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Garderoby

Osobne pomieszczenie z dobr  wentylacj

wygrywa w konkursie z szaf  pod wszystkimi 

wzgl dami, wi c je li tylko powierzchnia domu 

na to pozwala, zaplanujmy garderob

– najlepiej przy sypialni ka dego domownika.

PORADNIK WYKA CZANIA DOMU

Ewa Milbert, architekt wn trzEwa Milbert, architekt wn trz

W ka dym domu potrzeba du o miejsca na niezliczone rzeczy, które przez lata gromadzimy. 

Najwygodniejszym rozwi zaniem jest garderoba, czyli oddzielne pomieszczenie, w którym 

schowamy nie tylko potrzebne na co dzie  ubrania i buty, ale tak e rzeczy rzadziej u ywane. 

Gdy pomieszczenie to jest wystarczaj co obszerne, na cianie mo na zawiesi  du e lustro, 

a w rogu ustawi  toaletk .
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Wielko  i kszta t
Je eli z garderoby b d  korzysta  jedna lub dwie osoby, wystarczy, by 

mia a ok. 6 m², je li b dzie to wspólna garderoba dla kilku domowni-

ków – potrzebne b dzie ok. 10 m² powierzchni. Przyjmuje si , e szafa 

wolno stoj ca dla jednej osoby powinna mie  ok. 2 m szeroko ci.

W zale no ci od rozmiarów pomieszczenia garderoba mo e mie

kszta t prostok tny, kwadratowy, litery U lub L. 

Je li nie przewidzieli my oddzielnego pomieszczenia na garderob ,

mo emy j  zorganizowa  we wn trzu trudnym do zagospodarowania 

w inny sposób, np. na poddaszu ze skosami lub pod schodami.

Miejsce
Najwygodniejszym rozwi zaniem jest usytuowanie garderoby tu

obok sypialni  lub azienki ka dego z cz onków rodziny. 

Dodatkowo przyda si  te  garderoba lub du a szafa dost pna dla 

wszystkich domowników, najlepiej ulokowana w korytarzu przy wej-

ciu do domu. B dzie to wygodne miejsce na przechowywanie odzie y

wierzchniej i butów. Po przyj ciu do domu b dzie mo na tu odwiesi

kurtk  lub p aszcz, nie ograniczaj c przestrzeni korytarza stosem 

kurtek wisz cych na wieszaku. 

Na rysunkach obok pokazujemy kilka przyk adów mo liwych loka-

lizacji i poprawnej aran acji garderoby.

Pokój garderobiany z oknem

Du e, oddzielne pomieszczenie z oknem, kiedy  zwane gotowalni  to 

optimum wygody. Zabudow  szafow  rozmieszcza si  pod trzema lub 

czterema cianami, a oprócz niej montuje si  lustra o regulowanym 

pochyleniu i toaletk . Mo na ustawi  tu fotel lub szezl g, manekin do 

wieszania komponowanego stroju lub stojak zwany potocznie lokajem 

do odwieszania spodni i marynarki. W pomieszczeniu tym gromadzi-

my wszelk  odzie  i obuwie (przechowywane w pud ach: podpisanych 

lub z naklejonym zdj ciem pary butów znajduj cych si  wewn trz), 

nakrycia g owy, bi uteri  i kosmetyki do makija u. W takim miejscu 

mo na urz dzi  te  k cik do prasowania, wstawi  oddzieln  szaf

– bieli niark  na po ciel, r czniki i koce.

Tak wyposa one pomieszczenie usatysfakcjonuje najwybredniejsz

strojnisi , ale nie ka dy mo e sobie pozwoli  na taki luksus, by jeden 

(i to niema y) pokój przeznaczy  na garderob .

Zabudowana wn ka

By ubrania swobodnie mog y w niej wisie , powinna mie  minimum 

60 cm g boko ci. Wn ka, któr  chcemy zabudowa  przesuwanymi 

drzwiami, musi by  o 10 cm g bsza, bo mniej wi cej tyle szeroko ci 

zajmuje system jezdny, po którym b d  przesuwa  si  drzwi.

Je li wn ka jest du o g bsza, w g bi, za dr kiem na wisz ce ubra-

nia mo na powiesi  pó ki na niesezonowe, sk adane rzeczy (swetry 

i podkoszulki) oraz pud a z butami i torebki.

Firmy sprzedaj ce systemy zabudowy oferuj  modu y, dzi ki którym 

w szybki sposób zabudujemy ka d  wn k , niezale nie od jej kszta tu 

i wymiarów. 

Szafa na wymiar

Ergonomicznie urz dzona szafa na miar , zabudowuj ca cian  od pod-

ogi po sufit, to rozwi zanie popularne. Oprócz dr ków umieszczo-

nych na odpowiedniej wysoko ci (patrz rysunki na str. 157) powinna 

mie  cz  z pó kami na sk adane ubrania i sporo p ytkich szuflad na 

bielizn , krawaty, paski, r kawiczki i inne drobiazgi. W a ciwie liczba 

p ytkich szuflad jest miar  porz dku, jaki mo emy utrzyma  w szafie.

Warto pami ta  o tym, e podzia  wn trza w szafie powinien odpo-

wiada  szeroko ci pojedynczego skrzyd a drzwi, a konieczna – zapew-

niaj ca swobodny dost p – wolna przestrze  przed szaf  z drzwiami 

przesuwnymi to min. 70 cm, a z otwieranymi w sposób tradycyjny 

120 cm.

Dwie szafy ustawione „plecami” do siebie

Zestawiaj c szafy w ten sposób, uzyskamy tyle samo powierzchni ma-

gazynowej co w dwóch szafach stoj cych obok siebie, a zaoszcz dzona 

– bieli niark  na p
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POMYS Y NA GARDEROB
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przestrze  powi kszy stref  pokoju. Takie rozwi zanie dobrze spraw-

dza si , zast puj c cian  dzia ow  mi dzy pokojem a korytarzem, 

przedpokojem, holem. 

Szafa wolno stoj ca

Cho  ze wzgl du na ograniczone gabaryty nie zapewniaj  wystar-

czaj cej ilo ci miejsca na przechowywanie wszystkich rzeczy, s

ma o pojemne (wysoko ci ok. 2 m, a nie do sufitu), to ci gle s  do

popularne. Mo e dlatego, e mo na je dowolnie przestawia , kupi

w komplecie z sypialnianym ó kiem, toaletk  i szafkami nocnymi, 

a w razie przeprowadzki zabra  do nowego domu. Cho  szafy gotowe 

zwykle maj  ju  zaaran owane wn trze, zmieniaj c wysoko  monta-

u pó ek i wieszaków, mo emy zmieni  jej podzia . Warto np. dokupi

dodatkowe kieszenie – pó ki z tkaniny. Szafy wolno stoj ce najcz ciej 

ustawia si  w sypialni, holu lub w przedpokoju. 

Cho  taka szafa nie jest najwygodniejszym rozwi zaniem, to mo e

stanowi  oryginalny element dekoracyjny. Szczególnie efektownie 

wygl daj  stare  drewniane meble z dekoracyjnymi ornamentami 

kontrastuj ce z ultanowoczesnym stylem ca ego wn trza.

System aluminiowych rega ów

Ostatecznie, je li nie mamy miejsca na niezale n  garderob  czy 

pojemn  szaf  w sypialni, mo emy zamocowa  do ciany system 

aluminiowych rega ów daj cy mo liwo  dostosowania ilo ci i kom-

pozycji elementów do wielko ci i kszta tu wn trza. Wszystkie ubrania 

le  lub wisz  na odkrytych pó kach, s  doskonale widoczne i s  pod 

r k . Niestety, poniewa  ubrania nie s  os oni te, gromadzi si  na nich 

kurz. Odkryte rega y wymagaj  wi c od nas sumienno ci w uk adaniu 

i odwieszaniu ubra  na miejsce oraz utrzymywaniu re imu w syste-

matycznym odkurzaniu. 

W nowoczesnych, awangardowych wn trzach m odych ludzi takie 

rozwi zanie jest jak najbardziej na miejscu... je li w a ciciele maj

ma o ubra  i potrafi  je okie zna  lub miejsce na rega y oddzielone jest 

od go cinnej cz ci mieszkania parawanem, lekk cian  dzia ow  lub 

ozdobionymi plecami tradycyjnej wolno stoj cej szafy.

Stela e na kó kach

Namiastk  szafy mog  by  wieszaki na kó kach, przypominaj ce te 

sklepowe. Najcz ciej stosowane s  w pokojach dzieci i m odzie y, ale 

mo na je ustawia  bezpo rednio w sypialni lub zape ni  nimi pomiesz-

czenie przeznaczone na garderob . To rozwi zanie jest tanie, mo e

wi c by  te  tymczasowe, je li potrzebujemy czasu na podj cie osta-

tecznej decyzji, gdzie i w jaki sposób urz dzi  domow  przechowalni .

Elementami uzupe niaj cymi wieszaki zwykle s  ministela e z pó -

kami wype nionymi koszami lub pojemne pud a z kartonu, materia u

lub rattanu zast puj ce szuflady. 

Wyko czenie
Drzwi – mog  by  sk adane, otwierane tradycyjnie i najbardziej prak-

tyczne drzwi przesuwane (nie zajmuj  one miejsca przy otwieraniu). 

Mo na wybra  ró ne rodzaje wype nienia: p yty laminowane, rattano-

we lub bambusowe, szyby mleczne lub przezroczyste, poliw glan lub 

lustra. Nale y pami ta  o zamontowaniu szczotek przeciwkurzowych, 

które zapewni  szczelno  drzwi oraz b d  pe ni  funkcj  odbojów.

ciany – mog  by  wykonane z p yt gipsowo-kartonowych, wyta-

petowane lub pomalowane farb  odporn  na zmywanie. Dzi ki temu 

b dzie mo na je  przeciera  wilgotn  szmatk .

Pod oga – powinna by atwa do odkurzenia i umycia na mokro. 

Praktycznym wyko czeniem s  p ytki ceramiczne.

O wietlenie – dobrze jest, gdy w garderobie jest okno, przez które 

wpada naturalne wiat o. Doskonale sprawdzi si  tu o wietlenie górne 

(plafon lub halogeny rozmieszczone równomiernie na powierzchni 

sufitu) i  dodatkowo kierunkowe (reflektorki o wietlaj ce sektor z ubra-

niami, a nie czubek naszej g owy). W garderobie mo na stosowa  tak e

wietlówki, które nie nagrzewaj  si  tak silnie jak halogeny. Producenci 

szaf garderobianych proponuj  równie  lampki mocowane przy 

kraw dziach drzwi, wiec ce po odsuni ciu frontu. Mo na te  kupi
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dr ki wyposa one w o wietlenie lub lampki do monta u pod pó kami 

z osobnymi w cznikami.

Wentylacja
Garderoba w domu musi mie  odpowiedni  wentylacj . Najlepiej, gdy 

znajduje si  w niej okno. Dobrze jest zamontowa  w nim aluzj  lub 

rolet , która zabezpieczy ubrania przed p owieniem od s o ca oraz 

siatk  przeciw owadom. W pomieszczeniu bez okna, by zapewni  odpo-

wiedni  wymian  powierza, trzeba doprowadzi  wentylacj .

Je li nie mamy wolnego pionu wentylacyjnego, mo emy umie ci

kratk  wentylacyjn  w cianie pomi dzy pomieszczeniami (np. gardero-

b  i sypialn ). Je li ciana zewn trzna garderoby jest jednocze nie cia-

n  zewn trzn  budynku, wówczas nie nale y umieszcza  w niej kratki 

ze wzgl du na mo liwo  wyst pienia znacznych ró nic temperatur. 

Wymian  powietrza wspomog  te  drzwi z otworami (jak w drzwiach 

azienkowych).     

Na funkcjonalno  garderoby wp ywa nie tylko jej umiejsco-

wienie, ale przede wszystkim ergonomicznie zaplanowane wypo-

sa enie: liczba pó ek, szuflad, koszy i dr ków (modu y i konfigu-

racje pó ek), odleg o ci pomi dzy nimi oraz wysoko ci na jakich 

s  umieszczone. 

By korzystanie z garderoby by o atwe, a ubrania w niej przecho-

wywane nie gniot y si , warto przestrzega  pewnych zasad: 

 W wysokich pomieszczeniach sprawdz  si  pantografy – dr ki 

z uchwytem, który pozwala na ich opuszczenie na ni szy poziom 

i swobodny dost p do ubra  wisz cych na dr ku zamontowanym 

wysoko. 

 Dr ki na ubrania powinny by  odsuni te od tylnej ciany gar-

deroby na odleg o  ok. 40 cm, eby swobodnie powiesi  na nich 

wieszak z ubraniem. Je li wn ka jest p ytsza, mo na zamontowa

wieszak wysuwany do przodu spod pó ki, ale g boko  wn ki 

musi wynosi  co najmniej 55 cm. 

 Ka dy dr ek nale y przymocowa  do ciany lub sufitu co 

90–100 cm jego d ugo ci. Je li mocowanie rozmie cimy za rzadko, 

pod wp ywem ci aru ubra  dr ek mo e si  odkszta ci .

 Wysoko ci pó ek na ubrania wisz ce:

– p aszcze i sukienki: 155 cm, 

– krótkie kurtki, akiety, koszule, marynarki: 90 cm, 

– spódnice (d ugo  midi i maxi) i d ugie kurtki: 100 cm, 

– spodnie: 110–130 cm, w zale no ci od wzrostu ich w a ciciela.

 Wysoko ci pó ek na ubrania sk adane:

– bluzki, swetry: 25 cm, 

– torby i walizki: w zale no ci od ich szeroko ci;

– buty: 15 cm (p aski obcas), 40 cm (botki), jedna para zajmuje ok. 

20 cm szeroko ci pó ki;

 Ubrania sezonowe powinny wisie  na dolnych dr kach, te nie-

u ywane odwieszamy wysoko.

 Buty najlepiej przechowywa  w podpisanych pude kach lub 

z naklejonym zdj ciem pantofli ( atwo b dzie mo na je znale ).

 Szuflady lub wysuwane kosze na bielizn  s  najwygodniejsze. 

 Na bokach lub drzwiach szafy warto przykr ci  wieszaki na pa-

ski, apaszki, krawaty, korale. 

 Wn trze szafy powinno by  dostosowane do potrzeb ka dego 

domownika. Biznesmen ma du o garniturów i koszul, potrzebuje 

wi c prawie samych wieszaków, podobnie jak kobieta, która lubi 

sukienki, d ugie spódnice i koszule. Dziecko i dorastaj cy m o-

dzieniec maj  najwi cej ubra , które mo na sk ada : d insy, blu-

zy, podkoszulki, dresy, swetry, wi ksz  cz  w jego garderobie 

powinny wi c zaj  pó ki, szuflady i kosze. 

 Kosze, szuflady, pojemniki z przegrodami na drobne akcesoria, 

pó ki z uchwytami na buty, wysuwane wieszaki na spodnie czy 

spódnic , wieszaki na krawaty lub paski – wszystkie te elementy 

wyposa enia garderoby pozwalaj  efektywnie wykorzysta  prze-

strze  i zapanowa  nad jej zawarto ci .

 Nale y utrzymywa  porz dek!!! Je li ubrania s  posegregowane 

i pouk adane, szybciej znajdziemy potrzebne rzeczy. W uporz d-

kowanej szafie, w której ka da rzecz ma swoje miejsce, zmie ci

si  wi cej ubra  i d u ej zachowaj  dobry wygl d.

Wyposa enie – zasady urz dzania 
wygodnej garderoby

ERGONOMIA WN TRZA
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