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tam, gdzie mieszkaj¹ ubrania
i ggarderoby

A n n a  Z a b o r s k aszafy

Praktyczne szuflady na rolkach, przejrzyste rega³y. Idealny dostêp
do wszystkiego, niczego nie trzeba szukaæ. Wyprasowane ubrania
i dodatki pouk³adane wed³ug czêstotliwoœci u¿ywania lub innego
klucza. Tak mo¿na scharakteryzowaæ garderobê lub szafê
naszych marzeñ.

fot. Komandor
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Taki sposób przechowywania ubrañ
jest marzeniem nie tylko pedantów.
A przecie¿ mo¿na je stosunkowo ³atwo
zrealizowaæ, urz¹dzaj¹c dobrze prze-
myœlan¹ garderobê lub choæby szafê
wnêkow¹. Wybór jednego lub dru-
giego zale¿y od kilku czynników.
Najwa¿niejsze z nich to lokalizacja.
Idealnym miejscem na przechowy-
wanie odzie¿y jest s¹siedztwo sypialni
lub ona sama. Tu rozbieramy siê przed
pójœciem spaæ i ubieramy po porannej
k¹pieli. Wa¿n¹ rolê gra tak¿e liczeb-
noœæ rodziny. Zarówno szafa, jak
i garderoba powinna byæ dostêpna dla
wszystkich mieszkañców. Z tego m.in.
powodu umiejscowienie szafy wnê-
kowej w sypialni mo¿e nie byæ

wygodne, gdy rodzina jest liczna. Chy-
ba, ¿e zaaran¿ujemy taki mebel
w ka¿dej sypialni.
Równie wa¿ny jest wybór firmy, która
nam ca³oœæ urz¹dzi i wyposa¿y.
Najlepiej jest odwiedziæ kilka punktów,
by dobrze zorientowaæ siê w rynkowej
ofercie, porównaæ mo¿liwoœci oraz
koszty. Dobrze dok³adnie obejrzeæ
efekty pracy fachowców, spytaæ o re-
komendacje.

Godzimy siê przeznaczyæ na ten cel
jedno z pomieszczeñ lub „odci¹æ”
fragment innego. Je¿eli z garderoby
bêd¹ korzystaæ dwie osoby wystarczy,
by mia³a ok. 6 m2, jeœli domowników
jest wiêcej – potrzebne bêdzie ok.
10 m2. W drugim przypadku, na
garderobê ogólnodostêpn¹, dobrze
jest wykorzystaæ wnêtrze z trudnymi
do zagospodarowania w inny sposób
skosami – poddasze albo przestrzeñ
pod schodami. 
Najkorzystniej jest, jeœli garderoba ma
w³asne okno, z dobr¹ ¿aluzj¹ (by ubra-
nia nie traci³y kolorów). Okno pozwala

nam wietrzyæ to pomieszczenie,
w którym wentylacja odgrywa bardzo
istotn¹ rolê. W koñcu przechowujemy
tu nie tylko wierzchnie okrycia ale
i obuwie, niekiedy sprzêt sportowy.
Dlatego te¿ drzwi do garderoby nie
powinny byæ zbyt szczelne. Najlepsze
wiêc bêd¹ przesuwane, poruszaj¹ce
siê po specjalnych systemach jezd-
nych, przytwierdzanych do sufitu lub
sufitu i pod³ogi. W przypadku, gdy
wygospodarowana jest w sypialni

zamiast drzwi mo¿na zainstalowaæ
ruchomy ekran z p³yty MDF, a nawet
z rozpiêtej na stela¿u tkaniny. 
Równie wa¿ne s¹ odpowiednie warun-
ki higieniczne. Gromadz¹cy siê kurz
nie sprzyja ani ubraniom, ani nam.
Dlatego te¿ pod³oga powinna byæ
³atwa do odkurzenia i przetarcia na
mokro. Praktycznym pokryciem dla
garderobianej pod³ogi jest wyk³adzina
elastyczna lub p³ytki ceramiczne. 
Je¿eli garderoba nie ma œwiat³a dzien-
nego w ogóle, lub wydzielona z czêœci
pokoju ma go zbyt ma³o, trzeba zad-
baæ o œwiat³o elektryczne, np. w po-
staci halogenów rozmieszczonych
równomiernie, tu¿ przed drzwiami
w listwie albo w suficie szafy.

Kolej na wyposa¿enie. W garderobie
mo¿emy zainstalowaæ specjalne,
najczêœciej odkryte, rega³y z ró¿nej
szerokoœci i wysokoœci pó³kami, który-
mi zape³nimy œciany do samej góry.
Takie systemy, z metalowych szyn
mo¿na zamówiæ i zmontowaæ samo- �
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● 1 Modne przesuwane drzwi. Przeciêcie

ich powierzchni poziomymi listewkami

jest nawi¹zaniem do stylistyki rodem

z kraju kwitn¹cej wiœni (fot. Indeco)
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dzielnie. Wyposa¿eniem garderoby
mog¹ byæ te¿ drewniane szafki. Na
œciany dobrze jest wczeœniej nakleiæ
zmywaln¹ tapetê lub pomalowaæ je
zmywaln¹ farb¹. Dziêki temu na pewno
nie bêd¹ siê pyliæ i dadz¹ siê, od czasu
do czasu, przetrzeæ wilgotn¹ szmatk¹.
Oprócz pó³ek, niezbêdne bêd¹ stela¿e
z dr¹¿kami, na których czêœæ gardero-
by (p³aszcze, garnitury, suknie) mo¿na
wygodnie powiesiæ bez obawy, ¿e siê

pogniot¹. Dr¹¿ki mo¿na zamocowaæ
na ró¿nej wysokoœci i w razie potrzeby
opuszczaæ za pomoc¹ tzw. pantografu.
Je¿eli garderoba jest wystarczaj¹co
du¿a, przyda siê w niej kilka komódek
z szufladkami wysuwanymi na rolkach.
Sprawdz¹ siê te¿ specjalne kosze.
Obuwie ze wzglêdów higienicznych
nale¿y zawsze trzymaæ w pude³kach. 
Ale co najwa¿niejsze – wszystkie
rzeczy powinny byæ porozmieszczane
tak, byœmy bez trudu mogli do nich
dotrzeæ. 
Dla wygody warto zainstalowaæ w gar-
derobie du¿e, obejmuj¹ce ca³¹ syl-
wetkê, lustro. 

Lokalizujemy j¹ zwykle tam, gdzie
mamy ju¿ gotow¹ wnêkê albo tak¿e,
jak w przypadku garderoby, „odci-
naj¹c” fragment innego pomieszczenia

– przedpokoju lub sypialni. Zrobienie
takiej szafy najlepiej zleciæ wyspecjali-
zowanej firmie, a tych jest wiele.
W niektórych przypadkach, po przes-
³aniu orientacyjnych wymiarów szafy
otrzymamy szacunek kosztów i wstêp-
ny projekt, za który zazwyczaj nic nie
zap³acimy. 
Nim zaprosimy fachowca powinniœmy
siê jednak zastanowiæ z czego szafa ma
byæ zrobiona, jakiej powinna byæ wiel-

koœci, ile potrzebujemy pó³ek a ile dr¹¿-
ków, by wszystko siê w niej zmieœci³o.

Bardzo orientacyjnie przyjmuje siê, ¿e
dla jednej osoby (w szafie o g³êbokoœ-
ci 52-60 cm) nale¿y wydzieliæ:
■ powierzchniê 100x150 cm (szer.x

wys.) na p³aszcze, sukienki
■ 50x70 cm na kostiumy i garnitury
■ 3 pó³ki 50x50 cm na swetry i bluzki
■ 2 pó³ki 50x30 cm na obuwie
■ pó³kê 100x40 cm na czapki 
■ 100x60 cm na walizki, torby pod-

ró¿ne
Czêœæ wydzielona na wisz¹ce marynar-
ki lub ¿akiety powinna mieæ minimum
60 cm g³êbokoœci i 95 wysokoœci, na
u³o¿enie 3-4 swetrów potrzebujemy
34 x 52 cm.
Bardzo wa¿nym elementem szafy jest
oczywiœcie jej wyposa¿enie. Ma ono

te¿ spory wp³yw na ostateczn¹ cenê.
Wiêkszoœæ firm oferuje podobne ele-
menty, choæ niektóre maj¹ w³asne,
niepowtarzalne rozwi¹zania. Poza kla-
sycznymi pó³kami s¹ to szuflady na
rolkach, specjalne wieszaki na spodnie
czy krawaty, kosze na rolkach lub
prowadnicach i wspomniane ju¿ pan-
tografy, s³u¿¹ce do opuszczania zamo-
cowanych na samej górze dr¹¿ków.
Metalowe, a¿urowe pó³ki s¹ o tyle
wygodne, ¿e zapewni¹ swobodny od-
dech pouk³adanym na nich ubraniom.
Z kolei druciane kosze maj¹ tê zaletê,
¿e ich zawartoœæ mo¿emy przejrzeæ na
wylot bez koniecznoœci docierania do
niewidocznych, g³êbszych warstw.
Pewne problemy nastrêcza zawsze
przechowywanie butów. Dlatego warto
zamocowaæ pod odpowiednim k¹tem
a¿urowe pó³ki, które zapewni¹ wygod-
ny dostêp do naszej kolekcji i umo-
¿liwi¹ swobodny obieg powietrza.
Powinny one mieæ minimum 25-28 cm
d³ugoœci i 10-14 cm wysokoœci.
Przyjmuje siê, ¿e jedna para pó³butów
zajmie na pó³ce ok. 20 cm szerokoœci.
Planuj¹c rozmieszczenie poszczegól-
nych elementów warto pamiêtaæ, ¿e
rzeczy noszone najrzadziej i sezonowe
lokujemy z regu³y w czêœci górnej
szafy, na samym dole umieszczamy
pó³ki na obuwie.

Szkielet szafy wnêkowej, plecy, boki
oraz pó³ki wykonuje siê zazwyczaj
z p³yty meblowej o ró¿nej gruboœci.
Fronty drzwi wype³nia siê: 
■ p³yt¹ meblow¹ (w naturalnych ko-

lorach drewna, w barwnej okleinie) 
■ rattanem naturalnym lub syntetycz-

nym 
■ szk³em (wzorzystym, piaskowanym)
■ lustrami 
■ tkanin¹ i szk³em 
■ perforowan¹ p³yt¹ 
■ matami aluminiowymi itd. 
Wymienione materia³y czêsto siê ³¹czy.
Mo¿liwoœci jest naprawdê wiele
i wszystko zale¿y od charakteru
samego wnêtrza, z którym szafa po-
winna byæ zharmonizowana. W przy-
padku drzwi szaf wnêkowych bardzo
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wa¿ny jest sposób ich otwierania i sys-
temy, po których siê poruszaj¹. Przyj-
rzyjmy siê im bli¿ej.
Otwierane klasycznie. Mo¿emy zajrzeæ
w g³¹b szafy, jednak przed drzwiami
musi byæ przestrzeñ. Nowoczesne zaw-
iasy sprawiaj¹, ¿e drzwi same ³atwo
„wracaj¹” – s¹ przyci¹gane.
Sk³adane. Potrzeba na nie niewiele
miejsca, bowiem skrzyd³a siê sk³adaj¹.
Odkrywaj¹ niemal ca³e wnêtrze.
Przesuwane. W ogóle nie zajmuj¹
miejsca, ale nie mamy wgl¹du do ca³ej
szafy, poniewa¿ zawsze odkrywamy
tylko jej czêœæ.

Sk³adane-przesuwane. Maj¹ plusy
przesuwanych i sk³adanych, czyli
odkrywaj¹ du¿¹ przestrzeñ i nie zabie-
raj¹ wiele miejsca. 
By jednak drzwi siê dobrze otwiera³y
i przesuwa³y musz¹ byæ zainstalowane
specjalne profile, tory i systemy
jezdne. Robione s¹ z anodowanego
aluminium (zwiêksza to ich odpornoœæ
na œcieranie i korozjê) albo z lakie-
rowanej lub laminowanej stali. Niektóre
firmy do okleinowania prowadnic oferu-
j¹ te¿ naturalny fornir. Aluminiowe s¹
bardziej ciche ni¿ stalowe, ale dro¿sze
od nich. 

Producenci szaf zagospodaruj¹ ka¿d¹
wnêkê, tak¿e tê pod skosem. Spec-
jalnymi listwami zniweluj¹ przy tym
wszelkie nierównoœci œcian.
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● 2 Odciêty fragment pokoju

(fot. Raumplus)

● 3-5 Przepastne kosze, ró¿nych rozmia-

rów pó³ki, wysuwane i opuszczane

wieszaki  pomagaj¹ w przegl¹daniu

zawartoœci szaf (fot. Indeco)

● 6 Oto obraz idealnej szafy. Porz¹dek

i ³ad (fot. Senator)
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