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Co dla kogo
Panuje opinia, e nad zamontowaniem wanny 

warto powa nie zastanawia  si  dopiero wów-

czas, gdy nasza azienka ma powierzchni  nie 

mniejsz  ni  4 m2. Oczywi cie i od tej regu y

s  pewne odst pstwa. Ka da azienka ma 

bowiem inny rozk ad, a i kszta t samej wanny 

ma tu niebagatelne znaczenie – wiadomo, 

e wanna naro na zajmie mniej miejsca 

od prostok tnej czy wolno stoj cej. Gdy 

w naszym domu mieszkaj  osoby starsze lub 

oty e, musimy bra  pod uwag , e wchodzenie 

do wanny mo e by  dla nich uci liwe. Co 

innego dzieci, które uwielbiaj  d ugie k piele 

z ulubionymi zabawkami. Te wszystkie 

dylematy musimy rozstrzygn  sami. Je li ju

zdecydujemy si  na wann , wówczas czeka 

nas wybór konkretnego modelu. 

Wanna
Dzi  wanny produkowane s  g ównie z akrylu 

i emaliowanej stali. Ale mo na te  kupi

wann eliwn , drewnian , porcelanow ,

marmurow , granitow , miedzian , mosi n ,

a nawet z w ókna szklanego czy kauczuku 

etyleno-propyleno-dienowego. 

Akryl. Najpopularniejsze w tej chwili 

wanny akrylowe s  lekkie, ciep e w dotyku 

i stosunkowo tanie, ale niestety podatne na 

zarysowania. Cz sto maj  fantazyjne kszta ty 

i kolory, poniewa  akryl atwo mo na formo-

wa  i barwi . Wanny te sprzedawane s  zwy-

kle z opcjonaln  akrylow  obudow . Niestety, 

po wypuszczeniu wody tworzywo „spr a” 

si  i nieprzyjemnie skrzypi. O wiele lepszym 

rozwi zaniem jest obudowanie akrylowej 

wanny p ytkami.

Emaliowana stal. Kiedy  to g ównie z niej 

robiono wanny, dzi  ust pi a miejsca akrylo-

wi. Wanny stalowe maj  grubo  od 1,5 mm 

do 3,5 mm, wyst puj  najcz ciej  w kszta cie 

prostok ta (nie mo na niestety formowa  ich 

tak fantazyjnie jak akrylu) i maj  d ugo  od 

90 do 200 cm. S  ci sze, solidniejsze, bardziej 

odporne na rodki chemiczne i zarysowania. 

DYLEMATY

szybki
prysznic

Wanna czy brodzik? 

Tomasz Wojciuk

PYTANIE CZYTELNIKA

Kupi em nowe mieszkanie w blo-

ku i w a nie jestem na etapie 

urz dzania azienki. Z pocz t-

ku my la em, aby wstawi  do 

niej niewielk  wann , ale teraz 

mam coraz wi cej w tpliwo-

ci. Prowadz  szybki tryb ycia, 

w zwi zku z czym nie wiem, czy 

znajd  czas na wylegiwanie si

w puszystej pianie. Ale z dru-

giej strony wanna to komfort 

i wi ksze mo liwo ci – mo na

wyk pa  w niej dziecko, a przed 

wi tami wpu ci  do niej kar-

pia. Majstrowie si  niecierpli-

wi , a ja nie mog  si  zdecydo-

wa . Pomó cie...

REDAKCJA

Jak s usznie Pan zauwa y , ka -

de z rozwi za  ma swoje wady 

i zalety. Wanna jest mo e nieco 

bardziej uniwersalna, ale te  ma 

pewne ograniczenia, jak cho by

to, e nie nadaje si  do ma ych 

azienek. Z kolei prysznic, cho

gwarantuje szybko , funkcjonal-

no  i wygod , nie daje poczucia 

luksusu i nie ma tylu, co wan-

na, walorów u ytkowych. Zanim 

zdecyduje si  Pan na konkretne 

rozwi zanie, warto zada  sobie 

kilka kluczowych pyta  zwi za-

nych z Pana oczekiwaniami i sty-

lem ycia, ale tak e wielko ci

i rozplanowaniem pomieszcze-

nia przeznaczonego na azienk .

A mo e warto pój  na kompro-

mis i nad wann  zamontowa  pa-

rawan albo kupi  wanno-kabin ?

fo
t.

 C
o

ra
m

D uga
k piel

czy

BD4_wannaczyprysznic.indd 116BD4_wannaczyprysznic.indd   116 2009-03-15 15:20:322009-03-15   15:20:32



Wanna czy brodzik?

BUDUJEMY DOM 4/2009 117

Do ich wad mo emy zaliczy  to, e s  zimne 

w dotyku, wlewaj ca si  do nich woda ha a-

suje. Renomowane firmy niekiedy pokrywaj

emali  pow ok  u atwiaj c  sp ywanie wody, 

co pozwala utrzyma  wann  w wi kszej 

czysto ci.

Drewno. Podobno drewniane wanny 

przyw drowa y do nas z Japonii, cho  dzi

wytwarzaj  je równie  polscy producenci. 

Maj  klasyczne, owalne kszta ty. Zwykle robi 

si  je z odpornego na wilgo  i niekorzystne 

warunki atmosferyczne teku lub z drewna 

wi zu, nast pnie ywicuje, a na ko cu pokry-

wa ekologicznymi lakierami. 

eliwo. Wanny eliwne kupuje si  na ca e

ycie. Pomimo ubogiego wzornictwa, maj

niepowtarzalny styl i urok. Ich masywno ,

cho  mo e si  podoba  i jest gwarancj  trwa-

o ci, znacznie utrudnia transport i monta .

D ugo : od 100 do 185 cm. 

Mied . Wanny miedziane wytwarzane s

w Ameryce rodkowej, pomi dzy Gwatemal

a Hondurasem. To tam bowiem yj  ostatni 

mistrzowie trudni cy si  wypalaniem i rozbi-

janiem arz cej si  miedzi. Ka da  wanna ma 

niepowtarzalny kolor, od czerni, poprzez br z, 

a  do z ota. Niestety, za jej oryginalny wygl d

trzeba s ono zap aci  – co najmniej kilkana cie 

tysi cy z otych. 

Kompozyty. Zwykle s  to mieszanki akrylu 

i kwarcu. Wanny takie s  ci kie, solidne, 

odporne na uszkodzenia. S  te  ciep e w 

dotyku i wietnie t umi  d wi k wlewaj cej 

si  do nich wody. Barier  w ich zakupie mo e

stanowi  wysoka cena. 

Kszta t i koszty eksploatacji

Do mniejszych azienek wietnie nadaj

si  wanny naro ne lub o nieregularnych 

kszta tach, do wi kszych – przylegaj ce 

jednym bokiem do ciany uniwersalne wanny 

prostok tne, natomiast do najwi kszych 

– wolno stoj ce. Te ostatnie, jako e s  zwykle 

centralnym punktem wyposa enia naszej a-

zienki, potrafi  kosztowa  nawet kilkadziesi t, 

tysi cy z otych. Cz sto maj   one zdobione 

nogi wykonane ze szlachetnych metali i ranty 

z egzotycznego drewna. Wybieraj c wann ,

musimy zdecydowa , czy b dzie 

ona symetryczna, czy asymetryczna 

(produkowane s  w odmianie prawej 

i lewej), czy b dzie owalna, czy okr -

g a, czy b dzie mia a wyprofilowany 

zag ówek i pod okietniki, a w ko cu 

czy b dzie przeznaczona dla jednej, 

czy dla dwóch osób. Decyduj c si

na konkretny model, musimy 

te  pami ta , e im wanna 

jest wi ksza, tym do k pieli 

zu ywa  b dziemy wi cej wody, 

któr  najpierw trzeba podgrza ,

a nast pnie odprowadzi  do ka-

nalizacji. W ramach oszcz dno ci 

mo na wybra  wann  zw an

w nogach, która b dzie mia a

mniejsz   pojemno .

A mo e prysznic?
Decyduj c si  na prysznic, musi-

my najpierw okre li , w którym 

miejscu azienki chcemy go usta-

wi , czy ma stan  w rogu, czy 

np. przylega  do ciany (kabina 

z gi tego szk a). Mo emy te  wyko-

rzysta  ju  istniej c  wn k  – wów-

czas trzeba wy o y  j  kafelkami 

i zbudowa ciank  dzia ow  – mo na 

wykorzysta  do tego szklane pustaki, 

tafl  szk a (matowego lub przezroczystego) lub 

wodoodporn  p yt  kartonowo-gipsow , któr

pokrywamy nast pnie p ytkami ceramiczny-

mi. Potem trzeba ju  tylko zamontowa  drzwi, 

a w wersji ekonomicznej – kupi  plastikow

zas onk .

Brodzik i kabina prysznicowa

Decyduj c si  na kompletny „modu ” – kabiny 

prysznicowe i brodziki najcz ciej 

sprzedawane s  w kompletach – mu-

simy najpierw okre li  jego podstaw ,

czyli wybra  kszta t, rodzaj i wielko

brodzika. Przyjmuje si , e jego mini-

malne wymiary wynosz  70 ´ 70 cm.  

Je li chodzi o górn  granic , to nie ma 

regu y, przy czym za najwygod-

niejsze uwa ane s  brodziki 

o wymiarach 90 ´ 90 cm. 

Wysoko  brodzika mo e waha

si  od 4 cm do nawet 30 cm. 

Brodziki mog  by  w kszta cie 

kwadratu, elipsy, pó okr gu, pro-

stok ta lub wielok ta. Najcz ciej 

spotyka si  akrylowe (mog  skrzy-

pie ) oraz z emaliowanej stali. S

te  brodziki z lanego marmuru, 

granitu, trawertynu, egzotycznego 

drewna, szk a oraz lakierowanego 

aluminium.

Konstrukcj  kabiny stanowi

profile, wykonane najcz ciej 

z lakierowanego proszkowo 

aluminium, powlekanego 

anodowo lub malowanego far-

bami epoksydowo-proszkowymi. 

 Obszerna akrylowa wanna do zabudowy idealnie sprawdzi si  w du ej

azience

fo
t.

 N
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 Masywna wanna wykonana jest z drewna modrzewiowego. Dzi ki 

zastosowaniu antybakteryjnej odpornej na wilgo  pow oki oraz napinanych 

metalowych oku  wanny s atwe w piel gnacji i wodoszczelne

fo
t.

 K
o

h
le

r

 Panel prysznicowy ze stali i szk a

prezentuje si  bardzo efektownie
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Zwykle elementy konstrukcyjne oraz zawiasy 

w drzwiach s  bia e lub chromowane. cianki 

wykonane s  najcz ciej z polistyrenu, akrylu 

lub hartowanego szk a, które po rozbiciu roz-

pada si  na niewielkie, pó okr g e i ca kowicie 

bezpieczne kawa ki. Przeszklenia mog  by

bezbarwne, g adkie lub z matow  faktur .

Dodatkowo mog  mie  specjaln  pow ok ,

u atwiaj c  sp ywanie wody, co pozwala 

utrzyma  prysznic w czysto ci. Drzwi, otwie-

rane na praw  lub lew  stron , przesuwane 

lub sk adane, s  uszczelnione silikonowymi 

wstawkami i zatrzaskuj  si  na magnesy. 

Wysoko  kabiny mo e wynosi  od 175 cm do 

195 cm. 

Dwa w jednym
Je li kto  nie ma w azience tyle miejsca, eby 

zamontowa  i prysznic, i wann  (pomiesz-

czenie ma powierzchni  nie mniejsz  ni

8 m2), mo e zdecydowa  si  na opcj czon ,

instaluj c nad wann  parawan lub kupuj c

gotow  wanno-kabin .

Parawan

Montuje si  go bezpo rednio na rancie 

wanny, przytwierdzaj c z jednej strony do 

ciany. Jego konstrukcj , podobnie jak kabiny 

prysznicowej, stanowi  malowane na bia o lub 

chromowane profile. cianki s  przewa nie ze 

szk a akrylowego lub polistyrenu. Mo e to by

tak e nieco dro sze, ca kowicie bezpieczne 

szk o hartowane. Przeszklenia mog  by

przezroczyste, matowe 

lub przeszklone. Im maj

g adsz  powierzchni ,

tym atwiejsze jest utrzy-

manie ich w czysto ci. 

Parawany nawannowe 

mog  by  jedno- lub 

kilkucz ciowe, przesu-

wane, sk adane w har-

monijk  lub otwierane 

wahad owo.

Wanno-kabiny

S  to specjalne, niekiedy 

bardzo skomplikowane 

modu y mog ce pe ni

tak e funkcj  domowego spa (hydromasa ,

a nia parowa). Zwykle ich podstaw  stanowi 

wyprofilowana, wykonana z akrylu wanna, 

zako czona z jednej strony g bokim, os oni -

tym kabin  brodzikiem. 

Podsumowanie
Wybieraj c mi dzy wann  a prysznicem, 

musimy mie  na wzgl dzie nie tylko 

funkcjonalno  i preferencje domowników, 

ale te  czynniki ekonomiczne. Podczas 

5-minutowej k pieli pod prysznicem zu-

ywa si rednio oko o 30 l wody, podczas 

k pieli w wannie zwykle nie mniej ni

80 l. Prysznic jest na pewno rozwi zaniem 

szybszym, prostszym, i jak si  okazuje, 

ta szym. Poza tym z powodzeniem mo e

korzysta  z niego tak e osoba starsza, której 

wchodzenie do wanny mo e sprawia  pro-

blemy. Z kolei wanna to komfort, mo liwo

relaksu w pachn cej pianie i raj dla dzieci. 

Poprawia samopoczucie, piel gnuje cia o, 

przynosi ukojenie, odpr a. 

Zarówno prysznic, jak i wanna mog  mie

mniej lub bardziej zaawansowany system 

hydromasa u, a dodatkowo kabin  pryszni-

cow  mo na kupi  z funkcj  sauny.

Najlepszym rozwi zaniem jest zamon-

towanie w azience i wanny, i prysznica. 

Je li brakuje na to miejsca, wówczas 

warto zastanowi  si  nad rozwi zaniem 

czonym, jakim jest wanna z obudow  czy 

wanno-kabina. Je li ograniczona przestrze

w azience zmusza nas do wybrania jednego 

ze sprz tów – kierujmy si  w asnymi prefe-

rencjami.

 Naro na kabina prysznicowa to popularne 

rozwi zanie w niewielkich azienkach

fo
t.

 R
a
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 Do ka dej wanny mo emy dobra  estetyczny 

parawan nawannowy. Najwygodniejsze s  lekkie 

konstrukcje sk adane lub rozsuwane dwu- lub kilku 

elementowe

fo
t.
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 Kabina masa owo-

-parowa zintegrowana 

z wann  dzi ki licznym 

funkcjom, takim jak a nia 

parowa czy bicze szkockie, 

uprzyjemni czas wodnego 

relaksu

prysznica: 

zajmuje mniej miejsca,

jest ta szy w eksploatacji,

k piel zajmuje mniej czasu i jest pobu-

dzaj ca,

jest wygodniejszy dla osób starszych,

mo e mie  funkcje sauny i hydroma-

sa u

wanny: 

sprzyja d ugiej odpr aj cej k pieli piel -

gnacyjnej z du  ilo ci  piany i olejków,

wygodnie my  w niej ma e dzieci,

jest bardziej elegancka,

atwiej utrzyma  j  w czysto ci,

mo e mie  funkcj  hydromasa u.

Zalety

118
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