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Podstawowe wyposa¿enie ³azienki,
z której bêdzie mog³a korzystaæ oso-

ba niepe³nosprawna, to zwykle specjalna,
szeroka umywalka z lustrem, po³¹czenie
miski ustêpowej i bidetu oraz wanna lub
brodzik ze specjalnymi udogodnieniami.
Urz¹dzeniom tym powinny zawsze towa-
rzyszyæ elementy wyposa¿enia dodatko-
wego, takie jak uchwyty, porêcze czy sie-
dziska �.

Umywalki
Umywalka standardowa nie jest do-

brym rozwi¹zaniem, poniewa¿ przednia
krawêdŸ jest wypuk³a, co utrudnia dojazd

do niej osobie na wózku. Tak wiêc nale¿y
wybieraæ modele specjalnie profilowane,
wklês³e, z pó³k¹ na myd³o i pod³okietni-
kami �. Jednym z najlepszych rozwi¹zañ
jest umywalka uchylna lub opuszczana –
mo¿na j¹ wówczas dopasowaæ do indywi-
dualnych potrzeb.

Umywalkê mocuje siê na wysokoœci
80-85 cm w sposób konwencjonalny lub
tak, ¿e mo¿liwe jest obni¿anie przedniej
krawêdzi o 11 cm. Regulacja pochylenia
mo¿e odbywaæ siê mechanicznie, pneu-
matycznie lub elektronicznie.

Przy instalowaniu umywalki dostoso-
wanej do potrzeb osób niepe³nosprawnych
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Ustawa ta nie jest wystarczaj¹ca, by zaprojektowaæ
i wyposa¿yæ wygodn¹ ³azienkê dla osoby niepe³no-

sprawnej. Potrzebne jest jeszcze odpowiednie spojrze-
nie na to wnêtrze z perspektywy osoby siedz¹cej na

wózku, poruszaj¹cej siê o kuli czy o lasce. 
Liczba osób niepe³nosprawnych w Polsce ju¿ daw-

no przekroczy³a piêæ milionów. Mo¿na zaryzykowaæ
stwierdzenie, ¿e co dziesi¹ta osoba na ulicy powinna
byæ z widocznym kalectwem, o kulach, z bia³¹ lask¹,

na wózku inwalidzkim. A jednak nie widaæ ich na ulicy
– s¹ zamkniêci w domach.
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Obiekt budowlany nale¿y projektowaæ (...) 
w sposób zapewniaj¹cy (...) niezbêdne warunki do ko-

rzystania przez osoby niepe³nosprawne 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku
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fot. Ko³o

� Zamontowanie wisz¹cej ceramiki ³azienko-
wej znacznie u³atwia korzystanie z niej oso-
bom niepe³nosprawnym. Stela¿e instalacyjne,
na których zamontowano umywalkê i sedes
trzeba obudowaæ p³yt¹ gipsowo-kartonow¹
i p³ytkami

pokonajmy 

BARIERY



trzeba pamiêtaæ o stosowaniu syfonów
przyœciennych lub podtynkowych �. Po-
wody s¹ dwa: po pierwsze – zastosowanie
takiego syfonu umo¿liwia dogodny do-
jazd osobie na wózku, po drugie – zabez-
piecza przed poparzeniem gor¹c¹ wod¹,
która mo¿e byæ odprowadzana do syfonu.

Baterie
Armaturê dla niepe³nosprawnych

mo¿na podzieliæ na trzy grupy.

Pierwsza – podstawowa to zawory i ba-
terie klasyczne z przed³u¿onymi dŸwi-
gniami zamiast pokrête³ �. Baterie mog¹
byæ termostatyczne, wtedy nie ma groŸby
poparzenia �. Mo¿liwa jest termiczna de-

zynfekcja baterii bez koniecznoœci póŸniej-
szego kalibrowania armatury.

Druga to  grupa specjalistyczna – ba-
terie i zawory czasowe, zazwyczaj prze-
znaczone do toalet ogólnodostêpnych.
Uniemo¿liwiaj¹ zalanie pomieszczenia.
S¹ to miêdzy innymi:
� ³okciówki – dŸwignia umieszczona jest
na przegubie kulowym, st¹d ³atwo uru-
chamia siê j¹ barkiem, ³okciem, a nawet
g³ow¹;
� kolanówki – zawory przeznaczone dla
osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwa-
lidzkich, umieszczone pod umywalk¹;
� zawory najazdowe – równie¿ przezna-
czone dla osób na wózkach. Wyp³yw wo-
dy z wylewki w umywalce uruchamia siê
poprzez najechanie ko³em na pokrywê za-
woru zainstalowanego w posadzce.

Trzecia grupa to baterie elektronicz-
ne �. Bateriê mo¿na uruchomiæ i zamkn¹æ
nie dotykaj¹c jej. Woda zaczyna p³yn¹æ na-
tychmiast po umieszczeniu r¹k pod jej wy-
lotem. Bateria zamyka siê automatycznie,
gdy rêce znajd¹ siê z dala od wylewki.
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� Umywalka powinna byæ szeroka i specjalnie wyprofilowana (fot. Keramag)

� Syfon przyœcienny nie przeszkadza w ko-
rzystaniu z umywalki osobie na wózku
(fot. Keramag)

� Bateriê z przed³u¿onym uchwytem do regu-
lacji wyp³ywu wody mo¿na wygodnie obs³ugi-
waæ ³okciem lub ramieniem (a). Mo¿e mieæ
ona automatyczny korek (b).

a

b

� Baterie termostatyczne s¹ bezpieczne dla
u¿ytkownika (fot. Grohe)

� Baterie elektroniczne mo¿na uruchamiæ
bez dotykania (fot. Oras)
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Porêcze
Prawid³owo dobrane porêcze s³u¿¹ do

podci¹gania siê i opierania przy korzysta-
niu z WC a tak¿e do unoszenia i asekura-
cji przy umywalce oraz natrysku. Porêcze
powinny wytrzymaæ trzykrotn¹ wagê do-
ros³ego cz³owieka. 

Mog¹ byæ wykonane z aluminium po-
wlekanego tworzywem sztucznym oraz ze
stali nierdzewnej. Ich powierzchnia mo¿e
byæ g³adka, rade³kowana lub karbowana.

Porêcze wykonane ze stali nierdzewnej
maj¹ jednolit¹ powierzchniê, dziêki cze-
mu s¹ bardzo odporne na uszkodzenia �.
Praktycznie s¹ niezniszczalne. Niektórzy
producenci oferuj¹ porêcze wykonane
z malowanych rur stalowych. S¹ one nie-
w¹tpliwie najtañsze, lecz najbardziej po-
datne na zniszczenie.

Natrysk i wanna
Przy urz¹dzaniu miejsca natryskowego

trzeba koniecznie pamiêtaæ o bezpieczeñ-
stwie u¿ytkownika, czyli dostarczaniu wo-
dy o nie za wysokiej temperaturze, i zapew-
nieniu bezproblemowej obs³ugi baterii
z dŸwigniami zamiast pokrête³ oraz s³u-
chawki prysznicowej na szynach. Dobrym
rozwi¹zaniem jest bateria termostatyczna. 

Drugim bardzo wa¿nym elementem
wyposa¿enia natrysku jest siedzisko, ko-
niecznie o powierzchni antypoœlizgowej,
najlepiej z oparciem, które uniemo¿liwia
dotkniêcie zimnej glazury w kabinie �. 

Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na dobór
brodzika – musi on umo¿liwiæ swobodny
wjazd wózkiem i tak¿e mieæ dno antypo-
œlizgowe. 

Aby wanna nie by³a miejscem trudno
dostêpnym dla osób poruszaj¹cych siê na
wózkach, producenci oferuj¹ modele
z bocznym wejœciem do nich.

Miski ustêpowe
Toaleta z pewnoœci¹ jest najbardziej

intymnym miejscem. Tam nikt nie chce
korzystaæ z pomocy osób trzecich. Dla-
tego powinno siê zapewniæ odpowiednie

warunki dla osób o ograniczonych mo¿-
liwoœciach ruchowych. U³atwieniami
bêd¹ trwa³e oporêczowanie, najlepiej
uchylne, które u³atwia przeniesienie siê
z wózka, a tak¿e w³aœciwe wyposa¿enie,
czyli podwieszana miska WC. Niektórzy
producenci oferuj¹ podwy¿szony kom-
pakt z dodatkow¹ sp³uczk¹ montowan¹
na bocznej œcianie, co umo¿liwia uru-
chamianie go na przyk³ad ³okciem, bez
koniecznoœci odwracania siê do ty³u.
Miski ustêpowe powinny mieæ 50 cm
wysokoœci i byæ wyposa¿one w plastiko-
w¹ nak³adkê do siedzenia. W przedniej
czêœci mo¿e znajdowaæ siê pó³kolisty
otwór. U³atwia on wykonywanie zabie-
gów higienicznych oraz korzystanie
z prysznica 	, 
. �

Przyk³adowe ceny omawianych wyro-
bów oraz dane teleadresowe wiod¹cych pro-
ducentów zamieœcimy w rubryce Info rynek
w numerze wrzeœniowym BD.
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� Uchwyty i porêcze mog¹ byæ wykonane m. in. z rurek aluminiowych oraz z polerowanej stali nie-
rdzewnej. Pomocne s¹ przy poruszaniu siê szczególnie w ³azience, gdzie mo¿e byæ œlisko
(fot. Czapla i Spó³ka)

� W miejscu do k¹pieli powinno byæ wygodne
siedzisko – mo¿e byæ sk³adane.
Przy baterii zamontowano porêcz

	 Kompakt WC-bidet z odp³ywem uniwersal-
nym. Otwór w przedniej czêœci sedesu u³atwia
u¿ytkownikowi zabiegi higieniczne i korzysta-
nie z prysznica (fot. Akcjum)


 Schemat WC-bidetu


