
R A P O R T 20
CE

RA
M

IK
A 

SA
N

IT
AR

N
A

136

Wwiekach œrednich myj¹ca siê ko-
bieta mog³a byæ pos¹dzona o roz-

wi¹z³oœæ. Pojêcie nagoœci i dotyku cia³a
by³o czymœ grzesznym. Myto siê, wiêc
tylko od œwiêta. Nie by³o ¿adnych spe-
cjalnych pomieszczeñ przeznaczonych do
mycia, skoro prawie nigdy nie za¿ywano
k¹pieli. Dopiero w XVIII wieku zaczê³a
pojawiaæ siê ³azienka i to w tych najbo-
gatszych rezydencjach. Nawet sam król
my³ siê rzadko, a jego dwór u¿ywa³ zaska-
kuj¹co du¿o perfum i pachnide³. 

Tamte czasy minê³y bezpowrotnie.
K¹piemy siê nie tylko od œwiêta, ale kilka
razy dziennie, a przestrzeganie zasad hi-
gieny sta³o siê œwiadectwem pewnego po-
ziomu kultury. £azienka nie jest ju¿ ma-
³ym, ciasnym pomieszczeniem, ale du-
¿ym, przestronnym pokojem, czêsto salo-
nem k¹pielowym z oknem. A w wielu do-
mach pojawia siê wiêcej ni¿ jedna ³azien-
ka. 

Ceramika do ³azienki 
Porcelana wiêkszoœci ludzi kojarzy

siê z zastaw¹ sto³ow¹. Nale¿y jednak pa-
miêtaæ, ¿e to w³aœnie z jej odmian produ-
kowana jest ceramika ³azienkowa. Two-
rzywo to daje mo¿liwoœæ wykonania wy-
robów, które spe³niaj¹ wymagania wy-
trzyma³oœciowe, s¹ odporne na nag³e
zmiany temperatury, kwasy i zasady. Na
przyk³ad prawid³owo umocowana miska
ustêpowa podczas badañ powinna utrzy-
maæ przez godzinê obci¹¿enie statyczne
400 kg, a umywalka 150 kg. 

Ceramika sanitarna wykonywana jest
metod¹ odlewania, najczêœciej w formach
gipsowych. Mo¿e byæ nieszkliwiona lub
szkliwiona (bardziej odporna na zniszcze-
nie). Produkowane s¹ ró¿ne pod wzglê-
dem jakoœci rodzaje ceramiki i od tego
uzale¿niona jest m. in. jej cena. I tak ³a-
zienki wyposa¿a siê w elementy z cerami-

ki pocz¹wszy od najbardziej szlachetnej
i najdro¿szej – porcelany, przez porcelit,
do najpospolitszego i najtañszego fajansu.
Najpopularniejsza jest ceramika w kolo-
rze bia³ym, ale producenci oferuj¹ urz¹-
dzenia w kilkudziesiêciu innych kolo-
rach, zarówno pastelowych jak i bardziej
zdecydowanych. Ceramika ³azienkowa
mo¿e byæ b³yszcz¹ca lub bardzo ostatnio
modna – matowa. Mo¿na te¿ zamówiæ
modele dodatkowo zdobione, na przyk³ad
malowane w kwiaty czy z³ocone.

Coraz wiêcej producentów oferuje ce-
ramikê w dwóch wariantach: zwyk³ym
i ze specjaln¹ pow³ok¹ utrudniaj¹c¹ osa-
dzanie siê brudu. Urz¹dzenia pokryte na
przyk³ad pow³ok¹ Reflex Ko³o maj¹ ide-
alnie g³adk¹ powierzchniê. Nie brudz¹ siê
szybko, a doprowadzenie ich do lœnienia
nie wymaga zbyt wiele czasu. Na po-
wierzchni Reflex drobne krople ³¹cz¹ siê
w wiêksze i szybko sp³ywaj¹ z nieczysto-
œciami. Do codziennej pielêgnacji ca³ko-
wicie wystarcza sucha œciereczka lub g¹b-
ka do przetarcia.
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S³owo „ceramika” po-
chodzi od greckiego
s³owa „keramos”, co

oznacza „czynione
w ogniu”. Tym w³aœnie

mianem okreœla siê
wszystkie wyroby wyko-
nane z gliny lub innych
surowców mineralnych.

Ceramika, choæ znana
od tysiêcy lat, nadal

znajduje zastosowanie
w wielu dziedzinach ¿y-
cia. Wykonuje siê z niej

zarówno naczynia sto³o-
we, ozdoby, jak i mate-
ria³y budowlane, sani-

tarne czy dielektryki
oraz spieki ceramiczne.
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CZYNIONE
w OGNIU

Od porcelany do fajansu
Ceramika to poddana obróbce ciepl-

nej mieszanina kaolinu, gliny, kwarcu
lub skaleni z tlenkami, borkami, azotana-
mi i krzemkami. Zale¿nie od  rodzaju
i proporcji sk³adników ceramikê dzieli-
my na: 
� porcelanê – ma nasi¹kliwoœæ mniejsz¹

ni¿ 0,2%. Zawiera g³ównie substancje
szkliste, mulit i kwarc;

� pó³porcelanê (porcelit) – ma nasi¹kli-
woœæ mniejsz¹ ni¿ 0,4%. Jej sk³ad jest
podobny do sk³adu porcelany; 

� fajans – jego nasi¹kliwoœæ jest wiêksza
lub równa 4%. Zawiera krzemiany, gli-
nokrzemiany, kwarc i niewielkie iloœci
substancji szklistych.

fot. Duravit



Niektórzy producenci na ceramikê
udzielaj¹ nawet piêcioletniej gwarancji.
Zagwarantowana jest niezmiennoœæ bar-
wy, powtarzalnoœæ koloru przez ca³y
okres produkowania wyrobu oraz nie-
wystêpowanie tzw. harysowania szkli-
wa, czyli powierzchniowego pêkania.
W praktyce oznacza to, ¿e umywalka za-
montowana w pobli¿u okna nie wyp³o-
wieje, ale bêdzie mia³a nadal tak¹ sam¹
barwê, co miska ustêpowa czy druga
umywalka zamontowana w g³êbi ³azien-
ki. Jeœli po jakimœ czasie bêdzie ko-
nieczna wymiana wyrobu, np. na skutek
uszkodzenia czy rozbicia, producent
gwarantuje ten sam kolor produktu. Ce-
ramika, na której szkliwo nie pêka,

przez lata wygl¹da estetycznie i ³atwo j¹
utrzymaæ w czystoœci. 

Umywalki 
Wybór umywalek jest naprawdê du¿y.

Bez trudu wybierzemy wiêc model pasu-
j¹cy do naszej ³azienki.

Kszta³ty i rodzaje
Umywalki mog¹ byæ pó³koliste, koli-

ste, bardziej lub mniej wyd³u¿one w elip-
sê, kwadratowe lub prostok¹tne w obrysie
zewnêtrznym. Najczêœciej jednak spotyka
siê umywalki o kszta³tach op³ywowych,
z zaokr¹glonymi naro¿ami. Jest to zgodne
z wymogami ergonomii i sprzyja utrzy-
maniu czystoœci. 

Najwiêkszy jest wybór modeli syme-
trycznych, przeznaczonych do zawiesze-
nia na œcianie �. Niektórzy producenci
oferuj¹ równie¿ modele asymetryczne –
z jednej strony umywalka ma boczn¹ pó³-
kê (stanowi ona z ni¹ jedn¹ ca³oœæ) �.
Mo¿na na niej k³aœæ przybory toaletowe
czy kosmetyki. Umywalki asymetryczne
oferowane s¹ w wersji prawej lub lewej.
W komplecie mo¿na kupiæ szafkê podu-
mywalkow¹. Kolejny rodzaj umywalek to
modele naro¿ne, szczególnie polecane do
ma³ych ³azienek �. Inne, mniej popular-
ne umywalki, to naro¿ne asymetryczne,
czy z dwiema komorami. 

Ostatnio doœæ popularne sta³y siê
umywalki zabudowane w kamiennym lub
drewnianym blacie albo szafce. Du¿e
umywalki mog¹ byæ zintegrowane z bla-
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Wygodna ³azienka
Projektuj¹c zarówno ma³¹, jak i du¿¹

³azienkê, musimy pamiêtaæ o zachowaniu
odpowiednich odleg³oœci miêdzy po-
szczególnymi elementami wyposa¿enia.
Trzeba tak¿e pozostawiæ odpowiednio
du¿o wolnej przestrzeni przed nimi. Ma-
my wtedy gwarancjê, ¿e bêdziemy mogli
z nich wygodnie korzystaæ.

Odleg³oœæ miêdzy umywalk¹ o szero-
koœci do 40 cm, a wykoñczon¹ œcian¹,
drug¹ umywalk¹, bidetem, kabin¹ prysz-
nicow¹ powinna wynosiæ co najmniej
30 cm, a miêdzy umywalk¹ a misk¹ ustê-
pow¹ co najmniej 20 cm. 

Umywalka o szerokoœci nie mniejszej
ni¿ 40 cm powinna znajdowaæ siê w odle-
g³oœci co najmniej 20 cm od kabiny
prysznicowej i miski ustêpowej. 

Odleg³oœæ miski ustêpowej od œciany,
wanny czy kabiny prysznicowej to mini-
mum 20 cm. 

Przestrzeñ jak¹ nale¿y pozostawiæ
przed urz¹dzeniami sanitarnymi:
� umywalk¹ o szerokoœci do 40 cm – pro-

stok¹t o wymiarach (szerokoœæ x g³êbo-
koœæ) 50-100 cm x 70 cm; 

� umywalk¹ o szerokoœci nie mniejszej
ni¿ 40 cm – 100 cm x 70 cm;

� misk¹ ustêpow¹ – 80 cm x 60-80 cm;
� bidetem – 100 cm x 70 cm;
� kabin¹ prysznicow¹ – 80-100 cm x 90-

110 cm;
� wann¹ – 100-170 cm x 70-100 cm.

Planuj¹c ³azienkê, powinniœmy mi-
skê ustêpow¹ umiejscowiæ jak najbli¿ej
pionu kanalizacyjnego. Podejœcie do niej
musi byæ u³o¿one z odpowiednim spad-
kiem, wiêc powinno byæ jak najkrótsze.

� Umywalka o klasycznych kszta³tach z prak-
tycznym relingiem do zawieszania rêczników
(fot. Duravit)

� Dodatkowy blat w umywalce asymetrycznej
mo¿e s³u¿yæ jako pó³ka na kosmetyki (fot. Ko³o)

� Umywalka naro¿na – to praktyczne rozwi¹-
zanie, które umo¿liwia zamontowanie umywal-
ki nawet w bardzo ma³ym pomieszczeniu
(fot. Ko³o)

� Umywalka – ceramiczne naczynie stawiane
na blacie (fot. Duravit)
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tem ceramicznym lub przystosowane do
postawienia na nim �.

Ma³e i du¿e
Typowe szerokoœci umywalek to: 35,

40, 45, 50, 55, 60 cm, natomiast nietypowe
to: 54, 43, 62, 51, 90 cm. G³êbokoœæ umy-
walki (czyli odleg³oœæ jej czo³a od œciany)
to zwykle od 25 do 55 cm. Ma³e umywal-
ki, o szerokoœci do 53 cm, wybiera siê naj-
czêœciej do osobnego WC i s³u¿¹ tylko do
mycia r¹k. Do ³azienek zwykle kupuje siê
umywalki wiêksze, o szerokoœci powy¿ej
53 cm, mo¿na w nich zrobiæ ma³¹ prze-
pierkê czy umyæ g³owê. 

Mocowane na ró¿ne sposoby
Do umywalki mo¿na dokupiæ pó³po-

stument lub postument, który czêœciowo
lub w ca³oœci zakrywa syfon i doln¹ czêœæ
armatury. Niekiedy pó³postument mo¿e
stanowiæ jednoczeœnie element maskuj¹-
cy instalacjê i pó³kê na drobiazgi. S¹ te¿
umywalki luksusowe wyposa¿one, ni-
czym blat sto³u, w dwie ceramiczne nogi.

Standardowy sposób monta¿u umy-
walki to zawieszenie jej na œcianie. Mo¿-
na pozostawiæ widoczny syfon, lub zama-
skowaæ go pó³postumentem � albo po-
stumentem �. Inne sposoby monta¿u to
podwieszenie umywalki w szafce oraz
na³o¿enie na blat. Postument spe³nia
dwie funkcje: zakrywa instalacjê odp³y-
wow¹ i dodatkowo s³u¿y jako podparcie.

Postumenty mog¹ mieæ ró¿n¹ formê: od
najprostszych – g³adkich, owalnych – po
bardzo oryginalne, na przyk³ad w kszta³-
cie stylowych kolumn. Umywalki mo¿na
kupiæ te¿ w komplecie z szafk¹ i relin-
giem.

Umywalki nale¿y montowaæ na wy-
sokoœci 75-85 cm nad pod³og¹. W zale¿-
noœci od rozmiarów i masy ceramiki,
mo¿na zamocowaæ j¹ do œciany za po-
moc¹ œrub, wkrêtów, lub przy u¿yciu

wsporników �. Zwykle elementy mon-
ta¿owe sprzedawane s¹ w komplecie
z umywalk¹. Podczas monta¿u nale¿y
pamiêtaæ o uszczelnieniu miejsc po³¹-

czenia jej z blatem lub ze œcian¹. S³u¿y
do tego taœma z tworzywa lub silikon
tzw. sanitarny.

Z dziur¹ lub bez
Wybieraj¹c umywalkê, trzeba zwróciæ

uwagê, do jakiego rodzaju baterii jest
przystosowana. Niektóre urz¹dzenia maj¹
gotowe otwory do monta¿u baterii stoj¹-
cej, umieszczone centralnie lub z boku.
W innych otwory s¹ tylko naciête, od
strony monta¿owej i trzeba je samodziel-
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� Po³postument zakrywa armaturê odp³ywo-
w¹ pod umywalk¹ (fot. Villeroy & Boch)

� Elegancki postument mo¿e mieæ kszta³t kla-
sycznej kolumny (fot. Villeroy & Boch)

� Schemat dzia³ania przelewu CLOU

� Jednym ze sposobów monta¿u umywalki
jest przykrêcenie jej do œciany (fot. Duravit)

Zamiast tradycyjnego przelewu
CLOU firmy KERAMAG jest nowo-

czesnym systemem przelewowym mon-
towanym w umywalkach i bidetach �.
Ceramika wyposa¿ona w ten system ma
zintegrowany przelew, który przy za-
mkniêtym korku i dop³ywaj¹cej wodzie
umo¿liwia jej jednoczesny odp³yw bez
obawy zalania ³azienki. Umywalki i bide-
ty nie maj¹ wówczas klasycznego otworu
przelewowego.



nie wybiæ. Umywalki bez otworów przy-
stosowane s¹ do monta¿u baterii naœcien-
nych 	.

Miski ustêpowe
Miski ustêpowe mog¹ byæ w ró¿ny

sposób mocowane. I zale¿nie od tego
dziel¹ siê na stoj¹ce i wisz¹ce. 

Miski mog¹ mieæ odp³yw poziomy,
pionowy lub uniwersalny, pozwalaj¹cy
pod³¹czyæ j¹ na któryœ z wymienionych
wczeœniej sposobów, dziêki specjalnej
kszta³tce.

Miski ustêpowe mog¹ mieæ szerokoœæ
36–45 cm, a g³êbokoœæ od 52 cm do ponad
70 cm. Wysokoœæ na której jest siedzisko,

to oko³o 39 cm. Miski ustêpowe mog¹
mieæ klasycznie proste formy 
 albo bar-
dziej wymyœlne – pasuj¹ce do ³azienek
w stylu retro.

Miski stoj¹ce
Jest to tradycyjny rodzaj misek.

Zbiornik sp³ukuj¹cy mo¿e byæ oddziel-
nym elementem zawieszonym na œcianie
na poziomie miski (tak zwany dolnop³uk)
lub stanowiæ z ni¹ komplet (to tak zwany
kompakt). Zbiorniki kompaktowe mog¹
byæ ustawione na misce lub stanowiæ
z ni¹ jedn¹ bry³ê �.

Woda do sp³uczki kompaktu mo¿e byæ
doprowadzona z lewej lub prawej strony.
S¹ równie¿ modele, w których wodê mo¿-
na to doprowadziæ od ty³u lub z do³u.

Miski wisz¹ce
Urz¹dzenia wisz¹ce, od kilku lat co-

raz bardziej popularne, montuje siê na
stela¿ach instalacyjnych, które nastêpnie
obudowuje p³yt¹ gipsowo-kartonow¹ lub
obmurowuje. Sp³uczka równie¿ ukryta
jest w stela¿u. Wokó³ takiej miski ³atwiej
jest utrzymaæ czystoœæ, gdy¿ wszystkie
elementy instalacji ukryte s¹ w œcianie �.

Miski wisz¹ce trzeba zawiesiæ na od-
powiedniej wysokoœci, aby wygodnie by³o
na nich siadaæ.

Miski ustêpowe wisz¹ce i kompakty
zajmuj¹ mniej wiêcej tyle samo miejsca. 

Oszczêdne sp³ukiwanie
W dzisiejszych czasach chcemy, aby

wszystkie urz¹dzenia by³y oszczêdne

w eksploatacji i nowoczesne wyposa¿enie
³azienek daje nam takie mo¿liwoœci. 

Niektóre zbiorniki sp³ukuj¹ce maj¹
dwudzielny przycisk, dziêki któremu
mo¿liwe jest sp³ukiwanie, zale¿nie od
potrzeb, 3 lub 6 litrami wody . Nie-
które modele misek maj¹ mo¿liwoœæ
sp³ukiwania tylko 4,5 litrami wody.
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	 Do baterii œciennych kupuje siê umywalki bez
otworów (fot. Hansgrohe)

� Zarówno miski ustêpowe, jak i bidety mog¹
byæ stoj¹ce (fot.Villeroy & Boch),...

 Przycisk dwudzielny umo¿liwia sp³ukiwanie
– do wyboru – 3 lub 6 litrami wody

Oszczêdne przyciski
Jeœli chcesz oszczêdzaæ wodê, kup

miskê ustêpow¹ z dwudzielnym przyci-
skiem lub funkcj¹ „stop”. Zastosowanie
miski ze sp³uczk¹ wyposa¿on¹ w dwu-
dzielny przycisk i mo¿liwoœci¹ sp³ukiwa-
nia 3 lub 6 litrami wody, w porównaniu
z misk¹ ustêpow¹ tradycyjn¹ (sp³uczka
6 litrów), pozwala czteroosobowej rodzi-
nie zaoszczêdziæ 22 m3 wody rocznie. 

� ...jak i wisz¹ce (fot. Ko³o)


 Zbiornik sp³ukuj¹cy mo¿e stanowiæ komplet
z misk¹ ustêpow¹ – jest to tzw. kompakt
(fot. Hybner)

Masz pytanie – zadaj je na forum dyskusyjnym www.forum.budujemydom.pl
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O skutecznym sp³ukiwaniu decyduje
kszta³t zasyfonowania oraz odpowiednio
wyprofilowana powierzchnia. Innym spo-
sobem na ograniczenie zu¿ycia wody s¹
przyciski „stop” – za ich pomoc¹ mo¿na
przerwaæ sp³ukiwanie w dowolnym mo-
mencie.

Bidety
Prawie wszystkie firmy oferuj¹

w swoich seriach ceramiki miski ustêpo-
we i bidety bliŸniaczo podobne. Podobnie
jak miski – bidety mog¹ byæ stoj¹ce lub
wisz¹ce. Kszta³ty i wymiary bidetów s¹
analogiczne jak sedesów. Do bidetów
mo¿na dokupiæ nak³adkê, dziêki której
wygodniej z nich korzystaæ, albo deskê
drewnian¹ lub z tworzywa �. Nale¿y na
nich zainstalowaæ bateriê z ciep³¹ i zimn¹
wod¹ oraz syfon. Bidet, tak jak umywalka,
ma równie¿ przelew. W niektórych mode-
lach zastosowano system przelewowy
CLOU Keramag. Taki bidet nie ma otwo-
ru przelewowego. Kana³y ceramiczne zo-
staj¹ zast¹pione oddzielnie montowanymi
przewodami plastikowymi tworz¹cymi
z bidetem rodzaj naczyñ po³¹czonych. 

Baterie bidetowe wygl¹daj¹ podobnie
jak umywalkowe, ró¿ni¹ siê tylko zamon-
towanym na koñcu wylewki ruchomym
perlatorem. Mo¿na nim regulowaæ kieru-
nek wyp³ywu strumienia wody. W bidecie
mo¿na wykonaæ dodatkowe otwory, aby
zainstalowaæ bateriê trzyotworow¹ �.

Solidne mocowanie 
Wszystkie wyroby ceramiczne wyma-

gaj¹ odpowiedniego mocowania. Wisz¹ce
bidety, czy te¿ miski ustêpowe nale¿y
przymocowaæ œrubami do stela¿a instala-
cyjnego, a stoj¹ce przykrêciæ do pod³ogi.
Miskê ustêpow¹ z odp³ywem uniwersal-
nym mo¿na pod³¹czyæ do rury kanalizacyj-
nej zarówno poziomej, jak i pionowej �.
Najprostszym systemem mocowania jest
wkrêt przechodz¹cy przez otwór w cera-
mice i zakotwiony w œcianie lub pod³odze
w ko³ku rozporowym. Widoczna czêœæ
wkrêtu zakryta jest plastikowym kaptur-
kiem. 

Jednak coraz czêœciej stosuje s¹ kryte
systemy mocowania – bardziej estetyczne
i praktyczne. Dotyczy to misek ustêpo-
wych i bidetów, zarówno stoj¹cych, jak
i wisz¹cych, oraz pó³postumentów.  Jedy-
nym widocznym dla oka elementem jest
owalny lub okr¹g³y otwór monta¿owy za-
kryty plastikow¹ zaœlepk¹. Dziêki takie-
mu rozwi¹zaniu kszta³t wyrobów mo¿e
byæ nieco inny, a utrzymanie czystoœci
w obrêbie mocowania jest ³atwiejsze �.

Firma Keramag stosuje w swoich wy-
robach mocowanie za pomoc¹ opatento-
wanego systemu zwanego Kerafix. U³at-
wia on monta¿ i demonta¿ przyborów,
sprzyja utrzymaniu czystoœci i jest bardzo
estetyczny. W œciance wyrobu ceramicz-
nego za³o¿ony jest metalowo-plastikowy
element, w którym po stronie wewnêtrz-
nej, niewidocznej dla u¿ytkownika znaj-
duje siê „œlimak”. Jego po³o¿enie ustawia-
ne jest z zewn¹trz za pomoc¹ klucza im-
busowego. Po odpowiednim przekrêceniu
„œlimak” zahacza o metalowy uchwyt i ce-
ramika jest ju¿ zamontowana.              �

Dane teleadresowe wiod¹cych producen-
tów ceramiki ³azienkowej oraz ceny wybra-
nych produktów podajemy w rubryce Info
rynek na str. 144.
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� Bidet musi byæ wyposa¿ony w bateriê bide-
tow¹, która od umywalkowej ró¿ni siê zamon-
towanym na koñcu wylewki ruchomym perla-
torem (fot. Cersanit)

Zrób to sam, czyli jak zamontowaæ
Przystêpuj¹c do zainstalowania mi-

ski lub bidetu nale¿y postawiæ urz¹dze-
nie we w³aœciwym miejscu i na pod³odze
zaznaczyæ jego krawêdŸ oraz pionow¹ oœ
otworu w ceramice. Nastêpnie oba te
punkty nale¿y po³¹czyæ prost¹ i na niej,
w odleg³oœci 40 mm od krawêdzi, przy-
krêciæ dwa plastikowe k¹towniki. Po-
nownie ustawion¹ miskê lub bidet mo-
cuje siê do plastikowych kotew wkrêtem
z metalow¹ tulejk¹. Na zakoñczenie
okr¹g³¹ zaœlepk¹ zakrywa siê miejsce
mocowania.

� Miskê ustêpow¹ z uniwersalnym odp³ywem
mo¿na pod³¹czyæ prawie do ka¿dej instalacji

� Do bidetu mo¿na dokupiæ estetyczn¹ deskê
(fot. Roca)

� Kryty system mocowania pozwala na estetycz-
ny monta¿ miski ustêpowej i bidetu (fot. Oras)


