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Domowa przestrzeñ magazynowa niezbêdna jest w ka¿dym domu.

Aby zapanowaæ nad wszystkimi rzeczami, którymi obrastamy, musimy

gdzieœ je przechowywaæ. Najwygodniejszym rozwi¹zaniem jest 

obszerna garderoba. Jak wiêc j¹ zorganizowaæ, by ka¿da rzecz mia³a

w niej swoje miejsce, a korzystanie z garderoby by³o wygodne?
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Najwygodniejszym rozwi¹zaniem jest usy-

tuowanie garderoby tu¿ obok sypialni

ka¿dego z cz³onków rodziny. Dodatkowo

przyda siê te¿ du¿a szafa lub garderoba

dostêpna dla wszystkich domowników. 

Je¿eli z garderoby bêd¹ korzystaæ jedna

lub dwie osoby, wystarczy, by mia³a ok.

6 m2, jeœli domowników jest wiêcej – po-

trzebne bêdzie ok. 10 m2. W zale¿noœci

od rozmiarów pomieszczenia garderoba

mo¿e mieæ kszta³t prostok¹tny, kwadra-

towy, litery „U” lub „L”. Garderobê mo¿na

te¿ zorganizowaæ we wnêtrzu trudnym 

do zagospodarowania w inny sposób, 

np. na poddaszu ze skosami lub pod

schodami.

JAK WYPOSA¯YÆ? 
Na funkcjonalnoœæ garderoby wp³ywa nie

tylko jej umiejscowienie, ale przede wszyst-

kim dobrze zaplanowane wyposa¿enie:

liczba pó³ek, szuflad, koszy i dr¹¿ków (mo-

du³y i konfiguracje pó³ek), odleg³oœci po-

miêdzy nimi, oraz wysokoœci na jakich s¹

umieszczone. Dobrze zorganizowana gar-

deroba pozwoli wykorzystaæ powierzchniê

od pod³ogi do sufitu oraz zabudowaæ ka¿dy,

nawet najbardziej niedostêpny k¹t. Planuj¹c

uk³ad pó³ek i wieszaków nale¿y wzi¹æ pod

uwagê indywidualne potrzeby domowników

oraz to, jakie przedmioty bêdziemy na nich

przechowywaæ. Jedni z nas potrzebuj¹ wiê-

cej pojemnych pó³ek, szuflad i dr¹¿ków, in-

ni wol¹ kosze i wieszaki.

JAK WYKOÑCZYÆ? 

Drzwi do garderoby mog¹ byæ sk³adane,

otwierane tradycyjnie lub najbardziej praktycz-

1 Nowy system zabudowy tzw. kolumnowy w kolorze anoda naturalna jest przeznaczony do

ka¿dego rodzaju pomieszczeñ. Konstrukcja aluminiowych profili noœnych pozwala na

³¹czenie ich i w pionie, i pod k¹tem prostym oraz mocowanie do nich pó³ek, szuflad, szafek

lub dr¹¿ka ubraniowego. System jest ³atwy w monta¿u i demonta¿u np. podczas

przeprowadzki lub  przeniesienia go do innego pomieszczenia

2 Pantogram, wysuwane szuflady i koszyki oraz pud³a i pokrowce, pozwalaj¹ nie tylko utrzy-

maæ w szafie nienaganny porz¹dek, ale tak¿e zmieœciæ w niej... prawie wszystko

3 Dobrym pomys³em na zorganizowanie miejsca do przechowywania ubrañ jest zabu-

dowa jednej ze œcian np. d³ugiego przedpokoju. Takie umiejscowienie u³atwi swobodny

dostêp wszystkim domownikom

4 Tylko funkcjonalne rozplanowanie wnêtrza garderoby zapewni wygodne z niej

korzystanie
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ne – przesuwane (nie zabieraj¹ miejsca przy

otwieraniu). Mo¿na wybraæ ró¿ne rodzaje wy-

pe³nienia: p³yty laminowane (drewnopodobne

lub kolorowe), rattanowe lub bambusowe,

szyby mleczne, barwione lub przezroczyste,

poliwêglan lub lustra. Nale¿y pamiêtaæ o za-

montowaniu szczotek przeciwkurzowych, któ-

re zapewni¹ szczelnoœæ drzwi oraz bêd¹ pe³-

niæ funkcjê odbojów. 

Œciany garderoby najczêœciej wykañcza siê

p³ytami gipsowo-kartonowymi, tapetuje lub

maluje zmywaln¹ farb¹. Dziêki temu dadz¹

siê, od czasu do czasu, przetrzeæ wilgotn¹

szmatk¹.

Pod³oga powinna byæ ³atwa do odkurzenia

i umycia na mokro. Praktycznym wykoñcze-

niem jest wyk³adzina elastyczna lub p³ytki ce-

ramiczne.

Dobrze, gdy w garderobie jest okno, przez

które wpada naturalne œwiat³o. Montujemy

w nim ¿aluzje lub rolety, by zabezpieczyæ

ubrania przed wyp³owieniem i siatkê przeciw

owadom. Jako sztuczne oœwietlenie dobrze

sprawdzaj¹ siê lampki halogenowe montowa-

ne w gzymsach oraz obrotowe reflektorki

umieszczone w suficie i skierowane strumie-

niem œwiat³a do wnêtrza szafy. Mo¿na stoso-

waæ tak¿e œwietlówki, które nie nagrzewaj¹ siê

tak silnie jak halogeny. 

CO Z WENTYLACJ¥? 

Garderoba musi mieæ odpowiedni¹ wentyla-

cjê. Optymalnie, gdy znajduje siê w niej okno,

które pozwoli wywietrzyæ nasz magazyn ubrañ

i butów. Do pomieszczenia bez okna, by za-

pewniæ odpowiedni¹ wymianê powierza, trze-

ba doprowadziæ wentylacjê. Jeœli nie mamy

wolnego pionu wentylacyjnego, mo¿emy

umieœciæ kratkê wentylacyjn¹ w œcianie pomiê-

dzy pomieszczeniami (np. garderob¹ i sypial-

ni¹). Jeœli œciana zewnêtrzna garderoby jest

jednoczeœnie œcian¹ zewnêtrzn¹ budynku,

wówczas nie nale¿y umieszczaæ w niej kratki

ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wyst¹pienia znacz-

nych ró¿nic temperatur. Wymianê powietrza

wspomog¹ te¿ drzwi wejœciowe z otworami

(takimi, jaki w drzwiach ³azienkowych). 

CO ZAMIAST
GARDEROBY? 

Zabudowa wnêki – w sytuacji, gdy zorganizo-

wanie oddzielnej garderoby nie jest mo¿liwe,

dobrym rozwi¹zaniem mo¿e byæ szafa zabu-

dowuj¹ca pojemny k¹t lub wnêkê. To dzisiaj

najbardziej typowe rozwi¹zanie. Firmy sprze-

daj¹ce systemy zabudowy oferuj¹ modu³y,

dziêki którym w szybki sposób zabudujemy

ka¿d¹ wnêkê, niezale¿nie od jej kszta³tu i wy-

miarów. Warto pamiêtaæ o tym, ¿e podzia³

wnêtrza w szafie powinien odpowiadaæ szero-

koœci pojedynczego skrzyd³a drzwi, a ko-

fot. Komandor

Garderobê mo¿emy zaplanowaæ samo-
dzielnie lub powierzyæ to zadanie firmie
wykonawczej, która po dok³adnym wy-
mierzeniu pomieszczenia, zaproponuje
kilka funkcjonalnych rozwi¹zañ, prezentu-
j¹c je w postaci wizualizacji komputero-
wych. Projekt na zamówienie pozwoli
przeznaczyæ optymaln¹ iloœæ miejsca na
nasze rzeczy i dopasowaæ rodzaj pó³ek,
koszy i szuflad do naszych potrzeb.
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nieczna – zapewniaj¹ca swobodny dostêp

– wolna przestrzeñ przed szaf¹ z drzwiami

przesuwnymi to min. 70 cm, a z otwieranymi

w sposób tradycyjny 120 cm. 

Szafa wolno stoj¹ca – jeœli nie mamy wolnej

wnêki do zabudowania, wówczas jedynym

rozwi¹zaniem bêdzie ustawienie pojemnej

szafy wolno stoj¹cej. Ustawia siê j¹ w sypialni,

holu lub w przedpokoju. Choæ nie jest to naj-

wygodniejsze rozwi¹zanie, ma swoich zwolen-

ników. Szafê wolno stoj¹c¹ ³atwiej dopasowaæ

do stylowo urz¹dzonego pomieszczenia.

W razie potrzeby mo¿na ³atwo j¹ przesun¹æ

lub zabraæ ze sob¹ przy przeprowadzce. Jed-

nak niezbyt ekonomicznie wykorzystuje ona

przestrzeñ pokoju i mo¿e przyt³aczaæ. Nie ma-

my te¿ mo¿liwoœci dowolnej aran¿acji jej wnê-

trza, w zale¿noœci od potrzeb mieszkañców.
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Dostosujmy projekt do swoich potrzeb –
zastanówmy siê jakich rzeczy mamy naj-
wiêcej, czy s¹ to ubrania, które musz¹ wi-
sieæ na dr¹¿kach (sukienki, spodnie, mary-
narki, ¿akiety), czy takie które mo¿na prze-
chowywaæ z³o¿one na pó³kach (bluzy, pod-
koszulki, swetry, jeansy).
By korzystanie z garderoby by³o wygodne,
a ubrania w niej przechowywanie nie gnio-
t³y siê, warto przestrzegaæ pewnych zasad: 
1. Optymalna wysokoœæ dr¹¿ków: 

p³aszcze i sukienki – 160 cm, 
kurtki, ¿akiety, marynarki, koszule –
100 cm, 
spódnice (d³ugoœæ midi i maksi) i d³ugie
kurtki – 100 cm, 
spodnie – 110-130 (zale¿nie od wzrostu
u¿ytkownika szafy). 

2. Dr¹¿ki na krótkie ubrania mo¿na zamon-
towaæ na dwóch poziomach, z zachowa-
niem odleg³oœci oko³o 105 cm pomiêdzy
jednym i drugim. Dr¹¿ek przeznaczony na

ubrania d³ugie: p³aszcze czy sukienki nale-
¿y umieœciæ na wysokoœci co najmniej
180 cm, ¿eby dó³ ubrania nie le¿a³ na pod-
³odze.
3. Rozk³ad pó³ek na sk³adane rzeczy to ok.
25 cm, na torby i walizki znacznie wiêcej,
zale¿nie od ich wielkoœci. 
4. Montuj¹c dr¹¿ki pamiêtajmy, aby moco-
waæ je do œciany lub sufitu co oko³o 1 m,
by pod wp³ywem ciê¿aru ubrañ siê nie 
odkszta³ca³y. 
5. W przypadku pomieszczeñ wysokich
stosuje siê pantografy (dr¹¿ki z uchwytem,
który pozwala na ich opuszczenie na ni¿-
szy poziom i swobodny dostêp do wisz¹-
cych rzeczy). 
6. Aby swobodnie zmieœci³ siê wieszak
z ubraniem, wnêka powinna mieæ 70 cm.
Jeœli wnêka jest p³ytsza, mo¿na zastoso-
waæ wieszak wysuwany spod pó³ki. W tym
przypadku szerokoœæ wnêki musi wynosiæ
co najmniej 55 cm. 

7. Buty najwygodniej przechowywaæ
w podpisanych pude³kach lub z naklejo-
nym zdjêciem buta (du¿o ³atwiej wówczas
znaleŸæ szukan¹ parê). Do przechowywa-
nia butów dobrze zamocowaæ pod odpo-
wiednim k¹tem a¿urowe pó³ki, które za-
pewni¹ wygodny dostêp i swobodny obieg
powietrza. Pó³ki na buty – rozstaw do
15 cm (p³aski obcas), do 40 cm (kozaki),
jedna para zajmuje ok. 20 cm szerokoœci
pó³ki.
8. Bieliznê najwygodniej przechowywaæ
w szufladach lub wysuwanych koszach. 
9. Na bokach lub drzwiach szafy warto
przykrêciæ wieszaki na paski, apaszki i kra-
waty. 
10. Ulubione ubrania powinno siê wieszaæ
na dolnych dr¹¿kach, natomiast te rzadko
u¿ywane na górnych. 
11. W uporz¹dkowanej szafie zmieœci siê
wiêcej rzeczy, nale¿y wiêc utrzymywaæ
w niej porz¹dek.

11 zzasad
urz¹dzania ggarderoby
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5 Gdy nie ma miejsca na oddzieln¹ garde-

robê dobrym rozwi¹zaniem mo¿e okazaæ

siê zbudowana z segmentów szafa na

jednej ze œcian sypialni

6 Garderobê mo¿na równie¿ wyposa-

¿yæ w system drzwi sk³adanych. Choæ

po otwarciu zajmuj¹ sporo miejsca

przed szaf¹ to ich zalet¹ jest to, ¿e 

jednoczeœnie widaæ ca³e jej wnêtrze

7 Rozwi¹zaniem wartym polecenia jest

zabudowa przestrzeni poddasza. Pó³ki

mo¿na wykorzystaæ na rzadziej u¿ywane

ubrania, poœciel czy... dzieciêce zabawki
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