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Choæ ³azienka w sposób doskona³y wykorzystuje zalety 

ogrzewania pod³ogowego, tradycyjne grzejniki nadal stoj¹

w niej – lub wisz¹ – na niezachwianej pozycji. Dlaczego? 

Bo s¹ uniwersalne: ogrzej¹ wnêtrze, osusz¹ rêczniki, jeœli trzeba

podziel¹ przestrzeñ, a do tego… niebanalnie j¹ ozdobi¹.

fot. Vasco
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Komu kilkanaœcie lat temu przysz³oby do

g³owy chwaliæ siê kaloryferem? Energiê w³a-

œcicieli i u¿ytkowników poch³ania³o raczej

projektowanie estetycznych os³on, które

owe „cuda” ukryj¹. I wówczas zadebiutowa-

³y pierwsze grzejniki dekoracyjne, a aren¹

tego debiutu by³a w³aœnie ³azienka. 

Grzejniki ³azienkowe przesz³y prawdziw¹

ewolucjê. Ich formy i kolory ka¿¹ umiesz-

czaæ je w najbardziej eksponowanych miejs-

cach. W przypadku grzejnika zasilanego

pr¹dem lub wodnego z grza³k¹ elektryczn¹

musimy przestrzegaæ jednak minimalnej

odleg³oœci od ujêæ wody – 60 cm. Drabin-

kê wodn¹ mo¿emy ustawiæ tam, gdzie na-

prawdê bêdzie potrzebna: w pobli¿u wan-

ny lub natrysku, pomiêdzy elementami

wyposa¿enia, które chcemy symbolicznie

od siebie oddzieliæ, a nawet… poœrodku

³azienki. To nie ¿arty – uroda nowoczes-

nych grzejników uzasadnia najbardziej

ekstrawaganckie pomys³y. 

fot. Tapis

fot. Zehnder
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1 Szk³o jest ca³kiem dobrym „akumula-

torem” ciep³a – zasilany pr¹dem grzej-

nik akumulacyjny Solaris zbudowany

jest ze szk³a zespolonego; warstwa we-

wnêtrzna – szk³o grzejne OHDS – prze-

kazuje energiê do warstwy zewnêtrznej

o podwy¿szonej wytrzyma³oœci i zdol-

noœci równomiernej emisji ciep³a. Nad

temperatur¹ powierzchni szk³a czuwaj¹

elektroniczny termostat i sonda.

W opcjach – dwa relingi oraz sterownik

radiowy. Moc od 450 do 1500 W

2 Atrakcyjna nowinka – grzejnik Geo 

Mosis zintegrowany z lustrem i umywalk¹

z polerowanej stali nierdzewnej. £ukowo

wygiêta p³yta grzejna z mineralnego 

granulatu kamiennego emituje ciep³o 

drog¹ promieniowania oraz konwekcji.

Wysokoœæ 180 cm, moc od 971 

do 1219 W.

3 Aluminiowe panele grzejników Dualis

Plus wprowadzaj¹ do wnêtrza zdecydo-

wan¹ formê, tworz¹c z umywalkami

interesuj¹c¹ kompozycjê œcienn¹.

Blaszane os³ony – w kolorze bia³ym,

naturalnego aluminium lub jednym

z odcieni firmowej palety – skrywaj¹

stalow¹ ramê wodonoœn¹. W standar-

dzie chromowany uchwyt poziomy;

mo¿na go umieœciæ na dowolnej

wysokoœci, a tak¿e dokupiæ kolejne.

Wysokoœæ od 1210 do 2010 mm, moc

od 174 do 1285 W. Ceny: ok. 2100 z³

(bia³y) i 2700 z³ (aluminium)
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fot. Jaga
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Informacjê o zapotrzebowaniu ³azienki na ciep³o znajdziemy w dokumentacji projektowej budyn-
ku. Zdarza siê jednak, ¿e powiêkszamy lub zmniejszamy pomieszczenie; wtedy musimy odpowied-
nio zmodyfikowaæ projekt ogrzewania. Moc grzewcz¹ grzejników dobieramy wówczas, przyjmuj¹c
orientacyjne zapotrzebowanie energetyczne pomieszczenia na poziomie 100-130 W/m2. W ³azien-
ce o nietypowej, du¿ej wysokoœci nale¿y j¹ oczywiœcie zwiêkszyæ. 

Dobieraj¹c grza³kê elektryczn¹ do grzejnika wodnego, zwróæmy uwagê, by jej moc nie przewy¿-
szy³a mocy samej drabinki. Ka¿da grza³ka daje mo¿liwoœæ regulacji temperatury, jednak najwiêkszy
komfort cieplny w pomieszczeniu zapewni nam dro¿sza, z programatorem czasowym. Warto wy-
braæ produkt z bezpiecznikiem, ograniczaj¹cym temperaturê grzejnika do okreœlonego pu³apu. 

Podczas u¿ytkowania grza³ki nale¿y zakrêciæ zawór wodny drabinki, by ogrzana woda nie 
uciek³a nam do obiegu domowego c.o. 

Rady
i zzasady
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TO CIEP£O? 

Ÿród³em zasilania ³azienkowego grzejnika

wodnego mo¿e byæ ka¿de urz¹dzenie zasila-

j¹ce domowy system c.o.: kocio³ gazowy czy

olejowy, piec na paliwo sta³e lub pompa cie-

p³a. Taki grzejnik, odpowiednio dobrany, bê-

dzie mia³ moc wystarczaj¹c¹ do ogrzania ca-

³ego pomieszczenia. Mo¿na te¿ wybraæ

grzejnik elektryczny, ³atwy w monta¿u (wys-

tarczy zainstalowaæ go w pobli¿u gniazdka)

i o niskiej bezw³adnoœci cieplnej (równie

szybko nagrzewa siê, jak stygnie). Jego zdol-

noœci grzewcze bêd¹ jednak ograniczone:

mniejsza moc wymaga zastosowania innego

Ÿród³a ogrzewania – najlepiej systemu pod³o-

gowego. Idealnym rozwi¹zaniem jest drabin-

ka wodna wyposa¿ona w grza³kê elektryczn¹

(mo¿na j¹ kupiæ w komplecie lub domonto-

waæ, ale – uwaga – nie do ka¿dego grzejni-

ka). Grza³ka uprzyjemni nam korzystanie

z ³azienki w ch³odny dzieñ poza sezonem

grzewczym, a tak¿e pozwoli szybko osuszyæ

rêczniki.                                                    

fot. Zehnder

4 A¿urowa œcianka dzia³owa – grzeje 

i przepuszcza œwiat³o, a do tego jest lekkim

lecz wyrazistym akcentem aran¿acyjnym 

5 Æwierækolumnowa forma naœciennego

grzejnika Carre pozwala umieœciæ go

w naro¿niku ³azienki. 

Dostêpna jest te¿ wersja naœcienna, w której

stalowe rurki o kwadratowych przekrojach

osadzono na pó³kolumnie. Grzejnik mo¿na

„doposa¿yæ” szklan¹ pó³eczk¹ lub relingiem.

Wysokoœæ od 1400 do 2200 mm 

6 Elegancka chromowana drabinka Pini;

w komplecie zawór z g³owic¹ termostatycz-

n¹. Wysokoœæ od 776 do 1154 mm, 

szerokoœæ od 458 do 608 mm, 

moc grzewcza od 209 do 502 W

7 Imagination System firmy Vasco to propo-

zycja dla wszystkich, którzy ceni¹ wygodê:

wertykalny grzejnik mo¿na wyposa¿yæ 

w dowoln¹ liczbê pó³eczek z drewna 

lub szk³a, w relingi i punktowe wieszaki

8 Coœ dla koneserów sztuki u¿ytkowej: 

kolekcja „Nuta Ciep³a” z linii Elegance to

unikalne formy grzewcze zaprojektowane

przez Marcina Jêdrzaka. Wodny grzejnik 

Poemat wykonano ze stali pokrytej chro-

mem galwanicznym. Wysokoœæ 1780 mm,

szerokoœæ 600 mm, moc od 495 do 628 W

9 Tradycyjny grzejnik ¿eberkowy, idealny 

do ³azienki retro. Formy ³ukowe – jak tu 

– realizowane na zamówienie, tak¿e 

w postaci ³uków wielokrotnych. 

W opcji lakier antybakteryjny
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