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kafelki, kamieñ, drewno...
do ssufitu

D o m i n i k a  G r ¹ z i e w i c zod ppod³ogi

O stylu ³azienki w przewa¿aj¹cej mierze decyduj¹ materia³y,
którymi j¹ wykoñczymy. Mo¿emy wybieraæ spoœród tradycyjnych:
glazury, terakoty i gresu lub nowoczesnych: drewna, metalu
i betonu. Warto równie¿ ³¹czyæ je ze sob¹ i tworzyæ w³asne,
niepowtarzalne wnêtrza. Wybór jest ogromny, wiêc i mo¿liwoœci
aran¿acyjne s¹ nieograniczone. Lub prawie nieograniczone...

fot. Ceramika Parady¿
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Najbardziej rozpowszechnione s¹ p³ytki
ceramiczne – wzorów, kolorów i faktur
jest tak du¿o, ¿e trudno siê zdecydo-
waæ. Aby u³atwiæ nam to zadanie produ-
cenci czêsto proponuj¹ komplety,
sk³adaj¹ce siê z kafelków na œcianê, po-
d³ogê i szeregu elementów ozdobnych.
Wzornictwo, formaty i kolorystyka stale
siê zmieniaj¹. Wœród nowoœci mo¿na
znaleŸæ p³ytki o neutralnej kolorystyce
w du¿ych formatach 30x60 cm lub bar-
dzo ma³ych 2x2 cm. W nowych kolek-
cjach czêsto producenci rezygnuj¹
z dekorów i innych ozdób na rzecz
du¿ych kafli o g³adkiej powierzchni
i doskona³ej kalibracji, które mo¿na
uk³adaæ bez fug.

Coraz czêœciej stosowanym roz-
wi¹zaniem staje siê ³¹czenie w ³azien-
ce ró¿nych materia³ów wykoñcze-
niowych. Tradycyjne kafelki bardzo
atrakcyjnie wygl¹daj¹ w towarzystwie
drewna, które od kilku lat jest bardzo
modne. Najczêœciej wykorzystuje siê
gatunki egzotyczne, odporne na dzia-
³anie wilgoci. Mo¿na u¿ywaæ równie¿
gatunków krajowych – olchy, czereœni,
dêbu czy sosny, ale nale¿y je wczeœ-
niej dobrze zaimpregnowaæ (bejcami,
lakierobejcami, woskami lub olejami). �
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● 1 Po³¹czenie w ³azience drewna i kamienia daje niezwykle elegancki efekt

(proj. Studio Buczny Design)

● 2 Œciany jakby od niechcenia pokryte tynkiem w ciep³ym, s³onecznym kolorze tworz¹

wraz z ciemnym drewnem i b³êkitn¹ mozaik¹ prawdziwie œródziemnomorski klimat

(fot. Sanitec Ko³o)
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Drewniane pod³ogi w po³¹czeniu
z p³ytkami ceramicznymi na œcianach
wygl¹daj¹ elegancko, a zarazem stwa-
rzaj¹ wra¿enie przytulnoœci i ciep³a. 
W ³azienkach œwietnie sprawdzaj¹ siê
równie¿ ok³adziny korkowe. Specjalne,
woskowane p³ytki z korka s¹ odporne
na wilgoæ i wodê.
W du¿ych ³azienkach warto podkreœliæ
podzia³ na tzw. czêœæ mokr¹ (okolice
wanny i prysznica) i czêœæ such¹, czyli
tê gdzie siê przebieramy lub wypo-
czywamy po k¹pieli. U¿ycie ró¿nych
materia³ów pozostaje wtedy w zgodzie
z funkcj¹ poszczególnych miejsc. Po-
wierzchniê wy³o¿on¹ p³ytkami mo¿na
ograniczyæ tylko do miejsc „mokrych”,
a w strefie „wypoczynkowej” do wykoñ-
czenia pod³ogi u¿yæ drewna.
Drewno mo¿na stosowaæ nie tylko na
pod³ogach. Mo¿liwe s¹ wszelkie warian-
ty aran¿acyjne – drewno do ob³o¿enia
wanny lub jako boazeria na suficie.

Tradycyjne p³ytki z powodzeniem
mo¿na zast¹piæ odpowiednimi farbami
i tynkami dekoracyjnymi. Do pomiesz-
czeñ o du¿ej wilgotnoœci nadaj¹ siê

farby lateksowe, które tworz¹ g³adk¹,
elastyczn¹ pow³okê, przepuszczaln¹
dla pary wodnej, dziêki czemu œciana
„oddycha”. S¹ one odporne na zmy-

wanie i dzia³anie pro-
mieni s³onecznych –
pomalowana nimi œcia-
na nie p³owieje i nie
zmienia koloru przez
kilka lat. Doskona³ym
rozwi¹zaniem s¹ rów-
nie¿ farby akrylowo-
lateksowe, które dziêki
zawartoœci akrylu two-
rz¹ twarde, zaœ dziêki
zawartoœci lateksu –
elastyczne pow³oki,
szczególnie odporne
na wilgoæ. S¹ odporne
na uszkodzenia mecha-
niczne i mo¿na je
wielokrotnie myæ.  Bar-
dzo ciekawym pomy-
s³em jest u¿ycie w ³a-
zience tynków oraz farb
strukturalnych. Wykoñ-
czone nimi œciany
zyskuj¹ interesuj¹c¹,
dekoracyjn¹ fakturê.

Taka pow³oka jest twarda, odporna na
zmywanie, a przede wszystkim, dziêki
nieregularnej strukturze, pozwala na
ukrycie drobnych defektów i nierów-
noœci powierzchni œciany. 
Do dekoracyjnego wykañczania œcian
mo¿na stosowaæ masy szpachlowe,
farby, bejce, reliefy i werniksy. Wybór
materia³u zale¿y od efektu jaki chcemy
uzyskaæ – nasza œciana mo¿e wygl¹daæ
jak marmur lub zamsz, mieæ metaliczny
po³ysk lub niezwyk³¹ g³êbiê.

Do ³azienek stosuje siê te¿ specjalne
zmywalne gatunki tapet. Mog¹ to byæ ta-
pety papierowe, pokryte warstw¹ zmy-
waln¹, winylowe lub z w³ókien szklanych
pokrytych lakierem akrylowym, farb¹
akrylow¹ lub epoksydow¹.
Tapeta papierowa nale¿y do najbar-
dziej delikatnych, wiêc mo¿na j¹
uk³adaæ tylko w ³azienkach z oknem
i dobrze wentylowanych. Zdecydowa-
nie lepsza jest tapeta winylowa,
przystosowana do wielokrotnego zmy-
wania. Natomiast tapety z w³ókien
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szklanych, zabezpieczone odpowied-
nim materia³em (lakierem lub farb¹),
który uodparnia je na zbrudzenia,
szorowanie i wilgoæ, mo¿na stosowaæ
nawet wewn¹trz natrysku.
Do ³azienki nadaj¹ siê równie¿ tapety
natryskowe z naturalnych sk³adników
lub na bazie ¿ywic syntetycznych.
Pierwszego rodzaju nie nale¿y
stosowaæ w tzw. strefie mokrej, gdy¿
rozp³ywaj¹ siê na skutek kontaktu
z wod¹. Aby zabezpieczyæ tak¹ tapetê
przed dzia³aniem wody, nale¿y jej
powierzchniê pokryæ lakierem na bazie
¿ywicy akrylowej. Natomiast tapeta
natryskowa z ¿ywic syntetycznych jest
ca³kowicie odporna na wodê, a produ-
cenci nie podaj¹ ¿adnych ograniczeñ
w zakresie jej stosowania.

Materia³em, który bez przeszkód
mo¿na stosowaæ w ³azience, jest

kamieñ naturalny. U¿ycie tego mate-
ria³u powoduje, ¿e pomieszczenie
nabiera wytwornoœci i elegancji.
Wybieraæ mo¿na spoœród wielu rodza-
jów kamienia – marmurów, granitów,
trawertynów. Tylko od naszej kreaty-
wnoœci i fantazji zale¿y, czy u¿yjemy
du¿ych kamiennych tafli, czy te¿
niewielkich kawa³ków. 
W ³azienkach najczêœciej stosuje siê
p³ytki marmurowe. Je¿eli jednak zde-
cydujemy siê na kamieñ o wiêkszej
nasi¹kliwoœci, nale¿y go wczeœniej
zabezpieczyæ przed dzia³aniem pleœni
i grzybów specjalnym preparatem
impregnuj¹cym. Kamieniem mo¿na

wy³o¿yæ nie tylko œciany i pod³ogê, ale
równie¿ u¿yæ go na blaty lub obudowy
wanien oraz brodzików. Ciekawie
bêdzie wygl¹daæ w po³¹czeniu z inny-
mi materia³ami, przede wszystkim
z drewnem.
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● 3 Œciany i sufit wy³o¿one drewnem tworz¹ przytulne wnêtrze (fot. Honka)
● 4 W ³azience mo¿na pokusiæ siê o u¿ycie odwa¿nych kolorów i kon-

trastowych zestawieñ (fot. Deger)
● 5 Niezwykle eleganckie po³¹czenie – na œcianie bia³a drewniana boazeria

i tapeta, a na pod³odze ciemny parkiet z drewna egzotycznego
(fot. Villeroy & Boch)

● 6 Kamieñ jest materia³em uniwersalnym – w ³azience mo¿na go u¿yæ niemal
wszêdzie (proj. Studio Buczny Design)
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Beton jest materia³em, który nadaje
³azience nieco industrialny charakter.
Tworzywo to upodobali sobie ostatnio
mi³oœnicy minimalizmu. Beton jest tani
i ekologiczny, a zaimpregnowany staje
siê wodoodporny. Jego surowoœæ
mo¿na z³agodziæ poprzez wprowadze-
nie elementów i dodatków w ciep³ych
kolorach.
Po³¹czenie ceramiki na pod³odze
i metalu na œcianach to rozwi¹zanie
dla odwa¿nych. Zastosowanie blachy
aluminiowej, ocynkowanej lub ze stali
szlachetnej nadaje wnêtrzu nieco labo-
ratoryjny wygl¹d. Nie nale¿y jednak
wyk³adaæ blach¹ wszystkich œcian, bo
pozbawimy siê wtedy mo¿liwoœci
zamontowania pó³ek oraz wieszaków.
Natomiast blacha falista wokó³ wanny
w po³¹czeniu z kolorowymi p³ytkami,
bêdzie bardzo oryginalnym i przyci¹-
gaj¹cym uwagê rozwi¹zaniem.

Znajduj¹ siê w ka¿dej ³azience nad umy-
walk¹, ale mo¿emy je równie¿ wykorzys-
taæ, gdy chcemy optycznie powiêkszyæ

pomieszczenie. Du¿a tafla lustrzana na
œcianie daje wra¿enie g³êbi i pomo¿e
zrobiæ z ma³ej ³azienki przestronne
wnêtrze. Lustro na suficie, poprzecinane
malutkimi halogenami, rozjaœni je
i sprawi, ¿e bêdzie wygl¹da³o na zna-
cznie obszerniejsze.
Zamiast tradycyjnej ramy, mo¿emy lus-
tro otoczyæ wzorem utworzonym z de-
korów u¿ytych w ³azience. I odwrotnie –
ma³e kawa³ki luster mog¹ pos³u¿yæ jako
dekory wkomponowane poœród p³ytek.

Pustaki szklane s¹ materia³em czêsto
wykorzystywanym w ³azienkach. Zna-
komicie nadaj¹ siê do budowania
kabin prysznicowych lub œcianek
oddzielaj¹cych wannê od toalety. Ich
zalet¹ jest zdolnoœæ przepuszczania
œwiat³a, co pozwala na oddzielenie
czêœci ³azienki bez koniecznoœci
stosowania dodatkowego oœwietlenia. 
Producenci oferuj¹ pustaki szklane
w wersji przezroczystej lub matowej,
bezbarwne lub w bardzo wielu ko-
lorach, o powierzchni g³adkiej lub
wzorzystej. Dostêpne s¹ te¿ ró¿ne
kszta³ty – kwadratowe, prostok¹tne lub
trójk¹tne.
W przypadku ³azienki bez okna warto
zastanowiæ siê nad mo¿liwoœci¹ wyko-
rzystania pustaków do wykonania ca³ej
œciany (lub tylko jej czêœci) oddzie-
laj¹cej ³azienkê od innych pomiesz-
czeñ. Jest to dobrym rozwi¹zaniem,
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które pozwoli na wykorzystanie
w ³azience œwiat³a dziennego. Pustaki
szklane znakomicie nadaj¹ siê do
budowania takich œcian, gdy¿ bardzo
dobrze izoluj¹ termicznie i akustycz-
nie. Œciany budowane z pustaków nie
musz¹ byæ proste, mo¿na nadawaæ im
ró¿ne kszta³ty i tworzyæ powierzchnie
zaokr¹glone, sklepienia i kopu³y.
Mo¿liwoœci zastosowania pustaków
szklanych jest wiele, ale warto pamiêtaæ,
¿e ró¿ne ich kolory i wzory w odmienny
sposób rozpraszaj¹ œwiat³o, daj¹c
³agodne lub ostre refleksy.

Projektuj¹c ³azienkê trzeba pamiêtaæ
o mo¿liwoœciach jakie daje umiejêtne
wykorzystanie wnêk oraz zaprojek-
towanie podwy¿szeñ lub sufitów pod-
wieszanych. We wnêkach najczêœciej
robione s¹ pó³ki lub szafki. Je¿eli s¹
one wiêksze, mo¿na tam umieœciæ np.
umywalkê lub pralkê.
Na koniec mo¿emy wykonaæ pod-
wieszany sufit, który pozwala na
ukrycie niestarannie wykonanych stro-
pów oraz wszelkiego rodzaju rur
i instalacji. Umo¿liwia te¿ obni¿enie
zbyt wysokiego pomieszczenia. Jed-
nak przede wszystkim mo¿na dziêki
niemu uzyskaæ formy przestrzenne –
skosy, ³uki lub fale. W obni¿onych par-
tiach sufitu umieszcza siê oprawy oœ-
wietleniowe, które mog¹ dawaæ œwiat³o
wyraziste, skierowane na okreœlony
fragment pomieszczenia lub ³agodne,
rozmyte, odbite od powierzchni sufitu.

● 7 Bia³a umywalka œwietnie wygl¹da na tle ceglanej œciany (fot. Zirconio)
● 8 Minimalistyczne po³¹czenie szarych p³ytek i nowoczesnych, metalowych

sprzêtów (fot. Opoczno)
● 9 Pustaki szklane, wbudowane w œciankê oddzielaj¹c¹ ³azienkê od sypialni,

s¹ nie tylko elementem dekoracyjnym, ale równie¿ dostarczaj¹ do ³azienki
œwiat³o dzienne (fot. Nomos)

● 10 Ch³ód blachy zosta³ z³agodzo-
ny ciep³ym, ¿ó³tym kolorem na
jednej ze œcian (fot. Roca)

● 11 Ciekawa wyk³adzina imituj¹ca
drewnian¹ pod³ogê znakomicie
sprawdzi siê w ³azience (fot. Gerflor)

Tanie rozwi¹zanie
Wyk³adziny z PVC mo¿na u¿yæ nie
tylko na pod³ogê – œwietnie
sprawdzaj¹ siê na œcianach.
S¹ odporne na wilgoæ, ³atwe do
utrzymania w czystoœci, dostêpne
w du¿ym wyborze wzorów i ko-
lorów. A przede wszystkim -
niedrogie. Szczególnie ciekawie
wygl¹da po³¹czenie p³ytek cera-
micznych na pod³odze z elas-
tyczn¹ wyk³adzin¹ na œcianie,
która do z³udzenia przypomina
modne tynki natryskowe.
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