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W
domu jednorodzinnym garderoba

to pomieszczenie przeznaczone do

przechowywania odzieży. Może to być też

tylko wydzielona część pomieszczenia,

albo wręcz wbudowana w ścianę duża sza-

fa z przesuwanymi drzwiami. 

W pobliżu sypialni

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest

usytuowanie garderoby obok sypialni.

Można oddzielić część pomieszczenia

drzwiami przesuwanymi czy ścianką gip-

sowo-kartonową, lub zaprojektować osob-

ny pokój. Garderoba za ścianką stanowi

integralną część pomieszczenia, a wejście

do niej może być jednocześnie elementem

wystroju wnętrza. Wszystko zależy od

aranżacji i gustu właścicieli oraz wyko-

rzystanych materiałów, ich kolorystyki

i faktur. Najbardziej praktyczne jest za-

stosowanie drzwi przesuwnych, z uwagi

na to, iż nie zabierają one miejsca przy

otwieraniu 1. Drzwi mogą być wypełnio-

ne niemal dowolnym materiałem. Do-

stępne są na rynku płyty laminowane

w różnych kolorach – od pastelowych po

drewnopodobne w najróżniejszych odcie-

niach oraz fakturach. Dla tych, którzy ce-

nią sobie naturę i ekologię doskonałym

rozwiązaniem będą drzwi wykonane

z płyt rattanowych, loomowych (loom to

mata powstała w wyniku przetworzenia

drewna na materiał celulozowy; loom jest

stosowany jako wypełnienia w drzwiach

i meblach) lub bambusowych. Zastosowa-

nie drzwi z szyby mlecznej lub przezro-

czystego poliwęglanu nadaje pomieszcze-

niu lekkości oraz tajemniczości, kiedy

w garderobie palą się światła. Jeśli zaś

chcielibyśmy optycznie powiększyć po-

mieszczenie, to najlepiej sprawdzają się

lustra. Dzięki tak bogatej ofercie wypeł-

nień bardzo często drzwi prowadzące do

garderoby stanowią dodatkowy, interesu-

jący element wyposażenia wnętrza. Czasa-

mi jako wejście do garderoby znajdują za-

stosowanie drzwi łamane (do wnętrza gar-

deroby lub do wnętrza pomieszczenia

przed nią). W tym przypadku należy pa-

miętać o konieczności pozostawienia

miejsca na złożone drzwi, co może stano-

wić pewien dyskomfort i utrudnienie

w komunikacji. 

Rozmiary garderoby

Nie ma określonych wymiarów dla

pomieszczenia, w którym można urządzić

garderobę. Każdej pani domu marzy się

posiadanie własnej przestronnej i dużej

garderoby, gdzie wszystko miałoby swoje

miejsce, nie byłoby problemu z upycha-

niem ubrań, z opanowaniem bałaganu

i „skakaniem” od pawlacza do pawlacza.

Niestety, taki przywilej mają tylko niektó-

rzy. Garderobę urządzimy jednak właści-

wie w każdym pomieszczeniu, w jego ką-

cie lub we wnęce, niezależnie od ich wy-

miarów, dzięki możliwości kupienia ele-

mentów wyposażenia na wymiar. No,

chyba że jesteśmy akurat na etapie budo-

wy domku jednorodzinnego lub general-

nego remontu i przestawiania ścianek.

Wtedy możemy zaplanować specjalne po-

mieszczenie z przeznaczeniem właśnie na
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GARDEROBA
jest ważna

Jest kilka rozwiązań mogących stanowić garderobę,

czyli zamkniętą przestrzeń, gdzie każda rzecz ma

swoje miejsce. Bez wątpienia takie pomieszczenie jest

marzeniem niejednej osoby i każdy z nas stara się

stworzyć w swoim domu chociaż jej namiastkę. 

Katarzyna Drabik

fot. Komandor

1 Jeśli garderoba jest tylko częścią pokoju,

najwygodniejsze jest oddzielenie jej drzwiami

przesuwnymi (fot. Indeco)
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garderobę. Do tego celu doskonale nadają

się również pomieszczenia pod skosem

lub na poddaszu; ich urządzenie stanowi

dla właścicieli nie lada wyzwanie. Od-

dzielenie skosu ścianką lub drzwiami da-

je kąt, który dzięki zastosowaniu drążków

i półek można przystosować właśnie na

garderobę 2. 

Drążek czy pantograf

Dobrze zaplanowana i urządzona gar-

deroba jest po prostu praktyczna. Wnę-

trze wyposażone jest nie tylko w moduły

i konfiguracje półek. Często zastosowanie

mają odpowiednio wkomponowane do-

datkowe zamykane szafy i szafki, konte-

nery, drążki, szuflady, kosze, pantografy

(drążki z uchwytem, który pozwala na ich

opuszczenie na niższy poziom i swobod-

ny dostęp do wiszących rzeczy), wieszaki,

ażurowe półki na buty czy materiałowe

kosze na bieliznę. Garderoba pozwala wy-

korzystać powierzchnię od podłogi do su-

fitu oraz zabudować każdy, nawet najbar-

dziej niedostępny, kąt 3. Dzięki systemo-

wi niklowanych drążków na wieszaki

ubraniowe łatwo jest oddzielić marynarki

oraz kostiumy od koszul i garsonek.

W dowolnym miejscu możemy zaplano-

wać miejsce na długie ubrania wierzchnie

oraz inne wymagające zawieszenia. Drąż-

ki na krótkie ubrania można zamontować

na dwóch poziomach,  z zachowaniem od-

ległości około 105 cm pomiędzy jednym

i drugim. Drążek przeznaczony na ubra-

nia długie, jak płaszcze czy sukienki, mu-

simy umieścić na wysokości co najmniej

180 cm, żeby dół ubrania nie leżał na pod-

łodze. Montując drążki należy pamiętać,

aby umocować je do ściany lub sufitu na

długości około 1m, co ma znaczenie przy

późniejszym obciążeniu drążka. Jeśli bo-

wiem nie umocujemy go odpowiednio, to

pod wpływem ciężaru ubrań może się on

odkształcić. W przypadku pomieszczeń

zbyt wysokich stosuje się pantografy.

Pantograf jest także bardzo pomocny dla

ludzi niewysokich, którym trudniej jest

sięgać na wyższe kondygnacje. Drążki na

ubrania powinny być odsunięte od ścian-

ki garderoby, żeby swobodnie powiesić na

nich wieszak z ubraniem. Najczęściej dla

ubrań wiszących potrzebna jest głębokość

70 cm. Jeśli jednak w garderobie nie ma

takiej możliwości, można zastosować wie-

szak wysuwany spod półki. W tym przy-

padku należy pamiętać, że szerokość wnę-

ki musi wynosić co najmniej 55 cm (sze-
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W dzisiejszych czasach garderoba często to nie tylko pomieszczenie, w którym przechowujemy ubra-

nia, niejednokrotnie pełni ona po części rolę pomieszczenia gospodarczego, w którym musi się znaleźć

miejsce zarówno na deskę do prasowania, żelazko, odkurzacz, jaki i inne przedmioty związane z domem.

W zależności od rozmiarów garderoby dobrze jest wygospodarować odpowiednią przestrzeń właśnie na

tego typu przedmioty, na które zazwyczaj w domu po prostu brak miejsca. Z przedmiotami gospodarczy-

mi jest najwięcej kłopotów, bo chcielibyśmy je mieć pod ręką, ale jednocześnie w miejscu niedostępnym

dla oczu odwiedzających nas znajomych. Zamknięcie ich za drzwiami przesuwnymi jest więc rozwiąza-

niem idealnym. 

Nie tylko do ubrań>>

2 Nawet na poddaszu możemy zrobić wygodną garderobę (fot. Komandor)

3 Rozmaitość szuflad i półek pozwala zabudować każdą przestrzeń (fot. Neves)
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rokość wieszaka plus przestrzeń po obu

stronach wnęki). Wkomponowanie w wy-

posażenie wnętrza garderoby wieszaków

na spodnie, spódnice, krawaty oraz paski

zapobiega ich gnieceniu, daje też możli-

wość segregacji rzeczy. Bardzo wygodne

i praktyczne są wieszaki wysuwane, które

nie wymagają „nurkowania” w szafie, że-

by dostać się do potrzebnej rzeczy 4.

Płytkie i głębokie, długie i krótkie półki

to nieodzowny element garderoby. Każda

z nich może mieć własne przeznaczenie:

na swetry, na bluzki letnie, dresy, bluzy

oraz  na pudła w których chowamy kape-

lusze lub inne nakrycia głowy, szaliki czy

rękawiczki. Pościel, ręczniki, koce i pledy

z uwagi na swoje gabaryty wymagają sze-

rokich i głębokich półek. Można je umie-

ścić w osobnym module, tak zwanej bie-

liźniarce, lub po prostu na najwyższym

poziomie garderoby, do którego nie musi-

my często sięgać. Półki umieszczone naj-

wyżej pod sufitem są doskonałym miej-

scem na walizki, plecaki, kołdry, podusz-

ki oraz śpiwory. Rzeczy i drobiazgi, które

raczej trudno jest utrzymać w porządku,

takie jak bielizna, skarpetki czy rajstopy,

najlepiej trzymać w szufladach wykona-

nych w całości z płyty laminowanej lub

mających plastikową skrzynkę oraz drew-

niany front. Najczęściej są to szuflady

o głębokości 12 cm i szerokości 50 cm, ale

mogą być też głębsze i szersze – w zależ-

ności od przeznaczenia. Niektóre szufla-

dy można wyposażyć w specjalne wkłady,

które dzielą ich wnętrze na mniejsze mo-

duły o różnym przeznaczeniem. Pozwala

to utrzymać porządek i uniknąć gubienia

rzeczy drobnych. Oprócz szuflad, w gar-

derobach zastosowanie mają też wysuwa-

ne, druciane kosze oraz metalowe, ażuro-

we półki 5. Są one praktyczne, gdyż po-

zwalają na przeglądanie zawartości bez

konieczności wysuwania szuflad, co jest

przydatne w momencie, kiedy pilnie po-

trzebujemy coś znaleźć. Zapewniają też

doskonałą wentylację przechowywanym

rzeczom. 

Obecnie najczęściej są dostępne ko-

sze i półki w kolorach białym lub srebr-

nym. 

W garderobie, w specjalnie wydzielo-

nym miejscu, niekolidującym z pozosta-

łymi rzeczami możemy także przechowy-

wać obuwie – zarówno to codzienne, jak

i sezonowe. Sprawdzone są  wysuwane

półki z płyty laminowanej, zamocowane

na prowadnicach (można do nich zastoso-
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W zależności od rozmiarów i architektury pomieszczenia garderoba może mieć kształt prostokątny,

kwadratowy, liter „U” lub „L”. Właściwie nie ma to znaczenia, najważniejsze jest, żeby jej wyposażenie

i zastosowany system półek, drążków, szuflad, schowków był praktyczny i odpowiadał oczekiwaniom

oraz potrzebom mieszkańców. Ściany garderoby mogą być wykonane z płyt gipsowo-kartonowych, wyta-

petowane lub po prostu pomalowane. Projektując garderobę często stosuje się odrębne moduły meblo-

we dla Niej i dla Niego, czyli bliźniacze zestawienia szuflad, drążków, półek. 

Bardzo ważne jest zachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy regałami lub szafami. Powinno

być pozostawione około 70 cm, żeby zapewnić swobodę poruszania się wewnątrz garderoby. Najczęściej

moduły meblowe, stanowiące wyposażenie tego typu pomieszczeń, wykonywane są z płyty laminowanej

grubości 18 mm, która nie jest zbyt drogim materiałem, a stanowi przeważającą większość budulca.

Koszt formatki z płyty laminowanej to około 32 zł/m
2
, przy czym kolory takie, jak biały, czarny czy popie-

laty można kupić w niższej cenie. Wykorzystywane w garderobach drążki na ubrania także nie są mate-

riałem stosunkowo drogim. Cena drążka niklowanego o przekroju 25 mm razem z rozetami, za pomocą

których mocujemy go do ścianek bocznych, to ok. 13 zł/m.b. Rzeczywisty koszt garderoby tworzą dopie-

ro elementy dodatkowe wyposażenia, czyli różnego rodzaju wieszaki, szuflady, kosze, pantografy oraz

oświetlenie. Na rynku dostępne są wieszaki i akcesoria w przedziale cenowym 20-120 zł (i powyżej, np.

za wysuwany wieszak na spodnie czy spódnicę). Nieco tańsze są wieszaki na krawaty lub paski. Dobry

jakościowo wieszak można kupić już za ok. 10 zł. Montowane w garderobach kosze wysuwane dostępne

są najczęściej w kolorach białym i srebrnym, w kilku wymiarach. Ważne jest dopasowanie kosza do głę-

bokości i szerokości wnęki. Przykładowo, biały kosz o szerokości 50 cm, głębokości 50 cm i wysokości

16 cm kosztuje ok. 39 zł, a srebrny 44 zł. Nieco drożej kosztują szuflady, ale cena także zależy od ich wy-

miarów. Wszystko to daje klientowi możliwość wyboru i dopasowania kosztów do swoich potrzeb oraz

możliwości finansowych. 

Należy pamiętać, że garderobę wykonujemy dla siebie. Jedni z nas potrzebują bowiem dużo półek

i drążków, drudzy szeregu koszy, szuflad i różnorodnych wieszaków. Ważną zaletą garderoby jest to, że

może być ona wykonywana etapami, w zależności od budżetu domowego. 

Garderobę możemy wykonać własnymi siłami, jeśli mamy smykałkę do majsterkowania lub zlecić ją

profesjonalistom. Na rynku

funkcjonuje obecnie wiele

firm,  które świadczą kom-

pleksowe usługi w tym za-

kresie – od doradztwa po-

przez zaprojektowanie aż do

montażu. Koszt wykonania

garderoby w pomieszczeniu

o wymiarach 3,4x2,4 m z zabu-

dową w kształcie litery „U”,

10. szufladami, 2. modułami

bliźniaczymi, 4. koszami, 7-m

drążkiem i dużą ilością półek

to ok. 4000 zł. W przypadku

mniejszego pomieszczenia

(1,9x2,5 m) i zabudowy w li-

terę „L” (2 moduły bliźniacze,

9 szuflad, 2 kosze, 5 m drąż-

ka, 2 ażurowe półki na buty

oraz system półek na ubra-

nia) to ok. 1900 zł. 

Garderoba – jaka, za ile>>

Zabudowa w kształcie liter

„U” i „L”– ważne jest, aby roz-

planowanie wnętrza odpowia-

dało naszym potrzebom
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wać relingowy uchwyt), umieszczone pod

odpowiednim kątem metalowe drążki sta-

nowiące podporę dla buta lub ażurowe

półki, które umożliwiają swobodny do-

stęp do butów oraz obieg powietrza. 

Przestronna garderoba to także

miejsce na sprzęt domowy, taki jak że-

lazko, odkurzacz, deska do prasowania

oraz na ubrania sportowe, parasole. Dla

tego typu przedmiotów dobrze jest wy-

gospodarować odpowiedni moduł lub

kąt. W elementach wyposażenia dostęp-

ne są np. specjalne uchwyty na żelazko

(cena ok. 11 zł) lub rurę od odkurzacza

(ok. 18 zł). 

W garderobie wszystko ma swoje

miejsce i odpowiednią przestrzeń. Ważne

jest tylko dobre rozplanowanie 6.

Halogen w wieńcu

W garderobie powinno być jasne, naj-

lepiej  naturalne światło. Jeśli jest tu

okno, to w ciągu dnia problem mamy czę-

ściowo rozwiązany. Są jednak takie miej-

sca, gdzie zwykłe światło nie dochodzi

w odpowiednim stopniu – np. regały

w narożnikach lub głębiej położone pół-

ki. Wtedy konieczne jest światło sztucz-

ne. Najlepszym rozwiązaniem jest osobne

oświetlenie, niezależne od pomieszczenia,

do którego przylega garderoba. Doskona-

le sprawdzają się lampki halogenowe

umieszczone pod sufitem i w górnych

częściach ścian. Dają one światło jedna-

kowo rozproszone w całym pomieszcze-

niu. Innym rozwiązaniem są lampki halo-

genowe z możliwością regulacji kąta pa-

dania światłą oraz kinkiety naścienne,

które dają światło w konkretnych miejs-

cach garderoby. Bardzo często stosuje się

też lampki halogenowe lub listwy oświe-

tleniowe umieszczane bezpośrednio

w wystającym cokole, zwanym wieńcem

górnym mebla, w ten sposób uzyskujemy

jasny strumień światła w konkretnym

module 7. 

Wentylacja

Istotne jest, żeby garderoba miała od-

powiednią wentylację. Dobrym rozwiąza-

niem jest zastosowanie kratki wentylacyj-

nej w ścianie pomiędzy pomieszczeniami

(np. garderobą i sy-

pialnią). Ważne jest

jednak, żeby kratka

nie znajdowała się na

ścianie zewnętrznej

garderoby, jeśli jest

to jednocześnie ścia-

na zewnętrzna budynku, z uwagi na moż-

liwość wystąpienia znacznych różnic tem-

peratury w przyległych pomieszczeniach.

A przecież do garderoby niejednokrotnie

przychodzimy w piżamie, dlatego powin-

na być tam taka sama temperatura, jak

w sypialni.  Innym, równie dobrym roz-

wiązaniem, jest zrobienie w drzwiach ta-

kich samych tulejek, jak stosowane

w drzwiach łazienkowych lub po prostu

okno. Należy pamiętać, aby było ono za-

słonięte roletą lub żaluzją nieprzepusz-

czającą światła słonecznego, co zabezpie-

czy ubrania przed wypłowieniem. Dobrze

jest zamontować w oknie siatkę przeciw

owadom, co dodatkowo wpływa na zacho-

wanie higieny w miejscu, gdzie trzymamy

przecież nie tylko ubrania wierzchnie, ale

też bieliznę i rzeczy osobiste.                    �

Dane teleadresowe producentów oraz

przykładowy koszt garderoby podajemy na

następnej stronie.
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6 Konfiguracja wnę-

trza garderoby może

być dowolna, ważne

jest, aby dobrze wyko-

rzystać każde miejsce

(fot. Komandor)

7 Obrotowe reflektorki skutecznie oświetlą za-

równo garderobę wbudowaną we wnękę, jak i

półki w oddzielnym pomieszczeniu (fot. Sevroll)

4 Wysuwane i opuszczane wieszaki pomagają w przeglądaniu zawartości szaf (fot. Indeco)

5 Druciane kosze ułatwiają przeglądanie rze-

czy (fot. Indeco)
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