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Zgodnie
z rozs dkiem

PYTANIE CZYTELNIKA

Próbujemy z m em zaplano-

wa  generalny remont niezbyt 

du ej azienki i nie mo emy si

pogodzi  w sprawie wanny. Ja 

lubi  d ugie k piele, m  – szybki 

prysznic, dlatego próbuje mnie 

przekona , e dobrze b dzie 

zast pi  wann  brodzikiem. 

Obydwa urz dzenia w azience 

si  nie zmieszcz . Widz , e

usuni cie wanny umo liwi oby 

korzystne zmiany w azience, ale 

z drugiej strony – szkoda mi re-

zygnowa  z moich relaksuj cych 

k pieli. Pomó cie...

REDAKCJA

Nie da si  przes dzi , e wanna 

jest lepsza od brodzika ani e

brodzik jest lepszy od wanny. 

Osoba, która lubi relaks 

w k pieli, nie da si  przekona ,

e tak samo odpocznie pod 

natryskiem. Je li jednak trzeba 

dokona  wyboru jednego z urz -

dze , warto pozna  wszystkie 

argumenty za i przeciw, a je li 

nie u atwi  wyboru – próbowa

wersji dwa w jednym, bo jest 

i taka...
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Wanna 

czy brodzik? 

Ma gorzata Cuch

Je li w domu s  zarówno zwolennicy natrysku, jak i mi o nicy k pieli w wannie, naj a-

twiej ich pogodzi , montuj c w azience oba te przybory. Potrzeba na to minimum 8 m2

powierzchni, a je li azienka jest mniejsza, pozostaje dokona  wyboru po przeanalizowaniu 

wszystkich za i przeciw.

Wielko azienki
W niewielkiej azience bardziej oczywisty jest wybór brodzika: wann  warto bra  pod uwa-

g  tylko wtedy, gdy powierzchnia azienki wynosi minimum 4 m2. Oczywi cie od tej regu y

s  pewne odst pstwa, bo azienki maj  ró ny uk ad, a pewne znaczenie ma te  kszta t

i wymiary wanny. Tam, gdzie wanna prostok tna okazuje si  za d uga, mo na zmie ci  na 

przyk ad wann  naro n . Najwi cej miejsca zajmuje wanna wolno stoj ca. 

W ma ej azience (o powierzchni do 4 m2) naj atwiej zmie ci  wann  naro n  (syme-

tryczn  lub asymetryczn ). Najlepszym miejscem na natrysk jest oczywi cie naro nik 

cian, w którym umieszcza si  brodzik z kabin  naro n .

W azience redniej wielko ci (o powierzchni 4–8 m2) mo na ustawi  zarówno wann ,

jak i kabin  – albo w naro nikach cian, albo tak, by przylega y do ciany jednym bokiem. 

Wanna i kabina mog  by  naro ne, prostok tne, b d  pó okr g e lub o kszta cie nieregular-

nym, gdy przylegaj  jednym bokiem do ciany.

Tylko w du ej azience (o powierzchni od 8 m2) da si  ustawi  kabin  wolno stoj c  (naj-

cz ciej na rzucie ko a). Wolno stoj ca mo e by  te  wanna – np. owalna, w stylistyce retro. 
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Zarówno do wanny, jak i do kabiny wolno 

stoj cej trzeba doprowadzi  w pod odze 

instalacj  wodn  i kanalizacyjn .

U ytkownicy
O korzystaniu z wanny czy natrysku decyduj

nie tylko upodobania czy przyzwyczajenie, ale 

te  wiek, rodzaje aktywno ci, a tak e spraw-

no  u ytkowników azienki.  

Ma e dzieci wygodnie k pa  w wannie, one 

same te  wol  zwykle k piele z ulubionymi 

zabawkami.

M odzie ch tniej korzysta z prysznica, bo 

nie zabiera to zbyt du o czasu – czy to rano, 

czy w ci gu dnia, gdy trzeba si  wyk pa  po 

treningach lub grach na wie ym powietrzu.

Dla osób starszych i niepe nosprawnych, 

a tak e oty ych atwiejsze od k pieli w wannie 

 Wanny wolno stoj ce s  zwykle centralnym punktem azienek. Cz sto 

s  bogato zdobione, dlatego ich cena bywa wysoka (dochodzi nawet do 

kilkudziesi ciu tysi cy z otych)

 Wygodne s  wanny dwuosobowe z pod okietnikami i wyprofilowanym 

zag ówkiem

Monta  wanny warto bra

pod uwag  tylko wtedy, 

gdy powierzchnia azienki 

wynosi minimum 4 m2.

Na monta  zarówno 

wanny, jak i brodzika 

mo na pozwoli  sobie 

w azience o powierzchni 

minimum 8 m2

”

”

Wanny prostok tne. S  najpopularniej-

sze. Ich d ugo  to najcz ciej 100–200 cm, 

natomiast szeroko  – 70–100 cm. Wyst puj

te  modele zw aj ce si  po stronie stóp. 

Wanny naro ne. Maj  kszta t pi ciok -

ta lub trójk ta prostok tnego (najcz ciej 

o zaokr glonym boku le cym na przeciw-

prostok tnej). Wanny trójk tne mog  by

symetryczne lub asymetryczne, a te ostat-

nie: prawe lub lewe (d u sza przyprosto-

k tna jest odpowiednio z prawej lub lewej 

strony). D ugo  boków wanien trójk tnych 

wynosi 75–175 cm.

Wanny okr g e. Ich rednica wynosi naj-

cz ciej 150 cm.

Wanny owalne. Zwykle maj  d ugo

175–190 cm i szeroko  85–121 cm.

G boko  wanien wynosi najcz ciej 

38–47 cm, ale mo e to by  te  28 cm. 

Kszta ty i wymiary 
wanien

Z czego wanna?
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Akryl. Najpopularniejsze obecnie tworzywo do wyrobu wanien: lekkie, ciep e w dotyku 

i stosunkowo tanie, ale niestety podatne na zarysowania. atwo je formowa  i barwi , dlatego 

wanny akrylowe maj  cz sto fantazyjne kszta ty i kolory. Sprzedawane s  zwykle z akrylow

obudow , ale e po wypuszczeniu wody obudowa ta czasem nieprzyjemnie skrzypi, boki wan-

ny lepiej wyka cza  p ytkami.

Stal emaliowana. Zast pi a popularne dawniej eliwo, z którego produkowano solidne 

wanny emaliowane. Wanny stalowe s  zimne w dotyku, a wlewanie do nich wody powodu-

je ha as (obie te wady mo e zredukowa  przez osadzenie wanny w specjalnej obudowie ze 

styropianowej wypraski w kszta cie wanny). Renomowane firmy niekiedy pokrywaj  emali

pow ok  zapobiegaj c  osadzaniu si  zanieczyszcze , co u atwia utrzymanie wanny w czy-

sto ci. Stali niestety nie mo na formowa  tak fantazyjnie jak akrylu, wi c wykonane z niej 

wanny maj  najcz ciej kszta t prostok tny. 

eliwo emaliowane. W przeciwie stwie do stalowych, wanny eliwne t umi  odg osy wle-

wanej wody, nie ch odz  podczas k pieli, s  do  odporne na rodki chemiczne i zarysowa-

nia. Pomimo e s  kilkakrotnie ci sze od stalowych i kosztuj  3–15 razy tyle co one, wci

maj  swoich zwolenników.

Mied . Ka da wanna miedziana ma niepowtarzalny kolor – od czerni, przez br z a  do z o-

ta. Cena wanny miedzianej jest jednak bardzo wysoka (ok. 8000 z ).

Kompozyty. Kompozyty stosowane do produkcji wanien to zwykle mieszanki akrylu i kwar-

cu. Wykonane z nich  wanny s  ci kie, odporne na uszkodzenia i ciep e w dotyku. wietnie 

t umi  d wi k wlewaj cej si  do nich wody. Ich minusem jest jednak wysoka cena. 

Drewno. Wanny drewniane zwykle robi si  z odpornego na wilgo  drewna teku lub wi zu, 

nast pnie ywicuje, a na ko cu pokrywa ekologicznymi lakierami
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mo e by  korzystanie z odpowiednio przysto-

sowanego natrysku, gdy  wchodzenie i wycho-

dzenie z wanny mo e im sprawia  trudno .

Koszty zu ycia wody
Je li trzeba wybiera  mi dzy wann  a pryszni-

cem, warto uwzgl dni  koszty ich eksploatacji 

wynikaj ce ze zu ycia wody. Prysznic jest 

ta szy – podczas 10 min k pieli zu ywa si

rednio ok. 60 l wody, podczas gdy na k piel 

w wannie zu ywa si  od 150 do 300 l.

Im wi ksza wanna, tym wi cej wody 

b dziemy w niej zu ywa  do k pieli i wod

t  trzeba potem odprowadzi  do kanalizacji. 

Dla zredukowania zu ycia wody warto wi c

wybra  wann  zw aj c  si  po stronie 

stóp, w której na k piel b dzie si  zu ywa o

mniej wody.

Wygoda
Wanna umo liwia d ugie odpr aj ce 

k piele (np. w solach leczniczych lub kosme-

tycznych), dlatego uwa a si  j  za bardziej 

komfortow  od brodzika. Umo liwia tak e

r czne moczenie, pranie i wybielanie firanek 

czy mycie psa. Podobnie jak prysznic, wanna 

mo e mie  funkcj  hydromasa u. Dla osób 

niepe nosprawnych stosuje si  specjalne 

Kszta ty. Brodziki mog  mie  kszta t kwa-

dratu, prostok ta, ko a, pó okr gu, elipsy lub 

wielok ta.

Wymiary w planie. Za najwygodniejsze 

uwa ane s  brodziki o wymiarach 90 × 90 cm. 

Najmniejsze brodziki maj  wymiary 70 × 

70 cm. 

G boko . Mo e wynosi  4–30 cm. W naj-

g bszych mo na nawet k pa  dzieci czy ro-

bi  pranie. Standardowe brodziki maj  15 cm 

g boko ci, a najp ytsze – zwane tacami 

– ok. 7 cm.  

Materia y. Na rynku najwi cej jest brodzi-

ków z akrylu oraz ze stali emaliowanej i s

one najta sze. S  te  brodziki z kompozytów 

z wype niaczami z m czki marmurowej, gra-

nitu, trawertynu, egzotycznego drewna, szk a

oraz lakierowanego aluminium.

Wymiary. Najpopularniejsze s  kabiny 

o wymiarach: 80 × 80 cm i 90 × 90 cm. Kabina 

z systemem do hydromasa u powinna by  wi k-

sza: 100 × 100 cm. Do bardzo ma ej azienki 

mo na kupi  kabin  o wymiarach: 70 × 70 cm. 

Produkuje si  te  du e kabiny dwuosobowe.

Standardowa wysoko  kabin to 175 lub 

185 cm, ale s  te  wy sze – nawet 195-centy-

metrowe (pami tajmy, e do wysoko ci kabi-

ny trzeba jeszcze doda  g boko  brodzika, 

chyba e wpuszczony jest w pod og ). 

Materia y. Konstrukcj  kabiny stanowi  pro-

file, wykonane najcz ciej z lakierowanego 

proszkowo aluminium, anodowanego lub ma-

lowanego farbami epoksydowo-proszkowymi. 

Zwykle elementy konstrukcyjne oraz zawiasy w 

drzwiach s  bia e lub chromowane. 

cianki wykonane s  najcz ciej z polistyre-

nu, akrylu lub szk a hartowanego (po st uczeniu 

rozpada si  na niewielkie, niekalecz ce kawa -

ki). Mog  by  bezbarwne, kolorowe, g adkie lub 

z matow  faktur . Mog  mie  specjaln  pow ok

u atwiaj c  sp ywanie wody, co pomaga utrzy-

ma  kabin  w czysto ci. Przesuwane lub sk a-

dane drzwi kabiny mog  otwiera  si  na praw

lub lew  stron . Uszczelnione s  silikonowymi 

wstawkami i zatrzaskuj  si  na magnesy.

Zamiast brodzika

Do k pieli pod prysznicem nie jest niezb dny 

brodzik. Wystarczy odpowiednio wyprofilowa

posadzk , zamontowa  w niej kratk  odp ywo-

w  i wy o y  p ytkami ceramicznymi. Syfon od-

p ywowy musi si  wtedy mie ci  w grubo ci 

stropu lub pod ogi na gruncie i podk adu pod o-

gowego, zatem o takim rozwi zaniu trzeba po-

my le  na etapie projektowania domu. Kupuj c

kabin  do monta u na posadzce poinformujmy 

sprzedawc  o jej przeznaczeniu. Zwykle kabi-

na taka jest bowiem 1–2 cm szersza od kabiny 

w tym samym modelu przeznaczonej do mon-

ta u na brodziku.

Zamiast kabiny

Zabudow  natrysku mo na wykona  z koloro-

wych pustaków szklanych, wodoodpornych p yt 

gipsowo-kartonowych (mo na je atwo gi , co 

umo liwia wykonanie zabudowy krzywolinio-

wej) pokrytych p ytkami ceramicznymi czy tafli 

szk a (matowego lub przezroczystego).

Je li natrysk ma odpowiedni kszta t zapo-

biegaj cy rozpryskiwaniu si  wody, mo na

go zostawi  bez zamkni cia lub zamontowa

w nim tylko specjalne drzwi albo zawiesi  za-

s on  prysznicow .

Jaki brodzik?

Jaka kabina? Natrysk bez brodzika 
i kabiny

Kabina prysznicowa z hydromasa em umo liwia nie tylko szybk  k piel, ale 

równie  doskona y relaks. Dysze do hydromasa u umo liwiaj  ustawienie 

ró nych rodzajów strumieniaWanny i brodziki drewniane maj  zwykle klasyczny owalny kszta t

Natrysk z brodzikiem-tac  obudowany tafl

przezroczystego szk a
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u atwienia, jak obni enie osadzenia wanny, 

specjalne uchwyty lub siedziska lub modele 

z otwieranym wej ciem umieszczonym w cia-

nie wanny. Wann  zwykle atwiej te utrzyma

w czysto ci ni  kabin  prysznicow .

Brodzik umo liwia szybk  k piel, ale 

uwa any jest za mniej luksusowy ni  wanna. 

Mo na jednak znacznie zwi kszy  komfort 

k pieli w brodziku, je li zastosuje si  kabin

z hydromasa em lub z funkcj  sauny. Natrysk 

te  mo na urz dzi  tak, e b dzie przyja niejszy 

dla osób niepe nosprawnych, montuj c w nim 

siedzisko lub rezygnuj c z brodzika na rzecz 

tzw. tacy albo wyk adaj c pod og , uformowan

ze spadkiem dla sp ywu wody, p ytkami.

Dwa w jednym 
Je li nie ma miejsca na wann  i natrysk, 

a domownicy maj  ró ne przyzwyczajenia co 

do k pieli, mo na po czy  funkcje wanny 

i brodzika przez zainstalowanie nad wann

parawanu lub gotowej wanno-kabiny. 

Parawan. Montuje si  go bezpo rednio na ran-

cie wanny, przytwierdzaj c go z jednej strony do 

ciany. Konstrukcj  parawanów nawannowych, 

podobnie jak kabin prysznicowych, stanowi

profile malowane na bia o lub chromowane. 

Przezroczyste lub matowe cianki wykonane s

przewa nie z akrylu lub polistyrenu (mo e to 

by  tak e nieco dro sze szk o hartowane). 

Im g adsz  maj  powierzchni , tym atwiejsze 

jest utrzymanie ich w czysto ci. 

Wanna z parawanem jest zazwyczaj ta sza 

ni  brodzik z kabin  prysznicow .

Wanno-kabina. Wanno-kabiny to specjalne, 

niekiedy bardzo skomplikowane modu y, które 

mog  pe ni  tak e funkcj  domowego spa (hy-

dromasa , a nia parowa). Zwykle ich podsta-

w  stanowi wyprofilowana wanna akrylowa, 

zako czona z jednej strony g bokim, os oni -

tym kabin  brodzikiem. 

Natrysk zamkni ty szklan ciank  z drzwiami. 

Najprostszym sposobem na prysznic jest urz -

dzenie go w istniej cej wn ce

 Parawany nawannowe mog  by  jedno- lub 

kilkucz ciowe, przesuwane, sk adane w harmonij-

k  lub otwierane wahad owo

 Bateria wolno stoj ca przy wannie naro nej. 

Instalacj  do takiej baterii nale y doprowadzi

w pod odze

Baterie wannowe ró ni  si  od prysznicowych g ównie tym, e maj  wylewk  do nape nia-

nia wanny.

Baterie cienne. Przeznaczone zarówno do pryszniców, jak i do wanien. Mog  by  natynko-

we, to znaczy w ca o ci widoczne na cianie, oraz podtynkowe, w których wida  tylko uchwyty 

do regulowania wyp ywu wody, w  ze s uchawk  mocowan  na dr ku lub w uchwycie i wy-

lewk  (w baterii wannowej); elementy mieszaj ce wod  s  ukryte w puszce pod tynkiem.

Baterie nawannowe. Przeznaczone s  do montowania w otworach wyci tych w obrze u

wanny (najcz ciej akrylowej) lub w stela u umieszczanym w obudowie wanny.

Baterie wolno stoj ce. Wysokie baterie do mocowania w pod odze – zwykle przy wannach 

wolno stoj cych. 

Baterie

 Baterie cienne: tradycyjna natynkowa (z lewej) oraz podtynkowa (z prawej), która doskonale pasuje 

do nowoczesnych azienek
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