
¯ELIWNE  
W ODWROCIE?

Akryl, kompozyt i stal to materia³y, po
które coraz czêœciej siêgaj¹ producenci

wanien i brodzików. I jest ku temu wiele
wa¿nych powodów. 
Z akrylu da siê wyprodukowaæ wanny
w najbardziej wymyœlnych kszta³tach
i kolorach. Takie wanny nie doœæ, ¿e s¹

lekkie, to jeszcze ciep³e i mi³e w dotyku.
Na plus trzeba im tak¿e zaliczyæ to, ¿e
nie przebarwiaj¹ siê. Niestety, doœæ
³atwo je zarysowaæ i uszkodziæ w inny
sposób. Dlatego niektóre modele
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A n n a  Z a b o r s k awanny 

Bia³e lub kolorowe. Prostok¹tne, owalne, trójk¹tne lub o wymyœl-
nych kszta³tach. Jeszcze parê lat temu trudno by³oby uwierzyæ, ¿e
chodzi o wanny. Niezbêdne do pe³nego relaksu w rozkosznie
ciep³ej wodzie. Najlepiej z dodatkiem olejku aromatycznego
i obfit¹ pian¹. 

Fot. Ceramika 

Tub¹dzin
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wzmacniane s¹ mieszank¹ ¿ywicy polie-
strowej z w³óknem szklanym - przy kup-
nie warto o to zapytaæ. 
W akrylu ³atwo jest wierciæ otwory, co
zachêca do instalowania hydromasa¿u. 
Kompozyty, bêd¹ce w istocie mie-
szank¹, sk³adaj¹c¹ siê w 80% ze
sproszkowanych minera³ów i 20% ¿ywic,
choæ drogie, nie ma co ukrywaæ, bij¹
akryl wygl¹dem – po prostu przypomi-
naj¹ szlachetny kamieñ. Ale bez jego
wady – czyli porowatej, szorstkiej

powierzchni. Przy tym u¿ytkownicy ceni¹
ich odpornoœæ na wszelkie uszkodzenia
i wysok¹ temperaturê.
Na spragnionych ekstrawagancji
czekaj¹ wanny stalowe – zazwyczaj
stawiane poœrodku salonu k¹pielowego.
Nie wymagaj¹ obudowy, ale akurat na
tym nic nie zaoszczêdzimy, bo s¹ o wiele
dro¿sze od modeli akrylowych. Pokrywa
siê je nowoczesnymi emaliami odporny-
mi na uderzenia, zarysowania i dzia³anie
silnych detergentów. S¹ w miarê lekkie,

l 1 W wygodnym saloniku kapielowym

nie mo¿e zabrakn¹æ fotela. Tu wszyst-

kie elementy utrzymane s¹ w stylu

retro (fot. Villeroy & Boch)

l 2 Do ³ask szturmem wracaj¹

wanny na ozdobnych nó¿kach

(fot. Kludi)

l 3 Wpuszczana w pod³ogê wanna o fan-

tazyjnym kszta³cie idealnie wype³nia

róg sporej ³azienki (fot. Ravak)

1

Czy wiesz, ¿e:
• Tradycyjne wanny maj¹ zazwy-
czaj d³ugoœæ od 120 do 200 cm
i szerokoœæ od 70 do 100 cm
• Typowa g³êbokoœæ wynosi od
38 do 47 cm
• Boki naro¿nych wanien syme-
trycznych maj¹ d³ugoœæ od 130
do 157 cm (najpopularniejsze
wymiary to 153 x 153 cm i 137
x 137 cm), a asymetrycznych - od
150-175 cm dla d³u¿szego boku
i miêdzy 75-110 cm dla krótszego
(najczêœciej 150 x 100 cm) 
• Wanny okr¹g³e maj¹ najczê-
œciej œrednicê 150 cm; owalne
– zwykle wymiary: 184 x 121 cm,
190 x 100 cm i 175 x 85 cm

2

3
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wiêc ³atwo je przenosiæ. Ich niew¹tpli-
wym minusem jest dobre przewodzenie
ciep³a, które osoba za¿ywaj¹ca k¹pieli
pozna po szybkim stygniêciu wody.
Niekiedy, aby temu zapobiec, wannê
„dociepla” siê (np. styropianem, który
dodatkowo tak¿e wycisza, niezbyt przy-
jemny, odg³os lej¹cej siê wody).
Wanny ¿eliwne s¹ solidne i trwa³e.
Czêsto maj¹ ozdobne nó¿ki w kszta³cie
antycznych rzeŸb czy ³ap egzotycznych
zwierz¹t – œwietnie wiêc pasuj¹ do sty-

lowych ³azienek. Maj¹ jednak¿e kilka
istotnych wad – podstawow¹ jest ich
du¿y ciê¿ar, a tak¿e ma³a ró¿norodnoœæ
kolorów i kszta³tów.

OGRANICZENIA   
TYLKO CZÊŒCIOWE

Nadal najczêœciej kupowane s¹ wanny
prostok¹tne, choæ te naro¿ne, maj¹ce
kszta³t trójk¹ta lub piêciok¹ta zdobywaj¹
popularnoœæ w rekordowym tempie.

Wanny naro¿ne produkowane s¹
w dwóch wersjach: „prawej” w której
d³u¿sza przyprostok¹tna jest z prawej
strony i wersji „lewej” – z d³u¿sz¹
przyprostok¹tn¹ po lewej stronie. 
Gdy dysponujemy wiêksz¹ ³azienk¹ lub
zale¿y nam na stworzeniu niebanalnego
wnêtrza warto zastanowiæ siê nad kup-
nem niezwykle dekoracyjnej wanny
okr¹g³ej lub owalnej. Zazwyczaj
wpuszcza siê je w pod³ogê i obudowuje
p³ytkami. 
Wanna to nie jedynie niecka z korkiem,
s³u¿¹ca do nalewania wody. Niektóre
maj¹ wygodne siedziska, zag³ówki do
oparcia g³owy, wg³êbienia na ³okcie,
pomocne przy wstawaniu uchwyty,
a nawet miejsca na kosmetyki. Cenione
jest wyposa¿enie wanny lub brodzika
w dno, które zapobiega niekontrolo-
wanym poœlizgom. Wszystko dla naszej
wygody.

A MO¯E    
Z OS£ONK¥?

Jak wannê szybko przerobiæ na kabinê
prysznicow¹? To proste – trzeba zamon-
towaæ na niej szklan¹ lub plastikow¹
os³onkê, zwan¹ tak¿e parawanem. Da siê
to zrobiæ niezale¿nie od kszta³tu wanny
i materia³u, z jakiego jest wykonana
– wystarczy dopasowaæ konstrukcjê
parawanu i zamówiæ jego wykonanie.
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Gotowe elementy os³on maj¹ najczêœciej
od 70 do 180 cm szerokoœci i od 140 do
200 cm wysokoœci. Os³onka mo¿e
szczelnie zamykaæ ca³¹ przestrzeñ nad
wann¹ lub zas³aniaæ tylko miejsce strate-
giczne, w bezpoœrednim s¹siedztwie
s³uchawki prysznicowej.
Najpopularniejsze os³ony funkcjonuj¹
na zasadzie drzwi wahad³owych,
obracaj¹cych siê wokó³ w³asnej osi.
Z tego wzglêdu nadaj¹ siê wy³¹cznie do
wanien tradycyjnych, prostok¹tnych.
Natomiast do ka¿dego typu wanny da
siê zamontowaæ sk³adane os³ony har-
monijkowe lub przesuwane.
Ich podstaw¹ konstrukcyjn¹ s¹
najczêœciej aluminiowe profile i osa-
dzone w nich œcianki z tworzywa
sztucznego lub szk³a. Nie ma w¹tpli-
woœci, ¿e rozmaitoœæ kolorów profili,
a tak¿e spory wybór œcianek – od
ca³kowicie przezroczystych, matowych,
przydymionych, po te z nadrukami lub
t³oczonymi wzorami zaspokoi ró¿no-
rodne gusty. 

K¥PIEL NA     
STOJ¥CO

Nawet je¿eli w ³azience koniecznie chce-
my mieæ wannê, nie od¿egnujmy siê od
zainstalowania kabiny prysznicowej. A to

� 4 Wygodne i oszczêdzaj¹ce miejsce

rozwi¹zanie czyli dwa w jednym. W tej

wannie mo¿na i za¿yæ k¹pieli, i wzi¹æ

masuj¹cy tusz (fot. Sanplast)

� 5 Os³onka zamontowana na wannie

zapobiega zalaniu ³azienki podczas

u¿ywania prysznica (fot. Sanplast)

� 6 W du¿ej ³azience zmieœci siê du¿a

wanna. We dwoje zawsze raŸniej

(fot. Kaldewei)

� 7 Szklane drzwi naro¿nej kabiny 

prysznicowej wspó³graj¹ ze szklan¹

umywalk¹ (fot. Kabi)

� 8 W tej ³azience jest tak du¿o miejsca,

¿e bez trudu mieœci siê w niej toaletka

(fot. Sanitec Ko³o)

� 9 W nowoczesnej kabinie prysznicowej

wszystko s³u¿y wygodzie u¿ytkownika,

nawet pó³eczki na g¹bki i myd³a

(fot. Sanitec Ko³o)
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przynajmniej z kilku powodów. Szybko
docenimy fakt, ¿e wskakuj¹c pod
prysznic oszczêdzamy nie tylko czas, ale
te¿ wodê. Poza tym kabina naprawdê nie
zajmie zbyt du¿o miejsca.
Je¿eli w domu planujemy wiêcej ni¿
jedn¹ ³azienkê warto siê zastanowiæ, czy
wannê i kabinê instalowaæ razem, czy
mo¿e rozdzieliæ. To drugie rozwi¹zanie
wydaje siê wygodniejsze w domu
zamieszkanym przez du¿¹ rodzinê,
w której zawsze znajd¹ siê osoby,
chc¹ce siê myæ w tym samym czasie.
Wtedy, zamiast staæ w kolejce, wystarczy
ustaliæ, kto bierze prysznic, a kto za¿ywa
k¹pieli w pianie. 
Wybór wœród kabin natryskowych jest
ogromny. Zaczynaj¹c od koñca – zbytni¹
popularnoœci¹ nie ciesz¹ siê kabiny
wolno stoj¹ce, które ¿adnym ze swych
boków nie przylegaj¹ do œcian ³azienki.
Bo choæ mo¿na wœród nich znaleŸæ
modele urzekaj¹ce piêknem – zajmuj¹
tak du¿o miejsca, ¿e „uroda” schodzi na
dalszy plan. W dodatku ich zamon-
towanie wymaga specjalnego dopro-
wadzenia wody i odp³ywu do kanalizacji. 
Pozosta³e modele montowane s¹ przy
œcianie – mog¹ przylegaæ do niej jed-
nym, dwoma lub trzema bokami. Te,
które stykaj¹ siê ze œcian¹ tylko jednym
bokiem zw¹ siê przyœciennymi. Ale i one
nie bij¹ rekordów popularnoœci. Te

nale¿¹ do kabin naro¿nych, ustawianych
w k¹cie ³azienki. Nie ma co ukrywaæ, ¿e
ich powodzenie œciœle pokrywa siê
z bogactwem oferty rynkowej. Kolosalne
znaczenie ma te¿ ich funkcjonalnoœæ –
po prostu zajmuj¹ ma³o miejsca. 
Ostatnim rodzajem kabin z rodziny
stykaj¹cych siê ze œcian¹ s¹ kabiny
wnêkowe. Tylko jeden ich bok stanowi¹
drzwiczki. Pozosta³e – zale¿nie od
kszta³tu – to œciany. Ten rodzaj kabin jest
idealny do ³azienki z wnêk¹. 
Niezbêdnym „dodatkiem” do kabiny
jest brodzik – kupowany w komplecie
z kabin¹ lub ca³kiem oddzielnie.
Z siedziskiem, antypoœlizgow¹ pow³o-
k¹, a nawet w kolorze. Po prostu nic,
tylko brodziæ...

Najdro¿sze s¹ brodziki ceramiczne, naj-
tañsze i najpopularniejsze z akrylu. S¹
lekkie, ³atwo siê je montuje, bez
k³opotów konserwuje. Niektóre modele
brodzików akrylowych powlekane s¹
materia³em wzmacniaj¹cym ich
powierzchniê i wyciszaj¹cym odg³osy
spadaj¹cej do nich wody. G³êbokoœæ
brodzików waha siê od 3–4 cm do nawet
30 cm. Nad g³êbszym warto zastanowiæ
siê szczególnie wtedy, kiedy nie mamy
wanny. W brodzikach dno jest wypro-
filowane tak, by woda swobodnie sp³y-
wa³a do syfonu kanalizacyjnego. Zanim
zdecydujemy siê na konkretny model,
warto zwróciæ uwagê na poziom
odp³ywu wody z syfonu brodzika. Nie
powinien byæ ni¿ej ni¿ wlot do rury kana-
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lizacyjnej, bo trzeba bêdzie przerabiaæ
instalacjê lub wybudowaæ podest. 

DOBRZE     
ZAMKNIÊTE

Konstrukcja wiêkszoœci kabin jest
podobna do opisanych wczeœniej os³on
nawannowych, czyli sk³ada siê z profili
i ich wype³nienia. W wersji najtañszej
w aluminiowy profil montowane s¹ drzwi
z tworzywa sztucznego. Drzwi, które
mo¿na przesuwaæ na rolkach lub
prowadnicach, sk³adaæ jak harmonijkê
lub otwieraæ tradycyjnie, na zawiasach.
To ostatnie rozwi¹zanie wydaje siê
najlepsze z wymienionych, tyle tylko, ¿e
do otwarcia drzwi potrzeba nieco miejs-
ca. Ale jak nie musimy go oszczêdzaæ ... 

KRANY CA£KIEM      
ZAPROGRAMOWANE

Je¿eli w naszej ³azience wanna trady-
cyjnie, którymœ bokiem, ma stycznoœæ

ze œcian¹ – coraz czêœciej montuje siê
przy niej baterie podtynkowe. Z wanny
lub ze œciany wystaje jedynie wlewka
i pokrêt³a do regulacji temperatury i stru-
mienia wody, reszta jest schowana. Gdy
dysponujemy pokojem k¹pielowym,
w którym wed³ug najnowszej mody
wanna stoi po œrodku – warto rozejrzeæ
siê za armatur¹ stoj¹c¹ bezpoœrednio
przy niej. To rozwi¹zanie jest idealne
w przypadku, kiedy wanna przeznaczo-
na jest tylko do k¹pieli, a obok mamy
kabinê prysznicow¹, z ca³kiem od-
dzieln¹ armatur¹. Natomiast je¿eli
wanna ma s³u¿yæ zarówno do s³odkiego
wylegiwania siê w pianie, jak i umo¿li-
wiaæ wziêcie szybkiego prysznica –
niezbêdna bêdzie bateria wannowo-
natryskowa, która oprócz wlewki ma
prze³¹cznik (tzw. przerzutkê) i s³uchaw-
kê prysznicow¹. S³uchawka pryszni-
cowa, po³¹czona z bateri¹ elastycznym
wê¿em, gdy nie jest u¿ywana, spoczy-
wa na znajduj¹cych siê na baterii
wide³kach lub w uchwycie przymoco-
wanym do œciany b¹dŸ do specjalnego
prêta przykrêconego nad wann¹. To
ostatnie rozwi¹zanie umo¿liwia regu-
lowanie wysokoœci, na jakiej jest za-
wieszona. Mo¿e byæ jedno– lub wielo-
strumieniowa. W niektórych s³uchaw-
kach przez obrót sitka mo¿na zmieniæ
natê¿enie wyp³ywaj¹cej wody. Najbar-
dziej popularne s¹ s³uchawki dwustru-
mieniowe: za pomoc¹ przycisku umie-
szczonego na r¹czce ustawia siê albo
strumieñ ³agodny, rozproszony, albo
masuj¹cy, skoncentrowany.
Absolutny komfort zarówno w k¹pieli
jak i pod prysznicem zapewniaj¹
baterie termostatyczne. Wyposa¿one

s¹ w pokrêt³a do programowania
i utrzymywania po¿¹danej temperatury.
Dziêki temu nie grozi nam ma³o przy-
jemna zmiana temperatury wody pod-
czas mycia.

Czy wiesz, ¿e:
• Wlewka mo¿e mieæ d³ugoœæ
od 13 do 17 cm. Zale¿y to od
miejsca jej zamontowania – czy

bezpoœrednio na wannie,
pó³ce czy w œcianie. Woda

powinna p³yn¹æ bezpo-
œrednio do wanny, a nie

sp³ywaæ po jej œciankach. 
• G³ówkê natrysku montuje
siê najczêœciej na wysoko-
œci 170-180 cm.
• Wygodnym rozwi¹zaniem
jest przy baterii wannowej

tzw. automatyczny korek.
Dziêki niemu, zamiast siêgaæ
do dna i mocowaæ siê z kor-
kiem wystarczy poci¹gn¹æ

za niewielkie ciêgno,
umieszczone w tylnej
czêœci baterii.

• W nowoczesnych bate-
riach wannowo-prysznico-
wych stosuje siê ciœnienio-
we prze³¹czniki strumienia
wody. Dziêki nim woda
zawsze najpierw wp³ywa
z wlewki, a nie s³uchawki
prysznica. 

� 10 Nowoczesna s³uchawka 

prysznicowa (fot. Oras)

� 11 Do niezabudowanej wanny pasuje

wolno stoj¹ca bateria. Obie w stylu

retro, obie bardzo modne 

(fot. Findrewno)

� 12, 13 Baterie termostatyczne

zapewniaj¹ komfort mycia bez niespo-

dziewanej zmiany temperatury wody.

Wyposa¿one s¹ bowiem w pokrêt³a

programowania i utrzymywania 

po¿¹danej temperatury.  

(fot. Oras)
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