Stelaże instalacyjne
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Wszystkie urz¹dzenia
ceramiczne, takie jak
umywalki, miski ustêpowe czy bidety, wymagaj¹
odpowiedniego mocowania. Coraz bardziej popularne staj¹ siê kryte systemy monta¿u –
estetyczne i praktyczne.
Stosuje siê je do zamontowania ceramiki podwieszanej. U³atwiaj¹ prace instalacyjne i pozwalaj¹ na niebanaln¹ aran¿acjê ³azienki.
fot. Grohe

Matylda Grzywacz

UKRYTE w ŚCIANIE
1 Miski ustêpowe podwieszane montuje siê
na stela¿ach instalacyjnych. Stela¿e obudowuje siê tak, ¿e wszystkie pod³¹czenia wodno-kanalizacyjne s¹ niewidoczne (fot. Geberit)
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eszcze do niedawna rury instalowano
jak za czasów naszych babæ. Najpierw
stawia³o siê mur, potem niszczy³o robi¹c
bruzdy do u³o¿enia przewodów, a nastêpnie wyrównywa³o i tynkowa³o – ju¿ po
wykonaniu instalacji sanitarnych. Nowoczesne sposoby monta¿u nie wymagaj¹
stosowania takich metod.
Zaplanowanie ³azienki czy innych
pomieszczeñ sanitarnych powinno byæ
bardzo dok³adne. Nie warto oszczêdzaæ
na systemach instalacyjnych lub przyborach sanitarnych. Koszty póŸniejszych
przeróbek b¹dŸ remontów bêd¹ bowiem
nieporównywalnie wiêksze.
Ju¿ na etapie projektu dobrze jest
przewidzieæ, jakiego typu miskê ustêpow¹
i bidet chcemy mieæ w ³azience oraz ubikacji – podwieszane czy stoj¹ce. Jeœli
zdecydujemy siê na ceramikê podwieszan¹, bêdziemy j¹ montowaæ na stela¿ach instalacyjnych 1.
Stela¿e instalacyjne pozwalaj¹ na dowoln¹ aran¿acjê ³azienki, maskuj¹ wszel-

J

przy³¹cza do zamontowania armatury, œruby mocuj¹ce, elementy rur, a w systemach
przeznaczonych do misek ustêpowych –
tak¿e podtynkowa sp³uczka 3. Ramê przykrêca siê œrubami do œciany. Pozostaje wiêc
wystarczaj¹co du¿o miejsca na instalacje
wodne oraz kanalizacyjne, które mo¿na
przeprowadziæ i pod³¹czyæ bezkolizyjnie.
Tak przygotowan¹ instalacjê naœcienn¹ zamurowuje siê do wysokoœci sufitu lub
zbiornika sp³uczki. Wszystkie elementy
systemu wykonane s¹ z wysokiej jakoœci
materia³ów odpornych na korozjê.
Na stela¿ach mo¿na zawieszaæ miski
ustêpowe, wyposa¿one w sp³uczkê podtynkow¹ z mo¿liwoœci¹ uruchomienia jej od
przodu lub z góry, bidety i umywalki. Mog¹
te¿ s³u¿yæ do pod³¹czenia uzbrojenia do wanien czy natrysków. Przystosowane s¹ do
monta¿u pojedynczego, szeregowego – na
szynie monta¿owej lub jako wolno stoj¹ce.

2 Do ró¿nych urz¹dzeñ sanitarnych s¹ ró¿ne stela¿e instalacyjne: patrz¹c od lewej pierwszy jest
do umywalki, drugi - bidetu, trzeci - miski ustêpowej (fot. Geberit)

kie nierównoœci i uszkodzenia œcian.
Umo¿liwiaj¹ te¿ ukrycie przewodów do
ciep³ej oraz zimnej wody jak te¿ rur kanalizacyjnych. Monta¿ ich jest bardzo szybki i prosty.
Decyduj¹c siê na stela¿ instalacyjny
mamy mo¿liwoœæ dowolnego uk³adania
przewodów, wykonywania po³¹czeñ oraz
dopasowania detali. Równie istotne jest to,
¿e monta¿ nie powoduje ba³aganu ani brudu, nie ma bowiem potrzeby kucia œcian.
Na naszym rynku systemy instalacji
przyœciennej oferuje kilka firm, s¹ to
m. in. Geberit, George Fisher, Grohe Polska, Friatec, Valsir, Wavin, Jomo, TMW.
Stosuje siê stela¿e do zamurowania i samonoœne. S¹ one wyspecjalizowane – inne
do monta¿u umywalki, inne bidetu,
a jeszcze inne sedesu 2.

Dwa podstawowe rodzaje stela¿y to:
do zamurowania – montowane na œcianie
i obmurowywane;
■ samonoœne – montowane na œcianie
i obudowywane p³yt¹ gipsowo-kartonow¹
lub montowane w lekkich œciankach dzia³owych o konstrukcji szkieletowej.
■

Stela¿e do zamurowania
S¹ one jednym z rodzajów stela¿y instalacyjnych. Pozwalaj¹ na dowoln¹ aran¿acjê
³azienki zarówno w przypadku modernizacji, jak i budowy nowego domu. System ten
stanowi¹ prefabrykowane elementy instalacji przymocowane do œciany, a nastêpnie
obmurowywane. Dziêki obmurowaniu
konstrukcji zyskuje ona odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ. Na metalowej ramie monta¿owej znajduj¹ siê zamocowane fabrycznie

3 Stela¿ do zamurowania przymocowuje siê do œciany (a), obudowuje ceg³ami, aby zyska³ odpowiedni¹ stabilnoœæ (b), a nastêpnie obk³ada p³ytkami ceramicznymi (c) (fot. Jomo)

4 W sk³ad stela¿a instalacyjnego do WC

a

b

c

wchodzi metalowa rama z zamontowanym
zbiornikiem sp³ukuj¹cym oraz niezbêdne przy³¹cza. Styropianowa obudowa sp³uczki ogranicza ha³as (fot. Wavin)

Ka¿dy taki stela¿ musi byæ obmurowany od do³u, po to, aby przenieœæ obci¹¿enia na strop. Gruboœæ sp³uczki podtynkowej wynosi najczêœciej 12 cm – czyli
du¿o mniej ni¿ sp³uczki natynkowej. Stela¿e do umywalki i bidetu maj¹ gruboœæ
oko³o 8 cm.
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Niektóre firmy oferuj¹ stela¿e przeznaczone do obmurowywania jedynie z zewn¹trz. Ca³kowicie zbêdne jest wymurowywanie wnêtrza elementu. Zamkniêta obudowa styropianowa stanowi dobry podk³ad
dla tynku, a jednoczeœnie poprawia izolacjê
akustyczn¹. Chroni ponadto zamontowan¹
wewn¹trz – niepo³¹czon¹ z obudow¹ – armaturê, np. sp³uczkê do WC 4.
5 Stela¿ samonoœny mo¿na zamontowaæ
w œcianie gipsowo-kartonowej

6 Stela¿ samonoœny mo¿e byæ zabudowany
w œciance instalacyjnej i przymocowany do
œciany murowanej

Stelaże instalacyjne
Mimo ¿e ca³y stela¿ monta¿owy ukryty jest za œcian¹, dostêp do elementów wewnêtrznych w sp³uczce nie jest trudny.
Otwór rewizyjny jest tak skonstruowany,
aby nie sprawia³ k³opotów instalatorom.
Zawór nape³niaj¹cy oraz odp³ywowy daj¹
siê ³atwo wyj¹æ ze sp³uczki, co pozwala
bez problemu dokonaæ ewentualnej naprawy czy konserwacji.

Stela¿e samonoœne
Stela¿e te mo¿na zamontowaæ miêdzy
profilami do p³yty gipsowo-kartonowej.
S¹ one dope³nieniem konstrukcji samej
œcianki, a czêsto kryj¹ elementy instalacji
sanitarnych, takie jak sp³uczki podtynkowe, podejœcia wodne, rury kanalizacyjne
czy wodomierze i zawory odcinaj¹ce. Znikaj¹ one za obudow¹, która mo¿e tworzyæ
praktyczne pó³ki 5.
Stela¿ samonoœny mo¿na równie¿
zastosowaæ jako element zabudowany
w œciance instalacyjnej, przed œcian¹ murowan¹ 6. Stela¿ wystarczy zamocowaæ do
stabilnego pod³o¿a oraz – w zale¿noœci od
tego, czy jest to œcianka instalacyjna lekka
przed œcian¹ murowan¹ czy lekka œcianka
dzia³owa – zamocowaæ go specjalnymi
uchwytami dystansowymi do œciany lub
przykrêciæ œrubami do stela¿y wchodz¹cych w sk³ad konstrukcji noœnej œcianki
gipsowo-kartonowej 7.
Poszczególne elementy systemu instalacyjnego mo¿na ³¹czyæ szeregowo za
pomoc¹ szyny monta¿owej – w dowolnej
konfiguracji przyborów sanitarnych 8.

8 Szyna monta¿owa pozwala na ustawianie
w dowolnej aran¿acji przyborów sanitarnych
(fot. TECE)

7 Zabudowa stela¿a w œcianie wolno stoj¹cej
o konstrukcji metalowej lub drewnianej nie
wymaga u¿ycia wsporników dystansowych
(fot. Geberit)

9 Stela¿e samonoœne do miski ustêpowej
i umywalki (fot. Sanit)

Stela¿e samonoœne pozwalaj¹ zagospodarowaæ pomieszczenie niezale¿nie od istniej¹cych przy³¹czy. System ten mo¿e byæ
stosowany do wszystkich urz¹dzeñ sanitarnych – muszli sedesowej, umywalki, pisuaru, bidetu, natrysku czy wanny 9.
W ofercie firm dostêpne s¹ stela¿e
w wysokoœci od 82 do 260 cm i g³êbokoœci
zabudowy od 12 do 23 cm. Niektóre firmy
proponuj¹ przed³u¿ki, które mog¹ zwiêkszyæ tê g³êbokoœæ do 40 cm.
Stela¿ instalacyjny wraz z zamontowan¹ misk¹ ustêpow¹ zajmuje mniej wiêcej tyle samo miejsca co tradycyjny sedes
ze zbiornikiem sp³ukuj¹cym.
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Znasz dobrego instalatora sanitarnego – poleæ go innym (str. 268)

Do stela¿y na ogó³ pasuje wiêkszoœæ
urz¹dzeñ sanitarnych o standardowych wymiarach. Jeœli jednak decydujemy siê na ceramikê o nietypowych gabarytach, musimy
sprawdziæ, czy stela¿ bêdzie do niej pasowa³
– producenci zwykle w instrukcjach monta¿u podaj¹ spis pasuj¹cych modeli ceramiki.

W rogu lub na wyspie
Interesuj¹c¹ propozycj¹ wœród stela¿y
samonoœnych s¹ modu³y, czyli gotowe zespo³y monta¿owe w trzech kszta³tach:
trójk¹tnym, trapezowym i prostok¹tnym.
U³atwiaj¹ one zagospodarowanie ³azienki
oraz upraszczaj¹ zestawienie potrzebnych
materia³ów -, !.
W ofercie producentów, np. firmy Geberit czy Grohe, s¹ stela¿e instalacyjne
naro¿ne przystosowane do monta¿u miski ustêpowej w rogu ³azienki. Elementy

te nie zastêpuj¹ istniej¹cych stela¿y, lecz
s¹ rozszerzeniem oferty. Jest to propozycja przeznaczona szczególnie do ma³ych
³azienek, w których oszczêdnoœæ nawet
kilku centymetrów jest bardzo istotna.
Nowy element pozwala uzyskaæ minimaln¹ szerokoœæ zabudowy 56 cm (60 cm – liczone po zabudowaniu p³yt¹ gipsowo-kartonow¹). Dotychczas specjalne wsporniki
naro¿ne umo¿liwia³y uzyskanie szerokoœci
zabudowy do 69 cm (73 cm – z p³yt¹ g-k).
Nowy rodzaj stela¿a mo¿e byæ mocowany
w nietypowy sposób – jednostronnie. Pozwala to na monta¿ miski ustêpowej na
przyk³ad u szczytu wanny @.
Na naszym rynku dostêpne s¹ równie¿
specjalne systemy instalacyjne umo¿liwiaj¹ce wykonanie dowolnej aran¿acji
wnêtrza – na przyk³ad wyspy w ³azience.
Dziêki odpowiedniemu przekrojowi profili s¹ one bardzo wytrzyma³e na zginanie.
Mo¿na wykonaæ z nich ka¿d¹, dowolnie
mocowan¹ œciankê instalacyjn¹ z mo¿liwoœci¹ powieszenia na niej ró¿nych przyborów sanitarnych.

Przyciski do WC
Wiêkszoœæ firm oferuje w swoich
sp³uczkach dwudzielne przyciski do
sp³ukiwania wod¹. Mo¿na wówczas wybraæ, zale¿nie od potrzeb, czy sp³ukuje siê
3. czy 6. litrami wody – wystarczy nacisn¹æ odpowiedni przycisk.
Ka¿da z firm oferuj¹cych systemy instalacji podtynkowych ma w swojej ofercie du¿y wybór przycisków do sp³uczek.
Mog¹ one byæ w ró¿nych wielkoœciach,
kolorach i kszta³tach.
Zwykle do wyboru s¹ dwa modele stela¿y do misek ustêpowych ró¿ni¹ce siê
- Modu³ w kszta³cie trapezowym (fot. Grohe)
@ Stela¿ do zamontowania miski ustêpowej
! Modu³ w kszta³cie prostok¹tnym (fot. Grohe)

w rogu ³azienki (fot. Tece)

# Przycisk do sp³ukiwania wod¹ w WC mo¿e
byæ uruchamiany od góry (fot. TMW)

$ Gdy przycisk uruchamiany jest z przodu,
zyskujemy praktyczn¹ pó³kê na kosmetyki
(fot. TMW)

umiejscowieniem przycisku sp³ukuj¹cego. Przycisk mo¿e byæ uruchamiany od
góry lub z przodu #, $.

Pamiêtajmy
Bardzo wa¿ne jest, aby stela¿ wykonany by³ z materia³ów dobrej jakoœci. Raz zainstalowany, powinien s³u¿yæ przez d³ugie
lata. Producenci oferuj¹ towar o zró¿nicowanej jakoœci.
Rama to element konstrukcyjny nara¿ony na ci¹g³e dzia³anie wilgoci. Ile
oczyszczona i pomalowana zacznie korodowaæ. Polska norma przewiduje obci¹¿enie statyczne dzia³aj¹ce na stela¿ do miski
ustêpowej i bidetu – po 400 kg, do umywalki – 200 kg, a pisuaru – 50 kg. S¹ to obci¹¿enia znacznie przekraczaj¹ce rzeczywiste naciski. Przy takich obci¹¿eniach, najmniejsze nawet œlady korozji w znacz¹cy
sposób os³abiaj¹ element.
Elementy monta¿owe powinny byæ
tak wykonane, aby nawet laik po przestudiowaniu instrukcji monta¿u, potrafi³ bezpiecznie i poprawnie zamontowaæ stela¿.
Przed ostateczn¹ decyzj¹, warto zapytaæ siê, na jak d³ugo firma daje gwarancjê,
czy ma certyfikaty na swoje produkty,
oraz o dostêpnoœæ serwisu.
I
Dane teleadresowe wiod¹cych producentów oraz orientacyjne ceny wybranych produktów przedstawiamy w rubryce Info
rynek na nastêpnej stronie.
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