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Wi kszo  dawniej 

budowanych domów 

jest podpiwniczonych. 

Zwykle pomieszczenia 

pod parterem 

wykorzystywano na 

pralni , spi arni ,

kot owni  i sk ad opa u.

Ale wcale tak nie 

musi by . Przestrze

w piwnicy mo na 

wykorzysta  w bardziej 

efektywny sposób, 

organizuj c w niej 

np. domowe centrum 

rozrywki i relaksu.

Kino domowe,
fitness, bilard, 
sauna, a mo e... 
basen

fot. Archiwum BDTEMAT
NUMERU

Adaptacja piwnicy
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Dawniej uwa ano, e ka dy dom jednorodzinny powinien mie  piwnic . Ze wzgl du

na wysokie koszty wykonania, obecnie takich domów ju  prawie si  nie buduje, a te 

podpiwniczone modernizuje si , dostosowuj c do aktualnych potrzeb. Piwnice ju

nie kojarz  nam si  z ciemnymi, zakurzonymi, zimnymi pomieszczeniami z kot em, 

w glem, setkami przetworów i mas  niepotrzebnych rzeczy. Obecnie coraz cz ciej 

w inny sposób wykorzystuje si  t  przestrze .

Planowane zmiany
Wszelkie zmiany w istniej cym budynku zwi zane s  z powa nymi wydatkami oraz 

nak adami pracy. Nie bez znaczenia jest wi c ocena mo liwo ci w stosunku do za-

mierze . Powa ne zmiany najcz ciej oznaczaj  konieczno  przeprowadzenia gene-

ralnego remontu domu. Zakres robót i ich koszt zale  nie tylko od stanu technicz-

nego budynku, ale równie  od przeznaczenia pomieszcze  podziemnych.

Na pocz tek inwestycji w modernizacj  tej kondygnacji nale y okre li  swoje 

oczekiwania i poprosi  o pomoc architekta, który sporz dzi projekt adaptacji piwni-

cy. Je li planowane zmiany polega  b d  jedynie na odnowieniu pomieszcze  i u o-

eniu posadzki, mo na prace te przeprowadzi  bez udzia u projektanta. Jest on nie-

zb dny, gdy np. zamierzamy zmieni  uk ad pomieszcze .

 Dawniej najcz ciej powierzchni  piwnic dzielono na kilka ma ych pomieszcze ,

w których bez przebudowy (powi kszenia przestrzeni) trudno b dzie zorganizowa

sal  do kina domowego czy cho by znale  odpowiedni  ilo  miejsca na stó  bilar-

dowy.

Mniej b dzie nas kosztowa o przystosowanie pomieszcze  piwnicznych na rekre-

acyjne nieprzeznaczone na sta y pobyt ludzi (sala do wicze , sauna), poniewa  wte-
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dy obowi zuj  mniej rygorystyczne przepisy 

dotycz ce wysoko ci pomieszcze , o wietle-

nia wiat em dziennym, termoizolacyjno ci 

przegród zewn trznych itp.

Trudniej i dro ej b dzie przystosowa  piw-

nic  do pe nienia funkcji sypialni.

Wówczas musz  by  spe nione wszystkie 

wymagania dotycz ce standardowych po-

mieszcze  mieszkalnych:

wysoko  pomieszcze  – przynajmniej 

2,5 m,

szeroko  korytarzy – 1,2 m, 

wysoko  stopni schodów – nie mo e by

wi ksza ni  19 cm, a ich szeroko  min. 

22 cm itd. 

W typowych piwnicach przystosowanie 

ich do pe nienia funkcji sypialni mo liwe 

jest dopiero po przerobieniu wielu elemen-

tów konstrukcyjnych budynku, a to znacznie 

komplikuje i podra a inwestycj .

Wysoko  piwnic
Przy tworzeniu pomieszcze  mieszkal-

nych w piwnicach zwykle konieczne jest 

obni enie posadzki. W ko cu projekto-

wano je przy za o eniach, e do swobod-

nego poruszania si  wystarczy wysoko

równa 2 m (jak np. w drzwiach), a dodat-

kowe 20–30 cm przeznaczane by o zwykle 

na podwieszanie wszelkiego typu przewo-

dów instalacyjnych. Natomiast w pokojach 

mieszkalnych trzeba zapewni  wysoko

nie mniejsz  ni  2,5 m (zgodnie z obowi -

zuj cymi przepisami). 

Oczywi cie pod og  w piwnicy mo na 

pog bi , mo na nawet podbi  fundamenty, 

ale s  to roboty skomplikowane i kosztow-

ne. Op aca si  je wykona  tylko podczas ge-

neralnego remontu domu, gdy wymieniane 
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 Do niedawna piwnice kojarzy y si  tylko z kot owni  i sk adowiskiem w gla
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 Po dostosowaniu wysoko ci adaptowanej 

piwnicy do wymaga  obowi zuj cych dla 

pomieszcze  mieszkalnych, zyskamy sporo 

dodatkowej przestrzeni do wykorzystania na co 

dzie

 Pod oga równo z wierzchem aw fundamentowych (przed remontem – z lewej, po remoncie – z prawej)

tynk wewn trzny, 

np. cementowo-wapienny 

III kategorii

pod oga np. z desek

szlichta cementowa 

zbrojona 

grubo ci 7 cm

styropian 

grubo ci 5 cm

papa asfaltowa 

termozgrzewalna 

(bez wype niaczy 

mineralnych)

ta my brzegowe 

z pianki 

polietylenowej 

(grubo ci 1 cm)

beton klasy min. B10 

(lepiej  B15) grubo ci 7 cm

3
5

izolacja przeciwwilgociowa,

np. z papy asfaltowej

izolacja przeciw-

wilgociowa pionowa, 

np. lepik na rapówce, 

czyli na tynku 

II kategorii

ciana 

piwnicy

awa 

fundamentowa

grunt

szlichta cementowa, czyli 

warstwa wyrównawcza 

grubo ci np. 5 cm

piasek – warstwa 

grubo ci np. 15 cm

beton – warstwa 

grubo ci np. 10 cm

 Pod oga poni ej wierzchu aw fundamentowych (przed remontem – z lewej, po remoncie – z prawej)

szlichta betonowa

grubo ci 4 cm
pod oga np. z desek

legar drewniany

w celu zapewnienia

jak najlepszej 

wspó pracy pomi dzy 

poszczególnymi 

elementami 

budynku 

powierzchnia aw

fundamentowych 

powinna by  skuta

na ca ej d ugo ci

po czenia

poduszka betono-

wa o wymiarach 

dostosowanych 

do przewidywanej 

aran acji wn trza

3
0

izolacja przeciwwilgociowa 

pionowa, np. lepik 

na rapówce

ciana 

piwnicy

awa 

fundamentowa

grunt

izolacja przeciwwilgociowa

np. z papy asfaltowej

szlichta cementowa

grubo ci np. 5 cm

chudy beton 

grubo ci np. 5 cm

papa asfaltowa

termozgrzewalna

p yta betonowa

lub elbetowa

np. grubo ci 

5 cm

p yta elbetowa

grubo ci min. 10 cm
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Najcz stszy problem – wilgo

 Zasada dzia ania metod iniekcyjnych przy uszczelnianiu i osuszaniu cian piwnicznych

 Wykonanie izolacji poziomej. Przeci cie muru za 

pomoc  pi y a cuchowej

 U o enie izolacji wodoszczelnej

 Wt oczenie pod ci nieniem zaprawy

 Wbicie klinów w szczeliny
fo
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ciana piwnicy

dzia anie rodka 

hydrofobowego uszczelnia 

cian  na wysoko  ok. 

40 cm

p yta betonowa

ta ma dylatacyjna 

np. z pianki polietylenowej 

lub styropianu grubo ci 

1–2 cm

awa fundamentowa

otwory o rednicy 20 mm nawiercone na g boko

80% grubo ci ciany, pod k tem 15–30°

20

20

Wilgo  – to g ówny „wróg”, z którym trzeba sobie poradzi  w przewa aj cej wi kszo ci piw-

nic. Przede wszystkim nale y okre li  przyczyny powstawania zawilgocenia. Mo e nimi by  je-

den lub wszystkie wymienione czynniki:

kondensacja pary wodnej na niedostatecznie ocieplonych cianach,

niew a ciwa wentylacja pomieszcze  lub

uszkodzona izolacja przeciwwilgociowa cian piwnicznych albo pod ogi na gruncie. 

Stopie  zawilgocenia cian mo na okre li  za pomoc  odpowiednich przyrz dów lub przez 

nawiercenie przynajmniej 6 otworów i analiz  próbek. 

Przyjmuje si , e:

ciany murowane o wilgotno ci do 5% nie wymagaj adnych do-

datkowych dzia a  zabezpieczaj cych,

ciany o wilgotno ci do 12% – wymagaj  osuszenia (okruchy z wiert a

s  wilgotne i rozpadaj  si ),

ciany o wilgotno ci powy ej 12% wymagaj  natychmiastowego 

osuszenia, poniewa  s  mokre i ich no no  jest mniejsza od zak ada-

nej (materia  z wiert a stanowi zwart  mokr  mas ). W tym przypadku 

oprócz wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej, mo e by  koniecz-

ne wzmocnienie konstrukcji no nej budynku, co nigdy nie jest tanie. 

Je li ciany piwnic s  zawilgocone szukanie przyczyn zawilgoce

powinni my zacz  od zbadania wody gruntowej i rodzaju gruntu. 

Czynniki te maj  bowiem wp yw na rodzaj wymaganej hydroizolacji 

oraz ewentualne wykonanie drena u opaskowego budynku.

Przy wodzie gruntowej znajduj cej si  przynajmniej 1 m poni ej poziomu posadowienia i grun-

tach piaszczystych piwnice na ogó  s  suche. Z kolei przy wyst powaniu gruntów gliniastych 

ciany piwnic mog  by  zawilgocone nawet pomimo niskiego poziomu zwierciad a wody grun-

towej. Po prostu woda opadowa mo e si  zbiera  przy cianach w obr bie dawnego wykopu wy-

pe nionego gruntem przepuszczaj cym wilgo  (nawet gdy jest to glina). Wtedy zwykle koniecz-

ne jest wykonanie drena u.

Najgorsza sytuacja jest w przypadku wody gruntowej znajduj cej si  powy ej poziomu posa-

dowienia budynku (nawet okresowo). Mokre ciany i nieszczelna pod oga w piwnicy wymaga-

j  natychmiastowego osuszenia oraz naprawy. Adaptacji piwnicy na pomieszczenia mieszkalne 

jest wtedy do  problematyczna i bardzo kosztowna.
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s  izolacje przeciwwilgociowe oraz uk ada-

ne nowe izolacje termiczne piwnic.

Obni enie posadzki do wierzchu aw

fundamentowych – jest naj atwiejszym 

i najbezpieczniejszym zadaniem. Niestety, 

taka sytuacja zdarza si  rzadko. Mo na 

wtedy uzyska  pod og  równ  na ca ej po-

wierzchni pomieszczenia, ale najwa niej-

sze, e nienaruszony zostaje uk ad si  dzia-

aj cych na awy fundamentowe. Grunt lub 

beton znajduj cy si  pomi dzy fundamenta-

mi stanowi rodzaj rozpory przeciwdzia aj -

cej przesuwaniu si aw do rodka budynku 

wskutek parcia gruntu na ciany zewn trz-

ne.

Obni enie posadzki do spodu aw funda-

mentowych – to trudne zadanie. Koniecznie 

trzeba bowiem zabezpieczy awy funda-

mentowe przed przemieszczeniem zarówno 

podczas wykonywania robót budowlanych, 

jak i podczas eksploatacji zmodernizowane-

go budynku. Cz sto, pomi dzy fundamen-

tami wykonuje si  p yt elbetow  stano-

wi c  rodzaj tarczy przenosz cej obci enia 

ciskaj ce. Mog  to by  równie  ruszty z be-

lek stalowych lub jeszcze inne rozwi zania. 

Wskazane jest zaprojektowanie na obwodzie 

ka dego pomieszczenia betonowego stopnia 

o szeroko ci dostosowanej do przewidywane-

go umeblowania (rega ów, ó ek itd.). Dzi ki 

temu wzro nie bezpiecze stwo budynku, 

cho  troch  zmaleje ustawno  pokoi.

Pod oga poni ej poziomu fundamentów

– jest wykonywana na yczenie inwesto-

rów, którzy chc  sobie zainstalowa  w piwni-

cy wann  czy basen z hydromasa em równo 

z powierzchni  pod ogi. Wtedy najcz ciej 

dna tych urz dze  znajduj  si  znacznie po-

ni ej poziomu posadowienia budynku. Mo e

to by  niebezpieczne, je li zostanie usuni ty 

grunt w pobli u aw fundamentowych, czy-

li w miejscu wyst powania najwi kszych na-

pr e . Z tego wzgl du nale y zadba , aby 

tego rodzaju sprz t by  odsuni ty jak najdalej 

od cian no nych budynku.

Schody
Najcz ciej schody do piwnicy s  strome, 

w skie i niewygodne. By poprawi  kom-

fort komunikacji, konieczne jest dostosowa-

nie ich do obowi zuj cych przepisów, co cz -

sto oznacza zmian  konstrukcji schodów 

lub zbudowanie nowych w innym miejscu. 

O jednym i o drugim powinien zdecydowa

projektant. 

Kryteria, jakie musz  spe nia  schody 

w domu jednorodzinnym:

wysoko  stopni 15–19 cm (piwnicznych 

maks. 20 cm),

szeroko  stopni min. 22 cm (piwnicznych 

20 cm),

szeroko  stopni zabiegowych min. 25 cm 

w odleg o ci 40 cm od wewn trznej balustra-

dy lub s upa,

szeroko  biegu min. 80 cm,

szeroko  spocznika min. 80 cm,

wysoko  nad schodami min. 200 cm.

Okna
Adaptuj c piwnice na pomieszczenia miesz-

kalne, trzeba zapewni  odpowiedni  ilo

wiat a dziennego. 

Je li okna piwniczne maj  120 cm szeroko-

ci, zwykle nie trzeba przerabia  nadpro y, 

wystarczy okna wymieni  na wy sze. Op aca 

si  to nawet wtedy, gdy trzeba zag bi  pa-

rapet poni ej poziomu gruntu (jak w sute-

renach). Znacznie trudniej je li w piwnicy 

 Lokalne zag bienie w pod odze piwnicy - przyk ad bezpiecznego usytuowania

izolacja przeciwwilgociowa 

pionowa np. lepik 

na rapówce

ciana 

piwnicy

awa 

fundamentowa

grunt

szlichta cementowa

grubo ci np. 5 cm

posadzka z terakoty

obrze e wanny lub basenu

projektowana 

niecka wanny 

lub basenu

p yta betonowa lub elbetowa 

grubo ci np. 12 cm

izolacja

przeciwwilgociowa 

pozioma np. z papy

asfaltowej

chudy beton 

grubo ci 

np. 5 cm

K t 30° gwarantuje pe ne bezpiecze stwo konstrukcji, bo to k t stoku naturalnego suchego piasku, 

45° mo na zastosowa  w gruntach sypkich (np. piaskach, wirach), ale wcze niej nienaruszonych i o 

odpowiedniej wilgotno ci, bo przyjmuje si , e pod takim k tem rozk adaj  si  napr enia, 60° w gruntach 

spoistych i zwi z ych (np. glinach), dopiero po wykonaniu odpowiednich bada  przez projektanta

 Schody do piwnicy i w cz ci mieszkalnej zwykle znacznie si  ró ni , bo nie s  projektowane wed ug 

tych samych zasad

– wysoko  stopni – 15–19 cm 

(piwnicznych – 20 cm);

– minimalna szeroko  stopni 

– 22 cm (piwnicznych – 20 cm);

– minimalna szeroko  stopni 

zabiegowych – 25 cm 

w odleg o ci nie mniejszej 

ni  40 cm od wewn trznej 

balustrady, s upa;

– minimalna szeroko  biegu 

– 80 cm;

– minimalna szeroko

spocznika – 80 cm;

– minimalna wysoko

nad schodami – 200 cm

schody do piwnicy

obni ona pod oga piwnicy

cz  stropu do wyburzenia

schody w cz ci mieszkalnej
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okien nie ma lub s  ma e i w skie. Wówczas 

konieczne jest wykonanie nadpro y, wyku-

wanie otworów, uk adanie izolacji oraz od-

prowadzanie wody ze studzienek okiennych. 

Minimalna powierzchnia okien powin-

na by  równa 1/8 powierzchni pod ogi (1/12 

w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na 

sta y pobyt ludzi). Najcz ciej okna piwnicz-

ne trzeba powi kszy  lub zamontowa  nowe 

ulokowane poni ej terenu w studzienkach 

do wietlaj cych, cho  zawsze lepiej spraw-

dzaj  si  okna, z których cho  cz ciowo wi-

da  otoczenie. 

W piwnicach p ytko zag bionych –  pro-

blem jest atwy do rozwi zania. Stare okna 

trzeba wymontowa  i po rozkuciu muru osa-

dzi  wy sze, ale tak, aby nowe parapety zna-

laz y si  15–20 cm nad powierzchni  terenu. 

Wtedy uniknie si  k opotów z wod  opado-

w  i niegiem. W cianach jedno- lub dwu-

warstwowych lepiej jest  wyku  otwór na 

dodatkowe okno ni  zag bia  je poni ej tere-

nu. Przy wysoko ci zaledwie 90 cm bardziej 

op aca si  poszerzy  w skie okno ni  je za-

g bia . Oczywi cie tylko wtedy, gdy parape-

ty wewn trzne znajduj  si  najwy ej 110 cm 

nad pod og .

W piwnicach g bokich – zag bienie 

okien poni ej poziomu terenu jest koniecz-

 Powi kszenie okien w p ytko zag bionych piwnicach

(przed remontem – z lewej, po remoncie – z prawej)

ciana parteru

nadpro e np. z belek 

prefabrykowanych 

typu L

okno o wysoko ci 60 

cm i szeroko ci 120 cm

izolacja 

przeciwwilgociowa 

pionowa

ciana 

piwnicy

awa 

fundamentowa

grunt

warstwy pod ogi parteru

 strop nad piwnic

tynk 

wewn trzny

pod oga na 

legarach

szlichta

cementowa
p yta betonowa 

lub elbetowa

chudy beton

izolacja przeciwwilgociowa pozioma

wyk adzina 

dywanowa 

na wylewce 

samopoziomuj cej 

grubo ci 1 cm

kapinos

w garek 

okienny wykonany

w izolacji termicznej

nowe okno 

o wymiarach 

120 × 120 cm

izolacja termiczna 

cian zewn trznych 

np. ze styropianu 

grubo ci 10 cm 

wraz z tynkiem 

cienkowarstwowym 

na siatce z w ókna 

szklanego

2
4

0

2
5

0

1
6

0
6

0
2

0

11
0

1
2

0
2

0

izolacja

cieplna

 Powi kszenie okien w g boko zag bionych piwnicach

(przed remontem – z lewej, po remoncie – z prawej)

ciana parteru, np. z pustaków 

ceramicznych grubo ci 44 cm

nadpro e, np. ukryte 

w wie cu stropowym

okno, np. o wysoko ci 

30 cm i szeroko ci 120 cm

izolacja 

przeciwwilgociowa 

pionowa, np. lepik 

na rapówce

ciana 

piwnicy, np. 

z ceg y pe nej 

grubo ci 38 cm

awa 

fundamentowa 

elbetowa 

o przekroju 

np. 40 × 60 cm

grunt

szlichta cementowa 

grubo ci np. 5 cm

p yta betonowa 

grubo ci np. 10 cm

izolacja 

przeciwwilgociowa 

pozioma, np. z papy 

asfaltowej

pod oga

z desek

izolacja przeciwwilgociowa pozioma 

z papy asfaltowej termozgrzewalnej

szlichta cemenowa 

zbrojona grubo ci 7 cm beton klasy min. 

B10 (lepiej (B15) 

grubo ci 10 cm

ta my brzegowe 

z pianki polietylenowej 

grubo ci 1 cm

kanalizacja 

deszczowa

strop nad piwnic , np. 

g sto ebrowy

– Akermana, Teriva

nowe okno o wymiarach 

120 × 120 cm

na wietle piwniczne 

(studzienka) z tworzywa 

sztucznego, betonu lub 

ceg y pe nej

warstwy 

pod ogi parteru

tynk wewn trzny 

np. cementowo-

-wapienny

III kategorii

2
3

0

2
5

0

1
9

0
3

0
1
0

1
2

0
1
2

0
1
0

1
5

izolacja

cieplna

fo
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c
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 Okna piwniczne zag bione w gruncie powinny 

by  zabezpieczone kratkami i wyposa one 

w odwodnienie w ramie o cie nicy
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 Przyk ad ocieplenia cian piwnicznych od strony zewn trznej

 Przyk ad ocieplenia cian piwnicznych od strony wewn trznej

izolacja termiczna cian 

parteru z we ny mineralnej 

lub styropianu grubo ci 

10–15 cm

obróbka 

blacharska

tynk 

cienkowarstwowy

na siatce z w ókna 

szklanego

paski siatki z w ókna 

szklanego

skos z zaprawy lub betonu

ciana parteru

warstwy pod ogowe

strop

izolacja termiczna 

z frezowanych 

p yt polistyrenu 

ekstrudowanego lub 

styropianu grubo ci

8–12 cm

izolacja przeciwwilgociowa 

pionowa na rapówce

ciana 

piwniczna

pod oga

na gruncie

awa fundamentowa

ciana parteru

ocieplenie wie ca 

stropowego 

oraz nadpro a styropianem 

grubo ci

co najmniej 5 cm

na wietle 

okna piwnicznego

drewniane aty

ciana piwniczna

izolacja termiczna

z dwóch warstw 

we ny mineralnej lub 

styropianu o cznej 

grubo ci 8–10 cm

awa fundamentowa

pod oga na gruncie

ocieplenie wn ki okiennej 

warstw  termoizolacji 

(styropian lub we na)

grubo ci 

przynajmniej 

4–5 cm

strop

paroizolacja

ruszt dystansowy

p yty 

gipsowo-kartonowe

ne. Aby nie demontowa  istniej cych nadpro-

y, okien o szeroko ci zaledwie 90 cm mo -

na nie poszerza . atwiej i bezpieczniej jest 

rozku cian  pod oknem ni  wykona  nowe 

nadpro e w istniej cej cianie. W piwnicach 

g bokich trzeba te  zamontowa  gotowe stu-

dzienki okienne.  Ich dno powinno znale

si  przynajmniej 15 cm poni ej parapetu ze-

wn trznego oraz by  wyposa one w odp yw 

kanalizacji deszczowej.

Izolacja cieplna
Niewiele domów z piwnicami ma ocieplo-

ne ciany kondygnacji podziemnej. Z tego 

wzgl du przy adaptacji piwnic na pomiesz-

czenia mieszkalne w a ciwie zawsze trze-

ba dociepli ciany. Najlepiej to zrobi  od 

strony zewn trznej. Wtedy mo na wyelimi-

nowa  wszystkie mostki termiczne, a ter-

moizolacj  po czy  z warstw  ocieplenia 

parteru. Dzi ki temu zachowana zostanie jej 

ci g o . Metoda ta wymaga jednak odko-

pania cian piwnicznych do wierzchu aw

fundamentowych. Dlatego jest szczególnie 

polecana w domach p ytko podpiwniczo-

nych lub w których konieczne jest osusze-

nie cian i u o enia nowej izolacji przeciw-

wilgociowej. 

W domach z g bokimi piwnicami i su-

chymi cianami albo w terenie, gdzie wy-

st puje wysoki poziom wody gruntowej, 

bardziej op acalne mo e by  ocieple-

nie cian piwnic od strony wewn trznej. 

Wówczas we n  mineraln  lub styropian 

wystarczy u o y  pomi dzy wzajemnie pro-

stopad ymi rusztami drewnianymi i ob-

o y  p ytami np. gipsowo-kartonowymi. 

Mo na te  przyklei  p yty styropianu do 

ciany (klej na ca ej powierzchni, a nie na 

placki). Trzeba równie  bardzo starannie 

ociepli  o cie a okien (tak e pod parapeta-

mi) oraz wieniec stropowy. Zewn trzna izo-

lacja cian parteru musi si  ko czy  min. 

50 cm poni ej dolnej kraw dzi wie ca.

Ogrzewanie
Zapewnienie odpowiedniej temperatury zale-

y od przeznaczenia pomieszcze :

W pomieszczeniach rekreacyjnych wystar-

czy temperatura 12–16°C, a w mieszkalnych 

20–24°C.

Wprawdzie mo na dogrzewa  pomieszcze-

nia przeno nymi urz dzeniami elektryczny-

mi (grzejniki olejowe, termowentylatory), ale 

wygodniej b dzie zamontowa cienne grzej-

niki elektryczne lub ogrzewanie pod ogowe: 

wodne – dro sze i trudniejsze w u o eniu lub 

elektryczne – atwiejsze w uk adaniu i eko-
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nomiczniejsze w pomieszczeniach u ytko-

wanych czasowo. W du ych piwnicach uza-

sadnione jest wykonanie odr bnej instalacji 

grzewczej.

Instalacja elektryczna  
Zainstalowanie dodatkowych punktów o wie-

tlenia lub gniazd nie jest trudne ani drogie. 

Nieco trudniejsze mo e by  np. pod czenie 

nowej kuchenki elektrycznej lub ogrzewania 

pod ogowego. Mo e si  bowiem okaza , e ko-

nieczne jest wyst pienie do elektrowni o do-

datkowy przydzia  mocy. Je li istniej ca in-

stalacja jest w z ym stanie, niezb dna jest 

wymiana ca ej instalacji na now cznie z ta-

blic  rozdzielcz .

Instalacja wodna
Je li planujemy w piwnicy zorganizowa a-

zienk , w.c. lub saun  z prysznicem, koniecz-

ne b dzie doprowadzenie  do nich instalacji 

wodno-kanalizacyjnej.

Z dostarczeniem wody w wybrane miej-

sce zwykle nie ma k opotów, poniewa  jej 

ruch wymusza pompa zapewniaj ca odpo-

wiednie ci nienie w instalacji. 

Instalacja kanalizacyjna
Urz dzenie azienki w zag bionej piwnicy 

prawie zawsze wi e si  z problemem odpro-

wadzenia cieków. Po prostu przewody odp y-

wowe kanalizacji sanitarnej zwykle znajduj

si  wy ej ni  projektowane urz dzenia azien-

kowe. Dawniej by  to spory problem, ale obec-

nie dost pne s  ma e i stosunkowo niedrogie 

przepompownie cieków. To niewielkie urz -

dzenia, atwo wi c je zainstalowa  np. za se-

desem czy w szafce pod umywalk .

Wentylacja
Aby wentylowanie piwnicy by o skutecz-

ne, wie e powietrze powinno kr y  po 

wszystkich pomieszczeniach. W przeciw-

nym razie w „zastoiskach” wilgotnego po-

wietrza rozwija  si  b d  grzyby. 

Je li pozostaniemy przy wentylacji gra-

witacyjnej, konieczne b dzie zamon-

towanie odpowiednich nawiewników 

(w oknach, cianach) i sprawdzenie prze-

wodów wentylacyjnych. 

K opotów tych mo na unikn , instalu-

j c system wentylacji mechanicznej (na-

wiewno-wywiewnej). Wtedy do pomiesz-

cze  nap ywa  b dzie tylko taka ilo

wie ego powietrza, jaka jest potrzebna 

(przy wentylacji naturalnej zwykle jest go 

albo za du o, albo za ma o). Wprawdzie 

koszty adaptacji wzrosn , ale odczuwalnie 

poprawi si  komfort domowników sp dza-

j cych czas w zorganizowanej w piwnicy 

sali kinowej czy domowym spa.

Wyko czenie
Dobrze jest w piwnicy zachowa  ten sam stan-

dard wyko czenia, co na górnych kondygna-

cjach. To nie zawsze musi oznacza  zwi ksze-

nie kosztów. Je eli posadzka na parterze ma 

by  wyko czona np. gresem, warto t  sam

posadzk  po o y  i w piwnicy. W ten sposób 

uzyskamy jednolity wygl d obu kondygnacji. 

To jest szczególnie istotne, je eli urz dzamy 

w podziemiach na przyk ad sal  gimnastycz-

n  czy pokój zabaw dla dzieci. Dobrze jest te

utrzyma  kolorystyk  wn trz w jasnych paste-

lowych kolorach, aby zerwa  ze stereotypem 

ciemnej piwnicy.

 Domowe przepompownie cieków

 Ogrzewanie pod ogowe w piwnicy to wygodne 

rozwi zanie

 Podczas remontu piwnicy warto wymieni  star

instalacj  elektryczn  na now

fo
t.
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BUDUJEMY DOM 11–12/201060

TEMAT NUMERU

Prywatne spa
Basen

Basen we w asnym domu do niedawna by  sy-

nonimem luksusu. Obecnie coraz wi cej w a-

cicieli domów jednorodzinnych decyduje si

na jego monta . Remont piwnicy to doskona a

okazja do realizacji takiej inwestycji.

Monta  w piwnicy niecki basenowej umo -

liwiaj cej p ywanie jest bardzo trudnym zada-

niem, bowiem wymaga poprowadzenia nie tylko 

instalacji wod.-kan., ale równie  stacji uzdatnia-

nia wody basenowej (filtrowania, chlorowania, 

podgrzewania) oraz zamontowania urz dzenia 

do osuszania powietrza i wentylacji. Ponadto 

wykonanie niecki to powa ne wyzwanie dla 

konstruktora, z uwagi na g boko  basenu 

wynosz c  zwykle 1,5 m (min. 1,2 m). Nawet 

cz ciowe zag bienie jej w gruncie stosowane 

w konstrukcjach prefabrykowanych mo e by

zagro eniem dla fundamentów domu.

Alternatyw  dla takiego rozwi zania jest 

minibasen. Takie urz dzenie to du a wan-

na dla 2–6 osób wyposa ona w dysze do hy-

dromasa u.

Najwa niejsze elementy, które trzeba wzi

pod uwag , planuj c zamontowanie miniba-

senu w piwnicy, to mo liwo  wniesienia go 

przez drzwi, wytrzyma o  stropu oraz mo li-

wo  zapewnienia skutecznej wentylacji po-

mieszczenia. Wype niony wod  minibasen 

dla 3 osób wa y ok. 1200 kg. 

Wszystkie wolno stoj ce minibaseny na-

pe nia si  przy u yciu w a ogrodowego, nie 

wymagaj  wi c doprowadzenia wody ani ka-

nalizacji. Warto jednak umie ci  doprowa-

dzenia i spust wody w dogodnej odleg o ci

od urz dzenia. 

Wi kszo  producentów zaleca opró nianie 

minibasenu i jego czyszczenie nie cz ciej ni

3–4 razy w roku. Ca y proces trwa godzin .

Mokry test. Przed zakupem warto wypró-

bowa  wybrany minibasen. Najlepiej skorzy-

sta  z przynajmniej 15-minutowej k pieli, by 

mie  pewno , e siedziska i lokalizacja dysz 

zapewniaj  prawdziwy komfort. W czasie te-

stu powinni my sprawdzi  m.in.: 

siedziska – w czasie k pieli nie powinni-

my zsuwa  si  z siedziska, a woda powinna 

si ga  przynajmniej do ramion;

zag ówek – aby swobodnie po o y  g ow ,

nie powinni my naci ga  szyi;

miejsce le ce – powinno by  do  g bo-

kie i odpowiednio wyprofilowane, by utrzyma

nas pod wod ;

ulokowanie dysz – miejsca pod nimi po-

winny by  dobrze wyprofilowane, aby maso-

wa  mi nie, a nie ko ci czy kr gos up;

poziom ha asu – w trakcie pracy pomp ma-

sa u powinni my móc swobodnie rozmawia ;

sterowanie – pokr t a i panele kontrolne 

powinny by  dost pne z ró nych miejsc w mi-

nibasenie. 

Sauna

Zmontowanie gotowej sauny jest te  mniej 

k opotliwe ni  monta  tradycyjnego base-

nu. Kabin  sauny instaluje si  w oddzielnym 

pomieszczeniu. Musi ono by  jednak na tyle 

przestronne, aby oprócz kabiny zmie ci  si

te  prysznic. Dobrze by te  by o, aby znalaz a

si  w nim wygodna le anka. 

 Do pomieszczenia, w którym zamontuje-

my saun , trzeba doprowadzi  ciep  i zim-

n  wod  oraz zapewni  jej odp yw, a tak e

wykona  instalacj  elektryczn  do pod cze-

nia pieca. Miejsce to musi mie  równie  do-

br  wentylacj . Je li w piwnicy znajduje si

okno, zapewni ono dop yw wie ego powie-

trza, a wlot do kana u wentylacyjnego – jego 

usuwanie.

 Je li cz  piwnicy, któr  chcemy prze-

znaczy  na wellness ma du  powierzchni ,

najlepiej zorganizowa  dwa pomieszczenia: 

w jednym umie ci  kabin  sauny z kabin

prysznicow , w drugim urz dzi  cz  wy-

poczynkow .

 Idealn  lokalizacj  sauny jest s siedztwo 

basenu, który pos u y zamiast prysznica do 

zimnej k pieli.

 Minibaseny spa wyposa one s  w wysokiej 

jako ci hydromasa

 Je li pomieszczenie na saun  jest 

wystarczaj co du e, oprócz kabiny mo na 

umie ci  tam beczk  do sch adzania, wygodne 

le aki a nawet wann  z hydromasa em

fo
t.
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