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Pierwszy krok – wybierz przybory sanitarne 

i materia y na ciany i pod og .

Drugi – narysuj azienk  w skali. 

Trzeci – wytnij z papieru kszta ty przyborów 

sanitarnych i rozmie  je na planie. 

Je li zrobisz to dobrze, azienka b dzie 

wygodna i funkcjonalna. Potem wybierz 

wykonawc  i przedstaw mu swoje czekiwania. 

Ko cowy efekt? Pi kna azienka.

REMONT

azienka

Aleksandra Ku mierczyk

azienkowe

azienka

Aleksandra Ku mierczyk

wywy(prze)(prze)obra eniaobra enia
Remont azienki? Ale jaka ma by ?

Kolorowa, wystylizowana, a mo e ca kiem 

prosta, klasyczna, bez dekoracji i zb dnych 

dodatków? Najpierw warto wszystko do-

k adnie zaplanowa : wybra  styl i do niego 

dopasowa  dodatki.

 Je li trzeba zainstalowa  now  umywalk ,

wymieni  wann  na prysznic czy wstawi

bidet, najprawdopodobniej b dzie trzeba do-

prowadzi  tak e nowe rury z ciep  i zim-

n  wod , nowe pod czenia do kanalizacji, 

a nawet system ogrzewania.

Instalacje
Kanalizacyjna

Cz sto w czasie remontu okazuje si , e ko-

nieczna jest wymiana instalacji kanalizacyj-

nej, szczególnie tej wykonanej z rur eliw-

nych. Instalacj  z PVC wymienia si  rzadko 
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i tylko wtedy, gdy jej dotychczasowy prze-

bieg ogranicza pod czenie nowych przybo-

rów sanitarnych.

Przebieg rur. Ustala si  go na samym po-

cz tku, uwzgl dniaj c istniej ce piony i po-

dej cia. 

Spadek rur. Powinien by  jednakowy na 

ca ej d ugo ci odcinków poziomych i wyno-

si  2–3% (2–3 cm na ka dy metr). Wi kszy 

spadek nie jest wskazany, bo wtedy przep yw 

cieków b dzie wywo ywa  szumy. Zbyt 

ma y natomiast mo e utrudnia  sp yw cie-

ków, a to sprzyja zatykaniu si  instalacji.

Odleg o  sedesu od pionu. Nie mo e

przekracza  trzech metrów.

Syfony. Chroni  przed nap ywaniem 

gazów kanalizacyjnych do pomieszcze ,

dlatego powinny by  zamontowane mi dzy 

ka dym przyborem sanitarnym a rur

odprowadzaj c cieki do kanalizacji. 

Syfon musi by  zawsze wype niony 

wod .

cianki instalacyjne. Wykonuje si  je 

wtedy, gdy instalacja jest za daleko odsu-

ni ta od pionu kanalizacyjnego lub gdy pla-

nuje si  monta  wisz cej miski ust powej.

Wentylacja. Ka dy pion kanalizacyjny po-

winien by  odpowietrzany za pomoc  wy-

wiewki lub zaworów napowietrzaj cych.

Uwaga! Wielu inwestorów, by zminimalizo-

wa  koszty modernizacji azienki, wiado-

mie rezygnuje z monta u wywiewki. Jest to 

niezgodne z przepisami i wcze niej czy pó -

niej doprowadzi do wyp ywu gazów kanali-

zacyjnych do wn trza.

Wodna

Musi by  przebudowana lub rozbudowana, 

je li ma si  zmieni  dotychczasowa lokali-

zacja urz dze  sanitarnych. Stare instala-

cje (najcz ciej stalowe), zaro ni te kamie-

niem i skorodowane, b d  tak e wymaga y

wymiany. 

Rury. Poziome odcinki rur powinno si

prowadzi  jak najbli ej pod ogi, by zmini-

malizowa  zagro enie, e zostan  uszko-

dzone podczas zawieszania na cianach 

elementów wyposa enia azienki. Podej-

cia pod baterie stoj ce doprowadza si

poni ej przyborów. Do ich czenia u ywa 

si  sztywnych rur lub elastycznych 

w yków. 

W instalacji wodnej stosuje si  rury z two-

rzyw sztucznych: PVC, PP, PE, PB oraz rury 

miedziane i stalowe. Jednak to, jaki rodzaj 

rur zostanie u yty do wykonania instalacji, 

nie ma wi kszego wp ywu na pó niejsz  jej 

eksploatacj .

Baterie, potocznie zwane kranami, dobie-

ramy do rodzaju i kszta tu urz dze  sanitar-

nych: umywalki, wanny, prysznica czy bi-

detu. 

Na cienne mocuje si  bezpo rednio do prze-

wodów z ciep  i zimn  wod , zachowuj c

nast puj ce odleg o ci w pionie: 

– od brzegu umywalki – 25–35 cm;

– od brzegu wanny – 10–18 cm;

Stoj ce, zwane te  sztorcowymi, montuje 

si  w otworach o rednicy 28–35 mm 

w brzegu przyborów sanitarnych (wanny, 

umywalki, bidetu). Otwory mog  by  fa-

brycznie wykonane, mo na te  je wywierci

na budowie. 

Obecnie najcz ciej stosuje si  baterie jed-

nootworowe, które – w odró nieniu od dwu-

otworowych – wymagaj  jednego otworu 

w przyborze sanitarnym. 

Uwaga! Montuj c baterie, nale y pami ta

o zasadzie: ciep a woda – z lewej, zimna 

– z prawej strony.

Ogrzewanie

Remontuj c azienk , warto pomy le  o wy-

mianie starego grzejnika na nowy lub nawet 

o zainstalowaniu ogrzewania pod ogowe-

go. Wspó czesne grzejniki ró ni  si  bardzo 

od tych dawniej stosowanych, jakich wiele 

jeszcze w naszych azienkach. Wykonane 

z aluminium, stali polerowanej czy nawet 

szk a, mog  pe ni  funkcj cianek dzia o-

 Stela e podtynkowe  mocuje si  na specjalnych 

szynach monta owych przykr canych do ciany

i pod ogi. Ich zabudowa znacznie wycisza dzia anie 

przyborów sanitarnych

fo
t.
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e

Instalacj  wodoci gow  w azience mo na 

wykona  na dwa sposoby: w uk adzie 

rozdzielaczowym (a), w uk adzie trójnikowym (b)

a

b

REKLAMA
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Remont

wych, rozgraniczaj cych przestrze azienki na k pielow  i wypo-

czynkow , mog  s u y  jako wieszaki na r czniki lub stanowi  obu-

dow  lustra.

Planuj c ogrzewanie azienki do wyboru mamy: 

 grzejniki panelowe c.o. – zapewniaj  utrzymanie temperatury na po-

ziomie oko o 20˚C;

 grzejniki drabinkowe c.o. – pionowe przewody rozdzielaj ce, po -

czone poziomymi rurkami; mog  mie  dowolny kszta t i kolory; 

 ogrzewanie pod ogowe – w azience najlepiej sprawdzi si  ogrzewa-

nie elektryczne, które szybko nagrzewa posadzk ; w tego typu ogrze-

waniu maty  lub kable grzewcze uk ada si  bezpo rednio pod posadz-

k  lub na p ytkach, je li na stare p ytki uk adamy nowe.

Elektryczna

Remont instalacji elektrycznej w azience nie nale y do najprostszych, 

dlatego nie powinny si  do niego bra  osoby, które si  na tym nie zna-

j . Musi by  wykonany z zachowaniem wszystkich warunków bezpie-

cze stwa:

ród o pr du nie powinno by  umieszczone w tzw. I strefie, 

wyznaczonej przez zewn trzne kraw dzie wanny i kabiny pryszni-

cowej;

 w odleg o ci 60 cm od wanny i brodzika nie mo na instalowa

adnych gniazd elektrycznych; poza t  stref  nale y stoso-

wa  gniazda bryzgoszczelne, to znaczy z samozamykaj c  si

os onk ;

 instalacja elektryczna musi by  zabezpieczona wy cznikiem 

nadpr dowym i ró nicowopr dowym, zamontowanym w g ównej 

rozdzielnicy lub w oddzielnej skrzynce na zewn trz azienki;

 do wszystkich punktów trzeba prowadzi  przewody trzy y owe 

z przewodem ochronnym;

 niskonapi ciowe o wietlenie halogenowe trzeba pod czy  do 

transformatora;

 je li w azience ma by  zainstalowany wentylator uruchamiaj cy 

si  automatycznie po zapaleniu wiat a (wentylator sprz ony 

Jednouchwytowe (wyposa one w mieszacz zimnej i ciep ej wody) 

– dzi  najpopularniejsze, dzi ki nim mo na oszcz dza  wod .

Dwuuchwytowe s  mniej wygodne. Ustawienie ciep ej wody mo e

trwa  nawet kilka minut, a to powoduje jej wi ksze zu ycie. 

Termostatyczne – pozwalaj  ustawi  temperatur  wyp ywaj cej 

wody bez wzgl du na temperatur  wody i ci nienie w instalacji. 

Warto j  zamontowa  nad wann  lub brodzikiem.

Bezdotykowe – jeden z bardziej nowoczesnych rodzajów bate-

rii. Woda p ynie wtedy, gdy pod o y si  r ce pod wylewk . Takie 

baterie s  bardzo drogie, dlatego rzadko stosuje si  je w domach 

jednorodzinnych.

Jakie baterie azienkowe wybra ?

 Grzejnik azienkowy mo e pe ni  tak e funkcj  przegrody, rozdzielaj cej 

przestrze azienki

fo
t.
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z wy cznikiem), przed jego zamontowa-

niem trzeba u o y  obwód, który b dzie ste-

rowa  jego prac .

ciany i pod ogi
Wyko czenie cian i pod óg powinno by

nie tylko adne, ale przede wszystkim funk-

cjonalne, to znaczy bezpieczne, odporne 

na dzia anie wody i wilgoci oraz atwe do 

utrzymania w czysto ci.

Wokó  prysznica, wanny i umywalki cia-

ny i pod ogi musz  by  odporne na zachla-

pywanie, a w pozosta ej cz ci azienki – na 

wilgo .

Uwaga! Przed u o eniem w azience no-

wych ok adzin, na cianach i pod odze na-

le y zastosowa  izolacj  przeciwwilgociow

z dwóch-trzech warstw preparatu uszczel-

niaj cego, zwanego p ynn  foli .

Do wyka czania cian i posadzek w a-

zience mo na zastosowa  ró ne materia y. 

P ytki ceramiczne. S  najpopularniejsze, 

a dost pne w tak wielu rodzajach, wzorach 

i kszta tach, e mo na je dobra  do ka dego 

gustu i mo liwo ci ka dej kieszeni – mog  na-

wet imitowa  drewno, beton czy tapety. Do 

wi kszo ci z nich mo na dokupi  specjalne 

elementy dekoracyjne: listwy, dekory czy mo-

zaik  w identycznej kolorystyce. 

Kamie . Cho  trwa y i atwy do utrzyma-

nia w czysto ci, w azienkach nie stosuje 

si  go cz sto, bo jest drogi: ok adziny z mar-

muru i granitu s  du o dro sze 

od p ytek. Kamie  dobrze 

wygl da w du ych, przestron-

nych salonach k pielowych 

– w ma ych azienkach lepiej 

stosowa  go z umiarem. Jest od-

porny na dzia anie wilgoci, ale 

cenione ze wzgl du na szlachet-

ny wygl d marmury s  nieod-

porne na kwasy, a tak e rod-

ki czysto ci stosowane do mycia 

azienek (te do usuwania kamie-

nia, zostawiaj  na marmurze 

g bokie w ery). Granity, 

w odró nieniu od marmurów, 

nie wymagaj  konserwacji. 

Szk o. Jest modne w azience, 

od kiedy wspó czesne techno-

logie umo liwi y stosowanie go 

Obudowa wanny

 Najpopularniejszym materia em na ciany i pod ogi w azience s  p ytki ceramiczne ró nej wielko ci

Remont azienki to okazja, 

by rozmieszczenie przyborów sanitarnych 

zmieni  na bardziej ergonomiczne

fo
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 Umywalka z limitowanej  serii inspirowanej Igrzyskami. 

Oryginalne, zabawne rysunki, przedstawiaj ce p ywaków, mog

spodoba  si  nie tylko najm odszym u ytkownikom azienki

fo
t.
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o
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Gotowa os ona z laminatu. Mocuje si  j

na zatrzaski do wsporników wanny, wi c

w razie potrzeby mo na j  bez problemu zdj .

Najcz ciej kupuje si  j  jako dodatkowe wy-

posa enie niektórych modeli wanien.

Gotowa os ona ze styropianu. Jest to 

kszta tka dopasowana do wanny, u atwia-

j ca jej monta . T umi odg osy k pieli i na-

pe niania wanny i chroni wod  przed sty-

gni ciem. Jest te  gotowym podk adem pod 

p ytki. Takie same kszta tki stosuje si  do 

brodzików. 

Obmurowanie. Najpopularniejszy sposób 

obudowywania wanny. Zamiast dawniej 

stosowanych do tego cegie , u ywa si  do 

tego kszta tek z betonu komórkowego grubo-

ci 5–6 cm, które czy si  na klej. 

Obudowa z p yt. P yty gipsowo-kartonowe 

lub gipsowo-w óknowe mocuje si  do stela-

a z lekkich profili stalowych. Przed zamon-

towaniem trzeba zabezpieczy  je preparatem 

gruntuj cym – to zmniejszy ich nasi kliwo .

Je li montuje si  je do wanien zaokr glo-

nych, mo na je nawil y  – wtedy b d  si a-

twiej wygina .

Uwaga! W obudowie wanny nale y zrobi

wn k  na stopy – tak aby podchodz c do niej, 

nie stuka o si  w ni  stopami. W obudowie 

trzeba te  zrobi  rewizj , czyli otwór umo liwia-

j cy dost p do instalacji wodno-kanalizacyjnej 

w razie jej awarii. Otwór os ania si  zwykle 

osadzon  w metalowej ramce p ytk  z tego 

samego materia u co ok adzina. Ramk  mo-

cuje si  na zamki magnetyczne.
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Remont

jako wyko czenie cian i pod óg. Jest to roz-

wi zanie kosztowne (oko o 200–400 z /m2

– szk o na cian  i 500–1000 z /m2 – szk o

na pod og ), dlatego jego amatorzy rezygnu-

j  z krycia nim ca ych cian czy pod óg 

na rzecz dekoracyjnych detali. W sprzeda y

s  dost pne p ytki szklane bezbarwne lub 

barwione.

Beton. Ceniony przez zwolenników pro-

stoty, bo nadaje wn trzu surowy, zimny 

wygl d. Je li jest wypolerowany, nie kruszy 

si  i nie wch ania wody. Aby si  nie 

brudzi  i by atwo zmywalny, musi by  im-

pregnowany. A to sprawia, e jest drogi 

(85–165 z /m2).

ywica epoksydowa. Stosuje si  j  tylko 

na pod ogi (w tym tak e na pod ogi z ogrze-

waniem pod ogowym). Jest trwa a, atwa do 

utrzymania w czysto ci, odporna na wilgo

i cieranie. Mo na w niej zatopi  dowolne 

elementy dekoracyjne.

Drewno. Do azienek nadaj  si  odporne 

na wilgo gatunki egzotyczne: iroko, teak, 

ipe, doussie. Maj  one ró norodn  kolorysty-

k : od delikatnych barw oliwkowych, przez 

czerwie , br z, do czerni. Najcz ciej czy 

si  je z innymi materia ami lub stosuje tyl-

ko w jednej z wybranych stref. Drewno musi 

by  impregnowane.

Uwaga! P ytkami, kamieniem czy szk em nie 

trzeba pokrywa  ca ych cian. Mo na u o-

y  je w wybranych strefach – tu  obok umy-

walki, wanny czy natrysku i w ten sposób 

optycznie podzieli azienkow  przestrze .

Trzeba to jednak zrobi  z rozwag , bo je li a-

zienka jest ma a – podzielona – wyda si  jesz-

cze mniejsza. 

Urz dzenia sanitarne
Wspó czesne urz dzenia sanitarne produ-

kuje si  nie tylko z ceramiki. Umywalki 

i brodziki, a tak e inne sprz ty wykonu-

je si  ze szk a, kamienia, ywicy epoksydo-

wej, drewna i stali. Ich kszta ty cz sto od-

biegaj  od klasycznych, prostych form. 

Miska ust powa i bidet. Ka de z tych 

urz dze  mo e by  wisz ce lub tradycyjne 

stoj ce – mocowane do pod ogi. 

Zalet  pierwszych jest to, e zbiornik na 

wod  i wszystkie pod czenia wodne ukry-

te s  za ciank  instalacyjn , która mo e

by  praktyczn  pó k . Urz dzenia wisz -

ce s  wygodniejsze w u yciu i u atwiaj

sprz tanie azienki. Zainstalowane w ma-

ym pomieszczeniu optycznie dodaj  prze-

strzeni. Urz dzenia stoj ce wybiera si

przede wszystkim ze wzgl du na ni sz

cen  i atwo  monta u. 

Miski ust powe i bidety produkuje si

g ównie z ceramiki, ale mo na tak e kupi

ich luksusowe wersje ze stali nierdzewnej. 

Sp uczki. Mog  by  zbiornikowe lub ci -

nieniowe. Nie stosuje si  ju  sp uczek 

umieszczanych wysoko nad misk  ust po-

w , lecz tworzywowe lekkie pojemniki za-

wieszane bezpo rednio nad ni  albo ce-

 Bidet i wc mog  by  stoj ce – mocowane do 

pod ogi (a) lub podwieszane (b). Przybory wisz ce 

s  bardzo praktyczne, bo u atwiaj  mycie pod ogi, 

ale trzeba za nie wi cej zap aci

Aby azienka by a funkcjonalna, musz  by  spe nione wymagania dotycz ce odleg o ci urz dze

sanitarnych od cian (a), odleg o ci urz dze  sanitarnych od innych urz dze  sanitarnych (b), wolnej 

przestrzeni przed urz dzeniami sanitarnymi (c)

”

Aby oszcz dza  wod ,

wystarczy zamontowa

perlatory – urz dzenia, 

które napowietrzaj

i rozpraszaj  strumie

wody, dzi ki czemu 

zu ywa si  jej mniej 

(nawet o 60%)

”
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 Roleta wewn trzna z tkaniny poliestrowej. Nie 

trzeba jej podnosi , by regulowa  ilo wiat a

przenikaj cego do pomieszczenia

ramiczne sp uczki zintegrowane z misk .

Sp uczki misek wisz cych s  zawieszone 

na stela ach i ukryte za ich obudow .

Umywalki. Mog  mie  kszta t ko a, pó -

kola, elipsy, kwadratu i prostok ta o ró -

nych wymiarach. Najbardziej typowe to:

– szeroko  – 35, 40, 45, 50, 55, 60 cm;

– g boko  – od 25 do 60 cm.

Umywalki ró ni  si  sposobem monta u. 

Mo na je przykr ci  do ciany na ruby, 

wkr ty lub u ywaj c wsporników, w taki 

sposób, by syfon by  widoczny lub 

zas oni ty postumentem lub pó pos-

tumentem. To ostanie rozwi zanie, jako 

dodatkowe podparcie, stosuje si  tak e

wtedy, gdy umywalka jest ci ka. 

Umywalki mo na tak e wbudowa

w szafki: podwieszaj c lub nak adaj c

na blat, w ten sposób uzyska si  miejsce na 

kosmetyki i przybory sanitarne.

Wanna i kabina prysznicowa. Najlepiej, 

je li w trakcie remontu mo na tak zorgani-

zowa  przestrze , by w nowej azience mie

oba te urz dzenia. Je li jednak jest to nie-

mo liwe, mo na kupi  wann  po czon

z prysznicem. Nowoczesne wanny do-

st pne s  w ró nych kszta tach i kolorach. 

Najcz ciej wykonuje si  je z akrylu i stali, 

rzadziej z eliwa. 

Dodatkowym wyposa eniem wanien lub 

kabin natryskowych mog  by :

– panele prysznicowe – oprócz s uchawki 

prysznicowej maj  dysze, przez które z ró -

n  si  wyp ywa woda i w ten sposób masuje 

cia o; intensywno  wyp ywu i temperatur

wody reguluje si  przyciskami;

– deszczownice – do  kosztowna odmia-

na pryszniców; montuje si  je przy suficie. 

Rozpryskuj  wod  tak, by k pi cy mia  wra-

enie, e stoi w strugach deszczu lub pod 

wodospadem;

– panele z funkcj  chromoterapii, czyli le-

czenia wiat em i aromaterapii, czyli lecze-

nia zapachami; s  to urz dzenia luksusowe 

– ka de z nich mo e kosztowa  nawet 

70 tys. z .

Uwaga! Nowe urz dzenia – wann , umywal-

k , brodzik, misk  ust pow  i bidet oraz bate-

rie nale y kupi , zanim rozpocznie si  mon-

ta  nowej instalacji, aby wykonawcy mogli je 

dok adnie zmierzy  przed u o eniem rur.

 Panele masa owe to wielofunkcyjne 

urz dzenia, które mo na zamontowa  w miejsce 

dotychczasowej baterii prysznicowej

 Je li w ma ej azience nie ma miejsca na 

wann  i prysznic, wcale nie trzeba rezygnowa

z jednego z tych urz dze

fo
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Meble azienkowe i dodatki
Nowe ok adziny na cianach i pod odze, 

nowe przybory – wisz ca miska i bidet, 

nowoczesna wanna lub kabina z panelem 

prysznicowym... Na tym modernizacja a-

zienki si  nie ko czy. Warto jeszcze wy-

bra  nowe meble i drobiazgi: uchwyty 

na r czniki, mydelniczki i pojemniki na 

kosmetyki.

Meble powinny by  rozmieszczone zgod-

nie z zasadami ergonomii: aby mo na by o

z nich swobodnie korzysta , trzeba zosta-

wi  przy nich woln  przestrze .

W sprzeda y s  gotowe komplety azien-

kowe: szafki pod umywalk , szafki stoj ce 

czy wisz ce witryny. Drzwiczki mebli wy-

konane s  najcz ciej z p yty MDF, z drew-

na lakierowanego, szk a, stali nierdzewnej 

lub z p yty wiórowej. Czasami mog  by

te  zast pione lustrem. Konstrukcja sza-

fek jest najcz ciej zrobiona z przeznaczo-

nych do pomieszcze  wilgotnych p yt wió-

rowych lub MDF.

Je li azienka jest niewielka, szafki stoj -

ce mo na ustawia  we wn kach ciennych. 

Do wi kszej azienki lub pokoju kompielo-

wego mo na wstawi  komod , krzes a lub 

toaletk  z lustrem, a nawet wi ksz  szaf

wn kow  z przesuwanymi drzwiami. 

Najprzyjemniejszym etapem moderni-

zacji azienki mo e by  dobór akcesoriów, 

które podkre l  jej styl i charakter. Warto 

je kompletowa  z umiarem, najlepiej w jed-

nym stylu. Mog  to by :

w strefie umywalkowej – lustro z o wiet-

leniem, pó ka pod lustrem, wieszak na 

r czniki, mydelniczka, kubek;

w strefie wanny i kabiny prysznicowej

– pó ka lub koszyk na przybory toaletowe, 

wieszaki na r czniki, uchwyty;

w strefie miski ust powej i bidetu 

– uchwyt do papieru, szczotka do w.c., my-

delniczka, wieszak na r cznik.

Akcesoria azienkowe mog  by  wykona-

ne z tworzyw sztucznych, ze szk a, metalu 

(mosi dzu) lub ceramiki.  

 Meble azienkowe nale y dobra  do stylu 

wn trza

fo
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U yj jasnych kolorów, bo ciemne zacie niaj  przestrze .

Nie uk adaj p ytek ceramicznych do samego sufitu, a górn  cz cian pomaluj jasn  farb .

Zainstaluj kabin  prysznicow  ze szk a.

Wybierz ma e p ytki.

Umie  w azience du e lustra.

Ogranicz do minimum ilo  sprz tów w pomieszczeniu.

Zaplanuj dodatkowe o wietlenie.

Jak optycznie powi kszy azienk

Na rynku dost pnych jest bardzo du o akcesoriów azienkowych. Urz dzaj c azienk , warto wybra

dodatki jednej firmy

fo
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