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Pewna znana w bran¿y firma oferuj¹ca
rozwi¹zania dla osób pragn¹cych

oszczêdzaæ wodê powiadomi³a publicz-
nie, i¿ w Polsce cena przygotowania i do-
starczenia wody (zimnej oraz ciep³ej) do
naszych domów wynosi œrednio 3 z³/m3.
Koszt energii, która musi byæ zu¿yta na
podgrzanie 1 litra wody wynosi œrednio
0,27 z³ za 1  kWh. Statystyczny Polak zu-
¿ywa zaœ ok. 150 litrów wody dzienne,
tzn. 53 m3 w ci¹gu roku. 

Firma owa poinformowa³a równie¿
na co (procentowo) zu¿ywamy wodê, któ-
r¹  powinniœmy oszczêdzaæ:
� picie i gotowanie – 3%;
� mycie naczyñ – 10%;
� higiena: mycie pod prysznicem lub

w wannie – 36%;
� sp³ukiwanie miski ustêpowej – 30%;
� pranie – 15%;
� sprz¹tanie i inne potrzeby – 6%.

Jak wiêc widaæ, najwiêcej zu¿ywamy
wody na higienê i tu powinniœmy wiêc
poszukaæ oszczêdnoœci. 

Prysznic jest tañszym sposobem k¹pie-
li, ni¿ moczenie siê w wannie, bowiem spe-
cjaliœci zak³adaj¹, i¿ nie wytrzymamy zbyt
d³ugo pod strugami wody. Wychodz¹c z te-
go za³o¿enia (krótki prysznic) wyliczyli
skalê oszczêdnoœci a dodatkowo dla porów-
nania przyjêli za³o¿enie, i¿ wanna bêdzie
nape³niona w co najmniej 3/4, czyli prawie
pe³na (pod górny otwór przelewowy). Nie
uwzglêdnili wanny nape³nianej p³ycej!

Efekty tych obliczeñ spece od rekla-
my tak „obrobili” i nag³oœnili, i¿ potocz-
nie utrwali³o siê przekonanie, ¿e KA¯DY
prysznic jest najoszczêdniejsz¹ form¹ k¹-
pieli. To nie jest prawda! Jeœli ktoœ chce
powtórzyæ eksperymenty laborantów
i bêdzie sumienny – naleje do wanny tyle
wody, ile nalewa zwykle do mycia. Zazna-
czy poziom na brzegu wanny. Nastêpnie
(po wylaniu wody z wanny) tak samo d³u-
go bêdzie siê my³ w wannie, ale pod
prysznicem. I znowu zaznaczy poziom

nape³nienia wanny wod¹. Tylko wtedy
prysznic bêdzie u owego kogoœ oszczêd-
niejsz¹ form¹ k¹pieli, jeœli przy tym sa-
mym czasie k¹pieli zu¿yje mniej wody.
Tylko w ten sposób ustalicie rzetelnie,
prawdziwie i DLA SIEBIE, które urz¹-
dzenie jest oszczêdniejsze. 

Przetestowaliœmy s³uchawki, mierz¹c
wodomierzem iloœæ przep³ywaj¹cej wody,
i np. autor tego tekstu na w³asny u¿ytek
JU¯ WIE, ¿e prysznic jest DLA NIEGO
rzeczywiœcie tañszy.
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SŁUCHAWEK
BBoogguuss³³aaww NNoowwaakk

G³owice s³uchawek prysznicowych nie przez
przypadek kosztuj¹ od kilku do kilkuset z³o-
tych! Ogl¹dacie przyk³ad g³owicy – „merce-
desa” wœród s³uchawek. Tu wszystko, wraz
z wyprofilowaniem wnêtrza wg³êbieñ, na
dnie których widaæ otwory wyprowadzaj¹ce
wodê jest perfekcyjne i s³u¿y okreœlonym
celom.

Oto cel: reguluj¹c pokrêt³em w rêkojeœci lub
na g³owicy powodujemy wysuwanie siê
(zielonych na zdjêciu) bolców,  których usy-
tuowanie zwiêksza lub zmniejsza iloœæ wo-
dy. Sam pomys³ nie jest odkrywczy. Chodzi
jednak o to, ¿e modele drogie wykonano
z dobrych materia³ów (tu przy okazji bolce
uniemo¿liwiaj¹ tworzenie siê kamienia)
co gwarantuje bezawaryjn¹ pracê przez lata.

TYLKO urz¹dzenie, które ma  oznaczenie sta-
nowi¹ce gwarancjê oszczêdnoœci – oszczêdza
wodê NA PEWNO. Ka¿de inne – jedynie
oszczêdnoœæ obiecuje. Pomyœlcie! Jeœli np.
s³uchawka prysznica  zosta³a przebadana,
uzyska³a atest „eko” lub „oszczêdny” – czy
jakikolwiek producent zapomnia³by o tym wy-
raŸnie w gwarancji poinformowaæ?!

Strumieñ wody okreœlany mianem „mist”.
Taki kszta³t zobaczycie na zdjêciu powy¿ej,
na którym przy oznaczeniu kszta³tu strumie-
nia producent wyraŸnie zamieœci³ znak
oszczêdnoœci 50%. S³uchawka tego pryszni-
ca daje co prawda strumieñ „mist”, ale wo-
dy nie oszczêdza!
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Ci, którzy chc¹ zaoszczêdziæ na k¹pie-
li w sposób rozumny, musz¹ uwzglêdniæ
ca³oœæ kosztów oraz przyzwyczajenia in-
dywidualne. Musz¹ sprawdziæ litra¿ wa-
nien, wydajnoœæ pryszniców, ceny i dopie-
ro kalkulowaæ.

Z moich doœwiadczeñ wynik³o, ¿e
w skali rodziny oszczêdzimy na k¹pielach
rozumnie, gdy wymienimy wannê (na
akrylow¹ o mniejszej pojemnoœci uzyska-
nej dziêki odpowiedniemu wyprofilowa-
niu misy, a niej jej zmniejszeniu), wstawi-
my kabinê (zmieœci siê dodatkowo na po-
wierzchni wygospodarowanej po wannie
stalowej) i zainwestujemy w dro¿sz¹ s³u-
chawkê prysznicow¹. Koszty inwestycji:
kabina (80x80cm – 165 z³) z brodzikiem
(68 z³), plus s³uchawka (85 z³). Wanna
388 z³ (w promocji). Materia³y do wykoñ-
czenia: flizy, klej, profile – 250 z³ (nie
trzeba by³o rujnowaæ flizów na œcianach)
Robocizna w³asna.

Aby prysznic by³ tani, nie musi byæ
szybki. Chodzi o to, by zu¿yæ na niego
minimaln¹ iloœæ wody. Brak logiki w tym
zdaniu jest pozorny, bowiem projektowa-
ne obecnie s³uchawki potrafi¹ tak napo-
wietrzyæ wodê, i¿ mo¿e jej p³yn¹æ mniej –
tej ró¿nicy nie dostrze¿emy w czasie k¹-
pieli. 

Wspó³czesny prysznic mo¿e byæ ma-
sa¿em, mo¿e relaksowaæ, mo¿e leczyæ...
W³aœnie z myœl¹, jak po³¹czyæ przyjem-
noœæ k¹pieli pod prysznicem z mniejszy-
mi jej kosztami, przetestowaliœmy w to-
warzystwie fachowców kilkanaœcie mode-
li s³uchawek prysznicowych. Wnioski
wyci¹gnijcie sami po przeczytaniu podpi-
sów do zdjêæ. S³uchawki kupujcie w skle-

pach, w których mo¿na je przetestowaæ.
Podróbki zazwyczaj odró¿niaj¹ siê od ory-
gina³ów brakiem jakichkolwiek instruk-
cji czy zaleceñ monta¿owych. Oszczêdno-
œciowe rozwi¹zania i patenty s¹ rzetelne,
jeœli producent w instrukcji czy ulotce re-
klamowej zamieszcza dane instytucji,
która wykona³a testy.

Dobre urz¹dzenia trzeba tylko wyszu-
kaæ, nie przep³aciæ i... dok³adnie spraw-
dziæ, czy s¹ oszczêdne naprawdê. Próba
odpowiedzi polega na streszczeniu efek-
tów wspomnianego testu. Opisem zaj¹³-
bym zbyt wiele miejsca, wszystko zatem
sfotografowa³em. 

Popularny, doœæ powszechnie reklamowa-
ny jako superoszczêdnoœciowy  strumieñ
wody s³uchawki klasy popularnej, tzw.
„podróbki patentowej”, która reklamowa-
na jest jako oszczêdnoœciowa i choæ, co
prawda, rzeczywiœcie p³ynie tu mniej wo-
dy w jednostce czasu – to jednak produ-
cent tej s³uchawki „zagra³” na naszych
sk³onnoœciach do oszczêdzania inaczej.
S³uchawka ma kilka prze³o¿eñ, wszystkie
s¹ nieoszczêdnoœciowe, zaœ to jedno rze-
czywiœcie daje mniej wody, bo ma ma³o
dziurek. Strumieñ jednak jest tak s³aby
i nieefektywny, ¿e u¿ytkownik zwykle prze-
rzuca dŸwignie na wszystkie inne prze³o-
¿enia i z nich korzysta na sta³e. Istota
chwytu reklamowego? To jedno prze³o¿e-
nie daje ma³o wody, wiêc nie ma jak za-
kwestionowaæ faktu, ¿e j¹ oszczêdza. To,
¿e u¿ytkownik sam nie chce z niego korzy-
staæ – to ju¿ jego sprawa, nieprawda¿?

S³uchawka popularnej klasy, ale jedna
z lepszych. Tu producent nic nie wydzi-
wia³. Wykona³ solidny mieszalnik wody
z powietrzem. Strumieñ wody jest maksy-
malnie napowietrzony, co w po³¹czeniu
z poprawnym wykonaniem gwarantuje, i¿
w ka¿dym litrze p³yn¹cej wody macie pó³-
tora litra powietrza. Trudno w to uwierzyæ,
a zw³aszcza skrótowo wyjaœniæ, ale jest
tak: kropelka wody, która dosta³a siê do
rêkojeœci s³uchawki prysznica – zanim wy-
dostanie siê z niej – nabiera w siebie na
kilkucentymetrowej trasie powietrze o ob-
jêtoœci takiej, jak trzy takie same jak ona
kropelki wody. (Niestety, zanim dotrze do
r¹k, pó³torej „kropelki” powietrza ucieka.)
S³uchawki tego typu reklamuje siê jako
pozwalaj¹ce albo potroiæ iloœæ wody do
mycia, albo zaoszczêdziæ co trzeci litr wo-
dy przy tym samym komforcie. W zale¿no-
œci od tego jak szanuje siê producent –
reklamówki albo informuj¹, ¿e ca³oœæ
dzia³a JEDYNIE PRZY ODPOWIEDNIM
CIŒNIENIU WODY (np. hydroforowe nie
bêdzie wystarczaj¹ce), albo nie...

Zdjêcie w³aœciwie napowietrzonego stru-
mienia wody produkowanego przez s³u-
chawkê klasy najwy¿szej. Takie s³uchawki
oszczêdzaj¹ wodê w tak wyraŸny sposób,
¿e „test d³oni” wystarczy. Jest on nastê-
puj¹cy: do d³oni u³o¿onej w miseczkê
puszczacie na sekundê wodê.
Wype³ni j¹ ca³kiem, a w³aœciwie przeleje
siê (bo w prawdziwych oszczêdnoœcio-
wych s³uchawkach nie zd¹¿ycie zakrêciæ
kurka wystarczaj¹co szybko). Odczekajcie
chwilê, a¿ powietrze „wyjdzie” i ze zdu-
mieniem zauwa¿ycie, ¿e na Waszej d³oni
zosta³o – na oko – mniej ni¿ ³y¿ka sto³owa
wody. Szanuj¹ce siê sklepy oferuj¹ce ba-
terie zawsze maj¹ przygotowane stanowi-
sko (zlewozmywak z pod³¹czanymi do wê-
¿a koñcówkami), przy którym sami spraw-
dzicie co kupujecie.


