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Nie tylko do kąpieli

£azienka to nie tylko

miejsce mycia zêbów, 

golenia siê, codziennych

k¹pieli, robienia makija¿u 

i prania. To równie¿

domowy azyl, w którym

mo¿na zaszyæ siê po

ciê¿kim dniu i odprê¿yæ,

czytaj¹c  w wannie pe³nej

piany, ciekaw¹ ksi¹¿kê. 

W jakie meble wyposa¿yæ ³azienkê?

Aby mieæ pewnoœæ, ¿e wszystkie sprzêty zmieszcz¹ siê w ³azience i korzystanie 
z nich nie bêdzie kolizyjne, musimy pamiêtaæ, ¿e wokó³ umywalki, wanny, kabiny
prysznicowej, sedesu i bidetu trzeba zostawiæ odpowiedni¹ woln¹ przestrzeñ. 

Jak rozplanowaæ sprzêty w ³azience?

Wiêkszoœæ umywalek produkowanych jest
w standardowych wymiarach, czyli o sze-
rokoœci 30-60 cm (co 5 cm) i g³êbokoœci
25-55 cm. Najbardziej popularne s¹ umy-
walki mocowane do œciany za pomoc¹
œrub, wsporników lub stela¿y mon-
ta¿owych. Podstawowym kszta³tem jest
owal z pó³k¹ przylegaj¹c¹ do œciany, ale
produkowane s¹ tak¿e umywalki w kszta³-
cie pó³kola, prostok¹ta lub innych bry³
geometrycznych. Coraz wiêksz¹ popu-
larnoœci¹ ciesz¹ siê umywalki wpuszczane
w blat, podblatowe albo stawiane 
na blacie, najczêœciej w kszta³cie ko³a,
prostok¹ta lub elipsy. W du¿ych
³azienkach mo¿na stosowaæ umywalki
podwójne. Wybieraæ mo¿emy spoœród
umywalek ceramicznych, szklanych, 
kamiennych a nawet drewnianych.

Jak¹ umywalkê
wybraæ?

W ³azience przydadz¹ siê szafki na proszki do prania, œrodki czystoœci, kosmetyki,
rêczniki itp. W zale¿noœci od wielkoœci ³azienki mo¿emy zdecydowaæ siê na szafki
wolno stoj¹ce, umieszczone pod umywalk¹ lub zawieszone na œcianie. Wykonuje siê 
je z p³yt wiórowych laminowanych lub fornirowanych, tworzywa sztucznego, szk³a
hartowanego, litego drewna, metalu. Szafki podumywalkowe pozwalaj¹ na wykorzy-
stanie pustego miejsca pod umywalk¹. Mog¹ staæ na pod³odze albo wisieæ na œcianie. 
Nie wymagaj¹ blatu (zastêpuje go umywalka); musz¹ mieæ tylko œciany boczne 
i drzwiczki. Dostêpne s¹ te¿ szafki
wyposa¿one w blat z otworem na umywalkê.
Mo¿na kupiæ szafkê pasuj¹c¹ wymiarami 
do konkretnego modelu umywalki lub 
zdecydowaæ siê na zakup ca³ego kompletu:
umywalki razem z szafk¹. Szafki stoj¹ce
najczêœciej s¹ albo niskie (siêgaj¹ce do umy-
walki) albo w¹skie i wysokie – siêgaj¹ce
nawet do sufitu, ustawia siê je w rogu
³azienki. Szafki wisz¹ce mog¹ mieæ lustrzane 
drzwiczki np. z oœwietleniem.

Meble ³³azienkowe ooferowane ss¹ ww wwielu kkolorach ii sstylach (fot. NNOCLAF)

Umywalka ww kkszta³cie kko³a
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(fot. VVILLEROY&BOCH)

bidet umywalka wanna

kabina pprysznicowa w.c.
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Bez wzglêdu na to, z czego siê j¹ zrobi 
(p³yty g-k, bloczki z betonu komórkowego) 
i jak wykoñczy, trzeba pamiêtaæ, 
¿e w obudowie musi siê znaleŸæ otwór rewi-
zyjny umo¿liwiaj¹cy dostêp do syfonu bez jej
demonta¿u. Nie mo¿na równie¿ zapomnieæ 
o wykonanym na ca³ej d³ugoœci wanny, 
albo tylko w œrodkowej czêœci obudowy, pod-
ciêciu na stopy. Umo¿liwia ono wygodniejsze
korzystanie z wanny, gdy trzeba staæ przy niej
blisko i nachylaæ siê, np. podczas prania czy
mycia g³owy. Warto równie¿ zastanowiæ siê,
czy w pustym miejscu miêdzy obudow¹ 
a wann¹ nie uda siê wygospodarowaæ ma³ego
schowka, np. na œrodki czystoœci. 
Obudowuj¹c wannê przyœcienn¹, pomiêdzy
ni¹ a œcian¹, warto zrobiæ dodatkow¹ pó³kê na
kosmetyki.

O czym nale¿y 
pamiêtaæ obudowuj¹c
wannê?

Sedesy ró¿ni¹ siê budow¹. W zale¿noœci 
od tego, czy rura kanalizacyjna wychodzi 
ze œciany czy z pod³ogi, mo¿emy kupiæ sedes 
z odp³ywem poziomym (typ poznañski) 
lub pionowym (typ warszawski). Trzecim
rozwi¹zaniem jest miska ustêpowa uniwersal-
na, bêdzie ona pasowaæ do obu typów odp³y-
wów. Mo¿emy wybraæ sedes wisz¹cy, stoj¹cy –
kompaktowy – lub zwyk³y, a tak¿e naro¿ny.
Miski stoj¹ce ³¹czy siê ze sp³uczkami – dolno-
lub górnop³ukiem. Górnop³uki produkowane
s¹ z tworzywa sztucznego i bardzo rzadko
obecnie stosowane. Dolnop³uki mog¹ byæ
wykonane z ceramiki lub tworzywa sztucz-
nego. Maj¹ ró¿ne wymiary; mo¿emy wybraæ
te¿ sp³uczkê p³ask¹, zajmuj¹c¹ niewiele miej-
sca. Sedesy ró¿ni¹ siê tak¿e rozwi¹zaniem
wewn¹trz urz¹dzenia – mog¹ mieæ tzw. pó³kê
albo budowê lejow¹. Bardziej popularne s¹ te
drugie, gdy¿ ³atwiej utrzymaæ je w czystoœci.

O czym warto
wiedzieæ, wybieraj¹c
sedes?

By korzystanie z kabiny by³o wygodne, nale¿y 
w³aœciwie dobraæ jej wielkoœæ. Najpopularniejsze s¹
kabiny o wymiarach 80x80 cm i 90x90 cm. 
Jeœli oprócz tradycyjnego prysznica chcemy mieæ
równie¿ system do hydromasa¿u wówczas warto
kupiæ wiêksz¹ kabinê 100x100 cm. Zwykle kabiny
maj¹ 175 lub 185 cm wysokoœci, ale s¹ równie¿
wy¿sze – nawet 195-centymetrowe. 
Do tego trzeba jeszcze dodaæ wysokoœæ brodzika,
chyba ¿e wpuszczony jest w pod³ogê, a parawan
zamontowany jest bezpoœrednio
na niej.

Jak¹ wielkoœæ kabiny prysznicowej
wybraæ?

Naro¿na kkabina pprysznicowa tto nnajpopularniejsze rrozwi¹zanie

A jeœli w ³azience nie mieœci siê wanna…? 

Je¿eli oprócz szybkich k¹pieli pod prysznicem
lubimy równie¿ wylegiwaæ siê w wannie, 
a brak miejsca nie pozwala na zamontowanie 
jednego i drugiego, kompromisem jest wówczas
wanna z parawanem lub zamontowanie nad wann¹
zas³onki prysznicowej. Parawan montuje siê
bezpoœrednio na wannie, mocuj¹c z jednej strony do
œciany. Konstrukcjê parawanu, podobnie jak kabin 
prysznicowych, stanowi¹ najczêœciej aluminiowe 
profile, a wype³nienie œcianek polistyren, akryl lub
bezpieczne szk³o hartowane. Parawany ró¿ni¹ siê
równie¿ liczb¹ skrzyde³ i sposobem otwierania.
Mog¹ byæ jedno- lub kilkuczêœciowe, przesuwne,
sk³adane w harmonijkê lub otwierane wahad³owo.

Jaki „wucet” zu¿ywa najmniej wody?

Wiêkszoœæ produkowanych obecnie sp³uczek ogranicza iloœæ zu¿ywanej wody do sp³ukania miski z 9 do 6 litrów. 
Warto jednak dodatkowo wybraæ jedno z dwóch rozwi¹zañ, które zapewni jeszcze wiêksz¹ oszczêdnoœæ wody: 

dwa przyciski, jeden z nich uruchamia sp³ukiwanie 6 litrami (w niektórych modelach 9 litrami), a drugi 3 litrami wody,
przycisk z funkcj¹ „stop”, umo¿liwiaj¹cy zatrzymanie sp³ukiwania w dowolnym momencie.

Wanna prostok¹tna czy naro¿na?

Poza kszta³tem i wielkoœci¹ niczym siê nie ró¿ni¹. Wybór wiêc jest jedynie kwesti¹
gustu i funkcjonalnoœci ³azienki. W ma³ej – lepsza bêdzie wanna prostok¹tna,
poniewa¿ zajmuje mniej miejsca. Wanny naro¿ne mog¹ mieæ kszta³t piêciok¹ta 
lub trójk¹ta prostok¹tnego. Mog¹ byæ symetryczne, z bokami równej d³ugoœci, albo
asymetryczne. Najlepiej prezentuj¹ siê w du¿ych ³azienkach. Niektórzy producenci
oferuj¹ modele zwê¿aj¹ce siê po stronie stóp. Takie wanny s¹ wygodne, a jednoczeœnie
maj¹ mniejsz¹ pojemnoœæ ni¿ zwyk³e, wiêc korzystaj¹c z nich oszczêdzamy wodê. 
Wanny okr¹g³e i owalne mog¹ byæ równie¿ naro¿ne lub przyœcienne. S¹ te¿ wanny
piêcio-, szeœcio- i oœmiok¹tne, w kszta³cie ³zy, serca i o nieregularnych kszta³tach. 
Ze wzglêdu na du¿e rozmiary polecane s¹ tylko do bardzo du¿ych ³azienek.

Zas³onê pprysznicow¹ mmo¿na zzamontowaæ ddo kka¿dego

rodzaju wwanny zza ppomoc¹ oodpowiednich ddr¹¿ków
(fot. AADAH)

(fot. CCERSANIT)
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Oprócz gabarytów, sposobu ³adowania prania, wa¿na jest pojemnoœæ (od 3 nawet do 9 kg),
klasa energetyczna (najbardziej ekonomiczne urz¹dzenia maj¹ klasê A+), liczba obrotów
(od 400 do 1600) i poszczególne programy. Oprócz tych podstawowych, tj. pranie 
wstêpne, pranie szybkie (30-40 min), p³ukanie i wirowanie warto wybraæ model 
maj¹cy dodatkowe funkcje, np. pranie we³ny, pranie rêczne, outdoor i impregnacja 
(do prania odzie¿y przeciwdeszczowej i odœwie¿ania jej w³aœciwoœci wodoodpornych 
– impregnacji), dodatkowe p³ukanie, mix&wash (do prania razem ubrañ
wielokolorowych), redukcjê zagnieceñ (u³atwiaj¹ca prasowanie) i opóŸniony start 
(umo¿liwia programowanie czasu rozpoczêcia prania z opóŸnieniem do 24 h).

O czym 
nale¿y pamiêtaæ wybieraj¹c pralkê? 

Bateria wannowa ma spe³niaæ dwie funkcje 
– nape³niaæ wannê wod¹ i umo¿liwiaæ 
wziêcie prysznica. Oprócz wylewki musi 
wiêc mieæ s³uchawkê prysznicow¹ z wê¿em 
i prze³¹cznik. Kupiæ mo¿na baterie œcienne:
natynkowe (mocowane na œcianie), 
podtynkowe (ca³y mechanizm baterii
schowany jest pod tynkiem) lub stoj¹ce, 
np. wielootworowe (montowane na krawêdzi
wanny lub w pó³ce za ni¹). 
Wówczas wystaj¹ tylko pokrêt³a do wody,
wylewka i s³uchawka prysznicowa oraz
prze³¹cznik, w¹¿ schowany jest pod wann¹.
Do prysznica najczêœciej montuje siê baterie
natynkowe, mocowane na œcianie. 
Ale mo¿na równie¿ zainstalowaæ schowan¹
pod glazur¹ bateriê podtynkow¹. Wówczas 
ze œciany wystawaæ bêdzie tylko dŸwignia 
do regulacji strumienia wody i pod³¹czenie 
do wê¿a.

Jaka bateria 
do wanny, a jaka do
prysznica?

Bateria wwielootworowa mmontowana nna kkrawêdzi wwanny

nad umywalkami – 25-30 cm nad górn¹
krawêdzi¹ umywalki; 
wannowe – 10-18 cm nad górn¹ krawêdzi¹
wanny;
prysznicowe – 100-150 cm nad dnem
brodzików. 

Na jakiej 
wysokoœci montowaæ
baterie œcienne?

Jakie baterie do umywalki i bidetu?

Do umywalki mo¿emy 
zamontowaæ baterie stoj¹ce 
lub œcienne (nad- lub podtynkowe). 
Stoj¹ce mocuje siê w otworze 
na umywalce. 
Œcienne natynkowe natomiast 
na œcianie nad umywalk¹.
Poniewa¿ wymagaj¹ zainstalowa-
nia rur pod tynkiem, prace 
instalacyjne trzeba wykonaæ 
przed ostatecznym wykoñczeniem
³azienki.
Podobnie w przypadku baterii
podtynkowych, pod³¹czenie 
rur i elementy mieszaj¹ce trzeba
ukryæ w œcianie, w specjalnych
puszkach. Ze œciany wystaj¹ 
tylko pokrêt³a do wody 
i wylewka. 
Baterie bidetowe s¹ bardzo 
podobne do umywalkowych.
Ró¿ni je jedynie perlator, 
który zamocowany jest 
na przegubie, umo¿liwiaj¹cym
ustawienie kierunku strumienia
wody. W wiêkszoœci baterie 
montowane w bidecie to baterie
stoj¹ce.

Bateria uumywalkowa

mo¿e mmieæ ffuturystyczny sstyl ((a)

i sspecjaln¹ wwylewkê

o kkaskadowym wwyp³ywie wwody ((b)(fot. KKLUDI)
(fot. HHANSA PPOLSKA)

(fot. HHANSA PPOLSKA)

a)

b)
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Aby zdecydowaæ, jak¹ wybraæ warto zastanowiæ
siê najpierw, gdzie j¹ ustawimy, bowiem oba
rodzaje pralek ró¿ni¹ siê, oprócz sposobu ³ado-
wania prania, przede wszystkim wymiarami.
Pralki ³adowane od przodu maj¹ wys. 85 cm,
szer. 60 cm i g³. od 33 do 60 cm. 
Pralki ³adowane z góry maj¹ tê sam¹ wysokoœæ,
g³. 60 cm, ale najczêœciej s¹ wê¿sze – 40 cm.
Wybieraj¹c pralkê ³adowan¹ z przodu, mo¿emy
ca³¹ wysokoœæ nad ni¹ wykorzystaæ 
na pó³ki czy szafki do przechowywania œrod-
ków pior¹cych. Tak¹ pralkê mo¿emy te¿
schowaæ do „szafy“. Przed urz¹dzeniem trzeba
bêdzie zostawiæ woln¹ przestrzeñ, aby mo¿na
by³o wygodnie wk³adaæ i wyjmowaæ pranie. 
Pralka ³adowana z góry zajmie mniej miejsca, 
ale otwierana klapa uniemo¿liwi zamonto-
wanie pó³ek tu¿ nad ni¹. Doskona³ym
miejscem dla pralki jest wnêka, któr¹ ³atwo
zas³oniæ (np. drzwiami suwanymi, sk³adanymi.

Pralka ³adowana 
z przodu czy od góry?

Oœwietlenie ogólne – górne lub boczne sp³aszcza pomieszczenie 
i optycznie je zmniejsza. Warto wiêc zainstalowaæ kilka punktów 
œwietlnych. Niew¹tpliwie najwa¿niejsze w ³azience jest oœwietlenie lustra
nad umywalk¹. Powinny to byæ dwie umieszczone po jego bokach lampki. 
Oœwietlenie nie powinno rzucaæ cienia na twarz osoby stoj¹cej przed 
lustrem, ani odbijaæ siê w nim. Jeœli lubimy czytaæ w wannie, mo¿emy
obok niej umieœciæ lampkê, najlepiej z regulowanym k¹tem padania
œwiat³a.
Dla bezpieczeñstwa nale¿y stosowaæ oprawy hermetycznie zamykane,
przeznaczone do pomieszczeñ o podwy¿szonej wilgotnoœci.

Pralka ³³adowana ood ffrontu wwygl¹da

atrakcyjniej ood ttej ³³adowanej ood ggóry

(fot. VVILLEROY&BOCH)
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W jaki sposób oœwietliæ ³azienkê?

Dwie nniedu¿e llampki uumieszczone ppo oobu sstronach uumywalki

to nnajwa¿niejsze ŸŸród³a œœwiat³a ww ³³azience

(fot. SSAMSUNG)
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