jako użyt-
kową. Jednak strop nad garażem ze 
względu na obniżoną wysokość tego 
pomieszczenia zostanie również ni-
żej położony, dlatego warto tam za-
planować przestrzeń, która będzie 
służyć wszystkim domownikom: ta-
ras – gdy część garażowa przekryta 
jest dachem płaskim, pokój hobby 
lub bawialnię. Można tam też usy-
tuować pomieszczenie wymagające 
pewnego odosobnienia, takie jak ga-
binet. Gdy działka jest wąska, ga-
raż możemy umieścić bezpośrednio 
przy jej granicy, jednak przepisy re-
gulują jego wymiary – długość nie 
może przekraczać 5,5 metra, a  wy-
sokość 3 metrów. Na bardzo ograni-

czonych działkach miejskich nadal 
decydujemy się także na budowę 
garażu na poziomie piwnicy. Takie 
jego położenie również nie oddzia-
łuje na kształt bryły budynku, jed-
nak wpływa na znaczne podwyższe-
nie kosztów budowy domu. Wówczas 
należy zadbać o  wygodny zjazd do 
garażu. Bardzo ważną rolę w  kom-
forcie korzystania z  takiego usytu-
owania odgrywa też połączenie tego 
pomieszczenia z częścią mieszkalną.

BRAMA W DOBRYM STYLU
W  domach powiązanych wizualnie 
z garażem warto zadbać o estetyczne 

zgranie bramy garażowej z bryłą bu-
dynku i innymi elementami wykoń-
czenia. Na niewielkiej działce widać 
bowiem każdy element posesji. Do-
brym zabiegiem jest zgranie jej 
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Z wjazdem 
do piwnicy
Decydując się na umieszczenie 
garażu w piwnicy, zadbajmy 
o komfort wjazdu. Znaczenie 
ma stopień nachylenie pochylni, 
który nie może przekraczać 
25%, co na niewielkich 
działkach ma szczególne 
znaczenie, gdyż przekłada się 
na długość zjazdu. Na przykład 
jeśli posadzka garażu jest 
usytuowana 1,5 m poniżej 
poziomu terenu, to będzie ona 
wynosić co najmniej 6 m, a przy 
2,5-metrowym zagłębieniu 
– 10 metrów. Znaczenie ma 
także ukształtowanie drogi 
– by była wygodna musi mieć 
wyprofilowane dwa odcinki 
płaskie: przed bramą garażową 
i wyjazdem z posesji. Przed 
bramą garażową trzeba 
zamontować zlicowane 
z nawierzchnią korytko 
odwadniające. Zapewni ono 
odpowiednie odprowadzenie 
wody. Wpływ na komfort zjazdu 
ma także jego nawierzchnia oraz 
odpowiednie zabezpieczenie 
ścian oporowych. Zadbajmy 
też o funkcjonalne otwieranie 
– dobrym wyborem będzie 
brama rolowana lub segmentowa 
otwierana automatycznie.

Gdy miejsce na to 
pozwala, montaż 
bramy uchylnej 
będzie bardzo 
ekonomnicznym 
rozwiązaniem.

Do garażu wysuniętego 
na elewacji frontowej 
warto wybrać bramę 
zgraną kolorystycznie 
z drzwiami wejściowymi.

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M



112  zima 2016

OGRÓD I POSESJA
     między domem a ogrodem

112  zima 2016

kolorystyki z barwą pokrycia dacho-
wego. Warto zastosować takie roz-
wiązanie, gdy dach pokryty jest ma-
teriałem w  stonowanej kolorystyce, 
na przykład z  palety szarości. Jeśli 
chcemy, by bryła garażu nie zdomi-
nowała elewacji, warto sięgnąć po 
bramę w  kolorystyce stolarki drzwi 
zewnętrznych – dobry efekt uzy-
skamy, zwłaszcza jeśli jest w tonacji 
bliskiej bieli. 
Poza kolorem bramy harmonijnemu 
połączeniu garażu z  bryłą budynku 
służy również jej wzór. Do dyspo-
zycji mamy zarówno modele utrzy-
mane w  stylistyce bliskiej rusty-
kalnym drewnianym bramom z  li-
cem wzorem tradycyjnych sosno-
wych, świerkowych lub dębowych 
deszczułek, jak i  nowoczesne formy 
graficzne z okleiną odtwarzającą ry-
sunek płyt fornirowanych egzotycz-
nymi gatunkami drewna lub naśla-
dującą stalową płaską blachę.

EFEKTYWNE OTWIERANIE
W domu usytuowanym na niewielkiej 
działce ważne jest ekonomiczne wy-
korzystanie przestrzeni, dlatego duże 
znaczenie przykłada się do sposobu 
otwierania bramy garażowej. Najlep-
szym wyborem będzie w takim przy-
padku brama segmentowa lub rolo-
wana. Tego rodzaju bramy nie zaj-

mują bowiem podczas obsługi miej-
sca na podjeździe do garażu, można 
więc zostawić samochód na zewnątrz 
tuż przed bramą i w każdej chwili wy-
godnie wjechać do garażu. Są także 
idealne, gdy wjazd do garażu znajduje 
się tuż przy ulicy, co często ma miejsce 
na niewielkich działkach miejskich. 
W  takich rozwiązaniach doskonale 
sprawdzą się modele segmentowe 
górne. Ich skrzydło podczas otwie-

rania chowa się pod sufitem garażu. 
Mniej popularne bramy segmentowe 
boczne warto zastosować, gdy brama 
garażowa pełni także funkcję drzwi 
przejściowych. Sprawdzą się, gdy ga-
raż wykorzystujemy jako schowek 
na narzędzia ogrodnicze oraz gdy 
przechowujemy w  nim sprzęt spor-
towy czy hulajnogę lub rower, z któ-
rych korzystają wszyscy domow-
nicy. By po nie sięgnąć, wystarczy 

Funkcja buforowa
Połączenie garażu z częścią 
mieszkalną wymaga także 
zaprojektowania odpowiedniej 
strefy buforowej, która stworzy 
skuteczną barierę dla spalin 
i chłodu napływającego do wnętrz 
domu z tego pomieszczenia. Taką 
funkcję może pełnić kotłownia 
lub szatnia. Ze względów 
termoizolacyjnych konieczne 
jest, by każda wspólna z częścią 
mieszkalną przegroda miała takie 
same parametry cieplne jak ściany 
i stropy w głównej bryle budynku. 
By przez garaż nie uciekało ciepło 
z wnętrza domu, zadbajmy też 
o montaż energooszczędnej 
bramy garażowej, będzie droższa 
od modelu bez właściwości 
termoizolacyjnych. Wysoką 
termoizolacyjność mają bramy 
segmentowe – ich współczynnik 
U może wynosić 0,79 W/(m2.K). 
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Usytuowana na wprost 
wjazdu brama garażowa 
dzięki tej samej 
kolorystyce tworzy spójną 
całość.



 REKLAMA 

wówczas tylko częściowo otworzyć 
bramę. Podobne zalety w  zakre-
sie obsługi mają bramy rolowane. 
Otwiera się je równie wygodnie, a ich 
skrzydło także nie zajmuje miejsca 
przed bramą, gdyż chowa się w  ka-
secie. Jest ono nawijane na wał napę-
dowy.  Skrzydło wykonane jest z wą-
skich lameli (profili) połączonych za-
czepami, co sprawia, że łatwo nawija 
się ono na wał napędowy, dlatego też 
bramy rolowane obsługuje się rów-
nie wygodnie jak segmentowe. Ka-
setę montuje się nad wjazdem do ga-
rażu, nie zajmuje więc ona cennej 
przestrzeni pod sufitem pomieszcze-
nia czy też na bocznej ścianie, co ma 
miejsce w przypadku montażu bram 
segmentowych górnej lub bocznej. 
W zależności od potrzeb bramę rolo-
waną można zamontować zarówno na 
zewnątrz garażu, jak i w jego wnętrzu. 
Dzięki temu zyskujemy więcej miej-
sca w garażu, co jest korzystne, jeśli 
służy nam on także jako magazyn czy 
też miniwarsztat.  FO
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MIMO ŻE WSPÓŁCZESNE SAMOCHODY SĄ WYPOSAŻONE W ZAAWANSOWANE 
ROZWIĄZANIA, TO W KILKU PODSTAWOWYCH ASPEKTACH NADAL WYMAGAJĄ 
TROSKI. CO WIĘC ZROBIĆ, ABY NASZE AUTO BYŁO BEZPIECZNE, SPRAWNE 
I BEZAWARYJNE PRZEZ CAŁY SEZON ZIMOWY?

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

SAMOCHÓD
 zimową porą

Zima to bardzo trudny czas dla 
samochodów i  jednocześnie 
kierowców. Nie dość, że na-

wierzchnia jest mokra i śliska, przez 
mrozy cierpią silniki, to jeszcze trzeba 

mieć na uwadze widoczność, którą 
ograniczają oblodzone szyby auta. 
Problemów mogą nam także przy-
sporzyć zamarznięte drzwi czy wy-
cieraczki. Dlatego tak ważne jest od-

powiednie przygotowanie pojazdu do 
zimy, dzięki czemu możemy wydłu-
żyć jego żywotność, zwiększyć bez-
pieczeństwo i  komfort jazdy. Z  sezo-
nowymi zadaniami wokół samochodu 

 FO
T.

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M



115

lepiej nie zwlekać do pierwszych 
opadów śniegu. Jednak jeśli ich nie 
wykonaliśmy odpowiednio wcześnie, 
to nie czekajmy z  utęsknieniem na 
wiosnę, tylko przygotujmy swój sa-
mochód do zimowych warunków.

WYMIANA OPON
Podstawą przygotowania auta do 
zimy jest wymiana opon letnich na 
zimowe. Chociaż w Polsce nie jest to 
obowiązkiem, zwiększa jednak bez-
pieczeństwo. Opony, które zakła-
damy na okres zimowy, muszą mieć 
bieżnik powyżej 5 mm, a ich wiek nie 
powinien przekraczać 8 lat. Ogumie-
nie przystosowane do zimowych wa-
runków atmosferycznych zapewnia 
dużą lepszą przyczepność i kontrolę 
nad pojazdem, dlatego nie warto na 
nim oszczędzać. Umowną granicą 
wyznaczającą moment zmiany opon 
jest spadek temperatury poniżej 7oC. 
Warto również pamiętać, by przynaj-
mniej raz w  miesiącu skontrolować 
ciśnienie w oponach. 

ŁAŃCUCHY NA KOŁA
W Polsce wymóg zastosowania łańcu-
chów dotyczy jedynie odcinków dróg 
oznaczonych znakami nakazu. Ich 
użycie dozwolone jest również, jeżeli 
wymagają tego warunki pogodowe, 
np. w sytuacji bardzo silnego zaśnie-
żenia. Dlatego jeśli przypuszczamy, 
że sprzęt tego typu przyda nam się 
raz w roku (lub rzadziej), to nie inwe-
stujmy w  zaawansowane konstruk-
cje, chyba że najbardziej cenimy so-
bie łatwość montażu oraz demontażu 

łańcuchów. W przypadku samochodów 
osobowych dominują te z  systemami 
szybkiego montażu, np. rozwiąza-
nia samonapinające się, niewymaga-
jące zatrzymania po kilkudziesięciu 
metrach w  celu dociągnięcia łańcu-
chów. Z  punktu widzenia kierowcy 
najwygodniejsze są łańcuchy na-
kładki, które montuje się jedynie od 
zewnętrznej strony koła – wtedy nie 
musimy sięgać do strony wewnętrz-
nej. Minusem tego mechanizmu jest 
wysoka cena. 
W ostatnim czasie coraz częściej kie-
rowcy zastępują tradycyjne, stalowe 
łańcuchy zimowe tekstylnymi odpo-
wiednikami, tzw. skarpetami śnie-
gowymi. Ich montaż jest łatwy i zaj-
muje niewiele czasu. Po przejecha-
niu kilku metrów nakładki same 

się centrują. W  bagażniku zajmują 
znacznie mniej miejsca oraz są dużo 
lżejsze. Jeżeli skarpety śniegowe się 
ubrudzą, możemy uprać je w pralce. 
Na rynku dostępne są także maty 
śniegowe, które sprawdzą się także 
w piasku i błocie.

KONTROLA AKUMULATORA
Przy dużych mrozach w pełni sprawny 
akumulator, który w  temperaturze 
25oC ma 100% energii, przy -10oC ma 
jej już tylko 70%. Dlatego, kiedy tem-
peratury są niskie, należy regular-
nie sprawdzać jego stan – rozłado-
wany akumulator jest najczęstszym 
problemem, jaki zimą spotyka 

Zimowa opona to nie tylko pomoc na 
śnieżnej czy oblodzonej drodze, ale 
również zachowuje się inaczej w niskich 
temperaturach, dzięki zastosowaniu 
odmiennej mieszanki niż w oponach letnich.

Przed nadejściem zimy powinniśmy skontrolować instalację elektryczną, czyli przede 
wszystkim akumulator – stan naładowania i oczyszczenie klem.

W zgodzie 
z przepisami
Policja ma prawo nas zatrzymać, 
gdy poruszamy się zaśnieżonym 
i zamrożonym samochodem. 
Zgodnie z przepisami pojazd 
ma być tak utrzymany, aby 
korzystanie z niego nie 
zagrażało bezpieczeństwu 
innych użytkowników dróg. 
W przeciwnym przypadku 
możemy zostać ukarani 
mandatem w wysokości nawet 
500 zł i sześcioma punktami 
karnymi. Za nieczytelne tablice 
rejestracyjne grozi nam 100 zł 
mandatu i trzy punkty karne. Jeśli 
odmówimy przyjęcia kary, sprawa 
trafia do sądu. Ten może nałożyć 
grzywnę na zasadach ogólnych 
w wysokości do 5 tys. zł. 
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kierowców. Przeciętnie akumulator 
służy przez 5 lat, więc jeśli zbliża się 
w  zimie koniec jego żywota, warto 
przetestować go razem z  prądnicą. 
O  ocenę stanu sprzętu najlepiej po-
prosić fachowca, który nie tylko do-
kona pomiaru prądu ładowania, ale 
także sprawdzi stan przewodów i ka-
bli. Możemy również zaopatrzyć się 
w cyfrowy tester akumulatorów. Urzą-
dzenie pozwala sprawdzić kondycję 
akumulatora oraz to, jak bardzo jest 
on wyeksploatowany.
Jeśli obawiamy się, że nasz akumu-
lator odmówi posłuszeństwa, miejmy 
w bagażniku na wszelki wypadek ka-
ble rozruchowe. Przed podłączeniem 
kabli koniecznie upewnijmy się, czy 
elektrolit znajdujący się w akumula-
torze nie zamarzł, taki należy wymie-
nić i nie nadaje się do „reanimacji”. 

WAŻNY DETAL 
– WYCIERACZKI
Guma wycieraczek staje się z czasem 
krucha i  mało elastyczna, co prowa-
dzi do zniszczenia jej oraz szyb. Do-
datkowo, mocno zużyta obniża kom-
fort i  bezpieczeństwo jazdy oraz jest 
przyczyną pojawienia się irytujących 
smug, ograniczających pole widzenia. 
Z  drugiej strony, wycieraczki o  ni-
skiej jakości szybko ulegają zniszcze-
niu w  zimowych warunkach, ponie-
waż nie radzą sobie z  warstwą lodu 
pokrywającego szyby. Jeśli zauwa-
żymy, że pióra wycieraczek są popę-
kane lub wyszczerbione, wymieńmy 
je na nowe. Bardzo dużo zależy także 
od prawidłowego nacisku ramienia 

wycieraczki, szczególnie jeśli korzy-
stamy z piór płaskich. Dlatego kupu-
jąc ten sprzęt, nie oszczędzajmy i wy-
bierzmy produkt odpowiedni na wy-
magające warunki atmosferyczne, 
np. wyprodukowany z mieszanki gu-
mowej o określonych właściwościach.  
Nawet o  najlepsze wycieraczki mu-
simy zadbać, aby ich nie uszkodzić. 
Po mroźnej nocy często zdarza się, 
że przymarzły one do szyby. Natu-
ralnym odruchem jest ich oderwa-
nie. Jednak nie jest to najlepszy spo-
sób, gdyż powoduje wyszczerbienie 
gumy. Pamiętajmy więc – przymarz-
niętych wycieraczek nigdy nie odry-
wamy siłą! Złym pomysłem jest także 
próba ich uruchomienia. Nie skoń-
czy się dobrze zarówno dla mecha-

nizmu wycieraczek, jak i  dla nich 
samych. Już kilka ruchów po chro-
powatej powierzchni uszkodzi żądło 
i sprawi, że przestanie ono efektyw-
nie zbierać wodę. Najrozsądniejszym 

KUPUJĄC WYCIERACZKI 
NIE OSZCZĘDZAJMY 

I WYBIERZMY PRODUKT 
NA WYMAGAJĄCE 

WARUNKI 
ATMOSFERYCZNE, 
NP. STWORZONY 

Z MIESZANKI GUMOWEJ 
O OKREŚLONYCH 

WŁAŚCIWOŚCIACH.  

Skrobanie szyb skrobaczką z tworzywa jest 
najpopularniejszą i najszybszą metodą oczyszczenia 
szyby z nagromadzonego lodu oraz śniegu.

Czasami trzeba się też zmierzyć 
z zamarzniętym zamkiem – odmrażacz 

warto więc trzymać poza autem. 

Najczęstszymi problemami 
okazują się zimą odśnieżanie auta 
i skrobanie szyb. Ułatwiają to: 
zmiotka, skrobaczka, ewentualnie 
odmrażacz do szyb w płynie. 
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wyjściem jest użycie odmrażacza do 
szyb w sprayu. To niedrogi i wydajny 
preparat. Wystarczy spryskać nim za-
marzniętą powierzchnię szyby oraz 
wycieraczek i  odczekać 1-2 minuty. 
Po tym czasie wycieraczki powinny 
być zdatne do pracy.  

SZYBY BEZ LODU 
– SKROBACZKI
Usuwając lód z szyby samochodu ła-
two jest uszkodzić jej powierzchnię. 
Aby tego uniknąć, należy zaopatrzyć 
się dobrą skrobaczkę. Najlepiej je-
śli będzie wykonana z twardego two-
rzywa. Miękkie skrobaczki już po 
drugim przejściu po brudnej, zamar-
zniętej szybie rysują ją, a w ich ostrza 
wbijają się ziarna piasku obecne w lo-
dzie. Linia ostrza powinna być zatem 
ostra i twarda. Skrobaczka, która ma 
tępą krawędź natarcia, jest zużyta 
i należy ją wyrzucić.
Na rynku dostępne są dziesiątki wzo-
rów i  kolorów skrobaczek samocho-
dowych, są projektowane je w  ten 
sposób, aby były jak najbardziej 
funkcjonalne oraz wygodne. Ceny 
tych najprostszych zaczynają się od 
złotówki, ale jeżeli wybierzemy mo-
del teleskopowy zbudowany z  alu-
minium, wyposażony w  zmiotkę do 
śniegu i ściągacz do wody, to przygo-
tujmy się na wydatek kilkudziesię-
ciu złotych. Dobrym rozwiązaniem 
są skrobaczki, w których częścią in-
tegralną jest rękawiczka przymo-
cowana do rączki, chroniąca dłonie 
przed zimnem. 

ODMRAŻACZE DO SZYB
Alternatywą ręcznego skrobania 
szyb jest użycie odmrażacza. Na 
rynku możemy znaleźć bez pro-
blemu wiele produktów, które po-
mogą nam w tej pracy. Oferowane są 
w atomizerze lub sprayu. Ich główną 
zaletą jest komfort użycia. Wystar-
czy spryskać szyby i zaczekać w au-
cie, aż preparat zacznie działać. Na-
stępnie skrobaczką pozbywamy się 
resztek lodu. Najlepsze odmrażacze 
działają natychmiast – według za-
pewnień producentów już po 5  se-
kundach od spryskania uzysku-
jemy doskonałą widoczność. Kupu-
jąc preparat, warto zwrócić uwagę 
na zakres temperatur, w  jakich jest 
on skuteczny. Najniższa powinna wy-
nosić -25oC. Jednak warto poszukać 
takich, które według producenta są 
skuteczne nawet przy -40oC. Koszt 
odmrażacza to kilka-kilkanaście zło-
tych, w zależności od wielkości opa-
kowania i  marki. Często oferowane 
są w  zestawach, razem z  odmraża-
czem do zamków.    

ZADBAJMY O PŁYNY
Samochód bez odpowiednich pły-
nów daleko nie zajedzie. Nie chodzi 
w tym przypadku tylko o paliwo, ale 
chociażby o  płyn chłodniczy. Warto 
sprawdzić temperaturę jego krzep-
nięcia, szczególnie jeśli nie jeste-
śmy pewni, co właściwie znajduje 
się w chłodnicy naszego samochodu. 

Płyn chłodzący nie powinien krysta-
lizować się do -37oC, w przeciwnym 
razie w  czasie zimy może zamarz-
nąć i  uszkodzić chłodnicę, a  nawet 
blok silnika. Lepiej to tego nie do-
puścić, gdyż koszty naprawy są dość 
wysokie. Do pomiaru temperatury 
krzepnięcia płynu służy specjalne 
urządzenie, które jest na wyposaże-
niu większości warsztatów. Kupując 
płyn, wybierzmy taki o  jak najniż-
szej temperaturze zamarzania. Wy-
miana jest łatwa, można ją przepro-
wadzić w domowych warunkach. 
Aby hamulce skutecznie działały, 
należy zadbać o  płyn hamulcowy 
–  zużyty może się zagotować. Spe-
cjaliści zalecają, aby wymieniać go 
co 2 lata.   
Nie można zapomnieć także o  pły-
nie do spryskiwaczy. Letni płyn za-
marzając zwiększa objętość, co nie 
służy kanalikom oraz spryskiwa-
czom i prowadzi do ich uszkodzenia. 
Wymieńmy go więc na zimowy o ni-
skiej temperaturze zamarzania – le-
piej poradzi sobie z  oszronionymi 
szybami oraz nie zamarznie podczas 
zimowego postoju.

SZCZELNE USZCZELKI
Przez nieszczelne uszczelki do wnę-
trza samochodu przenika wilgoć, 
która nie tylko powoduje nieprzy-
jemny zapach, lecz może stano-
wić zagrożenie – jest bowiem przy-
czyną zaparowań na szybach. 

Mata antyszronowa
Jeżeli nie wstawiamy naszego 
samochodu na noc do garażu, 
warto zainwestować w matę 
antyszronową. Chroni ona 
przednią szybę przed śniegiem 
i lodem. Dodatkowo zapobiega 
niszczeniu wycieraczek – nie 
przywierają do zamarzniętej 
szyby. Na rynku najczęściej 
dostępne są maty dwustronne, 
których możemy używać 
także latem, osłaniając 
wnętrze auta przed upałem 
i słońcem. Mata w połączeniu 
z odmrażaczem znacznie skróci 
czas przygotowania samochodu 
do jazdy. 

Prawidłowo działające 
oświetlenie w trudnych 
zimowych warunkach 
może uchronić przed 
kolizją.
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Gumowe uszczelki w  trudnych, zi-
mowych warunkach, mogą także 
przymarzać do metalowych elemen-
tów karoserii, co w efekcie może do-
prowadzić  do ich trwałego uszkodze-
nia. Przed takim efektem możemy 
się uchronić, wycierając do sucha 
uszczelki w  drzwiach po wyjecha-
niu z  myjni i  zabezpieczając je spe-
cjalnymi preparatami na bazie silikonu. 
Możemy do tego celu użyć także gli-
ceryny, ale wtedy trzeba uważać na 
ubrania przy wsiadaniu czy wysiada-
niu z auta, żeby się nie pobrudzić.

KONSERWACJA NADWOZIA  
Nawet niewielkie ogniska korozji po 
zimowych miesiącach mogą okazać 
się poważnym problemem. Z  tego 
względu przed nastaniem zimy po-
winniśmy dokładnie przyjrzeć się 
stanowi powłoki lakierniczej i zabez-
pieczyć miejsca, w których zauważymy 
rdzę. Dobrą praktyką jest wyczysz-
czenie, wypolerowanie i nawoskowa-
nie nadwozia. Dzięki temu chronimy 
powłokę lakierniczą przed dotarciem 
wody i solanki. 

O CO JESZCZE ZADBAĆ?
Dobry stan techniczny pojazdu po-
zwoli nam na bezstresowe, nie-
zawodne, a  co najważniejsze bez-
pieczne poruszanie się po zaśnieżo-
nych i śliskich drogach. O co jeszcze 
powinniśmy zadbać?

 Oświetlenie. Należy systematycz-
nie kontrolować światła do jazdy 
dziennej lub, jeżeli pojazd jest w ta-
kie wyposażony, światła mijania. 
Pamiętajmy, że prawidłowo działa-
jące światła stopu, kierunkowskazy 
i światła przeciwmgłowe mogą 
uchronić przed kolizją.

 Klimatyzacja. Trzeba ją wyczyścić 
i sprawdzić jej funkcjonowanie, po-
nieważ tylko sprawna pomoże nam 
w zimie w usuwaniu wszelkiego ro-
dzaju zaparowań.

 Elektryka. Wysoki poziom wilgoci 
sprawia, że może dojść do zwarcia 
instalacji elektrycznej. Zadbajmy 
więc o zakonserwowanie kabli wyso-
kiego napięcia. 

 Stan zawieszenia. Zużyte amorty-
zatory zmniejszają żywotność opon, 
wpływają również na szybsze wy-
eksploatowanie innych elementów 
zawieszenia oraz, co najważniejsze, 
wydłużają drogę hamowania. Tym 
samym stanowią zagrożenie dla 
zdrowia i życia kierowcy oraz innych 
uczestników dróg. Specjaliści twier-
dzą, że stan amortyzatorów powinno 
kontrolować się dwa razy do roku, 
gdyż stan polskich dróg pozostawia 
wiele do życzenia. 

 Klocki, tarcze i  przewody hamul-
cowe. Odpowiednio wyposażony 
warsztat diagnostyczny czy ser-
wis samochodowy powinien wyko-
nać badanie siły hamowania. Jeżeli 

rozkład sił będzie nierównomierny 
może doprowadzić do utraty stabil-
ności podczas hamowania na śliskiej 
powierzchni. 

 Zamki w  drzwiach.  Aby zapobiec 
ich zamarzaniu należy je dokładnie 
przesmarować odpowiednim środ-
kiem. Jeśli na co dzień korzystamy 
z  centralnego zamka, powinniśmy  
co jakiś czas otworzyć samochód 
kluczykiem.

ZIMOWY WYJAZD
Zima to wspaniały czas na wyjazdy. 
Aby jednak nie przerodziły się 
w koszmar (na trasie możemy napo-
tkać zmienne warunki drogowe i at-
mosferyczne), trzeba zadbać o auto. 
Co więc należy sprawdzić?

 Opony. Skontrolujmy ciśnienie 
(jego wartość powinna być dosto-
sowana do obciążenia samochodu), 
stan bieżnika oraz jego głębokość. 
Zużycie bieżnika poniżej dopusz-
czalnej normy 5 mm kwalifikuje 
opony do wymiany. Znajdujące się 
na boku bieżnika śnieżynki, uła-
twią nam odnalezienie wskaźnika 
zużycia. 

 Akumulator. Jeśli jego sprawność 
budzi wątpliwości, warto go wymie-
nić, gdyż w  niskich temperaturach 
niesprawny akumulator może sku-
tecznie unieruchomić auto i  unie-
możliwić dalszą podróż. 

 Oświetlenie. Warto sprawdzić, czy 

Diesel zimą
Właściciele aut z silnikami Diesla 
przed zimą powinni przede 
wszystkim sprawdzić stan 
akumulatora, działanie świec 
żarowych, wskazany byłby też 
przegląd układu wtryskowego. 
Jeśli do stanu technicznego silnika 
nie mamy zastrzeżeń, kłopotów 
możemy się spodziewać już tylko 
ze strony paliwa. Aby uniknąć 
problemu z odpalaniem silnika 
Diesla w okresie zimowym, warto 
zaopatrzyć się w tzw. depresator. 
Jest to specjalny uszlachetniacz 
paliwa, którego zadaniem 
jest obniżenie o kilka stopni 
temperatury mętnienia paliwa (CP) 
i temperatury blokady zimnego 
filtra paliwa (CFPP). Ma on na 
celu bowiem ograniczyć ryzyko 
wytrącenia się kryształów parafiny. 
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 REKLAMA 

wszystkie światła w aucie są sprawne.
 Wycieraczki. Najlepiej wymienić je 

na nowe. 
 Płyn do spryskiwaczy, olej, płyn 

chłodzący. Powinny być skontro-
lowane i  w  razie potrzeby uzupeł-
nione. Dobrze jest też ich zapas wło-
żyć do auta.
Jadąc w  góry, powinniśmy zabrać 
łańcuchy śniegowe. Przydadzą się 
w  sytuacji, w  której służby porząd-
kowe nie pozwolą nam kontynu-
ować podroży bez ich założenia. Pa-
miętajmy, że w  Polsce łańcuchy 
mogą być montowane tam, gdzie na-
kazują znaki drogowe. Ich zakłada-
nie dobrze jest przećwiczyć jeszcze 
przed wyjazdem, w ciepłym garażu, 
aby później na mrozie nie stanowiło 
to dla nas problemu. 
Na liście niezbędnych rzeczy po-
winny się znaleźć także: zapa-
sowe żarówki, gaśnica z  aktualnym 
przeglądem, bezpieczniki, podsta-
wowe narzędzia, sprawne koło zapa-
sowe, trójkąt, kamizelka odblaskowa. 

Przyda się także saperka lub skła-
dana łopata, latarka, przewody rozru-
chowe, mata zabezpieczająca przed 
zamarzaniem szyby czołowej, skro-
baczka i  zmiotka do śniegu. W  au-
cie nie powinno zabraknąć także 
apteczki wyposażonej w: wodę utle-
nioną, plastry, koc termoizolacyjny, 
rękawiczki, chustę trójkątną, gazy 
jałowe, małe nożyczki, środki prze-
ciwbólowe czy przyjmowane przez 
nas leki.  
Udając się w podróż, warto także za-
tankować auto do pełna. Starajmy 
się też nie dopuszczać do stanu po-
niżej ¼ zbiornika, żeby mieć ewen-
tualny zapas na nieprzewidziane sy-
tuacje, np. zator i  przymusowy kil-
kugodzinny postój.  
Przygotowując samochód do wy-
jazdu, sprawdźmy również gniazdka 
elektryczne. Przydadzą się do podła-
dowania telefonu, nawigacji czy urzą-
dzeń multimedialnych dla dzieci. Na 
wszelki wypadek zabierzmy ze sobą 
papierowe mapy.  FO
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Zimą nieoceniona 
jest zwyczajna 
szufla do śniegu. 
Po nocnym postoju 
może się okazać, że 
nie mamy możliwości 
wyjechania z miejsca 
postojowego.
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Wiosna

W każdym domu nadchodzi taki 
moment, kiedy zaczynają szwankować 
instalacje i konieczna okazuje się 
ich renowacja lub wymiana. Prace 
remontowe to w tym przypadku 
poważne przedsięwzięcie. Wiążą 
się zazwyczaj nie tylko z dużymi 
nakładami finansowymi, ale też 
dezorganizacją domu. Jak do nich 
przystąpić, by przebiegały sprawnie 
i jak najmniejszym nakładem kosztów?

Zakres prac związanych z wykańczaniem domu lub mieszkania jest bardzo duży. 
Naszym zadaniem jest zorganizowanie wykonania posadzek, wykończenia łazienki 
czy kuchni. By panować nad wszystkim, przydatny okazuje się harmonogram. 

W NASTĘPNYM NUMERZE

Ten niewielki detal to nieodłączny 
towarzysz osłaniających przeszklenia 
zasłon i firanek. Dziś z łatwością 
możemy wybrać taki, który 
wyeksponuje urodę zawieszonych 
w oknie przesłon. Do dyspozycji mamy 
nie tylko popularne karnisze drążkowe, 
ale też wiele innych rodzajów. 
Doradzamy, jak dobrać karnisze do 
wnętrza, by podkreśliły urodę aranżacji.

Jeśli jesteśmy znudzeni tradycyjnym, równo przystrzyżonym trawnikiem, 
wybierzmy rozwiązanie mniej banalne, jakim jest trawnik w postaci łąki 
kwiatowej. Do jego założenia możemy przystąpić już wczesną wiosną.

DOBIERAMY KARNISZ DO WNĘTRZA
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pisemnej zgody Wydawcy jest zabroniony.

Wydawca zabrania bezumownej sprzedaży 
numerów bieżących i archiwalnych 

„M jak mrówka”.
Działanie wbrew powyższemu zakazowi 
skutkuje odpowiedzialnością prawną.
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