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Kiedy budowla cy osi gn  etap nazywany stanem surowym zamkni tym, przychodzi kolej 

na prac  ekip instalatorów (elektryków i hydraulików). Fachowcy wymagaj  od nas podj cia 

decyzji zwi zanych z usytuowaniem sprz tów w azienkach i w kuchni, rozmieszczeniem 

gniazd elektrycznych i grzejników w ca ym domu.

 Powinni my by  na to przygotowani, by nie wskazywa   przypadkowo miejsc ustawienia 

wanny czy sedesu, bo zwykle wyko czenie domu zaczynamy w a nie od azienki. 

Na tym etapie prac powinni my mie  te  szczegó owe projekty wszystkich pozosta ych 

wn trz uwzgl dniaj ce rozmieszczenie i wielko  sprz tów oraz mebli. Nale y te  konse-
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azienka

Wyka czanie domu zwykle zaczynamy 

od azienki. By by a wygodna i efektowna, musi 

by  rozs dnie zaprojektowana. 

Najlepiej skorzysta  z pomocy architekta 

wn trz lub spróbowa  samodzielnie zaplanowa

wn trze, ale to bardzo trudne zadanie!

Wa ne by nie odk ada  my lenia o wystroju 

azienki na czas po wykonaniu tynków!

PORADNIK WYKA CZANIA DOMU
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120 cm – maks. odleg o  sedesu od pio-

nu kanalizacyjnego,

3 m – maks. odleg o  brodzika od pio-

nu kanalizacyjnego,

20 cm – min. boczny odst p mi dzy cia-

n  a umywalk  lub sedesem,

30 cm – min. boczny odst p mi dzy cia-

n  lub sedesem a bidetem,

najdalej od pionu kanalizacyjnego mo -

na umie ci  umywalk  i pralk  (wyso-

ko usytuowany odp yw zapewnia odpo-

wiedni spadek), 

prysznic najlepiej ulokowa  jak najbli ej 

kratki wentylacyjnej, a najlepiej tu  pod 

ni  lub wzmocni  mechanicznie usuwa-

nie pary, montuj c wentylator.

Wymagane odleg o ci:
kwentnie je realizowa , by potem nie p aci

podwójnie za niezb dne przeróbki i nie 

fundowa  sobie sporo nerwów.

 Spontaniczne, nieprzemy lane zmiany 

w trakcie realizacji zawsze ko cz  si

chaosem, rosn c  komplikacj  problemów 

wykonawczych, cz sto niezadowoleniem 

z efektów, a nawet totaln  klap , na napraw

której zwykle jest ju  za pó no...

 Na d ugo przed wkroczeniem ekip 

wyko czeniowych do domu powinni my 

przemy le  i podj  decyzje zwi zane 

z tym etapem prac. Nawet je li zatrudniamy 

projektanta wn trz, to i tak samodzielnie, 

a najlepiej wspólnie ze cz onkami rodziny 

powinni my sprecyzowa  potrzeby 

i przemy le  sposoby ich realizacji, by 

korzystanie ze wszystkich pomieszcze ,

a w szczególno ci z azienki by o komforto-

we, a efekt ko cowy satysfakcjonuj cy.

Preferencje i oczekiwania
Zwo ajmy narad  rodzinn  i ustalmy 

upodobania wszystkich jej cz onków  (na 

razie czysto teoretycznie). Pomy lmy, czy 

preferujemy prysznic, czy wann ; czy marzy-

my o hydromasa u w wannie, czy wystarczy 

panel z dyszami w prysznicu, a mo e w ogóle 

jest to zbytek; zastanówmy si , czy obok se-

desu konieczny jest bidet, czy w ma e skiej 

azience umie ci  dwie umywalki, czy mo e

tylko du  kabin  prysznicow , a w azience 

synów dwa natryski itp. 

Przeanalizujmy wielko  i kszta t dost p-

nych na rynku sprz tów. Kszta t wanny (pro-

stok tna, owalna, okr g a, a mo e naro na 

symetryczna lub niesymetryczna itp.), sedes 

stoj cy typu kompakt czy podwieszany na 

stela u; to samo dotyczy bidetu; czy natrysk 

urz dzimy we wn ce, czy wstawimy kabin

(jakiego kszta tu); brodzik b dzie g boki 

czy p ytki, a mo e w ogóle go nie b dzie, 

a odp yw umie cimy w pod odze; umywalki 

powiesimy na cianie czy postawimy na 

szafkach, a mo e wpu cimy w blaty.

Wybór konkretnych 
modeli urz dze
Wielko  i kszta t azienki

Nadszed  czas, by sprawdzi , czy wybrane 

sprz ty zmieszcz  si  w naszej azience. 

Zalecam wnikliwie przestudiowa  rysunki 

(zamieszczone obok) informuj ce, jakie 

s  sprawdzone normy architektoniczne 

rozmieszczania sprz tów wzgl dem siebie 

i zapewnienia dostatecznej wolnej przestrze-

ni wokó  nich, by wygodnie i bezpiecznie 

korzysta o si  z azienki.

Po analizie wymiarów sprz tów i wielko ci 

azienki mo e si  okaza , e konieczne b d

zmiany liczby i uk adu wybranych urz dze

lub zmiany ich modelu (kszta tu i wielko ci).

W azience o powierzchni ok. 3,5 m2

zmie ci si  umywalka, sedes i kabina prysz-

nicowa. W mniejszej tylko dwa pierwsze 

sprz ty. Wanna, sedes i umywalka, eby 

mo na by o z nich wygodnie korzysta ,

wymagaj  minimum 4 m2.

W pomieszczeniach wi kszych, o po-

wierzchni powy ej 7 m2, zmieszcz  si

wszystkie sprz ty (wanna, kabina pryszni-

cowa, umywalka, sedes i bidet).

Do ma ych wn trz wybierzmy niewielkie 

sprz ty, mo na kupi  nawet specjalnie 

projektowane do ma ych azienek. 

W wi kszych azienkach mo na umie ci

dodatkowe sprz ty, np. podwójne umywalki 

i pojemne meble oraz elementy dekoracyjne. 

Mo na te  umownie podzieli azienk  na 

strefy: sanitarn  i higieniczn  (wyka czaj c

posadzk  p ytkami ceramicznymi i drewnem) 

lub przegrod  (z luksferów, p yt g-k lub cian-

ki instalacyjnej do podwieszanej ceramiki).

Styl wn trza

W tym momencie oprócz kryterium wiel-

ko ci, jako ci, rozwi za  technicznych 

dochodzi aspekt stylu, w jakim chcemy 

urz dzi  wn trze.

Dopasujmy urz dzenia sanitarne kszta -

tem, kolorem, materia em i  zdobieniami 

do projektowanego stylu. Dobierzmy te

odpowiednie baterie i model grzejnika. 

Dopiero potem wybierzmy glazur  i tera-

kot , gres lub kamie . Na koniec pomy lmy 

o meblach, dodatkach i  ozdobach.

NORMY ARCHITEKTONICZNE
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Inspiracji szukajmy w magazynach wn -

trzarskich, na targach, ekspozycjach sklepo-

wych, a nawet u znajomych (nie powielajmy 

jednak wiernie ich pomys ów). Szukajmy 

swojego stylu, bowiem indywidualno

zawsze jest w cenie.

Aby u atwi  kierunek osobistych poszu-

kiwa , w ramce poni ej umie cili my spis 

najbardziej popularnych i rozpoznawalnych 

stylów.

Po etapie czysto teoretycznym przyst -

pujemy do poszukiwania wybranych  mo-

deli sprz tów azienkowych: przegl damy 

Internet, katalogi i odwiedzamy sklepy, by 

dok adnie obejrze  konkretne modele.

Projekt architekta wn trz 
lub w asny
Je eli mamy sprecyzowan  koncepcj

urz dzenia azienki i czujemy si  na si ach 

zgrabnie j  zrealizowa  – to dzia ajmy. 

Niezb dna b dzie wyobra nia, du o samo-

zaparcia do poszukiwa  sprz tów i akceso-

riów oraz cierpliwo  do wykonawców. 

Warto wspomaga  si  poradnikami 

wn trzarskimi i programami telewizyjnymi 

po wi conymi takiej tematyce. Wycinajmy 

z gazet ciekawe rozwi zania i gromad my je 

w teczce, róbmy zdj cia ulubionych przed-

miotów, wypo yczajmy ze sklepów elemen-

ty do wyposa enia wn trz, przywie my je 

na budow  i oce my, czy b d  pasowa y do 

zastosowanych ju  materia ów.

Je li brak nam wiary we w asne mo liwo ci 

w tej dziedzinie, zwró my si  o pomoc do 

projektanta wn trz z wiedz  i do wiadcze-

niem, nie ekspedienta ze sklepu z armatur

czy pana glazurnika.

Architekt wn trz przygotuje zwarty kon-

cepcyjnie projekt, wesprze nas praktyczn

wiedz  i „sprzeda” wiele porad dotycz cych 

skali, proporcji, koloru, roli detalu, trików 

optycznych wartych zastosowania, itp.

Na ten etap pracy warto po wi ci

naprawd  du o czasu i uwagi, bo stosuj c

sprytne rozwi zania, mo emy wyda  mniej 

pieni dzy na kosztowne wyposa enie

i uzyska  ciekawszy efekt.

Monta  instalacji
Uzbrojeni w wiedz , wiadome decyzje 

i precyzyjny projekt mo emy wpu ci  do 

azienki fachowców od instalacji: wodno-

-kanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej 

i wentylacyjnej.

azienka powinna by  jak sprawnie 

dzia aj ca maszyna. Jak adne inne 

wn trze jest bowiem naszpikowana 

instalacjami ukrytymi w cianach, 

odpowiedzialnymi za  sprawne dzia anie 

urz dze  zapewniaj cych nam komfort 

w codziennych czynno ciach higienicz-

nych i relaksowaniu si .

Nie przegapmy tematu ciep ej pod ogi 

albo muzyki s cz cej si  z g o ników, bo 

po wyko czeniu ca ej azienki nie da si

ju  zamontowa  ogrzewania pod ogowego 

i poprowadzi  w sposób niewidoczny kabli 

od sprz tu graj cego.

Nawet taka zdawa oby si  drobna decyzja 

jak rozwi zanie zamaskowania pod cze

wody do umywalki ma znaczenie. Je li 

zaplanujemy szafk , to ma a nie cis o

w usytuowaniu odp ywu i zaworów do baterii 

nie b dzie mia a znaczenia przy dalszym 

monta u. Je li natomiast zechcemy zamon-

Nowoczesny: surowy minimalizm, popart, industrialny, bli ej klasyki, lekko ocieplony wy-

ra nymi dekoracjami;

Staro wiecki: miejsko lub dworkowo, romantycznie, art déco, secesyjnie, pa acowo;

Ekologiczny: z naturalnymi materia ami, cz sto z drewnem, kamieniami, w barwach ziemi;

Etno: styl skandynawski, orientalny, afryka ski, peruwia ski, meksyka ski,  polski ludowy, 

cepeliowski, prza ny wiejski;

Luksusowy: materia y z górnej pó ki – granity, marmury, trawertyny, z oto, kryszta y

Swarovskiego.

Znajd  swój niepowtarzalny styl

Na rozs dne zaplanowanie azienki warto 

po wi ci  sporo czasu i uwagi, bo stosuj c

sprytne rozwi zania mo emy wyda  mniej

pieni dzy na kosztowne wyposa anie 

i uzyska  ciekawszy efekt

NORMY ARCHITEKTONICZNE
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towa  umywalk  z pó postumentem, to rozstaw podej cia b dzie 

musia  by  precyzyjnie przygotowany, by pó noga rzeczywi cie 

zas oni a przy cza na cianie. 

Jeszcze wi kszej staranno ci wymaga od hydraulika przygoto-

wanie pod cze , które zawsze b d  widoczne przy zastosowaniu 

chromowego syfonu i w yków z ozdobnymi deklami.

Nie zaskoczmy hydraulika po czasie decyzj  o wyborze baterii 

podtynkowej, bo wymaga ona zupe nie innego przygotowania 

instalacji ni  tradycyjna bateria.

O technicznej stronie monta u azienkowych instalacji cz sto 

piszemy w naszym magazynie. W artykule tym skupiamy si  wi c

na funkcjonalno-dekoratorskich aspektach wyka czania azienki.

P ytki i bia y monta
Po instalatorach przychodzi pora na tynkarza i glazurnika. I tym 

razem musimy by  przygotowani na zapewnienie im frontu robót.

Zamawiaj c materia y wyko czeniowe takie jak glazura, tera-

kota, gres, kamie  czy drewno, trzeba pami ta , e na realizacj

zamówienia zwykle czeka si  minimum kilka tygodni, trzeba 

wi c zamówienie z o y  odpowiednio wcze niej, by zd y  z do-

staw  przed planowanym wkroczeniem do azienki glazurnika.

Warto wcze niej kupi  te  odpowiedni  ilo  klejów, spoin, 

silikonów i farb, by w trakcie uk adania p ytek nie okaza o si , e

czego  zabraknie. 

Uk adanie p ytek

Wymagajmy od glazurnika dok adno ci i staranno ci, szcze-

gólnie przy szlifowaniu kantów na naro ach i nieprzypadkowym 

rozmieszczaniu docinanych ko cówek p ytek.

 Zwró my uwag  na odst py mi dzy p ytkami: powinny by

równe, raczej ma e i starannie wype nienie spoin .

Spoina lub o  p ytek powinna si  pokrywa  z osi  sedesu i umy-

walki (mo na to ustali  dopiero wtedy, gdy znamy kszta t i wymiary 

sprz tów oraz kszta t, wielko  i planowane u o enie p ytek).

 Nie uk adajmy glazury pod sam sufit, wystarczy pas p ytek do 

wysoko ci ok. 120 cm (oprócz cian w kabinie, gdzie lepiej zakry

je ca e); powy ej p ytek mo na przyklei  wodoodporn  p yt  g-k 

lub na o y  tynk gipsowy i ciany pomalowa  na ciekawy kolor. 

Po kilku latach pozwoli to atwo zmieni  wygl d azienki bez 

konieczno ci skuwania p ytek.

Bia y monta

Wszystkie urz dzenia sanitarne powinny by  na budowie 

w momencie rozpoczynania pracy przez glazurnika. Trzeba je 

próbnie ustawia  w trakcie uk adania glazury, poniewa  zawsze 

s  do rozwi zania drobne problemy dotycz ce szczegó ów

techniczno-estetycznych.

Wann , umywalk , sedes, bidet powinien montowa  i pod -

cza  hydraulik, cz sto jednak robi to glazurnik, a czasem serwis 

Zamiast ustawia  wann  wzd u  w szej ciany azienki, mo na 

zbudowa  du  kabin  natryskow  z podwójnym brodzikiem. Tworz

j  trzy ciany ob o one p ytkami ceramicznymi i czwarta – szklana 

z otwieranymi drzwiami (jej wykonanie mo na zamówi  u szklarza). 

Komfortu dope ni luksusowy panel z dyszami i deszczownic

Natrysk we wn ce ciennej jest bezpieczniejszy i wygodniejszy ni

gotowa kabina prysznicowa. Umywalk  mo na zamontowa  na filarze 

obudowuj cym kana y wentylacyjne i pion wodno-kanalizacyjny. Wanna 

wsuni ta w g b wn ki pod oknem zajmie niewiele miejsca

Spontaniczne, nieprzemy lane 

zmiany w trakcie realizacji pro-

jektu zawsze ko cz  si  chaosem 

a czasem nawet totaln  klap ,

na napraw  której zwykle jest ju

za pó no

FUNKCJONALNE ROZWI ZANIA
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firmowy – je li decydujemy si  na wann  z hydromasa em lub 

np. kabin  parow . Monta  musi by  zawsze staranny i zgodny 

z instrukcj  producenta.

 Ustawienie sprz tów wymaga ogromnej precyzji; przesuni cie 

wanny czy sedesu o kilka centymetrów mo e wp yn  nie tylko 

na estetyk  wn trza, ale na wygod  korzystania z urz dzenia.

Uwaga! Nie pozwólmy na silikonowanie wszelkiej spartaczonej 

roboty pozwalaj ce ukry  b dy lub niedoróbki.

Lustra, meble i o wietlenie
Po zako czeniu prac glazurnika i zamontowaniu wszystkich 

sprz tów przychodzi czas na najprzyjemniejszy etap wyka czania 

azienki, która z minuty na minut  nabiera ostatecznego, za o o-

nego wygl du: wstawiamy i wieszamy szafki, przyklejamy lustra, 

instalujemy lampy i akcesoria azienkowe, ustawiamy dekoracje.

Lustra

 Powi ksz  i roz wietl  ma e wn trza. 

 Stosujmy je w du ych formatach. 

Nie zapomnijmy te  o ma ych, ruchomych zwierciad ach (uchyl-

nych lub na wysi gnikach) przydatnych przy goleniu lub robieniu 

makija u, najlepiej je li maj  wypuk , powi kszaj c  p aszczyzn .

Meble

W ma ych azienkach – ograniczmy je do minimum, niezb dn

szafk  umie my pod umywalk  lub powie my nad sedesem. 

W wi kszych azienkach – zaplanujmy miejsce na p ytkie, 

ale wysokie szafy, w których zmieszcz  si  kosmetyki, r czniki 

i chemia gospodarcza.

O wietlenie

Intensywne górne – jest niezb dne, by o wietli  cale wn trze.

Punktowe – warto zamontowa  podwójne lampki obok lustra nad 

umywalk  (nigdy nad nim), dodatkowo paroszczelny halogen nad 

kabin  prysznicow .

Dekoracyjne – np. kameralna lampa w formie pod wietlonych 

paneli, gzymsów lub ramp, halogeny, w e wietlne, lampki diodo-

we lub tradycyjne arówki ze ciemniaczem.

Akcesoria

Pó ki, wieszaki i uchwyty – nie musimy kupowa  ca ego 

kompletu ze sklepu, oryginalno  pomys ów i czenie elementów 

zapewni indywidualny styl.

Dekoracje – obrazki, zdj cia, plakaty, niewielkie rze by, kwiaty 

doniczkowe i ci te, misy z koralami, wiece itp. ozdoby dodadz

uroku ka dej azience i dope ni  dzie a jej urz dzania. 

Stela  do powieszenia sedesu mo na zamontowa  w wykutej w cianie 

wn ce lub dobudowa cian  chowaj c w niej ca  instalacj . Przestrze

powy ej sedesu warto wykorzysta  na szafk  wpuszczon  w cian  lub 

p ytkie wn ki na podr czne kosmetyki i r czniki

Wanna ustawiona pod oknem w poprzek azienki oraz zastosowanie 

ciemnego, kontrastuj cego koloru na tej cianie skraca optycznie do

d ugie wn trze. P ytkie umywalki bez szafek nie ograniczaj  przestrzeni 

i nie zw aj  przej cia

FUNKCJONALNE ROZWI ZANIA

Przed wkroczeniem do pracy instalatorów, trzeba przygotowa

im pole do pracy, czyli kupi  i przywie  niezb dne sprz ty i ak-

cesoria (by mogli je przymierzy , sprawdzi , czy pasuj  i w od-

powiednim momencie zamontowa ):

stela e instalacyjne do sedesu, umywalki i bidetu,

 glazur  i terakot  oraz kleje, spoiny, silikony i farby,

ceramik  sanitarn  i baterie,

grzejniki i materia y do ogrzewania pod ogowego, je li b dzie 

wodne, zamontuje je hydraulik, je li elektryczne – elektryk,

w czniki i gniazda bryzgoszczelne (z klapk ), wentylator, ciem-

niacze elektroniczne.

Nie zwlekaj z zakupami
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