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³ a d n a  i  w y g o d n a
k¹pielowa

A n n a  Z a b o r s k adomowa ooaza

£azienka we wspó³czesnym domu nabiera nowego charakteru.
S³u¿y nie tylko do przeprowadzania zwi¹zanych z pielêgnacj¹
cia³a zabiegów, ale tak¿e jest miejscem, w którym mo¿emy siê
zrelaksowaæ i schroniæ przed problemami dnia codziennego.
Dlatego musimy siê w niej dobrze czuæ.

fot. Jacuzzi®, Herbec®



We w³asnej ³azience musimy czuæ siê
komfortowo – wszak spêdzamy w niej
przeciêtnie 1-2 godziny dziennie.  Ale
stworzenie ³adnego i wygodnego po-
mieszczenia wcale nie jest ³atwe –
wymaga nie tylko smaku i wyobraŸni,
ale te¿ sporej wiedzy fachowej. Bo tu
niewiele  da siê poprzestawiaæ ot tak,
zale¿nie od humoru. Dlatego najpierw
warto zadaæ sobie kilka podstawowych
pytañ, precyzuj¹cych nasze potrzeby. 
Ile osób bêdzie korzysta³o z ³azienki?
Ilu domowników bêdzie chcia³o do niej
wejœæ w tym samym czasie? Jakie s¹
ich przyzwyczajenia?  Czy wszystkie
osoby korzystaj¹ce z ³azienki s¹
w pe³ni sprawne?
Odpowiedzi na te pytania pomog¹ nam
zarówno w doborze urz¹dzeñ sani-
tarnych, w ustaleniu sposobu i miejsca
ich ustawienia, jak równie¿ w wyborze
mebli ³azienkowych. Choæ w domu jed-
norodzinnym standardem s¹ dwie, trzy
³azienki warto zastanowiæ siê choæby
nad tym, jakie urz¹dzenia w nich
zamontowaæ. Bidet w ³azience dla goœci

wydaje siê zbêdnym luksusem, a brak
drugiej umywalki w ³azience pracu-
j¹cego ma³¿eñstwa istotn¹ niedogod-
noœci¹ (szczególnie rano).

Wiemy ju¿, ilu domowników przed-
k³ada szybki tusz nad d³ugie wylegi-
wanie siê w wannie,czas na wstêpne
projektowanie. Bêdzie to ³atwe, je¿eli
przed nami zadanie zagospodaro-
wania ³azienki du¿ej. Stwarza nam ona
mo¿liwoœæ wyraŸnego podzia³u na
dwie strefy: mokr¹, obejmuj¹c¹ umy-
walkê, WC i bidet, a tak¿e kabinê
prysznicow¹ i wannê oraz such¹,
zwan¹ te¿ wypoczynkow¹. 
Rysuj¹c plan ³azienki musimy pamiê-
taæ, ¿e wokó³ umywalki, wanny, kabiny
prysznicowej, sedesu i bidetu trzeba
zostawiæ woln¹ przestrzeñ (patrz
ramka) – bo to niezbêdny warunek
wygodnego z nich korzystania.

Warto rozrysowaæ jej powierzchniê na
papierze milimetrowym oraz skomple-
towaæ modele – wyciête z papieru –
sprzêtu i mebli, którymi chcemy j¹
wyposa¿yæ. W ten sposób mo¿emy
spróbowaæ ró¿nych ustawieñ, co przy-
bli¿y nam mo¿liwoœci, a tak¿e pomo¿e
w podjêciu wielu wa¿kich decyzji.

Przesuwaj¹c papierowe modele mu-
simy liczyæ siê z ograniczeniami, jakie
narzuca kszta³t, usytuowanie i wiel-
koœæ ³azienki.
Pierwsze ograniczenia zwi¹zane s¹
z instalacj¹ wodno-kanalizacyjn¹ –
standardowo, sedes musi znajdowaæ
siê najdalej o metr od niej. Na ustawie-
nie innych urz¹dzeñ po³¹czonych �
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PAPIEROWE
PRZYMIARKI
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● 1 £azienka z bardzo funkcjonalnie

zagospodarowanym miejsce pod

skoœn¹ œcian¹

(fot. Sanitec Ko³o)
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Ile miejsca potrzebuje
Umywalka
• na wysokoœci 80-85 cm 
• 30 cm od prostopad³ej œciany 
• przed ni¹ zostawiamy prostok¹t o bokach 100 x 70 cm
Kabina pprysznicowa
• mo¿e przylegaæ do prostopad³ych œcian 
• przed ni¹ zostawiamy prostok¹t o bokach 80-100 x

90-110 cm 
• sprawdŸmy, czy otwieraj¹ce siê na zewn¹trz drzwi

kabiny nie zderz¹ siê z drzwiami wejœciowymi lub
drzwiczkami szafki

Wanna
• brzegi nie wy¿ej ni¿ 50-55 cm 
• mo¿e przylegaæ do dwóch a nawet trzech œcian 
• przed ni¹ zostawiamy prostok¹t o bokach 100-120 x

70-100 cm
Bidet
• 30 cm od prostopad³ej œciany 
• przed nim zostawiamy prostok¹t 100 x 70 cm
Sedes
• 20 cm od prostopad³ej œciany 
• przed nim zostawiamy prostok¹t 80 x 60-80 cm
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z instalacj¹ przewidziane s¹ ju¿
3 metry. Oczywiœcie, mo¿na te ogra-
niczenia obejœæ montuj¹c odpowiednie
przed³u¿enia, ale jest to nierozerwalnie
zwi¹zane z dodatkowymi kosztami. 
Jeœli w projekcie znajduje siê okno,
musimy pamiêtaæ, aby pozostawiæ do
niego swobodny dostêp. Gdy postawi-
my pod nim umywalkê – pozbawimy
siê mo¿liwoœci zmontowania nad ni¹
lustra; wanna i szafki – utrudni¹ jego
otwieranie oraz mycie.
Z kolei jeœli ³azienka jest du¿a i prze-
widujemy w niej tak¿e ma³¹ si³owniê,
warto urz¹dzenia takie ustawiæ przy

oknie, aby æwiczyæ przy naturalnym
œwietle. Jeœli ³azienka jest mniejsza,
i przestrzeñ pod oknem wydaje siê
bezu¿yteczna, postawmy piêkny kwiat,
który œwietnie bêdzie tam rós³, a ³a-
zience doda uroku. 

£azienka ze skosami, wbrew pozorom,
nie ma tak wielu ograniczeñ. Bez prob-
lemu mo¿emy ustawiæ pod skosami
wannê, bidet, sedes czy szafki lub
pralkê. Nale¿y jedynie pamiêtaæ o tym,
aby mo¿na by³o przed nimi swobodnie
stan¹æ, czyli trzeba zapewniæ mini-
maln¹ wysokoœæ – 190 cm. Przy
najni¿szych miejscach pod skosami
mo¿emy wpasowaæ szafki i pó³ki, które
mog¹ idealnie wype³niæ pozornie
nieu¿yteczne miejsca. 
Zgodnie z zasadami estetyki, po otwar-
ciu drzwi powinniœmy zobaczyæ naj-
bardziej atrakcyjny element wypo-
sa¿enia ³azienki. Mo¿e to byæ utrud-
nione, kiedy do ³azienki s¹ dwa wejœcia,
np. z sypialni i korytarza. Nale¿y wtedy

�
�
�
�
�
�

● 2 W niewielkiej ³azience  wannê warto

zast¹piæ kabin¹ prysznicow¹.

Pod umywalk¹ – pojemna szafka

(fot. Villeroy & Boch)

● 3 Du¿a p³aszczyzna drewnianego

dachu ociepla ca³e wnêtrze i dodaje

mu swojskiego klimatu (fot. Honka)

2

Miejsce dla pralki
Je¿eli nie mamy w domu odpowied-
niego pomieszczenia gospodar-
czego, które mo¿emy przeznaczyæ
na pralniê i suszarniê, pralkê
najlepiej zamontowaæ w ³azience.
Jej wybór musi uwzglêdniaæ wymia-
ry pomieszczenia – nie bez zna-
czenia bêdzie tu sposób jej ³adowa-
nia (od góry czy od przodu), gdy¿
modele te ró¿ni¹ siê wymiarami;
³adowana od góry jest zazwyczaj
wê¿sza.  £adowanej od przodu trze-
ba zapewniæ woln¹ przestrzeñ
przed ni¹, aby mo¿na by³o j¹
wygodnie obs³ugiwaæ, natomiast
nad ³adowan¹ od góry nie bêdzie
mo¿na powiesiæ szafki czy pó³ek.
Doskona³ym miejscem dla pralki
jest wnêka, któr¹ ³atwo zas³oniæ.

3
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pamiêtaæ, aby przede wszystkim nie
eksponowaæ sedesu, bidetu i pralki.
Utrudnienie wcale nie oznacza, ¿e
³azienka straci na estetyce. Mo¿emy
przecie¿ roz³¹czyæ umywalki – jedn¹
usytuowaæ naprzeciwko jednych drzwi,
a drug¹ naprzeciwko drugich. Lub na
widoku z pierwszego wejœcia postawiæ
umywalkê z lustrem, a z drugiego efek-
town¹ œciankê dzia³ow¹, przy której
bêdzie sta³a ³adnie wkomponowana
szafka lub krzes³o. Nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby po otwarciu drzwi zo-
baczyæ wannê czy kabinê prysznicow¹.

Co zrobiæ, gdy przy niewielkim metra¿u
naszego domostwa mo¿emy  sobie poz-
woliæ  tylko na jedn¹ ³azienkê, z której
bêd¹ korzysta³y np. cztery osoby?
Warto siê wtedy postaraæ, by w s¹-
siedztwie czêœci dziennej umieœciæ
osobn¹ toaletê, koniecznie z umywalk¹.
Je¿eli wejœcie zaplanujemy poza
zasiêgiem wzroku  osób przebywaj¹-
cych w czêœci wypoczynkowej lub jadal-
ni, bêdzie mo¿na korzystaæ z niej bez
skrêpowania. Jest to rozwi¹zanie
wygodne dla goœci, którzy nie bêd¹ w jej
poszukiwaniu musieli zag³êbiaæ siê
w bardziej prywatne regiony domu.
Tam, w pobli¿u sypialni i pokoi dzieci
jest miejsce na rodzinn¹ ³azienkê. Dla
wygody domowników, a przede wszyst-
kim w celu roz³adowania porannych
„korków” zasadne jest zamontowanie
w niej dwóch umywalek, a tak¿e zain-
stalowanie podwójnych gniazdek elek-
trycznych. 

Do niewielkiej ³azienki nie radzimy  na
si³ê wpychaæ i wanny, i kabiny pryszni-
cowej – lepiej s³uchawkê prysznica
zamontowaæ nad  wann¹, a przed
zalaniem ³azienki zabezpieczyæ siê
specjaln¹ os³on¹ prysznicow¹. 
Je¿eli nie zmieœci siê nam  bidet, a nie
chcemy zrezygnowaæ z wygody, jak¹
on zapewnia, warto skorzystaæ z in-
nego rozwi¹zania, wymyœlonego spec-
jalnie do ma³ych wnêtrz – kupujemy
bateriê umywalkow¹ z wyci¹gan¹
r¹czk¹, sedes instalujemy w pobli¿u
umywalki i mamy „dwa w jednym”.

Gdy w domu s¹ dzieci lub osoby
starsze warto wyposa¿yæ ³azienkê
w dodatkowe elementy, które u³atwi¹,

a czasem wrêcz umo¿liwi¹ samo-
dzielne z niej korzystanie. 
Ma³ym dzieciom mo¿na przed umy-
walk¹  postawiæ stabilny podnó¿ek,
który umo¿liwi samodzielne mycie
r¹czek. Taki sam podnó¿ek plus spec-
jalna nak³adka ze zmniejszonym otwo-
rem u³atwi korzystanie z WC. Wszystkie
gniazdka elektryczne, oczywiœcie przys-
tosowane do pomieszczenia o pod-
wy¿szonej wilgotnoœci, warto zamon-
towaæ na takiej wysokoœci, by znalaz³y
siê poza zasiêgiem ma³ych dzieci i do-
datkowo zabezpieczyæ je odpowiedni¹
klapk¹ ograniczaj¹c¹  dostêp.
Zapewnienie bezpieczeñstwa seniorom
lub osobom mniej sprawnym wymaga
wiêkszego zachodu. Przede wszystkim
trzeba pomyœleæ o ³atwym dostêpie do
³azienki.  Do obowi¹zkowego wypo-
sa¿enia ³azienki „specjalnego przez-
naczenia” nale¿¹ uchwyty naœcienne.
Przy sedesie trzeba je zamontowaæ na
wysokoœci 65-75 cm, by umo¿liwia³y
wstawanie i siadanie.  Przy prysznicu
sprawdzaj¹ siê porêcze pionowe
o d³ugoœci od 30 do 60 cm, przymo-
cowane tak, by ich œrodek znajdowa³
siê 100-125 cm od pod³ogi.
Amatorom k¹pieli w wannie zaleca siê
ustawienie przy niej stabilnego podestu
równego jej wysokoœci.  Do kabiny
prysznicowej warto  wstawiæ  sk³adane
krzese³ko, o które mo¿na siê oprzeæ
(najlepiej o wymiarach 40 na 40 cm).
Szykuj¹c ³azienkê dla osób po-
ruszaj¹cych siê na wózku niezbêdne
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jest zainstalowanie szerszych drzwi. Nie
bez znaczenia jest wysokoœæ, na jakiej
znajdzie siê sedes. Jego krawêdŸ
powinna byæ oddalona od œciany o ok.
70-75 cm, co umo¿liwi ustawienie
wózka równolegle do jego boku.

Wa¿na jest jego wysokoœæ – je¿eli
bêdzie to 50-52 cm, niepe³nosprawny
bêdzie móg³ opieraæ stopy o pod³ogê.
Jak najbli¿ej sedesu montujemy umy-
walkê, najlepiej prost¹, nie mniejsz¹
ni¿ 60x45 cm. Jej górna krawêdŸ
powinna znaleŸæ siê na wys. 80-85 cm,

dolna nie ni¿ej ni¿ 67 cm od pod³ogi –
dziêki takiemu jej usytuowanie zo-
stanie miejsce na wózek.
W ³azience, z której korzystaj¹ dzieci
lub seniorzy pod³ogê warto wy³o¿yæ
p³ytkami antypoœlizgowymi albo spec-
jalnym gresem.

Nie lej wody
Chêæ zmniejszenia rachunków po-
winna wszystkich zmobilizowaæ do
oszczêdzania wody. Mo¿na to robiæ
nie zarastaj¹c brudem, gdy:
• zamiast armatury  tradycyjnej,
dwukurkowej wybierzemy  miesza-
kow¹ – rachunek za wodê zmniejszy
siê o ok. 30 proc. Jeszcze nowoczeœ-
niejsza i oszczêdniejsza jest bateria
termostatyczna (mo¿na ustawiæ sta³¹
temperaturê wody i si³ê strumienia) –
zap³acimy za wodê o ok. 40 proc.
mniej.  Natomiast po zamontowaniu
baterii bezdotykowej (w³¹cza siê na
fotokomórkê)  koszt wody bêdzie
mniejszy nawet o 45 proc.
• zdecydujemy siê na armaturê
w WC z regulowanym strumieniem
wody
• zmienimy przyzwyczajenia i na co
dzieñ bêdziemy korzystaæ z prysz-
nica.  Wtedy zamiast ok. 150 l
zu¿yjemy ok. 60 l wody. ● 4 Weso³e kolory, podnó¿ek zapewniaj¹cy wygodne korzystanie z umywalki – oto ideal-

na ³azienka dla najm³odszych domowników (fot. Villeroy & Boch)

● 5 Nie zawsze pod prysznicem trzeba staæ. Sk³adane siedziska umo¿liwiaj¹ korzystanie

z tuszu na siedz¹co, co doceniaj¹ nie tylko osoby niepe³nosprawne (fot. Ravak)

● 6 Szerokie wejœcie i wyrównany poziom pod³ogi u³atwia korzystanie z prysznica

niepe³nosprawnym (fot. Kaldewei)

● 7 Kontrastowe p³ytki dzia³aj¹ energetycznie i pobudzaj¹co (fot. Villeroy & Boch)

● 8 Przestrzeñ, elegancja, komfort. W tym salonie k¹pielowym odpoczynek i relaks to

czysta przyjemnoœæ (fot. Cersanit)
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