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W a n n y

Projektuj¹c ³azienkê czêsto podoba
nam siê to, co stare – tak zwany styl retro.
Lubimy spogl¹daæ w przesz³oœæ, na przy-
k³ad do Anglii XIX wieku, kiedy to wraz
z upowszechnieniem siê wodoci¹gów po-
jawi³y siê ³azienki maj¹ce charakter po-
koju k¹pielowego. Wówczas, w ceramice
sanitarnej pojawi³y siê prostok¹tne
kszta³ty. Korzystaj¹c z tych wzorów two-
rzymy ³azienki w tak zwanym stylu an-
gielskim – ³¹czymy p³ytki ceramiczne 
z b³yszcz¹cym bia³ym szkliwem, umy-
walki obudowujemy drewnianymi szaf-
kami, a ca³oœæ wystroju ³azienki uzupe³-
niamy ciê¿kimi, drewnianymi meblami.

Niektórzy lubi¹ ma³e ³azienki, które
nie wymagaj¹ przestrzeni, skrywane 
w mroku przed promieniami s³oneczny-
mi. Ciemne kafle podkreœlaj¹ce ciasnotê
wnêtrza, rozety pokrywaj¹ce nie tylko
posadzkê, ale równie¿ œciany, drewniane
ramy lustra – to równie¿ styl angielski,
trochê secesyjny, trochê zmanierowany.
Moglibyœmy go nazwaæ angielskim
spleenem. 

Styl retro nie jest jedyn¹ panuj¹c¹
mod¹. Bia³a, klasyczna, elegancka cera-
mika w nowoczesnych wnêtrzach zostaje
wyparta przez stal, oczywiœcie tê najwy¿-
szej próby, nierdzewn¹, polerowan¹, 
o piêknej, lœni¹cej i g³adkiej powierzchni.
Niektórzy projektanci wykorzystuj¹ do
swoich projektów wiêzienne akcesoria.
Na przyk³ad trzy lata temu, w Stanach
Zjednoczonych, jeden z najwiêkszych
projektantów wiêziennych urz¹dzeñ sa-
nitarnych zosta³, dos³ownie, zalany fal¹
telefonów. Poproszono go, by przygoto-
wa³ now¹ liniê takiej ceramiki do miesz-
kañ. I tak oto stal, zwyk³a w swej urodzie,
sta³a siê wyznacznikiem czasu, wyznacz-
nikiem nowoczesnoœci we wnêtrzu.

Wanny tradycyjne
Dlaczego tradycyjne? Bo ich wyposa-

¿enie jest skromne. Nie maj¹ takich do-
datków jak hydromasa¿. Ale przecie¿
kszta³ty i oferta handlowa s¹ niezwykle
bogate.

Z czego wanna
Do wyboru mamy wanny wykonane 

z ¿eliwa, stali lub akrylu. Oferta handlowa
jest tak ogromna, ¿e nie mamy ¿adnych
trudnoœci z dobraniem wielkoœci i kszta³tu
wanny zarówno do ma³ej, jak i do du¿ej ³a-
zienki, czy pokoju k¹pielowego.

£azienka jest zazwyczaj pierwszym miejscem, 
które urz¹dzamy w nowym domu czy mieszkaniu. 

Chcemy by nasz dom by³ zarazem oryginalny, 
ale i zachowany w pewnym stylu, lub zgodny 

z mod¹. A jak wiadomo, moda jest jednym 
z najdziwniejszych wymys³ów ludzkich, 

bez której nie mo¿emy siê obejœæ. 
Wed³ug Etienne Pavilon – francuskiego poety 

– moda jest tyranem, od którego 
nic nas nie uwalnia

POKOCHASZ
KĄPIEL

(fot. HOESCH)



Dawniej bardzo popularne by³y ema-
liowane wanny ¿eliwne, jednak obecnie
coraz mniej siê ich produkuje. Wypar³y je
wanny akrylowe i stalowe. Podstawow¹

wad¹ ¿eliwa jest trzykrotnie wiêksza waga
ni¿ blachy, zalet¹ zaœ – du¿a wytrzyma-
³oœæ i d³ugie utrzymywanie ciep³a. 

Wanny stalowe emaliowane � s¹
bardzo popularne ze wzglêdu na doœæ ni-
sk¹ cenê, trwa³oœæ i bezproblemowe u¿yt-
kowanie przez wiele lat. Dziêki bardzo
dok³adnemu po³¹czeniu emalii ze stal¹,
powierzchnia takich wanien jest wytrzy-
ma³a i g³adka, odporna na dzia³anie kwa-
sów i osadzanie siê kamienia. Wanny te,
pomimo wielu zalet, maj¹ te¿ wady: s¹
zimne w dotyku, a nalewana do nich wo-
da robi wiele ha³asu. Mo¿na ten odg³os
zredukowaæ umieszczaj¹c wannê na po-
duszce z pianki monta¿owej. Blachê sta-
low¹ bardzo ³atwo utrzymaæ w czystoœci 
i dobrym stanie, gdy¿ jest odporna na
uszkodzenia. Mo¿na wiêc czyœciæ j¹ wie-
loma proszkami, bez obaw o zarysowanie. 

Liczne oferty producentów pozwalaj¹
na dobranie wanny niemal ka¿dego wy-
miaru i do niemal ka¿dej ³azienki. Najm-
niejsze maj¹ d³ugoœæ 70 cm, a najwiêksze
190-200 cm. Niektóre modele wanien sta-
lowych oferowane s¹ z antypoœlizgowym
dnem. Czêsto istnieje te¿ mo¿liwoœæ za-
montowania chromowanych uchwytów
oraz systemów hydromasa¿u. 

Wanny akrylowe �. Po raz pierwszy
wannê z akrylu sanitarnego wyproduko-
wano w 1920 r. Materia³ ten nazywano
wówczas sztucznym szk³em. Jednocze-
œnie by³ „lekki jak piórko”, odporny na

wysok¹ temperaturê, korozjê i przebar-
wienia. Obecnie wanny akrylowe to naj-
chêtniej kupowany rodzaj tych urz¹dzeñ.

Wanny akrylowe formowane s¹ z p³yt
gruboœci 5 mm, w skomplikowanym pro-
cesie t³oczenia ciœnieniowo-pró¿niowego.
W jego wyniku otrzymuje siê tak zwan¹
„wyt³oczkê”, któr¹ nastêpnie usztywnia
siê i dodatkowo wzmacnia od spodu
wk³adk¹ z p³yty paŸdzierzowej, a ponadto
laminuje siê ¿ywic¹ poliestrowo-szklan¹. 

Akryl jest materia³em o jednolitej
strukturze i takiej samej barwie w ca³ej
masie. Dlatego w przypadku jakiegokol-
wiek zarysowania lub zadrapania, nie ma
wiêkszych problemów z usuniêciem
uszkodzenia. S³u¿¹ do tego specjalne pa-
sty polerskie. W przeciwieñstwie do wa-
nien tradycyjnych, na powierzchni wa-
nien akrylowych nie powstaj¹ odpryski,
czyli miejsca, w których niezwykle chêt-
nie rozwijaj¹ siê drobnoustroje, nie two-
rz¹ siê te¿ rdzawe zacieki i nie osadzaj¹ siê
t³uszcze czy myd³o. 

Akryl jest lekki i ³atwy w monta¿u.
Zdarza siê jednak, ¿e takie wanny szybciej
matowiej¹, ani¿eli wanny z blachy stalowej. 

Odmian¹ wanien akrylowych s¹ mo-
dele produkowane z quarylu. Jest to ma-
teria³ sk³adaj¹cy siê m. in. z akrylu wy-
pe³nionego kwarcem, który jest natural-
n¹, mocn¹ substancj¹ mineraln¹. Dziêki
formowaniu metod¹ prasowania mo¿emy
uzyskaæ dowolny kszta³t urz¹dzenia, 
w tym tak¿e o prostych kantach, co w przy-
padku zwyk³ego akrylu by³o niemo¿liwe.

Wanny akrylowe mog¹ mieæ antypo-
œlizgowe dno, wyprofilowane pod³okiet-
niki i przed³u¿one oparcie na plecy. Dla
zwiêkszenia komfortu k¹pieli, na œcian-
kach montuje siê dodatkowe uchwyty, 
a za oparciem – miêkkie zag³ówki. 

3
Dom 6 2 0 0 4budujemy

��Wanna stalowa na pierwszy rzut oka niczym nie ró¿ni siê od akrylowej (fot. Roca)

��Wanny akrylowe to obecnie najchêtniej 
kupowany rodzaj wanien (fot. Sanplast)

Wanny akrylowe mog¹ byæ wzmacnia-
ne materia³em o nazwie Belatec, który na-
daje im dodatkow¹ wytrzyma³oœæ i stabil-
noœæ. Materia³ ten jest równie¿ izolatorem
akustycznym i termicznym. Izolacja aku-
styczna gwarantuje, ¿e przy nape³nianiu
wanny wod¹, jak i póŸniej przy samej k¹-
pieli, nasi wspó³mieszkañcy nie s¹ nara¿e-
ni na ha³asy. Izolacja termiczna oznacza
natomiast, ¿e temperatura k¹pieli przez
d³u¿szy czas bêdzie sta³a, a powierzchnia
wanny nie bêdzie nieprzyjemnie ch³odna.
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Do wyboru, do koloru
Ró¿norodnoœæ oferty rynkowej wa-

nien jest tak ogromna, ¿e wybór konkret-
nego modelu mo¿e sprawiæ nie lada k³o-
pot. Wiêkszoœæ producentów oferuje do
swoich wanien gotowe obudowy, które s¹
wykonane z tego samego materia³u i w
tym samym kolorze. 

Wanny prostok¹tne – mog¹ mieæ sze-
rokoœæ od 70 do 90 cm, d³ugoœæ od 140 do
190 cm, g³êbokoœæ od 39 do 42 cm. Ich
pojemnoœæ wynosi od 115 do 190 dm3 �.
Rachunki za zu¿yt¹ wodê bêd¹ jednak
mniejsze, ni¿ wskazuje na to pojemnoœæ
wanny. Przeciêtna objêtoœæ ludzkiego cia-

³a wynosi 70 dm3, a wiêc musimy wlaæ 
o tyle mniej wody, aby wanna by³a pe³na. 

W wannach prostok¹tnych otwór od-
p³ywowy najczêœciej znajduje siê na œcia-
nie krótszego boku, naprzeciwko miejsca
do siedzenia. Ten rodzaj wanien ³atwo jest
obudowaæ œciank¹ lub obmurowaæ i ob³o-
¿yæ p³ytkami ceramicznymi.

Wanny naro¿ne symetryczne. Pro-
stopad³e do siebie boki tych wanien maj¹
tak¹ sam¹ d³ugoœæ – od 130 do 157 cm �.
G³êbokoœæ wynosi od 42 do 60 cm, a po-
jemnoœæ od 220 do 270 dm3. Otwór od-
p³ywowy znajduje siê na tej œcianie, gdzie
przelew. Podobnie jak wanny prostok¹t-
ne, wanny symetryczne mo¿na obudowaæ
lub obmurowaæ, ale mo¿na te¿ kupiæ go-
tow¹ obudowê.

Wanny naro¿ne asymetryczne. Pro-
stopad³e boki maj¹ ró¿n¹ d³ugoœæ. Krót-

szy mo¿e mieæ od 75 do 105 cm, nato-
miast d³u¿szy – od 150 do 170 cm. G³êbo-
koœæ wanien to od 36 do 42 cm, a pojem-
noœæ 175-230 dm3. Wanny naro¿ne asyme-
tryczne zwykle oferowane s¹ w dwóch
wersjach – prawej lub lewej – zale¿nie od
umieszczenia krótszego boku wanny �. 

Pamiêtaj! Kupuj¹c tak¹ wannê, trze-
ba okreœliæ, z której strony ma byæ krót-
szy bok – z prawej czy lewej.

Otwory odp³ywowy i przelewowy
znajduj¹ siê w krótszym boku wanny.
Zabudowanie wanny naro¿nej asyme-
trycznej jest trudniejsze ni¿ prostok¹t-
nej. Wymaga bowiem wiêkszej precyzji 
i czasu – ze wzglêdu na krzywiznê przed-
niej œciany.

Wanny okr¹g³e lub owalne. Mog¹ so-
bie na nie pozwoliæ jedynie w³aœciciele

du¿ych ³azienek czy salonów k¹pielo-
wych, gdy¿ wymagaj¹ sporo miejsca. No 
i najefektowniej prezentuj¹ siê na œrodku
³azienki, na przyk³ad wpuszczone w pod-
³ogê. Mo¿na je obudowaæ œciank¹ gipso-
wo-kartonow¹ i ob³o¿yæ p³ytkami cera-
micznymi. Czêsto montowane s¹ w blacie,
podobnie jak umywalki. Miejsce usytu-
owania odp³ywu i przelewu zale¿y g³ów-
nie od kszta³tu wanny �, �.
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��Model prostok¹tny wanny z podg³ówkami,
które mo¿na regulowaæ (fot. Hoesch)

��K¹piel w wannie asymetrycznej jest tak sa-
mo wygodna, jak w podobnej wielkoœci wannie
prostok¹tnej, choæ sama wanna zajmuje mniej
miejsca  (fot. Sanplast)

��Wanna owalna wprowadzi do ³azienki  kli-
mat luksusu (fot. Koralle)

��Do tej wanny, wpuszczonej w pod³ogê,
wchodzi siê schodkami (fot. Hoesch)

��Symetryczn¹ wannê najczêœciej montuje
siê w rogu ³azienki (fot. Ko³o)



Wanno-brodziki – to propozycja dla
osób, które jednakowo lubi¹ d³ugie k¹-
piele w wannie i szybk¹ k¹piel pod prysz-
nicem. S¹ to nawannowe kabiny pryszni-
cowe oraz wanno-brodziki – nieco ni¿sze
ni¿ tradycyjne wanny, dziêki czemu ³a-
twiej jest do nich wchodziæ i z nich wy-
chodziæ. Polecane s¹ tym, którzy chc¹ za-
oszczêdziæ na kupowaniu oddzielnej ka-
biny natryskowej i wanny. Kupuje siê je
razem z parawanem. Przewidziane miej-
sce do natrysku jest pokryte specjaln¹,
karbowan¹ powierzchni¹, uniemo¿liwia-
j¹c¹ poœlizg. Wanno-brodziki mog¹ byæ
prostok¹tne, naro¿ne symetryczne i asy-
metryczne. 

Dobry monta¿ to podstawa
Bardzo wa¿ne dla póŸniejszego kom-

fortu u¿ytkowania jest, aby wanna by³a
stabilnie i pewnie zamontowana. Œredniej
wielkoœci wanna z k¹pi¹c¹ siê osob¹ wa¿y
nie mniej ni¿ 200 kg. Wanny mog¹ byæ
mocowane na specjalnych stela¿ach i no-
gach monta¿owych dopasowanych do
kszta³tu urz¹dzenia; s¹ zazwyczaj sprze-
dawane w komplecie. Niektóre wanny 
w stylu retro sprzedawane s¹ z ozdobnymi
nogami.

Sam monta¿ nie jest bardzo trudny:
do dna wanny przykrêca siê dwa metalo-
we ceowniki i mocuje nó¿ki lub stela¿.
Ich wysokoœæ nale¿y tak ustawiæ, aby sy-
fon nie dotyka³ do pod³o¿a, a brzegi wan-
ny by³y w poziomie. Zaleca siê ustawienie
wanny z lekkim spadkiem dna, co gwa-
rantuje sp³ywanie wody w kierunku od-
p³ywu. Niekiedy w zestawie monta¿owym
znajduj¹ siê metalowe uchwyty, które s³u-
¿¹ do umocowania krawêdzi wanny do
œciany. Trzeba pamiêtaæ, aby po zamonto-
waniu wanny, nape³niæ j¹ wod¹ i spraw-
dziæ poprawnoœæ wykonanego monta¿u
oraz szczelnoœæ odp³ywu. Dopiero wów-
czas wannê mo¿na obudowaæ. 

Wa¿ne jest te¿, aby odleg³oœæ miêdzy
doln¹ krawêdzi¹ urz¹dzenia, a pod³og¹
by³a przynajmniej o jeden centymetr
wiêksza ni¿ wysokoœæ zamontowanego sy-
fonu. Ta z kolei winna wynosiæ zwykle od
13 do 16 cm, a odleg³oœæ od górnej krawê-
dzi wanny do pod³o¿a, na którym ona stoi
– od 55 do 60 cm. 

Dodatkowe elementy
Obudowa. Obudowa wanny mo¿e sta-

nowiæ jednolit¹ ca³oœæ lub te¿ sk³adaæ siê

z oddzielnych p³yt. W drugim przypadku
stosuje siê p³yty z tzw. lanego szk³a. Mo¿-
na te¿ zastosowaæ obudowê z p³yt styro-
pianowych, sk³adaj¹cych siê z dna i p³yt
bocznych. Po zamontowaniu wanny z for-
m¹ styropianow¹ oraz po pod³¹czeniu jej
do instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
œcianki takiej formy wykañczamy np.
p³ytkami ceramicznymi. Oprócz p³ytek
mo¿na te¿ zainstalowaæ obudowê z akry-
lu, któr¹ mocuje siê na stela¿u, kupowa-
nym w komplecie z wann¹. 

Obudowê mo¿e stanowiæ tak¿e drew-
no, które uprzednio trzeba odpowiednio
zaimpregnowaæ. 

Zamkniêcie wodne, czyli syfon. Wan-
na – jak ka¿de inne urz¹dzenie, z którego
odp³ywaj¹ œcieki – wymaga zainstalowa-
nia syfonu. Stanowi on zamkniêcie dla
pozostaj¹cej w nim wody i tym samym za-
pobiega przedostawaniu siê nieprzyjem-
nych zapachów z instalacji kanalizacyj-
nej. Zazwyczaj montuje siê syfony z two-
rzywa sztucznego, rozbieralne b¹dŸ te¿
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Wanna z parawanem
Nawannowe kabiny natryskowe zwane s¹ te¿ parawanami nawannowymi. Monto-

wane s¹ bezpoœrednio na wannie, dziêki czemu podczas k¹pieli pod³oga dooko³a urz¹-
dzenia pozostaje sucha. Parawany zbudowane s¹ z profili i œcianek, podobnie jak kabi-
ny prysznicowe. Profile s¹ to najczêœciej aluminiowe elementy konstrukcyjne, lakiero-
wane proszkowo, powlekane anodowo lub malowane farbami epoksydowo-proszkowy-
mi. Elementy profili mog¹ byæ p³askie lub zaokr¹glone, dostêpne w kilku kolorach.
Œcianki kabin wykonywane s¹ z tworzywa sztucznego – polistyrenu, akrylu lub z bez-
piecznego szk³a hartowanego ró¿nej gruboœci – od 4 do 8 mm. Mog¹ byæ przezroczyste,
matowe, przydymiane, z nadrukiem lub t³oczonym wzorem. Szczeliny miêdzy œcian¹
³azienki i profilem uszczelniane s¹ wodoodpornym silikonem, zaœ w po³¹czeniach szyb
i profili stosuje siê, prócz silikonu, gumowe lub magnetyczne uszczelki. Producenci
oferuj¹ parawany jedno- lub kilkuczêœciowe, przesuwane, sk³adane w harmonijkê lub
otwierane wahad³owo 	, 
.

	�Parawan nawannowy mo¿e byæ jedno- 
(fot. Ko³o)...


�...lub trójczêœciowy (fot. Ko³o)



R A P O R T 20
CE

RA
M

IK
A 

SA
N

IT
AR

N
A

6

nierozbieralne, czyli tak zwane samo-
oczyszczaj¹ce siê (ich kszta³t zapobiega
gromadzeniu siê zanieczyszczeñ). Jeœli
wybierzemy syfon wymagaj¹cy obs³ugi, to
nie wolno zapomnieæ, ¿e w obudowie
wanny musi siê znaleŸæ otwór rewizyjny,
który umo¿liwi jego oczyszczenie, gdy sy-
fon ulegnie zatkaniu. Otwór ten mo¿e byæ
zakryty p³ytkami, zamocowanymi na
przyk³ad na zamki magnetyczne. Otwór
rewizyjny warto zrobiæ nawet wtedy, gdy
syfon nie wymaga obs³ugi.

Urz¹dzenie odp³ywowo-przelewowe.
W ka¿dej wannie s¹ dwa otwory: odp³y-
wowy – znajduje siê w dnie i s³u¿y do
spuszczania wody po k¹pieli oraz przele-
wowy – umieszczony w œciance i zabez-
pieczaj¹cy przed zalaniem ³azienki. Œred-
nica przewodu odp³ywowego wynosi 
50 mm. Jeszcze niedawno jedynym roz-
wi¹zaniem by³o zatykanie odp³ywu gumo-
wym korkiem przyczepionym na ³añcusz-
ku do brzegu wanny. Teraz ów korek mo-
¿e byæ wyposa¿ony w magnes, dziêki któ-
remu trzyma siê œcianki wanny, lub mo¿e
byæ wk³adany w os³onê otworu przelewo-
wego. Jednak najpowszechniejsze sta³y siê
zestawy odp³ywowo-przelewowe, w któ-
rych korek zamyka siê przez obracanie
przykrywki otworu przelewowego. 
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��Bateria wannowa, odp³yw i przelew mog¹
byæ zintegrowane w jednym urz¹dzeniu (fot.
Kludi)

��Bardzo nowoczesna bateria ustawiona
obok wanny (fot. Duravit)

�Tradycyjna bateria wannowa (fot. Kludi)

Czy wiesz, ¿e...
O uzdrawiaj¹cych w³aœciwoœciach wody

wiedziano ju¿ w Staro¿ytnoœci. Pierwsze
wzmianki o zastosowaniu wody jako œrodka
leczniczego mo¿na znaleŸæ w bardzo zna-
nym indyjskim traktacie Rigweda – najstar-
szej z indyjskich Wed – powsta³ym oko³o
1 500 lat przed Chrystusem. 

W Babilonie u¿ywano wody do leczenia
„wewnêtrznych chorób”, w staro¿ytnym Egip-
cie uwa¿ano, ¿e k¹piele w Nilu przywracaj¹
p³odnoœæ. W tradycji ¯ydów siedmiokrotne
zanurzenie w Jordanie zapobiega³o tr¹dowi. 

W staro¿ytnej Grecji znakomity filozof 
i matematyk, Pitagoras, opracowa³ ca³y sys-
tem zimnych k¹pieli w celu hartowania cia³a
i odœwie¿ania myœli. „Ojciec medycyny” –
Hipokrates pisa³ o zastosowaniu wody jako
œrodka leczniczego w wielu dolegliwoœciach. 

W Rzymie budowano ogromne ³aŸnie, 
w których jednorazowo mog³o zmieœciæ siê
6000 osób. By³y to urz¹dzenia publiczne, a wiêc
stosowanie wody mia³o znaczenie powszechne.

Jako pierwsi, pod koniec lat 60-tych za-
stosowali w domowej wannie pompê wodn¹
napêdzan¹ elektrycznie bracia JACUZZI –
amerykañscy in¿ynierowie w³oskiego podcho-
dzenia. Od nazwiska prekursorów hydroma-
sa¿u po dziœ dzieñ funkcjonuje zwyczajowa
nazwa wanny z hydromasa¿em – „jacuzzi“.

Dysza wodna
OœwietlenieRozdzielacz strumienia 

powietrza

Dysza powietrzna

Mikrodysza wodna

Pompa

Odp³yw 
i ssak wodny

Przelew

Zawór elektromagnetyczny
Dezynfekcja W³¹cznik Regulator powietrza

Sterownik

Czujniki poziomu wody

Dmuchawa

Czujnik temperatury

��Schemat wanny z hydromasa¿em



Baterie. Mog¹ byæ œcienne lub te¿
sztorcowe, czyli montowane na pozio-
mym brzegu wanny, regulowane jednym
uchwytem, albo dwoma pokrêt³ami, za-
zwyczaj maj¹ te¿ s³uchawkê prysznico-
w¹. Producenci oferuj¹ równie¿ po³¹cze-
nie systemu odp³ywowo-przelewowego 
z funkcj¹ nape³niania wanny wod¹. 
W takim systemie woda wyp³ywa spod
os³ony otworu przelewowego Umo¿liwia
to bardzo ciche nape³nianie wanny, po-
niewa¿ woda sp³ywa po œciance w dó³, 
a nie opada z szumem, jak z tradycyjnej
wylewki �. Do takiego systemu montu-
je siê jednouchwytow¹ bateriê podtynko-
w¹ bez wylewki. 

Najlepiej jest, gdy bateria zainstalo-
wana jest w takim miejscu, by podczas
k¹pieli w wannie istnia³a mo¿liwoœæ
swobodnego regulowania dop³ywu wody
i korzystania z natrysku. Bateria œcienna
powinna mieæ tak d³ug¹ wylewkê, aby
strumieñ wody nie natrafia³ na poziomy
brzeg wanny, lecz do jej wnêtrza . Ba-
terie sztorcowe instaluje siê w otworach
na obrze¿u wanny. Wanny stalowe maj¹
czêsto gotowe takie otwory, w wannach
akrylowych zaœ trzeba je zwykle wyko-
naæ samemu. Nie jest to trudne zadanie –

potrzebna jest jedynie pi³a otwornicowa
do drewna. mo¿na te¿ bateriê ustawiæ
obok wanny �. 

Ciep³¹ i zimn¹ wodê nale¿y doprowa-
dziæ do baterii przewodami œrednicy 
15 mm. Przeciêtna wydajnoœæ baterii
wannowej wynosi 18 litrów na minutê.
Nape³nienie ma³ej wanny pojemnoœci 
160 litrów bêdzie trwa³o oko³o 5 minut. 

Wanny z hydromasa¿em
Ka¿dego dnia jesteœmy nara¿eni na

stres i szybkie tempo ¿ycia. Wprowadze-
nie w nasze ¿ycie elementów relaksuj¹-
cych, takich jak na przyk³ad hydromasa¿,
mo¿e znacznie poprawiæ samopoczucie �.

Pozytywne efekty hydromasa¿u ob-
jawiaj¹ siê w obni¿eniu napiêcia tkanek,
stymulacji kr¹¿enia krwi i rozproszeniu
p³ynów ustrojowych. S¹ to efekty ko-
rzystne, szczególnie  przy uprawianiu
sportów, po wypadkach, przy leczeniu
skurczów miêœniowych. Hydromasa¿,
dzia³aj¹cy w krótkim czasie, odœwie¿a
zmêczone cia³o i zesztywnia³e stawy. D³u-
gotrwa³y masa¿ spowalnia reakcjê i wzma-
ga koncentracjê, prowadzi do relaksu.
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��Ca³y mechanizm hydromasa¿u zamontowany jest pod wann¹. Anatomia wanny z hydromasa-
¿em (fot. Cadazzo)

��Luksusowa wanna z hydromasa¿em; mo¿e z niej korzystaæ naraz kilka osób (fot. Hoesch)

Dysza wodna

Pompa wodna

Clearflo – oczyszczaj¹cy system automatycznego
sp³ukiwania resztek pok¹pielowych

Dmuchawa

Obudowa dyszy
Podgrzewacz

Czujnik poziomu
wody

Skrzynka 
sterownicza

Sterowanie 
podgrzewacza 
z termostatem

Urz¹dzenie
przelewowo
-odp³ywowe

Panel steruj¹cy

Wlew wody 
typu wodospad

Ssak

Bateria z termostatem
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Masa¿ ten mo¿na stosowaæ zarówno dla
ca³ego cia³a, jak i tylko dla poszczegól-
nych jego czêœci. 

Obecnie niemal wszystkie rodzaje
wanien oferowane na naszym rynku do-
stêpne s¹  z wersji z hydromasa¿em �.
Do ka¿dej takiej wanny mo¿na dokupiæ
tak zwany panel maskuj¹cy, który jest
znacznie lepszym rozwi¹zaniem, ni¿ sta-
³a obudowa. W razie awarii systemu pa-
nel wystarczy zdj¹æ. Awarie takie zdarza-
j¹ siê niezwykle rzadko, nie wiêcej ni¿ raz
na kilkanaœcie lat, ale zawsze istnieje ry-
zyko, ¿e mo¿e siê to przytrafiæ w³aœnie 
w wannie obudowanej na sta³e.

Podczas pracy hydromasa¿u wanna
lekko drga, przez co wszelkie po³¹czenia
ze œcian¹ trwale siê rozszczelniaj¹. Owe
drgania mo¿na jednak wyciszyæ podk³a-
daj¹c pod wannê materia³ t³umi¹cy. 

W sta³ej obudowie wanny nale¿y zo-
stawiæ otwór rewizyjny o wymiarach 40x40
cm do pompy i skrzynki elektrycznej,
otwór wentylacyjny do systemu powietrz-
nego oraz ewentualny otwór do konserwa-
cji systemu dezynfekuj¹cego.

Wymagaj¹ca wanna
£azienka, w której chcielibyœmy za-

instalowaæ wannê z hydromasa¿em po-
winna mieæ minimum 7 m2. Do wanny,
oprócz instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
nale¿y doprowadziæ instalacjê elektrycz-
n¹ z bezpiecznikiem 16 A oraz przeciw-
po¿arowym wy³¹cznikiem ró¿nicowo-
pr¹dowym o czu³oœci 30 mA. Zazwyczaj
wy³¹cznik ten jest montowany przez pro-
ducenta w hermetycznie zamkniêtej, nie-
dostêpnej dla osoby k¹pi¹cej siê, skrzyn-
ce elektronicznej. Pod³o¿e, na którym ma
staæ wanna powinno byæ wypoziomowa-
ne, a podejœcie instalacji elektrycznej byæ
poni¿ej poziomu wanny, oko³o 30 cm od
pod³o¿a. 

Trzy rodzaje masa¿u
K¹piel pere³kowa, czyli masa¿ po-

wietrzny polega na wt³aczaniu powietrza,
specjaln¹ rur¹, przez liczne otworki 
w dnie lub przez dysze powietrzne. 

Istniej¹ dwa sposoby.  Pierwszy to wt³a-
czanie powietrza do komory znajduj¹cej siê
pod dnem wanny – tzw. „podwójne dno”.
Nastêpnie powietrze przelatuje przez liczne
otwory w dnie akrylowym. Resztki wody
pozostaj¹ce w podwójnym dnie mog¹ po-
wodowaæ rozwój grzybów pleœniowych.
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W a n n y

��Dysze mog¹ byæ rozmieszczone na œciankach lub w dnie  (fot. Teuco)

��Masa¿ ultradŸwiêkami dzia³a na poziomie komórki i pobudza dwa wa¿ne czynniki: aktywnoœæ
enzymów i dotlenianie 

Tradycyjny hydromasa¿

Wszystkie komórki s¹ œciœniête Jedna komórka œciœniêta, ale s¹siednie 
rozkurczone

Hydrosonic



Wannê tak¹ – bez automatycznie zamyka-
nych dysz – trzeba czyœciæ specjalnymi
œrodkami odka¿aj¹cymi i po ka¿dym spusz-
czeniu wody nale¿y pamiêtaæ o w³¹czeniu
na chwilê pompy powietrznej. 

Drugim sposobem, znacznie lepszym,
s¹ mosiê¿ne dysze maj¹ce w swoim kor-
pusie liczne otworki. Konstrukcja dysz
powinna mieæ zabezpieczenie przed cofa-
niem siê wody, kiedy nie pracuje dmu-
chawa, gdy¿ cofaj¹ca siê woda mo¿e spo-
wodowaæ zalanie dysz i powa¿n¹ awariê. 

Ka¿dy z systemów powinien mieæ za-
instalowane rurki drena¿owe odprowa-
dzaj¹ce wodê do kanalizacji, aby po za-
koñczeniu k¹pieli, woda nie pozostawa³a
w systemie.

Bicze wodne, czyli masa¿ wodno-po-
wietrzny sk³ada siê z pompy wodnej na-
pêdzanej silnikiem elektrycznym oraz
dysz bocznych zamontowanych w wan-
nie, ssaka i systemu orurowania ³¹cz¹cego
pompê z dyszami. Pompa wodna pobiera
wodê przez ssak, a nastêpnie wt³acza j¹ 
z powrotem do wanny poprzez dysze. Wo-
da kr¹¿y w systemie zamkniêtym, wraz 
z tysi¹cem b¹belków wydostaj¹cych siê 
z dysz, i masuje cia³o ze wszystkich stron.
W systemie masa¿u wodno-powietrznego
istnieje mo¿liwoœæ odpowietrzenia wody,
co powoduje zwiêkszenia si³y strumienia
wylatuj¹cego z dysz. Te zaœ powinny mieæ
mo¿liwoœæ regulacji kierunku strumienia
wody tak, aby masowane by³y wybrane
czêœci cia³a. W niektórych wannach mon-
tuje siê dysze wibruj¹ce, które podczas
obracania siê masuj¹ wiêkszy obszar cia³a.
Aby praca dysz by³a satysfakcjonuj¹ca,
wa¿ny jest odpowiedni dobór pompy. Jej
moc wynosi od nawet poni¿ej 1 kW, w za-
le¿noœci od pojemnoœci wanny, iloœci dysz
oraz ich wielkoœci. 

Masa¿ falami ultradŸwiêkowymi. Ul-
tradŸwiêki to bezpieczne fale o bardzo wy-
sokiej czêstotliwoœci. Ich dzia³anie polega
na tym, ¿e wnikaj¹ g³êboko do wnêtrza cia-
³a, oddzia³uj¹c mechanicznie i wytwarza-
j¹c efekt cieplny. Ten pierwszy,  poprzez
kurczenie siê komórek cia³a (ok. 3 milio-
nów razy na sekundê), poprawia elastycz-
noœæ tkanek i zapobiega nieestetycznym
zmianom naskórka, jak na przyk³ad cellu-
lit. Pierwszy system z wykorzystaniem ul-
tradŸwiêków do hydromasa¿u to Hydroso-
nic firmy Teuco �, �. Hydrosonic jest po-
dobny z wygl¹du do hydormasa¿u wanno-
wego z ukrytym wewn¹trz systemem emi-
tuj¹cym masuj¹ce fale dŸwiêkowe. Specjal-
na dysza strumieniowa ³¹czy strumieñ wo-
dy i powietrza z emisj¹ szerokiego zakresu
fal ultradŸwiêkowych �. Hydrosonic w
pe³ni wykorzystuj¹c w³aœciwoœci wody,
emituje ultradŸwiêki w formie wachlarza,
obejmuj¹cego ca³e cia³o, a nie ograniczaj¹-
cego siê tylko do niektórych miejsc. Masa¿
ten mo¿na zastosowaæ w kilku wariantach:
n upiêkszaj¹cy – u³atwia usuwanie pozo-

sta³oœci metabolizmu komórkowego,
który jest jedn¹ z przyczyn powstawania
cellulitu; 

n tonizuj¹cy – ³agodzi napiêcia i przywra-
ca energiê, pobudzaj¹c metabolizm ko-
mórkowy;

n antystresowy – równowa¿¹cy dzia³anie
mechaniczne i termiczne; 

n po æwiczeniach sportowych – maksy-
malnie wykorzystuje dzia³anie termicz-
ne ultradŸwiêków.

Sterowanie masa¿em
Do sterowania masa¿em mog¹ s³u¿yæ

w³¹czniki pneumatyczne lub elektroniczne. 
Sterowanie pneumatyczne jest naj-

tañszym i najprostszym system w³¹cza-
nia. Polega na przekazywaniu impulsu
powietrznego z w³¹cznika pneumatyczne-
go, znajduj¹cego siê na górnej krawêdzi
wanny, do prze³¹cznika mechanicznego,
który zlokalizowany jest na silniku pom-
py lub te¿ kompresora. 

Sterowanie elektroniczne polega na
przekazywaniu sygna³u elektrycznego 
z w³¹cznika sensorowego poprzez skrzyn-
kê elektroniczn¹ do silnika pompy lub te¿
kompresora. Skrzynka elektroniczna jest
niezwykle bezpieczna, poniewa¿ napiêcie
robocze wszystkich prze³¹czników znaj-
duj¹cych siê na wannie, przetwarzane jest
na tak zwane napiêcie bezpieczne przy
kontakcie z wod¹, czyli 24 V. Jeœli w wan-
nie nie ma wody, system daje sygna³ do jej
nape³nienia.  Nastêpnie, po nalaniu wody,
mo¿na uruchamiaæ poszczególne funkcje:
wszystkie naraz, b¹dŸ jedn¹ po drugiej.
Zwykle w takiej wannie zostaje zainstalo-
wany czujnik chroni¹cy pompê przed
prac¹ na sucho, co mog³oby doprowadziæ
do jej spalenia.

Dodatkowe wyposa¿enie
Do wyposa¿enia dodatkowego najczê-

œciej zaliczamy halogenowe oœwietlenie
podwodne �, chromowane uchwyty, dno
antypoœlizgowe, podgrzewacze, elektro-
niczne systemy dezynfekcji i osuszania,
regulatory prac pompy do masa¿u wodne-
go czy dmuchawy do systemu powietrz-
nego. Pompa ch³odzona wod¹ pracuje
zdecydowanie ciszej, ani¿eli ch³odzona
powietrzem. G³oœnoœæ pracy silnika nie
powinna przekraczaæ 55 dB. 

Niektóre typy wanien wyposa¿one s¹
w odbiornik radiowy, najbardziej eksklu-
zywne modele mog¹ mieæ wbudowany
odbiornik TV. n
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� Dodatkowo wanny mog¹ byæ wyposa¿one
na przyk³ad w oœwietlenie halogenowe (fot.
Teuco)

Wanna z hydromasa¿em, jako urz¹-
dzenie elektryczne, musi mieæ atest do-
puszczaj¹cy do sprzeda¿y. Urz¹dzenia pod
napiêciem musz¹ mieæ stopieñ ochrony
IP 55 (lub IPX 55) wydawany przez Pol-
skie Centrum Badañ i Certyfikacji. Niek-
tórzy producenci uzyskuj¹ dodatkowo
atest Higieniczny PZH.� W wannie Hydrosonic do hydromasa¿u wy-

korzystywane s¹ ultradŸwiêki


