REMONT/MODERNIZACJA

fot. Cersanit

Stare instalacje,
kanalizacyjna i wodociÈgowa, mogÈ przysparzaÊ kïopotów.
Z czasem teĝ po
prostu przestaje siÚ
sprawdzaÊ dawny ich
ukïad. Modernizacja
domu to okazja
do ich kompleksowej
wymiany.

Usuwamy starÈ,
prowadzimy nowÈ
Instalacja wodno-kanalizacyjna
Cezary Jankowski
KompleksowÈ wymianÚ instalacji wodno-kanalizacyjnej wykonuje siÚ najczÚĂciej w czasie powaĝniejszego remontu, modernizacji lub rozbudowy domu. Niekiedy
do takich dziaïañ zmusza zïy stan instalacji: przecieki czy niedroĝnoĂci rur. Innym
razem zwykïa chÚÊ zmian aranĝacji poszczególnych pomieszczeñ. DecydujÈc siÚ
na wymianÚ instalacji, najlepiej zrobiÊ to
kompleksowo. Dziaïanie nowych fragmentów obok starych moĝe byÊ problematyczne,
a poïÈczenie ich ze sobÈ – przysparzaÊ
kïopotów.

Najpierw kanalizacja
WymianÚ instalacji kanalizacyjnej rozpoczyna siÚ od usuniÚcia starych rur, aĝ do
miejsca, w którym ïÈczÈ siÚ z odbiornikiem
Ăcieków – zbiornikiem bezodpïywowym,
zwanym potocznie szambem, lub sieciÈ kanalizacyjnÈ. Nawet jeĂli niektóre odcinki
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rur wyglÈdajÈ dobrze, lepiej je usunÈÊ, bo
trudno ïÈczy siÚ je z nowymi, a ich trwaïoĂÊ
nie dorównuje obecnie stosowanym rozwiÈzaniom.
KiedyĂ instalacje kanalizacyjne wykonywano z rur ĝeliwnych ïÈczonych kielichowo
z uszczelnieniem nasmoïowanym sznurem
i zaprawÈ cementowÈ. ZdarzajÈ siÚ takĝe
uszczelnienia oïowiane, zwïaszcza w starych, przedwojennych domach. Demontaĝ
takiej instalacji nie jest trudny, a gdy obluzuje siÚ jeden koniec rury, poïÈczenia
z reguïy dajÈ siÚ ïatwo rozïÈczyÊ. Bardziej
kïopotliwe moĝe siÚ okazaÊ usuniÚcie odcinków przechodzÈcych przez strop czy
grube Ăciany. W takich miejscach najwygodniej jest rozbiÊ odcinek rury mïotem i usunÈÊ powstaïe fragmenty – ĝeliwo jest kruche
i ïatwo pÚka.
Stare rury ĝeliwne majÈ wiÚkszÈ zewnÚtrznÈ ĂrednicÚ niĝ obecnie uĝywane

rury tworzywowe: nowe orurowanie bez
problemów wprowadza siÚ wiÚc na miejsce
starego.
JeĂli ze wzglÚdu na zmieniony przebieg
instalacji kanalizacyjnej konieczne jest wykonanie nowych przekuÊ przez Ăciany i stropy, trzeba sprawdziÊ, czy w tych miejscach
nie przebiegajÈ inne instalacje (np. elektryczna lub wodociÈgowa) i czy nowe przejĂcie przez strop nie natrafi na belki noĂne
albo zbrojenie. Pomocny w tym moĝe byÊ
wykrywacz metali, choÊ nie zawsze moĝna
za jego pomocÈ zlokalizowaÊ metalowe rury,
przewody czy elementy zbrojenia. W razie wÈtpliwoĂci, czy kucie nie naruszy konstrukcji, trzeba zwróciÊ siÚ o pomoc do konstruktora z uprawnieniami wykonawczymi.
Wykuty otwór powinien byÊ na tyle duĝy,
aby wprowadzona rura mieĂciïa siÚ w nim
z przynajmniej 2–3-centymetrowym luzem
i by mogïa siÚ w nim swobodnie przesuwaÊ.
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Instalacja wodno-kanalizacyjna

Montaĝ
Nowo ukïadana instalacja kanalizacyjna powinna speïniaÊ nastÚpujÈce warunki:
odcinki poziome muszÈ mieÊ przynajmniej 2% spadku (2 cm na dïugoĂci 1 m)
w kierunku odpïywu;
rury powinny byÊ prowadzone z jak najmniejszÈ liczbÈ zaïamañ;
odcinki o kÈcie zaïamania ok. 90°,
zwïaszcza w miejscach trudno dostÚpnych,
powinno siÚ skïadaÊ z dwóch kolan o kÈcie
zaïamania 45° (nie naleĝy ich zastÚpowaÊ
jednym kolanem o zaïamaniu pod kÈtem
prostym);
Ărednica rur nie powinna siÚ zmniejszaÊ w kierunku odpïywu – w takim kierunku moĝliwa jest tylko zmiana Ărednicy na
wiÚkszÈ;
dïugoĂÊ odgaïÚzieñ prowadzÈcych do pionu nie powinna przekraczaÊ 3 m, a jeĂli
gdzieĂ nie moĝna speïniÊ tego warunku, na
koñcu odgaïÚzienia trzeba zamontowaÊ dodatkowy zawór napowietrzajÈcy.
Po wstÚpnym ustaleniu przebiegu instalacji demontuje siÚ prowizoryczne poïÈczenia i w kielichach umieszcza uszczelki.
Ostateczny montaĝ rozpoczyna siÚ od poïÈczenia rur w miejscu, w którym instalacja wewnÚtrzna ïÈczy siÚ z sieciÈ zewnÚtrznÈ. JeĂli sieÊ zewnÚtrzna wykonana jest
z rur ĝeliwnych, w przejĂciu z nowej instalacji tworzywowej stosuje siÚ specjalny
ïÈcznik, umoĝliwiajÈcy poïÈczenie jej z ĝeliwnym kielichem. Przed zaïoĝeniem
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fot. KAN

Wytyczenie nowego przebiegu instalacji
kanalizacyjnej w modernizowanym domu
rozpoczyna siÚ od prowizorycznego rozstawienia przyborów sanitarnych – zwïaszcza
miski ustÚpowej oraz wanny i/lub brodzika.
Pozwoli to na:
wstÚpne ustalenie miejsc podïÈczenia syfonów i odpïywów,
sprawdzenie wymaganych spadków nachylenia rur,
ustalenie miejsc na piony i trójniki.
NastÚpnie przeprowadza siÚ wstÚpny
montaĝ poszczególnych odcinków i odgaïÚzieñ.

Odcinanie rur (a), fazowanie rur (b), przygotowanie poïÈczenia (c), wykonanie poïÈczenia (d).
WymieniajÈc rury instalacji wod-kan, powinniĂmy siÚ zdaÊ na pomoc fachowca

NaprawiaÊ czy wymieniaÊ?
W instalacji wodno-kanalizacyjnej wystÚpujÈ dwa typy usterek – albo przecieka, albo
nie leci. Co wtedy zrobiÊ?
Przecieki – trzeba uszczelniÊ lub wymieniÊ uszkodzone elementy (rury, zïÈczki).
Brak przepïywu – to skutek zatkania i trzeba udroĝniÊ rury – mechanicznie lub chemicznie. Przy instalacji wodnej zmniejszenie przepïywu wody moĝe byÊ takĝe spowodowane
zaroĂniÚciem rur. Wtedy trzeba je wymieniÊ.
Spadki ciĂnienia – przyczyny mogÈ byÊ róĝne: niskie ciĂnienie w sieci, zatkane filtry,
uszkodzona armatura. Spadki ciĂnienia mogÈ byÊ teĝ wynikiem zïego zaprojektowania instalacji, a ĂciĂlej – nieprzystosowania jej do potrzeb mieszkañców.

ïÈcznika wnÚtrze kielicha wymaga oczyszczenia, a jeĂli sÈ w nim gïÚbokie wĝery korozyjne – wypeïnienia i wyrównania ich ĝywicznÈ pastÈ uszczelniajÈcÈ.
Montaĝ poïÈczeñ polega na wciĂniÚciu
tzw. bosego koñca rury czy ksztaïtki w kielich drugiego elementu. Przed poïÈczeniem
wnÚtrze uszczelki oraz koniec rury smaruje siÚ pïynem poĂlizgowym (np. mydïem lub
pïynem do naczyñ).
Uwaga! Nie wolno stosowaÊ ĝadnych
smarów czy tïuszczów, gdyĝ dziaïajÈ na
uszczelkÚ niszczÈco.
Rury, które wymagajÈ skrócenia, fazuje siÚ na obciÚtym koñcu pod kÈtem 30°.
KrawÚdě i powierzchnia stoĝkowa powinny byÊ gïadkie i równe na caïym obwodzie.
GïÚbokoĂÊ osadzenia koñca rury w kielichu
zaznacza siÚ tak, aby w zïÈczu zachowany
byï ok. 5-milimetrowy luz od czoïa rury do
dna kielicha.
Poziome i pionowe odcinki rur mocuje siÚ do podïoĝa za pomocÈ
specjalnych obejm:

w pionie i w pobliĝu miejsc osadzenia
trójników – w odstÚpach ok. 3 m,
w poziomie oraz w miejscach podïÈczenia
odpïywów z przyborów sanitarnych – w odstÚpach ok. 1,5 m.
Przed ostatecznym zakryciem rur ekranami czy tynkiem wskazana jest kontrola
szczelnoĂci instalacji kanalizacyjnej. Próba
odprowadzenia wody z poszczególnych
przyborów pozwoli na wykrycie ewentualnych przecieków w strefie „wodnej” przekroju rury. Oprócz wycieku wody, nieszczelna
instalacja moĝe powodowaÊ wydostawanie
siÚ nieprzyjemnych zapachów. W razie podejrzenia awarii jakiegoĂ odcinka naleĝy go
rozebraÊ i zmontowaÊ na nowo.
Rury
Instalacje kanalizacyjne wykonuje siÚ obecnie wyïÈcznie z rur tworzywowych, najczÚĂciej z PVC, rzadziej z polipropylenu.
Zaleĝnie od przeznaczenia stosuje siÚ rury
nastÚpujÈcych Ărednic:
Do modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej najczÚĂciej
wykorzystuje siÚ rury
z tworzyw sztucznych (a)
lub z mosiÈdzu, miedzi
i brÈzu (b)

b

fot. Sanha

fot. Pipelife
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Remont/Modernizacja

stalacjach z rurami prowadzonymi w podïodze.
NowÈ instalacjÚ wodociÈgowÈ najlepiej
wykonaÊ z rur tworzywowych warstwowych typu Pex–Al–Pex. Moĝna je dowolnie wyginaÊ, a to znacznie uïatwia ich uïoĝenie i ogranicza liczbÚ potrzebnych zïÈczek
i kolanek. Ich zaletÈ jest równieĝ montaĝ bez
uĝycia specjalistycznych narzÚdzi oraz moĝliwoĂÊ wielokrotnego rozbierania poïÈczeñ.
WymianÚ instalacji wodociÈgowej rozpoczyna siÚ od wytyczenia linii jej przebiegu
miÚdzy punktami odbioru a ěródïem zasilania
– urzÈdzeniem hydroforowym lub wodomierzem. Trasy przebiegu rur powinny byÊ jak
najkrótsze, bo nadmierna dïugoĂÊ powoduje
znaczne spadki ciĂnienia. A Ărednice rur powinny byÊ stopniowane: na odcinku od ěródïa
zasilania do najbliĝszego rozgaïÚzienia ukïada siÚ najczÚĂciej rury o Ărednicy 25–32 mm,
pozostaïe odcinki montuje z rur o Ărednicy
20 mm (piony) i 16 mm (poziomy).

Rury kanalizacyjne
Obecnie stosuje siÚ rury z tworzyw sztucznych – polichlorku winylu (PVC) i jego odmian – polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) oraz polibutylenu (PB). Tworzywo sztuczne
ma wiele zalet: jest lekkie, ïatwe w transporcie, odporne na dziaïanie substancji uĝywanych w gospodarstwie domowym, nie ulega korozji i nie sprzyja powstawaniu kamienia,
nie wpïywa teĝ na smak, barwÚ ani zapach wody. Niestety, nie moĝe byÊ poddawane wpïywom wysokiej temperatury, dlatego najlepiej, jeĂli temperatura odprowadzanych do nich
Ăcieków nie przekracza 60°C.
Z polipropylenu (PP). SÈ doĂÊ sztywne i odporne na dziaïanie ponad 300 zwiÈzków
chemicznych oraz temperatury od –40 do 90°C. MajÈ ĂrednicÚ od 12 do 630 mm.
Z polietylenu (PE). SÈ to rury warstwowe, elastyczne (moĝna je wyginaÊ), odporne na
dziaïanie wiÚkszoĂci kwasów i zasad, ale szkodzi im promieniowanie UV. Ich Ărednica to
12–160 mm. MogÈ byÊ poddawane dziaïaniu temperatury od –20°C do 60°C.
Z polibutylenu (PB). SÈ bardzo elastyczne, odporne na wysokÈ temperaturÚ, zwiÈzki
chemiczne oraz Ăcieranie. Krótkotrwale mogÈ przepïywaÊ przez nie Ăcieki o temperaturze
100°C. Ich Ărednica wynosi 10–160 mm.

Sposoby prowadzenia rur instalacji
kanalizacyjnej

Jak poprowadziÊ rury
Najprostszym rozwiÈzaniem jest poprowadzenie rur w kanaïach przypodïogowych
(umieszczonych przy Ăcianach), w których
zmieszczÈ siÚ równieĝ rury kanalizacyjne.
Jedynie krótkie odcinki rur doprowadzajÈcych wodÚ do poszczególnych przyborów
umieszcza siÚ wtedy w bruzdach pod tynkiem.
W domach podpiwniczonych rury moĝna teĝ umieĂciÊ pod sufitem w piwnicy,
a podïÈczenia wykonaÊ przez otwory wykute w stropie.

Rury te prowadzi siÚ na dwa sposoby:
1) po wierzchu Ăciany lub za ekranami maskujÈcymi; takie rozwiÈzanie zapewnia ïatwy
dostÚp do instalacji w razie awarii; jedynie cieñsze rury, np. z umywalek, umieszcza siÚ
w bruzdach przykrytych tynkiem;
2) w podïodze pod warstwÈ jastrychu gruboĂci przynajmniej 4 cm; rury powinny byÊ
w elastycznych osïonach, np. z pianki polietylenowej.

110 mm – piony i odpïywy z misek ustÚpowych;
75 mm – piony, do których nie odprowadza siÚ Ăcieków z misek ustÚpowych;
50 mm – odpïywy z umywalek, wanien,
brodzików lub zlewozmywaków;
40 mm – krótkie odprowadzenia z pojedynczych umywalek i brodzików;
32 mm – krótkie odprowadzenia bezpoĂrednio do syfonów umywalkowych.

Potem wodociÈgowa
WymieniajÈc instalacjÚ wodociÈgowÈ, nie
trzeba koniecznie usuwaÊ starych rur, jeĂli
tylko nie bÚdÈ kolidowaÊ z przebiegiem nowej instalacji.
Nowe rury wodociÈgowe – zarówno do
wody ciepïej, jak i zimnej – majÈ niewielkie Ărednice (najczÚĂciej 16–30 mm), dlatego

moĝna je ïatwo ukryÊ w pïytkich bruzdach
wykutych w Ăcianie, poprowadziÊ pod posadzkÈ lub osïoniÊ ekranem razem z rurami
kanalizacyjnymi.
W remontowanych instalacjach rury moĝna poprowadziÊ w jednym z dwóch systemów:
trójnikowym – w zaprojektowanych miejscach na odgaïÚzieniach pionu montuje siÚ
trójniki umoĝliwiajÈce doprowadzenie wody
do poszczególnych urzÈdzeñ sanitarnych;
rozdzielaczowym – do rozdzielaczy
umieszczonych na poszczególnych kondygnacjach podïÈcza siÚ indywidualnie
wszystkie znajdujÈce siÚ na tej kondygnacji
przybory sanitarne; montaĝ tym systemem
sprawdza siÚ zwïaszcza w rozlegïych instalacjach, w których punkty odbioru wody sÈ
znacznie od siebie oddalone, a takĝe w in-

Aby korzystanie z kuchennej wyspy byïo moĝliwe, naleĝy przewody instalacji wodno-kanalizacyjnej poprowadziÊ pod podïogÈ
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fot. Mebel Rust

OdlegïoĂci od pionu do przyborów
nie powinny byÊ wiÚksze:
do miski ustÚpowej niĝ 1 m
od umywalki, zlewu lub bidetu niĝ 3 m
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fot. Mebel Rust

fot. Schock

ModernizujÈc kuchniÚ, najlepiej wybraÊ taki
projekt, w którym zlewozmywak bÚdzie zlokalizowany w tym samym miejscu co poprzednio

Nowa zmywarka lub wyspa na Ărodku kuchni? Wszystko jest moĝliwe, trzeba jednak pamiÚtaÊ, ĝe takie
zmiany wymagajÈ fachowej pomocy

Montaĝ
Rury warstwowe nie majÈ pamiÚci ksztaïtu, to znaczy nie prostujÈ siÚ po wygiÚciu.
WyginaÊ je moĝna w rÚku, chociaĝ w miejscach o ostrzejszych zaïamaniach trzeba
uĝyÊ giÚtarki lub sprÚĝyny, która zapobiega
deformacji Ăcianek podczas giÚcia (promieñ
giÚcia nie moĝe byÊ mniejszy niĝ piÚciokrotna Ărednica rury). PodïÈczanie poszczególnych odcinków rur przebiega nastÚpujÈco:
na jednym koñcu rury osadza siÚ zïÈczkÚ
zaciskowÈ o odpowiedniej Ărednicy i wïaĂciwym gwincie (wewnÚtrznym lub zewnÚtrz-

nym). Wskazane jest sfazowanie wewnÚtrznej krawÚdzi rury, bo uïatwia poïÈczenie jej
z pierĂcieniami uszczelniajÈcymi;
rozwija siÚ z krÚgu potrzebnÈ dïugoĂÊ
rury i od razu wciska w zamocowane
wczeĂniej uchwyty mocujÈce;
po odciÚciu noĝycami do rur potrzebnego odcinka na jego koñcu osadza siÚ drugÈ
zïÈczkÚ, ïÈczÈcÈ go z trójnikiem lub kolanem
ustalonym (jest to kolano, sïuĝÈce do wyprowadzania instalacji Pex–Al–Pex pod zawory, baterie itp.);

wyprowadzenia do baterii czerpalnych
zawsze koñczy siÚ kolanem, aby zapobiec
przenoszeniu obciÈĝeñ na poïÈczenia rurowe podczas montaĝu baterii (obciÈĝenia te
mogïyby doprowadziÊ do rozszczelnienia
poïÈczeñ).
Rury prowadzone w kanaïach instalacyjnych mocuje siÚ do Ăciany sprÚĝystymi obejmami rozmieszczonymi w odstÚpach ok.
1,5 m. Najlepiej od razu zamontowaÊ obejmy podwójne do równolegïego prowadzenia
rur do ciepïej i zimnej wody. JeĂli majÈ byÊ

KupujÈc rury i ksztaïtki przeznaczone do
instalacji wodnej, kieruj siÚ rekomendacjami
zaufanego fachowca

W czasie remontu kuchni i ïazienki warto pomyĂleÊ o modernizacji urzÈdzenia do ogrzewania
wody. Kotïy kondensacyjne obniĝajÈ zuĝycie gazu,
poniewaĝ wykorzystujÈ niemal caïÈ energiÚ zawartÈ w paliwie do podgrzania wody

Rury wodociÈgowe

fot. Junkers

Instalacje wodociÈgowe wykonuje siÚ nie tylko z rur tworzywowych (PVC, PP, PE i PB),
ale takĝe miedzianych i stalowych. Rury z tworzyw moĝna stosowaÊ zarówno do ciepïej,
jak i do zimnej wody. W instalacjach z tworzyw bardzo rzadko zdarzajÈ siÚ awarie, a jeĂli
juĝ, to zazwyczaj w nastÚpstwie uszkodzeñ mechanicznych.
Miedziane – sÈ bardzo trwaïe i odporne na dziaïanie wysokiej temperatury, a ich gïadka wewnÚtrzna powierzchnia zapobiega tworzeniu siÚ osadów. Rury te moĝna stosowaÊ
w instalacjach zimnej i ciepïej wody oraz centralnego ogrzewania, a takĝe ogrzewania
podïogowego. SÈ droĝsze od rur z tworzyw sztucznych. JeĂli dokonujemy renowacji tylko
wybranego odcinka instalacji, pamiÚtajmy, ĝe miedě nie moĝe byÊ ïÈczona z elementami
stalowymi ani aluminiowymi, gdyĝ powoduje ich korozjÚ. JeĂli koniecznie trzeba umieĂciÊ
obok siebie takie elementy, naleĝy je rozdzieliÊ przekïadkÈ izolacyjnÈ (dielektrycznÈ).
Stalowe ocynkowane – majÈ duĝÈ odpornoĂÊ mechanicznÈ i, podobnie jak rury miedziane, sÈ odporne na wysokÈ temperaturÚ, w odróĝnieniu od nich majÈ jednak chropowatÈ powierzchniÚ wewnÚtrznÈ, dlatego mogÈ zarastaÊ kamieniem. SÈ podatne na korozjÚ (powodujÈ jÈ zawarte w wodzie: tlen, dwutlenek wÚgla oraz zwiÈzki mineralne).
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fot. Tece

Stelaĝe podtynkowe mocuje siÚ do specjalnych
szyn montaĝowych przykrÚcanych do Ăciany i podïogi. Ich zabudowa znacznie wycisza dziaïanie
przyborów sanitarnych

Wanna na Ărodku ïazienki, zasïoniÚta z jednej
strony ĂciankÈ dziaïowÈ. Takie rozwiÈzanie pozwoli ïatwo wyznaczyÊ ïazienkowe strefy

UrzÈdzenia sanitarne
RemontujÈc ïazienkÚ lub kuchniÚ, najczÚĂciej wymieniamy takĝe przybory sanitarne: umywalkÚ, wannÚ, miskÚ ustÚpowÈ. Czasami kupujemy nowy zlewozmywak do kuchni czy zmywarkÚ. Na rynku jest mnóstwo takich urzÈdzeñ, ale wcale nieïatwo znaleěÊ takie, które by
nam odpowiadaïy zarówno wyglÈdem, jak i cenÈ. To, co nieěle siÚ prezentuje na stronie internetowej producenta lub w katalogu, w rzeczywistoĂci czÚsto wyglÈda inaczej. Oto w czym
moĝemy wybieraÊ.
Wanny – najpopularniejsze sÈ akrylowe, trochÚ mniej – stalowe emaliowane. MogÈ byÊ prostokÈtne, owalne, trójkÈtne, symetryczne i asymetryczne, montowane przy Ăcianie lub wolno
stojÈce, zwykïe lub do hydroterapii. NajczÚĂciej majÈ kolor biaïy. Wymiary:
dïugoĂÊ – od 140 do 170 cm (prostokÈtne) i 140–160 cm (trójkÈtne);
szerokoĂÊ – 70 cm (prostokÈtne) i od 75 cm do 150 cm i wiÚcej (asymetryczne);
gïÚbokoĂÊ – od 38 cm do ponad 50 cm.
Kabiny prysznicowe – dobiera siÚ je przede wszystkim tak, by pasowaïy ksztaïtem do ïazienki. Najpopularniejsze sÈ kabiny naroĝne. JeĂli mamy wolnÈ wnÚkÚ nadajÈcÈ siÚ na natrysk,
moĝna kupiÊ tylko drzwi kabinowe. Do wiÚkszej ïazienki moĝna wstawiÊ kabinÚ trójĂciennÈ
(przystawionÈ jednym bokiem do Ăciany) lub czworoĂciennÈ (wolno stojÈcÈ). Najbardziej typowe rozmiary kabin to takie, które pasujÈ do brodzików o wymiarach 80 × 80 oraz 90 × 90
i majÈ wysokoĂÊ: 175, 180 lub 185 cm. Moĝna kupiÊ takĝe kabinÚ na wymiar. WiÚkszoĂÊ kabin jest przystosowana do brodzików kwadratowych lub w ksztaïcie 1/4 koïa. SÈ teĝ kabiny
prostokÈtne, owalne i inne.
Umywalki – najwiÚcej sprzedaje siÚ umywalek ceramicznych, które siÚ nie rysujÈ i sÈ ïatwe do utrzymania w czystoĂci. Rzadziej stosuje siÚ umywalki z tworzyw (sÈ lekkie, a w razie uszkodzeñ bez problemu moĝna je naprawiÊ). Niektórzy wybierajÈ nowoczesne umywalki
szklane lub stalowe. MogÈ byÊ wiszÈce montowane na postumencie (nogach), stawiane (na
blatach lub meblach ïazienkowych) lub wpuszczane w blat. Do bardzo maïych ïazienek lub
toalet moĝna kupiÊ maïÈ umywalkÚ wiszÈcÈ (50 cm szerokoĂci), mocowanÈ do Ăciany tylko
na Ăruby. Typowe rozmiary umywalek to:
szerokoĂÊ – 45, 50, 55 i 60 cm, ale jest teĝ duĝo innych, od 35 cm do 180 cm i wiÚcej (te
opierane na meblach);
gïÚbokoĂÊ – czyli odlegïoĂÊ od Ăciany do rantu umywalki – to okoïo 40 cm.
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fot. Poolspa

fot. Ceramika TubÈdzin

Remont/Modernizacja

Panele masaĝowe to wielofunkcyjne urzÈdzenia, które moĝna zamontowaÊ w miejsce dotychczasowej baterii
prysznicowej

”

Przewód wody zimnej
prowadzi siÚ zawsze pod
przewodem wody ciepïej

”

ukryte w Ăcianie, to przed ich zamontowaniem nakïada siÚ na nie koszulki ochronne
– karbowane rury typu peszel – które umoĝliwiÈ swobodne wydïuĝanie siÚ rur pod tynkiem.
PodejĂcia do baterii wyprowadza siÚ
z zachowaniem odpowiedniego rozstawu
rur ciepïej i zimnej wody; umieszcza siÚ
je na tym samym poziomie, co ma szczególne znaczenie, jeĂli jest to wyprowadzenie do baterii naĂciennej, która praktycznie
„wisi” na rurach. Montaĝ takiego podïÈczenia znacznie uïatwia zastosowanie konsoli (pïytki) przyïÈczeniowej mocowanej do
Ăciany. Zapewnia ona stabilne zamocowanie rur i utrzymanie wymaganego ich rozstawu.
Po zmontowaniu caïej instalacji wodociÈgowej powinna byÊ przeprowadzona próba jej szczelnoĂci. Wszystkie wyloty przyïÈczeniowe powinno siÚ zamknÈÊ specjalnymi
korkami, a nastÚpnie powoli napeïniÊ instalacjÚ wodÈ, jednoczeĂnie odpowietrzajÈc jÈ
w najwyĝszym punkcie. Podczas próby
ciĂnienie w instalacji powinno byÊ o 50%

50 cm
tyle co najmniej powinna wynosiÊ odlegïoĂÊ
pomiÚdzy przewodami wodociÈgowymi
i elektrycznymi
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fot. Coram Poland

fot. Tikkurila
fot. Roca

JeĂli mamy duĝÈ ïazienkÚ, watro zamontowaÊ
w niej i wannÚ, i prysznic

WybierajÈc nowe baterie, warto kupiÊ takie,
które oszczÚdzajÈ wodÚ

wywiewka wentylacyjna
(Ărednica 50–100 mm)

Zanim zaprojektujemy nowÈ ïazienkÚ, rozwaĝmy kaĝdy
z moĝliwych wariantów lokalizacji przyborów sanitarnych
i wybierzmy taki, w którym rury wodno-kanalizacyjne
bÚdÈ miaïy odpowiedni spadek i odlegïoĂÊ
syfon
od pionu

pion kanalizacyjny

podejĂcie kanalizacyjne
do WC (Ărednica 100 mm)
wÈĝ gumowy
odprowadzajÈcy wodÚ
z pralki

podejĂcie
kanalizacyjne
do zlewu
i umywalki
(Ărednica 50 mm)

podejĂcie kanalizacyjne do
pralki (Ărednica 50 mm)
wpust podïogowy
podejĂcie do wpustu
podïogowego

syfon
czyszczak
przewód odpïywowy
(Ărednica 100 mm)

Poszczególne elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej

INFO RYNEK

wyĝsze od ciĂnienia eksploatacyjnego (praktycznie do 0,6 MPa).
ZwiÚkszenie ciĂnienia wymaga jednak uĝycia specjalnej pompki, dlatego w praktyce zwiÚksza siÚ ciĂnienia
na hydroforze lub – jeĂli instalacja
jest zasilana z sieci wodociÈgowej
– obserwuje siÚ, czy nie pojawiÈ siÚ
ĝadne wycieki. Po pozytywnej próbie szczelnoĂci moĝna zakryÊ rury
warstwÈ tynku i zamknÈÊ kanaïy instalacyjne. Korki zaĂlepiajÈce
otwory zostawia siÚ aĝ do czasu wykoñczenia Ăcian, gdyĝ zapobiegajÈ
one przedostaniu siÚ zanieczyszczeñ
do instalacji i uïatwiajÈ wykoñczenie Ăcian wokóï nich tynkiem, pïytkami ceramicznymi lub innymi materiaïami wykoñczeniowymi.

Ile kosztuje wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej?

Zaïoĝenia: dom dwukondygnacyjny (wyposaĝenie standardowe); powierzchnia: 150 m2; liczba pionów kanalizacyjnych: 1
Rury kanalizacyjne: 300–500 zï
Rury i zïÈczki do instalacji wodociÈgowej: 500–800 zï
Robocizna (ïÈcznie za wykonanie instalacji wod-kan): 1500–2000 zï
Razem: 2300–3300 zï

Do kosztów naleĝy doliczyÊ ceny przyborów sanitarnych:
umywalka: 70–800 zï
brodzik: 100–900 zï
wanna akrylowa: 350–2000 zï
sedes: od 200 zï
bidet (stojÈcy lub wiszÈcy): od 300 zï
– c e ny b r u t to –

PRZYDATNE ADRESY
CERAMIKA TUBkDZIN
CERSANIT
CCI
CORAM POLAND
JUNKERS
KAN
MEBEL RUST

043 821 25 00
041 315 80 03
071 315 20 15
022 899 15 40
022 715 46 20
085 749 92 00
034 353 77 30
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www.tubadzin.pl
www.cersanit.com.pl
www.cci.com.pl
www.coram.pl
www.junkers.com.pl
www.kan.com.pl
www.rust.com.pl

PIPELIFE

058 774 88 88

www.pipelife.pl

POOLSPA

091 38 77 722

www.poolspa.pl

ROCA

032 339 41 00

www.roca.pl

SANHA

076 862 99 99

www.sanha.com.pl

TECE

071 392 48 30

www.tece.pl

TIKKURILA

014 680 56 00

www.tikkurila.pl

WiÚ cej... ceny, firmy, pro duk t y, kalkulator y, ar t ykuï y. K liknij na w w w.budujemydom.pl
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