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Umywalki, sedesy, bidety
sanitarna

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

Za projektowanie sprzêtów do ³azienki wziêli siê projektanci
o znanych nazwiskach... st¹d taka ró¿norodnoœæ fasonów, kolorów,
surowców. Szczególnie umywalki produkowane s¹ w tej chwili
z najró¿niejszych materia³ów, na przyk³ad ze stali nierdzewnej,
tworzyw sztucznych, kamienia, szk³a, a nawet drewna, najpopu-
larniejsze s¹ jednak nadal te z ró¿nego rodzaju ceramiki. I dlatego
nazwa, choæ ju¿ nie ca³kiem adekwatna, zosta³a.

Fot. Villeroy & Boch
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CZARNE, PRZEZROCZYSTE, 
W KOLORZE

Przyjê³o siê uwa¿aæ, ¿e najlepszym,
i nie ma co ukrywaæ najwygodniejszym,
rozwi¹zaniem w urz¹dzaniu ³azienki jest
kupno kompletu. To prawda, ale tylko
czêœciowa. Fakt, nawet, g³adkie bia³e
tzw. sanitariaty, pochodz¹ce od ró¿nych
producentów, mog¹ siê ró¿niæ odcie-
niem bieli – jedne s¹ bardziej „zimne”,
inne raczej kremowe, co widaæ dopiero
po zestawieniu ich obok siebie.
Z drugiej jednak strony architekci
wnêtrz znaleŸli rozwi¹zanie dla osób,
które nie chc¹ wydawaæ maj¹tku na
³azienkê, ale jednoczeœnie zale¿y im,
aby nie byæ w tyle za mod¹. Tym roz-
wi¹zaniem jest umywalka, która wcale
nie musi byæ „od kompletu”.

� 1 Nowoczesna umywalka... na tle 

niebanalnie przyciêtego marmurowego

blatu (fot. Anna Buczny)

� 2 ... i na blacie z kafelków (fot. Cersanit)

� 3 Szklana na stalowych nó¿kach 

(fot. Logo Design)

� 4 Umywalka œlimak 

(fot. Villeroy & Boch)

1

Rada architekta
• Je¿eli zale¿y nam na ³adnej
³azience, a liczymy siê z wydatka-
mi, akurat na umywalkê warto
wydaæ trochê wiêcej i wybraæ coœ
nowoczesnego, z najnowszych
katalogów. Takie cacko desinger-
skie, instalowane najczêœciej
naprzeciwko drzwi wejœciowych,
bêdzie przykuwa³o uwagê do
tego stopnia, ¿e pozosta³e wypo-
sa¿enie, nie tak modne i drogie,
pozostanie w cieniu - radzi Joan-
na Grabowska, architekt wnêtrz. 
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Nie ma jednej, najmodniejszej linii
umywalek – wœród ich ró¿norodnoœci
naprawdê ³atwo straciæ g³owê. 
Super modne s¹ w tym sezonie prosto-
k¹tne, doœæ p³ytkie umywalki czarne,
obok których niezmiennie od dwóch lat
sporym powodzeniem ciesz¹ siê okr¹-
g³e, wykonane z przezroczystego szk³a.
Ich wad¹ s¹ stosunkowo ma³e gabaryty. 
W ma³ych ³azienkach warto zastanowiæ
siê nad zamontowaniem umywalek naro¿-
nych, a dla osób niepe³nosprawnych – ze
specjalnym wyprofilowaniem z przodu.
Doœæ drog¹ nowoœci¹ s¹ umywalki
wykute z kamienia lub nawet wytoczone
z drewna. Z kolei absolutnym przebojem
tegorocznych pokazów we W³oszech
by³y umywalki z podwójnym dnem –
w przestrzeni p³ywa³y rybki, wype³nia³ j¹
kolorowy piasek, kamienie.

MO¯NA  
I NA NÓ¯CE

Sposobów zamontowania umywalek
jest wiele – decyduje o tym, prócz
oczywiœcie ich  wymiaru i ciê¿aru, styl,
w jakim bêd¹ instalowane pozosta³e
urz¹dzenia ceramiki sanitarnej. 
Miski najl¿ejsze mocuje siê do œciany
na œruby, wkrêty, przy u¿yciu wsporni-
ków. Je¿eli chcemy os³oniæ syfon i rury
odp³ywowe, mo¿emy je zamaskowaæ
pó³postumentem lub siêgaj¹cym pod³o-
gi postumentem, bêd¹cym dla ciê¿kiej
umywalki dodatkowym podparciem. 

Innym sposobem na ukrycie rur dopro-
wadzaj¹cych wodê i kanalizacyjnych jest
zastosowanie stela¿a instalacyjnego.
Umo¿liwia on monta¿ umywalek nie
tylko przy œcianie, ale nawet na œrodku
³azienki. Taki stela¿ jednym bokiem
mo¿na zamontowaæ do œciany ³azienki
i pod³ogi lub, gdy zamarzy³a siê nam
umywalka na œrodku ³azienki – tylko do
pod³ogi. Gotow¹ konstrukcjê mo¿na
obmurowaæ lub przykrêciæ do niej wodo-
odporne p³yty gipsowo-kartonowe, które
pokryjemy p³ytkami ceramicznymi. 
Umywalkê mo¿na tak¿e ustawiæ na bla-
cie szafki lub „wpuœciæ” j¹ do wnêtrza.
Takiej „ca³oœciowej” zabudowy nie
uwzglêdnia siê raczej przy umywalkach
o ciekawych, odbiegaj¹cych od stan-
dardu kszta³tach. Ukrywanie tego, co
zdobi by³oby bez sensu. W takich przy-
padkach szafki zastêpuj¹ proste blaty –
szklane, kamienne lub drewniane. 

BATERIE  
CA£KIEM NOWE

Rynek szturmem zdobywaj¹ baterie
podtynkowe nowoczesne w kszta³tach,

³atwe do utrzymania w czystoœci,
wygodne w u¿yciu. Ich wszystkie ele-
menty „robocze” znajduj¹ siê pod tyn-
kiem, z którego wystaje jedynie wylew-
ka i uchwyty do regulacji temperatury
i strumienia wody. Jeszcze bardziej
komfortowe s¹ baterie termostatyczne,
wyposa¿one w pokrêt³o do programo-
wania i utrzymywania po¿¹danej tem-
peratury. Pokrêt³a do ustawiania tem-
peratury maj¹ blokady bezpieczeñ-
stwa, która zabezpiecza przed przy-
padkowym strumieniem wody o tempe-
raturze przekraczaj¹cej 38–40oC.
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Czy wiesz, ¿e:
• Najczêœciej umywalki przy-
stosowane s¹ do jednouchwyto-
wych baterii stoj¹cych (sztorco-
wych) i maj¹ otwór wybity cen-
tralnie lub z boku.
• Szklane umywalki produko-
wane s¹ z twardego, odpornego
na t³uczenie i zarysowania szk³a
o gruboœci 19 mm. Pokryte s¹
œrodkiem zapewniaj¹cym wiêk-
sz¹ odpornoœæ materia³u na
czynniki zewnêtrzne i daj¹cym
efekt hydrofobowy – krople nie
pozostaj¹ na szkle, tylko sp³y-
waj¹ w dó³ do odp³ywu (zmniej-
sza to odk³adanie siê kamienia).
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Najnowoczeœniejsze baterie – elektro-
niczne, zwane tak¿e bezdotykowymi –
w³¹czaj¹ siê i wy³¹czaj¹ bez ingerencji
u¿ytkownika. Wystarczy w³o¿yæ rêkê
pod wylewkê, a woda, dziêki czujniko-
wi podczerwieni, uruchamianemu cie-
p³em r¹k, pop³ynie sama.
Zanim zdecydujemy siê na model
kranu musimy wiedzieæ, jak¹ bêdziemy
mieæ umywalkê. Od tego zale¿y
bowiem, czy wybierzemy model o krót-
kiej lub d³ugiej wylewce. Super wygod-
ne s¹ te baterie, z których wlewkê
mo¿na wyci¹gaæ – u³atwia to nie tylko
mycie g³owy. Warto tak¿e pamiêtaæ, ¿e
³atwiejsze i wygodniejsze w u¿ytkowa-
niu s¹ baterie jednouchwytowe zwane
te¿ mieszakowymi. Zamiast krêciæ
dwoma kurkami wystarczy w nich prze-
suwaæ uchwytem. Jednoczeœnie usta-
wia siê w nich i ¿¹dan¹ temperaturê,
i wielkoœæ strumienia wody.

GDZIE KRÓL  
CHODZI£ PIECHOT¥

Kupiæ muszlê? Wydaje siê, ¿e nic
prostszego. Trzeba jednak wiedzieæ,

jaki rodzaj kupiæ. Pierwsza decyzja
zwi¹zana jest z przebiegiem instalacji
kanalizacyjnej – typ poznañski  nadaje
siê do podejœcia poziomego, nato-
miast warszawski – pionowego.
Jeœli wybierzemy miskê stoj¹c¹ – jej
styk z pod³og¹, gdzie ³atwo gromadzi
siê brud, trzeba bêdzie szorowaæ
wyj¹tkowo starannie. Miska wisz¹ca,
mocowana do œciany, sprz¹tanie u³atwi
nam w sposób zdecydowany, choæ do
jej zainstalowania  bêdzie nam
potrzebny specjalny stela¿.

Warto wiedzieæ
• Wiele firm oferuje kompakto-
we miski ustêpowe fabrycznie
przystosowane do oszczêdnego
sp³ukiwania wod¹. Mechanizm
sp³ukuj¹cy wyposa¿ony jest
w dwudzielny przycisk. Naci-
œniêcie przycisku z jednej strony
uwalnia 6-9 litrów wody (i powo-
duje ca³kowite opró¿nienie
rezerwuaru), z drugiej zaœ tylko
3 litry. Nieco innym rozwi¹za-
niem s¹ pojedyncze przyciski
z funkcj¹ „stop” pozwalaj¹ce –
zatrzymaæ wyp³yw wody
w dowolnym momencie. 
• Nowoczesne bezdotykowe
urz¹dzenia sp³ukuj¹ce miskê
ustêpow¹ reaguj¹ na trwaj¹c¹
minimum 6 sekund obecnoœæ
u¿ytkownika w strefie oddzia³y-
wania fotokomórki. Po 3 sekun-
dach od momentu opuszczenia
strefy nastêpuje automatyczny
wyp³yw wody. Je¿eli zajdzie
potrzeba dodatkowego sp³uka-
nia, mo¿na to zrobiæ za pomoc¹
rêcznego przycisku. 

� 5 Umywalka na nó¿kach

(fot. Zirconio)

� 6 Prosta bateria 

w nowoczesnej formie

(fot. C & S Interior Design Group)

� 7 Niska œcianka oddziela wannê

od sedesu i bidetu. Modne ma³e

p³ytki ceramiczne 

(fot. Sanitec Ko³o)

� 8 Gdy urz¹dzenia ceramiczne 

zamontowane s¹ nad pod³og¹,

³atwo utrzymaæ j¹ w czystoœci 

(fot. Sanitec Ko³o)
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ZACHOWAÆ  
STABILNOŒÆ

Aby sedes by³ stabilny, musi byæ odpo-
wiednio przymocowany – do pod³ogi,
œciany lub specjalnej przegrody – to
zale¿y od projektu.
Sedes stoj¹cy przytrzymuj¹ wkrêcane w
pod³ogê œruby, wisz¹cy musi mieæ
zaplecze w postaci specjalnego stela¿a
instalacyjnego, który mocuje siê do
œciany i pod³ogi lub tylko do pod³ogi. To
wygodne i estetyczne rozwi¹zanie,
bowiem w stela¿u mo¿na ukryæ niezbyt
dekoracyjne rury doprowadzaj¹ce
wodê do sp³ukiwania i podejœcie do
pionu kanalizacyjnego.
Jeœli zdecydujemy siê na sedes stoj¹-
cy, potrzebny bêdzie jeszcze zbiornik.
Mo¿e nim byæ znany sprzed lat, a teraz
powracaj¹cy w wersji retro zawieszony
wysoko – tzw. górnop³uk, instalowany
bezpoœrednio  nad misk¹ dolnop³uk
lub ustawiony na misce kompakt.
Gdy sedes montujemy na stela¿u,
sp³uczka jest ukryta, tak jak rury, w œrod-
ku, a na zewn¹trz widaæ jedynie przy-
cisk do spuszczania wody. Zwykle ma
on postaæ œredniej wielkoœci prostok¹ta.

DWA 
W JEDNYM

Du¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê kom-
pakty, czyli miski ustêpowe z ustawio-
nymi na nich zbiornikami sp³ukuj¹cymi
lub stanowi¹ce ca³oœæ ze zbiornikiem
(tzw. monolit). Sp³ukiwanie wod¹ uru-
chamia siê najczêœciej wyci¹gaj¹c albo
wciskaj¹c przycisk. 
Taki zbiornik mo¿e mieæ pojemnoœæ 6,
7,5 lub 9 litrów. Producenci oferuj¹

sp³uczki o nietypowych wymiarach (na
przyk³ad bardzo ma³e czy bardzo p³yt-
kie) oraz naro¿nikowe. 

PARA PRAWIE 
NIEROZ£¥CZNA 

Jest zrozumia³e, ¿e bidet, ze wzgl¹du
na jego przeznaczenie, umieszcza siê
w pobli¿u sedesu. To bliskie s¹siedz-
two obliguje do tego, by oba urz¹dze-
nia by³y wzorniczo podobne, najlepszy
jest taki sam sposób montowania –
albo stoj¹cy, albo wisz¹cy. Bidety mon-
tuje siê podobnie jak miski ustêpowe. 
Odp³yw do kanalizacji jest w nich taki
jak w umywalce. Tak jak w umywalkach,
w niektórych bidetach do zamykania
odp³ywu stosuje siê korki automatycz-
ne. DŸwigienka do zamykania i otwiera-
nia odp³ywu znajduje siê przy baterii.  
Tak¿e je¿eli chodzi o baterie podo-
bieñstwo do umywalkowych rzuca siê
w oczy. Oba rodzaje ró¿ni ruchomy
perlator, dziêki któremu mo¿na
dowolnie ustawiaæ kierunek strumie-
nia wody. Do bidetu mo¿na te¿ kupiæ
bateriê termostatyczn¹ utrzymuj¹c¹
sta³¹ temperaturê wody, niezale¿nie

od temperatury wody zasilaj¹cej. Naj-
nowoczeœniejsze baterie elektronicz-
ne – w³¹czaj¹ siê i wy³¹czaj¹ bez
ingerencji u¿ytkownika. 
Baterie do bidetu mog¹ byæ dwu-
uchwytowe (oddzielny uchwyt do zim-
nej i ciep³ej wody) ale najpopularniej-
sze s¹ jednouchwytowe, ³atwiejsze
w u¿yciu. Wiêkszoœæ baterii jest jedno-
otworowa, ale s¹ te¿ trzyotworowe
– wylewka w jednym, pokrêt³a w dwóch
pozosta³ych otworach. Typ baterii nale-
¿y dopasowaæ do liczby otworów
w bidecie. 
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Czy wiesz, ¿e:
• Bidety i sedes wykonuje siê
z ró¿nego rodzaju ceramiki.
Mo¿e byæ ona nieszkliwiona lub
szkliwiona, która jest bardziej
odporna na uszkodzenia.
• Producenci oferuj¹ ceramikê
ró¿nej jakoœci i od niej zale¿y
w g³ównej mierze cena. Najtañ-
sze s¹ wyroby z fajansu, znacznie
od nich dro¿sze – z porcelany. 
• Powierzchnie ceramiki mog¹
byæ polerowane b¹dŸ matowe.
Mog¹ byæ te¿ pokryte specjalny-
mi pow³okami, które zapobiega-
j¹ powstawaniu osadów i u³a-
twiaj¹ utrzymanie ceramiki 
w czystoœci. 
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� 9 Po obu bokach tej szafki zamontowa-

no wygodne uchwyty na rêczniki

(fot. Sanitec Ko³o)

� 10 Ciekawy, nowoczesny kszta³t i cera-

miki, i baterii przy bidecie (fot. Pierrot)
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