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I wszystkoI wszystko 
w porz dku...w porz dku... Szafy

     i garderoby

Emilia Ros aniec

Sposób przechowywania ubra

i innych rzeczy to kwestia naszych 

upodoba . Obecny trend na przes-

tronne, stylowo urz dzone gardero-

by o sporej powierzchni wcale nie 

oznacza, e musimy rezygnowa

z szaf. Te ostatnie tak e mog  by

modne, wygodne i solidne. 

INSPIRACJE WN TRZARSKIE

Obydwa rozwi zania – szafy i garderoby – maj  swoje dobre i z e

strony. Je li wybierzemy to pierwsze, unikniemy konieczno ci wyzna-

czania ju  na etapie projektu domu miejsca na przechowywanie ubra

– oddzielnego pomieszczenia na garderob . Ponadto w dowolnej chwili 

b dziemy mogli je przestawia  i zmienia  aran acj  wn trza, 

a w razie przeprowadzki zabra  meble ze sob . Je li za  zdecydujemy 

si  na garderob , a ta b dzie mia a otwarty uk ad, ograniczymy koszty 

tej inwestycji. Poza tym w garderobie zawsze znajdzie si  miejsce na 

wygodne przechowywanie przedmiotów, na które nie atwo znale

sta e miejsce. Garderoba zamkni ta pozwala ponadto wykorzysta

trudn  do zagospodarowania przestrze  – np. skosy pod dachem.    

Jakie rozwi zanie jest dla nas najlepsze? Takie, które nam najbar-

dziej odpowiada. Nie ma jedynie s usznego rozwi zania. Zale y ono 

od naszych preferencji, tego, na co pozwalaj  nam warunki w domu, 

a tak e tego, ile miejsca potrzebujemy na przechowywanie rzeczy.

Warunki w domu...
na garderoby

Je li garderob  chcemy przeznaczy  dla jednej lub dwóch osób, wy-

starczy wygospodarowa  na ni  minimum 6 m2, je li za  ma z niej 

korzysta  wi cej domowników, potrzebne b dzie co najmniej 10 m2.

 Mi dzy szafami garderoby powinno si  zostawi  przynajmniej 

1,50 m na swobodne poruszanie si  i przebieranie. 

Najwygodniej, je li garderob  mo emy urz dzi  tu  obok sypialni 

lub azienki ka dego z domowników, a dodatkow  tak e w pobli u

wej cia do domu – holu lub przedpokoju. W ten sposób zyskamy wy-

godne miejsce na przechowywanie odzie y wierzchniej, likwiduj c

tym samym ba agan powodowany stosem kurtek i butów. 

 Kszta t garderoby uzale nia si  od rozmiarów pomieszczenia. 

W mniejszych dobrze sprawdz  si  garderoby w kszta cie litery 

U i L, w wi kszych te o kszta cie kwadratowym lub prostok tnym. 

Bardzo wa ne jest tak e, aby wn trze szafy rozplanowa  ergono-

micznie. Je li pomieszczenie jest bardzo wysokie, warto skorzysta

z pantografów. S  to specjalne dr ki z uchwytem, które mo na 

obni a  i u atwi  sobie tym samym dost p do ubra  wisz cych 

zbyt wysoko. Aby swobodnie umieszcza  na dr kach wieszaki, 
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Garderoby i szafy

powinni my montowa  je w odleg o ci ok. 40 cm od tylnej ciany garderoby. Je li nie mamy 

tyle miejsca, mo emy skorzysta  z wieszaków wysuwanych do przodu spod pó ki. Jednak 

g boko  przestrzeni z dr kiem nie mo e by  mniejsza ni  55 cm. Ka dy dr ek powinien 

mie  mocowanie co ok. 90 cm jego d ugo ci, aby nie ugina  si  pod ci arem ubra .

na szafy 

Szafa wolno stoj ca dla jednej osoby powinna mie  ok. 2 m szeroko ci. Aby dost p do szafy 

by  swobodny, trzeba pozostawi  minimum 70 cm – przed szaf  z drzwiami przesuwnymi 

i 120 cm – przed szaf  z drzwiami rozwieranymi. 

Szafy najcz ciej stawia si  w przestrzeni komunikacyjnej i w sypialniach. 

Wn trze szaf wolno stoj cych jest z góry zaaran owane, ale w pewnym stopniu sami mo emy 

je nieco zmieni  – operuj c wysoko ci  pó ek i wieszaków, mo emy zmieni  ustalony podzia .

Wi ksze pole manewru mamy przy szafach wykonywanych na wymiar. Te zabudowuj

cian  od pod ogi do sufitu, a oprócz dr ków montuje si  w nich optymaln  liczb  pó ek

na sk adane ubrania i szuflad na bielizn , krawaty, paski, r kawiczki itp.  

Podzia  wn trza w takiej szafie powinien odpowiada  szeroko ci pojedynczego skrzyd a. 

Nasze potrzeby
Zazwyczaj oprócz miejsca na ubiór codzienny, potrzebujemy przestrzeni na inne rzeczy, 

które tak e trzeba schowa . elazko, odkurzacz, r czniki, obrusy, po ciel, walizki, sprz t

sportowy – to rzeczy, które trzeba uwzgl dni  przy planowaniu szaf czy garderób. Je li 
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na ubrania wisz ce:

155 cm – p aszcze i sukienki;

90 cm – akiety, koszule, mary-

narki;

100 cm – spódnice (d ugo  maxi) 

i d ugie kurtki;

110–130 cm – spodnie.

na ubrania sk adane i buty: 

25 cm – bluzki i swetry

15 cm – buty z p askim obcasem, 

40 cm – botki, ponadto warto wie-

dzie , e jedna para butów zajmuje 

ok. 20 cm szeroko ci pó ki. 

Optymalne 
wysoko ci pó ek

 Szafy do zabudowy wykonywane s  w dowolnych wymiarach i wed ug indywidualnych potrzeb. 

Zajmuj  powierzchni ciany od pod ogi do sufitu. Z tych powodów s  bardziej funkcjonalne ni  szafy 

wolno stoj ce
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INSPIRACJE WN TRZARSKIE

miejsca na nie b d  wybierane przypadkowo dopiero po urz dzeniu 

domu, w przysz o ci mo emy mie  do czynienia z ci g ym ba aga-

nem i problemem odnalezienia potrzebnej rzeczy.

Oprócz przestrzeni na odzie  codzienn , o czym nie trzeba chyba 

mówi , dobrze jest wygospodarowa  dodatkowe miejsce na:

okrycia wierzchnie – miejsce na nie najlepiej wyznaczy  tu

przy samym wej ciu. Warto wprowadzi  tam podzia  na okrycia 

wierzchnie, z których korzystamy na bie co, i te sezonowe. Te 

drugie mo na te  trzyma  lub przenosi  na jaki  czas do oddzielnej 

szafy lub osobnego miejsca w garderobie ogólnej; 

rzeczy u ywane okazjonalnie – takie jak walizki, torby po-

dró ne, sprz t sportowy (narty, deski), sprz t biwakowy ( piwory, 

karimaty, materace, namioty) powinny mie  „swoje” miejsce. 

Korzysta si  z nich stosunkowo rzadko – 2, 3 razy w roku – zatem 

wi ksz  cz  roku trzeba gdzie  je przechowywa . Wa ne, eby to 

gdzie  by o precyzyjnie okre lone, aby przed podró  nie szuka

gor czkowo na strychu czy w piwnicy potrzebnych przedmiotów;  

tekstylia domowe (po ciel, r czniki, obrusy, firanki, zas ony) 

– mo na przeznaczy  na nie osobn  bieli niark , wydzieli  miejsce 

w garderobie lub trzyma  je oddzielnie w ró nych pomieszcze-

 Schowki na bi uteri , wisz ce pó ki, zamykane kufry, osobne szuflady na bielizn  czy na buty – wyposa enie garderoby powinno by  dostosowane do 

indywidualnych potrzeb – dopiero wtedy b dzie ona praktyczna i wygodna

 Ró ne pomys y organizacji przestrzeni na ubrania. Na pierwszym zdj ciu garderoba otwarta – od sypialni oddziela j  a urowa cianka, za któr  znajduje si  szafa 

w zabudowie i skórzane fotele. Na kolejnym zdj ciu wida  szaf  w zabudowie w pokoju sypialnianym. Ostatnie zdj cie pokazuje osobne pomieszczenie na garderob
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niach, np. r czniki w szafce azienkowej, 

obrusy w komodach jadalnianych, a po ciel 

w sypialni;   

AGD i akcesoria do sprz tania (odku-

rzacz, elazko, wiadra, szczotki) – miejsce 

na te rzeczy powinno mie  co najmniej 150 

cm wysoko ci, eby mo na by o swobodnie 

zmie ci  tam szczotki do sprz tania i wy-

sokie elementy odkurzacza. Bez wzgl du na 

to, czy b dzie to zabudowa wn ki, szafka 

pod schodami, czy cz  garderoby, warto, 

aby by a to przestrze  zamkni ta, bo rzeczy 

te nie wygl daj  reprezentacyjnie.     

Wentylacja 
i ogrzewanie
W garderobie konieczne 

jest zapewnienie sprawnej 

wentylacji. Je li znajduje 

si  w niej okno, to ono 

wystarczy do prawid owej 

wymiany powietrza (okno 

powinno mie  rolet , która 

ochroni ubrania przed 

p owieniem). Je li  jednak 

nie ma okna, wentylacj

mo emy zapewni , np. 

umieszczaj c kratk  wentylacyjn  w cianie 

pomi dzy sypialni  a garderob  albo 

w drzwiach. 

 Wa ne jest te  wyposa enie garderoby 

w grzejnik. Temperatura w pomieszczeniu 

z ubraniami powinna by  taka sama jak w po-

zosta ych pomieszczeniach – cz sto przecie

udajemy si  do niej tu  po przebudzeniu. 

Racjonalnie zaplanowane miejsca na prze-

chowywanie odzie y i innych rzeczy sprawia-

j , e we w asnym domu yje si  wygodniej. 

Nie marnujemy czasu na ci g e szukanie 

potrzebnej rzeczy czy sprz tanie tych, które 

nie maj  przewidzianego wcze niej miejsca. 

Ka d  szaf  czy garderob  mo na te  w miar

korzystania doposa y  wed ug powsta ych 

potrzeb w dodatkowe stojaki i stela e na obu-

wie, wysuwane kosze i dr ki czy specjalne 

wieszaki na krawaty, spodnie czy elazko. 

Wa ne, aby przestrze  ta odpowiada a nam 

samym, dlatego nie warto sugerowa  si  mod ,

ale indywidualnymi oczekiwaniami.     

Pokój zaaran owany na garderob  to dzi  wymóg nowoczesnego i praktycznego domu czy mieszkania.  

Liczba garderób uzale niona jest od wielko ci przestrzeni i liczby domowników. W przypadku domów pi trowych jedna 

z garderób powinna znajdowa  si  na parterze, a kolejne przy sypialniach. Bardzo modnym rozwi zaniem jest umieszczenie 

garderoby w przej ciu z sypialni do azienki.

Garderoby otwarte nie wymagaj  stosowania drzwi. Na cianach umieszcza si  panele, na których zawiesza si  relingi, 

pó ki czy szuflady. Do tego typu rozwi za  konieczne jest  zastosowanie w pomieszczeniu wentylacji.

Przestrze cian powinna by  u ytkowo podzielona na dwie cz ci: jedna na ubrania damskie, druga na m skie.

Najistotniejsza jest du a liczba relingów, na których umieszczamy wieszaki. Górne przestrzenie to pó ki, na których raczej 

przechowujemy rzeczy rzadziej u ywane, jak walizki czy pude ka. Dolne partie zabudowy doskonale nadaj  si  na szuflady 

czy pó ki. Wi kszo  producentów proponuje specjalne pó ki na buty, na które mo na przeznaczy  cz  dolnej zabudowy.

Rynek daje nam nieograniczone mo liwo ci wyboru materia ów, jak wszelkiego rodzaju forniry, laminaty drewnopodobne, 

laminaty matowe, b yszcz ce, a tak e lakiery w wyko czeniu po ysk i mat. Wybór zale y od upodoba . Najbardziej 

po dane dzi  to orzech ameryka ski, a tak e wszelkie odcienie bieli, be u i szaro ci.

Nale y jednak pami ta , e zabudowa taka powinna by  t em dla du ej z regu y ró norodno ci kolorów i faktur ubra  czy butów. Bardzo 

wa ne jest te , aby pami ta  o w a ciwym o wietleniu pomieszczenia i wygodnym umieszczeniu lustra.

MAGDALENA  TORECKA

ARCHITEKT WN TRZ

 Idealna garderoba – okno naturalnie do wietla 

wn trze, dwie przeciwleg e ciany s   zagospoda-

rowane na ca ej powierzchni, mi dzy pó kami po-

zosta o du o przestrzeni na swobodne przej cie 

i przymierzanie ubra

 Przestrze  pod schodami to idealne miejsce do 

przechowywania artyku ów gospodarstwa domowe-

go i rzeczy u ywanych sezonowo. Najlepiej spraw-

dzaj  si  tu systemy modu owe, które  wymiarowo 

dopasowuje si  do wolnej strefy

Garderoba ulokowana w holu przy wej ciu 

do domu to bardzo wygodne rozwi zanie. Prze-

chowuje si  tu odzie  wierzchni  i buty; taka 

przestrze  u atwia utrzymanie holu w porz dku

Oryginalny ozdobny parawan mo e by  ciekawym 

elementem wyposa enia przestrzeni przy szafie 

w zabudowie. Oddzielimy nim przestrze , w której 

b dziemy mogli bez skr powania przebra  si
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  Wn ki w cianie najcz ciej zabudowuje si  systemem modu owym. 

Tu zrealizowano oryginalny pomys . We wn ce umieszczono pod wietla-

ne szafy, które kolorystycznie i stylowo wpasowa y si  w design sypialni


