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m e b l e  i  a k c e s o r i a
pod rrêk¹

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

Akurat w ³azience rola mebli i drobnych akcesoriów jest szczegól-
na – przy „zimnych” sanitariatach spoczywa na nich obowi¹zek
dodania wnêtrzu niezbêdnego ciep³a. A przy tym powinny byæ one
odporne na dzia³anie wysokich temperatur i wszechobecnej
wilgoci. I bardzo, bardzo pakowne...

fot. Sanitec Ko³o
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W szafkach ³azienkowych trzeba zmieœ-
ciæ du¿o: bateriê œrodków do prania
i czyszczenia, kosmetyki wszystkich
domowników, rêczniki, szlafroki itp.
A przyda siê jeszcze pojemnik na
brudne ubrania, oddzielne miejsce na
suszarkê do w³osów, golarkê, szczotki
i grzebienie. 
Niestety, tylko niektóre ³azienkowe pro-
dukty, np. flakony perfum czy p³yny do
k¹pieli s¹ w tak ³adnych opakowa-
niach, ¿e mog¹ sobie staæ na wi-
docznej pó³ce i ozdabiaæ ³azienkê.
Pozosta³e szparga³y lepiej schowaæ.
Gdy mamy doœæ miejsca, mo¿emy
kupiæ zestaw mebli ³azienkowych.
Najczêœciej w wersji minimum sk³ada siê
on z dwóch szafek – jednej montowanej
pod umywalk¹ i drugiej – wolnostoj¹cej.
Ze wzglêdów praktycznych wygodnym
rozwi¹zaniem jest, gdy szafka pod umy-
walk¹ ma zamykane drzwiczki, za który-
mi mo¿na schowaæ artyku³y chemii
gospodarczej. Szafka stoj¹ca czêsto
przybiera postaæ przeszklonej witrynki –
w tym sezonie najmodniejsze s¹ mebel-
ki przypominaj¹ce szafki szpitalne
w¹skie, niezbyt wysokie, stoj¹ce na
w¹skich, zwê¿aj¹cych siê ku do³owi
nó¿kach. To jeden trend.
Drugi, tak¿e mocno obecny w skle-
pach z meblami ³azienkowymi trend,
przypomina minimalistyczne meble,
goszcz¹ce do tej pory w kuchniach.
Wyró¿niaj¹ siê bardzo prostymi fronta-
mi szafek i ukrytymi uchwytami. Tego
typu zabudowa przeznaczona jest do

du¿ych, nowoczesnych
³azienek.
Stoj¹ce meble wyma-
gaj¹ miejsca – jeœli go
brakuje, szafki i pó³ki
mo¿na podwieszaæ lub
urz¹dzaæ we wnêkach
w œcianie.
Do du¿ych ³azienek lub
pokoi k¹pielowych mo¿-
na spokojnie wstawiæ
niektóre meble poko-
jowe, np. komodê z szu-
fladkami, pó³kami, toa-
letkê z lustrem i ko-
niecznie jakiœ mebel
s³u¿¹cy do wypoczynku
– fotel lub szezlong. 

Wszystko zale¿y od stylu. Drewno
wniesie do ³azienki ciep³o i piêkno na-
tury. Metal i szk³o dodadz¹ nieco
nowoczesnoœci. Wszystkie materia³y
musz¹ byæ zabezpieczone przed
wilgoci¹ i temperatur¹.
Ka¿dy materia³ ma swoje wady i zalety.
Szafki z drewna s¹ ³adne i zazwyczaj
niezbyt drogie. Musz¹ byæ pokryte
lakierem wodoodpornym i wykonane
z drzewa iglastego, by nie odkszta³ci³y
siê  pod wp³ywem wilgoci i ciep³a. Te
z p³yty MDF, mniej trwa³e ni¿ drewno,
pokrywa je kilka warstw ochronnych.
Meble z p³yty wiórowej zabezpiecza siê

laminatem lub fornirem i dodatkowo
maluje lakierem wodoodpornym.
Wyposa¿enie z tworzywa sztucznego,
tanie, ³atwe do utrzymania w czystoœci
i odporne na wilgoæ ma jedn¹ wadê –
jest podatne na uszkodzenia.
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Z DREWNA
CZY PLASTIKU?
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● 1 Podwójne szafki i lustra nad bliŸnia-

czymi umywalkami – w tak urz¹dzonej

³azience trudno o poranne korki

(fot. Coram)

● 2 Ta szafka ma modne, przeszklone

drzwi i zwê¿aj¹ce siê ku do³owi nó¿ki

(fot. Noclaf)

● 3 Oto bardzo wygodny wieszak na

rêczniki. Jest lekki i ³atwo przestawiæ go

w inne miejsce (fot. Noclaf)
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Coraz modniejszy w ³azienkach jest
metal. Szafki i inne drobiazgi z tego
materia³u, choæ bardzo odporne na
uszkodzenia mechaniczne, same z sie-
bie nie radz¹ sobie z wilgoci¹. Aby ³at-
wo nie zardzewia³y musz¹ byæ wyko-
nane z nierdzewnej stali, pomalowane
wodoodpornym lakierem lub pokryte
ochronn¹ pow³ok¹: niklowo-chromow¹,
cynow¹, cynkow¹ albo aluminiow¹.
Œmia³o do ³azienek wkracza szk³o, har-
towane oczywiœcie. Ten stosunkowo
drogi materia³ najczêœciej wykorzystu-
je siê do poszczególnych elementów,
np. pó³ek lub samych drzwiczek. Ale
i z nim wi¹¿e siê pewna niedogodnoœæ
– przy szklanych, szczególnie prze-
zroczystych drzwiczkach szafek wyk-
luczony jest jakikolwiek ba³agan wœród
s³oiczków i tubek.  

Mo¿na zamontowaæ kilka poje-
dynczych haczyków, dobranych do
stylu ³azienki, choæ wygodniejszym
rozwi¹zaniem, szczególnie przy wielu
u¿ytkownikach, wydaje siê wieszak
sk³adaj¹cy siê z kilku ruchomych prê-
tów. Przeznaczmy na niego miejsce
w pobli¿u umywalki i wanny, tak aby
rêcznik zawsze by³ w zasiêgu rêki.
W wiêkszych pomieszczeniach ele-
gancko bêdzie wygl¹da³ specjalny sto-
jak na rêczniki lub przymocowany do
œciany reling b¹dŸ du¿e kó³ko.
Nieod³¹cznymi elementami wyposa-
¿enia ³azienki s¹ tak¿e mydelniczki,
kubki, ma³e pó³eczki itp. G¹bki, myjki
i szczotki wygodnie jest trzymaæ w me-
talowych lub plastikowych koszykach,
instalowanych w bezpoœrednim s¹-
siedztwie wanny lub kabiny pryszni-
cowej. Inne „suche” drobiazgi np.
w koszykach wiklinowych, które ideal-
nie pasuj¹ do stylu ekologicznego
³azienki. Bo w³aœnie do klimatu ca³ego
wnêtrza dobieramy drobiazgi. 
Je¿eli w ³azience chcemy utrzymaæ styl
rustykalny – bêd¹ pasowa³y malowane,
drewniane pó³ki, porcelanowe naczy-
nia. Z kolei do „surowych” œcian w mar-
murze czy metalu najodpowiedniejsze
bêd¹ dodatki chromowane lub szklane,
koniecznie proste w kszta³tach.
Warto pamiêtaæ, by drobne akcesoria
dobieraæ do koloru baterii, a nie
glazury lub œcian. Jak wspominaliœmy,
baterie te¿ s¹ ozdob¹ sam¹ w sobie.
Natomiast do œcian powinny pasowaæ
rêczniki, dywaniki, szlafroki. 

Lustro, wieszane najczêœciej nad umy-
walk¹, na wysokoœci oczu, jest tyle¿
niezbêdnym, co niezwykle dekora-
cyjnym elementem wyposa¿enia.
Szczególnie w ma³ej ³azience jest
wa¿nym elementem, bowiem optycz-
nie powiêksza wnêtrze. Czasem nie do
poznania. Najlepiej, je¿eli mamy
miejsce na wstawienie du¿ego lustra,
obejmuj¹cego ca³¹ postaæ. Je¿eli nie
jest to mo¿liwe, niech nie bêdzie

mniejsze ni¿ 45-50 cm szerokoœci i 55-
60 cm wysokoœci. Wa¿ne jest, na jakiej
wysokoœci go zawiesimy – odleg³oœæ od
górnej krawêdzi umywalki nie powinna
przekraczaæ 45 cm. Jeszcze jeden
wymiar warto wzi¹æ pod uwagê – górna
krawêdŸ lustra nie powinna „ucinaæ”
nam g³owy. Osobom starszym czy
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PO DRUGIEJ
STRONIE LUSTRA
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GDZIE POWIESIÆ
RÊCZNIKI?
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niepe³nosprawnym wygodnie bêdzie
korzystaæ z luster uchylnych, zamon-
towanych na specjalnych zawiasach.
Po obu stronach lustra warto zamon-
towaæ ma³e lampki. Dodatkowe doœwie-
tlenie twarzy jest niezbêdne nie tylko
przy goleniu i wykonywaniu makija¿u. 
Z akcesoriów dodatkowych, ale nie-
zwykle przydatnych warto pomyœleæ
o zamontowaniu (zazwyczaj po lewej
stronie lustra) na ruchomym przegubie
okr¹g³ego lusterka powiêkszaj¹cego,
przy którym mo¿na œmia³o operowaæ
kretk¹ i tuszem do rzês.
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● 4 Warto, by niezbêdne drobiazgi: dozownik myd³a, uchwyt na kubeczek i papier toale-

towy, a tak¿e wieszak na rêczniki by³y spójne stylistycznie (fot. Coram)

● 5 Na tym dr¹¿ku, ³¹cz¹cym sufit z pod³og¹, zamontowane s¹ wszystkie drobiazgi.

Szczególnie przydaje siê lustro na ruchomym przegubie (fot. Impexmebel)

● 6 Szk³o i metal zawsze do siebie pasuj¹ (fot. Impexmebel)

● 7 Metalowe dodatki do nowoczesnej ³azienki (fot. Grass)

● 8 W du¿ej ³azience, prócz podstawowych mebli, ³atwo znaleŸæ miejsce na  dekora-

cyjne drobiazgi. Nie wspominaj¹c o obrazie (fot. Hybner)

● 9 Uczylny kosz w szafce umywalkowej to idealne miejsce do przechowywania rzeczy

do prania (fot. Noclaf)

● 10 Drewniane meble i wiklinowe kosze na drobiazgi pasuj¹ do ³azienek w stylu etno

(fot. Sanitec Ko³o)
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