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Pierwszy krok – wybierz przybory sanitarne
i materiaïy na Ăciany i podïogÚ.
Drugi – narysuj ïazienkÚ w skali.
Trzeci – wytnij z papieru ksztaïty przyborów
sanitarnych i rozmieĂÊ je na planie.
JeĂli zrobisz to dobrze, ïazienka bÚdzie
wygodna i funkcjonalna. Potem wybierz
wykonawcÚ i przedstaw mu swoje czekiwania.
Koñcowy efekt? PiÚkna ïazienka.
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Remont ïazienki? Ale jaka ma byÊ?
Kolorowa, wystylizowana, a moĝe caïkiem
prosta, klasyczna, bez dekoracji i zbÚdnych
dodatków? Najpierw warto wszystko dokïadnie zaplanowaÊ: wybraÊ styl i do niego
dopasowaÊ dodatki.
JeĂli trzeba zainstalowaÊ nowÈ umywalkÚ,
wymieniÊ wannÚ na prysznic czy wstawiÊ
bidet, najprawdopodobniej bÚdzie trzeba doprowadziÊ takĝe nowe rury z ciepïÈ i zimnÈ wodÈ, nowe podïÈczenia do kanalizacji,
a nawet system ogrzewania.

Instalacje
Kanalizacyjna
CzÚsto w czasie remontu okazuje siÚ, ĝe konieczna jest wymiana instalacji kanalizacyjnej, szczególnie tej wykonanej z rur ĝeliwnych. InstalacjÚ z PVC wymienia siÚ rzadko
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malizowaÊ zagroĝenie, ĝe zostanÈ uszkodzone podczas zawieszania na Ăcianach
elementów wyposaĝenia ïazienki. PodejĂcia pod baterie stojÈce doprowadza siÚ
poniĝej przyborów. Do ich ïÈczenia uĝywa
siÚ sztywnych rur lub elastycznych
wÚĝyków.
W instalacji wodnej stosuje siÚ rury z tworzyw sztucznych: PVC, PP, PE, PB oraz rury
miedziane i stalowe. Jednak to, jaki rodzaj
rur zostanie uĝyty do wykonania instalacji,
nie ma wiÚkszego wpïywu na póěniejszÈ jej
eksploatacjÚ.
Baterie, potocznie zwane kranami, dobieramy do rodzaju i ksztaïtu urzÈdzeñ sanitarnych: umywalki, wanny, prysznica czy bidetu.
NaĂcienne mocuje siÚ bezpoĂrednio do przewodów z ciepïÈ i zimnÈ wodÈ, zachowujÈc
nastÚpujÈce odlegïoĂci w pionie:
– od brzegu umywalki – 25–35 cm;
– od brzegu wanny – 10–18 cm;
StojÈce, zwane teĝ sztorcowymi, montuje
siÚ w otworach o Ărednicy 28–35 mm
w brzegu przyborów sanitarnych (wanny,
umywalki, bidetu). Otwory mogÈ byÊ fabrycznie wykonane, moĝna teĝ je wywierciÊ
na budowie.
Obecnie najczÚĂciej stosuje siÚ baterie jednootworowe, które – w odróĝnieniu od dwuotworowych – wymagajÈ jednego otworu
w przyborze sanitarnym.
Uwaga! MontujÈc baterie, naleĝy pamiÚtaÊ
o zasadzie: ciepïa woda – z lewej, zimna
– z prawej strony.

Wodna
Musi byÊ przebudowana lub rozbudowana,
jeĂli ma siÚ zmieniÊ dotychczasowa lokalizacja urzÈdzeñ sanitarnych. Stare instalacje (najczÚĂciej stalowe), zaroĂniÚte kamieniem i skorodowane, bÚdÈ takĝe wymagaïy
wymiany.
Rury. Poziome odcinki rur powinno siÚ
prowadziÊ jak najbliĝej podïogi, by zmini-

Ogrzewanie
RemontujÈc ïazienkÚ, warto pomyĂleÊ o wymianie starego grzejnika na nowy lub nawet
o zainstalowaniu ogrzewania podïogowego. Wspóïczesne grzejniki róĝniÈ siÚ bardzo
od tych dawniej stosowanych, jakich wiele
jeszcze w naszych ïazienkach. Wykonane
z aluminium, stali polerowanej czy nawet
szkïa, mogÈ peïniÊ funkcjÚ Ăcianek dziaïo-

a

b
InstalacjÚ wodociÈgowÈ w ïazience moĝna
wykonaÊ na dwa sposoby: w ukïadzie
rozdzielaczowym (a), w ukïadzie trójnikowym (b)

fot. Tece

i tylko wtedy, gdy jej dotychczasowy przebieg ogranicza podïÈczenie nowych przyborów sanitarnych.
Przebieg rur. Ustala siÚ go na samym poczÈtku, uwzglÚdniajÈc istniejÈce piony i podejĂcia.
Spadek rur. Powinien byÊ jednakowy na
caïej dïugoĂci odcinków poziomych i wynosiÊ 2–3% (2–3 cm na kaĝdy metr). WiÚkszy
spadek nie jest wskazany, bo wtedy przepïyw
Ăcieków bÚdzie wywoïywaï szumy. Zbyt
maïy natomiast moĝe utrudniaÊ spïyw Ăcieków, a to sprzyja zatykaniu siÚ instalacji.
OdlegïoĂÊ sedesu od pionu. Nie moĝe
przekraczaÊ trzech metrów.
Syfony. ChroniÈ przed napïywaniem
gazów kanalizacyjnych do pomieszczeñ,
dlatego powinny byÊ zamontowane miÚdzy
kaĝdym przyborem sanitarnym a rurÈ
odprowadzajÈcÈ Ăcieki do kanalizacji.
Syfon musi byÊ zawsze wypeïniony
wodÈ.
¥cianki instalacyjne. Wykonuje siÚ je
wtedy, gdy instalacja jest za daleko odsuniÚta od pionu kanalizacyjnego lub gdy planuje siÚ montaĝ wiszÈcej miski ustÚpowej.
Wentylacja. Kaĝdy pion kanalizacyjny powinien byÊ odpowietrzany za pomocÈ wywiewki lub zaworów napowietrzajÈcych.
Uwaga! Wielu inwestorów, by zminimalizowaÊ koszty modernizacji ïazienki, Ăwiadomie rezygnuje z montaĝu wywiewki. Jest to
niezgodne z przepisami i wczeĂniej czy póěniej doprowadzi do wypïywu gazów kanalizacyjnych do wnÚtrza.

Stelaĝe podtynkowe mocuje siÚ na specjalnych
szynach montaĝowych przykrÚcanych do Ăciany
i podïogi. Ich zabudowa znacznie wycisza dziaïanie
przyborów sanitarnych
REKLAMA
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Jakie baterie ïazienkowe wybraÊ?
Jednouchwytowe (wyposaĝone w mieszacz zimnej i ciepïej wody)
– dziĂ najpopularniejsze, dziÚki nim moĝna oszczÚdzaÊ wodÚ.
Dwuuchwytowe sÈ mniej wygodne. Ustawienie ciepïej wody moĝe
trwaÊ nawet kilka minut, a to powoduje jej wiÚksze zuĝycie.
Termostatyczne – pozwalajÈ ustawiÊ temperaturÚ wypïywajÈcej
wody bez wzglÚdu na temperaturÚ wody i ciĂnienie w instalacji.
Warto jÈ zamontowaÊ nad wannÈ lub brodzikiem.
Bezdotykowe – jeden z bardziej nowoczesnych rodzajów baterii. Woda pïynie wtedy, gdy podïoĝy siÚ rÚce pod wylewkÚ. Takie
baterie sÈ bardzo drogie, dlatego rzadko stosuje siÚ je w domach

fot. Vasco

jednorodzinnych.

Grzejnik ïazienkowy moĝe peïniÊ takĝe funkcjÚ przegrody, rozdzielajÈcej
przestrzeñ ïazienki

wych, rozgraniczajÈcych przestrzeñ ïazienki na kÈpielowÈ i wypoczynkowÈ, mogÈ sïuĝyÊ jako wieszaki na rÚczniki lub stanowiÊ obudowÚ lustra.
PlanujÈc ogrzewanie ïazienki do wyboru mamy:
grzejniki panelowe c.o. – zapewniajÈ utrzymanie temperatury na poziomie okoïo 20˚C;
grzejniki drabinkowe c.o. – pionowe przewody rozdzielajÈce, poïÈczone poziomymi rurkami; mogÈ mieÊ dowolny ksztaït i kolory;
ogrzewanie podïogowe – w ïazience najlepiej sprawdzi siÚ ogrzewanie elektryczne, które szybko nagrzewa posadzkÚ; w tego typu ogrzewaniu maty lub kable grzewcze ukïada siÚ bezpoĂrednio pod posadzkÈ lub na pïytkach, jeĂli na stare pïytki ukïadamy nowe.

fot. Ferro

Elektryczna
Remont instalacji elektrycznej w ïazience nie naleĝy do najprostszych,
dlatego nie powinny siÚ do niego braÊ osoby, które siÚ na tym nie znajÈ. Musi byÊ wykonany z zachowaniem wszystkich warunków bezpieczeñstwa:
ěródïo prÈdu nie powinno byÊ umieszczone w tzw. I strefie,
wyznaczonej przez zewnÚtrzne krawÚdzie wanny i kabiny prysznicowej;
w odlegïoĂci 60 cm od wanny i brodzika nie moĝna instalowaÊ
ĝadnych gniazd elektrycznych; poza tÈ strefÈ naleĝy stosowaÊ gniazda bryzgoszczelne, to znaczy z samozamykajÈcÈ siÚ
osïonkÈ;
instalacja elektryczna musi byÊ zabezpieczona wyïÈcznikiem
nadprÈdowym i róĝnicowoprÈdowym, zamontowanym w gïównej
rozdzielnicy lub w oddzielnej skrzynce na zewnÈtrz ïazienki;
do wszystkich punktów trzeba prowadziÊ przewody trzyĝyïowe
z przewodem ochronnym;
niskonapiÚciowe oĂwietlenie halogenowe trzeba podïÈczyÊ do
transformatora;
jeĂli w ïazience ma byÊ zainstalowany wentylator uruchamiajÈcy
siÚ automatycznie po zapaleniu Ăwiatïa (wentylator sprzÚĝony
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fot. Villeroy & Boch

fot. Ceramika Koñskie

azienka

Najpopularniejszym materiaïem na Ăciany i podïogi w ïazience sÈ pïytki ceramiczne róĝnej wielkoĂci

Remont ïazienki to okazja,
by rozmieszczenie przyborów sanitarnych
zmieniÊ na bardziej ergonomiczne

Obudowa wanny
Gotowa osïona z laminatu. Mocuje siÚ jÈ
na zatrzaski do wsporników wanny, wiÚc
w razie potrzeby moĝna jÈ bez problemu zdjÈÊ.

z wyïÈcznikiem), przed jego zamontowaniem trzeba uïoĝyÊ obwód, który bÚdzie sterowaï jego pracÈ.

fot. Roca

leĝy zastosowaÊ izolacjÚ przeciwwilgociowÈ
z dwóch-trzech warstw preparatu uszczelniajÈcego, zwanego pïynnÈ foliÈ.
Do wykañczania Ăcian i posadzek w ïa¥ciany i podïogi
zience moĝna zastosowaÊ róĝne materiaïy.
Wykoñczenie Ăcian i podïóg powinno byÊ
Pïytki ceramiczne. SÈ najpopularniejsze,
nie tylko ïadne, ale przede wszystkim funka dostÚpne w tak wielu rodzajach, wzorach
cjonalne, to znaczy bezpieczne, odporne
i ksztaïtach, ĝe moĝna je dobraÊ do kaĝdego
na dziaïanie wody i wilgoci oraz ïatwe do
gustu i moĝliwoĂci kaĝdej kieszeni – mogÈ nautrzymania w czystoĂci.
wet imitowaÊ drewno, beton czy tapety. Do
Wokóï prysznica, wanny i umywalki ĂciawiÚkszoĂci z nich moĝna dokupiÊ specjalne
ny i podïogi muszÈ byÊ odporne na zachlaelementy dekoracyjne: listwy, dekory czy mopywanie, a w pozostaïej czÚĂci ïazienki – na
zaikÚ w identycznej kolorystyce.
Kamieñ. ChoÊ trwaïy i ïatwy do utrzymawilgoÊ.
nia w czystoĂci, w ïazienkach nie stosuje
Uwaga! Przed uïoĝeniem w ïazience nosiÚ go czÚsto, bo jest drogi: okïadziny z marwych okïadzin, na Ăcianach i podïodze namuru i granitu sÈ duĝo droĝsze
Umywalka z limitowanej serii inspirowanej Igrzyskami.
od
pïytek. Kamieñ dobrze
Oryginalne, zabawne rysunki, przedstawiajÈce pïywaków, mogÈ
wyglÈda
w duĝych, przestronspodobaÊ siÚ nie tylko najmïodszym uĝytkownikom ïazienki
nych salonach kÈpielowych
– w maïych ïazienkach lepiej
stosowaÊ go z umiarem. Jest odporny na dziaïanie wilgoci, ale
cenione ze wzglÚdu na szlachetny wyglÈd marmury sÈ nieodporne na kwasy, a takĝe Ărodki czystoĂci stosowane do mycia
ïazienek (te do usuwania kamienia, zostawiajÈ na marmurze
gïÚbokie wĝery). Granity,
w odróĝnieniu od marmurów,
nie wymagajÈ konserwacji.
Szkïo. Jest modne w ïazience,
od kiedy wspóïczesne technologie umoĝliwiïy stosowanie go

NajczÚĂciej kupuje siÚ jÈ jako dodatkowe wyposaĝenie niektórych modeli wanien.
Gotowa osïona ze styropianu. Jest to
ksztaïtka dopasowana do wanny, uïatwiajÈca jej montaĝ. Tïumi odgïosy kÈpieli i napeïniania wanny i chroni wodÚ przed stygniÚciem. Jest teĝ gotowym podkïadem pod
pïytki. Takie same ksztaïtki stosuje siÚ do
brodzików.
Obmurowanie. Najpopularniejszy sposób
obudowywania wanny. Zamiast dawniej
stosowanych do tego cegieï, uĝywa siÚ do
tego ksztaïtek z betonu komórkowego gruboĂci 5–6 cm, które ïÈczy siÚ na klej.
Obudowa z pïyt. Pïyty gipsowo-kartonowe
lub gipsowo-wïóknowe mocuje siÚ do stelaĝa z lekkich profili stalowych. Przed zamontowaniem trzeba zabezpieczyÊ je preparatem
gruntujÈcym – to zmniejszy ich nasiÈkliwoĂÊ.
JeĂli montuje siÚ je do wanien zaokrÈglonych, moĝna je nawilĝyÊ – wtedy bÚdÈ siÚ ïatwiej wyginaÊ.
Uwaga! W obudowie wanny naleĝy zrobiÊ
wnÚkÚ na stopy – tak aby podchodzÈc do niej,
nie stukaïo siÚ w niÈ stopami. W obudowie
trzeba teĝ zrobiÊ rewizjÚ, czyli otwór umoĝliwiajÈcy dostÚp do instalacji wodno-kanalizacyjnej
w razie jej awarii. Otwór osïania siÚ zwykle
osadzonÈ w metalowej ramce pïytkÈ z tego
samego materiaïu co okïadzina. RamkÚ mocuje siÚ na zamki magnetyczne.
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”

ko w jednej z wybranych stref. Drewno musi
byÊ impregnowane.
Uwaga! Pïytkami, kamieniem czy szkïem nie
trzeba pokrywaÊ caïych Ăcian. Moĝna uïoĝyÊ je w wybranych strefach – tuĝ obok umywalki, wanny czy natrysku i w ten sposób
optycznie podzieliÊ ïazienkowÈ przestrzeñ.
Trzeba to jednak zrobiÊ z rozwagÈ, bo jeĂli ïazienka jest maïa – podzielona – wyda siÚ jeszcze mniejsza.

fot. Coram Poland

”

Aby oszczÚdzaÊ wodÚ,
wystarczy zamontowaÊ
perlatory – urzÈdzenia,
które napowietrzajÈ
i rozpraszajÈ strumieñ
wody, dziÚki czemu
zuĝywa siÚ jej mniej
(nawet o 60%)

a

fot. Coram Poland

jako wykoñczenie Ăcian i podïóg. Jest to rozwiÈzanie kosztowne (okoïo 200–400 zï/m2
– szkïo na ĂcianÚ i 500–1000 zï/m2 – szkïo
na podïogÚ), dlatego jego amatorzy rezygnujÈ z krycia nim caïych Ăcian czy podïóg
na rzecz dekoracyjnych detali. W sprzedaĝy
sÈ dostÚpne pïytki szklane bezbarwne lub
barwione.
Beton. Ceniony przez zwolenników prostoty, bo nadaje wnÚtrzu surowy, zimny
wyglÈd. JeĂli jest wypolerowany, nie kruszy
siÚ i nie wchïania wody. Aby siÚ nie
brudziï i byï ïatwo zmywalny, musi byÊ impregnowany. A to sprawia, ĝe jest drogi
(85–165 zï/m2).
¿ywica epoksydowa. Stosuje siÚ jÈ tylko
na podïogi (w tym takĝe na podïogi z ogrzewaniem podïogowym). Jest trwaïa, ïatwa do
utrzymania w czystoĂci, odporna na wilgoÊ
i Ăcieranie. Moĝna w niej zatopiÊ dowolne
elementy dekoracyjne.
Drewno. Do ïazienek nadajÈ siÚ odporne
na wilgoÊ gatunki egzotyczne: iroko, teak,
ipe, doussie. MajÈ one róĝnorodnÈ kolorystykÚ: od delikatnych barw oliwkowych, przez
czerwieñ, brÈz, do czerni. NajczÚĂciej ïÈczy
siÚ je z innymi materiaïami lub stosuje tyl-

b

UrzÈdzenia sanitarne
Wspóïczesne urzÈdzenia sanitarne produkuje siÚ nie tylko z ceramiki. Umywalki
i brodziki, a takĝe inne sprzÚty wykonu-

a

Bidet i wc mogÈ byÊ stojÈce – mocowane do
podïogi (a) lub podwieszane (b). Przybory wiszÈce
sÈ bardzo praktyczne, bo uïatwiajÈ mycie podïogi,
ale trzeba za nie wiÚcej zapïaciÊ

b

c

Aby ïazienka byïa funkcjonalna, muszÈ byÊ speïnione wymagania dotyczÈce odlegïoĂci urzÈdzeñ
sanitarnych od Ăcian (a), odlegïoĂci urzÈdzeñ sanitarnych od innych urzÈdzeñ sanitarnych (b), wolnej
przestrzeni przed urzÈdzeniami sanitarnymi (c)
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je siÚ ze szkïa, kamienia, ĝywicy epoksydowej, drewna i stali. Ich ksztaïty czÚsto odbiegajÈ od klasycznych, prostych form.
Miska ustÚpowa i bidet. Kaĝde z tych
urzÈdzeñ moĝe byÊ wiszÈce lub tradycyjne
stojÈce – mocowane do podïogi.
ZaletÈ pierwszych jest to, ĝe zbiornik na
wodÚ i wszystkie podïÈczenia wodne ukryte sÈ za ĂciankÈ instalacyjnÈ, która moĝe
byÊ praktycznÈ póïkÈ. UrzÈdzenia wiszÈce sÈ wygodniejsze w uĝyciu i uïatwiajÈ
sprzÈtanie ïazienki. Zainstalowane w maïym pomieszczeniu optycznie dodajÈ przestrzeni. UrzÈdzenia stojÈce wybiera siÚ
przede wszystkim ze wzglÚdu na niĝszÈ
cenÚ i ïatwoĂÊ montaĝu.
Miski ustÚpowe i bidety produkuje siÚ
gïównie z ceramiki, ale moĝna takĝe kupiÊ
ich luksusowe wersje ze stali nierdzewnej.
Spïuczki. MogÈ byÊ zbiornikowe lub ciĂnieniowe. Nie stosuje siÚ juĝ spïuczek
umieszczanych wysoko nad miskÈ ustÚpowÈ, lecz tworzywowe lekkie pojemniki zawieszane bezpoĂrednio nad niÈ albo ce-
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fot. Praktiker

fot. Praktiker

fot. Poolspa

zowaÊ przestrzeñ, by w nowej ïazience mieÊ
oba te urzÈdzenia. JeĂli jednak jest to niemoĝliwe, moĝna kupiÊ wannÚ poïÈczonÈ
z prysznicem. Nowoczesne wanny dostÚpne sÈ w róĝnych ksztaïtach i kolorach.
NajczÚĂciej wykonuje siÚ je z akrylu i stali,
rzadziej z ĝeliwa.
Dodatkowym wyposaĝeniem wanien lub
kabin natryskowych mogÈ byÊ:
– panele prysznicowe – oprócz sïuchawki
prysznicowej majÈ dysze, przez które z róĝnÈ siïÈ wypïywa woda i w ten sposób masuje
ciaïo; intensywnoĂÊ wypïywu i temperaturÚ
wody reguluje siÚ przyciskami;
– deszczownice – doĂÊ kosztowna odmiana pryszniców; montuje siÚ je przy suficie.
RozpryskujÈ wodÚ tak, by kÈpiÈcy miaï wraĝenie, ĝe stoi w strugach deszczu lub pod
wodospadem;
– panele z funkcjÈ chromoterapii, czyli leczenia Ăwiatïem i aromaterapii, czyli leczenia zapachami; sÈ to urzÈdzenia luksusowe
– kaĝde z nich moĝe kosztowaÊ nawet
70 tys. zï.
Uwaga! Nowe urzÈdzenia – wannÚ, umywalkÚ, brodzik, miskÚ ustÚpowÈ i bidet oraz baterie naleĝy kupiÊ, zanim rozpocznie siÚ montaĝ nowej instalacji, aby wykonawcy mogli je
dokïadnie zmierzyÊ przed uïoĝeniem rur.

Panele masaĝowe to wielofunkcyjne
urzÈdzenia, które moĝna zamontowaÊ w miejsce
dotychczasowej baterii prysznicowej

JeĂli w maïej ïazience nie ma miejsca na
wannÚ i prysznic, wcale nie trzeba rezygnowaÊ
z jednego z tych urzÈdzeñ

Roleta wewnÚtrzna z tkaniny poliestrowej. Nie
trzeba jej podnosiÊ, by regulowaÊ iloĂÊ Ăwiatïa
przenikajÈcego do pomieszczenia

fot. Praktiker

ramiczne spïuczki zintegrowane z miskÈ.
Spïuczki misek wiszÈcych sÈ zawieszone
na stelaĝach i ukryte za ich obudowÈ.
Umywalki. MogÈ mieÊ ksztaït koïa, póïkola, elipsy, kwadratu i prostokÈta o róĝnych wymiarach. Najbardziej typowe to:
– szerokoĂÊ – 35, 40, 45, 50, 55, 60 cm;
– gïÚbokoĂÊ – od 25 do 60 cm.
Umywalki róĝniÈ siÚ sposobem montaĝu.
Moĝna je przykrÚciÊ do Ăciany na Ăruby,
wkrÚty lub uĝywajÈc wsporników, w taki
sposób, by syfon byï widoczny lub
zasïoniÚty postumentem lub póïpostumentem. To ostanie rozwiÈzanie, jako
dodatkowe podparcie, stosuje siÚ takĝe
wtedy, gdy umywalka jest ciÚĝka.
Umywalki moĝna takĝe wbudowaÊ
w szafki: podwieszajÈc lub nakïadajÈc
na blat, w ten sposób uzyska siÚ miejsce na
kosmetyki i przybory sanitarne.
Wanna i kabina prysznicowa. Najlepiej,
jeĂli w trakcie remontu moĝna tak zorgani-
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Remont

Jak optycznie powiÚkszyÊ ïazienkÚ
Uĝyj jasnych kolorów, bo ciemne zacieĂniajÈ przestrzeñ.
Nie ukïadaj pïytek ceramicznych do samego sufitu, a górnÈ czÚĂÊ Ăcian pomaluj jasnÈ farbÈ.
Zainstaluj kabinÚ prysznicowÈ ze szkïa.
Wybierz maïe pïytki.
UmieĂÊ w ïazience duĝe lustra.
Ogranicz do minimum iloĂÊ sprzÚtów w pomieszczeniu.
Zaplanuj dodatkowe oĂwietlenie.

Nowe okïadziny na Ăcianach i podïodze,
nowe przybory – wiszÈca miska i bidet,
nowoczesna wanna lub kabina z panelem
prysznicowym... Na tym modernizacja ïazienki siÚ nie koñczy. Warto jeszcze wybraÊ nowe meble i drobiazgi: uchwyty
na rÚczniki, mydelniczki i pojemniki na
kosmetyki.
Meble powinny byÊ rozmieszczone zgodnie z zasadami ergonomii: aby moĝna byïo
z nich swobodnie korzystaÊ, trzeba zostawiÊ przy nich wolnÈ przestrzeñ.
W sprzedaĝy sÈ gotowe komplety ïazienkowe: szafki pod umywalkÚ, szafki stojÈce
czy wiszÈce witryny. Drzwiczki mebli wykonane sÈ najczÚĂciej z pïyty MDF, z drewna lakierowanego, szkïa, stali nierdzewnej
lub z pïyty wiórowej. Czasami mogÈ byÊ
teĝ zastÈpione lustrem. Konstrukcja szafek jest najczÚĂciej zrobiona z przeznaczonych do pomieszczeñ wilgotnych pïyt wiórowych lub MDF.

JeĂli ïazienka jest niewielka, szafki stojÈce moĝna ustawiaÊ we wnÚkach Ăciennych.
Do wiÚkszej ïazienki lub pokoju kompielowego moĝna wstawiÊ komodÚ, krzesïa lub
toaletkÚ z lustrem, a nawet wiÚkszÈ szafÚ
wnÚkowÈ z przesuwanymi drzwiami.
Najprzyjemniejszym etapem modernizacji ïazienki moĝe byÊ dobór akcesoriów,
które podkreĂlÈ jej styl i charakter. Warto
je kompletowaÊ z umiarem, najlepiej w jednym stylu. MogÈ to byÊ:
w strefie umywalkowej – lustro z oĂwietleniem, póïka pod lustrem, wieszak na
rÚczniki, mydelniczka, kubek;
w strefie wanny i kabiny prysznicowej
– póïka lub koszyk na przybory toaletowe,
wieszaki na rÚczniki, uchwyty;
w strefie miski ustÚpowej i bidetu
– uchwyt do papieru, szczotka do w.c., mydelniczka, wieszak na rÚcznik.
Akcesoria ïazienkowe mogÈ byÊ wykonane z tworzyw sztucznych, ze szkïa, metalu
(mosiÈdzu) lub ceramiki.

fot. Roca

fot. Elita Meble

Meble ïazienkowe i dodatki
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Na rynku dostÚpnych jest bardzo duĝo akcesoriów ïazienkowych. UrzÈdzajÈc ïazienkÚ, warto wybraÊ
dodatki jednej firmy

fot. Ar-Sanit

fot. Roca

Meble ïazienkowe naleĝy dobraÊ do stylu
wnÚtrza

9/2008

2008-08-20 16:33:11

