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Remont łazienki wiąże się
z wieloma wyborami.
Przede wszystkim stylu,
w jakim chcemy ją
utrzymać. Potem kosztów,
jakie możemy ponieść.
I w końcu musimy
urzeczywistnić nasze
oczekiwania, zaczynając
od wyboru płytek oraz
ceramiki sanitarnej.
Do nich dobierzemy potem
baterie, wannę lub prysznic
oraz meble.
fot. Ceramika Paradyż

Iwona Małkowska

wybieramy

CERAMIKĘ

powstają zacieki z wody. Można jednak
kupić umywalki powleczone specjalną
powłoką zabezpieczającą przed powstawaniem osadu. Akryl można stosunkowo
łatwo zarysować, trzeba ponadto chronić
go przed wysoką temperaturą (umywalkę
może uszkodzić gorący popiół z papierosa) i uważać z używaniem różnych substancji chemicznych.
2 Połączenie umywalki ze stali nierdzewnej

ferowane obecnie umywalki, sedesy
i bidety różnią się stylem, wielkością, kolorem, kształtem. Możemy kupić

O
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zarówno ceramikę znanych projektantów,
słynnych firm, jak i małych, lokalnych
producentów.

1 Oryginalna, nowoczesna umywalka szklana

Umywalki

na podstawie wykonanej ze stali kwasoodpornej (fot. Logo Design)

Szkło, drewno, porcelana...?

2005

6

Dzisiejsze umywalki to wyroby nie
tylko z ceramiki (chociaż takie są najczęściej kupowane). Możemy wybierać
wśród pięknych i drogich umywalek
z matowionego lub barwionego szkła 1,
stali nierdzewnej a także z drewna egzotycznego 2, takiego jak np. iroko, tek lub
badi. Możemy także kupić umywalkę
z corianu (połączenie żywicy akrylowej
z minerałami), marmuru a także akrylu.
Przed zakupem poznajmy jednak
właściwości materiałów, by później ich
niedoskonałości nas nie irytowały. I tak
na przykład warto wiedzieć, że na wyrobach ze stali nierdzewnej i szkła łatwo

i szklanego blatu wygląda niezwykle efektownie
(fot. Opoczno)

umywalki.qxd

05-05-31

11:20

Page 65

RAPORT

DOBRZE WYPOSAŻONA ŁAZIENKA

Umywalka z nietypowego materiału
narzuca odpowiedni styl całej łazience
i nadaje jej niepowtarzalny charakter, ale
niestety, ze względu na cenę, jest tylko dla
wybranych.
Co mają zrobić ci, których możliwości finansowe są bardziej ograniczone?
Mogą wybrać umywalkę ceramiczną,
wykonaną z taniego fajansu, droższego
porcelitu lub porcelany, która ma najwyższą jakość spośród tych materiałów. Czym
się różnią między sobą? Przede wszystkim nasiąkliwością i ciężarem, czyli parametrami bardzo ważnymi z punktu widzenia użytkownika. Od nich zależą trwałość umywalki i jej ciężar, decydujący
o sposobie mocowania.
Ceramika jest odporna na zarysowania, wysoką temperaturę oraz działanie
wielu związków chemicznych. Umywalki
ceramiczne dostępne są w wielu kolorach,
przede wszystkim pastelowych, chociaż
można zamówić także wybrany model
w kolorze ciemniejszym, np. granatowym
czy czarnym. Umywalki w jasnych kolorach, zwłaszcza białe, są łatwe do utrzymania w czystości, nie widać na nich śladów po wysychających kroplach wody.
Oprócz umywalek dla przeciętnego
klienta, producenci oferują bardzo wiele
oryginalnych wzorów przeznaczonych
dla osób bogatszych i bardziej wymagających. Są wśród nich wzory zarówno nowoczesne, jak i w stylu retro, a także
3 Umywalka w kształcie ślimaka nie jest łatwa w utrzymaniu w czystości, ale przykuwa
uwagę (fot. Villeroy & Boch)

>>

Przeczytaj, zanim kupisz!

Materiał, z jakiego wykonuje się umywalki, miski ustępowe i bidety powinien być odporny na działanie wysokiej temperatury, środków chemicznych używanych w domu i uszkodzenia mechaniczne, takie
jak zarysowania, przytarcia, odpryski.
Ważne jest, żeby miał gładką powierzchnię, szybciej spłyną z niej krople wody i zostanie mniej zacieków. Do takiej powierzchni w mniejszym stopniu przyczepiać się będzie brud.
Najbardziej popularne są przybory z ceramiki – może to być fajans, porcelit lub porcelana, która jest
najdroższa, ale najlepsza jakościowo.
Szkliwo, którym są pokrywane wyroby, może się różnić jakością w zależności od producenta. Możemy kupić ceramikę pokrytą specjalnymi powłokami, które dodatkowo zapobiegają powstawaniu osadów,
dzięki czemu łatwiej utrzymać ją w czystości.

4 Umywalka o nietypowym kształcie z półką
przylegającą do ściany (fot. Cersanit)
o kształtach fantazyjnych, jak np. umywalka pokazana na zdjęciu 3.

Jaką umywalkę wybrać?
Większość umywalek produkowanych jest w standardowych wymiarach,
czyli o szerokości 30-60 cm (co 5 cm)
i głębokości 25-55 cm. Oprócz tego możemy kupić umywalki nietypowe: długie,
płytkie, głębokie, a także wykonywane na
indywidualne zamówienie.
Oprócz wielkości ważny jest też
kształt umywalki i sposób jej mocowania.
Najbardziej popularne są umywalki
mocowane do ściany za pomocą śrub,
wsporników lub stelaży montażowych.
Podstawowym kształtem jest owal z półką
przylegającą do ściany, ale produkowane
są także umywalki w kształcie półkola,
prostokąta lub innych brył geometrycznych 4. Do bardziej praktycznych należą
natomiast umywalki narożne, zajmujące
niewiele miejsca 5. Mogą być w kształcie
ćwiartki koła albo symetryczne lub niesymetryczne.
Coraz większą popularnością cieszą
się umywalki wpuszczane w blat 6, podblatowe albo stawiane na blacie (patrz fot.
tyt.), najczęściej w kształcie koła, prostokąta lub elipsy. W dużych łazienkach

5 Umywalka narożna dobrze się sprawdzi
w małej łazience (fot. Max-Fliz)

>>

O czym jeszcze warto
wiedzieć?

Wraz z umywalką możemy kupić:
automatyczny korek. Wiele baterii sztorcowych jest w niego wyposażona. Cięgno do opuszczania i podnoszenia korka znajduje się zazwyczaj
z tyłu baterii. Umożliwia odblokowanie odpływu
bez moczenia rąk;
I przelew typu Clou. Standardowo w umywalkach otwory przelewowe są w tylnej ściance. Zabezpieczają one przed zalaniem łazienki, w sytuacji gdyby ktoś nie zakręcił wody, a zatkał odpływ.
Ale można zastosować rozwiązanie, w którym
przelew stanowi element syfonu. Zasada działania przelewu typu Clou pokazana jest na rysunku.
I

Zasada działania przelewu Clou
(fot. Sanitec Koło – Keramag)

6 2005
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nych rurek. W umywalkach, które montujemy na szafce, nie ma problemu
z ukryciem podłączeń. Gorzej jest natomiast przy umywalkach wiszących. Żeby ukryć rurki, musimy zamontować
postument 7 albo półpostument. Możemy także syfon... wyeksponować, kupując elegancką wersję chromowaną lub
utrzymaną w stylu „retro”.

Sedesy
Wybierając umywalkę, pamiętajmy,
że w tym samym stylu, a najlepiej z tej samej serii, powinniśmy kupić sedes i bidet 8. Zatem również one muszą odpowiadać naszym oczekiwaniom. Szczególnie ważne jest to w przypadku misek ustępowych. Oprócz względów estetycznych
musimy bowiem wziąć pod uwagę także
względy funkcjonalne.
6 O efekcie decydują białe umywalki wpuszczone w ciemną szafkę (fot. Grohe Polska)

Czystość przede wszystkim
można stosować umywalki podwójne. Są
one jednak znacznie droższe od pojedynczych.
W nowo budowanych domach baterię
montujemy zazwyczaj na umywalce i bidecie, a na ścianie tylko baterię wannową.
Dlatego większość umywalek ma otwory
do montażu baterii. Standardowo są dwa,
ale na trzeci przygotowane jest specjalne
wyżłobienie, umożliwiające dość proste
i szybkie wycięcie go.

Podłączenie – ukryć czy pokazać?

7 Eleganckie umywalki na postumencie
(fot. Cersanit)

>>

(Pół)postument. Ozdoba czy konieczność?

Czasy, kiedy postumenty i półpostumenty były
modne, już minęły. Chociaż są komplety, które bez
nich straciłyby swój urok. Przykład takiego rozwiązania pokazany jest na zdjęciu obok i może spodobać się nie tylko zwolennikom postumentów.
Jednak poza względami estetycznymi postument i półpostument mają do spełnienia określone
funkcje. Nie tylko zakrywają nieestetyczne podłączenia wodne i kanalizacyjne, ale także podtrzymują umywalkę. Są niezbędne zwłaszcza przy dużych
umywalkach, które nie są mocowane na szafce lub
stojącym stelażu. Zaletą postumentu w stosunku
do półpostumentu jest możliwość obciążenia go
większymi i cięższymi umywalkami, a wadą – trochę trudniejsze utrzymanie podłogi w czystości.

66

2005

Przy bateriach sztorcowych widoczne są podłączenia wodne. Wodę z instalacji doprowadza się za pomocą elastycznych wężyków lub cienkich miedzia-

6

Bez tego półpostumentu dopasowanego kształtem
do baterii efekt byłby mierny (fot. Roca)

Najważniejszą cechą muszli ustępowej powinno być łatwe utrzymanie jej
w czystości, zarówno od zewnątrz, jak
i wewnątrz oraz tak wyprofilowane wnętrze, aby woda docierała do wszystkich
zakamarków.
Zastanówmy się nad wyborem miski
wiszącej – znacznie łatwiej utrzymać ją
w czystości niż tradycyjną miskę stojącą.

Skąd woda, dokąd ścieki?
Sedesy różnią się budową. W zależności od tego, czy rura kanalizacyjna wychodzi ze ściany czy z podłogi, możemy ku8 Komplet ceramiki sanitarnej z tej samej
serii (fot. Deger)
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! Podwójny przycisk umożliwia spłukiwanie
sedesu pełną ilością wody lub jej połową
(fot. Geberit)

9 Miska ustępowa wisząca (fot. Geberit)
pić sedes z odpływem poziomym (typ
poznański) lub pionowym (typ warszawski). Trzecim rozwiązaniem jest miska
ustępowa uniwersalna, będzie ona pasować do obu typów odpływów.
Możemy wybrać sedes wiszący 9,
stojący – kompaktowy - lub zwykły,
a także narożny. Miski stojące łączymy
ze spłuczkami – dolno- lub górnopłukiem. Górnopłuki produkowane są
z tworzywa sztucznego i bardzo rzadko
obecnie stosowane. Dolnopłuki mogą
być wykonane z ceramiki lub tworzywa
sztucznego. Mają różne wymiary; może- Kompaktowa miska ustępowa

my wybrać też spłuczkę płaską, zajmującą niewiele miejsca.
Sedesy różnią się także rozwiązaniem
wewnątrz urządzenia – mogą mieć tzw.
półkę albo budowę lejową. Bardziej popularne są te drugie, gdyż łatwiej utrzymać
je w czystości.

Miska wisząca czy
kompakt?

W zależności od tego, jak chcemy zamontować sedes, możemy wybrać miskę wiszącą na
stelażu lub stojącą, mocowaną do podłogi. W wiszących zbiornik na wodę i wszelkie podłączenia
wodne ukryte są za ścianką. W kompaktach zbiornik na wodę i sedes są ze sobą połączone, ale doprowadzenie wody może być także ukryte (schowane pod lub za rezerwuar) lub może znajdować
się z boku zbiornika.
Kompakty i miski wiszące zajmują tyle samo
miejsca, z tym że decydując się na wiszącą miskę
ustępową zyskujemy dodatkową półeczkę, która
powstaje po obudowaniu zbiornika na wodę. Na
ściance lub półce znajduje się przycisk do uruchamiania spłuczki.
Zaletą wiszących misek ustępowych jest łatwość utrzymania wokół nich czystości. Ich wadą
jest wyższa cena.

Oszczędzajmy wodę
Większość produkowanych obecnie
spłuczek umożliwia oszczędzanie wody.
Przede wszystkim ograniczona została
ilość wody, jaką możemy jednorazowo zużyć do spłukania miski z 9 do 6 litrów.
Ponadto możemy wybrać jedno z dwóch
rozwiązań, które zapewnią jeszcze większą oszczędność wody:
I dwa przyciski, jeden z nich uruchamia
spłukiwanie sześcioma litrami (w niektórych modelach 9 litrami), a drugi
trzema litrami wody !;
I przycisk z funkcją „stop”, umożliwiający zatrzymanie spłukiwania w dowolnym momencie.

(fot. Grass Cavagna Group Polska)

>>

Jak król na tronie...
Najważniejszą cechą użytkową sedesów jest wygoda korzystania z nich. A to
oznacza odpowiednią wysokość i głębokość siedziska. Dlatego nawet jeżeli nasza
łazienka jest niewielka, nie oszczędzajmy
na wielkości muszli.

Bidety
Z wyglądu przypominają miskę ustępową – taki sam jest sposób montażu
i podłączenia do kanalizacji. Powinny
tworzyć komplet z sedesem. Zamiast
spłuczki mają zamontowaną baterię z ruchomym perlatorem, którym regulujemy
kierunek wypływu wody.

Deska z klasą

Deska musi pasować wielkością i kształtem do muszli ustępowej. Do wyboru mamy dwa podstawowe rodzaje materiału, z których są wykonywane: tani polipropylen i drogi duroplast. Ten pierwszy jest
elastyczny, ale mało odporny na zarysowania, natomiast deski z duroplastu są solidne, ale łatwiej mogą
pęknąć. Dlatego ciekawym rozwiązaniem jest pokrywa ze specjalnymi zawiasami, które blokują szybkie opadanie deski. Jest ona idealna do domu, w którym są małe dzieci.
Można kupić także deski sedesowe antybakteryjne. Tę właściwość
zawdzięczają dodaniu substancji na bazie tlenku srebra do surowca podstawowego, z którego wykonywana jest deska. Dzięki temu rozwój bakterii
jest bardzo spowolniony.
Możemy także wybrać deskę drewnianą albo miękką, wyściełaną
wewnątrz gąbką.
Żeby korzystanie z toalety było prawdziwą przyjemnością, możemy
zdecydować się na podgrzewaną deskę sedesową.
(fot. Duschy)

6 2005
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Wiszące przybory

Coraz częściej do montażu przyborów sanitarnych wykorzystuje się stelaże montażowe. Dzięki nim
możemy urządzić łazienkę w sposób niekonwencjonalny, wygodnie z niej korzystać i łatwo utrzymać ją
w czystości.
Stelaż montażowy wykonany jest z szyn stalowych z fabrycznie umocowanymi podłączeniami wody ciepłej i zimnej oraz odpływem. Do każdego elementu (umywalki, miski ustępowej, bidetu, pisuaru,
uchwytów dla osób niepełnosprawnych) przeznaczony jest odpowiedni stelaż, w którym ewentualne
podłączenia wodne i odpływ do kanalizacji przymocowane są na określonych wysokościach (a). Tak
więc, chcąc zamontować wiszący bidet, musimy kupić do niego stelaż.
Możemy zamontować pojedynczy stelaż, np. pod miskę ustępową albo kilka stelaży, oddzielnych do
każdego z urządzeń. Stelaże te można mocować do konstrukcji zbudowanej z szyn montażowych, mocowanych do ścian i podłogi. Oszczędza to czas i umożliwia np. budowanie niskich ścianek działowych
oraz dzielenie łazienki na strefy (b).
a – Do różnych urządzeń sanitarnych są różne stelaże instalacyjne: patrząc od lewej pierwszy jest do
umywalki, drugi - bidetu, trzeci - miski ustępowej
(fot. Geberit)

Przy solidnej ścianie

Do ściany murowanej mocuje się stelaże do zabudowy ciężkiej,
które obmurowujemy (c), a następnie tynkujemy lub obkładamy płytami gipsowo-kartonowymi. Nie należy ich montować do ścian o lekkiej konstrukcji (z samych płyt g-k), ponieważ nie mają dostatecznej wytrzymałości.
Jeśli stelaża nie można obmurować od dołu, należy dodatkowo zastosować stalowe
wsporniki (tzw. nogi montażowe), mocowane do podłogi, które przeniosą obciążenia
od miski ustępowej.

Gdy w ścianie nie ma oparcia...
Przy ściankach gipsowo-kartonowych montujemy stelaże do zabudowy lekkiej. Wykonane są one z wytrzymałych ram stalowych, tzw. samonośnych. Konstrukcja ramy jest
na tyle stabilna, że po zamontowaniu i obłożeniu płytami gipsowo-kartonowymi wytrzyma obciążenie: do 400 kg (miska ustępowa i bidet) i do 200 kg (umywalka). Stelaże te
b – Po obudowaniu płytami gipso- można montować zarówno do lekkich ścian działowych, jak i do ścian masywnych, a takwo-kartonowymi z konstrukcji tej
że łączyć z metalowymi profilami konstrukcyjnymi w tak zwane ścianki instalacyjne. Firpowstanie niska ścianka działowa
my oferują także zestaw elementów do zbudowania w tym systemie szachtu instalacyjz wiszącym sedesem (fot. Tece)
nego lub zamontowania wybranego urządzenia (np. miski ustępowej) w rogu pomiesz- c – Stelaż do zabudowy ciężkiej
czenia.
zamurowuje się cegłami
Wykorzystując stelaże do zabudowy lekkiej możemy wykonać wolno stojącą ściankę instalacyjną gipsowo-kartonową. (fot. Jomo)

>>

A może WC-bidet

Nie w każdej łazience znajdzie się miejsce
na bidet. Ale nie oznacza to rezygnacji z wygody. Możemy zdecydować się na urządzenie,
które łączy funkcje sedesu i bidetu, czyli tzw.
WC-bidet. Ma doprowadzenie zimnej i ciepłej
wody oraz zamontowaną baterię. Możemy nawet wybrać model z suszarką.
Ta ń s z y m
rozwiązaniem
będzie kupno
deski sedesowej wyposażonej w armaturę
bidetową.

>>

Żeby było wygodnie...

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiednich odległości pomiędzy poszczególnymi przyborami. Zwłaszcza
w małej łazience problemem może być wygodne ich rozmieszczenie:
I między umywalką a bidetem lub brodzikiem zachowajmy 30-centymetrową odległość;
I między bidetem a WC, wanną lub brodzikiem należy również zachować 30-centymetrową odległość;
I w odległości 20 cm od WC możemy zamontować: umywalkę, wannę i brodzik;
I brzeg umywalki może trochę nachodzić nad wannę, ale nie więcej niż 5 cm;
I należy zachować odpowiednie odległości od ściany: umywalkę i pisuar zamocujmy w odległości 30 cm
od ściany, a miskę ustępową w odległości 20 cm;
I pamiętajmy o odpowiednich wysokościach montowania przyborów. Jeżeli członkowie naszej rodziny
są przeciętnego wzrostu, umywalkę zamontujmy na wysokości 75-80 cm, wiszącą miskę ustępową
i bidet na wysokości 42-45 cm;
I zostawmy przed umywalką, sedesem i bidetem wolną przestrzeń. Minimalne zalecane wymiary pokazane są na rysunku.
Tyle miejsca potrzeba, żeby wygodnie korzystać z umywalki, sedesu i bidetu

Tak wygląda
WC-bidet
(fot. Roca)
70
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Umywalka Slice Me
wymiary: średnica 420 mm
materiał: drewno klonowe
pokryte lakierem
wodoodpornym,
stal kwasoodporna polerowana
cena brutto: 5000-6000 zł
LOGO DESIGN

Firmy:

Umywalka Dolce Vita
wymiary: 445x445 mm
materiał: żeliwo, ręcznie kuty
wspornik (1300 zł)
cena brutto: 1637 zł (biała), 2448 zł
(kobaltowa)
KOHLER (PRAJS)
Umywalka Twist
typ: dwukomorowa
wymiary: 1400x600 mm
materiał: stal nierdzewna, szczotkowana,
szkło sodowo-potasowe
cena brutto: szkło naturalne 4848 zł,
szkło piaskowane 5035 zł,
szkło lakierowane 5168 zł, szronione 5274 zł
KRZEMIEŃ
Sedes Ego
typ: wiszący
wymiary: 350x570 mm
materiał: ceramika
cena brutto: 1028 zł z zestawem montażowym (+ 99 zł
powłoka Reflex)
SANITEC KOŁO

Sedes HQA 008
typ: stojący, kompakt
z odpływem poziomym
spłuczka: 3/6 l
wymiary: 755x350x630 mm
materiał: ceramika
cena brutto z deską: 289 zł
GRASS CAVAGNA GROUP
POLSKA

Bidet Aveo
typ: wiszący,
jednootworowy
wymiary: wys. 320 mm
materiał: ceramika
cena brutto bez
armatury: 1757 zł (biały),
1991 zł (śnieżna biel),
2590 zł (biały mat)
VILLEROY & BOCH
Szafka na umywalkę
podblatową
Louisiana
typ: comp.262
z marmurowym blatem
i armaturą
cena brutto w komplecie: 18 452 zł
GAMADECOR (ANICAR)

AKRYL (umywalki)
(62) 753 48 48
www.akryl.pl
ANICAR
(22) 673 03 70
www.anicar.com.pl
BALEXIM (umywalki, stelaże)
(42) 648 41 31
www.balexim.com.pl
CERSANIT (umywalki, sedesy, bidety)
(41) 363 17 65
www.cersanit.com.pl
DEGER
(52) 351 10 07
www.deger.com.pl
DURAVIT (umywalki, sedesy, bidety)
(91) 431 63 23
www.duravit.com
DUSCHY (deski, armatury, akcesoria)
(22) 751 21 50
www.duschy.com
GAMA SAN (stelaże)
(58) 552 02 75
www.gamasan.pl
GEBERIT (stelaże)
(22) 843 06 96
www.geberit.com.pl
GORGIEL (stelaże)
(68) 347 37 59
www.gorgiel.com.pl
GRASS CAVAGNA GROUP POLSKA
(umywalski, sedesy, bidety)
(23) 662 68 01
www.grass.pl
GROHE POLSKA (armatury)
(22) 645 12 55
www.grohe.pl
HYBNER (umywalki, sedesy, bidety)
(61) 286 48 00
www.hybner.com.pl
IDEAL STANDARD (umywalki, sedesy, bidety,
baterie, akcesoria)
(71) 786 83 01
www.idealstandard.pl
INTRA (umywalki ze stali)
(33) 811 39 25
www.intra-group.com
JOPEX (umywalki, sedesy, bidety)
(32) 276 14 01
www.jopex.com.pl
KRZEMIEŃ (umywalki)
(33) 823 27 33
www.krzemien.com.pl
LOGO DESIGN (umywalki)
(52) 382 17 77
www.logodesign.pl
MARLEY POLSKA (stelaże)
(22) 847 51 40
www.marley.com.pl
MAX-FLIZ (umywalki, sedesy, bidety)
(12) 267 09 93
www.max-fliz.com.pl
PRAJS (umywalki, sedesy, bidety)
(22) 311 79 60
www.prajs.pl
ROCA POLSKA (umywalki, sedesy, bidety)
(32) 339 41 99
www.roca.pl
SANIFORM (umywalki)
(22) 728 15 73
www.saniform.com.pl
SANITEC KOŁO (umywalki, sedesy, bidety)
(63) 261 84 00
www.kolo.com.pl
TECE (stelaże)
(71) 392 48 30
www.tece.pl
TMW (stelaże)
(22) 797 07 42
www.tmw.pl
TTW Opex (umywalki, sedesy, bidety)
(22) 331 57 40
www.ttwopex.pl
VILLEROY & BOCH
(umywalki, sedesy, bidety, baterie)
(22) 645 17 23
www.villeroy-boch.pl
YETI (umywalki, sedesy, bidety)
(22) 851 40 81
www.yeti.pl

Co, za ile:
umywalka – od 100 zł;

Bidet X-L
typ: stojący, jednootworowy
wymiary:
270x610 mm,
wys. 540 mm
materiał: ceramika
cena brutto bez
armatury: 2301 zł
IDEAL STANDARD

– montaż stojący

muszla sedesowa – od 120 zł;
sedes kompaktowy – od 160 zł;
bidet – od 300 zł;
stelaż montażowy – od 200 zł.
Za takie kwoty możemy już kupić elementy
wyposażenia łazienki. Jeżeli chcemy mieć wyroby
z „wyższej półki” – zapłacimy więcej.
Obok przedstawiamy kilka propozycji.

– montaż wiszący
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