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W wannie...
Materia

Wanny produkowane s  g ównie z emaliowanej stali i akrylu, ale mo na równie  kupi

wann eliwn , a nawet z drewna.

Stal. Takie wanny maj  kszta t prostok ta d ugo ci 140–200 cm. Pow oka z emalii jest 

trwa a i odporna na rodki chemiczne u ywane w domu. Niektóre wanny stalowe maj

antypo lizgowe dno, s  te  wanny przystosowane do zainstalowania hydromasa u. Wanny 

DYLEMATY

K piel
czy

PYTANIE CZYTELNIKA

Kupili my stary, parterowy 

dom na wsi. Wymaga gene-

ralnego remontu. Planujemy 

za o y  w nim nowe instalacje 

i wyburzy  kilka cian dzia o-

wych, a ponadto zamierzamy 

nieco przebudowa azienk .

Jest niewielka, wi c wahamy 

si , czy wyposa y  j  w wan-

n , czy prysznic. Ja z m em

wolimy k piele w wannie, m o-

dzie  – pod prysznicem. Ka da

ze stron zg asza swoje racje. 

Postanowi am podej  do te-

matu obiektywnie, st d moja 

pro ba do Redakcji o dostar-

czenie mi praktycznych oraz 

techniczno-konstrukcyjnych in-

formacji o ka dym z wariantów 

– wannie i brodziku.

REDAKCJA

Na to pytanie mo na odpowie-

dzie  krótko: co kto lubi i na 

co pozwala mu miejsce. Szybka 

k piel pod prysznicem jest 

bardzo wygodna zw aszcza 

rano, gdy wszyscy spiesz  si

do pracy czy szko y. W wan-

nie natomiast mo na pole e

w pachn cej pianie, zrelakso-

wa  si , a nawet poczyta

ksi k .

W obu wariantach warto poku-

si  si  o zakup urz dze  umo -

liwiaj cych hydromasa .

W ma ej azience wygodniej b -

dzie korzysta  z brodzika ni

z wanny, ale mo na te  po -

czy  dwa w jednym i na wannie 

zamontowa  parawan lub kupi

wanno-brodzik.

Wanna czy brodzik?

Joanna D browska
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stalowe s   zimne w dotyku, a wlewaj ca si

do nich woda ha asuje; obie wady mo na 

znacznie zredukowa  przez osadzenie wan-

ny na specjalnej kszta tce ze styropianu lub 

warstwie pianki monta owej. 

Akryl. Wanny z akrylu s  lekkie i bardzo 

popularne m.in. dlatego, e z tego mate-

ria u mo na formowa  niemal dowolne 

kszta ty, atwo go te  barwi  na ró ne

kolory. Wn trze mo e mie  wyprofilowane 

siedzisko, podg ówek i pod okietniki. 

W wyposa eniu mog  si  znale  tak e

uchwyty, a dno mo e by  antypo lizgowe. 

Wanny akrylowe s  cz sto sprzedawane 

wraz z obudow .

Drewno. Wybór takich wanien jest nie-

wielki, ale ka de z takich urz dze  jest nie-

zwykle efektowne. W tej grupie spotyka si

najcz ciej wanny wolno stoj ce. Drewno 

pochodzi z gatunków egzotycznych, musi 

by  bowiem szczególnie odporne na wod .

eliwo. Wanny z tego materia u

spotyka si  coraz rzadziej, bo s  bardzo 

ci kie, wi c trudno je transportowa

i montowa .

Kszta t i wielko

W niewielkiej azience wann

trzeba dobiera  przede wszystkim do 

miejsca, w jakim mo na j  ustawi .

Do wyboru s  urz dzenia do umiesz-

czenia przy cianie lub w naro niku; 

wolno stoj ce, które mo na ustawia

zgodnie z nazw  – w dowolnym miej-

scu, nadaj  si  raczej do wi kszych 

azienek. Pami tajmy, e im wi ksza wan-

na, tym wi cej wody potrzeba do jej nape -

nienia, co oczywi cie zwi ksza koszty jej 

eksploatacji.

Wanny naro ne mog  by  symetryczne 

i wtedy oba przylegaj ce do cian boki 

maj  równej d ugo ci, lub asymetryczne 

– z jednym krótszym bokiem, w którym 

umieszczony jest odp yw i przelew. 

Wanny do ustawienia po rodku po-

mieszczenia s  najcz ciej owalne, cz sto 

w stylistyce retro, na przyk ad oparte na 

mosi nych nogach w kszta cie lwich ap. 

Do takiej wanny trzeba doprowadzi  w pod-

odze instalacj  wodn  i kanalizacyjn .

Bateria wannowa mo e by  wyprowadzona 

z niskiej cianki, o któr  opiera  si  b dzie 

urz dzenie, ale s  te  specjalne baterie, 

które mocuje si  na wysokiej nodze bezpo-

rednio do pod ogi.

Wanny z hydromasa em

Wybór wanien z hydromasa em jest 

bogaty i wcale nie musz  to by  urz dzenia 

bardzo drogie. Pami tajmy tylko, e oprócz 

doprowadzenia wody i pod czenia do ka-

nalizacji wymagaj  te  zasilania z instalacji 

elektrycznej. 

W wannach z najprostszymi systemami 

hydromasa u masuje tylko woda: pompa 

spr a j  i wyrzuca pod ci nieniem z mi-

nimum czterech dysz na bokach wanny. 

W wi kszo ci urz dze  mo liwa jest 

regulacja nat enia strumieni wody i k ta 

ustawienia dysz. K piel staje si  jeszcze 

przyjemniejsza, gdy mo liwy jest masa

wodny i powietrzny. Automatycznie 

zwi ksza si  wtedy ci nienie wody, masa

staje si  intensywniejszy i efektywniejszy. 

 Akrylowa wanna r cznie malowana na 

zamówienie. Cena takiej wanny to minimum kilka 

tysi cy z otych
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eliwna wanna wolno stoj c  na ceramicznej 

podstawie

 W du ej azience wann  mo na umie ci

na rodku pomieszczenia, a instalacj

doprowadzaj c  wod  do baterii ukry

w niskiej ciance monta owej, do której 

podwiesi  mo na wc i bidet Do ka dej wanny i prysznica niezb dna jest bateria i syfon. 

W wannie wygodniej mie  urz dzenie odp ywowo-przelewo-

we, w którym korek zamyka si  przez obrócenie przykryw-

ki przelewu. 

Baterie wannowe ró ni  si  od prysznicowych g ównie tym, 

e maj  wylewk  do nape niania wanny. A oto jakie rodzaje 

baterii s  do wyboru:

cienne. Baterie cienne natynkowe s  w ca o ci widocz-

ne na cianie, z podtynkowej wida  tylko wylewk , uchwy-

ty do regulowania wody oraz w  ze s uchawk  mocowan

na dr ku lub w uchwycie; elementy mieszaj ce wod  w ta-

kich bateriach s  ukryte w puszce pod tynkiem.

 Stoj ce nawannowe. Przeznaczone do montowania 

w otworach wyci tych w obrze u wanny (najcz ciej akry-

lowej) lub w stela u umieszczanym w obudowie wanny. 

 Wolno stoj ce. Wysokie baterie do mocowania w pod o-

dze – zwykle przy wannach wolno stoj cych. Instalacje trze-

ba do nich doprowadzi  w pod odze lub stropie.

Baterie
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Chromowana 

bateria wolno 

stoj ca. 

Jej monta  trzeba 

zaplanowa

najpó niej 

na etapie 

prowadzenia

instalacji
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Powietrze wt aczane jest przez ukryt

pod wann  dmuchaw  i rozpylane 

w wodzie przez system dysz i minidysz 

umieszczonych w dnie i bokach wanny. 

Najdelikatniejsz  odmian  masa u jest ma-

sa  powietrzny, zwany te  pere kowym.

P cherzyki powietrza masuj  skór , zaopa-

truj c j  w tlen i poprawiaj c w ten sposób 

kr enie krwi i limfy. Masa  powietrzny 

dzia a równie  odpr aj co i relaksuj co 

na uk ad nerwowy. Nowo ci  jest masa

falami ultrad wi kowymi. Umo liwiaj

go specjalne dysze wodne z emiterem fal 

ultrad wi kowych. Fale te wnikaj  g boko 

do warstw podskórnych cia a i powoduj

kurczenie oraz rozszerzanie si  naczy

krwiono nych. Rozgrzewaj  one tkanki, 

poprawiaj  ich ukrwienie i elastyczno

skóry. 

Wanny z masa em produkowane s

z akrylu, maj  rozmaite wymiary i kszta ty, 

które mo na dopasowa  do prawie ka dej

azienki o powierzchni powy ej 5 m2.

Poniewa  wann  pod cza si  do pr du, 

bardzo wa ne jest zabezpieczenie prze-

ciwpora eniowe. Niektóre modele maj

wbudowany wy cznik ró nicowo-pr dowy, 

który w razie zwarcia natychmiast odcina 

dop yw pr du. 

Masa em mog  sterowa  systemy pneu-

matyczne lub elektroniczne. Pneumatyczne 

s  ta sze i prostsze, ale maj  mniejsze 

mo liwo ci. Hydromasa  jest uruchamiany 

„uderzeniem” powietrza po wci ni ciu 

przycisku. Do sterowania elektronicznego 

s u y panel na brzegu wanny, do którego 

doprowadzone jest napi cie bezpieczne 

(24 V). System umo liwia uruchamianie 

poszczególnych funkcji hydromasa u poje-

dynczo lub sekwencyjnie.

...czy pod prysznicem?
Najprostszy sposób na urz dzenie w domu 

prysznica to kabina we wn ce lub w naro -

niku ciany. Jej  wn trze trzeba wy o y

kafelkami i zamocowa  drzwi prysznicowe 

lub te  boczne parawany. Brodzik mo e by

uformowany w pod odze lub kupiony goto-

wy, a do tego dop yw wody, odprowadzenie 

cieków do kanalizacji i panel prysznicowy. 

Rozwi zanie mniej pracoch onne to zain-

stalowanie gotowej kabiny. 

Brodziki

Na rynku najwi cej jest brodzików z akrylu 

oraz ze stali emaliowanej (i te s  najta sze).

Drogie, ale przyjemnie ciep e w dotyku s

brodziki z konglomeratu marmurowego. 

Produkuje si  te  brodziki – z drewna oraz 

lakierowanego proszkowo aluminium. 

Brodziki mog  mie  kszta t kwadratu, 

prostok ta, ko a, elipsy lub wielok ta. 

Minimalne wymiary to 70 ´ 70 cm. 

Najcz ciej brodziki s  wi ksze: 80 ´ 80 cm, 

90 ´ 90 cm i 100 cm. 

 G boko  brodzików jest zró nicowana; 

standardowe maj  15 cm g boko ci. 

Najp ytsze – nazywane przez producen-

tów tacami – maj  ok. 7 cm.  Najg bsze, 

w których mo na zrobi  pranie lub wyk pa

ma e dziecko – ponad 30 cm.

W ma ej azience brodzik umieszcza si

najcz ciej w naro niku cian, w wi kszych 

wstawia si  niekiedy brodziki wolno stoj ce 

– najcz ciej te na rzucie ko a.

Kabiny prysznicowe

Kabiny najcz ciej sprzedawane s  w kom-

plecie z brodzikami. Mog  przylega  jednym 

bokiem do ciany – kabina ma wtedy dwie 

cianki i drzwi, s  te  naro ne (jedna cian-

ka i drzwi) oraz pe ne – do montowania 

jako wolno stoj ce; podobnie jak do wanny 

wolno stoj cej trzeba do nich doprowadzi

instalacje. 

Kabina ma najcz ciej konstrukcj  ramo-

w  – zwykle z lakierowanego proszkowo 

aluminium. Ramy wype nione s  szk em

lub szybami z tworzyw sztucznych – najcz -

ciej z tzw. szk a akrylowego, szyby mog

te  by  jedynie mocowane punktowo do 

ciany (nie w ramie). Przeszklenia mog  by

bezbarwne – przezroczyste lub barwione, 

g adkie lub z faktur  np. w ezki, krople 

wody czy fale. 

Drzwi i cianki kabiny musz  by  bardzo 

dobrze uszczelnione. Drzwi mog  by  prze-

fo
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Wanna z hydromasa em wodnym 

i powietrznym. Decyduj c si  na tak

wann , trzeba pami ta  o regularnych 

dezynfekcjach, nie rzadziej ni  co 

2–3 tygodnie
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 P aski brodzik mo na zamontowa

bezpo rednio na posadce lub na betonowym 

podk adzie
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 Dwuosobowa kabina prysznicowa 

z hydromasa em to nie tylko szybki, poranny 

prysznic, ale przede wszystkim sposób na mi y

relaks po ci kim dniu 
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suwne, rozwierane lub sk adane; zamykane 

s  najcz ciej na magnesy. 

Masa  pod prysznicem

Do masa u wodnego we w asnym domu nie 

trzeba mie  koniecznie wanny:  wystarczy 

wyposa y  kabin  prysznicow  w panel 

z dyszami do hydromasa u. Panele prysz-

nicowe mog  by  wyposa one w jedn

lub dwie s uchawki prysznicowe (sta e

REKLAMA

Do k pieli pod prysznicem nie jest 

niezb dna specjalna kabina ani bro-

dzik. Dekoracyjn  zabudow  natrysku 

mo na wykona  na przyk ad z koloro-

wych pustaków szklanych lub wodo-

odpornych p yt gipsowo-kartonowych 

pokrytych p ytkami ceramicznymi; 

taka zabudowa mo e by  tak e krzy-

woliniowa (p yty gipsowo-kartonowe 

mo na atwo gi ). Natrysk mo e by

zamykany specjalnymi drzwiami, za-

s aniany kotar  prysznicow , a je li 

obudowa ma odpowiedni kszta t zapobiegaj cy rozpryskiwaniu si  wody – mo na go zosta-

wi  w ogóle bez zamkni cia.

Na dnie takiego natrysku mo na zastosowa  p ytki brodzik zwany tac  lub wy o y  posadz-

k  p ytkami ceramicznymi. Trzeba wówczas odpowiednio wyprofilowa  posadzk  pod prysz-

nicem (by woda nie wylewa a si  poza jego obrys) i zamontowa  w niej kratk  odp ywow .

eby dno natrysku mog o znajdowa  si  na poziomie pod ogi, jego pod czenie do kanali-

zacji – wraz z syfonem – musi si  mie ci  w grubo ci stropu i podk adu pod ogowego lub 

pod ogi na gruncie. Najlepiej wi c o takim rozwi zaniu pomy le  ju  na etapie projektowa-

nia i budowania domu.

Natrysk bez kabiny

Natrysk bez brodzika

Zas ona prysznicowa to najta szy 

sposób na zapobieganie 

rozchlapywaniu si  wody

 Prysznic ustawiony przy cianie, obudowany 

z dwóch stron pustakami szklanymi i zamykany 

szklanymi drzwiami
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Dylematy

lub ruchome), a oprócz tego – od jednej do 

kilkunastu dysz umieszczonych w dwóch 

(lub rzadziej w jednym) rz dzie. Dysze mon-

towane s  albo na przegubach, dzi ki czemu 

mo na regulowa  kierunek strumienia 

wody, albo wbudowane w panel. Podobnie 

jak s uchawka prysznicowa mog  mie  kilka 

rodzajów strumienia.

Rozwi zaniem dro szym od panelu 

prysznicowego jest zestaw podtynkowy

z dyszami schowanymi bezpo rednio 

w cianach kabiny lub kompletnie wypo-

sa ona kabina wolno stoj ca. Najbardziej 

wymagaj cy wybra  mog kabin  masa o-

wo-parow . Kabina, nazywana te a ni

rzymsk , umo liwia – oprócz wszystkich 

funkcji hydromasa u – k piel w gor cej 

parze. Jest ona od wierzchu przykryta ko-

pu , zatrzymuj c  ciep o i wilgo . Funkcj

a ni steruje si  z panelu umieszczonego na 

zewn trz przy drzwiach kabiny. Funkcjami 

kabiny steruje si  elektronicznie – pilotem.

Dwa w jednym
Je li preferencje domowników s  rozbie ne, 

a nie ma miejsca i na wann , i na natrysk, 

mo na wybra  urz dzenie cz ce w sobie 

funkcje obydwóch.

Parawany

Montuje si  je na brzegu wanny i mocuje 

z jednej strony do ciany. Konstrukcj  para-

wanów, podobnie jak kabin prysznicowych, 

stanowi  najcz ciej aluminiowe profile, 

a wype nienie cianek – szyby z polistyre-

nu, akrylu lub bezpiecznego szk a hartowa-

nego. Parawany ró ni  si  równie  liczb

skrzyde  i sposobem otwierania. Mog  by

jedno- lub kilkucz ciowe, przesuwane, 

sk adane w harmonijk  lub otwierane 

wahad owo. Wysoko  parawanu wynosi 

130–150 cm, a szeroko  70–180 cm.

Wanno-brodziki

S  to wanny akrylowe z uformowanym z jed-

nej strony g bokim brodzikiem. Cz  bro-

dzikow  wyposa a si  w panel prysznicowy 

– mo e by  tak e z hydromasa em – i os ania 

kabin  opart  na kraw dzi wanny. Sk adane 

lub przesuwne cianki kabiny umo liwiaj

odgrodzenie prysznica nie tylko od azienki, 

ale te  od pozosta ej cz ci wanny.

Znale  mo na te  prawdziwe wielo-

funkcyjne kombajny, w których wanna jest 

ca kowicie zamykana ciankami i drzwiami 

kabiny, a od góry przykryta kopu .

Wewn trz za  mie ci si  „wannowy” hydro-

masa  i a nia masa owo-parowa.

Podsumowanie
Trudno powiedzie , który punkt w roz-

wa aniach dotycz cych wyboru jest 

najwa niejszy. Zacz  jednak chyba trzeba 

od preferencji domowników i ich wieku. 

Do wanny ci ko jest wej  osobie starszej, 

z kolei w brodziku trudniej k pa  ma e

dziecko.

Rozstrzygaj ce dla wyboru jest to, czy 

wielko azienki umo liwia zainstalowanie 

osobnej wanny i prysznica: azienka taka 

powinna mie  minimum 8 m2. Typowa ka-

bina zajmuje tylko ok. 0,70 m2 powierzchni, 

zmie ci si  wi c równie  w ma ej azience.

Je li na oba urz dzenia brakuje miejsca, 

warto rozwa y  wann  z obudow , która 

jest najcz ciej ta sza ni  kabina prysznico-

wa z brodzikiem. Ale te  wanna z hydroma-

sa em wcale nie musi by  dro sza od kabiny 

natryskowej z panelem do hydromasa u. 

A koszt zale y przede wszystkim od wiel-

ko ci urz dzenia, materia u, z którego jest 

wykonane i wyposa enia.

Warto te  wzi  pod uwag  koszty eks-

ploatacji, na które wp ywa  b dzie zu ycie 

wody. W ci gu 10 min k pieli pod pryszni-

cem zu ywa si  ok. 60 l wody, podczas gdy 

w wannie od 150 do 300 l. 

Najpopularniejsze s  kabiny o wymiarach 

80x80 cm i 90x90 cm. Kabina z systemem 

do hydromasa u powinna by  wi ksza – 

100x100 cm. 

Standardowa wysoko  kabin to 175 lub 

185 cm, ale s  równie  wy sze – nawet 

195-centymetrowe. Do tego trzeba jesz-

cze doda  wysoko  brodzika, chyba e

wpuszczony jest w pod og , a kabina za-

montowana jest bezpo rednio na niej. 

Do bardzo ma ych azienek przeznaczo-

ne s  kabiny 70 x 70 cm, ale nie s  one 

wygodne. 

Produkuje si  te  kabiny dwuosobowe, 

a tak e przeznaczone dla wi kszej liczby 

osób k pi cych si  równocze nie.

Wielko  kabiny

 Parawany nawannowe. Nie przeszkadzaj

w k pieli w wannie, ale umo liwia te  wzi cie 

prysznica  bez obawy o zachlapanie azienki

Panel pryszni-

cowy z harto-

wanego szk a, 

wyposa ony 

w termostat, 

3 regulowane 

dysze boczne 

oraz ruchom

g owic  z czte-

rema rodzajami 

strumienia

 Wanna z otwieranymi szklanymi drzwiami 

wyposa onymi w blokad  otwarcia, gdy jest ona 

nape niona
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