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Stare instalacje, 

kanalizacyjna i wodo-

ci gowa, mog  przy-

sparza  k opotów. 

Z czasem te  po 

prostu przestaje si

sprawdza  dawny ich 

uk ad. Modernizacja 

domu to okazja 

do ich kompleksowej 

wymiany.

REMONT/MODERNIZACJA

prowadzimy now
Instalacja wodno-kanalizacyjna

Cezary Jankowski

Kompleksow  wymian  instalacji wod-

no-kanalizacyjnej wykonuje si  najcz -

ciej w czasie powa niejszego remontu, mo-

dernizacji lub rozbudowy domu. Niekiedy 

do takich dzia a  zmusza z y stan instala-

cji: przecieki czy niedro no ci rur. Innym 

razem zwyk a ch  zmian aran acji po-

szczególnych pomieszcze . Decyduj c si

na wymian  instalacji, najlepiej zrobi  to 

kompleksowo. Dzia anie nowych fragmen-

tów obok starych mo e by  problematyczne, 

a  po czenie ich ze sob  – przysparza

k opotów.

Najpierw kanalizacja
Wymian  instalacji kanalizacyjnej rozpo-

czyna si  od usuni cia starych rur, a  do 

miejsca, w którym cz  si  z odbiornikiem 

cieków – zbiornikiem bezodp ywowym, 

zwanym potocznie szambem, lub sieci  ka-

nalizacyjn . Nawet je li niektóre odcinki 

rur wygl daj  dobrze, lepiej je usun , bo 

trudno czy si  je z nowymi, a ich trwa o

nie dorównuje obecnie stosowanym rozwi -

zaniom. 

Kiedy  instalacje kanalizacyjne wykony-

wano z rur eliwnych czonych kielichowo 

z uszczelnieniem nasmo owanym sznurem 

i zapraw  cementow . Zdarzaj  si  tak e

uszczelnienia o owiane, zw aszcza w sta-

rych, przedwojennych domach. Demonta

takiej instalacji nie jest trudny, a gdy ob-

luzuje si  jeden koniec rury, po czenia 

z regu y daj  si atwo roz czy . Bardziej 

k opotliwe mo e si  okaza  usuni cie od-

cinków przechodz cych przez strop czy 

grube ciany. W takich miejscach najwygod-

niej jest rozbi  odcinek rury m otem i usu-

n  powsta e fragmenty – eliwo jest kruche 

i atwo p ka. 

Stare rury eliwne maj  wi ksz  ze-

wn trzn rednic  ni  obecnie u ywane 

rury tworzywowe: nowe orurowanie bez 

problemów wprowadza si  wi c na miejsce 

starego. 

Je li ze wzgl du na zmieniony przebieg 

instalacji kanalizacyjnej konieczne jest wy-

konanie nowych przeku  przez ciany i stro-

py, trzeba sprawdzi , czy w tych miejscach 

nie przebiegaj  inne instalacje (np. elek-

tryczna lub wodoci gowa) i czy nowe przej-

cie przez strop nie natrafi na belki no ne

albo zbrojenie. Pomocny w tym mo e by

wykrywacz metali, cho  nie zawsze mo na 

za jego pomoc  zlokalizowa  metalowe rury, 

przewody czy elementy zbrojenia. W ra-

zie w tpliwo ci, czy kucie nie naruszy kon-

strukcji, trzeba zwróci  si  o pomoc do kon-

struktora z uprawnieniami wykonawczymi. 

Wykuty otwór powinien by  na tyle du y, 

aby wprowadzona rura mie ci a si  w nim 

z przynajmniej 2–3-centymetrowym luzem 

i by mog a si  w nim swobodnie przesuwa .

fo
t.
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Wytyczenie nowego przebiegu instalacji 

kanalizacyjnej w modernizowanym domu 

rozpoczyna si  od prowizorycznego rozsta-

wienia przyborów sanitarnych – zw aszcza 

miski ust powej oraz wanny i/lub brodzika. 

Pozwoli to na:

 wst pne ustalenie miejsc pod czenia sy-

fonów i odp ywów,

 sprawdzenie wymaganych spadków na-

chylenia rur,

 ustalenie miejsc na piony i trójniki. 

Nast pnie przeprowadza si  wst pny 

monta  poszczególnych odcinków i odga -

zie .

Monta

Nowo uk adana instalacja kanalizacyjna po-

winna spe nia  nast puj ce warunki:

 odcinki poziome musz  mie  przynaj-

mniej 2% spadku (2 cm na d ugo ci 1 m) 

w kierunku odp ywu;

 rury powinny by  prowadzone z jak naj-

mniejsz  liczb  za ama ;

 odcinki o k cie za amania ok. 90°, 

zw aszcza w miejscach trudno dost pnych, 

powinno si  sk ada  z dwóch kolan o k cie 

za amania 45° (nie nale y ich zast powa

jednym kolanem o za amaniu pod k tem 

prostym);

rednica rur nie powinna si  zmniej-

sza  w kierunku odp ywu – w takim kierun-

ku mo liwa jest tylko zmiana rednicy na 

wi ksz ;

 d ugo  odga zie  prowadz cych do pio-

nu nie powinna przekracza  3 m, a je li 

gdzie  nie mo na spe ni  tego warunku, na 

ko cu odga zienia trzeba zamontowa  do-

datkowy zawór napowietrzaj cy.

Po wst pnym ustaleniu przebiegu insta-

lacji demontuje si  prowizoryczne po -

czenia i w kielichach umieszcza uszczelki. 

Ostateczny monta  rozpoczyna si  od po-

czenia rur w miejscu, w którym instala-

cja wewn trzna czy si  z sieci  zewn trz-

n . Je li sie  zewn trzna wykonana jest 

z rur eliwnych, w przej ciu z nowej insta-

lacji tworzywowej stosuje si  specjalny 

cznik, umo liwiaj cy po -

czenie jej z eliwnym kieli-

chem. Przed za o eniem 

cznika wn trze kielicha wymaga oczysz-

czenia, a je li s  w nim g bokie w ery ko-

rozyjne – wype nienia i wyrównania ich y-

wiczn  past  uszczelniaj c .

 Monta  po cze  polega na wci ni ciu 

tzw. bosego ko ca rury czy kszta tki w kie-

lich drugiego elementu. Przed po czeniem 

wn trze uszczelki oraz koniec rury smaru-

je si  p ynem po lizgowym (np. myd em lub 

p ynem do naczy ). 

Uwaga! Nie wolno stosowa adnych 

smarów czy t uszczów, gdy  dzia aj  na 

uszczelk  niszcz co. 

Rury, które wymagaj  skrócenia, fazu-

je si  na obci tym ko cu pod k tem 30°. 

Kraw d  i powierzchnia sto kowa powin-

ny by  g adkie i równe na ca ym obwodzie. 

G boko  osadzenia ko ca rury w kielichu 

zaznacza si  tak, aby w z czu zachowany 

by  ok. 5-milimetrowy luz od czo a rury do 

dna kielicha. 

Poziome i pionowe odcinki rur mo-

cuje si  do pod o a za pomoc

specjalnych obejm:

 w pionie i w pobli u miejsc osadzenia 

trójników – w odst pach ok. 3 m,

 w poziomie oraz w miejscach pod czenia 

odp ywów z przyborów sanitarnych – w od-

st pach ok. 1,5 m. 

Przed ostatecznym zakryciem rur ekra-

nami czy tynkiem wskazana jest kontrola 

szczelno ci instalacji kanalizacyjnej. Próba 

odprowadzenia wody z poszczególnych 

przyborów pozwoli na wykrycie ewentual-

nych przecieków w strefie „wodnej” przekro-

ju rury. Oprócz wycieku wody, nieszczelna 

instalacja mo e powodowa  wydostawanie 

si  nieprzyjemnych zapachów. W razie po-

dejrzenia awarii jakiego  odcinka nale y go 

rozebra  i zmontowa  na nowo. 

Rury

Instalacje kanalizacyjne wykonuje si  obec-

nie wy cznie z rur tworzywowych, naj-

cz ciej z PVC, rzadziej z polipropylenu. 

Zale nie od przeznaczenia stosuje si  rury 

nast puj cych rednic:

 Odcinanie rur (a), fazowanie rur (b), przygotowanie po czenia (c), wykonanie po czenia (d).  
Wymieniaj c rury instalacji wod-kan, powinni my si  zda  na pomoc fachowca

fo
t.
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b  Do modernizacji in-
stalacji wodno-kana-
lizacyjnej najcz ciej 
wykorzystuje si  rury 
z tworzyw sztucznych (a) 
lub z mosi dzu, miedzi 
i br zu (b)

fo
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W instalacji wodno-kanalizacyjnej wyst puj  dwa typy usterek – albo przecieka, albo 

nie leci. Co wtedy zrobi ?

Przecieki – trzeba uszczelni  lub wymieni  uszkodzone elementy (rury, z czki).

Brak przep ywu – to skutek zatkania i trzeba udro ni  rury – mechanicznie lub chemicz-

nie. Przy instalacji wodnej zmniejszenie przep ywu wody mo e by  tak e spowodowane 

zaro ni ciem rur. Wtedy trzeba je wymieni .

Spadki ci nienia – przyczyny mog  by  ró ne: niskie ci nienie w sieci, zatkane filtry, 

uszkodzona armatura. Spadki ci nienia mog  by  te  wynikiem z ego zaprojektowania in-

stalacji, a ci lej – nieprzystosowania jej do potrzeb mieszka ców.

Naprawia  czy wymienia ?
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110 mm – piony i odp ywy z misek ust -

powych;

75 mm – piony, do których nie odprowa-

dza si cieków z misek ust powych;

50 mm – odp ywy z umywalek, wanien, 

brodzików lub zlewozmywaków;

40 mm – krótkie odprowadzenia z poje-

dynczych umywalek i brodzików;

32 mm – krótkie odprowadzenia bezpo-

rednio do syfonów umywalkowych.

Potem wodoci gowa
Wymieniaj c instalacj  wodoci gow , nie 

trzeba koniecznie usuwa  starych rur, je li 

tylko nie b d  kolidowa  z przebiegiem no-

wej instalacji. 

Nowe rury wodoci gowe – zarówno do 

wody ciep ej, jak i zimnej – maj  niewiel-

kie rednice (najcz ciej 16–30 mm), dlatego 

mo na je atwo ukry  w p ytkich bruzdach 

wykutych w cianie, poprowadzi  pod po-

sadzk  lub os oni  ekranem razem z rurami 

kanalizacyjnymi. 

W remontowanych instalacjach rury mo -

na poprowadzi  w jednym z dwóch syste-

mów:

trójnikowym – w zaprojektowanych miej-

scach na odga zieniach pionu montuje si

trójniki umo liwiaj ce doprowadzenie wody 

do poszczególnych urz dze  sanitarnych;

rozdzielaczowym – do rozdzielaczy 

umieszczonych na poszczególnych kon-

dygnacjach pod cza si  indywidualnie 

wszystkie znajduj ce si  na tej kondygnacji 

przybory sanitarne; monta  tym systemem 

sprawdza si  zw aszcza w rozleg ych insta-

lacjach, w których punkty odbioru wody s

znacznie od siebie oddalone, a tak e w in-

stalacjach z rurami prowadzonymi w pod-

odze. 

 Now  instalacj  wodoci gow  najlepiej 

wykona  z rur tworzywowych warstwo-

wych typu Pex–Al–Pex. Mo na je dowol-

nie wygina , a to znacznie u atwia ich u o-

enie i ogranicza liczb  potrzebnych z czek 

i kolanek. Ich zalet  jest równie  monta  bez 

u ycia specjalistycznych narz dzi oraz mo -

liwo  wielokrotnego rozbierania po cze .

Wymian  instalacji wodoci gowej rozpo-

czyna si  od wytyczenia linii jej przebiegu 

mi dzy punktami odbioru a ród em zasilania 

– urz dzeniem hydroforowym lub wodomie-

rzem. Trasy przebiegu rur powinny by  jak 

najkrótsze, bo nadmierna d ugo  powoduje 

znaczne spadki ci nienia. A rednice rur po-

winny by  stopniowane: na odcinku od ród a

zasilania do najbli szego rozga zienia uk a-

da si  najcz ciej rury o rednicy 25–32 mm, 

pozosta e odcinki montuje z rur o rednicy 

20 mm (piony) i 16 mm (poziomy).

Jak poprowadzi  rury

Najprostszym rozwi zaniem jest poprowa-

dzenie rur w kana ach przypod ogowych 

(umieszczonych przy cianach), w których 

zmieszcz  si  równie  rury kanalizacyjne. 

Jedynie krótkie odcinki rur doprowadzaj -

cych wod  do poszczególnych przyborów 

umieszcza si  wtedy w bruzdach pod tyn-

kiem.

W domach podpiwniczonych rury mo -

na te  umie ci  pod sufitem w piwnicy, 

a pod czenia wykona  przez otwory wyku-

te w stropie. 

Obecnie stosuje si  rury z tworzyw sztucznych – polichlorku winylu (PVC) i jego od-

mian – polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) oraz polibutylenu (PB). Tworzywo sztuczne 

ma wiele zalet: jest lekkie, atwe w transporcie, odporne na dzia anie substancji u ywa-

nych w gospodarstwie domowym, nie ulega korozji i nie sprzyja powstawaniu kamienia, 

nie wp ywa te  na smak, barw  ani zapach wody. Niestety, nie mo e by  poddawane wp y-

wom wysokiej temperatury, dlatego najlepiej, je li temperatura odprowadzanych do nich 

cieków nie przekracza 60°C. 

Z polipropylenu (PP). S  do  sztywne i odporne na dzia anie ponad 300 zwi zków 

chemicznych oraz temperatury od –40 do 90°C. Maj rednic  od 12 do 630 mm. 

Z polietylenu (PE). S  to rury warstwowe, elastyczne (mo na je wygina ), odporne na 

dzia anie wi kszo ci kwasów i zasad, ale szkodzi im promieniowanie UV. Ich rednica to 

12–160 mm. Mog  by  poddawane dzia aniu temperatury od –20°C do 60°C.

Z polibutylenu (PB). S  bardzo elastyczne, odporne na wysok  temperatur , zwi zki 

chemiczne oraz cieranie. Krótkotrwale mog  przep ywa  przez nie cieki o temperaturze 

100°C. Ich rednica wynosi 10–160 mm.

Rury kanalizacyjne

 Aby korzystanie z kuchennej wyspy by o mo li-
we, nale y przewody instalacji wodno-kanalizacyj-
nej poprowadzi  pod pod og

fo
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Rury te prowadzi si  na dwa sposoby:

1) po wierzchu ciany lub za ekranami maskuj cymi; takie rozwi zanie zapewnia atwy 

dost p do instalacji w razie awarii; jedynie cie sze rury, np. z umywalek, umieszcza si

w bruzdach przykrytych tynkiem;

2)w pod odze pod warstw  jastrychu grubo ci przynajmniej 4 cm; rury powinny by

w elastycznych os onach, np. z pianki polietylenowej.

Sposoby prowadzenia rur instalacji 
kanalizacyjnej

Odleg o ci od pionu do przyborów 

nie powinny by  wi ksze:

do miski ust powej ni  1 m

od umywalki, zlewu lub bidetu ni  3 m
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Monta

Rury warstwowe nie maj  pami ci kszta -

tu, to znaczy nie prostuj  si  po wygi ciu. 

Wygina  je mo na w r ku, chocia  w miej-

scach o ostrzejszych za amaniach trzeba 

u y  gi tarki lub spr yny, która zapobiega 

deformacji cianek podczas gi cia (promie

gi cia nie mo e by  mniejszy ni  pi cio-

krotna rednica rury). Pod czanie poszcze-

gólnych odcinków rur przebiega nast pu-

j co:

 na jednym ko cu rury osadza si  z czk

zaciskow  o odpowiedniej rednicy i w a ci-

wym gwincie (wewn trznym lub zewn trz-

nym). Wskazane jest sfazowanie wewn trz-

nej kraw dzi rury, bo u atwia po czenie jej 

z pier cieniami uszczelniaj cymi;

 rozwija si  z kr gu potrzebn  d ugo

rury i od razu wciska w zamocowane 

wcze niej uchwyty mocuj ce;

 po odci ciu no ycami do rur potrzebne-

go odcinka na jego ko cu osadza si  drug

z czk , cz c  go z trójnikiem lub kolanem 

ustalonym (jest to kolano, s u ce do wy-

prowadzania instalacji Pex–Al–Pex pod za-

wory, baterie itp.);

 wyprowadzenia do baterii czerpalnych 

zawsze ko czy si  kolanem, aby zapobiec 

przenoszeniu obci e  na po czenia ruro-

we podczas monta u baterii (obci enia te 

mog yby doprowadzi  do rozszczelnienia 

po cze ).

Rury prowadzone w kana ach instalacyj-

nych mocuje si  do ciany spr ystymi obej-

mami rozmieszczonymi w odst pach ok. 

1,5 m. Najlepiej od razu zamontowa  obej-

my podwójne do równoleg ego prowadzenia 

rur do ciep ej i zimnej wody. Je li maj  by

Kupuj c rury i kszta tki przeznaczone do 

instalacji wodnej, kieruj si  rekomendacjami 

zaufanego fachowca

fo
t.
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 Nowa zmywarka lub wyspa na rodku kuchni? Wszystko jest mo liwe, trzeba jednak pami ta , e takie 
zmiany wymagaj  fachowej pomocy

fo
t.
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 Modernizuj c kuchni , najlepiej wybra  taki 
projekt, w którym zlewozmywak b dzie zlokalizo-
wany w tym samym miejscu co poprzednio

fo
t.
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 W czasie remontu kuchni i azienki warto po-
my le  o modernizacji urz dzenia do ogrzewania 
wody. Kot y kondensacyjne obni aj  zu ycie gazu, 
poniewa  wykorzystuj  niemal ca  energi  zawar-
t  w paliwie do podgrzania wody

Instalacje wodoci gowe wykonuje si  nie tylko z rur tworzywowych (PVC, PP, PE i PB), 

ale tak e miedzianych i stalowych. Rury z tworzyw mo na stosowa  zarówno do ciep ej,

jak i do zimnej wody. W instalacjach z tworzyw bardzo rzadko zdarzaj  si  awarie, a je li 

ju , to zazwyczaj w nast pstwie uszkodze  mechanicznych.

Miedziane – s  bardzo trwa e i odporne na dzia anie wysokiej temperatury, a ich g ad-

ka wewn trzna powierzchnia zapobiega tworzeniu si  osadów. Rury te mo na stosowa

w instalacjach zimnej i ciep ej wody oraz centralnego ogrzewania, a tak e ogrzewania 

pod ogowego. S  dro sze od rur z tworzyw sztucznych. Je li dokonujemy renowacji tylko 

wybranego odcinka instalacji, pami tajmy, e mied  nie mo e by czona z elementami 

stalowymi ani aluminiowymi, gdy  powoduje ich korozj . Je li koniecznie trzeba umie ci

obok siebie takie elementy, nale y je rozdzieli  przek adk  izolacyjn  (dielektryczn ).

Stalowe ocynkowane – maj  du  odporno  mechaniczn  i, podobnie jak rury mie-

dziane, s  odporne na wysok  temperatur , w odró nieniu od nich maj  jednak chropo-

wat  powierzchni  wewn trzn , dlatego mog  zarasta  kamieniem. S  podatne na koro-

zj  (powoduj  j  zawarte w wodzie: tlen, dwutlenek w gla oraz zwi zki mineralne).

Rury wodoci gowe
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ukryte w cianie, to przed ich zamontowa-

niem nak ada si  na nie koszulki ochronne 

– karbowane rury typu peszel – które umo -

liwi  swobodne wyd u anie si  rur pod tyn-

kiem.

Podej cia do baterii wyprowadza si

z zachowaniem odpowiedniego rozstawu 

rur ciep ej i zimnej wody; umieszcza si

je na tym samym poziomie, co ma szcze-

gólne znaczenie, je li jest to wyprowadze-

nie do baterii na ciennej, która praktycznie 

„wisi” na rurach. Monta  takiego pod cze-

nia znacznie u atwia zastosowanie konso-

li (p ytki) przy czeniowej mocowanej do 

ciany. Zapewnia ona stabilne zamocowa-

nie rur i utrzymanie wymaganego ich roz-

stawu.

Po zmontowaniu ca ej instalacji wodoci -

gowej powinna by  przeprowadzona pró-

ba jej szczelno ci. Wszystkie wyloty przy -

czeniowe powinno si  zamkn  specjalnymi 

korkami, a nast pnie powoli nape ni  insta-

lacj  wod , jednocze nie odpowietrzaj c j

w najwy szym punkcie. Podczas próby 

ci nienie w instalacji powinno by  o 50% 

fo
t.
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 Stela e podtynkowe mocuje si  do specjalnych 
szyn monta owych przykr canych do ciany i pod-
ogi. Ich zabudowa znacznie wycisza dzia anie 

przyborów sanitarnych

 Wanna na rodku azienki, zas oni ta z jednej 
strony ciank  dzia ow . Takie rozwi zanie pozwo-
li atwo wyznaczy azienkowe strefy

fo
t.
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 Panele masa owe to wielofunkcyj-
ne urz dzenia, które mo na zamonto-

wa  w miejsce dotychczasowej baterii 
prysznicowej

fo
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Remontuj c azienk  lub kuchni , najcz ciej wymieniamy tak e przybory sanitarne: umy-

walk , wann , misk  ust pow . Czasami kupujemy nowy zlewozmywak do kuchni czy zmy-

wark . Na rynku jest mnóstwo takich urz dze , ale wcale nie atwo znale  takie, które by 

nam odpowiada y zarówno wygl dem, jak i cen . To, co nie le si  prezentuje na stronie in-

ternetowej producenta lub w katalogu, w rzeczywisto ci cz sto wygl da inaczej. Oto w czym 

mo emy wybiera .

Wanny – najpopularniejsze s  akrylowe, troch  mniej – stalowe emaliowane. Mog  by  pro-

stok tne, owalne, trójk tne, symetryczne i asymetryczne, montowane przy cianie lub wolno 

stoj ce, zwyk e lub do hydroterapii. Najcz ciej maj  kolor bia y. Wymiary:

d ugo  – od 140 do 170 cm (prostok tne) i 140–160 cm (trójk tne);

szeroko  – 70 cm (prostok tne) i od 75 cm do 150 cm i wi cej (asymetryczne);

g boko  – od 38 cm do ponad 50 cm.

Kabiny prysznicowe – dobiera si  je przede wszystkim tak, by pasowa y kszta tem do a-

zienki. Najpopularniejsze s  kabiny naro ne. Je li mamy woln  wn k  nadaj c  si  na natrysk, 

mo na kupi  tylko drzwi kabinowe. Do wi kszej azienki mo na wstawi  kabin  trój cienn

(przystawion  jednym bokiem do ciany) lub czworo cienn  (wolno stoj c ). Najbardziej ty-

powe rozmiary kabin to takie, które pasuj  do brodzików o wymiarach 80 × 80 oraz 90 × 90 

i maj  wysoko : 175, 180 lub 185 cm. Mo na kupi  tak e kabin  na wymiar. Wi kszo  ka-

bin jest przystosowana do brodzików kwadratowych lub w kszta cie 1/4 ko a. S  te  kabiny 

prostok tne, owalne i inne.

Umywalki – najwi cej sprzedaje si  umywalek ceramicznych, które si  nie rysuj  i s a-

twe do utrzymania w czysto ci. Rzadziej stosuje si  umywalki z tworzyw  (s  lekkie, a w ra-

zie uszkodze  bez problemu mo na je naprawi ). Niektórzy wybieraj  nowoczesne umywalki 

szklane lub stalowe. Mog  by  wisz ce montowane na postumencie (nogach), stawiane (na 

blatach lub meblach azienkowych) lub wpuszczane w blat. Do bardzo ma ych azienek lub 

toalet mo na kupi  ma  umywalk  wisz c  (50 cm szeroko ci), mocowan  do ciany tylko 

na ruby. Typowe rozmiary umywalek to:

szeroko  – 45, 50, 55 i 60 cm, ale jest te  du o innych, od 35 cm do 180 cm i wi cej (te 

opierane na meblach);

g boko  – czyli odleg o  od ciany do rantu umywalki – to oko o 40 cm.

Urz dzenia sanitarne

tyle co najmniej powinna wynosi  odleg o

pomi dzy przewodami wodoci gowymi 

i elektrycznymi

50 cm

Przewód wody zimnej 

prowadzi si  zawsze pod 

przewodem wody ciep ej

”
”
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wy sze od ci nienia eksploata-

cyjnego (praktycznie do 0,6 MPa). 

Zwi kszenie ci nienia wymaga jed-

nak u ycia specjalnej pompki, dlate-

go w praktyce zwi ksza si  ci nienia 

na hydroforze lub – je li instalacja 

jest zasilana z sieci wodoci gowej

– obserwuje si , czy nie pojawi  si

adne wycieki. Po pozytywnej pró-

bie szczelno ci mo na zakry  rury 

warstw  tynku i zamkn  kana-

y instalacyjne. Korki za lepiaj ce 

otwory zostawia si  a  do czasu wy-

ko czenia cian, gdy  zapobiegaj

one przedostaniu si  zanieczyszcze

do instalacji i u atwiaj  wyko cze-

nie cian wokó  nich tynkiem, p yt-

kami ceramicznymi lub innymi ma-

teria ami wyko czeniowymi. 
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 Wybieraj c nowe baterie, warto kupi  takie, 
które oszcz dzaj  wod

 Zanim zaprojektujemy now azienk , rozwa my ka dy 
z mo liwych wariantów lokalizacji przyborów sanitarnych 
i wybierzmy taki, w którym rury wodno-kanalizacyjne
                b d  mia y odpowiedni spadek i odleg o
                od pionu

fo
t.

 T
ik
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 Je li mamy du azienk , watro zamontowa
w niej i wann , i prysznic

INFO RYNEK Ile kosztuje wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej?

CERAMIKA TUB DZIN  043 821 25 00  www.tubadzin.pl

CERSANIT  041 315 80 03 www.cersanit.com.pl 

CCI  071 315 20 15  www.cci.com.pl 

CORAM POLAND  022 899 15 40  www.coram.pl

JUNKERS  022 715 46 20  www.junkers.com.pl

KAN  085 749 92 00  www.kan.com.pl

MEBEL RUST  034 353 77 30   www.rust.com.pl

PIPELIFE  058 774 88 88  www.pipelife.pl

POOLSPA   091 38 77 722  www.poolspa.pl

ROCA   032 339 41 00  www.roca.pl

SANHA  076 862 99 99  www.sanha.com.pl

TECE  071 392 48 30  www.tece.pl

TIKKURILA  014 680 56 00  www.tikkurila.pl

PRZYDATNE ADRESY

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

Rury kanalizacyjne: 300–500 z
Rury i z czki do instalacji wodoci gowej: 500–800 z
Robocizna ( cznie za wykonanie instalacji wod-kan): 1500–2000 z
Razem: 2300–3300 z

Do kosztów nale y doliczy  ceny przyborów sanitarnych:
umywalka: 70–800 z
brodzik: 100–900 z
wanna akrylowa: 350–2000 z
sedes: od 200 z
bidet (stoj cy lub wisz cy): od 300 z

Za o enia: dom dwukondygnacyjny (wyposa enie standardowe); powierzchnia: 150 m2; liczba pionów kanalizacyjnych: 1

wywiewka wentylacyjna 

( rednica 50–100 mm)

podej cie kanalizacyjne 

do WC ( rednica 100 mm)

w  gumowy 

odprowadzaj cy wod

z pralki

podej cie kanalizacyjne do 

pralki ( rednica 50 mm)

wpust pod ogowy 

podej cie do wpustu 

pod ogowego

czyszczak

przewód odp ywowy 

( rednica 100 mm)

syfon

pion kanalizacyjny

podej cie 

kanalizacyjne 

do zlewu 

i umywalki

( rednica 50 mm)

syfon

Poszczególne elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej

– ceny brut to – 
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