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Na to pytanie moĝna odpowiedzieÊ krótko: co kto lubi i na
co pozwala mu miejsce. Szybka
kÈpiel pod prysznicem jest
bardzo wygodna zwïaszcza
rano, gdy wszyscy spieszÈ siÚ
do pracy czy szkoïy. W wannie natomiast moĝna poleĝeÊ
w pachnÈcej pianie, zrelaksowaÊ siÚ, a nawet poczytaÊ
ksiÈĝkÚ.
W obu wariantach warto pokusiÊ siÚ o zakup urzÈdzeñ umoĝliwiajÈcych hydromasaĝ.
W maïej ïazience wygodniej bÚdzie korzystaÊ z brodzika niĝ
z wanny, ale moĝna teĝ poïÈczyÊ dwa w jednym i na wannie
zamontowaÊ parawan lub kupiÊ
wanno-brodzik.
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KÈpiel

w
wannie
czy

pod prysznicem?
Wanna czy brodzik?
Joanna DÈbrowska

W wannie...
Materiaï
Wanny produkowane sÈ gïównie z emaliowanej stali i akrylu, ale moĝna równieĝ kupiÊ
wannÚ ĝeliwnÈ, a nawet z drewna.
Stal. Takie wanny majÈ ksztaït prostokÈta dïugoĂci 140–200 cm. Powïoka z emalii jest
trwaïa i odporna na Ărodki chemiczne uĝywane w domu. Niektóre wanny stalowe majÈ
antypoĂlizgowe dno, sÈ teĝ wanny przystosowane do zainstalowania hydromasaĝu. Wanny

fot. Cersanit

KupiliĂmy stary, parterowy
dom na wsi. Wymaga generalnego remontu. Planujemy
zaïoĝyÊ w nim nowe instalacje
i wyburzyÊ kilka Ăcian dziaïowych, a ponadto zamierzamy
nieco przebudowaÊ ïazienkÚ.
Jest niewielka, wiÚc wahamy
siÚ, czy wyposaĝyÊ jÈ w wannÚ, czy prysznic. Ja z mÚĝem
wolimy kÈpiele w wannie, mïodzieĝ – pod prysznicem. Kaĝda
ze stron zgïasza swoje racje.
Postanowiïam podejĂÊ do tematu obiektywnie, stÈd moja
proĂba do Redakcji o dostarczenie mi praktycznych oraz
techniczno-konstrukcyjnych informacji o kaĝdym z wariantów
– wannie i brodziku.

Wanna czy brodzik?

fot. Riho

Akrylowa wanna rÚcznie malowana na
zamówienie. Cena takiej wanny to minimum kilka
tysiÚcy zïotych

¿eliwna wanna wolno stojÈcÈ na ceramicznej
podstawie

W duĝej ïazience wannÚ moĝna umieĂciÊ
na Ărodku pomieszczenia, a instalacjÚ
doprowadzajÈcÈ wodÚ do baterii ukryÊ
w niskiej Ăciance montaĝowej, do której
podwiesiÊ moĝna wc i bidet

Wanny z hydromasaĝem
Wybór wanien z hydromasaĝem jest
bogaty i wcale nie muszÈ to byÊ urzÈdzenia
bardzo drogie. PamiÚtajmy tylko, ĝe oprócz
doprowadzenia wody i podïÈczenia do kanalizacji wymagajÈ teĝ zasilania z instalacji
elektrycznej.
W wannach z najprostszymi systemami
hydromasaĝu masuje tylko woda: pompa
sprÚĝa jÈ i wyrzuca pod ciĂnieniem z minimum czterech dysz na bokach wanny.
W wiÚkszoĂci urzÈdzeñ moĝliwa jest
regulacja natÚĝenia strumieni wody i kÈta
ustawienia dysz. KÈpiel staje siÚ jeszcze
przyjemniejsza, gdy moĝliwy jest masaĝ
wodny i powietrzny. Automatycznie
zwiÚksza siÚ wtedy ciĂnienie wody, masaĝ
staje siÚ intensywniejszy i efektywniejszy.
fot. Kludi

Ksztaït i wielkoĂÊ
W niewielkiej ïazience wannÚ
trzeba dobieraÊ przede wszystkim do
miejsca, w jakim moĝna jÈ ustawiÊ.
Do wyboru sÈ urzÈdzenia do umieszczenia przy Ăcianie lub w naroĝniku;
wolno stojÈce, które moĝna ustawiaÊ
zgodnie z nazwÈ – w dowolnym miejscu, nadajÈ siÚ raczej do wiÚkszych
ïazienek. PamiÚtajmy, ĝe im wiÚksza wanna, tym wiÚcej wody potrzeba do jej napeï-

nienia, co oczywiĂcie zwiÚksza koszty jej
eksploatacji.
Wanny naroĝne mogÈ byÊ symetryczne
i wtedy oba przylegajÈce do Ăcian boki
majÈ równej dïugoĂci, lub asymetryczne
– z jednym krótszym bokiem, w którym
umieszczony jest odpïyw i przelew.
Wanny do ustawienia poĂrodku pomieszczenia sÈ najczÚĂciej owalne, czÚsto
w stylistyce retro, na przykïad oparte na
mosiÚĝnych nogach w ksztaïcie lwich ïap.
Do takiej wanny trzeba doprowadziÊ w podïodze instalacjÚ wodnÈ i kanalizacyjnÈ.
Bateria wannowa moĝe byÊ wyprowadzona
z niskiej Ăcianki, o którÈ opieraÊ siÚ bÚdzie
urzÈdzenie, ale sÈ teĝ specjalne baterie,
które mocuje siÚ na wysokiej nodze bezpoĂrednio do podïogi.

fot. Kohl

stalowe sÈ zimne w dotyku, a wlewajÈca siÚ
do nich woda haïasuje; obie wady moĝna
znacznie zredukowaÊ przez osadzenie wanny na specjalnej ksztaïtce ze styropianu lub
warstwie pianki montaĝowej.
Akryl. Wanny z akrylu sÈ lekkie i bardzo
popularne m.in. dlatego, ĝe z tego materiaïu moĝna formowaÊ niemal dowolne
ksztaïty, ïatwo go teĝ barwiÊ na róĝne
kolory. WnÚtrze moĝe mieÊ wyprofilowane
siedzisko, podgïówek i podïokietniki.
W wyposaĝeniu mogÈ siÚ znaleěÊ takĝe
uchwyty, a dno moĝe byÊ antypoĂlizgowe.
Wanny akrylowe sÈ czÚsto sprzedawane
wraz z obudowÈ.
Drewno. Wybór takich wanien jest niewielki, ale kaĝde z takich urzÈdzeñ jest niezwykle efektowne. W tej grupie spotyka siÚ
najczÚĂciej wanny wolno stojÈce. Drewno
pochodzi z gatunków egzotycznych, musi
byÊ bowiem szczególnie odporne na wodÚ.
¿eliwo. Wanny z tego materiaïu
spotyka siÚ coraz rzadziej, bo sÈ bardzo
ciÚĝkie, wiÚc trudno je transportowaÊ
i montowaÊ.

fot. Sanitec Koïo

Baterie
Do kaĝdej wanny i prysznica niezbÚdna jest bateria i syfon.
W wannie wygodniej mieÊ urzÈdzenie odpïywowo-przelewowe, w którym korek zamyka siÚ przez obrócenie przykrywki przelewu.
Baterie wannowe róĝniÈ siÚ od prysznicowych gïównie tym,
ĝe majÈ wylewkÚ do napeïniania wanny. A oto jakie rodzaje
baterii sÈ do wyboru:
¥cienne. Baterie Ăcienne natynkowe sÈ w caïoĂci widoczne na Ăcianie, z podtynkowej widaÊ tylko wylewkÚ, uchwyty do regulowania wody oraz wÈĝ ze sïuchawkÈ mocowanÈ
na drÈĝku lub w uchwycie; elementy mieszajÈce wodÚ w takich bateriach sÈ ukryte w puszce pod tynkiem.
StojÈce nawannowe. Przeznaczone do montowania
w otworach wyciÚtych w obrzeĝu wanny (najczÚĂciej akrylowej) lub w stelaĝu umieszczanym w obudowie wanny.
Wolno stojÈce. Wysokie baterie do mocowania w podïodze – zwykle przy wannach wolno stojÈcych. Instalacje trzeba do nich doprowadziÊ w podïodze lub stropie.
BUDUJEMY DOM
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fot. Kohl
fot. Riho

Wanna z hydromasaĝem wodnym
i powietrznym. DecydujÈc siÚ na takÈ
wannÚ, trzeba pamiÚtaÊ o regularnych
dezynfekcjach, nie rzadziej niĝ co
2–3 tygodnie

Powietrze wtïaczane jest przez ukrytÈ
pod wannÈ dmuchawÚ i rozpylane
w wodzie przez system dysz i minidysz
umieszczonych w dnie i bokach wanny.
NajdelikatniejszÈ odmianÈ masaĝu jest masaĝ powietrzny, zwany teĝ pereïkowym.
PÚcherzyki powietrza masujÈ skórÚ, zaopatrujÈc jÈ w tlen i poprawiajÈc w ten sposób
krÈĝenie krwi i limfy. Masaĝ powietrzny
dziaïa równieĝ odprÚĝajÈco i relaksujÈco
na ukïad nerwowy. NowoĂciÈ jest masaĝ
falami ultraděwiÚkowymi. UmoĝliwiajÈ
go specjalne dysze wodne z emiterem fal
ultraděwiÚkowych. Fale te wnikajÈ gïÚboko
do warstw podskórnych ciaïa i powodujÈ
kurczenie oraz rozszerzanie siÚ naczyñ
krwionoĂnych. RozgrzewajÈ one tkanki,

poprawiajÈ ich ukrwienie i elastycznoĂÊ
skóry.
Wanny z masaĝem produkowane sÈ
z akrylu, majÈ rozmaite wymiary i ksztaïty,
które moĝna dopasowaÊ do prawie kaĝdej
ïazienki o powierzchni powyĝej 5 m2.
Poniewaĝ wannÚ podïÈcza siÚ do prÈdu,
bardzo waĝne jest zabezpieczenie przeciwporaĝeniowe. Niektóre modele majÈ
wbudowany wyïÈcznik róĝnicowo-prÈdowy,
który w razie zwarcia natychmiast odcina
dopïyw prÈdu.
Masaĝem mogÈ sterowaÊ systemy pneumatyczne lub elektroniczne. Pneumatyczne
sÈ tañsze i prostsze, ale majÈ mniejsze
moĝliwoĂci. Hydromasaĝ jest uruchamiany
„uderzeniem” powietrza po wciĂniÚciu
przycisku. Do sterowania elektronicznego
sïuĝy panel na brzegu wanny, do którego
doprowadzone jest napiÚcie bezpieczne
(24 V). System umoĝliwia uruchamianie
poszczególnych funkcji hydromasaĝu pojedynczo lub sekwencyjnie.

Dwuosobowa kabina prysznicowa
z hydromasaĝem to nie tylko szybki, poranny
prysznic, ale przede wszystkim sposób na miïy
relaks po ciÚĝkim dniu

...czy pod prysznicem?

fot. Riho

Najprostszy sposób na urzÈdzenie w domu
prysznica to kabina we wnÚce lub w naroĝniku Ăciany. Jej wnÚtrze trzeba wyïoĝyÊ
kafelkami i zamocowaÊ drzwi prysznicowe
lub teĝ boczne parawany. Brodzik moĝe byÊ
uformowany w podïodze lub kupiony gotowy, a do tego dopïyw wody, odprowadzenie
Ăcieków do kanalizacji i panel prysznicowy.
RozwiÈzanie mniej pracochïonne to zainstalowanie gotowej kabiny.
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Brodziki
Na rynku najwiÚcej jest brodzików z akrylu
oraz ze stali emaliowanej (i te sÈ najtañsze).
Drogie, ale przyjemnie ciepïe w dotyku sÈ

Pïaski brodzik moĝna zamontowaÊ
bezpoĂrednio na posadce lub na betonowym
podkïadzie

brodziki z konglomeratu marmurowego.
Produkuje siÚ teĝ brodziki – z drewna oraz
lakierowanego proszkowo aluminium.
Brodziki mogÈ mieÊ ksztaït kwadratu,
prostokÈta, koïa, elipsy lub wielokÈta.
Minimalne wymiary to 70 ´ 70 cm.
NajczÚĂciej brodziki sÈ wiÚksze: 80 ´ 80 cm,
90 ´ 90 cm i 100 cm.
GïÚbokoĂÊ brodzików jest zróĝnicowana;
standardowe majÈ 15 cm gïÚbokoĂci.
Najpïytsze – nazywane przez producentów tacami – majÈ ok. 7 cm. NajgïÚbsze,
w których moĝna zrobiÊ pranie lub wykÈpaÊ
maïe dziecko – ponad 30 cm.
W maïej ïazience brodzik umieszcza siÚ
najczÚĂciej w naroĝniku Ăcian, w wiÚkszych
wstawia siÚ niekiedy brodziki wolno stojÈce
– najczÚĂciej te na rzucie koïa.
Kabiny prysznicowe
Kabiny najczÚĂciej sprzedawane sÈ w komplecie z brodzikami. MogÈ przylegaÊ jednym
bokiem do Ăciany – kabina ma wtedy dwie
Ăcianki i drzwi, sÈ teĝ naroĝne (jedna Ăcianka i drzwi) oraz peïne – do montowania
jako wolno stojÈce; podobnie jak do wanny
wolno stojÈcej trzeba do nich doprowadziÊ
instalacje.
Kabina ma najczÚĂciej konstrukcjÚ ramowÈ – zwykle z lakierowanego proszkowo
aluminium. Ramy wypeïnione sÈ szkïem
lub szybami z tworzyw sztucznych – najczÚĂciej z tzw. szkïa akrylowego, szyby mogÈ
teĝ byÊ jedynie mocowane punktowo do
Ăciany (nie w ramie). Przeszklenia mogÈ byÊ
bezbarwne – przezroczyste lub barwione,
gïadkie lub z fakturÈ np. w ïezki, krople
wody czy fale.
Drzwi i Ăcianki kabiny muszÈ byÊ bardzo
dobrze uszczelnione. Drzwi mogÈ byÊ prze-

Wanna czy brodzik?

Prysznic ustawiony przy Ăcianie, obudowany
z dwóch stron pustakami szklanymi i zamykany
szklanymi drzwiami

suwne, rozwierane lub skïadane; zamykane
sÈ najczÚĂciej na magnesy.
Masaĝ pod prysznicem
Do masaĝu wodnego we wïasnym domu nie
trzeba mieÊ koniecznie wanny: wystarczy
wyposaĝyÊ kabinÚ prysznicowÈ w panel
z dyszami do hydromasaĝu. Panele prysznicowe mogÈ byÊ wyposaĝone w jednÈ
lub dwie sïuchawki prysznicowe (staïe

Do kÈpieli pod prysznicem nie jest
niezbÚdna specjalna kabina ani brodzik. DekoracyjnÈ zabudowÚ natrysku
moĝna wykonaÊ na przykïad z kolorowych pustaków szklanych lub wodoodpornych pïyt gipsowo-kartonowych
pokrytych pïytkami ceramicznymi;
taka zabudowa moĝe byÊ takĝe krzywoliniowa (pïyty gipsowo-kartonowe
Zasïona prysznicowa to najtañszy
moĝna ïatwo giÈÊ). Natrysk moĝe byÊ
sposób na zapobieganie
zamykany specjalnymi drzwiami, zarozchlapywaniu siÚ wody
sïaniany kotarÈ prysznicowÈ, a jeĂli
obudowa ma odpowiedni ksztaït zapobiegajÈcy rozpryskiwaniu siÚ wody – moĝna go zostawiÊ w ogóle bez zamkniÚcia.
fot. Adah

fot. Vitrosilicon

Natrysk bez kabiny

Natrysk bez brodzika
Na dnie takiego natrysku moĝna zastosowaÊ pïytki brodzik zwany tacÈ lub wyïoĝyÊ posadzkÚ pïytkami ceramicznymi. Trzeba wówczas odpowiednio wyprofilowaÊ posadzkÚ pod prysznicem (by woda nie wylewaïa siÚ poza jego obrys) i zamontowaÊ w niej kratkÚ odpïywowÈ.
¿eby dno natrysku mogïo znajdowaÊ siÚ na poziomie podïogi, jego podïÈczenie do kanalizacji – wraz z syfonem – musi siÚ mieĂciÊ w gruboĂci stropu i podkïadu podïogowego lub
podïogi na gruncie. Najlepiej wiÚc o takim rozwiÈzaniu pomyĂleÊ juĝ na etapie projektowania i budowania domu.
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parze. Jest ona od wierzchu przykryta kopuïÈ, zatrzymujÈcÈ ciepïo i wilgoÊ. FunkcjÈ
ïaěni steruje siÚ z panelu umieszczonego na
zewnÈtrz przy drzwiach kabiny. Funkcjami
kabiny steruje siÚ elektronicznie – pilotem.

WielkoĂÊ kabiny
Najpopularniejsze sÈ kabiny o wymiarach
80x80 cm i 90x90 cm. Kabina z systemem
do hydromasaĝu powinna byÊ wiÚksza –
100x100 cm.
Standardowa wysokoĂÊ kabin to 175 lub
185 cm, ale sÈ równieĝ wyĝsze – nawet
195-centymetrowe. Do tego trzeba jeszcze dodaÊ wysokoĂÊ brodzika, chyba ĝe
wpuszczony jest w podïogÚ, a kabina zamontowana jest bezpoĂrednio na niej.
Do bardzo maïych ïazienek przeznaczone sÈ kabiny 70 x 70 cm, ale nie sÈ one
wygodne.
Produkuje siÚ teĝ kabiny dwuosobowe,
a takĝe przeznaczone dla wiÚkszej liczby
osób kÈpiÈcych siÚ równoczeĂnie.

Dwa w jednym
JeĂli preferencje domowników sÈ rozbieĝne,
a nie ma miejsca i na wannÚ, i na natrysk,
moĝna wybraÊ urzÈdzenie ïÈczÈce w sobie
funkcje obydwóch.

Wanno-brodziki
SÈ to wanny akrylowe z uformowanym z jednej strony gïÚbokim brodzikiem. CzÚĂÊ brodzikowÈ wyposaĝa siÚ w panel prysznicowy
– moĝe byÊ takĝe z hydromasaĝem – i osïania
kabinÈ opartÈ na krawÚdzi wanny. Skïadane
lub przesuwne Ăcianki kabiny umoĝliwiajÈ
odgrodzenie prysznica nie tylko od ïazienki,
ale teĝ od pozostaïej czÚĂci wanny.
Parawany nawannowe. Nie przeszkadzajÈ
w kÈpieli w wannie, ale umoĝliwia teĝ wziÚcie
prysznica bez obawy o zachlapanie ïazienki

Wanna z otwieranymi szklanymi drzwiami
wyposaĝonymi w blokadÚ otwarcia, gdy jest ona
napeïniona

fot. Praktiker

fot. Praktiker

fot. Artweger

fot. Kludi

Panel prysznicowy z hartowanego szkïa,
wyposaĝony
w termostat,
3 regulowane
dysze boczne
oraz ruchomÈ
gïowicÚ z czterema rodzajami
strumienia

Podsumowanie
Trudno powiedzieÊ, który punkt w rozwaĝaniach dotyczÈcych wyboru jest
najwaĝniejszy. ZaczÈÊ jednak chyba trzeba
od preferencji domowników i ich wieku.
Do wanny ciÚĝko jest wejĂÊ osobie starszej,
z kolei w brodziku trudniej kÈpaÊ maïe
dziecko.
RozstrzygajÈce dla wyboru jest to, czy
wielkoĂÊ ïazienki umoĝliwia zainstalowanie
osobnej wanny i prysznica: ïazienka taka
powinna mieÊ minimum 8 m2. Typowa kabina zajmuje tylko ok. 0,70 m2 powierzchni,
zmieĂci siÚ wiÚc równieĝ w maïej ïazience.
JeĂli na oba urzÈdzenia brakuje miejsca,
warto rozwaĝyÊ wannÚ z obudowÈ, która
jest najczÚĂciej tañsza niĝ kabina prysznicowa z brodzikiem. Ale teĝ wanna z hydromasaĝem wcale nie musi byÊ droĝsza od kabiny
natryskowej z panelem do hydromasaĝu.
A koszt zaleĝy przede wszystkim od wielkoĂci urzÈdzenia, materiaïu, z którego jest
wykonane i wyposaĝenia.
Warto teĝ wziÈÊ pod uwagÚ koszty eksploatacji, na które wpïywaÊ bÚdzie zuĝycie
wody. W ciÈgu 10 min kÈpieli pod prysznicem zuĝywa siÚ ok. 60 l wody, podczas gdy
w wannie od 150 do 300 l.

Parawany
Montuje siÚ je na brzegu wanny i mocuje
z jednej strony do Ăciany. KonstrukcjÚ parawanów, podobnie jak kabin prysznicowych,
stanowiÈ najczÚĂciej aluminiowe profile,
a wypeïnienie Ăcianek – szyby z polistyrenu, akrylu lub bezpiecznego szkïa hartowanego. Parawany róĝniÈ siÚ równieĝ liczbÈ
skrzydeï i sposobem otwierania. MogÈ byÊ
jedno- lub kilkuczÚĂciowe, przesuwane,
skïadane w harmonijkÚ lub otwierane
wahadïowo. WysokoĂÊ parawanu wynosi
130–150 cm, a szerokoĂÊ 70–180 cm.

lub ruchome), a oprócz tego – od jednej do
kilkunastu dysz umieszczonych w dwóch
(lub rzadziej w jednym) rzÚdzie. Dysze montowane sÈ albo na przegubach, dziÚki czemu
moĝna regulowaÊ kierunek strumienia
wody, albo wbudowane w panel. Podobnie
jak sïuchawka prysznicowa mogÈ mieÊ kilka
rodzajów strumienia.
RozwiÈzaniem droĝszym od panelu
prysznicowego jest zestaw podtynkowy
z dyszami schowanymi bezpoĂrednio
w Ăcianach kabiny lub kompletnie wyposaĝona kabina wolno stojÈca. Najbardziej
wymagajÈcy wybraÊ mogÈ kabinÚ masaĝowo-parowÈ. Kabina, nazywana teĝ ïaěniÈ
rzymskÈ, umoĝliwia – oprócz wszystkich
funkcji hydromasaĝu – kÈpiel w gorÈcej

ZnaleěÊ moĝna teĝ prawdziwe wielofunkcyjne kombajny, w których wanna jest
caïkowicie zamykana Ăciankami i drzwiami
kabiny, a od góry przykryta kopuïÈ.
WewnÈtrz zaĂ mieĂci siÚ „wannowy” hydromasaĝ i ïaěnia masaĝowo-parowa.

