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dekoracja bardzo u¿yteczna
³azienkowy

A n n a  S t r z e s z e w s k agrzejnik

Na szczêœcie erê strasz¹cych swoj¹ estetyk¹ chropowatych
¿eberek mamy ju¿ za sob¹. Dziœ grzejnik mo¿e byæ prawdziw¹
ozdob¹ ³azienki. Dziêki ró¿norodnym formom i kszta³tom,
nowoczesne grzejniki ³azienkowe mog¹ byæ tak¿e suszarkami do
rêczników i ubrañ, wieszakami, czy nawet œciankami dzia³owymi.
Ich wybór jest tak du¿y, ¿e bez problemu mo¿na znaleŸæ taki,
który spe³ni nasze wymagania i oczekiwania.

fot. Rettig Heating
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Grzejniki ³azienkowe zbudowane s¹
najczêœciej z dwóch pionowych prze-
wodów (kolektorów) po³¹czonych
poziomymi rurkami (stalowymi lub
miedzianymi).  Zamiast rurek mog¹
byæ zastosowane listwy, które podob-
nie jak rurki mog¹ byæ u³o¿one pio-
nowo lub poziomo. 
Najbardziej popularne s¹ wieszane na
œcianie drabinki. W wiêkszoœci firm
mo¿na zamówiæ grzejniki o nietypowych
rozmiarach, wzorach i wielkoœci. Obok
zwyk³ych prostok¹tnych, znajdziemy te¿
owalne, okr¹g³e albo o innych nies-
tandardowych kszta³tach. W sklepach
spotyka siê równie¿ grzejniki wykonane
z jednego, d³ugiego odcinka kilkakrot-
nie wygiêtej rury, lub te¿ poziomych
rurek wyginanych w ró¿ne kszta³ty,
tworz¹cych bardziej urozmaicone
wzory. Dostêpne s¹ tak¿e grzejniki
naro¿nikowe.
Niektóre modele mo¿na ustawiæ na
pod³odze lub przy wannie, uzyskuj¹c
w ten sposób efektowne, a¿urowe
œcianki dzia³owe.
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● 1 Niecodzienny kszta³t suszarki elektrycznej sterowanej zdalnym systemem radiowym

wyposa¿onj w wewnêtrzne oœwietlenie

(fot. Instal Projekt, Elegante-Bolero)

● 2 Klasyczna drabinka pasuje do prostej formy ³azienki podkreœlaj¹c jej elegancjê

(fot. Enix, D-model)

● 3 Grzejnik – lustro, gustownie wykoñczony, jest prawdziw¹ dekoracj¹ ekskluzywnej

³azienki. (fot. Vasco, Veronica VRS)

● 4 Jeden bok prosty, drugi zaokr¹glony – nadaj¹ grzejnikowi efektowny wygl¹d

(fot. Instal Projekt, Nike)

CIEP£E
KSZTA£TY
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Producenci proponuj¹ w standardzie
grzejniki bia³e, jednak w wiêkszoœci
firm kolor mo¿na dobraæ na zamówie-
nie, tak aby urz¹dzenie ³adnie kom-
ponowa³o siê z innymi elementami
wyposa¿enia. Mo¿na tak¿e zamówiæ
wykonanie grzejnika chromowanego.
Oczywiœcie bêdzie dro¿szy od lakie-
rowanego, a przy zakupie trzeba
pamiêtaæ, aby dobraæ odpowiedni¹
wielkoœæ (moc musi byæ wiêksza od
obliczeniowej), gdy¿ grzejniki chro-
mowane s³abiej emituj¹ ciep³o. 
Powierzchnie wspó³czesnych grzej-
ników s¹ idealnie g³adkie i ³atwo utrzy-
maæ je w czystoœci.

Grzejniki ró¿ni¹ siê pod wzglêdem
sposobu ich instalacji. Niektóre mo¿na
pod³¹czaæ tylko do standardowych
instalacji centralnego ogrzewania, inne
wyposa¿one s¹ dodatkowo w grza³kê
elektryczn¹, a jeszcze inne pod³¹cza
siê jedynie do gniazdka elektrycznego.
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● 5 Grzejnik chromowany – odpowiednio dopasowany da tyle samo ciep³a, co

lakierowany (fot. Enix, DCH)

● 6 Du¿y grzejnik elektryczny  z p³askimi kolektorami, ciekawie zestawiony kolorystycz-

nie z wnêtrzem (fot. Instal Projekt, Hektor)

● 7 Bia³y, prosty grzejnik zbudowany z poziomych listew, pasuje do niemal ka¿dej

³azienki (fot. Purmo, Chorus)

Pamiêtaj
Grzejnik wodno-elektryczny poz-
woli dogrzaæ ³azienkê tak¿e
w ch³odny letni dzieñ. Dlatego
warto kupuj¹c grzejnik do sieci
c.o., wybraæ model z grza³k¹.
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KOLOROWE
RURKI

RODZAJE
INSTALACJI
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Jako ¿e nie maj¹ grza³ek, nie dzia³aj¹
poza sezonem grzewczym, nie dogrze-
jemy nimi ³azienki np. w ch³odny, letni
dzieñ. (Zwykle producenci oferuj¹ mo¿-
liwoœæ dokupienia grza³ki elektrycznej
do grzejnika wodnego.) Grzejniki
wodne mog¹ byæ wyposa¿one w ekran,
który oprócz roli dekoracyjnej, maskuje
tak¿e pod³¹czenia do instalacji, a do-
datkowo zwiêksza powierzchniê emi-
tuj¹c¹ ciep³o. W niektórych urz¹dze-
niach fabrycznie zamontowano zawór
termostatyczny, dziêki któremu mo¿na
regulowaæ temperaturê powietrza w ³a-
zience. ▼

Maj¹ dodatkowo wbudowan¹ grza³kê
elektryczn¹. Spe³niaj¹ rolê alternatywne-
go Ÿród³a ciep³a poza sezonem grzew-
czym. Grzejnik w wersji wodno-elek-
trycznej mo¿na wykorzystywaæ przez
ca³y rok. Poniewa¿ instalacja c.o. jest
nape³niona wod¹ przez ca³y rok, przed
uruchomieniem grza³ki trzeba zamkn¹æ
zawór przy rurze zasilaj¹cej, ¿eby woda
nie kr¹¿y³a w instalacji. Warto pamiêtaæ,
aby moc grza³ki by³a mniejsza od mocy
grzejnika. Grza³ki mo¿na regulowaæ za
pomoc¹ programatora z funkcj¹ czasu
i temperatury. £atwo wtedy dobraæ opty-
maln¹ temperaturê wnêtrza. ▼

Maj¹ niewielk¹ moc. Samodzielnie nie
ogrzej¹ ³azienki, s¹ natomiast idealne
do dogrzewania oraz suszenia rêcz-
ników lub garderoby. Monta¿ takiego
grzejnika jest bardzo prosty, poniewa¿
wystarczy zawiesiæ go na œcianie i pod-
³¹czyæ do gniazdka elektrycznego.
W niektórych modelach mo¿na regu-
lowaæ moc. Dziêki prze³¹cznikowi, który
umieszczony jest na wtyczce, ustawia-
j¹c maksymaln¹ moc, mo¿emy szybko
dogrzaæ ³azienkê albo wysuszyæ ubra-
nie. Przydaje siê tak¿e bezpiecznik
wy³¹czaj¹cy dop³yw pr¹du przy okreœ-
lonej temperaturze drabinki. ▼
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GRZEJNIKI
WODNE

GRZEJNIKI
WODNO-ELEKTRYCZNE

GRZEJNIKI
ELEKTRYCZNE
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● 8 Care Plan £azienka (fot. Vasco)

● 9 Skalar (fot. Purmo)

● 10 Model Focus FXB, wyposa¿ony

w dwa pod³¹czenia do grza³ki oraz

w zawór i g³owicê termostatyczn¹

(fot. Enix)

● 11 Safo Plus (fot. Instal Projekt)

● 12 Suszarka skonstruowana z wygiêtej

podwójnie rury (fot. Instal Projekt)
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W zale¿noœci od tego, jak du¿y jest grzejnik, jaki jest sposób jego insta-
lacji, mo¿emy usytuowaæ go w ró¿nych miejscach ³azienki. 
Wszystko zale¿y od funkcji, jak¹ ma pe³niæ (czy ma tylko ogrzewaæ
³azienkê, czy mo¿e równie¿ s³u¿yæ jako suszarka lub wieszak) no i, oczy-
wiœcie, jakie przewidujemy rozmieszczenie urz¹dzeñ w ³azience. I tak, na
przyk³ad, zainstalowany w pobli¿u wanny czy kabiny prysznicowej, po
k¹pieli przyjaŸnie „poda nam” ciep³y rêcznik. Natomiast postawiony
miêdzy sedesem a wann¹, zaznaczy podzia³ ³azienki na strefy.
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Wybieraj¹c grzejnik zwróæmy uwagê na moc grzewcz¹. Na rynku
dostêpne s¹ urz¹dzenia o wydajnoœci od 500 W do 2500 W. Tak du¿a
oferta pozwala dobraæ odpowiedni¹ jego wielkoœæ. 
Udaj¹c siê na zakupy nale¿y znaæ zapotrzebowanie ciep³a dla ³azienki
(powinien je obliczyæ projektant instalacji sanitarnych). Inne bowiem
straty ciep³a bêd¹ w ³azience z oknem lub przy œcianach szczytowych,
inne zaœ w ³azience usytuowanej w œrodku budynku.

Ceny grzejników zale¿¹, oczywiœcie, od
ich wielkoœci, mocy, materia³u, z jakie-
go zosta³y wykonane, i wykoñczenia.
Wodne kosztuj¹ od 300 do 8000 z³,
elektryczne od 300 do 600 z³. Osobna
grza³ka elektryczna to dodatkowy koszt
w wysokoœci oko³o 200 z³.
W zale¿noœci od jakoœci urz¹dzenia
mo¿emy otrzymaæ od 3 do 8 lat gwa-
rancji.

CENA
CIEP£A

CIEP£A
STRONA MOCY

● 13 Grzejnik zbudowany z p³askich

pionowych kolektorów z zamontowan¹

szklan¹ pó³eczk¹ i okr¹g³ym wiesza-

kiem na rêczniki

(fot. Vasco, Vinca + akcesoria)

● 14 Grzejnik przy wannie wyznacza

strefy funkcjonalne, wyraŸnie oddziela

czêœæ k¹pielow¹ od sanitarnej

(fot. Vasco, Baccara RR2 œcianka)

● 15 Po obu stronach zabudowany

pó³eczkami wygl¹da jak oryginalny

mebel (fot. Vasco, Cocos RHO)

● 16 A¿urowa ciep³a œcianka pomiêdzy

umywalk¹ a sedesem

(fot. Enix, PODZ)
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