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Wybieramy wannę

Wannę możemy wybrać spośród że-

liwnych, stalowych, akrylowych, drew-

nianych i ze sztucznego marmuru. Produ-

cenci oferują modele o różnych wymia-

rach i kształtach. Niektóre z nich są wy-

posażone w wygodne siedziska, wyprofi-

lowane zagłówki, wgłębienia na łokcie,

pomocne przy wstawaniu uchwyty oraz

półki na kosmetyki i antypoślizgowe dno.

Wiele wanien wyposaża się również

w urządzenia do hydromasażu.

Kształty i wymiary

Najpopularniejsze są wanny prosto-

kątne, chociaż często są też kupowane

wanny narożne, mające kształt pięciokąta

lub trójkąta prostokątnego. Mogą być sy-

metryczne, z bokami równej długości, al-

bo asymetryczne, z bokami różnej długo-

ści 1. Dobór kształtu i wielkość wanny

zależy od wielkości łazienki. Wanny okrą-

głe i owalne najlepiej prezentują się w du-

żych łazienkach 2. 

Niektórzy producenci oferują modele

zwężające się po stronie stóp. Takie wan-

ny są wygodne, a jednocześnie mają

mniejszą pojemność niż zwykłe, więc ko-

rzystając z nich oszczędzamy wodę. Wan-

ny okrągłe i owalne mogą być również na-

rożne lub przyścienne. Są też wanny pię-

cio-, sześcio- i ośmiokątne, w kształcie

łzy, serca i o nieregularnych kształtach.

Doskonale prezentują się w bardzo du-

żych łazienkach. Wanny o nietypowych

kształtach zwykle są bardzo duże.

Głębokość wanien z reguły wynosi

38-47 cm, ale można spotkać również

płytsze, o głębokości 28 cm. 

Kolory

Najpopularniejsze są wanny białe, ale

wszystkie rodzaje wanien mogą mieć do-

wolną barwę. Do wyboru jest zwykle kil-

kanaście kolorów z połyskiem i kilka ma-

towych. Ostatnio coraz bardziej popular-

ny jest kolor srebrny.
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Szybki prysznic sprawdza się świetnie nie tylko rano,

gdy musimy energicznie zacząć dzień. W ciągu dnia

pozwala szybko się odświeżyć i zregenerować siły. Ale

po ciężkim dniu kąpiel w wannie jest niezastąpiona. Po-

prawia samopoczucie, pielęgnuje ciało, przynosi ukoje-

nie. Co zatem wybrać, wannę czy prysznic? Ze względu

na niewątpliwe zalety obu najlepiej – w wygodnej ła-

zience – zamontować jedno i drugie. 

Agnieszka Hass

relaksująca

KĄPIEL

fot. Coram

1 Wannę narożną montuje się w rogu łazienki

(fot. Herbeć)
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Pojemność wanny

Pojemność wanny zależy nie tylko od

jej wielkości, ale i kształtu. Im większa,

tym więcej wody i czasu potrzeba do jej

napełniania. Najmniejsze wanny mają po-

jemność 75 litrów. W największych zmie-

ści się ponad 400 litrów wody. Każdorazo-

wa kąpiel w tak dużej wannie będzie się

wiązała z bardzo dużym zużyciem wody

i równie dużą produkcją ścieków. Wybie-

rając wannę warto zwrócić na to uwagę. 

Obudowa wanny

Efektowna wanna w stylu retro, usta-

wiona na środku pokoju kąpielowego, nie

wymaga obudowy. Ale tradycyjna wanna,

ustawiona przy ścianie, zdecydowanie le-

piej prezentuje się obudowana. 

Większość producentów wanien akry-

lowych do każdego modelu proponuje od-

powiedni panel osłaniający – również

z akrylu. Panele te są łatwe w montażu

i estetyczne. Wannę można obmurować ce-

głą dziurawką lub bloczkami z betonu ko-

mórkowego. 

Obudowa idealna

Bez względu na to, z czego się ją zro-

bi i jak wykończy, trzeba pamiętać, że

w obudowie musi się znaleźć otwór rewi-

zyjny umożliwiający dostęp do syfonu bez

jej demontażu. Nie można również zapo-

mnieć 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 pu-

stym miejscu między obudową a wanną

nie uda się wygospodarować małego

schowka, np. na środki czystości.

Obudowując wannę przyścienną, po-

między nią a ścianą możemy zrobić do-

datkową półkę na kosmetyki. 

Nowe trendy

Najpopularniejszym materiałem,

z którego wykonuje się wanny jest akryl. 

Zwolennicy nietypowych rozwiązań

mogą wybrać alternatywne surowce, ta-

kie jak kamień, corian (konglomerat

marmurowy) czy drewno lub mosiądz.

Niestety, takie wanny są dużo droższe.

Wymagają też specjalnego traktowania.

Porowatą powierzchnię kamienia należy

uszczelniać, a drewno natłuszczać co

kilka miesięcy.
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Jaką wannę wybrać?

Żeliwo. Wanny żeliwne są solidne

i trwałe. Niektóre mają ozdobne nóżki

w kształcie antycznych rzeźb czy lwich łap.

Bardzo dobrze pasują do łazienek urządzo-

nych w stylu retro. Wanny żeliwne nie nisz-

czą się mimo upływu czasu. Pokryte trwałą

emalią przez długie lata są odporne na za-

rysowania i uszkodzenia mechaniczne.

Można powiedzieć, że kupuje się je na całe

życie. Mają dużą bezwładność cieplną, dzię-

ki czemu utrzymuje się w nich stała tempe-

ratura wody, ale puste są zimne w dotyku.

Żeliwo jest bardzo ciężkie – wanna o wy-

miarach 150x70 cm waży 80 kg. Trudno

więc wnieść ją do mieszkania. Wadą jest

również mała różnorodność kolorów i kształtów – wanny żeliwne najczęściej są białe i prostokątne.

Stal. Wanny stalowe są dostępne w wielu kolorach, kształtach i wymiarach. Nowoczesne emalie,

którymi się je pokrywa, gwarantują odporność na uderzenia, zarysowania i działanie detergentów. Nie

są zbyt ciężkie – wanna o wymiarach 150x70 cm waży około 30 kg. Łatwiej zatem jest je przenosić. Ich

wadą jest to, że nienapełnione wodą są zimne. Stal dobrze przewodzi ciepło, dlatego ciepła woda szyb-

ko w nich stygnie. Można temu zaradzić montując obudowę styropianową. Izoluje ona wannę termicznie

oraz ją wygłusza (nalewanie wody nie powoduje hałasu). Dobra stalowa wanna to na pewno taka, którą

wytłoczono z jednego arkusza grubej blachy. 

Wanna jest od wewnątrz pokryta warstwą emalii. Im cieńsza warstwa, tym trwalsza staje się po-

włoka. Cienka warstwa zachowuje bowiem większą elastyczność i jest bardziej odporna na odpryśnięcia. 

Akryl. Wanny akrylowe mają różnorodną kolorystykę i kształty. Są najlżejsze ze wszystkich rodzajów

wanien. Wanna o wymiarach 150x100 cm waży 20 kg. Wanny akrylowe długo utrzymują stałą temperatu-

rę; są też dźwiękochłonne. Powierzchnia wanny jest gładka, przyjemna i ciepła w dotyku. Łatwo ją utrzy-

mać w czystości, nie powstają na niej zacieki ani ślady rdzy. Ponadto wanny akrylowe nie przebarwiają się.

Minusem jest dość duża podatność materiału na zarysowania i uderzenia. Dlatego niektóre modele wzmac-

niane są mieszanką żywicy poliestrowej z włóknem szklanym. Kupując wannę warto o to zapytać.

Producenci oferują również wanny ze specjalną powłoką lub środkiem antybakteryjnym dodawanym

w procesie produkcji do płyt akrylowych. Na powierzchni takiej wanny bakterie rozwijają się wolniej, łat-

wiej więc zachować higienę.

Sztuczny marmur. Wanny ze sztucznego marmuru są bardzo solidne i odporne na uszkodzenia me-

chaniczne. Są także ciepłe przed napełnieniem wodą i dźwiękochłonne. Niestety, są dość ciężkie – wan-

na o wymiarach 182x125x80 cm waży 180 kg – i drogie.

Drewno. Wanny produkuje się z olchy, sosny, dębu, iroko, teku i innych rodzajów drewna egzotycz-

nego. Mogą być w całości wykonane z drewna lub wypełnione wkładem akrylowym. Wanna o wymiarach

170x90x60 cm waży ok. 30 kg.

Fantazyjna, solidna, kolorowa, tania...>>

Żeliwna wanna w stylu retro ze złotymi nogami w kształcie

lwich łap stanowi doskonałe dopełnienie tradycyjnej łazienki

(fot. Findrewno)

2 Owalna wanna z drewnianą obudową

nadaje wnętrzu orientalny charakter

(fot. Ceramika Paradyż) 
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Wanna to często największy i najbar-

dziej wyeksponowany, najważniejszy

„mebel” łazienki. Gdy chcemy nadać

wnętrzu niepowtarzalny klimat, możemy

poeksperymentować nie tylko z materia-

łem, z jakiego została wykonana wanna,

ale również z jej formą 3, 4.

Parawany nawannowe

Jeżeli chcemy mieć w łazience wannę

i prysznic, a brak miejsca nie pozwala na

zamontowanie jednego i drugiego, kom-

promisem jest wanna z parawanem. Mon-

tuje się go bezpośrednio na wannie, mo-

cując również do ściany. Konstrukcję pa-

rawanów, podobnie jak kabin prysznico-

wych, stanowią profile – zwykle alumi-

niowe, malowane proszkowo na biało.

Ścianki parawanów najczęściej wykona-

ne są z polistyrenu lub akrylu. Coraz

większą popularnością cieszą się para-

wany z bezpiecznego szkła hartowanego.

Przeszklenia mogą być przezroczyste,

matowe, z nadrukiem lub wytłaczanym

wzorem. Ponieważ woda zostawia ślady

na ściankach, łatwiej utrzymać w czy-

stości te o gładkiej powierzchni, ale za-

brudzenia są mniej widoczne na ścian-

kach z nadrukiem lub fakturą. Parawa-

ny różnią się również ilością elementów

i sposobem otwierania. Mogą być jedno-

lub kilkuczęściowe, przesuwne, składa-

ne w harmonijkę lub otwierane waha-

dłowo 5.

Wielu producentów wanien oferuje

również dopasowane do nich parawany.

Kabiny prysznicowe

To, jaką kabinę wybierzemy, zależy

nie tylko od kształtu i wielkości łazienki,

ale również od funduszy, jakie chcemy na

nią przeznaczyć. Producenci oferują sze-

roki wybór kabin, różniących się kształ-

tem, wielkością, wzornictwem, materiała-

mi, z jakich są wykonane oraz sposobem

otwierania. Baterie lub panele prysznico-

we montuje się na na ścianie bądź w rogu

kabiny.

Budowa kabiny

Kabina prysznicowa składa się z pro-

fili, ścianek oraz brodzika. Profile wyko-

nywane są z lakierowanego proszkowo

aluminium, powlekane anodowo lub malo-

wane farbami epoksydowo-proszkowymi.

Mogą być płaskie lub zaokrąglone. Zwy-

kle są białe lub chromowane. Najczęściej

tego samego koloru są również zawiasy

w drzwiach wahadłowych, za pomocą

których można regulować położenie kabi-

ny już po zamontowaniu. W przypadku

Wybierając wannę, jej kształt i wielkość trzeba uwzględnić wymiary łazienki. By korzystanie z wan-

ny było wygodne, należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości między nią a innymi urządze-

niami sanitarnymi. Bardzo ważna jest również wolna przestrzeń przed wanną. Żeby wygodnie było z niej

wyjść i wytrzeć się po kąpieli, potrzeba minimum 70-100 cm. Gdy decydujemy się na wannę w małej ła-

zience, musimy pamiętać, że krawędzie wanny i umywalki mogą zachodzić na siebie, ale nie więcej niż

5 cm.

Minimalne odległości pomiędzy wanną a innymi urządzeniami sanitarnymi:

� między wanną a umywalką – co najmniej 20 cm;

� między wanną a bidetem – co najmniej 30 cm;

� między wanną a miską ustępową – co najmniej 20 cm. 

Żeby nam było wygodnie>>

Wanny akrylowe, żeliwne i stalowe można

czyścić dostępnymi na rynku żelami lub mleczka-

mi sanitarnymi. Wanny akrylowe najlepiej myć

delikatnymi mleczkami, nie zawierającymi sub-

stancji ściernych, mogących porysować ich po-

wierzchnię. Natomiast do wanien ze sztucznego

marmuru należy używać tylko płynów lub żeli po-

lecanych przez ich producentów.

Czas na pielęgnację>>

3 Prostokątna wanna najlepiej będzie pre-

zentować się w przestronnej łazience urządzo-

nej w nowoczesnym stylu (fot. Hoesch)

4 Wanna narożna może być również wpuszczona w podłogę (fot. Ravak)
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krzywych ścian istnieje możliwość regu-

lacji kabiny do 15 mm. 

Ścianki kabiny

Ścianki wykonywane są najczęściej

z polistyrenu, akrylu lub szkła hartowane-

go. Szkło hartowane w przypadku rozbicia

rozpada się na drobne kawałeczki, bez

ostrych krawędzi. Jest więc bezpieczne.

Ścianki kabiny mogą być przezroczyste

lub matowe, gładkie, z delikatną fakturą

lub z nadrukiem. Mogą być też kolorowe,

zielone, brązowe, szare lub błękitne. 

Kabina dobrze zamknięta

Wejście do kabiny może być narożne

lub na wprost. Drzwi mogą być rozsuwa-

ne, składane harmonijkowo lub otwiera-

ne na zewnątrz, zaś ich płaszczyzna pro-

sta lub zaokrąglona. Drzwi mogą składać

się z jednego lub kilku elementów,

otwieranych z prawej lub lewej strony.

Niektórzy producenci oferują kabiny z au-

tomatycznym mechanizmem zamykania

i szczelną listwą magnetyczną, chroniącą

podłogę łazienki przed zalaniem.

Brodziki

Mogą różnić się wielkością, kształ-

tem oraz rodzajem materiału, z jakiego

są wykonane. Mogą być z emaliowanej

stali, akrylu, ceramiki, z laminatu,

drewna, granitu albo sztucznego mar-

muru. Do wyboru mamy brodziki pro-

stokątne, kwadratowe, pięciokątne

i okrągłe. Standardowo brodziki mają

głębokość 15 cm, ale na rynku dostępne

są również takie o głębokości od 4 do

30 cm. Na głęboki brodzik warto zdecy-

dować się w przypadku braku wanny.

Można w nim zrobić pranie lub wykąpać

małe dziecko. Niektórzy producenci

oferują brodziki w komplecie z kabiną,

gwarantując idealne dopasowanie obu

elementów.

�
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Narożne – prostokątne lub półokrągłe, usta-

wiane są w rogu łazienki, której ściany stanowią

dwa ich boki. Na ścianach najczęściej przykleja się

płytki ceramiczne, gres lub coraz bardziej popular-

ną mozaikę. Można również ściany kabiny zbudo-

wać z pustaków szklanych. Drzwi w kabinach pół-

okrągłych są odpowiednio wyprofilowane, najczęś-

ciej przesuwają się po prowadnicach. Mogą jednak

też być wahadłowe, harmonijkowe lub uchylne.

Przyścienne – ustawiane są przy dowolnej

ścianie, na której montuje się baterię lub panel

prysznicowy. Dzięki trzem przeszklonym ściankom

w takiej kabinie jest jaśniej, sprawia więc wraże-

nie przestronniejszej niż jest w rzeczywistości. Do

wyboru mamy brodziki prostokątne i półokrągłe,

drzwi zaś rozsuwane, harmonijkowe, przesuwne

lub wahadłowe.

Wolno stojące – można je zamontować w do-

wolnym miejscu łazienki, mają bowiem ścianki ze

wszystkich stron brodzika. Zwykle sprzedawane są

w postaci kompletnych modułów prysznicowych

z brodzikiem i baterią lub panelem prysznicowym.

Rozwiązanie bardzo efektowne, ale najdroższe. 

Wnękowe – są to właściwie jedynie drzwi do

kabiny, które mocuje się do ścian wnęki. Mogą

być otwierane wahadłowo, składane w harmonij-

kę lub przesuwane.

Są też dostępne kabiny nietypowe, np. przezna-

czone do montażu na poddaszu ze skośnym dachem.

Jaki kształt kabiny wy-

brać...
>>

5 Parawany nawannowe to rozwiązanie

szczególnie polecane w łazienkach, w których

nie ma miejsca na kabinę prysznicową

(fot. Sanitec Koło)

Drzwi przesuwne – montowane są na łożys-

kach, suwakach lub jako podwieszane od góry na

rolkach. To najpopularniejszy rodzaj drzwi. Skła-

dają się z jednej lub kilku części zachodzących na

siebie. Mogą rozsuwać się na obie strony, zapew-

niając wygodne, szerokie wejście do kabiny. 

Składane harmonijkowe – są szczególnie po-

lecane do małych łazienek. Mimo że składają się

do wewnątrz, nie zajmują dużo miejsca, umożli-

wiając maksymalne wykorzystanie przestrzeni

w kabinie. 

Wahadłowe (skrzydłowe) – z zawiasami

o specjalnej konstrukcji, otwierające się podob-

nie, jak drzwi tradycyjne. Najczęściej montowane

są w kabinach wnękowych lub narożnych. 

By kąpiel pod prysznicem nie wiązała się z za-

laniem wodą całej łazienki, kabina musi być

szczelna. Szczelność drzwi gwarantują gumowe

uszczelki magnetyczne, które domykają skrzydła.

Trudny wybór, czyli

jakie drzwi do kabiny
>>

Kabina prysznicowa z drzwiami wahadłowymi

z hartowanego szkła to bardzo eleganckie roz-

wiązanie (fot. Kabi) 

Coraz popularniejsze staje się instalowanie natrysku bez brodzika. Do niedawna takie rozwiązanie

polecane było szczególnie osobom niepełnosprawnym. Jednak panująca obecnie moda na minimalistycz-

ną aranżację wnętrz spowodowała, że coraz częściej pojawia się w nowocześnie urządzonych łazienkach.

Prysznic może być obudowany np. szklaną kabiną, szklanymi pustakami lub ściankami z impregnowanych

giętych płyt gipsowo-kartonowych, albo tylko lekką zasłoną z kolorowymi nadrukami. Dno natrysku może

stanowić wyłożone płytkami wgłębienie w podłodze. W przypadku natrysku bez brodzika, należy zapew-

nić odpowiednie nachylenie podłogi w kierunku odpływu. 

Prysznic bez brodzika>>
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i n f o  r y n e k

AQUASTYLE

(22) 424 05 02 www.aquastyle.pl

AQUA & SPA

(71) 787 30 55 www.aquaspa.pl

AQUAFORM

(61) 286 41 00 www.aquaform.com.pl

AKRYL

(62) 753 48 48 www.akryl.pl

ARS DEKO (TEUCO)

(81) 746 62 55 www.arsdeko.home.pl

ARTWEGER

(42) 250 62 26 www.artweger.pl

AQUAFORM

(61) 286 41 00 www.aquaform.com.pl

BALEXIM

(42) 648 41 31 www.balexim.com.pl

CERSANIT

(41) 363 17 65 www.cersanit.com.pl

DURAVIT

(91) 431 63 23 www.duravit.com

DUSCHY

(22) 751 21 50 www.duschy.com

DUSCHOLUX

(22) 756 13 27 www.duscholux.pl

EMALIA

(32) 641 52 22 www.emalia.com.pl

FERRO

(12) 256 21 07 www.ferro.pl

GAMA SAN

(58) 552 02 75 www.gamasan.pl

GRASS CAVAGNA GROUP

(23) 662 68 01 www.grass.pl

HANS GROHE

(61) 816 86 00 www.hansgrohe.pl

HERBEĆ

(22) 311 73 77 www.herbec.pl

HOESCH

(58) 345 05 68 www.hoesch.de

HÜPPE

(61) 894 50 80 www.huppe.com.pl

ITALPROD

(48) 365 38 05 www.italprod.pl

KABI

(22) 787 87 80 www.kabi.pl

KALDEWEI

(22) 720 16 03 www.kaldewei.com.pl

KOPERFAM

(22) 774 11 22 www.koperfam.pl

KRZEMIEŃ

(33) 823 27 33 www.krzemien.com.pl

MAX-FLIZ

(12) 267 09 93 www.max-fliz.com.pl

NOVITEK

(52) 340 17 53 www.novitek.com.pl

NOVELLINI

(61) 296 70 32 www.novellini.com

POOL SPA

(91) 387 77 00 www.poolspa.pl

RAVAK

(22) 755 40 30 www.ravak.pl

RIHO

(42) 250 62 58 www.riho.pl

ROCA POLSKA

(32) 339 41 99 www.roca.pl

SCHEDPOL

95) 748 23 51 www.sched-pol.pl

SANIFORM

(22) 728 15 73 www.saniform.com.pl

SANITEC KOŁO

(63) 26 18 400 www.kolo.com.pl

SANPLAST

(52) 318 85 00 www.sanplast.pl

STUDIO KAMPOL

(22) 651 03 83 www.studiokampol.pl

TTW OPEX

(22) 331 57 40 www.ttwopex.pl

VILLEROY & BOCH

(22) 645 17 23 www.villeroy-boch.pl

YETI

(22) 851 40 81 www.yeti.pl

Info Rynek – firmy

Wanna Foster

typ: jednostronnie podwyższona, wpuszczana w blat

wymiary: 170x75 cm

pojemność: 1075 l

materiał: akryl sanitarny zbrojony laminatem poliestro-

wo-szklanym lub w technologii Ultracryl (recykling)

cena brutto (bez obudowy): 2818 zł

HOESCH

Wanna Clotilde

wymiary: 180x85 cm

pojemność: ok. 200 l

materiał: mosiądz, miedź

cena brutto: 124 855 zł

NEVOBAD

(STUDIO KAMPOL)

Kabina KPO-ALT/EX-S

typ: przyścienna, okrągła

wypełnienie ścian: szkło hartowane

(3 wzory)

profile: aluminiowe, przezroczyste,

grafitowe lub satynowe szkło gięte,

hartowane

wymiary: 100x100x200 cm

cena brutto (bez brodzika): 6993-9865 zł

SANPLAST

Kabina Glass 5

typ: przyścienna, półokrągła 

wypełnienie ścian: szkło

bezpieczne o gr. 5 mm

profile: chrom

wymiary: 80x80 cm

cena brutto (bez brodzika):

2434 zł (szkło przejrzyste), 2690 zł

(szkło z powłoką zabezpieczającą

przed osadzaniem się kamienia)

AQUAFORM

Wanna

wymiary: 140x140 cm

pojemność: 160 l

materiał: stalowa

emaliowana

cena brutto (bez obudo-

wy): 305 zł

FERRO
Wanna Ufo

wymiary: ∅ 200 cm, wys. 500 mm

pojemność: ok. 350 l

materiał: stal nierdzewna

cena brutto: 103 835 zł

AGAPE (STUDIO KAMPOL)

Parawan Supernova VS3

typ: nawannowy,

trzyczęściowy

profile: lakierowane

aluminium

szerokość: 125,5 cm

cena brutto: 515 zł (poli-

styren), 710 zł (szkło

transparentne)

RAVAK

w a n n y ,  p a r a w a n y ,  k a b i n y

Parawan Bella VITA

typ: nawannowy, dwuczęściowy,

suwany na profilu górnym

wymiary: 120x150 cm

wypełnienie: szkło hartowane transparentne 

cena brutto: 3294 zł (profile białe), 3490 zł

(profile srebrne błyszczące)

DUSCHOLUX
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