
Wybieramy i kupujemy...
Wyposażenie łazienki

O wygodzie łazienki w dużej mierze decyduje jej wyposażenie: meble, lustra, lam−
py oraz różnego rodzaju akcesoria. Kształtują one również jej wizerunek i nadają
wnętrzu określony charakter. Dlatego też ich wzornictwo oraz kolory powinny być
starannie wybrane i dopasowane do płytek i ceramiki sanitarnej.

Przed decyzją
Na poczucie komfor tu w ³azience sk³adaj¹ siê zarówno dobrze dobrane elementy jej wy-
stroju, jak i ich rozmieszczenie, odpowiednie do sposobu korzystania z tego pomieszczenia
i wymagañ u¿ytkowników. Inne bowiem meble i akcesoria umieœcimy w ma³ej ³azience
przeznaczonej dla goœci lub dla jednej osoby, a inne w du¿ej, z której bêdzie korzystaæ kil-
ka osób. Wyposa¿enie niedu¿ej ³azienki trzeba ograniczyæ do niezbêdnego minimum, aby
codziennie nie przeciskaæ siê i nie obijaæ o sprzêty. Natomiast du¿a i przestronna mo¿e byæ
umeblowana podobnie jak pokój. W takiej ³azience mo¿na zaplanowaæ ró¿nego rodzaju ko-
módki i szafki na zapasowe rêczniki oraz œrodki czystoœci, rega³y czy pó³ki na kosmetyki,
a nawet ustawienie wygodnego fotela. 
Zanim jednak siêgniemy po katalogi z wyposa¿eniem ³azienek i wybierzemy siê po zakupy,
powinniœmy okreœliæ charakter oraz styl, w jakim chcemy utrzymaæ wystrój urz¹dzanego
pomieszczenia. Poniewa¿ obecnie dominuj¹c¹ tendencj¹ w aran¿acji wnêtrz jest indywidu-
alizm, mo¿emy wiêc wybraæ takie elementy wyposa¿enia, dziêki którym bêdziemy czuli siê
najlepiej. Wa¿na jest jedynie konsekwencja w doborze poszczególnych elementów wystro-
ju. I jeszcze prawda powszechnie znana, o której jednak nie wolno zapomnieæ: diabe³ tkwi
w szczególach. Nawet niewielki detal czy akcent kolorystyczny mog¹ mieæ ogromne zna-
czenie dla wygl¹du ca³oœci.
Jeœli lubimy wnêtrza przytulne, wybierzmy styl rustykalny: naturalne lub malowane drewno, fa-
jansowe dzbanki i mydelniczki, kwiaty w doniczkach. Gdy cenimy tradycjê i luksus, zdecydujmy
siê na styl klasyczny – z piêknym detalem i szlachetnymi materia³ami. Jeœli wolimy ch³odne, ste-
rylne wnêtrza, wybierzmy lœni¹cy metalem i szk³em styl high-tech. Gdy urzeka nas ascetyczna
prostota form i surowoœæ materia³ów, zdecydujmy siê na minimalizm, inspirowany filozofi¹ Da-
lekiego Wschodu. Do wyboru mamy te¿ ci¹gle modny styl ekologiczny, czyli surowe drewno,
ozdoby z naturalnych muszli, traw czy pêków zió³. 
Decyduj¹c siê na okreœlony charakter wystroju ³azienki warto pamiêtaæ o tym, ¿e umiejêtnie
dobieraj¹c materia³y, kolory i oœwietlenie mo¿emy poprawiæ proporcje wnêtrza oraz wykorzy-
staæ rozmaite nietypowe wnêki i zakamarki, i dziêki temu stworzyæ oryginalne a jednoczeœnie
funkcjonalne wnêtrze. Nie zapominajmy te¿ o wzglêdach praktycznych – wszystkie elementy,
niezale¿nie od stylu powinny byæ odporne na wilgoæ i ³atwe do utrzymania w czystoœci. Przy
czym, przy urz¹dzaniu ka¿dej ³azienki obowi¹zuje nadrzêdna zasada: ukryæ jak najwiêcej dro-
biazgów w zamkniêtych szafkach, a pozostawiæ na wierzchu tylko niezbêdne kosmetyki oraz
akcesoria, utrzymane w charakterze ca³ego wystroju, pe³ni¹ce rolê dekoracji i podkreœlaj¹ce
urodê wnêtrza.

Meble łazienkowe 
Wybór dostêpnych na rynku mebli ³azienkowych jest ogromny. Ró¿ni¹ siê od siebie materia³em,
z jakiego zosta³y wykonane, sposobem wykoñczenia powierzchni, wymiarami, asortymentem
i przede wszystkim wzornictwem. Bez problemu wiêc mo¿na dopasowaæ je do wielkoœci i cha-
rakteru ka¿dej ³azienki. Sprzedawane s¹ jako meble pojedyncze lub w kompletach. W sk³ad kom-
pletów wchodz¹ szafki podumywalkowe, wisz¹ce i stoj¹ce, przeszklone witrynki, blaty umywal-
kowe, ró¿nego rodzaju pó³ki i rega³y, a tak¿e obudowy wanien lub podesty, na których siê je
ustawia. 

Wyposażenie
łazienki

Drogi Czytelniku!

Budowanie domu to ciągłe rozwiązywanie dylema−
tów zakupowych. Co wybrać? Gdzie i jak najlepiej
kupić? Rubryka „Wybieramy i kupujemy...” za−
wiera dwa wzajemnie uzupełniające się elementy:
1. Przewodnik, czyli krótkie omówienie naj−

ważniejszych cech produktu, które należy
znać i uwzględniać przy jego wyborze w danej
grupie materiałów. Nie szczędzimy przy tym
bezpośrednich porad i wskazówek dla kupu−
jącego.

2. Informacje „z pierwszej ręki” w postaci prezen−
tacji ofert firmowych.

Jeśli potrzebujesz jeszcze więcej informacji – ko−
rzystaj z Karty Informacji Zwrotnej (KIZ) – firmy
chętnie przyślą Ci (bezpłatnie) materiały informa−
cyjne o interesujących Cię produktach.

Efektowny komplet do nowoczesnej ³azienki
(fot. Dom-Art Szymañski)
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Delikatny akcent barwny wp³ywa korzystnie na
wygl¹d nawet najprostszych przedmiotów
(fot. Aquastyle)
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Materiały
Meble ³azienkowe wykonuje siê z ró¿nych materia³ów, przy czym zazwyczaj siê je ³¹czy. Boki
i mniej widoczne elementy szafek najczêœciej robi siê z p³yt wiórowych, pilœniowych i MDF, któ-
re zabezpiecza siê przed dzia³aniem wilgoci laminatem lub kilkoma warstwami lakieru wodood-
pornego. Fronty zaœ i elementy widoczne oraz zdobienia wykonuje siê z p³yt pokrytych drewno-
podobnym laminatem, jak te¿ z naturalnego drewna, hartowanego szk³a lub metalu.
W ostatnich latach w ³azienkach coraz czêœciej pojawia siê drewno. Robi siê z niego nie tylko
meble, ale i pod³ogi, ok³adziny œcienne, blaty umywalkowe czy obudowy wanny. Nie ka¿dy jed-
nak gatunek drewna nadaje siê do ³azienki. Materia³ musi byæ bowiem odporny na wilgoæ (nie
paczyæ siê pod jej wp³ywem) oraz zawieraæ du¿o garbników, chroni¹cych drewno przed dzia³a-
niem grzybów i owadów. Ponadto musi byæ dodatkowo zabezpieczony impregnatami lub lakie-
rami wodoodpornymi. 
Do produkcji mebli ³azienkowych wykorzystuje siê krajowe gatunki drewna (np. d¹b, olcha buk,
sosna) oraz egzotyczne (np. tek, badi). Najczêœciej pokrywa siê je bejc¹ lub bezbarwnym lakie-
rem, aby ukazaæ rysunek s³ojów drewna. Dostêpne s¹ te¿ meble pomalowane farb¹ kryj¹c¹, sty-
listycznie nawi¹zuj¹ce na przyk³ad do tradycyjnych mebli angielskich. 
W nowoczesnych meblach ³azienkowych naturalne drewno czêsto ³¹czy siê z hartowanym
szk³em, z którego wykonuje siê pó³ki, drzwiczki czy blaty umywalkowe. Do tego celu wyko-
rzystuje siê szk³o przezroczyste, pó³przezroczyste, matowe, barwione, ornamentowane lub
witra¿owe. Mo¿na te¿ kupiæ meble w ca³oœci wykonane z hartowanego szk³a. Wybieraj¹c
szafkê z przezroczystego szk³a, trzeba pamiêtaæ, ¿e jej zawartoœæ bêdzie widoczna.
Kolejnym materia³em czêsto wykorzystywanym do produkcji szafek ³azienkowych jest metal.
Wykonuje siê z niego stela¿e do rega³ów czy pó³ek, elementy konstrukcyjne i nó¿ki szafek, a tak-
¿e przymocowane na sta³e do mebli relingi, wieszaki, ro¿nego rodzaju uchwyty czy dekoracje.
Elementy metalowe mog¹ byæ b³yszcz¹ce lub matowe. Wszystkie jednak musz¹ byæ wykonane
z materia³u nierdzewnego (aluminium, stali) i pomalowane wodoodpornym lakierem lub pokry-
te ochronn¹ pow³ok¹ (niklowo-chromow¹, cynow¹, cynkow¹). 
Na rynku dostêpne s¹ równie¿ ró¿nego rodzaju szafki z tworzyw sztucznych. Wystêpuj¹ w wie-
lu kolorach, s¹ odporne na ciep³o oraz wilgoæ, ³atwo je czyœciæ i myæ. Nale¿¹ do najtañszych
mebli ³azienkowych, ale te¿ z tego powodu s¹ niezbyt trwa³e – uderzone ³atwo pêkaj¹.

Asortyment
Do wyboru jest wprost niezliczona iloœæ szafek i rega³ów o ró¿nych wymiarach, kszta³tach i prze-
znaczeniu. Mo¿na je podzieliæ na kilka podstawowych grup: szafki i rega³y podumywalkowe,
wolno stoj¹ce i wisz¹ce. 
Zamontowanie szafki pod umywalk¹ pozwala lepiej wykorzystaæ woln¹ przestrzeñ w tym miej-
scu ³azienki – mo¿na w niej schowaæ œrodki czystoœci czy rêczniki lub przeznaczyæ na pojem-
nik na brudn¹ bieliznê. W sklepach znajdziemy uniwersalne szafki pasuj¹ce do ka¿dej umywal-
ki oraz przeznaczone do konkretnych modeli. Te ostatnie sprzedawane s¹ w kompletach z umy-
walkami.
Do wyboru s¹ szafki, na których ustawia siê umywalkê, oraz takie, w których umywalkê
wpuszcza siê w blat. Niektóre modele szafek ustawia siê na pod³odze, bezpoœrednio lub na
nó¿kach (czasem o regulowanej wysokoœci), inne zaœ mo¿na podwiesiæ, mocuj¹c je do œcia-
ny. Szafki podwieszane maj¹ tê zaletê, ¿e ³atwiej pod nimi sprz¹taæ. Mo¿na te¿ do nich do-
kupiæ niski wsuwany podest, który po wysuniêciu mo¿e s³u¿yæ jako praktyczne podwy¿sze-
nie dla ma³ych dzieci. Godne polecenia s¹ szafki na kó³kach, które wsuwa siê pod umywal-
kê, a na czas sprz¹tania wysuwa.
Szafki mog¹ mieæ drzwiczki rozwierane lub uchylne. W niektórych modelach zamiast drzwiczek
s¹ szuflady. Kombinacji zreszt¹ jest wiele – z jednej strony szafki mog¹ byæ pó³ki lub wieszaki
czy relingi na rêczniki.
Szafki podumywalkowe mo¿na zast¹piæ stoj¹cymi lub podwieszanymi rega³ami, które najczê-
œciej kupuje siê razem z umywalk¹. Wykonane s¹ z naturalnego drewna lub stali nierdzewnej.
Zazwyczaj maj¹ reling na rêczniki, a niekiedy pó³ki lub szufladki. Rega³y mog¹ te¿ s³u¿yæ jako
oparcie dla blatu pod umywalkê.
Do wyboru s¹ ró¿nej wysokoœci i szerokoœci rega³y i szafki stoj¹ce. Ni¿sze szafki najczêœciej wy-
koñczone s¹ blatem, który mo¿e s³u¿yæ jako dodatkowa pó³ka. Drzwiczki tych szafek mog¹ byæ pe³-
ne oraz czêœciowo lub ca³kowicie przeszklone. S¹ te¿ takie szafki, których fragment jest otwarty. 
Stoj¹ce meble wymagaj¹ jednak miejsca na ich ustawienie. Jeœli go brakuje, szafki i rega³y
mo¿na powiesiæ na œcianie. Wybór mebli wisz¹cych jest równie¿ du¿y. Najpopularniejsze s¹
p³askie szafki, które wiesza siê nad umywalk¹. Zwykle ich drzwiczki wykoñczone s¹ lustrem,
a niektóre modele maj¹ zamontowane oœwietlenie. Szafka umieszczona nad umywalk¹ jest

Komplet: szafka podumywalkowa przeznaczona do
umywalki wpuszczanej w blat oraz niski rega³
(fot. Coram)

Meble do ³azienki minimalistycznej: drewno po³¹-
czone z matowionym szk³em (fot. Antado)

Obecnie wiêkszoœæ mebli ma proste, geometrycz-
ne kszta³ty (fot. Inda)
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bardzo praktyczna – mo¿na w niej schowaæ przybory potrzebne do codziennej toalety czy
makija¿u, dziêki czemu zawsze bêd¹ w zasiêgu rêki. Drzwiczki zaœ mog¹ byæ otwierane lub
przesuwane.

Wzornictwo
Stylistyka oferowanych na rynku mebli ³azienkowych jest niezwykle ró¿norodna – od bogato
zdobionych, przez stylizowane na kolonialne, a¿ do form bardzo oszczêdnych. Mo¿emy wiêc bez
trudu wyposa¿yæ w meble ³azienkê utrzyman¹ w dowolnym stylu: antycznym, klasycznym, an-
gielskim, rustykalnym, ekologicznym, eklektycznym czy modernistycznym. 
Ostatnio przewa¿aj¹ jednak meble pasuj¹ce do ch³odnych, sterylnych wnêtrz, utrzymane w czy-
stych jasnych lub ciemnych barwach. £azienka z takimi meblami czêsto mo¿e siê kojarzyæ z ko-
smicznym laboratorium, zw³aszcza ¿e wiele elementów wykonanych jest ze szk³a lub stali. Nie
brakuje te¿ szlachetnych gatunków naturalnego, czêsto egzotycznego, drewna, którego zada-
niem jest ocieplenie wnêtrza. 
We wzornictwie wspó³czesnych mebli ³azienkowych nadal obecny jest duch minimalizmu, pre-
feruj¹cy proste sprzêty oraz stonowane i wyciszone barwy. Meble sprawiaj¹ wra¿enie lekkich,
przy czym rozwi¹zane s¹ bardzo funkcjonalnie. Szuflady poruszaj¹ siê prawie bezg³oœnie na rol-
kach lub prowadnicach. We wnêtrzach szafek zamontowane s¹ przegródki, koszyczki lub
uchwyty na suszarkê do w³osów, maszynkê do golenia, zapasowe kosmetyki, myd³a, pasty do
zêbów itp. Po otwarciu zaœ drzwiczek automatycznie zapala siê œwiat³o, rozjaœniaj¹c wnêtrze
szafki. Oczywiœcie, wszystkie te udogodnienie podnosz¹ cenê mebli.
Dla mniej wymagaj¹cych inwestorów przeznaczone s¹ typowe, ale estetyczne szafki z p³yty wió-
rowej lub MDF, pokrytej drewnopodobnym laminatem lub w pastelowych kolorach. Do wyboru
s¹ szafki z g³adkimi lub t³oczonymi frontami, niekiedy z przeszkleniami lub ozdobione dekora-
cyjnymi listwami. Takie meble s¹ najtañsze, a ich wybór jest tak¿e doœæ du¿y.
Zwolennicy wnêtrz nasyconych mocnymi barwami równie¿ maj¹ w czym wybieraæ. Mo¿na bo-
wiem kupiæ te¿ meble w intensywnych kolorach – czerwieniach, oran¿ach, czy b³êkitach.

Oświetlenie
Œwiat³o jest jednym z wa¿niejszych elementów dekoracyjnych, pozwalaj¹cych aran¿owaæ prze-
strzeñ ³azienki. Za jego pomoc¹ mo¿emy bowiem podkreœlaæ kolor i fakturê p³ytek, wzmacniaæ
lub tonowaæ ich po³ysk oraz nadawaæ wnêtrzu ciep³y lub zimny klimat. Odpowiednio dobieraj¹c
i rozmieszczaj¹c Ÿród³a œwiat³a mo¿emy optycznie powiêkszaæ pomieszczenie lub korygowaæ je-
go proporcje. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e jasno oœwietlona ³azienka wydaje siê bardziej przestronna
i czysta.
Prawid³owe oœwietlenie ³azienki decyduje o komforcie jej u¿ytkowania, dlatego nale¿y zadbaæ
o to, aby œwiat³o towarzyszy³o ka¿dej wykonywanej czynnoœci. W ³azience zazwyczaj stosuje siê
oœwietlenie ogólne i miejscowe. Do oœwietlenia ogólnego najczêœciej s³u¿¹ umieszczone na su-
ficie czy œcianach plafoniery lub niewielkie lampy halogenowe zamontowane w sufitach pod-
wieszanych. To ostatnie rozwi¹zanie jest coraz bardziej popularne.
Oœwietlenie miejscowe zaœ powinno byæ skoncentrowane wokó³ umywalki, nad któr¹ zazwyczaj
umieszcza siê lustro. Aby stworzyæ odpowiednie warunki do wykonywania makija¿u czy gole-
nia siê, obok lustra instaluje siê punkty œwietlne. Powinny byæ tak ustawione, aby równomiernie
i bezcieniowo oœwietla³y twarz osoby wykonuj¹cej zabiegi higieniczne, nie dawa³y refleksów
w lustrze, a na ogl¹dan¹ w nim twarz nie pada³y cienie. Najlepiej, jeœli oprawy maj¹ matowe,
rozpraszaj¹ce œwiat³o klosze. 
Projektuj¹c oœwietlenie ³azienki, trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e wszystkie czynnoœci, które wykonujemy
w ³azience, wymagaj¹ œwiat³a najbardziej zbli¿onego do naturalnego. Takie mo¿liwoœci daj¹ ¿a-
rówki halogenowe oraz œwietlówki nowej generacji, których œwiat³o ma ciep³¹ barwê; w zimnym
twarz wydaje siê sina.
Je¿eli lubimy czytaæ w wannie, mo¿emy przewidzieæ odpowiednio umieszczon¹ lampê, najlepiej
z regulowanym k¹tem padania œwiat³a. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e musi ona znajdowaæ siê
w bezpiecznej, przewidzianej przepisami odleg³oœci od wanny (60 cm przy oprawie o II klasie
ochrony). Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo w ³azience konieczne jest te¿ stosowanie gniazd elek-
trycznych hermetycznie zamykanych, przeznaczonych do pomieszczeñ o wysokiej wilgotnoœci.
Niewskazane jest równie¿ stosowanie lamp przenoœnych (pod³¹czanych do gniazd zasilaj¹cych).
Przed wykoñczeniem wnêtrza ³azienki warto sporz¹dziæ projekt oœwietlenia, który bêdzie
uwzglêdnia³ wszystkie punkty œwietlne oraz doprowadzenie do nich przewodów elektrycznych,
rozmieszczenie kontaktów i gniazdek zasilaj¹cych. PóŸniejsze zmiany instalacji ³¹cz¹ siê nie tyl-
ko z dodatkowymi kosztami, ale tak¿e z uci¹¿liwym kuciem œcian, rozprowadzaniem nowych
przewodów, ponownym uk³adaniem p³ytek ceramicznych itp. W³asne pomys³y dotycz¹ce roz-

Komplet mebli wolno stoj¹cych uzupe³niony nie-
wielk¹ wisz¹c¹ szafk¹ (fot. Antado)

W ³azience powinno byæ oœwietlenie ogólne
i miejscowe (fot. Paulmann)

Lampy umieszczone przy lustrze musz¹ dobrze
oœwietlaæ twarz stoj¹cej przed nim osoby
(fot. Dom-Art Szymañski)
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Akcesoria ³azienkowe (fot. Aquastyle,
Impexmebel)

mieszczenia punktów œwietlnych lepiej skonsultowaæ z architektem. Projekt techniczny zaœ in-
stalacji elektrycznej nale¿y powierzyæ specjaliœcie posiadaj¹cemu odpowiednie uprawnienia.

Lustra 
Musz¹ byæ w ka¿dej ³azience. Trudno bowiem wyobraziæ sobie wykonywanie bez nich jakich-
kolwiek zabiegów pielêgnacyjnych. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e lustra s¹ istotnym elementem aran-
¿acji wnêtrz. Umiejêtnie je wykorzystuj¹c, mo¿na optycznie powiêkszyæ ³azienkê lub skierowaæ
uwagê na wybrane jej fragmenty.
Wspó³czeœnie produkowane lustra ³azienkowe od spodu zabezpieczone s¹ teflonem nieprze-
puszczaj¹cym wilgoci, dziêki czemu nie zagra¿a ona ich trwa³oœci i jakoœci (dawniej podlew
z azotanu srebra pokrywano farb¹ miniow¹, przepuszczaj¹c¹ wilgoæ).
Lustro mo¿na powiesiæ na œcianie lub do niej przykrêciæ. To drugie rozwi¹zanie jest bez-
pieczniejsze – lustro jest bardziej odporne na pot³uczenie – ale wtedy lepiej przewidzieæ miej-
sce na nie przed u³o¿eniem p³ytek i pozostawiæ fragment œciany bez ceramicznej ok³adziny.
Wprawdzie do p³ytek równie¿ mo¿na przykrêciæ lustro, ale ³atwo mo¿na je uszkodziæ. Naj-
bezpieczniejszy zaœ sposób zamocowania tafli lustra to przyklejenie jej bezpoœrednio do
œciany lub do p³ytek.
Wielu renomowanych producentów oferuje lustra w komplecie z meblami. Maj¹ one wtedy
kszta³t i ramê dopasowan¹ do mebli. Czêsto te¿ zamocowane s¹ do nich w odpowiednich miej-
scach lampy. 
W wisz¹cych szafkach lustro jest zazwyczaj zamontowane na zewnêtrznej stronie drzwiczek.
Powinno byæ jednak podklejone od spodu foli¹ lub p³yt¹ paŸdzierzow¹, aby po ewentualnym roz-
biciu od³amki nie rozpryskiwa³y siê na wszystkie strony. 
Ze wzglêdów praktycznych dolna krawêdŸ lustra zainstalowanego nad umywalk¹ powinna znaj-
dowaæ siê co najmniej 20 cm nad ni¹, aby uchroniæ jego taflê przed zachlapaniem wod¹. Nie-
wielkie lustro wiesza siê na takiej wysokoœci, aby mogli z niego korzystaæ wszyscy domownicy,
tzn. trzeba j¹ dopasowaæ do ich wzrostu. 

Deski sedesowe i bidetowe
Ten element wyposa¿enia ³azienki czêsto traktowany jest marginalnie, choæ jest niezwykle wa¿-
ny dla higieny osobistej. Deski niekiedy sprzedawane s¹ w komplecie z sedesem czy bidetem,
ale najczêœciej trzeba dokupiæ je osobno. 
Najwiêksz¹ ofertê stanowi¹ deski sedesowe i bidetowe z tworzyw sztucznych: polipropylenu lub
znacznie trwalszego duroplastu. Dostêpne s¹ w ró¿nych kolorach, przy czym najwiêcej jest bia-
³ych. Mo¿na te¿ dopasowaæ je kolorystycznie do p³ytek czy innych elementów wyposa¿enia ³a-
zienki. Do wyboru s¹ bowiem deski w kolorach pastelowych, a nawet w intensywnych barwach
– czerwone lub granatowe. Kupiæ te¿ mo¿na deski z ró¿nymi dekoracyjnymi wstawkami b¹dŸ
nadrukowanymi wzorami. 
Oferta desek drewnianych jest znacznie skromniejsza. Pamiêtaæ jednak trzeba, ¿e drewno po-
winno byæ impregnowane i zabezpieczone przed wilgoci¹.

Akcesoria łazienkowe
Zwykle kupuje siê je na koñcu procesu urz¹dzania ³azienki. Dlatego te¿ stanowi¹ przys³owiow¹
kropkê nad „i”. Ich wzornictwo, kolor i materia³, z którego s¹ wykonane, dope³niaj¹ zaplanowa-
ny wczeœniej wizerunek wnêtrza ³azienki. Choæ wszelkie mydelniczki, uchwyty, haczyki czy po-
jemniki na drobiazgi to przedmioty ma³e, ale podobnie jak meble czy ceramika sanitarna s¹ jed-
nym z elementów nadaj¹cych ³azience okreœlony charakter. Wybór wiêc akcesoriów ³azienko-
wych powinien byæ dobrze przemyœlany.
Przed podjêciem decyzji o zakupie akcesoriów warto przede wszystkim rozwa¿yæ, jaki materia³
bêdzie odpowiedni do gotowej ju¿ ³azienki. Do wyboru s¹ tworzywa sztuczne, metal, szk³o, ce-
ramika, a tak¿e drewno. Mog¹ byæ tak¿e akcesoria wykonane z ³¹czonych materia³ów, na przy-
k³ad z metalu i szk³a (doœæ popularne zestawienie) lub ceramiki i drewna.
Metal najlepiej sprawdza siê w nowoczesnych ³azienkach. Jest to materia³ ch³odny, ale wyko-
nane z niego przedmioty s¹ eleganckie i pasuj¹ do ka¿dej kolorystyki wnêtrza. Szk³o równie¿ ma
podobne cechy, z tym ¿e wa¿na jest równie¿ jego barwa. Szklane akcesoria wystêpuj¹ w ró¿-
nych kolorach, choæ najpopularniejsze s¹ mlecznobia³e, matowe.
Wybierajmy akcesoria z mo¿liwie grubego szk³a - zdaniem producentów to o gruboœci ok.
12 mm ma wytrzyma³oœæ marmuru. SprawdŸmy te¿, czy krawêdzie s¹ równo oszlifowane,
w przeciwnym bowiem razie mo¿emy siê o nie pokaleczyæ. Niektóre komplety szklane maj¹ pó-
³eczki zabezpieczone niewielkimi stalowymi relingami. Jest to o tyle wygodne, ¿e mokra po-
wierzchnia jest œliska i ³atwo spadaj¹ z niej przedmioty.

Bardzo czêsto lustro jest sprzedawane w komple-
cie z meblami (fot. Dom-Art Szymañski)
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Wybieramy i kupujemy...
Wyposażenie łazienki

Akcesoria z ceramiki natomiast mog¹ pojawiæ siê w ³azienkach zaaran¿owanych w ró¿nych sty-
lach, a o dopasowaniu ich do charakteru wnêtrza decyduje wzornictwo. Mo¿e ono bowiem na-
wi¹zywaæ do stylów historycznych lub te¿ mieæ bardzo nowoczesn¹ formê. Ceramika, podob-
nie jak drewno, to materia³ ciep³y. 
Nieograniczone wprost mo¿liwoœci o¿ywienia wnêtrza ³azienki daj¹ pojemniki na kubki, na my-
d³o w p³ynie, watê, szczotki do WC czy uchwyty do papieru toaletowego wykonane z koloro-
wych tworzyw sztucznych. Mamy tu do wyboru ca³¹ paletê barw – od stonowanych odcieni pa-
stelowych do kolorów bardzo jaskrawych. Akcesoria z tworzyw sztucznych maj¹ jeszcze jedn¹
zaletê – nale¿¹ do najtañszych, mo¿na je wiêc czêœciej zmieniaæ.
Kolejn¹ spraw¹, która decyduje o wyborze akcesoriów, to wzornictwo. Oferta rynkowa pod tym
wzglêdem jest niezwykle bogata, a wiele wzorów jest dzie³em cenionych w œwiecie projektan-
tów. Do wyboru mamy akcesoria o kszta³tach geometrycznych i ob³ych, o liniach dynamicznych
i miêkkim rysunku. Niektóre przybieraj¹ formê prostych lub œciêtych sto¿ków, inne szeœcianów,
walców czy kul. S¹ te¿ wzory inspirowane motywami historycznymi lub te¿ nawi¹zuj¹ce do
kszta³tów muszli czy liœci. Niezale¿nie jednak od wyrazu estetycznego, akcesoria zawsze po-
winny byæ dopasowane do stylistyki ceramiki sanitarnej i mebli.

Pojemniki na brudną bieliznę
W ka¿dym domu niezbêdne jest specjalne miejsce do gromadzenia brudnej bielizny. Najlepszym
rozwi¹zaniem s¹ szafki ³azienkowe z odchylanymi drzwiczkami, do których przymocowany jest
kosz, najczêœciej wykonany z drutu. Jeœli w szafce nie ma takiego pojemnika, mo¿na zast¹piæ
go wolno stoj¹cym. Producenci oferuj¹ du¿y ich wybór.
Najpopularniejsze s¹ pojemniki z tworzyw sztucznych. Przewa¿nie maj¹ one zdejmowane po-
krywy i s¹ na tyle mocne oraz stabilne, ¿e mog¹ s³u¿yæ jako siedzisko. Bardziej eleganckie s¹
pojemniki ze stalowej blachy, a ciep³a ³azience dodadz¹ wiklinowe kosze. Do wyboru s¹ te¿ bar-
dzo praktyczne pojemniki sk³adane (jeœli nie s¹ potrzebne mo¿na je z³o¿yæ na p³asko). Stela¿e
tych pojemników wykonane s¹ z drewna lub metalu, a dno i œcianki z tkaniny. Niektóre modele
tych pojemników wyposa¿one s¹ w kó³ka, dziêki którym mo¿na ³atwo przysun¹æ je do pralki.
Pojemnik powinien byæ na tyle du¿y, aby zmieœci³ siê w nim co najmniej jeden wsad do pralki.
Powinien te¿ mieæ otwory, aby bielizna nie przechodzi³a nieprzyjemnym zapachem.

Grzejniki łazienkowe
Wprawdzie podstawowym ich zadaniem jest zapewnienie ciep³a w ³azience, ale ze wzglêdu na
efektowne wzornictwo pe³ni¹ równie¿ funkcjê dekoracyjn¹. Z powodzeniem wypieraj¹ tradycyj-
ne, ¿eliwne kaloryfery i staj¹ siê eksponowanym meblem. Oprócz ogrzewania s³u¿¹ tak¿e do su-
szenia oraz ogrzewania rêczników.
Nowoczesne grzejniki ³azienkowe wykonane s¹ ze stali. Wygl¹dem najczêœciej przypominaj¹
drabinkê, w której pionowe elementy to przewody rozdzielaj¹ce (kolektory). Przewody te po³¹-
czone s¹ szeregiem poziomych rurek. Rurki mog¹ byæ proste, delikatnie wygiête lub wyprofilo-
wane w wyraŸny ³uk. Do wyboru s¹ grzejniki w kszta³cie p³askiego prostok¹ta, asymetryczne,
naro¿nikowe, a nawet okr¹g³e. S¹ te¿ grzejniki wykonane ze zgrzewanych, zamkniêtych p³askich
profili stalowych, tworz¹cych geometryczne p³aszczyzny. W wiêkszoœci firm mo¿na zamówiæ
grzejnik nietypowej wielkoœci, w ró¿nych rozmiarach i wzorach. 
Grzejniki wiesza siê na œcianie lub montuje jako stoj¹ce, tworz¹c z nich lekk¹, a¿urow¹ œciankê
dzia³ow¹. Zainstalowane bokiem do œciany podziel¹ przestrzeñ ³azienki na funkcjonalne strefy –
na przyk³ad na sanitarn¹ i k¹pielow¹.
Producenci proponuj¹ grzejniki ³azienkowe w wielu kolorach, ale podstawowym kolorem jest
bia³y. Za wyroby w innych kolorach (jeœli nie ma ich w podstawowej ofercie), trzeba dodatkowo
zap³aciæ. Mo¿na równie¿ zamówiæ grzejnik chromowany, który jest zwykle dro¿szy od lakiero-
wanego. 
Grzejniki mo¿na wyposa¿aæ w ró¿ne detale: pó³eczki, wieszaki oraz uchwyty na rêczniki. Niek-
tórzy producenci oferuj¹ nawet lustra i systemy pó³ek. Wszystkie te dodatkowe elementy two-
rz¹ z grzejnikiem spójn¹ ca³oœæ i wzbogacaj¹ jego walory u¿ytkowe i estetyczne.
Grzejniki pod³¹czone do c.o. mog¹ ogrzewaæ pomieszczenie tylko w sezonie grzewczym. W ³a-
zience natomiast ze wzglêdu na du¿¹ wilgotnoœæ powietrza czêsto przyda³oby siê ogrzewanie
równie¿ w lecie. Nowoczesne grzejniki ³azienkowe stwarzaj¹ tak¹ mo¿liwoœæ, bo do wiêkszoœci
z nich mo¿na dokupiæ i zainstalowaæ grza³ki elektryczne. Spe³niaj¹ one wówczas rolê alterna-
tywnego Ÿród³a ciep³a poza sezonem grzewczym. Grzejnik w wersji wodno-elektrycznej mo¿na
wykorzystywaæ przez ca³y rok – dogrzewaæ pomieszczenie i suszyæ rêczniki wtedy, gdy cen-
tralne ogrzewanie jest wy³¹czone.

CMYK

Wygodne rozwi¹zanie – pojemnik na brudy
umieszczony w szafce ³azienkowej (fot. Noclaf)

Rurkowy grzejnik ³azienkowy mo¿e te¿ s³u¿yæ jako
suszarka np. do rêczników
(fot. Instal Projekt)
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