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Wanna czy kabina natryskowa? Jak widaæ na s¹siedniej stronie,

dziœ nawet w³aœciciele niewielkich ³azienek mog¹ wybrn¹æ z tego

dylematu obronn¹ rêk¹. Jeœli tylko metra¿ pozwala, nie skazujmy

siê na monotoniê: oba warianty k¹pieli dostarcz¹ nam równej,

choæ zupe³nie odmiennej przyjemnoœci.
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Czy mamy dziœ czas na d³ug¹ regeneruj¹c¹

k¹piel? Nawet, jeœli rzadko – z wanny nie war-

to rezygnowaæ. Relaks, jaki zapewnia wypo-

czynek w pieszczocie piany, jest w³aœnie dziœ,

w czasach wiecznego poœpiechu, na wagê

z³ota. A prysznic? Kabina natryskowa to po

prostu koniecznoœæ. Oszczêdza czas i wodê,

a przy tym skutecznie „dobudza” i pobudza

organizm po nocnym wypoczynku. Wieczo-

rem sp³ukuje z nas trudy dnia i zmêczenie.

Bez obu rodzajów oczyszczenia trudno siê

dziœ obejœæ. Poczucie komfortu zapewni nam

jedynie mo¿liwoœæ wyboru seansu wodnego.

W STANIE
SPOCZYNKU

Wybieraj¹c wannê, mamy zwykle przed ocza-

mi wnêtrze naszej ³azienki. To oczywiste –

wanna musi do niej pasowaæ rozmiarami,

kszta³tem i stylem. Ale warto te¿ pomyœleæ

o sobie. Jeœli lubimy k¹piele we dwoje, a na-

sze dzieci te¿ chêtnie chlapi¹ siê w groma-

dzie, kupmy wannê odpowiednio du¿¹: owal-

fot. Artweger

fot. Technic Industry, Victory Spa

fot. Sanitec Ko³o

1

2

3

1 Nowoœæ firmy Artweger – Twinline – to maria¿ luksusu

z niesamowitym efektem wizualnym: ta wanna „wyp³ywa

z siebie”! Mo¿emy do niej wejœæ przez pó³okr¹g³e szklane

drzwi wyposa¿one w blokadê otwarcia, gdy wanna jest

nape³niona. Cena – od 19 000 z³

2 £azienkowy klejnot: wanna Eris firmy Victory Spa 

– szlachetna geometryczna forma, która puszcza do nas

b³êkitne oko… Co za widok! 

3 Furora – elegancka i okaza³a wanna z wewnêtrznym 

siedziskiem, przeznaczona do du¿ej ³azienki. Wymiary: 

165 x 130 cm; cena ze stela¿em, obudow¹, armatur¹ 

odp³ywow¹ i relingiem – ok. 5700 z³

4 ¯eliwna wanna Vintage na ceramicznej podstawie; 

wymiary – 180 x 106 cm. W opcjach bogaty wybór 

funkcjonalnych i dekoracyjnych akcesoriów 

5 Naro¿nej wannie z komfortowej

serii Persja nadano 

szlachetn¹ organiczn¹ formê. 

Pojemnoœæ 200 l; wymiary: 

150 x 150 cm

4

5

fot. Kohler

fot. Pool Spa

37

2
0
0
8

wanny_kabiny.qxd  2007-12-09  18:26  Page 37



n¹, prostok¹tn¹ lub naro¿n¹. Nie trzeba wtedy

baæ siê jej rozmiaru: im wiêcej u¿ytkowników,

tym mniej wody w wannie! Ta sama wanna

oka¿e siê zbytkiem dla kogoœ, kto k¹pie siê

z ksi¹¿k¹ i bez towarzystwa; le¿¹c samotnie

w ogromnej niecce, trudno siê nie „podtopiæ”,

a i wody zu¿ywa siê niewspó³miernie wiele –

lepiej wybraæ mniejsz¹ (nie za d³ug¹) wannê

o ergonomicznym kszta³cie.

Wygody dodadz¹ pó³eczki, siedziska i uchwy-

ty; te ostatnie mo¿na zwykle dokupiæ, nato-

miast wszelkie formy zintegrowane z bry³¹

wanny zarezerwowane s¹ dla tworzyw pla-

stycznych: akrylu, kompozytów mineralnych

i syntetycznych. Wanny z metalu – stalowe,

miedziane, mosiê¿ne – znacznie trudniej ufor-

mowaæ, dlatego ich kszta³ty s¹ z regu³y pro-

ste, a ozdob¹ pozostaje samo tworzywo.

Pamiêtajmy te¿ o noœnoœci stropu: lekka

niedu¿a wanna akrylowa jest dla niego

nieporównanie mniejszym obci¹¿eniem

ni¿ np. dwuosobowa, wykonana z kamie-

nia, wype³niona 400 litrami wody. 

6 Wanna Praktik oferuje to, czego zwykle

nam brakuje – wiele miejsca do odk³ada-

nia kosmetyków k¹pielowych i drobiaz-

gów. Dziêki ergonomicznej formie jest jak

stworzona do niedu¿ej ³azienki. W ofercie

szeœæ kolorów, od bieli po antracyt. 

Wymiary: 175 x 85 cm lub 185 x 90 cm;

cena (odpowiednio) ok. 1650 lub 1750 z³

7 Pe³na ods³ona. Po latach królowania ob-

³o¿onych glazur¹ „obmurówek” wanny

œmia³o prezentuj¹ w³asne kszta³ty. 

Do wanny Obyect firmy Sealskin o piêknej

harmonijnej bryle mo¿na dobraæ pe³n¹

obudowê ¿elkotowo-poliestrow¹ (cena 

ok. 4570 z³) lub – jak na zdjêciu – pó³panel

do zabudowy przyœciennej (cena ok.

2430 z³). Cena samej wanny – ok. 3000 z³, 

wymiary: 185 x 90 cm; pojemnoœæ 215 l 

8 Wanna Woodline z wodoodpornej

sklejki; cena ok. 43 000 z³ 

9 Tajemnice nieodkrytych kontynentów 

– w g³êbokiej wannie Atlantyda o poje-

mnoœci niemal 400 l mo¿na siê zagubiæ.

Cena niecki ze stela¿em monta¿owym

– ok. 3500 z³; trzyczêœciow¹ obudowê

mo¿na kupiæ za ok. 1600 z³

10-11 Wanna retro mo¿e dziœ uwodziæ nie

tylko kszta³tem, ale i deseniem. Dwa 

warianty dekoracji z ekskluzywnej 

limitowanej serii Artists Edition: 

wielobarwne paski – Royal Stripes i motyw

orchidei – Royal Soliloquy

fot. Ravak

6

8

10

7

fot. Coram

fot. Agape

fot. Pool Spa

fot. Kohler

9fot. Kohler

11

fot. Villeroy&Boch

12

fot. Sanplast

13
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14

12 Jajo lekko œciête. Owalna bry³a wanny Aveo bêdzie gwiazd¹ ka¿dej ³azienki. Nieckê 

wykonano z opatentowanego przez producenta tworzywa quaryl. Cena – ok. 20 000 z³

13 Ergonomiczn¹ formê tej wygodnej wanny z akrylu sanitarnego uhonorowano 

tytu³em £azienka – wybór roku. Mo¿na wybieraæ spoœród piêciu kolorów:

bia³y, pergaminowy, jasnoszary, be¿ i grafit matowy. 

Wymiary: 100 x 170 cm; pojemnoœæ 245 l, cena – ok. 3350 z³

14 Radoœæ k¹pieli. Fantastyczne wzory i kolory wanien z serii 

Funny Baths bawi¹, ciesz¹, intryguj¹… Autorem niepowtarzalnej

kolekcji jest znany czeski artysta Pavel Štiasny; sk³adaj¹ siê na ni¹

trzy linie: Painting Line – w której ozdobny wzór pokrywa ca³¹ 

powierzchniê wanny, Motive Line – gdzie dominuje jeden kolor

w postaci subtelnego dekoru, oraz Special Line – seria projektów 

indywidualnych tworzonych na zamówienie. Wszystkie modele s¹

rêcznie malowane. Trwa³oœæ wzoru zapewnia najnowoczeœniejsza tech-

nologia – obrazy wykonywane s¹ na spodniej warstwie transparentnego

akrylu Lucite, którym wanna pokryta jest od wewn¹trz. Warstwa konstrukcyjna to

w³ókno szklane spojone ¿ywic¹ epoksydow¹. Cena wanien z serii Painting

– od ok. 6700 do 7300 z³; z serii Motive – od ok. 3300 do 3800 z³. Wanny z serii

Special wyceniane s¹ indywidualnie

fot. Riho

Wanny i kabiny staj¹ siê coraz bardziej 
wyzwolone! „Odklejaj¹” siê odwa¿nie od
œciany, wystêpuj¹c na œrodek ³azienki.
Urz¹dzeñ przystosowanych do takiej
gwiazdorskiej roli mamy na rynku coraz
wiêcej. W du¿ym pomieszczeniu – od ok.
12 m2 – warto o jednym z nich pomyœleæ.
Trzeba to jednak zrobiæ ju¿ na etapie 
projektu domu; tylko wtedy uda siê 
odpowiednio poprowadziæ piony instalacji
wodnej i odp³ywu. 
Wanna lub kabina umieszczona centralnie
to nie tylko niezwyk³y efekt estetyczny; to
tak¿e zupe³nie inna, z regu³y lepsza orga-
nizacja przestrzeni, a w przypadku wanny
– wygodniejszy dostêp do urz¹dzenia. 

Z sszeregu
wyst¹p!

fot. Kaldewei
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NA
BACZNOŒÆ

Nowoczesne kabiny maj¹ bardzo ró¿-

ne kszta³ty; bez trudu znajdziemy odpo-

wiedni¹. Obok oszczêdzaj¹cych metra¿ na-

ro¿nych (najmniejsze maj¹ wymiary 70 x

70 cm) – okaza³e i dekoracyjne kabiny typu

walk-in, zdobywaj¹ce ostatnio du¿¹ popu-

larnoœæ. Do tego kszta³ty proste i kanciaste

– na planie kwadratu, prostok¹ta, wielok¹ta

– i formy ob³e o rzucie æwiartki ko³a lub pó³-

kola, a nawet w kszta³cie walca. 

Kabinê czêsto stawiamy w naro¿niku ³a-

zienki – tak jest najpraktyczniej. Warto przy

tym zastanowiæ siê nad nietypowym kszta³-

tem: zamiast kwadratu o œciêtym rogu czy

æwieræko³a, mo¿na wybraæ kabinê wê¿sz¹

a d³ug¹ (110-120 cm) lub nieregularn¹ for-

mê bez drzwi, o zachodz¹cych na siebie

œciankach (walk-in). Efektownie wygl¹da

szklana kapsu³a przylegaj¹ca do œciany tyl-

ko jednym bokiem, ale tak¿e jej „negatyw”

– wnêka natryskowa, wyposa¿ona jedynie

w minimalistyczne drzwiczki. 

Wœród materia³ów transparentne tworzywo

sztuczne, lekkie i niedrogie, ustêpuje dziœ

miejsca szklanym taflom. Kabiny ze szk³a

ciesz¹ siê wziêciem zw³aszcza w minimali-

stycznym wydaniu bezramowym; wariant

ten ma wielk¹ zaletê – odnajduje siê bez

zgrzytów w niemal ka¿dym stylu aran¿acyj-

nym, od antyku po awangardê. Rolê ozdo-

by przejmuj¹ w nim zawiasy – jedyny wi-

doczny element kabinowej konstrukcji.

18

15 Ta kabina nie ukrywa siê w k¹ciku, przeciwnie – stara siê zwróciæ nasz¹ uwagê.

Szklany tubus Orbiplus firmy Koralle ma ok. 1 m œrednicy, a wysokoœæ 195 cm. Cena

kabiny z profilami metalizowanymi – ok. 11 900 z³. Za dodatkowe 1270 z³ otrzymamy,

chroni¹c¹ przed zabrudzeniem i nadaj¹c¹ po³ysk pow³okê glass plus

16 Zgrabna forma naro¿nej kabiny Small+ doskonale wpisze siê w niedu¿¹ 

³azienkê. Smaczkiem jest tu stalowy chromowany wspornik, a tak¿e ceramiczny 

brodzik z wyjmowanym wk³adem z wodoodpornego drewna 

17 Czysta transparencja. Kabina Modula MX firmy Provex to reprezentantka 

gatunku walk-in; poprzeczna œcianka umieszczona poœrodku frontowej tafli dzieli

j¹ na strefy: wejœciow¹ i k¹pielow¹. Do wyboru kilka rodzajów szk³a: przejrzyste,

satynowane, przydymione, a tak¿e wype³nienie poliestrowo-akrylowe. Wysokoœæ

kabiny 195 cm, pozosta³e wymiary wed³ug ¿yczenia klienta. 

Cena – od ok. 1800 do ok. 2150 z³ za metr bie¿¹cy szk³a mierzonego poziomo

18 Wnêka prysznicowa nie musi byæ kwadratowa ani prostok¹tna – wystarczy

rzut oka od góry na wbudowan¹ kabinê Verona Tech 1. To wersja wyj¹tkowo

luksusowa: z funkcj¹ ³aŸni parowej i hydromasa¿u, radiem stereofonicznym

i wyœwietlaczem LCD. Ale wystarczy przecie¿ trochê wyobraŸni, solidny 

wykonawca i estetyczne szklane drzwi…

fot. Sanitec Ko³o

fot. Riho

fot. Ideal Standard

17

16

fot. Coram

15
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U STÓP

Zwykle kabinê uzupe³niamy brodzikiem.

Najlepiej kupiæ go w komplecie i zamówiæ

u producenta monta¿ ca³oœci (w zale¿noœ-

ci od marki, to wydatek od kilkuset do ok.

2000 z³). Niedrogie – od ok. 200 z³

– i praktyczne w u¿ytkowaniu oraz mi³e

w dotyku s¹ brodziki z akrylu, zwykle

wzmacnianego pow³ok¹ poliuretanow¹.

Jeszcze mniej mo¿emy wydaæ na emalio-

wany brodzik stalowy. Najdro¿sza jest ce-

ramika i odlewy z kompozytów mineralno-

-¿ywicznych (np. mia³u dolomitowego

spojonego ¿ywic¹ poliestrow¹). Konese-

rzy mog¹ rozejrzeæ siê za unikalnym bro-

dzikiem drewnianym, taki jednak nie bê-

dzie tani. 

Wœród form – du¿a dowolnoœæ. Brodzik mo-

¿e byæ wysoki (taki ma³emu dziecku z po-

wodzeniem zast¹pi wannê) ale równie¿ 

p³aski, wystaj¹cy ponad posadzkê nie wiê-

cej ni¿ 5 cm. Najmodniejsze s¹ tafle wbudo-

wane w pod³ogê, o dr¹¿eniu zag³êbionym

w warstwie podposadzkowej, lub niemal

ca³kiem p³askie, zlicowane z powierzchni¹

posadzki. Trzeba tylko przewidzieæ wczeœ-

niej przestrzeñ na poprowadzenie odp³ywu

z wystarczaj¹cym spadkiem. Problem roz-

wi¹zuje umieszczenie ca³ej strefy natrysko-

wej na podeœcie. 

Alternatyw¹ dla brodzika jest… pod³oga.

Wystarczy odpowiednio ukszta³towaæ

szlichtê betonow¹ i pokryæ j¹ p³ytkami, in-

staluj¹c w miejscu odp³ywu estetyczn¹

kratkê œciekow¹ – to praktyczne i proste

rozwi¹zanie przywêdrowa³o do nas ze

Skandynawii. Szczególnie widowiskowy

efekt uzyskamy rezygnuj¹c z kabiny (wy-

maga to sporo miejsca wokó³ natrysku).

Wówczas na pierwszy plan wysunie siê

armatura – warto zadbaæ o to, by by³a

efektowna.

fot. Coram

fot. Ravak

fot. Ravak fot. Hansgrohe

19 Minimalizm o¿ywiony – natrysk bez kabiny szczególnie eksponuje urodê 

armatury i… brodzika. Trudno wyobraziæ sobie bardziej efektowne pod³o¿e dla stóp,

ni¿ brodzik Splash firmy Designo Ceramica; inspiracj¹ dla jego kszta³tu by³a 

rozpryœniêta kropla wody

20-21 Seria p³askich brodzików Galaxy Pro wpisuje siê w najnowsze trendy: mo¿na je

u³o¿yæ bezpoœrednio na równej pod³odze lub na betonowym podk³adzie. Wykonano je

z mia³u marmurowego spajanego ¿ywic¹, dziêki czemu s¹ nieœliskie i bardzo wytrzyma-

³e. Prostok¹tny Gigant Pro o wymiarach

120 x 80 cm kosztuje ok. 1410 z³; 

zaokr¹glony Elipso Pro mo¿na wpisaæ

w kwadrat o boku 80, 90 lub 100 cm. 

Ceny odpowiednio: ok. 830, 915 i 1205 z³

22 Drewniany brodzik-deck – odpowiednie

dope³nienie szlachetnej prostoty panelu

prysznicowego Waterwall projektu Philippe

Starcka

23 Na koniec coœ dla szalonych pasjonatów

kina: wanna Kino stworzona z myœl¹ o ³azien-

kowych seansach filmowych. Jej wnêtrze

spe³nia rolê ekranu – wystarczy dobry 

projektor i… ciekawa filmoteka

19

20

21 22

fot. Riho
23
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