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W jakie meble wyposażyć łazienkę?

W łazience przydadzą się szafki na proszki do prania, środki czystości, kosmetyki, ręczniki itp. 
W zależności od wielkości łazienki możemy zdecydować się na szafki wolno stojące, umieszczone
pod umywalką lub zawieszone na ścianie. Wykonuje się je z płyt wiórowych laminowanych lub for-
nirowanych, tworzywa sztucznego, szkła hartowanego, litego drewna, metalu. Szafki podumywal-
kowe pozwalają na wykorzystanie pustego miejsca pod umywalką. Mogą stać na podłodze albo wi-
sieć na ścianie. Nie wymagają blatu (zastępuje go umywalka); muszą mieć tylko ściany boczne 
i drzwiczki. Dostępne są też szafki wyposa-
żone w blat z otworem na umywalkę. Można
kupić szafkę pasującą wymiarami do kon-
kretnego modelu umywalki lub zdecydować
się na zakup całego kompletu: umywalki
razem z szafką. Szafki stojące najczęściej są
albo niskie (sięgające do umywalki) albo wą-
skie i wysokie – sięgające nawet do sufitu,
ustawia się je w rogu łazienki. Szafki wiszące
mogą mieć lustrzane drzwiczki np. z oświe-
tleniem.

Jaką umywalkę wybrać?

Większość umywalek produkowanych jest
w standardowych wymiarach, czyli o szero-
kości 30–60 cm (co 5 cm) oraz głębokości
25–55 cm. 

Najbardziej popularne są umywalki moco-
wane do ściany za pomocą śrub, wsporników
lub stelaży montażowych. Podstawowym
kształtem jest owal z półką przylegającą do
ściany, ale produkowane są także umywalki
w kształcie półkola, prostokąta lub innych
brył geometrycznych. 

Coraz większą popularnością cieszą się
umywalki wpuszczane w blat, podblatowe
albo stawiane na blacie, najczęściej w kształ-
cie koła, prostokąta lub elipsy. 

W dużych łazienkach można stosować
umywalki podwójne. Wybierać możemy spo-
śród umywalek ceramicznych, szklanych, ka-
miennych a nawet drewnianych.

Nie tylko do kąpieli
Łazienka to nie tylko 

miejsce mycia zębów, 

golenia się, 

codziennych kąpieli, 

robienia makijażu 

i prania. To również 

domowy azyl, w którym

można zaszyć się 

po ciężkim dniu 

i odprężyć, 

czytając w wannie 

pełnej piany, 

ciekawą książkę. 
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Meble łazienkowe 

oferowane są w wielu kolorach i stylach 

Jak rozplanować sprzęty w łazience?

Aby mieć pewność, że wszystkie sprzęty zmieszczą się w łazience i korzystanie z nich nie będzie
kolizyjne, musimy pamiętać, że wokół umywalki, wanny, kabiny prysznicowej, sedesu i bidetu trze-
ba zostawić odpowiednią wolną przestrzeń. 
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Wanna prostokątna czy narożna?

Poza kształtem i wielkością niczym się nie różnią. Wybór więc jest je-
dynie kwestią gustu i funkcjonalności łazienki. W małej — lepsza będzie
wanna prostokątna, ponieważ zajmuje mniej miejsca. Wanny narożne
mogą mieć kształt pięciokąta lub trójkąta prostokątnego. Mogą być sy-
metryczne, z bokami równej długości, albo asymetryczne. Najlepiej pre-
zentują się w dużych łazienkach. Niektórzy producenci oferują modele
zwężające się po stronie stóp. Takie wanny są wygodne, a jednocześnie
mają mniejszą pojemność niż zwykłe, więc korzystając z nich oszczę-
dzamy wodę. Wanny okrągłe i owalne mogą być również narożne lub
przyścienne. Są też wanny pięcio-, sześcio- i ośmiokątne, w kształcie
łzy, serca i o nieregularnych kształtach. Ze względu na duże rozmiary po-
lecane są tylko do bardzo dużych łazienek.

O czym należy 
pamiętać obudowując wannę?

Bez względu na to, z czego się ją zrobi (płyty g-k, bloczki z betonu ko-
mórkowego) i jak wykończy, trzeba pamiętać, że w obudowie musi się
znaleźć otwór rewizyjny umożliwiający dostęp do syfonu bez jej demon-
tażu. Nie można również zapomnieć o wykonanym na całej długości
wanny, albo tylko w środkowej części obudowy, podcięciu na stopy.

Umożliwia ono wygodniejsze korzystanie z wanny, gdy trzeba stać przy
niej blisko i nachylać się, np. podczas prania czy mycia głowy. 

Warto również zastanowić się, czy w pustym miejscu między obudo-
wą a wanną nie uda się wygospodarować małego schowka, np. na środ-
ki czystości. Obudowując wannę przyścienną, pomiędzy nią a ścianą,
warto zrobić dodatkową półkę na kosmetyki.

A jeśli w łazience nie mieści się wanna…? 

Jeżeli oprócz szybkich kąpieli pod prysznicem lubimy również wylegi-
wać się w wannie, a brak miejsca nie pozwala na zamontowanie jedne-
go i drugiego, kompromisem jest wówczas wanna z parawanem lub za-
montowanie nad wanną zasłonki prysznicowej. Parawan montuje się bez-
pośrednio na wannie, mocując z jednej strony do ściany. Konstrukcję pa-
rawanu, podobnie jak kabin prysznicowych, stanowią najczęściej alumi-
niowe profile, a wypełnienie ścianek polistyren, akryl lub bezpieczne
szkło hartowane. Parawany różnią się również liczbą skrzydeł i sposo-
bem otwierania. Mogą być jedno- lub kilkuczęściowe, przesuwne, skła-
dane w harmonijkę lub otwierane wahadłowo.

WYPOSAŻENIE  WNĘTRZ

Zasłonę prysznicową można zamontować do każdego 
rodzaju wanny za pomocą odpowiednich drążków

EKSPERT radzi . . .

Adam Ćwiertka
Współwłaściciel
ADAH Sp. J. 

Podstawową zaletą montażu drążków rozprężnych i zasłon

jest to, że nie ma konieczności jakichkolwiek przeróbek łazien-

ki. Montujemy je nad już istniejącą wanną lub brodzikiem, po-

między dwoma równoległymi do siebie ścianami. 

Montaż drążka rozprężnego nie wymaga wiercenia płytek ce-

ramicznych i w każdym momencie może być zdjęty bez pozo-

stawienia jakichkolwiek śladów. Czynność ta jest bardzo prosta

i może ją wykonać każdy. Drążki rozprężne dostępne są w za-

kresach wymiarów 70–110 cm, 105–180 cm, 140–250 cm

(płynna regulacja). Koszt zakupu drążka i zasłony jest o wiele

niższy niż koszt zakupu i zabudowy kabiny prysznicowej. 

W przypadku konieczności osłonięcia narożników ścian usy-

tuowanych prostopadle do siebie polecamy drążki kątowe i łu-

kowe, lecz one wymagają wiercenia otworów w ścianach.

JAKIE SĄ ZALETY MONTAŻU 
ROZPRĘŻNYCH PRZESŁON?

Jaki „wucet” zużywa najmniej wody?

Większość produkowanych obecnie spłuczek ogranicza ilość zużywa-
nej wody do spłukania miski z 9 do 6 litrów. Warto jednak dodatkowo wy-
brać jedno z dwóch rozwiązań, które zapewni jeszcze większą oszczęd-
ność wody: 

dwa przyciski, jeden z nich uruchamia spłu-
kiwanie 6 litrami (w niektórych modelach 9
litrami), a drugi 3 litrami wody,
przycisk z funkcją „stop”, umożliwiający za-
trzymanie spłukiwania w dowolnym mo-
mencie.
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Jaką wielkość 
kabiny prysznicowej wybrać?

By korzystanie z kabiny było wygodne, należy właściwie dobrać jej
wielkość. Najpopularniejsze są kabiny o wymiarach 80x80 i 90x90 cm.
Jeśli oprócz tradycyjnego prysznica chcemy mieć również system do hy-
dromasażu wówczas warto kupić większą kabinę 100x100 cm. Zwykle
kabiny mają 175 lub 185 cm wysokości, ale są również wyższe — nawet
195-centymetrowe. Do tego trzeba jeszcze dodać wysokość brodzika,
chyba że wpuszczony jest w podłogę, a parawan zamontowany jest bez-
pośrednio na niej.

O czym warto wiedzieć, wybierając sedes?

Sedesy różnią się budową. W zależności od tego, czy rura kanaliza-
cyjna wychodzi ze ściany czy z podłogi, możemy kupić sedes z odpły-
wem poziomym (typ poznański) lub pionowym (typ warszawski). Trzecim
rozwiązaniem jest miska ustępowa uniwersalna, będzie ona pasować do
obu typów odpływów. 

Możemy wybrać sedes wiszący, stojący — kompaktowy — lub zwykły,
a także narożny. Miski stojące łączy się ze spłuczkami — dolno- lub gór-
nopłukiem. Górnopłuki produkowane są z tworzywa sztucznego i bardzo
rzadko obecnie stosowane. Dolnopłuki mogą być wykonane z ceramiki
lub tworzywa sztucznego. Mają różne wymiary; możemy wybrać też
spłuczkę płaską, zajmującą niewiele miejsca. 

Sedesy różnią się także rozwiązaniem wewnątrz urządzenia — mogą
mieć tzw. półkę albo budowę lejową. Bardziej popularne są te drugie,
gdyż łatwiej utrzymać je w czystości.

EKSPERT radzi . . .

Tomasz Darewski
Dyrektor handlowy 
CORAM POLAND

Wybierając kabinę prysznicową powinniśmy ustalić kilka pa-

rametrów: rozmiar, stylistykę natrysku (nowoczesny bezramo-

wy czy standardowy), czy kabina ma służyć jako jedyne urzą-

dzenie do kąpieli czy jako jedno z kilku, wysokość, stronę i ro-

dzaj otwierania oraz czy ma być posadowiona na brodziku, czy

bezpośrednio na posadzce (kabiny do montażu na posadzce po-

winny być wyposażone w dolną listwę zabezpieczającą). 

Kabiny bezramowe (bez listwy górnej i dolnej, które ujmują

konstrukcję kabiny w ramę) są bardziej funkcjonalne i nie ogra-

niczają wysokości wejścia dla użytkowników o większym wzro-

ście. Dodatkowo kabiny bezramowe mają zdecydowanie mniej

profili, a niektóre wyposażone są w praktyczne uszczelki pian-

kowe nie wymagające silikonowania. 

Ważnym elementem kabiny jest sposób regulacji. Tu także

oferowane są nowe rozwiązania, między innymi możliwość re-

gulacji szyby w profilu na zasadzie zacisku lub bezpośredniej

regulacji kluczem na zawiasie. Rozwiązania takie jak zatapiane

zawiasy w szkle, teflonowe wkładki w zawiasach unoszące drzwi

podczas otwierania, mosiężne chromowane wsporniki oraz

okucia to kilka ważnych elementów, na które należy zwrócić

uwagę przy wyborze natrysku.

Bardzo ważnym elementem jest także szkło, z jakiego wyko-

nana jest kabina. Obecnie najczęściej stosuje się szkło hartowa-

ne o grubości 6, 8 lub 10 mm. Istotna jest także technologia za-

bezpieczenia przed osadzaniem się kamienia. Najlepsi produ-

cenci zapewniają, że przy prawidłowej pielęgnacji powłoka an-

ticalc będzie nam służyła nawet przez 7 lat.  

NA CO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ 
PODCZAS DOBORU KABINY PRYSZNICOWEJ?

Narożna kabina prysznicowa to najpopularniejsze rozwiązanie 

fot. Kermi

EKSPERT radzi . . .

Sławomir Jaros
JARPOL

Dywaniki łazienkowe wybieramy głównie ze względu na ich

wygląd — na kolor i wzór. Tym niemniej ich funkcjonalność

jest równie ważna i należy ją wziąć pod uwagę przy wyborze.

Poza tym należy zwrócić uwagę z jakiego materiału dywanik

jest wykonany. Najlepiej sprawdzi się 100% acryl, który jest od-

porny na wilgoć. Ma trwały i sprężysty włos. Ważne jest aby dy-

waniki pod spodem miały powłoką antypoślizgową — to bez-

pieczne rozwiązanie, szczególnie dla osób starszych i dzieci.

CZYM KIEROWAĆ SIĘ WYBIERAJĄC 
DYWANIK ŁAZIENKOWY?
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Jaka bateria 
do wanny, a jaka do prysznica?

Bateria wannowa ma spełniać dwie funkcje — napełniać wannę wodą 
i umożliwiać wzięcie prysznica. Oprócz wylewki musi więc mieć słuchawkę
prysznicową z wężem i przełącznik. Kupić można baterie ścienne: na-
tynkowe (mocowane na ścianie), podtynkowe (cały mechanizm baterii
schowany jest pod tynkiem) lub stojące, np. wielootworowe (montowane
na krawędzi wanny lub w półce za nią). Wówczas wystają tylko pokrętła
do wody, wylewka i słuchawka prysznicowa oraz przełącznik, wąż scho-
wany jest pod wanną. Do prysznica najczęściej montuje się baterie na-
tynkowe, mocowane na ścianie. Ale można również zainstalować scho-
waną pod glazurą baterię podtynkową. Wówczas ze ściany wystawać bę-
dzie tylko dźwignia do regulacji strumienia wody i podłączenie do węża.

Jakie baterie do umywalki i bidetu?

Do umywalki możemy zamontować baterie stojące lub ścienne (nad-
lub podtynkowe). Stojące mocuje się w otworze na umywalce. 

Ścienne natynkowe natomiast na ścianie nad umywalką. Ponieważ wy-
magają zainstalowania rur pod tynkiem, prace instalacyjne trzeba wyko-
nać przed ostatecznym wykończeniem łazienki. Podobnie w przypadku
baterii podtynkowych, podłączenie rur i elementy mieszające trzeba ukryć
w ścianie, w specjalnych puszkach. Ze ściany wystają tylko pokrętła do
wody i wylewka. Baterie bidetowe są bardzo podobne do umywalkowych.
Różni je jedynie perlator, który zamocowany jest na przegubie, umożli-
wiającym ustawienie kierunku strumienia wody. W większości baterie mon-
towane w bidecie to baterie stojące.

Na jakiej 
wysokości montować baterie ścienne?

nad umywalkami — 25–30 cm nad górną krawędzią umywalki; 
wannowe — 10–18 cm nad górną krawędzią wanny; 
prysznicowe — 100–150 cm nad dnem brodzików. 

Bateria 
umywalkowa 

może mieć 
futurystyczny 
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Bateria 
wielootworowa
montowana 
na krawędzi wanny
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EKSPERT radzi . . .

Jarosław Olczyk
Doradca techniczno-handlowy 
KLUDI Armaturen 

Warto rozważyć zakup baterii termostatycznych do łazienki,

gdyż oferują one liczne korzyści. Przede wszystkim jest to moż-

liwość ustawienia temperatury strumienia i utrzymania jej na

żądanym poziomie dzięki specjalnej jednostce sterującej o krót-

kim czasie reakcji, która dobiera odpowiednie ilości ciepłej 

i zimnej wody. Blokada przy temperaturze 38°C, która chroni

przed poparzeniem zbyt gorącą wodą, sprawia, że korzystanie

z baterii tego typu jest niezwykle bezpieczne; ponadto niektóre

modele mają nienagrzewający się korpus. Ma to duże znacze-

nie zwłaszcza w przypadku dzieci i osób starszych lub niepeł-

nosprawnych. Baterie termostatyczne pozwalają oszczędniej go-

spodarować wodą i energią, a ich cena nie jest tak wysoka, jak

się powszechnie sądzi. 

Na rynku dostępne są modele na- i podtynkowe, natrysko-

we i wannowo-natryskowe, umywalkowe, a nawet bidetowe,

więc bez trudu można dobrać baterię odpowiednią do kon-

kretnych potrzeb i stylistyki wnętrza.

CZY WARTO ZAINWESTOWAĆ W TERMOSTAT?

abc wykonczenie lazienka.qxd  2008-07-02  23:19  Page 79



80

WYPOSAŻENIE  WNĘTRZ

Pralka ładowana z przodu czy od góry?

Aby zdecydować, jaką wybrać warto zastanowić się najpierw, gdzie ją ustawimy, bowiem oba ro-
dzaje pralek różnią się, oprócz sposobu ładowania prania, przede wszystkim wymiarami. Pralki łado-
wane od przodu mają wys. 85 cm, szer. 60 cm i gł. od 33 do 60 cm. Pralki ładowane z góry mają tę
samą wysokość, gł. 60 cm, ale najczęściej są węższe — 40 cm. Wybierając pralkę ładowaną z przo-
du, możemy całą wysokość nad nią wykorzystać na półki czy szafki do przechowywania środków pio-
rących. Taką pralkę możemy też schować do „szafy”. Przed urządzeniem trzeba będzie zostawić wolną
przestrzeń, aby można było wygodnie wkładać i wyjmować pranie. Pralka ładowana z góry zajmie
mniej miejsca, ale otwierana klapa uniemożliwi zamontowanie półek tuż nad nią. Doskonałym miej-
scem dla pralki jest wnęka, którą łatwo zasłonić (np. drzwiami suwanymi, składanymi).

W jaki sposób oświetlić łazienkę?

Oświetlenie ogólne — górne lub boczne spłaszcza pomieszczenie i optycznie je
zmniejsza. Warto więc zainstalować kilka punktów świetlnych. Niewątpliwie najważ-
niejsze w łazience jest oświetlenie lustra nad umywalką. Powinny to być dwie umiesz-
czone po jego bokach lampki. Oświetlenie nie powinno rzucać cienia na twarz osoby
stojącej przed lustrem, ani odbijać się w nim. Jeśli lubimy czytać w wannie, możemy
obok niej umieścić lampkę, najlepiej z regulowanym kątem padania światła. Dla bez-
pieczeństwa należy stosować oprawy hermetycznie zamykane, przeznaczone do po-
mieszczeń o podwyższonej wilgotności.

Pralka ładowana od frontu wygląda atrakcyjniej od tej ładowanej od góry

Dwie nieduże lampki umieszczone po obu stronach umywalki 
to najważniejsze źródła światła w łazience
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O czym 
należy pamiętać wybiera-
jąc pralkę?  

Oprócz gabarytów, sposobu ładowania
prania, ważna jest pojemność (od 3 nawet do
9 kg), klasa energetyczna (najbardziej eko-
nomiczne urządzenia mają klasę A+), liczba
obrotów (od 400 do 1600) i poszczególne
programy. Oprócz tych podstawowych, tj. pra-
nie wstępne, pranie szybkie (30–40 min), płu-
kanie i wirowanie warto wybrać model mają-
cy dodatkowe funkcje, np. pranie wełny, pra-
nie ręczne, outdoor i impregnacja (do prania
odzieży przeciwdeszczowej i odświeżania jej
właściwości wodoodpornych — impregnacji),
dodatkowe płukanie, mix&wash (do prania
razem ubrań wielokolorowych), redukcję za-
gnieceń (ułatwiającą prasowanie) i opóźniony
start (umożliwia programowanie czasu rozpo-
częcia prania z opóźnieniem do 24 h).
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