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Kabiny
W dzisiejszych czasach kabiny prysz-

nicowe staj¹ siê coraz bardziej popularne.
Jest to zapewne sprawa panuj¹cej mody.
Mody na mniejsze zu¿ycie wody, mniej
œcieków,  a tak¿e na oszczêdnoœæ czasu
i miejsca.

Niemal¿e ka¿dy klient pod s³owami
kabina prysznicowa rozumie brodzik i za-
montowany na nim parawan. Inaczej to
s³owo rozumiej¹ producenci i sprzedaw-
cy. Dla nich kabina to jedynie parawan,
do którego mo¿na oddzielnie dokupiæ
brodzik. Zazwyczaj jeden parawan pasuje
do kilku ró¿nych modeli brodzików. 

Kabina prysznicowa zmieœci siê na-
wet w niewielkiej ³azience. Du¿a iloœæ
kszta³tów, wymiarów, wzorów u³atwia
aran¿acjê niemal ka¿dego wnêtrza.  

Rodzaje kabin 
Naro¿ne � – ustawiane s¹ w rogu ³a-

zienki i przylegaj¹ do jej dwóch œcian.
Œciany mog¹ byæ wy³o¿one glazur¹ lub
zbudowane ze szklanych pustaków.

Wnêkowe � – otoczone s¹ z trzech
stron œcianami. W przygotowanej wnêce
œciennej montuje siê drzwi kabinowe –
rozsuwane, otwierane wahad³owo lub
harmonijkowe. 

Przyœcienne � – przylegaj¹ tylko do
jednej œciany ³azienki, na której zamonto-
wana jest bateria prysznicowa. 

Wolno stoj¹ce � – nie przylegaj¹ do
¿adnej œciany. Mo¿na je ustawiaæ w do-
wolnym miejscu ³azienki. Przewa¿nie sta-
nowi¹ kompletne modu³y prysznicowe,
sprzedawane s¹ razem z brodzikiem i ba-
teri¹. 

Kabiny teleskopowe maj¹ regulowa-
ne œcianki, s¹ wiêc dobrym rozwi¹zaniem
do ³azienek o nietypowych wymiarach
np. bardzo wysokich. 

Kszta³ty kabin mog¹ byæ ró¿ne: kwa-
dratowe, prostok¹tne, pó³okr¹g³e, okr¹g³e
oraz – w zale¿noœci od liczby œcian – trój-
œcienne, czteroœcienne i piêcioœcienne. 

Najczêœciej oferowane s¹ kabiny
w wymiarach: 80x80, 90x90, 100x100,
oraz  wysokoœciach: 175, 185 do oko³o
200 cm. Na zamówienie dostêpne s¹ rów-
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Nasze ¿ycie staje siê
coraz bardziej dyna-

miczne i wci¹¿ brakuje
nam czasu. Natrysk, po
mêcz¹cym dniu, pozwa-
la szybko zregenerowaæ

si³y, a silny strumieñ
bie¿¹cej wody powodu-
je b³yskawiczne odprê-

¿enie. Zw³aszcza wtedy,
gdy nie mamy czasu na

to, by wylegiwaæ siê
w wannie.
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CZAS na

PRYSZNIC

fot. Duscholux



nie¿ kabiny du¿o wiêksze lub o nietypo-
wych rozmiarach.

Baterie prysznicowe mog¹ byæ za-
montowane na œcianie kabiny, ³azienki
lub w rogu.

Zamkniêcie na cztery sposoby
Drzwi kabiny prysznicowej mog¹ byæ:

rozsuwane, czy te¿ przesuwane, sk³adane
harmonijkowo, skrzyd³owe – otwierane na
zewn¹trz. Ich p³aszczyzny mog¹ byæ proste
lub zaokr¹glone (wyprofilowane). Drzwi
mog¹ znajdowaæ siê na jednej, b¹dŸ na
dwóch œciankach. To drugie rozwi¹zanie
jest znacznie wygodniejsze, gdy¿ szerokoœæ
wejœcia do kabiny jest wówczas wiêksza.

Drzwi rozsuwane poruszaj¹ siê na rol-
kach lub prowadnicach. To najpopularniej-
szy rodzaj drzwi. Mog¹ sk³adaæ siê z jednej,
dwóch a nawet trzech czêœci, które rozsuwa
siê w jedn¹ lub dwie strony. W chwili roz-
suniêcia poszczególne czêœci œcianki zacho-
dz¹ jedna za drug¹. Jest to bardzo wygodne
rozwi¹zanie, szczególnie do ma³ych ³azie-
nek. Otwieranie kabiny z takimi drzwiami
nie wymaga dodatkowej przestrzeni.

Drzwi harmonijkowe s¹ ³atwe
w monta¿u, bo zazwyczaj nie wymagaj¹
prowadnic nad krawêdziami brodzika.
Mog¹ byæ zbudowane nawet z piêciu ele-
mentów, sk³adanych – jak sama nazwa
wskazuje – w harmonijkê. 

Drzwi skrzyd³owe, zawiasowe mog¹
byæ jedno- lub dwu skrzyd³owe. Otwiera
siê je podobnie jak tradycyjne. Trzeba
wiêc przewidzieæ dodatkowe miejsce
przed kabin¹ na ich swobodne otwiera-
nie. Najczêœciej s¹ montowane w kabi-
nach wnêkowych �.

Drzwi wahad³owe obracaj¹ siê wokó³
w³asnej osi lub te¿ maj¹ tak zwan¹ prze-
suniêt¹ oœ obrotu. Gdy siê je otwiera, nie
tylko zajmuj¹ miejsce przed kabin¹, ale
i w jej wnêtrzu.

Szczelnoœæ drzwi kabiny zapewnia
gumowa uszczelka. Niektórzy producenci
oferuj¹ kabiny z automatycznym mecha-

47
Dom 9 2 0 0 4budujemy

� Kabiny naro¿ne to najpopularniejszy rodzaj
kabin (fot. Duscholux)

� Kabina zabudowana we wnêce ³azienki
(wnêkowa) sk³ada siê jedynie z przednich
drzwi (fot. Ko³o)

� Kabina przyœcienna przylega tylko do jed-
nej œciany ³azienki (fot. Hüppe)

� Kabina wolno stoj¹ca sprzedawana jest
zwykle z brodzikiem i bateri¹ (fot. Hans Grohe)

� Drzwi skrzyd³owe – chocia¿ do ich otworze-
nia potrzebne jest przed kabin¹ miejsce, to
dziêki nim mo¿na bardzo wygodnie do niej
wchodziæ (fot. Hüppe)
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nizmem zamykania i szczeln¹ listw¹ ma-
gnetyczn¹, która skutecznie chroni przed
zachlapaniem ³azienki wod¹. 

Budowa kabin
Na kabinê sk³adaj¹ siê œcianki, profi-

le i brodzik. Kiedy patrzymy na kabinê
natryskow¹, czêsto mamy wra¿enie, ¿e
sk³ada siê ona g³ównie ze œcianek, które
przewa¿nie wykonywane s¹ z hartowane-
go szk³a lub tworzywa – najczêœciej poli-
styrenu �.

Hartowane szk³o, z którego wykonuje
siê œcianki kabin prysznicowych, jest tak
zwanym szk³em bezpiecznym. Podczas
ewentualnego rozbicia rozpada siê na bar-
dzo du¿o drobnych cz¹steczek, bez
ostrych krawêdzi. 

Konstrukcja kabiny prysznicowej jest
ramowa. W wiêkszoœci modeli stanowi¹ j¹
profile metalowe, w których osadzone s¹
œcianki kabiny – p³askie lub wyprofilowa-

ne, giête. Profile s¹ najczêœciej wykonane
z aluminium lakierowanego proszkowo
oraz powlekanego anodowo, albo malowa-
nego farbami epoksydowo-proszkowymi.
Elementy profili mog¹ byæ p³askie lub za-
okr¹glone. Ca³kowicie szklane wype³nienia
s¹ ciê¿kie, co gwarantuje stabilnoœæ kabiny.
Szk³o jednak jest trudne do utrzymania
w czystoœci. Powinno siê je po ka¿dej k¹-
pieli, przetrzeæ szmatk¹ do sucha. Niektóre
firmy np. KO£O, RAVAK, oferuj¹ szklane
œcianki kabiny pokryte specjaln¹ pow³ok¹.
Hydrofobowa warstwa, nanoszona w pro-
cesie produkcyjnym, czyni powierzchniê
szk³a bardziej g³adk¹, chroni j¹ przed za-
nieczyszczeniami i zapobiega osadzaniu siê
kamienia. Po tej niesamowicie g³adkiej po-
wierzchni krople wody szybko sp³ywaj¹
wraz z zanieczyszczeniami. 

Innym sposobem na zachowanie czy-
stoœci jest dobranie takiego koloru szk³a
i jego faktury, aby wysychaj¹ce krople wo-
dy by³y mniej widoczne �.

Brodziki s¹ nieod³¹cznym elementem
prawie ka¿dej kabiny natryskowej. S¹ do-
pasowane zarówno kszta³tem, jak i wielko-
œci¹ oraz g³êbokoœci¹ do wiêkszoœci kabin
natryskowych. Niektóre kabiny mo¿na
ustawiæ w ³azience bezpoœrednio na pod³o-
dze pokrytej terakot¹. Wówczas nale¿y jed-
nak pamiêtaæ o odpowiednim nachyleniu
p³aszczyzny pod³ogi, tak aby woda mog³a
swobodnie sp³ywaæ do wpustu pod³ogowe-
go. Istotn¹ czynnoœci¹ jest te¿ wykonanie
dobrej izolacji przeciwwilgociowej.

Najlepszym rozwi¹zaniem jest kupie-
nie gotowego brodzika wraz z kabin¹. Da-
je to nam gwarancjê, ¿e obie czêœci bêd¹
do siebie idealnie pasowa³y. Jeœli jednak
decydujemy siê na oddzielny zakup bro-
dzika i kabiny, nie wolno zapomnieæ, ¿e
wymiary brodzika musz¹ byæ dok³adnie
dopasowane do wymiarów zewnêtrznych
kabiny. A gdy kabina jest pó³okr¹g³a,
trzeba dodatkowo dopasowaæ krzywiznê
obu czêœci �.

Brodziki, podobnie jak kabiny prysz-
nicowe, mog¹ byæ kwadratowe, prostok¹t-
ne, pó³okr¹g³e, trójk¹tne, piêciok¹tne. Ich
dno mo¿e byæ g³adkie lub antypoœlizgo-
we. Dodatkowo mo¿e byæ wyposa¿one
w siedziska. 

Do wyboru mamy brodziki ze stali
emaliowanej, ceramiki oraz akrylu. Jed-
nak te ostatnie ciesz¹ siê najwiêksz¹ po-
pularnoœci¹, gdy¿ akryl ma wiele zalet,
miêdzy innymi zatrzymuje ciep³o, jest
przyjemny i ciep³y w dotyku, ³atwy do
utrzymania czystoœci. Brodziki akrylowe
s¹ te¿ lekkie, a wiêc niek³opotliwe
w transporcie i monta¿u. Niektórzy pro-
ducenci oferuj¹ brodziki z dodatkiem
œrodka antybakteryjnego, który zapobiega
rozwojowi bakterii i mikroorganizmów.
£atwiej wtedy zachowaæ higienê, szcze-
gólnie w ³azienkach publicznych. Wspo-
mniany preparat dodawany jest do p³yty
akrylowej w procesie produkcji. Nie zmy-
wa siê i pozostaje stale aktywny. 

� Jednym ze sposobów zachowania czystoœci
jest wybranie kabiny o œciankach wykonanych
ze szk³a hartowanego z wzorem (fot. Ko³o)

�	Brodzik wraz z kabin¹ mo¿e mieæ nietypo-
wy kszta³t (fot. Duscholux)

� Wype³nieniem œcianek kabiny mo¿e byæ
bezpieczne szk³o lub polistyren w ró¿nych
wzorach i kolorach (fot. Koralle)



Standardowe wymiary brodzika s¹ ta-
kie same jak kabin. P³ytsze urz¹dzenia
maj¹ g³êbokoœæ od 7 do 15 cm, g³êbsze –
ok. 35 cm. Brodziki na planie kwadratu
maj¹ wymiary 80x80 lub 90x90, a na pla-
nie prostok¹ta 90x80 lub 120x70. 

Prysznice z hydromasa¿em
W ostatnich latach, na ca³ym œwiecie

i w Polsce równie¿, rozpowszechni³ siê
zdrowy tryb ¿ycia, utrzymywanie wzoro-
wej kondycji i dba³oœci o sylwetkê. Kluby
odnowy biologicznej, salony masa¿u lecz-
niczego i kluby fitness nie narzekaj¹ na
brak klientów. Jednak¿e wiele osób,
szczególnie tych zapracowanych, z uwagi
na ci¹g³y brak wolnego czasu, wola³aby
odpocz¹æ we w³asnym domu. 

£azienka, miejsce które dotychczas
kojarzy³o siê nam tylko z myciem i k¹pie-
l¹, dzisiaj mo¿e staæ siê istnym „salonem
relaksu”.  Kilka lat temu nikt by nie
uwierzy³, ¿e bêdzie mo¿na korzystaæ
z sauny parowej w zwyk³ej ³azience. Dzi-
siaj tak rewelacyjny odpoczynek we w³a-
snym domu, to ¿aden problem – wystar-
czy kupiæ kompletn¹ kabinê prysznicow¹,
wyposa¿on¹ w generator pary i odpowied-
nie siedzisko. Dodatkowo kabinê mo¿na
wyposa¿yæ w bicze wodne sch³adzaj¹ce
i masuj¹ce zrelaksowane cia³o 
.

Kabiny masa¿owo-parowe
Wszystkie kabiny masa¿owo-parowe

s¹ sterowane elektronicznie. Mo¿na wy-
braæ ró¿ne funkcje hydromasa¿u, na
przyk³ad bicze szkockie z mo¿liwoœci¹
nastawienia procentowego udzia³u cie-
p³ej i zimnej wody oraz ich dzia³ania po-
przez prysznic centralny, jak równie¿ po-
przez wszystkie rozbudowane sekcje hy-
dromasa¿u. Kabina mo¿e byæ wyposa¿o-
na w kilka do kilkunastu dysz przezna-
czonych do masa¿u poszczególnych czê-
œci cia³a – karku, ramion, tu³owia oraz
stóp. W niektórych kabinach dysze po³¹-
czone s¹ w tak zwane sekcje, które mo¿-
na uruchamiaæ pojedynczo lub wszystkie
naraz. Kabiny zwykle s¹ wyposa¿one
w prysznic górny oraz rêczny z mo¿liwo-
œci¹ regulacji strumienia, a tak¿e bateriê
termostatyczn¹ �.

Niesamowitym walorem kabin masa-
¿owo-parowych, co niekiedy daje im
przewagê nad wannami z hydromasa¿em,
jest funkcja ³aŸni parowej. Zajmuj¹ one

przy tym du¿o mniej miejsca ni¿ modele
wanien z linii ekskluzywnej �.

Kabiny masa¿owo-parowe mog¹ mieæ
funkcjê sauny, aromaterapiê, œwiat³otera-
piê, radio, alarm, siedzenie z oparciem.
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 Kabiny z hydromasa¿em pozwalaj¹ na stwo-
rzenie w domu salonu relaksu (fot.  Teuco)

� Oprócz hydromasa¿u, kabina mo¿e mieæ
funkcjê ³aŸni parowej (fot. Artweger)

� Kabina prysznicowa wraz z poszczególnymi
elementami (fot. Ko³o)
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Panele prysznicowe
W bardzo ma³ych ³azienkach, w któ-

rych montowane s¹ tylko kabiny natry-
skowe, mo¿na równie¿ korzystaæ z walo-
rów hydromasa¿u . Trzeba w tym celu
zamontowaæ w kabinie prysznicowej pa-
nel masa¿owy. Panele – niegdyœ plastiko-
we, zwykle bia³e – dziœ wykonuje siê
z najlepszych, czêsto nieu¿ywanych dot¹d
w tym celu, materia³ów, takich jak:
� aluminium – lekkie, zapo¿yczone
z przemys³u lotniczego;
� szk³o hartowane;
� sztuczny kamieñ;
� marmur;
� granit;
� drewno cedrowe.

Tworzywa, których u¿ywa siê do bu-
dowy paneli, to przede wszystkim ABS
i akryl sanitarny. Dodatkowo korpusy by-
waj¹ wzmacniane stela¿em aluminiowym
lub ¿ywicami epoksydowymi z dodatkiem
w³ókna szklanego. 

Panele mog¹ byæ wyposa¿one w jedn¹
lub dwie s³uchawki prysznicowe – sta³¹
b¹dŸ ruchom¹. S³uchawki maj¹ zazwyczaj
regulacjê, któr¹ mo¿na ustawiaæ ró¿ne ro-
dzaje strumienia. W wiêkszoœci paneli dy-

sze umieszczone s¹ symetrycznie
w dwóch rzêdach, rzadziej w jednym rzê-
dzie. Umo¿liwiaj¹ one masa¿ wodny tu³o-
wia. Mo¿e byæ od jednej do dziesiêciu
dysz. W niektórych modelach paneli jest
ich nawet siedemnaœcie. 

Dysze mog¹ byæ umieszczone na
przegubach (mo¿na regulowaæ kierunek
strumienia wody) lub te¿ wbudowane
w panel. Niektóre z nich maj¹ blokadê
kierunkow¹, która zabezpiecza przed
zmian¹ k¹ta ich ustawienia przy gwa³tow-
nym wzroœcie ciœnienia wody. Dysze, po-
dobnie jak s³uchawka prysznicowa, mog¹
mieæ kilka rodzajów strumienia. 

Sterowanie
Sterowanie funkcjami paneli mo¿e

byæ rêczne lub te¿ elektroniczne �.
Sterowanie rêczne. Panele ze stero-

waniem rêcznym zwykle s¹ wyposa¿one
w dwa lub trzy pokrêt³a. Jeden to zawór
odcinaj¹co-prze³¹czaj¹cy lub prze³¹czaj¹-
cy, drugi s³u¿y do regulacji temperatury
i natê¿enia wody, trzeci to zawór termo-
statyczny. 

Sterowanie elektroniczne. Jest ono
z pewnoœci¹ wygodniejsze, lecz równie¿
znacznie dro¿sze. Na pulpicie steruj¹cym
ustawiamy temperaturê i ciœnienie wody,
rodzaj strumienia oraz sterowanie masa-
¿ami. PóŸniej ju¿ tylko jedno dotkniêcie
przycisku uruchamia wybran¹ funkcjê
panelu.

Minimalne ciœnienie wody, wymaga-
ne do skutecznej pracy paneli, wynosi za-
zwyczaj 3 bary. Je¿eli ciœnienie w instala-
cji jest ni¿sze, woda nie bêdzie wyp³ywaæ
z dysz i s³uchawek z odpowiednim natê-
¿eniem. 

Montuj¹c panel prysznicowy z hydro-
masa¿em musimy liczyæ siê ze znacznym
wzrostem zu¿ycia wody. Na przyk³ad na-
trysk górny zu¿ywa oko³o 15 l/min, czte-
ry dysze boczne oko³o 5 l/min, a natrysk
rêczny oko³o 18 l/min.

Niektórzy producenci oferuj¹ panele
wyposa¿one w odtwarzacze hi-fi, system
do aromaterapii czy pilot na podczerwieñ. 

�

Informacje o producentach kabin oraz ce-
ny wybranych modeli zamieszczamy w rubry-
ce Info Rynek.
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� Ró¿ne rodzaje sterowania elektronicznego (fot. Hans Grohe)

Monta¿ kabin
Nie wolno zapomnieæ o doprowadze-

niu instalacji zimnej i ciep³ej wody oraz
kanalizacji do miejsca, w którym chcemy
umieœciæ kabinê. Przed przymocowaniem
brodzika na sta³e, nale¿y go ustawiæ na
odpowiedniej wysokoœci i wypoziomo-
waæ. Trzeba pamiêtaæ o pozostawieniu
miejsca na pod³¹czenie syfonu. Bardzo
wa¿ny jest te¿ ³atwy dostêp do niego, gdy¿
syfon wymaga systematycznego czyszcze-
nia. Po zamontowaniu brodzik mo¿na
obudowaæ p³ytkami lub te¿ os³oniæ goto-
w¹ obudow¹ z tworzywa. 

Niektórzy producenci oferuj¹ brodzi-
ki w komplecie z odpowiednimi do nich
syfonami.

Decyduj¹c siê na samodzielny mon-
ta¿, pamiêtaj o tym, aby: 
� sprawdziæ kompletnoœæ i stan technicz-
ny wszystkich czêœci kabiny jeszcze przed
rozpoczêciem prac monta¿owych. Wszel-
kie reklamacje zg³aszane po rozpoczêciu
instalacji nie s¹ uwzglêdniane;
� starannie uszczelniæ silikonem wodood-
pornym miejsca styków profili kabiny ze
œcian¹ ³azienki, jak i równie¿ kabiny z bro-
dzikiem;
� nie korzystaæ z kabiny przez co najmniej
24 godziny po na³o¿eniu silikonu; 
� w przypadku nieszczelnoœci w po³¹cze-
niu dok³adnie wysuszyæ to miejsce, a na-
stêpnie ponownie pokryæ silikonem od
strony wewnêtrznej.

W kabinach z drzwiami przesuwany-
mi prowadnice nale¿y co jakiœ czas po-
smarowaæ wazelin¹ kosmetyczn¹, aby ³a-
twiej siê porusza³y.

	Panel prysznicowy pozwala korzystaæ
z uroków hydromasa¿u nawet w ma³ej ³azience
(fot. Hans Grohe)


