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JESIEŃ

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•    ciepło, jasno i zdrowo 
– dom wyposażony na jesień

•    detale ważne w wykończeniu 
– poradnik zakupowy

•    co się przyda 
w jesiennym ogrodzie 



onduline.indd   1 10.07.2019   19:09:40



1

 2 kalendarium
 podpatrzone 
 u innych
14  Metamorfoza łazienki 

Efektowna i małym kosztem

        domowe finanse
22  Dogrzewamy się chłodną 

jesienią 
Cieplej w domu w okresie 
przejściowym

26  Czy to są jeszcze żarówki? 
Jak kupować nowoczesne źródła 
światła

 oswajamy remont
30  Tynki na cienko 

Rodzaje i właściwości wypraw 
cienkowarstwowych

36 Małe daszki 
          Zalety gotowych modeli

40  Wymiana kotła 
Jaki będzie funkcjonany

46  Kleje do płytek 
Zaprawa na 
miarę potrzeb

50  Kupujemy 
klamki 
Ważne kryteria 
wyboru 

 
 mieszkać z klasą

54  Strefa ucznia 
Wyposażenie na miarę potrzeb 

60  Fotelowo rodem z PRL 
Moda na fotele z lat 50. i 60.

64  Szerokie deski 
Stylowe okładziny podłogowe

68  Z tęsknoty za naturą 
Inspiracje na czasie

70   Moda na kolory ścian 
Przewodnik po kolorach farb

SPIS TREŚCI

Hanna Jankowska
redaktor naczelna

 FO
T.

 B
U

D
O

M
ED

IA

64

98

76  Mozaika – sprawdzony 
wzór 
Potencjał drobnych elementów

80  W kuchni dla każdego 
Niezbędne sprzęty i elementy 
wyposażenia

86  Do pary zlewozmywak 
i bateria 
Jak je wybrać

92    Zdrowy klimat jesienią 
Urządzenia poprawiające 
jakość powietrza 

  

ogród i posesja
98   Złoto i purpura 

Ogród w kolorach jesieni

102  Królowie parapetów 
storczyki 
Uprawa, gatunki i odmiany

106  Wygodne zbiory 
Narzędzia ułatwiające prace

110  Kreatywne gabiony 
Jak można je wykorzystać

116  Bramo otwórz się 
Wygodne zdalne sterowanie

120   w następnym numerze

Kalendarz redakcji wydającej gazetę 
nie ma nic wspólnego z rzeczywistym. 
Konieczny do przejścia cykl druku 
i kolportażu magazynu zawsze popycha 
nas niemal o całą jedną porę roku 
do przodu – zimą gości u nas wiosna, 
jesienią – pełnia zimy. Również i teraz 
–  słońce jeszcze przypieka, a my 
już rozmawiamy o rozpoczynającej 
się szkole, robimy przegląd szaf, 
zaczynamy się rozglądać za ciepłymi 
zasłonami i prawie w każdym z naszych 
domów rozpoczęły się gorączkowe 
poszukiwania fachowców, którzy 
mogliby zrobić przegląd kotła... przed 
zimą! I chociaż żal nam wakacji 
i wcale nie tęsknimy za jesiennymi 
szarugami, to jednak powoli uwodzi nas 
perspektywa powrotu do normalnego 
trybu wyznaczanego przez szkołę 
dzieci i nasze prace, mniej przerywane 
urlopami. Perspektywa trochę nudnej 
jesieni po szalonym i rozkojarzonym 
lecie z powrotem kieruje nas w stronę 
naszych obowiązków. Odkrywamy, 
że wcale nie musi to być przykre 
odczucie – ta porządkująca siła jesieni 
może być również bardzo twórcza! 
Zarówno w domu czy mieszkaniu, jak 
i w ogrodzie można przeprowadzić 
nie tylko parę zmian, ale wręcz parę 
rewolucji! Bo kiedyż będziemy mieli na 
nie więcej siły niż właśnie wypoczęci 
po lecie? Z pewnością pomysłów na 
jesienne prace dla domu Państwu 
nie zabraknie, a gdyby trzeba było 
inspiracji, ich garść dostarczamy 
w bieżącym numerze. 

Zapraszam do lektury 
Nasz adres: www.mjakmrowka.pl
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JesieńKALENDARIUM
SEZON W OGRODZIE

KLIMATYCZNE LAMPIONY
Nawet odrobina światła w ogrodzie może zmienić ponury 
klimat późnej jesieni. Wybierając lampiony do ogrodu lub na 
balkon, należy zwrócić uwagę na to, czy materiał jest trwały 
i odporny na wilgoć oraz niskie temperatury – jesienią 
sprawdzą się modele wykonane z metalu i szkła, te 
z papieru czy cienkiej bibułki zdejmijmy z drzew i odłóżmy 
na przyszłe lato! Jesienne lampiony powinny być też 
stosunkowo ciężkie, aby nie zwiał ich wiatr. Ze względów 
bezpieczeństwa konieczne są też dobre osłony na świece 
– powinno to być dość grube, trudno tłukące się szkło.  

JESIENNY ZBIÓR MIODU
Ocieplenie klimatu sprawia, że okres aktywności 
pszczół staje się coraz dłuższy. I choć miody jesienne 
stanowią ok. 15% wszystkich zbiorów, to są one 
szczególnie cenne. Bardzo dużo smacznego miodu 
pozyskuje się w tym czasie z nawłoci późnej i nawłoci 
kanadyjskiej oraz z wrzosów. Miód nawłociowy działa 
bakteriobójczo, moczopędnie oraz rozkurczowo, 
a także wspomaga leczenie ran i owrzodzeń. Miód 
wrzosowy ma wyjątkowe walory smakowe, zapachowe 
i zdrowotne. Jest najlepszy na nerki, drogi moczowe, 
gruczoł krokowy, stany zapalne żołądka i jelit oraz stany 
zapalne jamy ustnej oraz gardła. 

KWIATY DO SUCHYCH BUKIETÓW
Choć wydaje się, że moda na suche bukiety minęła, to kwiaty nadające się do suszenia nadal są chętnie uprawiane 
w naszych ogrodach. W odpowiednich warunkach można zasuszyć wiele odmian i gatunków, ale najbardziej w tej roli 
sprawdzają się rośliny specjalnie uprawiane na suche bukiety, których kwiaty nie tracą żywych kolorów oraz idealnie się 
zasuszają. Ich popularne nazwy to suchołuska, nieśmiertelnik czy suchokwiat, fachowe – zatrwian wrębny, dmuszek 
jajowaty, krwawnik wiązówkowaty, kocanka ogrodowa, gipsówka wiechowata. Kwiaty ścinamy przy słonecznej pogodzie, 
pędy nie mogą być wilgotne. Należy pozbawić je dolnych liści, związać w niewielkie pęczki i powiesić główkami do dołu 
w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Łodygi powinny być proste – związujemy je bez zaginania. Unikajmy suszenia na 
słońcu, ponieważ promienie słoneczne powodują przebarwianie się kwiatów.
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OGRÓD ŻWIROWY
To dobre rozwiązanie na coraz 
częściej występujące u nas okresy 
suszy – kamienista warstwa 
zapobiega parowaniu wody! 
Jest łatwy w wykonaniu i pielęgnacji 
– jest mniej chwastów, a rośliny 
są wytrzymałe na suszę. Sadzimy 
w nim trawy oraz byliny kwitnące, 
które kupując możemy rozpoznać po 
grubych, woskowatych, omszonych, 
włochatych lub srebrzystych liściach. 
Choć ogród żwirowy można założyć 
o każdej porze roku, najlepszym 
okresem sadzenia bylin jest wczesna 
jesień. Ziemia jest jeszcze wtedy 
ciepła, co sprzyja rozwojowi korzeni, 
sporo jest też deszczu i temperatury 
nie są zbyt wysokie. Po posadzeniu 
rośliny obficie podlewamy. 

ROWERY DO PRZEGLĄDU PRZED ZIMĄ
Jesienią wielu rowerzystów kończy swoją przygodę z jazdą – koniecznie 
wtedy trzeba prawidłowo zakonserwować rower na okres zimowy. 
Najważniejszym zabiegiem jest jego dokładnie umycie. Jeśli korzystamy 
z myjki ciśnieniowej, pamiętajmy, aby podczas mycia roweru nie kierować 
strumienia wody bezpośrednio na otwory (stery, piasty, suport). Ramę 
rowerową myjemy, używając płynu do mycia naczyń, napęd czyścimy, 
korzystając ze szmatki oraz zwykłej szczoteczki do zębów, która pozwala na 
dokładne wyczyszczenie łańcucha oraz pozostałych elementów. Po wymyciu 
roweru osuszamy go dokładnie, używając ścierek oraz ręczników. Następnie 
rozpinamy hamulce, ustawiamy przerzutki na najniższych trybach, koła 
pompujemy, a ruchome elementy roweru solidnie smarujemy smarem. 

SEKATORY, SIEKIERY I NOŻYCE W RUCH! 
Jesienią należy odpowiednio zadbać o drzewa owocowe. Cięcie najlepiej 
przeprowadzić, gdy na drzewach i krzewach są jeszcze liście. W ten sposób 
unikniemy wycięcia zdrowych gałęzi. Do cięcia tych najcieńszych wystarczy 
sekator nożycowy, grubsze lepiej wycinać sekatorem kowadełkowym 
lub piłą ogrodową. Ścięte pędy i gałęzie najlepiej rozdrobnić przy użyciu 
rozdrabniacza do gałęzi – przygotujemy z nich kompost. Gałęzie możemy 
wykorzystać również jako ściółkę. Odcięte grubsze konary możemy potem 
porąbać siekierą rozłupującą i wykorzystać jako opał do kominka – przy tej 
czynności najlepiej sprawdzi się specjalna siekiera o ostrzach w kształcie 
szerokich klinów. 
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SEZON W OGRODZIE

NIECHŁODNE 
PRZYJĘCIA
Ostatnie dni ciepłej jesieni 
wykorzystajmy na towarzyskie 
spotkania w ogrodzie. Może warto 
wprowadzić tradycję świętowania 
w ten sposób zakończenia zbiorów 
plonów? Przepis jest prosty: 
chwytamy słoneczny moment dnia, 
rozstawiamy stół i spontanicznie 
zapraszamy przyjaciół. Jako menu 
wykorzystujemy wszystko to, co 
właśnie zebraliśmy w ogrodzie tej 
jesieni – zarówno jeszcze świeże 
zbiory, jak i już przetworzone na 
pyszne konfitury, dżemy, przeciery 
i nalewki. Podane na stół posłużą 
jednocześnie jako jego dekoracja. 
Gdy niespodziewanie dopadnie 
nas chłód, rozpalmy ognisko 
lub ogrzejmy się ogrodowym 
podgrzewaczem gazowym. 
Przygotujmy też pledy dla gości.  

JESIEŃ BALKONOWA
Początek jesieni dla wielu 
roślin oznacza koniec okresu 
wegetacyjnego – szczególnie 
wyraźnie widać to zjawisko na 
balkonach i tarasach, gdzie kwiaty 
jednoroczne stanowią podstawę 
doniczkowych aranżacji. Werbeny, 
lobelie czy petunie niezbyt 
dobrze znoszą jesienną pogodę, 
dlatego przestają być atrakcyjne 
i zwykle muszą zostać usunięte 
ze skrzynek i doniczek. Ponieważ 
jednak – póki jest ciepło – nadal 
chętnie będziemy odpoczywać na 
balkonach i tarasach, posadźmy 
na nich nowe rośliny. Kwiaty 
idealne do dekoracji jesiennego 
balkonu to wrzosy i kwitnące o tej 
porze roku wrzośce (wrzosiec 
delikatny, wrzosiec Watsona) oraz 
chryzantemy i złocienie, jak np. 
chryzantema wielkokwiatowa 
i drobnokwiatowa, złocień 
koreański czy krzewiasty. 

ZWIERZĘTA JESZCZE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU!
Coraz krótsze dni sprawiają, że koty i psy nudzą się w domu. 
Właściciele mniej chętnie i krócej spacerują z nimi na świeżym 
powietrzu. A koty i psy, zwłaszcza młode, są wszędobylskie, ciekawskie 
i potrzebują rozrywki. Póki jest ładna pogoda nie zatrzymujmy zwierząt 
w domu, dajmy im się powygrzewać na świeżym powietrzu! Mimo że 
jesienią zwierzęta nie są już tak ekspansywne jak wiosną czy latem, to 
jednak nadal robią w ogrodzie wiele szkód. Jeśli ziemia jest naruszona 
– bo np. wykopujemy właśnie warzywa – możemy być pewni, że 
pies przekopie ją na nowo! Koty również jesienią będą się skradały 
bezszelestnie do ptasich gniazd, dlatego warto obroże zaopatrzyć 
w dzwoneczek.
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JESIEŃ DOBRA DLA 
MAJSTERKOWICZÓW 
Długie jesienne wieczory to idealny 
czas na nadrobienie zaległości 
w domowych pracach technicznych. 
Przejdźmy się po wszystkich 
pomieszczeniach i zróbmy przegląd. 
Z pewnością znajdzie się i kran cieknący 
w łazience, i niejedna zepsuta wtyczka, 
odpadająca listwa przypodłogowa, zepsuty 
zamek w drzwiach, parę obrazków do 
zawieszenia na ścianie. A może też jakaś 
paczka mebli do skręcenia? Pracy wystarczy 
z pewnością do wigilii Bożego Narodzenia! 
Narzędzia latem przydatne do pracy 
w ogrodzie zamieńmy na zestaw domowy. 
Powinny się w nim znaleźć m.in.: wiertarka, 
komplet śrubokrętów, zestaw kluczy 
płaskich, klucz francuski, kombinerki, młotek 
ślusarski, piła, miarka zwijana. 

WYZWANIA DLA DOMU

OKNA GOTOWE 
NA DESZCZE I WIATRY 
Ucieczka ciepła przez nieszczelności między 
ramą a ścianą zewnętrzną może doprowadzać 
do bardzo szybkiego wychładzania się 
wnętrza. Z tego względu warto sprawdzić, 
czy przez miejsca te nie przenika zimno. 
Jeśli tak się dzieje, można przestrzenie te 
uszczelnić montażową pianką poliuretanową. 
Łatwo i precyzyjnie ją nałożymy dzięki 
specjalnemu pistoletowi, możemy również 
użyć pianki w sprayu. Trzeba tylko pamiętać, 
że podczas utwardzania znacznie powiększa 
ona swą objętość. Po zastygnięciu nadmiar 
pianki odcinamy nożykiem technicznym. 
W starszych oknach problemem może być 
szczelina powstająca między szybą a ramą. 
Aby ją zniwelować, warto użyć silikonu. 
Najlepszy będzie bezbarwny, odporny na 
wahania temperatur i promieniowanie UV. 
Zbyt duże szczeliny między skrzydłem 
a ościeżnicą dobrze jest zabezpieczyć 
silikonową uszczelką. Ma ona najlepsze 
parametry termoizolacyjne. Jednak trwalsza 
od niej będzie uszczelka gumowo-silikonowa. 
Najlepiej zastosować uszczelniacze 
samoprzylepne.

PRZEGLĄD KOTŁA
Przed nadejściem zimy warto wykonać również przegląd 
kotła grzewczego oraz przeprowadzić jego konserwację. 
Producenci zalecają, aby sprawdzić kocioł przynajmniej raz 
w roku i najlepiej, aby zrobił to autoryzowany serwisant, który 
zna urządzenia danej marki. Kontrola stanu technicznego kotła 
zapewni jego bezawaryjną pracę w czasie sezonu grzewczego. 
Wyregulowany kocioł zużywa też mniej paliwa (nawet 
o 10%), pracuje bardziej wydajnie i bezpiecznie. Regularne 
przeglądy wydłużają także żywotność urządzenia i często 
są warunkiem koniecznym, aby móc skorzystać z gwarancji. 
Przegląd oraz konserwacja kotła polegają głównie na ocenie 
jego stanu technicznego, oczyszczeniu i wyregulowaniu, 
a w razie konieczności również wymianie poszczególnych 
elementów. Sprawdzane są m.in. palniki, wymienniki ciepła, 
filtry, zabezpieczenia i regulatory. Niektórzy producenci kotłów 
oferują swoim klientom umowę serwisową. 
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KOŁDRY NA NADCHODZĄCE CHŁODY
Kołdry puchowe wytwarzane są z ptasiego puchu, który ma doskonałe 
właściwości termoizolacyjne. Są one bardzo lekkie, ponieważ znajdujące się 
w nich pierze jest wysoce wyporne. Kołdry antyalergiczne, a taki warunek 
spełniają wyroby syntetyczne, są wskazane dla alergików – sztuczne składniki 
nie powodują reakcji alergicznej i co za tym idzie są bezpieczne dla organizmu. 
Ponadto są one bardzo higieniczne – można je prać w wyższych temperaturach 

niż w przypadku tych wykonanych z puchu. Ich kolejnym 
plusem jest niska cena w porównaniu z kołdrami 

puchowymi. Kupując pościel syntetyczną, sprawdźmy 
gramaturę wypełnienia. Kołdry zimowe są grubsze, 
mają wyższą gramaturę. Ciekawym rozwiązaniem 
są modele 4 Pory Roku – zestaw składa się z dwóch 
kołder (zwykle wiosenno-jesiennej oraz lekkiej 
letniej) połączonych ze sobą metalowym zatrzaskiem. 

Rozwiązanie to pozwala dostosowywać grubość kołdry 
do potrzeb użytkowników oraz aury za oknem.

ZDROWE SZYNKI 
Garnek przeznaczony do 
parzenia mięs i wędlin pozwala 
na przygotowanie domowych 
szynek, które będą zdrowe 
i pozbawione konserwantów. 
Naczynie może być wykonane 
ze stali nierdzewnej, aluminum 
lub tworzywa sztucznego 
i silikonu. Szynkowary często są 
wyposażone w sprężynę ze stali 
nierdzewnej, która zapewnia 
stały docisk parzonej szynki 
– ponieważ objętość mięsa 
w czasie gotowania 
zmienia się, 
sprężyna pozwala 
na utrzymanie 
go w zwartym 
kawałku. Mięso 
wkłada się do 
specjalnego worka, 
który zapobiega 
wyciekaniu 
soków do wody. 
Są też modele 
nie wymagające 
zalewania mięsa 
wodą. 

KUCHNIA BEZ OPARÓW
Przygotowanie dużej ilości przetworów nadwyręża nie 
tylko nasze siły, ale również naszą kuchnię – wiele z nich 
wymaga wielogodzinnego gotowania i pasteryzowania. 
Niełatwo w takich momentach pozbyć się zapachów 

WYZWANIA DLA DOMU

i osadów z pary pochodzących od gotującyh 
się dżemów i konfitur. Sprawny i wydajny 
okap kuchenny staje się wówczas sprzętem 
nieocenionym! Producenci podają wydajność okapu 
w metrach sześciennych na godzinę (m3/h). 
Dobry okap kuchenny powinien przefiltrować 
całe powietrze z kuchni co najmniej 6 razy 
w ciągu godziny. Również zbyt głośna praca może 
przeszkadzać w codziennych 
czynnościach, szczególnie 
w kuchniach połączonych 
z salonem. Dlatego warto 
zwracać uwagę na 
poziom dźwięku 
podczas jego 
pracy. 



dafi.indd   1 06.07.2019   16:42:33



KALENDARIUM
     jesień

10  jesień 2019

OCIEPL WNĘTRZA 
ZASŁONAMI 
Tkaniny potrafią całkowicie odmienić wizerunek wnętrza 
i wprowadzić nastrojowy klimat. Jesienią zwiewne firany 
wymieniamy na grubsze, o mięsistym splocie i ciepłych 
kolorach. Wówczas okna ubrane w takie zasłony będą 
optycznie lepiej izolować nas od chłodu. Warto sięgnąć 
po tkaniny żakardowe. O tej porze roku efektownie 
prezentują się klasyczne desenie kwiatowe (unikajmy 

drobnych kwiatów, które kojarzą 
się z wiosenną łączką) i kraty. 

Możemy też skorzystać 
z cieńszych, zwykle 

tańszych tkanin, ale 
w kolorach jesiennych 
lub z wzorami 
jesiennych 
motywów. 
Pamiętajmy, że 
grube zasłony 
będą wymagały 
odpowiednio 

wytrzymałego 
karnisza. 

ZDROWE ŚWIATŁO 
Dobre oświetlenie bardzo szybko poprawia 
widzenie. Doposażenie mieszkania 
w nadplanowe punkty oświetlenia 
ogólnego może wymagać remontu, ale 
już użycie dodatkowych opraw stojących 
– podłogowych lub stołowych – jest bardzo  
łatwe i nie tak drogie. Sprawmy więc sobie 
jesienią przynajmniej jedną nową lampę! 
Źródła światła usytuowane w różnych 
miejscach pomieszczenia, ale poniżej 
linii wzroku tworzą we wnętrzu przytulny, 
intymny klimat, który jednocześnie 
poprawia nastrój. Dodatkowo rozjaśniają 
one ciemniejsze zazwyczaj obszary pokoju, 
dzięki czemu jest on oświetlony bardziej 
równomiernie, bez stref cienia. Czasami 
wystarczą dwie nieduże lampki stołowe 
i nastrój domowników poprawia się 
natychmiast. Doświetlmy też lampą stołową 
lub podłogową kącik telewizyjny. Niezwykle 
ważną sprawą jest także redukowanie 
szkodliwego olśnienia. Jest to zjawisko 
występowania w polu widzenia nadmiernie 
jaskrawych obrazów źródeł światła, 
opraw oświetleniowych lub ich odbić od 
elementów wyposażenia pomieszczenia. 
Olśnienie może przeszkadzać w wyraźnym 
widzeniu i wywoływać nadmierne 
zmęczenie wzroku. Chcąc, aby było jaśniej, 
sięgamy często po przezroczyste klosze, 
niestety sprzyjają one zjawisku olśnienia, 
uwidaczniając jaskrawe źródła światła.

WYZWANIA DLA DOMU

CIEPŁO I CIŚNIENIE POD KONTROLĄ
Temperatura pomieszczenia ma wpływ na nasze zdrowie 
i samopoczucie. W sezonie grzewczym optymalna 
temperatura w domu nie powinna przekraczać 20°C, ale 
w sypialni wystarczy 18°C. W kuchni, gdzie z uwagi na 
gotowanie zazwyczaj jest najcieplej, śmiało może być 
19-20°C. W łazience warto zwiększyć temperaturę nawet 
do 25°C. Zaopatrzmy się jesienią w termometr pokojowy, 
zewnętrzny i barometr! 
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GRZEJĄCE WORECZKI 
Zaletą termoforów jest to, że potrafią trzymać ciepło nawet przez 
kilkanaście godzin. W tradycyjnych modelach pokrowiec zazwyczaj 
wykonany jest z tkaniny (coraz częściej z ozdobnej wełny czy aksamitu), 
natomiast wkład to specjalny gumowy pojemnik, który po napełnieniu 
gorącą wodą, należy dokładnie zakręcić. Na rynku dostępne są również 
tzw. suche termofory. Wkład stanowią pestki winogron, gryka czy 
borowina. Nagrzewa się go np. w piekarniku, kuchence mikrofalowej, 
grzejniku i wkłada do pokrowca. Podobnie postępujemy z termoforami 
wypełnionymi specjalnym żelem. Modele suche i żelowe są 
bezpieczniejsze od tradycyjnych – nie ma ryzyka, że przez źle dokręcony 
lub nieszczelny korek woda wyleje się i poparzy nas czy nasze dziecko. 

KOCE I PLEDY
Polarowe, flanelowe, bawełniane, wełniane... 
Koce są niezastąpione, gdy za oknem 
nieprzyjemna aura. W sprzedaży dostępnych 
jest wiele pledów, różniących się rodzajem 
włókien, designem i oczywiście ceną. Na 
jesienne chłody wybierajmy bardzo grube 
koce, np. z wełny czesankowej plecione 
w charakterystyczne warkocze. Wełniane 

koce mają wiele zalet m.in.: są 
lekkie, na wełnie nie gromadzą 
się tak bardzo zabrudzenia 
i kurz. Doskonale trzymają 

ciepło, a ponadto prezentują 
się niezwykle stylowo. 

Pamiętajmy jednak, 
że wełniane koce 
są środowiskiem 
preferowanym 
przez mole oraz 
często podrażniają 
wrażliwą skórę. 

ŚWIECE NA JESIENNE 
ZMIERZCHY
Długie jesienne wieczory 
spędzane w domu możemy 
uprzyjemnić sobie za pomocą 
świeczek zapachowych. 
Są jednocześnie żródłem 
nastrojowego światła i aromatu, 
jaki roztaczają w powietrzu. 
Walory zapachowe uzyskuje 
się poprzez dodanie do wosku 
olejków eterycznych 
Zwróćmy uwagę, aby wonne olejki 

były jak najbardziej naturalne 
– substancje syntetyczne 
(sztuczne) mogą emitować do 
powietrza bardzo szkodliwe 
związki. Unikajmy świec 

parafinowych, które podczas 
spalania uwalniają substancje 
potencjalnie bardzo szkodliwe 
dla zdrowia (m.in. benzen 
i toluen). 

WYZWANIA DLA DOMU
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SZEROKA OFERTA DOSTĘPNYCH CENOWO NOWOCZESNYCH SPRZĘTÓW 
ŁAZIENKOWYCH ORAZ OGROMNY WYBÓR NIEDROGICH PŁYTEK 
CERAMICZNYCH ZACHĘCAJĄ DO REMONTÓW STARYCH ŁAZIENEK. 
BYLE TYLKO ZNALEŹĆ DOBRYCH WYKONAWCÓW!  

Metamorfoza
AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

ŁAZIENKI
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Łazienka w  starym domu na 
wsi już od lat domagała się re-
montu. Mieszkańców raziły 

przestarzałe i mocno podniszczone 
urządzenia, a także nieświeżo wy-
glądające i popękane w wielu miej-
scach płytki. Problemem były rów-
nież niesprawne instalacje. I choć 
od paru lat dom wykorzystywany 
jest tylko latem, to słaba spraw-
ność przydomowego szamba i cie-
pła woda dostępna tylko z małego 
bojlera zaburzały komfort nawet 
krótkich pobytów. 

NA DOBRĄ EKIPĘ WARTO 
POCZEKAĆ
Niedobór profesjonalnych wyko-
nawców nie ułatwia decyzji remon-
towych. I tak było również i w tym 
przypadku. Właściciele domu mają 
wprawdzie zaprzyjaźniony i spraw-
dzony duet fachowców, ale cieszy 
się on zarazem ogromnym powo-
dzeniem – nic dziwnego, że przez 
parę lat trudno było zgrać w tym sa-
mym czasie oba kalendarze. Skoro 
więc nagle znalazła się luka w gra-
fiku wykonawców, a  gospodarze 
zgromadzili odpowiednie fundu-
sze, postanowili tym razem skorzy-
stać z okazji. Decyzja była tym ła-
twiejsza, że dom właśnie parę mie-
sięcy wcześniej przeszedł remont 

ogrzewania – nowy kocioł olejowy 
rozwiązał problem podgrzewa-
nia wody również latem. Niemal 
w  tym samym czasie wieś została 
skanalizowana. Gospodarze z dnia 
na dzień stanęli przed poważ-
nym wyzwaniem. Kompletnie nie-
przygotowani mieli ledwie zaryso-
waną koncepcję łazienki i żadnych 
materiałów! I  na wszystko tylko 
2 tygodnie! 

PODCZAS REMONTU 
ŁAZIENKI WARTO ZADBAĆ NIE 

TYLKO O JEJ ODŚWIEŻENIE 
WIZUALNE, ALE PRZEDE 
WSZYSTKIM POPRAWIĆ 
FUNKCJONALNOŚĆ 

I KOMFORT. 
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Na szczęście mając na koncie 
kilka wspólnych remontów, wła-
ściciele mają do wykonawców 
pełne zaufanie, a  pan Jacek do-
skonale zna ich gust i  oczekiwa-
nia. Taka współpraca, jak twier-
dzi pani Hania, to podstawa uda-
nego przesięwzięcia. „Dla mnie 
kluczową sprawą jest to, że pano-
wie są zupełnie samodzielni, ja 
organizuję tylko większe zakupy 
–  sprzętów, okładzin, drzwi, wy-
konawcy kupują wszystkie po-
zostałe materiały sami. Bardzo 
ułatwia to organizację remontu, 
oszczędza przede wszystkim mój 
czas, a  ponadto zmniejsza ry-
zyko błędów podczas zakupów. 
Pan Jacek ma też odpowiednie 
auto, którym jest w  stanie bez 
zamawiania kosztownego trans-
portu przewieźć materiały. Atu-
tem sprawdzonej ekipy jest też 
doświadczenie – to główna pod-
stawa zaufania. Fachowiec z dłu-
goletnią praktyką doskonale zna 
nowoczesne technologie. Potrafi 
też doradzić w doborze sprzętów 
i chemii budowlanej.” 

PROJEKT NA BIEŻĄCO
W  domu wybudowanym pod ko-
niec lat 50. ubiegłego wieku pier-
wotnie nie było określonego miej-
sca na łazienkę. Po paru latach 
urządzono ją w  części korytarza, 
odcinając komunikację do jednego 
z  pokojów umieszczonych począt-

kowo w amfiladzie. Potem, po do-
budowaniu dwóch pomieszczeń, 
łazienkę przeniesiono do dawnej 
kuchni, na której zapleczu była ko-
tłownia z piecem węglowym. Taki 
układ funkcjonował przez dziesię-
ciolecia, dopóki nie wymieniono 
kotła na olejowy i nie umieszczono 
go w  innym miejscu. Siłą rzeczy 
łazienka była pomieszczeniem 
przejściowym – na wprost wejścia 
są drzwi do starej kotłowni, nad 
nią stryszek. W  tak trudnym po-
mieszczeniu doświadczenie wyko-
nawców nabiera ogromnego zna-
czenia. Fachowcy od razu zabrali 
się do usuwania starych sprzętów 
i  płytek, nie czekając aż dojrzeje 
koncepcja estetyczna czy nawet 
funkcjonalna łazienki. Na bieżąco 

określano też kosztorys – to do-
piero fachowcy uświadomili pani 
Hani ogrom kosztów, jakie ponio-
słaby przy połączeniu łazienki 
ze starą kotłownią czy remontu 
stryszku.  

WYBORY ESTETYCZNE
Dom na wsi funkcjonujący jako 
letni powinien być tak zaaran-
żowany, aby przetrwał wszel-
kie mody. Właściciele zdecydo-
wali się więc na ponadczasową 
klasykę. Punktem wyjścia były 
płytki podłogowe – biało-czarny 
wzór nawiązujący do portugal-
skich płytek cementowych praw-
dopodobnie nigdy się nie zesta-
rzeje. Do tak wyrazistej podłogi 
idealnie pasują ścienne białe 
płytki 20. ze ściętymi brzegami, 
które wyglądają jak stare kafle 
piecowe. Płytki położono do wy-
sokości 1,2 m, jedynie w  stre-
fie prysznicowej okładzina sięga 
wyżej. Aby całość nie była mo-
notonna, wybór padł na ciemną 
szafkę podumywalkową wyko-
naną z  drewna, pomalowaną na 
modny czarnobrąz. Z  tej samej 
kolekcji jest szafka z  lustrem. 
Nieco zaskakującym elementem 
jest kryształowa lampa sufitowa 
– dodaje wnętrzu szyku! Aby nie 
wprowadzać zbyt wielu kolorów, 
tkaninowe kosze wypełniające 
półkę w  szafce podumywalkowej 
zostały wybrane w czarne kwiaty 
na białym tle, podobną kolory-
stykę ma firanka i ręczniki. 
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KROKI PRZED I PO

Nowoczesna strefa WC
Wymiana starego sedesu stojącego 
na nowoczesną podwieszaną miskę 
była oczywistą decyzją. Przestarzała 
konstrukcja WC i niesprawna 
spłuczka dały się we znaki. Jednak na 
zamontowanie stelaża do podwieszanej 
miski ustępowej potrzebne było miejsce 
o określonej szerokości, a między 
narożnikiem ścian a oknem z nisko 
schodzącym parapetem jest dość 
wąsko. Na szczęście udało się znaleźć 
stelaż o szerokości idealnie dopasowanej 
do miejsca. Po jego zabudowaniu 
i wykończeniu powstała praktyczna 
półka, którą pan Jacek wykończył 
drewnianą deseczką pomalowaną na 
ciemnobrąz – ten sam kolor, który mają 
meble w strefie umywalkowej. Pod 
oknem, między miską ustępową i pralką 
wygospodarowano miejsce na lekki 
wiklinowy fotel – znakomicie podnosi on 
komfort korzystania z łazienki!  

Umywalka w nowym 
miejscu
W starej łazience umywalka była 
wciśnięta w kąt między oknem 
a drzwiami do kotłowni, jednak w tym 
samym miejscu nie zmieściłaby 
się umywalka z szafką, a na ścianie 
odpowiedniej wielkości lustro. Po 
usunięciu wanny zwolniło się miejsce 
przy drzwiach – okazało się, że tutaj 
będzie go wystarczająco dużo na 
komfortową strefę umywalkową. 
W miejscu po starej umywalce mieści się 
pralka – na razie zostawiono starą dość 
głęboką, która nieco zastawia drzwi do 
pralni. W planach jest jednak wymiana jej 
na płytszy model i w ten sposób konflikt 
z drzwiami zostanie zażegnany. 

Podstawowa zmiana – prysznic zamiast wanny
Odległość od narożnika do drzwi do kotłowni pozwoliła na umieszczenie tam prysznica. Zdecydowano się na kabinę 
pięciokątną, która wprawdzie nie zapewnia takiego komfortu jak półokrągła, jednak ścięty narożnik sprawia, że zajmuje ona 
w łazience naprawdę mało miejsca. Otwierane drzwiczki mają niewielki wysięg – w tym przypadku nie ma konfliktu ani 
z drzwiami do kotłowni, ani z żadnym ze sprzętów. Komfort korzystania starszym osobom zapewni niski brodzik. 
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KLUCZOWE PRACE PODCZAS REMONTU ŁAZIENKI
Przygotowanie podłoża
Remont rozpoczynamy od usunięcia starej okładziny. 
Przedtem jednak należy odciąć odpływ wody, odłączyć 
prąd w łazience i zdemontować stare instalacje. 
Terakotę lub glazurę skuwa się młotkiem i stalowym 
przebijakiem lub pneumatyczną młotowiertarką 
z funkcją kucia. Po skuciu płytek, może okazać się, że 
ściany i podłogi są krzywe. Należy je wtedy wyrównać 
– np. szpachlami cementowymi. Podłoże, na którym 
będzie układana nowa okładzina z płytek ceramicznych 
musi być równe, mocne, nośne, suche oraz wolne 
od rys. Powłoki malarskie oraz inne warstwy, które 
mogłyby wpłynąć na pogorszenie przyczepności 
kleju trzeba usunąć. Przygotowane podłoże musimy 
dokładnie zagruntować.

Co zrobić z gruzem?
Remont łazienki wiąże się ze stertą śmieci 
i gruzu, które trzeba gdzieś wyrzucić. Odpadów 
takich jak gruz nie można traktować jako 
„zwykłych śmieci”, a więc nie należy ich 
wyrzucać do standardowych pojemników 
w śmietnikach. Gruz, odpady rozbiórkowe 
i budowlane trzeba składować w specjalnych 
workach. Natomiast przy większych ilościach 
odpadów konieczne jest zamówienie specjalnego 
kontenera. Tzw. opłata śmieciowa, którą płacą 
mieszkańcy, bardzo często nie obejmuje wywozu 
oraz utylizowania gruzu. Gruzu nie wolno 
składować na swojej posesji, ale można go 
wykorzystać do budowy wzniesień, umacniania 
ścieżek i podjazdów.

Montaż nowych sprzętów
Do obudowy sprzętów takich jak stelaż WC czy wanna 
stosuje się płyty gipsowo-kartonowe o zwiększonej 
wodoodporności, popularnie zwane „zielonymi”. Tam, 
gdzie płyta będzie pokryta glazurą, konieczne jest 
podwójne płytowanie, czyli dwie warstwy płyt g-k 
przykręcone jedna na drugą. Jest to niezbędne, ponieważ 
okładziny twarde i łamliwe, takie jak glazura, muszą mieć 
odpowiednią nośność.

Układanie okładzin
Montaż płytek wymaga nie tylko praktycznych 
umiętności wykonawców, ale też 
przemyślanego projektu. Trzeba zaplanować 
na przykład układ płytek w narożnikach ścian, 
przy podłodze oraz na obudowie sprzętów. 
Fachowcy powinni też pamiętać o wykonaniu 
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
pod nową okładziną.
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Problem na czasie
NAWET JEŚLI 
TEMPERATURA 
NA ZEWNĄTRZ 
NIE JEST 
JESZCZE 
NA TYLE NISKA, 
BY NA STAŁE 
WŁĄCZYĆ 
OGRZEWANIE, 
KOMFORT 
TERMICZNY 
WNĘTRZ 
MOŻEMY 
POPRAWIĆ, 
KORZYSTAJĄC 
Z INNYCH 
ŹRÓDEŁ 
CIEPŁA.

Kominek i biokominek
FUNKCJĘ POMOCNICZEGO ŹRÓDŁA 
CIEPŁA PRZED SEZONEM GRZEWCZYM MOŻE 
PEŁNIĆ KOMINEK, KTÓRY DODATKOWO  
TWORZY PRZYTULNY KLIMAT. CIEPŁO 
DOMOWEGO OGNISKA GRZEJE NIE 
TYLKO NASZE CIAŁA, ALE I ZMYSŁY! JEDNAK 
PAMIĘTAJMY, ŻE NA MOCY USTAWY 
ANTYSMOGOWEJ NOWO INSTALOWANE 
KOMINKI MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA 
EKOPROJEKTU, A POCZĄWSZY OD 2023 R. 
STARE KOMINKI TRZEBA DOPOSAŻYĆ 
W FILTRY REDUKUJĄCE EMISJĘ PYŁU. DOBRYM 
ROZWIĄZANEM JEST BIOKOMINEK, KTÓRY 
DO OPALANIA WYKORZYSTUJE BIOPALIWO. 
NIE WYMAGA ON INSTALACJI KOMINOWEJ, 

DOGRZEWAMY SIĘ
CHŁODNĄ JESIENIĄ

A JEDYNYM WYMOGIEM JEST STAŁY DOPŁYW 
POWIETRZA. DO DYSPOZYCJI MAMY ZARÓWNO 
MODELE DO ZABUDOWY, JAK I WOLNO STOJĄCE. 
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ICH PRACA OPIERA SIĘ NA KONWEKCJI 
– ZIMNE POWIETRZE Z POMIESZCZENIA 
JEST ZASYSANE PRZEZ URZĄDZENIE 
(NAJCZĘŚCIEJ OD DOŁU), A PO 
OGRZANIU WE WNĘTRZU ULATNIA 
SIĘ Z GRZEJNIKA I POWOLI UNOSI 
W POMIESZCZENIU. JEDNOCZEŚNIE 
ZIMNE POWIETRZE CAŁY CZAS JEST 
ZASYSANE I OGRZEWANE. GRZEJNIKI 
KONWEKTOROWE SZYBKO SIĘ 
NAGRZEWAJĄ, CO MA ZNACZENIE 
ZWŁASZCZA W PRZYPADKU 
NIEWIELKICH POMIESZCZEŃ 
– MOŻEMY TAKŻE BEZ PROBLEMU 
USTAWIĆ ICH TEMPERATURĘ ZA 
POMOCĄ REGULATORA. JEDNAK 
PO WYŁĄCZENIU W DOŚĆ KRÓTKIM 
CZASIE STAJĄ SIĘ ZIMNE. 

Ciepło z klimatyzacji
OGRZEWANIE KLIMATYZATOREM 
W OKRESACH PRZEJŚCIOWYCH JEST 
ROZWIĄZANIEM EKONOMICZNYM 
I FUNKCJONALNYM, DOSKONALE 
SPISUJĄCYM SIĘ JAKO DODATKOWE 
ŹRÓDŁO CIEPŁA. URZĄDZENIA 
NIE TYLKO PEŁNIĄ FUNKCJĘ 
OGRZEWANIA, ALE RÓWNIEŻ 
WYTWARZAJĄ CZYSTE I ZDROWE 
POWIETRZE – WSZYSTKIE JEDNOSTKI 
WEWNĘTRZNE WYPOSAŻONE SĄ 
W FILTRY POCHŁANIAJĄCE KURZ, 
PYŁKI I WSZELKIE ZANIECZYSZCZENIA 
Z POWIETRZA. JEŻELI ZALEŻY NAM 
NA UŻYWANIU KLIMATYZATORA DO 
WSPOMAGANIA OGRZEWANIA, WARTO 
WYBRAĆ MODEL Z INWERTEREM.

Termowentylator – ale jaki
TRADYCYJNE TERMOWENTYLATORY GŁOŚNO 
PRACUJĄ I POBIERAJĄ STOSUNKOWO DUŻO 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZY NIEWIELKIEJ SILE 
DZIAŁANIA. ROZWIĄZANIEM SĄ TERMOWENTYLATORY 
KWARCOWE. DZIAŁAJĄ RÓWNIE SZYBKO JAK 
URZĄDZENIA Z GRZAŁKĄ, JEDNAK NA INNEJ 
ZASADZIE – NIE OGRZEWAJĄ POWIETRZA, ALE 
EMITUJĄ CIEPŁO I ŚWIATŁO, DAJĄC WRAŻENIE 
PORÓWNYWALNE Z PADAJĄCYMI NA SKÓRĘ 
PROMIENIAMI SŁONECZNYMI. ICH NAJWIĘKSZĄ 
ZALETĄ JEST MOŻLIWOŚĆ PRZENIESIENIA W INNE 
MIEJSCE ORAZ UKIERUNKOWANIA STRUMIENIA 
CIEPŁEGO POWIETRZA. 

Grzejniki konwektorowe
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Elektryczne ogrzewanie podłogowe w łazience

POZA SEZONEM GRZEWCZYM 
W ŁAZIENCE BARDZO CZĘSTO 
PANUJE CHŁÓD. MOŻNA 
TEMU ZARADZIĆ, MONTUJĄC 
ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE. INSTALACJA 
GRZEWCZA MOŻE MIEĆ 
POSTAĆ KABLI UKŁADANYCH 
W PĘTLE LUB MAT GRZEJNYCH. 
PRZEWODY NAJLEPIEJ 
ZAMONTOWAĆ NA ETAPIE 
BUDOWY DOMU. NATOMIAST 
MATY GRZEJNE MOŻNA 
UŁOŻYĆ TAKŻE NA STARĄ 
POSADZKĘ, NP. PODCZAS  
REMONTU ŁAZIENKI. TO 
DOBRE ROZWIĄZANIE, JEŚLI 
ZALEŻY NAM NA SZYBKIM, ALE 
DORAŹNYM  PODGRZEWANIU 
PODŁOGI. 

Grzejnik z grzałką
GRZAŁKĘ ELEKTRYCZNĄ  
UMIESZCZA SIĘ W GRZEJNIKU 
I PODŁĄCZA DO SIECI 
230 V. PODGRZEWA 
ONA ZNAJDUJĄCĄ SIĘ 
W GRZEJNIKU WODĘ, 
DZIĘKI CZEMU MOŻE ON 
PRACOWAĆ PRZEZ CAŁY ROK, 
RÓWNIEŻ NAWET GDY SEZON 
GRZEWCZY DOPIERO PRZED 
NAMI. GRZAŁKA STWARZA 
M.IN. MOŻLIWOŚĆ REGULACJI 
I PROGRAMOWANIA 
TEMPERATURY. 
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Grzejniki olejowe 
WEWNĄTRZ GRZEJNIKA 
SĄ JEDNA LUB KILKA 
GRZAŁEK ELEKTRYCZNYCH. 
PODGRZEWAJĄ ONE OLEJ, 
KTÓRY MAGAZYNUJE CIEPŁO 
I NAGRZEWA ŚCIANKI 
GRZEJNIKA, A ONE ODDAJĄ 
CIEPŁO DO POMIESZCZENIA. 
WŁAŚCIWOŚCI OLEJU 
SPRAWIAJĄ, ŻE NAGRZEWA SIĘ 
ON STOSUNKOWO DŁUGO, 
ALE TEŻ WOLNO STYGNIE 
– GRZEJNIK MOŻE BYĆ CIEPŁY 
JESZCZE KILKADZIESIĄT MINUT 
PO WYŁĄCZENIU. DO ZALET 
TEGO TYPU URZĄDZEŃ NALEŻY 
TEŻ ICH MOBILNOŚĆ. ŁATWO 
JE PRZENIEŚĆ – SĄ ZWYKLE 
NA NÓŻKACH, A PODŁĄCZA 
SIĘ JE DO INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ ZA POMOCĄ 
WTYCZKI. DZIĘKI TEMU MOŻNA 

JE USTAWIAĆ W RÓŻNYCH 
POMIESZCZENIACH ZALEŻNIE 
OD POTRZEB. WARTO WYBRAĆ 
GRZEJNIK Z REGULACJĄ 
MOCY. ZWYKLE MA ONA 

3 STOPNIE. MOŻNA USTAWIĆ 
NP. GRZANIE Z MOCĄ 30, 60 
I 100% MOCY MAKSYMALNEJ. 
TAKI GRZEJNIK ZUŻYWA 
JEDNAK SPORO PRĄDU. 
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DOMOWE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA TO DZISIAJ 
PRODUKTY BARDZO NOWOCZESNE. 
JEŚLI SIĘGNIEMY PO ODPOWIEDNIE, 
NIE TRZEBA BĘDZIE ICH WYMIENIAĆ 
NAWET PRZEZ WIELE LAT. ICH ZALETĄ 
JEST TAKŻE RÓŻNORODNOŚĆ. JAKIMI 
KRYTERIAMI WYBORU KIEROWAĆ SIĘ 
PODCZAS ICH ZAKUPU? 

Czy to są jeszcze
AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Oferta rynkowa źródeł światła jest na-
prawdę bardzo bogata. I  chociaż zo-
stały już wycofane tradycyjne żarówki 

wolframowe, to na półkach sklepowych można 
znaleźć produkty przeznaczone do każdego typu 

ŻARÓWKI?
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opraw oświetleniowych, które na-
dal są w  powszechnej świadomo-
ści określane jako żarówki. Z tymi, 
których twórcą był Edison, łączy je 
jedynie chętnie stosowany kształt 
bańki. Do dyspozycji mamy źró-
dła światła o  zróżnicowanej, ale 
znacznie dłuższej od pierwowzoru 
żywotności oraz różnorodnej bar-
wie światła. W handlu mamy  pro-
dukty przeznaczone do użytku 
w pomieszczeniach czy też dedyko-
wane na zewnątrz. Wiele informa-
cji o  źródłach światła dostarczają 
ich etykiety. Mówią m.in. o rodzaju 
źródła światła, strumieniu świetl-
nym, ich mocy i klasie efektyw-
ności energetycznej (najbardziej 
energooszczędne są klasy A+ oraz 
A++). Z  etykiety można wyczytać 
także, jaka jest liczba cykli on/off, 
czyli włączeń i wyłączeń. Mamy na 
niej również podany rodzaj gwintu. 
Warto wybierać źródła światła, na 
opakowaniach których podano na-
zwę producenta – to w dużym stop-

niu gwarancja ich jakości. Z  tego 
samego powodu unikajmy modeli, 
które są niewyczerpująco opisane.

CZAS LEDÓW
Do użytku domowego przezna-
czone są świetlówki kompaktowe 
oraz lampy LED (popularne ha-
logeny zostały już wycofane). Te 
ostatnie dzisiaj dominują. Ich atu-
tem są innowacyjne rozwiązania 
sprzyjające wygodzie użytkowania 
oraz energooszczędność. Zużywają 
znacznie mniej energii od innych 
źródeł światła – żarówkę żarni-
kową o mocy 100 W zastąpi lampa 
LED 18 W (większość energii elek-
trycznej bowiem jest zamieniana 
na światło). Nowoczesne źródła 
LED charakteryzuje różnorodność 
temperatury barwowej. Inny ich 
atut to wielość form. Diody LED 
mogą być rozmieszczone pojedyn-
czo, np. na pasku lub np. zgrupo-
wane w bańkach o różnym kształ-
cie czy spirali.
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SPRAWDŹ PRZED ZAKUPEM!
Moc i strumień świetlny
Mają kluczowy wpływ na skuteczność 
świetlną źródła światła. Określana 
w watach (W) moc była parametrem 
charakterystycznym dla żarówek 
wolframowych. W domach do 
najmocniejszych należały 100 W, zaś 
do najsłabszych 40 W. Nowoczesny 
odpowiednik LED 100 W ma moc 16-18 W, 
a 40 W – 4-6 W. W przypadku świetlówek 
kompaktowych to 23-30 W i 8-12 W. Dlatego 
dzisiaj moc służy głównie do określania 
ilości pobieranego prądu, natomiast 
parametrem, który bardziej zastępuje jej 
tradycyjne pojęcie jest wielkość strumienia 
świetlnego mierzona w lumenach. 
1 wat przekłada się na liczbę lumenów 
w zależności od rodzaju źródła światła. 

Żywotność
Należy do najistotniejszych informacji, 
która powinna nas zainteresować 
przed zakupem źródła światła. Wyraża 
się w liczbie godzin. Do najbardziej 
wydajnych należą lampy LED. Świecą 
dużo dłużej niż inne rodzaje „żarówek”, 
bo od 15 do 35 tys. godzin. Nowoczesne 
diody HPL, czyli high power led 
świecą nawet do 100 tys. godzin. Dla 
porównania wysokiej jakości świetlówki 
kompaktowe są wydajne do 15 tys. 
godzin, a halogeny zazwyczaj do 5 tys. 
Zwróćmy też uwagę na liczbę włączeń 
i wyłączeń.Jest ona istotna nie tylko przy 
wyborze świetlówek kompaktowych, 
ale także lamp LED. Standardowo 
wynosi ok. 6 tys. włączeń i wyłączeń. 
W najlepszych modelach lamp LED może 
wytrzymać nawet ok. 100 tys. cykli. 

Rodzaj gwintu
To jedno z podstawowych kryteriów 
wyboru źródeł światła. Dobieramy 
go do typu oprawy oraz napięcia, 
na jakim pracuje. Do tradycyjnych 
należą modele mające formę 
wkręcaną. Na opakowaniu są 
oznaczone literą E – to skrót 
od nazwiska Edisona. Drugim 
elementem, który je opisuje, jest 
liczba oznaczająca w milimetrach 
wielkość średnicy okrągłego 
wkręcanego gwintu. Najbardziej 
typowy jest model oznaczony 
jako E27, często określany jako 
gwint normalny pracujący na 
napięciu 230 V AC. Jego odmianą 
jest gwint E26 dostosowany do 
pracy na napięciu 110 V AC. Tak 
samo zbudowany trzon mają 
gwinty E14 oraz E17, będące 
elementami tzw. małych żarówek. 

Są dostosowane do zasilania 
napięciem odpowiednio – 230 
i 110 V AC. Najczęściej stosuje 
się je w „żarówkach” o mniejszej 
mocy. Równie chętnie używane 
są źródła światła z wtykiem 
reflektorowym w postaci 
trzonka. Do najczęściej 
stosowanych należą oznaczone 
literą G oraz cyfrą określającą 

w mm rozstaw nóżek. Najbardziej 
popularne to G10 oraz G4 – często 
są wykorzystywane w lampach LED. 
Te pierwsze stosuje się w oprawach 
z reflektorami służącymi do 
oświetlenia punktowego – montuje 
się je na zatrzask. Drugie używamy 
do oświetlenia punktowego 
dekoracyjnego. Spotyka się też źródła 
z trzonkami na wcisk – MR16 i MR11.
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Temperatura działania i IP
Kupując żarówki przeznaczone do 
użytkowania w ogrodzie, na tarasie czy 
elewacji, zwróćmy uwagę na ich temperaturę 
działania – w naszym klimacie musi być ona 
dostosowana także do pracy w temperaturze 
poniżej 0°C. Źle dobrane źródło światła może 
emitować słabszy strumień świetlny. Równie 
istotne jest oznaczenie IP, czyli współczynnik 
szczelności. W przypadku lamp montowanych 
na zewnątrz powinien być on bardzo wysoki. 
Wybierajmy takie, których IP wynosi 65 lub 
66. Wskaźnik IP65 oznacza ochronę przed 
pyłem i strugami wody, zaś IP66 ochronę 
przed pyłem i silnymi strugami wody lub 
zalaniem falą.

Barwa światła
Informacja o niej znajduje się na każdym opakowaniu źródła światła. 
Powinna być dostosowana do oświetlanego miejsca. Barwa światła 
jest określana w kelwinach literą K. Nowoczesne źródła światła, 
w tym także lampy LED, są dostępne w różnorodnych wariantach 
temperatury barwowej. Chłodniejsze i bardziej rześkie będzie światło, 
które dają lampy o barwie w granicach 3500-4000 K. Warto je 
wybrać do łazienki. Kupując „żarówki” do kuchni, zdecydujmy się na 
światło cieplejsze, utrzymane w temperaturze ok. 3000-3500 K. Taka 
neutralna barwa światła podkreśla czystość, także potrawy wyglądają 
w niej apetycznie. W pokoju dziennym oraz sypialni najlepiej będziemy 
się czuć, gdy światło jest emitowane w ciepłożółtym przytulnym 
kolorze o temperaturze barwowej ok. 2500-2700 K.
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TO NADAL NAJCHĘTNIEJ STOSOWANY MATERIAŁ DO WYKAŃCZANIA 
ELEWACJI. DO DYSPOZYCJI MAMY TAK WIELE RODZAJÓW TYNKÓW, 
ŻE Z ŁATWOŚCIĄ DOBIERZEMY NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNI NA ŚCIANY 
SWOJEGO DOMU. DZISIAJ BARDZO CHĘTNIE WYBIERAMY TYNKI 
CIENKOWARSTWOWE.

AUTOR TEKSTU: Andrzej Wróbel

TYNKI 
w cienkiej warstwie 
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Najczęściej są to tynki mi-
neralne, akrylowe, sili-
katowe oraz silikonowe. 

Mają one również rozmaite od-
miany, np. odmianą tynków akry-
lowych są akrylowo-silikonowe 
– to produkty akrylowe, do których 
dodano silikon. Tynki cienkowar-
stwowe różni przede wszystkim 
spoiwo, którego użyto do ich pro-
dukcji. Mogą mieć różną paroprze-
puszczalność, nasiąkliwość czy 
też odporność na zabrudzenia oraz 
uszkodzenia mechaniczne. Przy ich 
wyborze bardzo istotna może się 
okazać także wydajność – to, ile 
metrów kwadratowych będziemy 
w  stanie wykończyć tynkiem, po-
winno być określone przez jego 
producenta. Wpływ na wydajność 
tynku ma m.in. grubość ziarna 
oraz metoda nakładania. Najbar-
dziej wydajne są wyprawy drob-
noziarniste, które można nakładać 
agregatem. 

DLACZEGO WARTO 
JE STOSOWAĆ?
Tynki cienkowarstwowe mają 
wiele zalet. Ich atutem jest bo-
gactwo kolorów oraz  różnorod-
ność faktur. I  chociaż przyzwy-
czailiśmy się, że są używane 
do wykańczania ścian dwuwar-
stwowych ocieplanych styropia-

nem lub wełną mineralną, me-
todą lekką mokrą, to nie ma prze-
ciwwskazań, by je zastosować na 
ścianach jedno- lub trójwarstwo-
wych. To często tańszy i  szyb-
szy sposób wykończenia elewacji 
– nakłada się je warstwą grubości 
2-10 mm – niż zastosowanie tra-
dycyjnej grubowarstwowej wy-
prawy tynkarskiej. Dzięki więk-
szej elastyczności oraz temu, że 
zawsze nakłada się je na warstwę 
siatki zbrojącej, w  porównaniu 
z  grubymi tynkami wykończone 
nimi powierzchnie mają również 
większą odporność na zarysowa-
nia i  mikropęknięcia. To sprawia 
też, że są trwalsze i  lepiej chro-

nią ściany przed wilgocią. Je-
dynym warunkiem, jaki musi 
spełniać ściana jest to, by była 
w  miarę gładka. Tego rodzaju 
materiał sprawdzi się choćby na 
powierzchniach ścian wymuro-
wanych np. z bloczków z betonu 
komórkowego. Tynki cienkowar-
stwowe to też doskonały sposób 
na odświeżenie starej otynkowa-
nej tradycyjnym tynkiem grubo-
warstwowym elewacji. Jednak, 
by wyglądała ona dobrze przez 
wiele lat, należy zwrócić uwagę 
na jakość materiału i  jego dopa-
sowanie do otoczenia budynku. 
Istotne są także właściwe przygo-
towanie ściany do tynkowania 

Dopasowany 
do otoczenia
Na to, jaki rodzaj tynku 
cienkowarstwowego 
zastosujemy, wpływ ma nie 
tylko technologia budowy 
ścian domu. Równie istotne 
jest otoczenie budynku. Na 
elewacji domu położonego 
wokół drzew czy też w strefie 
nadmorskiej sprawdzi się inny 
tynk elewacyjny niż na ścianach 
domu postawionego tuż przy 
ruchliwej szosie. Znaczenie ma 
także ekspozycja na promienie 
słoneczne. Jeśli układamy 
tynk cienkowarstwowy, 
na decyzję o jego wyborze 
wpływa też rodzaj materiału 
ociepleniowego, np. tynku 
akrylowego nie poleca się 
na ściany ocieplone wełną 
mineralną.
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oraz technika nakładania mate-
riału. Za tynki cienkowarstwowe 
trzeba jednak zapłacić więcej. 

POPULARNE TYNKI 
MINERALNE 
Zalicza się je do bardzo trwałych 
i  odpornych na działanie czynni-
ków atmosferycznych. Ich bazą 
jest spoiwo cementowe i  wa-
pienne. Kruszywem stosowa-
nym do produkcji tynków mine-
ralnych jest m.in. perlit, kwarc, 
marmur lub wapień. Starannie do-
brane zapewni właściwą spoistość 
zaprawy, dlatego nie powinno za-
wierać zanieczyszczeń oraz py-
łów mineralnych, związków siarki 
i  żelaza. Równie istotne jest, aby 
nie było zwietrzałe i  miało bu-

dowę krystaliczną. Wyroby mi-
neralne zawierają także dodatki 
polimerowe, które ulepszają ich 
właściwości. Atutem tynków mi-
neralnych jest dobra paroprze-
puszczalność, a także duża odpor-
ność na warunki atmosferyczne. 
Są również odporne na powtarza-
jące się zamarzanie. Często zawie-
rają specjalną kompozycję środ-
ków biobójczych, ograniczających 
rozwój na powierzchni ścian glo-
nów, grzybów, pleśni, mchów i  in-
nych mikroorganizmów. Dostępne 
są w dość ograniczonej liczbie ko-
lorów – przede wszystkim w  de-
likatnych odcieniach pastelo-
wych. Dlatego często maluje się 
je farbami paroprzepuszczal-
nymi. Tynki mineralne chłoną 

dużo wody deszczowej, w związku 
z  czym mogą się szybko brudzić, 
ale dzięki temu, że można je myć, 
nie ma problemów z  utrzyma-
niem elewacji w  czystości. Bru-
dzeniu można także zapobiec, po-
krywając tynk farbą silikonową. Po-
nadto jego powierzchnia nie jest 
elastyczna, dlatego może pękać. 

TYNKI AKRYLOWE NA LATA
Należą do najchętniej stosowa-
nych tynków cienkowarstwowych. 
Ich spoiwem są żywice akrylowe. 
Tynki akrylowe występują w  po-
staci gotowej masy, dzięki czemu 
nie trzeba ich rozrabiać z wodą. To 
sprawia, że zalicza się je do naj-
bardziej ekonomicznych w użyciu. 
Ale to nie koniec ich zalet. 

Tynk akrylowy 
to idealne 
rozwiązanie do 
wykończenia 
ścian garażu, 
które bywają 
narażone na 
uszkodzenia 
mechaniczne.

NA WŁAŚCIWOŚCI 
TYNKÓW WPŁYW 

MA RODZAJ SPOIWA. 
ISTOTNE PODCZAS 

TYNKOWANIA 
I EKSPLOATACJI
BUDYNKU SĄ

WYNIKAJĄCE Z JEGO 
RODZAJU URABIALNOŚĆ, 

KONSYSTENCJA, 
POCZĄTEK I KONIEC 
CZASU WIĄZANIA,

PARO- 
PRZEPUSZCZALNOŚĆ 

I NASIĄKLIWOŚĆ 
ORAZ SKURCZ.  
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Są również najbardziej elastyczne 
z  wypraw cienkowarstwowych, 
a dzięki temu najmniej narażone 
na pęknięcia. To sprawia, że często 
stosuje się je nie tylko do wykoń-
czenia domów jednorodzinnych, 
ale też budynków użyteczności 
publicznej oraz przemysłowych, 
których elewacja jest narażona na 
uszkodzenia mechaniczne. Warto 
ich też użyć do tynkowania naroż-
nych elewacji. Układanie tych wy-
praw, także w  niskiej temperatu-
rze, nie przysparza kłopotów wy-
konawcom. Ich atutem jest także 
najbardziej bogata gama kolory-
styczna. Oprócz charakterystycz-
nych dla tynków pasteli, mogą 
mieć mocne, nasycone barwy, nie 
blaknące pod wpływem promie-
niowania UV. Wyróżnia je też bo-
gactwo struktur, oprócz gładkiej 
mogą mieć fakturę baranka czy 
kornika. Charakteryzują się też 
stosunkowo niewielką nasiąkli-
wością. Ich ograniczeniem jest 
niska paroprzepuszczalność, dla-
tego sprawdzają się na ścianach 
ocieplonych styropianem. Nie po-
leca się ich, gdy do izolacji ścian 
wykorzystano wełnę. Warto wy-
brać produkty z  dodatkiem środ-
ków biobójczych. Dzięki czemu nie 
będą się na nich pojawiać grzyby 
i pleśnie. Należy uważać podczas 

mycia tynku akrylowego – wyko-
nujmy je ręcznie, a jeśli używamy 
myjki, to strumień wody powi-
nien mieć niewielkie ciśnienie.

TYNKI SILIKONOWE 
– DOSKONAŁA JAKOŚĆ
To produkty bardzo uniwersalne, 
które łączą w  sobie zalety wy-
praw mineralnych, silikatowych 
i akrylowych. Funkcję spoiwa peł-
nią żywice silikonowe. Tego ro-
dzaju tynki stosuje się zarówno na 
wełnę, jak i styropian. Wyróżnia je 
niewielka nasiąkliwość, mają wła-
ściwości hydrofobowe – woda nie 
wsiąka w  powierzchnię tynku, 
tylko po niej spływa, co jednak nie 
ma wpływu na ich paroprzepusz-
czalność, która jest bardzo wy-
soka. Właściwości hydrofobowe 
sprawiają także, że na elewacji 
słabiej osiadają zabrudzenia, a  te 
które się pojawią, usunie deszcz. 
Wyróżnia je także elastyczność, 
która sprawia, że można je ukła-
dać nawet w  niskich temperatu-
rach. Podczas użytkowania pod-
nosi się odporność tynku na 
uszkodzenia. Rzadziej też poja-
wiają się na nich rysy i  pęknię-
cia, których przyczyną mogą być 
duże różnice temperatur. Przy 
tym ściany zachowują swój in-
tensywny kolor przez długie lata. 
Tynki silikonowe są wzbogacone 
substancjami biologicznie aktyw-
nymi, co sprawia, że są odporne 
na grzyby i  glony. Doskonale 
więc sprawdzają się w  okolicach 
zalesionych. 

TYNKI SILIKATOWE, 
INACZEJ KRZEMIANOWE
W  tym rodzaju tynków zewnętrz-
nych spoiwem jest szkło wodne 
potasowe z  dodatkiem plastyfika-
torów. Wyroby silikatowe dobrze 
przepuszczają parę wodną, a jedno-
cześnie nie są podatne na działanie 
wilgoci i destrukcyjne warunki at-
mosferyczne, jak np. deszcz. Są od-
porne na ataki pleśni i innych mi-
kroorganizmów. Ich zaletą jest rów-
nież duża elastyczność, dlatego 
warto je stosować tam, gdzie poja-
wią się małe rysy, które możemy za-
obserwować w tradycyjnym tynku. 
Cenimy je także za trwałość i  od-
porność na zanieczyszczenia śro-
dowiska – tworzą reakcję z  zawar-
tym w powietrzu dwutlenkiem wę-
gla, zwiększając w ten sposób swoją 
trwałość. Dlatego te wyprawy warto 
stosować w zanieczyszczonym śro-
dowisku miejskim lub w okolicach 
przemysłowych. Barwi się je na 
wiele kolorów – najczęściej jasnych. 
Mogą być stosowane w systemach 
z wełną i ze styropianem. Do chęt-
nie stosowanych należą wyprawy 
silikatowo-silikonowe, na bazie ży-
wic silikonowych i spoiw krzemia-
nowych. Są bardziej odporne od 
silikatowych na niekorzystne wa-
runki atmosferyczne i  porastanie 
pleśniami czy glonami. Łatwo się 
je też układa. Ich zaletą jest nie-
zwykle łatwe utrzymanie w  czy-
stości –  aby ze ściany wykończo-
nej tego rodzaju tynkiem zewnętrz-
nym zniknęły zabrudzenia, wystar-
czy rzęsisty opad deszczu.

Tynk akrylowy 
inaczej
Jeśli zależy nam na tynku 
akrylowym, który będzie 
miał dobre właściwości 
paroprzepuszczalne, 
wybierzmy tynk akrylowo- 
-silikonowy. Dzięki silikonowi 
będzie on także bardziej 
odporny na czynniki 
atmosferyczne i zawarte 
w powietrzu zanieczyszczenia. 
Specjalnym rodzajem tynków 
zewnętrznych akrylowych są 
również tynki mozaikowe, które 
ze względu na swoje użytkowe 
i dekoracyjne właściwości 
są chętnie wykorzystywane 
do wykończenia miejsc 
wymagających wyjątkowej 
ochrony, np. cokołów. Są nie 
tylko odporne na uderzenia, ale 
też brud i intensywne mycie. 
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OSŁANIANIE STREFY 
WEJŚCIA MA W NASZYM 
KLIMACIE DŁUGĄ 
TRADYCJĘ I WYNIKA 
M.IN. ZE ZMIENNOŚCI 
AURY. DOCENIMY JE 
SZCZEGÓLNIE WTEDY, 
GDY PADA DESZCZ LUB 
ŚNIEG CZY TEŻ WIEJE 
SILNY WIATR.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

MAŁE DASZKI

Na wybór rodzaju zadaszenia 
strefy wejścia wpływ ma ar-
chitektura budynku. Może 

być on bowiem wynikiem rozwiązań za-
stosowanych na elewacji domu. Za wy-
godne zadaszenie strefy wejścia może 
posłużyć nadwieszony nad drzwiami 
do domu balkon lub wykusz. Rów-
nie często chroni ją wysunięty okap 
dachu. Nie musimy się też obawiać 
śniegu czy deszczu, gdy drzwi wej-
ściowe usytuowano w podcieniu. Jed-
nak równie często zdarza się, że na 
elewacji wejściowej nie zastosowano 
żadnego z  tych rozwiązań. Wówczas 
warto zdecydować się na użycie nie-
zależnego konstrukcyjnie, montowa-
nego do ściany daszku nad drzwiami 
wejściowymi. W  takim przypadku 
najwygodnieszym rozwiązaniem bę-
dzie zastosowanie gotowego modelu. 
Tego rodzaju elementy wykończe-
niowe są nie tylko łatwe w montażu, 
ale także bardzo efektowne. 

ZGRANA FORMA 
Z BUDYNKIEM
Gotowy daszek powinien być tak do-
pasowany do architektury domu, by 
tworzył z nim integralną całość. Do-
brze sprawdzają się formy powiązane 
stylistycznie z domem. Często nawią-
zują one kształtem lub jakimś ele-
mentem, np. konstrukcyjnym, do 
połaci dachu domu lub detali ta-
kich jak wykusz, ryzalit czy facjata. 
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Wyrazistym nawiązaniem będzie 
też powtórzenie kształtu balu-
strady balkonu lub tarasu czy po-
destu wejściowego, a nawet form 
opraw oświetleniowych. Trafio-
nym wyborem będzie także zasto-
sowanie daszku o neutralnej, pro-
stej stylistyce. Taki uniwersalny 
detal pasuje do budynków inspi-
rowanych zarówno tradycyjną, 
jak i  nowoczesną architekturą. 
W  odbiorze estetycznym daszku 
dużą rolę odgrywają także jego 
wymiary. Jego wielkość powinna 

nawiązywać do wymiarów drzwi 
wejściowych oraz podestu. Najle-
piej, także ze względów funkcjo-
nalnych, sprawdzi się taki, który 
będzie osłaniał całą powierzchnię 
podestu. 

TRWAŁY I ESTETYCZNY
O tym, jak daszek będzie się pre-
zentował na fasadzie naszego 
domu decyduje również w dużym 
stopniu materiał, z jakiego zostało 
wykonane jego pokrycie. Do naj-
częściej stosowanych należą dzi-

siaj produkty z  poliwęglanu ko-
morowego oraz szkła akrylowego. 
Daszki z tych materiałów to prze-
ważnie proste modele jednospa-
dowe o  niewielkim kącie na-
chylenia połaci lub płaskie. Za-
zwyczaj opierają się one na kon-
strukcji zbudowanej z  trwałych, 
aluminiowych profili. Najczęściej 
mają one formę podpór, nieco 
rzadziej odciągów. Tego rodzaju 
daszki są optycznie bardzo lek-
kie i  często neutralne estetycz-
nie. To sprawia, że nie burzą one 
harmonii ściany frontowej. W ich 
odbiorze  znaczenie może mieć 

JEŚLI CHCEMY 
PODWYŻSZYĆ

 KOMFORT STREFY 
WEJŚCIA, KUPMY DASZEK 

W PARZE Z BOCZNĄ 
ŚCIANKĄ WYKONANĄ 

Z TEGO SAMEGO 
MATERIAŁU. TAKI DUET 
POZWOLI STWORZYĆ

ZACISZNE WEJŚCIE 
DO DOMU.
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także widoczna konstrukcja dasz- 
ku. Proste aluminiowe profile 
budują jego nowoczesny styl. 
Można jednak spotkać tego ro-
dzaju daszki opierające się na 
konstrukcjach stalowych z wymyśl-
nie, np. ślimakowo wygiętymi ele-
mentami wspierającymi. Wówczas 
to forma konstrukcji przesądza 
o  stylu i  dekoracyjności daszku. 
Tego rodzaju osłonę warto wyko-
rzystać np. w  domach nawiązują-
cych do tradycyjnej architektury. 
Na elewacjach budynków bar-
dziej zachowawczych estetycznie 
sprawdzą się także daszki z  poli-
węglanu lub akrylu w  formie łu-
kowej. Luksusowym wariantem 

tego rodzaju zadaszeń są modele 
z  pokryciem ze szkła hartowa-
nego. Przyjmują one proste formy 
płaskich zadaszeń doskonale wpi-
sujących się w nowoczesną archi-
tekturę nawiązującą do moder-
nizmu i budynków w  stylu indu-
strialnym. Gotowe daszki mogą 
być również wykonane z  drewna 
drzew iglastych. Są one impre-
gnowane, co znacznie podnosi ich 
trwałość. Najczęściej są dostępne 
jako jedno-, dwu- lub trójspadowe. 
Ich budowa przeważnie jest dopa-
sowana do drzwi o standardowych 
wymiarach. Mają rozstaw elemen-
tów konstrukcyjnych o szerokości 
ok. 130 cm.

Montaż bez 
problemów
Atutem gotowych daszków 
jest także mało kłopotliwa 
instalacja.Duży wpływ na montaż 
daszków ma m.in. ich niewielki 
ciężar oraz łatwość skręcenia 
wszystkich części zadaszenia 
(odbywa się według załączonej 
instrukcji). Daszek kupujemy 
razem z kompletem elementów 
oraz łączników niezbędnych do 
prawidłowego montażu. Poziom 
trudności mocowania w dużym 
stopniu zależy od technologii, 
w jakiej wymurowano ściany 
domu. 

 Ściana jedno- lub 
trójwarstwowa. W tego typu 
murach zamocowanie daszku 
przysporzy nam najmniej 
problemów, szczególnie jeśli 
daszki są wyposażone w uchwyty 
zatrzaskowe ze stali nierdzewnej.

 Ściana dwuwarstwowa. By 
zamocować daszek, konieczne 
będzie wycięcie otworów w tynku 
i warstwie ocieplenia. Umieszcza 
się w nich drewniane kołki 
i poprzez nie przykręca daszek.

Metalowe elementy gotowych daszków mogą być malowane proszkowo 
– w standardzie dominują takie kolory wykończenia, jak biały, srebrny oraz brązowy. 
Na zamówienie można wykonać konstrukcje w dowolnym kolorze z palety RAL.

Niebagatelny wpływ na estetykę daszku może mieć 
dekoracyjna forma jego konstrukcji.
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ZANIM ROZPOCZNIE 
SIĘ SEZON 
GRZEWCZY 
WARTO WYMIENIĆ 
NIEEFEKTYWNY 
I GENERUJĄCY DUŻE 
KOSZTY KOCIOŁ. 
KOLEJNY POWÓD  
TO POPRAWA 
KOMFORTU ŻYCIA 
WYNIKAJĄCEGO 
M.IN. Z MOŻLIWOŚCI 
ODDYCHANIA 
CZYSTYM 
POWIETRZEM.

do wymiany

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

KOCIOŁ 
W  wielu polskich domach 

funkcjonują jeszcze stare 
wyeksploatowane kotły 

c.o., którym coraz częściej przyda-
rzają się awarie i  które zużywają 
dużo energii, podnosząc rachunki 
za ogrzewanie. Ponadto nie zapew-
niają odpowiedniego komfortu ciepl-
nego. Dlatego należy je jak najszyb-

ciej wymienić. Instalacja nowego ko-
tła może okazać się także konieczna, 
gdy remontujemy i  ocieplamy dom, 
a tym samym zmniejszamy zapotrze-
bowanie na ciepło. Może się wówczas 
okazać, że dotychczasowy kocioł jest 
za duży, co ma przełożenie na jego 
sprawność i tym samym zwiększone 
zużycie paliwa.  Jeżeli  nominalna 
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Wymiana kotła 
z dotacją
Wymieniając stary nieefektywny 
kocioł na niskoemisyjny czy 
modernizując system instalacji 
grzewczej, możemy skorzystać 
z rządowego programu „Czyste 
Powietrze”, finansowanego 
ze środków NFOŚiGW. Jego 
celem jest ograniczenie 
emisji pyłów oraz innych 
zanieczyszczeń, które powstają 
w wyniku spalania paliw 
stałych w piecach i kotłach 
domowych (tzw. niska emisja). 
Program będzie realizowany do 
2029 roku. O dofinansowanie na 
wymianę kotła mogą się starać 
właściciele i współwłaściciele 
domów jednorodzinnych. 
Minimalna wartość 
przedsięwziecia podlegająca 
dofinansowaniu to 7 tys. zł, 
maksymalna 53 tys. zł, przy 
czym dotacja może wynieść 
maksymalnie 90% tzw. kosztów 
kwalifikowanych. Wysokość 
wsparcia uzależniona jest od 
wysokości dochodów.

moc kotła jest zbyt duża w  odnie-
sieniu do zapotrzebowania na cie-
pło, to paliwo nie spala się całkowi-
cie i na wymienniku kotła pojawia 
się sadza, która zaburza wymianę 
ciepła, generując spadek sprawno-
ści. Ponadto istnieje niebezpieczeń-
stwo zapalenia się sadzy w kominie 
wskutek zmniejszonego ciągu ko-
minowego. Warto wykonać profe-
sjonalny bilans energetyczny, który 
pokaże, jakie mamy rzeczywiste za-
potrzebowanie na ciepło po termo-
modernizacji domu i  pozwoli wy-
brać kocioł o odpowiedniej mocy. 
Pamiętajmy także, że zgodnie 
z obowiązującymi przepisami stare 
kotły  na paliwa stałe, tzw. kopciu-
chy, muszą zostać wymienione na 
nowoczesne urządzenia najpóźniej 
do 1 stycznia 2023 roku.

TRADYCJNY GAZOWY 
NA KONDENSACYJNY
Wymiana tradycyjnego kotła gazo-
wego z otwartą komorą spalania na 
nowoczesny model kondensacyjny 
to łatwy sposób na zaooszczędze-
nie energii i  uzyskanie komfortu 
cieplnego w  domu. Co prawda, 
koszt jego zakupu jest dość duży, 
jednak podczas wyboru uwagę po-
winniśmy skierować przed wszyst-
kim na jego wydajność. Sprawność 
kotła gazowego kondensacyjnego 
jest zwykle o  kilkanaście procent 
wyższa dzięki zamontowanemu 
wewnątrz wymiennikowi ciepła 
o  specjalnej konstrukcji. Spaliny 
w wymienniku zostają schłodzone, 
a  następnie skroplone – podczas 

wykraplania ich energia zostaje 
przekazana do instalacji grzewczej 
(w tradycyjnych urządzeniach cie-
pło jest tracona wraz ze spalinami 
opuszczającymi kocioł). Nie zapo-
minajmy jednak, że wdrożenie ko-
tła kondensacyjnego wymaga czę-
sto modernizacji całej instalacji. 
Nowoczesne urządzenia zawierają 
niejednokrotnie cały osprzęt ko-
tłowni, jak naczynie przeponowe, 
pompę czy też zabudowany zbior-
nik wody użytkowej, przez co ich 
montaż może wiązać się z  remon-
tem kotłowni, w  ramach którego 
usuniemy m.in. stare pompy oraz 
zbiornik ciepłej wody. Przy wymia-
nie tradycyjnego kotła gazowego 
na kondensacyjny zmiany może 
wymagać także sposób odprowa-
dzenia spalin i dop rowadzenia 
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powietrza do kotła. Spaliny z  ko-
tłów kondensacyjnych najczęściej
odprowadzane są na zewnątrz bu-
dynku rurą ze stali nierdzewnej
o średnicy60lub80 mm.Zazwyczaj
możemyjąwłożyćdostarejspalino-
wej.Wówczasrurąwewnętrznąod-
prowadzanesąspaliny,a przestrze-
nią między spalinową a  starą po-
bierane jest powietrze z  zewnątrz
domudokotła.W  tymprzypadku

jedynie odcinek łączący kocioł
z kominemnależywykonaćw sys-
temieruraw rurze.Jesttotylkoje-
denz możliwychsposobówodpro-
wadzeniaspalinz kotłakondensa-
cyjnego. Jeśli obecny kocioł pra-
cujez zamkniętąkomorąspalania
toprawdopodobniebezwiększych
przeróbekbędziemożnawykorzy-
stać istniejący system spalinowy
dlanowegokotłakondensacyjnego.

NOWE PALIWO 
Zmianasposobuogrzewaniadomu
i wymianakotławęglowegonaga-
zowy to znacznekorzyścidla śro-
dowiska, a  dla nas komfort użyt-
kowania.Decydując się na zakup
nowoczesnego kotła gazowego,
wartowybraćurządzeniekonden-
sacyjne.Niemusimy sięmartwić
o  niezbędne w  instalacji c.o. za-
bezpieczenia, takie jak naczynie
wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa,
a  także wymuszająca obieg wody
pompa.W przeciwieństwiedoko-
tłównapaliwastałetenagazprze-
ważnie są w  nie wyposażone fa-
brycznie. Wykonanie kotłowni
gazowej niesie ze sobą wiele za-
let, przede wszystkim zyskujemy
większąprzestrzeń–gazowekotły
grzewcze to urządzenia wiszące,
nie zajmują wiele miejsca. Jeśli
stary magazyn na opał znajduje
się w  oddzielnym pomieszczeniu,
możemygozlikwidować i przero-
bićnawłasnepotrzeby.Podwzglę-
dem eksploatacyjnym zyskujemy
wygodę, kotły gazowe są prak-
tyczniebezobsługowe.Należyjed-
nak liczyć się z  wyższymi kosz-
tamieksploatacji,szczególniegdy
dotychczaskorzystaliśmyz węgla
o  niskiej jakości lub spalaliśmy
drewnoz wyrębuz własnegolasu.
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Aby te opłaty były niższe, należy 
zadbać o redukcję strat ciepła bu-
dynku, izolując ściany, dach oraz 
wymieniając nieszczelne okna.

NOWOCZESNY KOCIOŁ 
NA PALIWA STAŁE 
Jeśli nie mamy dostępu do sieci ga-
zowej, to pozstaje nam wymiana 
„kopciucha” na nowoczesny kocioł. 
Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje całko-
wity zakaz sprzedaży kotłów na pa-
liwo stałe niespełniających wyma-
gań odnośnie jakości emitowanych 
spalin. Urządzenia spełniające te 
obostrzenia to kotły klasy 5. – emi-
tują o 20-50% mniej niepożądanych 
w powietrzu substancji (tlenku wę-
gla, gazowych zanieczyszczeń orga-
nicznych i pyłów) niż kotły klasy 4. 

Obecne kotły na paliwa stałe wyglą-
dają zupełnie inaczej niż kilkana-
ście lat temu. Nowoczesne modele 
mają kompaktową budowę i mogą 
być wyposażone w  podajnik pa-
liwa oraz zasobnik (uzupełniany co 
kilka dni), co znacznie ułatwia ich 
eksploatację. Komory kotłów do-
brej klasy produkuje się z materia-
łów ceramicznych akumulujących 
ciepło. To pozwala uzyskać w  ko-
morze paleniska wysoką tempera-
turę, w  której następuje dokładne 
spalanie substancji lotnych wydzie-
lających się z paliwa. Zawirowywa-
cze (montowane w kanałach spali-
nowych kotłów) zaburzają ruch spa-
lin po to, aby wymiana ciepła mię-
dzy gazami spalinowymi a krążącą 
w wymienniku wodą była bardziej 

intensywna, czego naturalną kon-
sekwencją jest wyższa sprawność 
urządzenia – często ponad 90%.
Konstrukcja nowoczesnych kotłów 
na paliwa stałe pozwala na zasto-
sowanie automatycznych regulato-
rów ich pracy, w tym regulacji po-
godowej uzależnionej od warun-
ków atmosferycznych.  Regula-
tory przeznaczone do tych układów 
mają konstrukcję oraz działanie po-
dobne do stosowanych w regulato-
rach kotłów gazowych. Sterowanie 
nowoczesnym kotłem na paliwo 
stałe polega na precyzyjnym dozo-
waniu ilości powietrza do spalania. 
Kocioł na paliwo stałe ma jednak 
większą bezwładność niż gazowy, 
więc regulacja jest nieco bardziej 
skomplikowana.

Opał tylko dobrej jakości
Do każdego kotła na paliwo stałe producent przewiduje podstawowe 
paliwo. Tylko na nim można osiągnąć deklarowaną sprawność i czystość 
spalania. Czasem można wprawdzie stosować paliwo zastępcze, ale 
osiągi będą gorsze. Dlatego przede wszystkim powinniśmy zdecydować, 
jaki rodzaj opału chcemy spalać. Do wyboru mamy ekogroszek, gruby 
węgiel, pelet, drewno oraz różne mniej typowe rodzaje biomasy, jak słoma, 
wióry, zrębki, pestki owoców itd. Do kotłów w gospodarstwie domowym 
najlepszy jest węgiel typu 32.1, który ma bardzo dobrą kaloryczność, łatwo 
się spala i – co ważne – spieka się w bardzo małym stopniu. Oznacza to, 
że nie wydziela nadmiernie dużo szkodliwych substancji smolistych, które 
tak nas zatruwają. Taki węgiel można stosować we wszystkich rodzajach 
kotłów zasypowych i  podajnikowych.
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MIEJCE NA KOCIOŁ

Zgodnie z prawem
Prawo budowlane nakazuje, 
aby kocioł na paliwo stałe był 
zamontowany w oddzielnym 
pomieszczeniu. W osobnym 
pomieszczeniu technicznym 
musi być także umieszczony 
kocioł gazowy z otwartą 
komorą spalania. Wyjątkiem 
będzie kuchnia, która jest 
połączona z pokojem, 
jeżeli znajduje się tam 
instalacja wywiewna. 
W przypadku urządzeń 
z komorą zamkniętą, można 
je montować w każdym 
pomieszczeniu, ale tylko 
wtedy, gdy wyposażymy je 
dodatkowo w koncentryczne 
przewody powietrzno-
spalinowe.

Rozmiary kotłowni
Kubatura pomieszczeń, w których 
instaluje się urządzenia gazowe, 
uzależniona jest m.in. od rodzaju 
kotła. W przypadku urządzeń 
pobierających powietrze do spalania 
z tych pomieszczeń nie powinna 
być mniejsza niż 8 m³, w przypadku 
urządzeń z zamkniętą komorą spalania 
– niż 6,5 m³. Jeśli chodzi o wysokość 
kotłowni, to dla urządzeń do 30 kW 
powinna wynosić minimum 2,2 m 
dla nowo budowanych obiektów 
i 1,9 m dla modernizowanych kotłowni 
w istniejącym budownictwie, dla 
urządzeń o mocy 30-60 kW powinna 
być taka, aby zapewnić możliwość ich 
obsługi, nie mniejsza jednak niż 2,2 m, 
a dla kotłów o mocy 60-2000 kW nie 
mniejsza niż 2,5 m.

Dostęp do kotła gazowego
Przyczyną, dla której do instalacji 
kotła gazowego nie potrzeba tak dużej 
ilości miejsca jak na paliwa stałe, 
są nie tylko jego mniejsze gabaryty. 
Wynika to również z faktu, że do jego 
obsługi konieczny jest dostęp jedynie 
z przodu. Aby możliwe było swobodne 
przyłączenie rur, pod kotłem wiszącym 
należy zostawić szczelinę o szerokości 
około 25 cm, natomiast po bokach 1,5-
2,5 cm. W przypadku kotła stojącego 
z jednej strony należy zostawić szczelinę 
o szerokości 25 cm, z drugiej 50- 
-70 cm do wygodnego podłączenia. Przed 
urządzeniem powinno być tyle wolnego 
miejsca, by możliwe było wykonanie 
czynności serwisowych.
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JEŚLI ETAP 
POSZUKIWANIA  
PŁYTEK MAMY JUŻ 
ZA SOBĄ, TO TERAZ 
MUSIMY KUPIĆ 
ODPOWIEDNI KLEJ. 
JEGO WYBÓR ZALEŻY 
PRZEDE WSZYSTKIM 
OD RODZAJU 
PODŁOŻA, NA KTÓRYM 
BĘDZIE UKŁADANA 
OKŁADZINA, ALE 
RÓWNIEŻ OD 
WIELU INNYCH 
CZYNNIKÓW. JAKA 
ZAPRAWA SPRAWDZI 
SIĘ W OKREŚLONYM 
PRZYPADKU?do płytek

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Bardzo duży wpływ na wy-
gląd płytek w  łazience 
i kuchni czy też dekoracyj-

nego kamienia na elewacji ma za-
stosowany klej. Musi zostać od-

powiednio dobrany – tylko pod 
tym warunkiem okładzina będzie 
nie tylko estetyczna, ale również 
trwała przez długie lata. Zastoso-
wanie nieodpowiedniej zaprawy 

może spowodować, że płytki po-
pękają, odbarwią się, a  nawet 
mogą odpaść od ściany czy pod-
łogi. Wybierając klej – wśród bar-
dzo dużej oferty producentów 

KLEJE
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– zwracajmy przede wszyst-
kim uwagę na parametry opi-
sane na etykiecie czy w  karcie 
technicznej. 

RODZAJE KLEJÓW
Produkty do klejenia płytek mają 
szereg oznaczeń i  są klasyfiko-
wane zgodnie z  obowiązującymi 
normami. Te oznaczone literą C 
to kleje cementowe. Przed aplika-
cją należy je wymieszać z  wodą, 
w  proporcjach zalecanych przez 
producenta i podanych na opako-
waniu. Dzięki zawartości wypeł-
niaczy mineralnych, polimerów 
oraz modyfikatorów produkty 
na bazie cementu są plastyczne 
i szybko wiążą. Cementowe kleje 
do glazury i  innego typu płytek 
są najbardziej powszechne oraz 
popularne. W składzie klejów dys-
persyjnych (D) znajdują się spo-
iny organiczne oraz wypełniacze 
mineralne. Dostępne są w postaci 
masy lub pasty gotowej do uży-
cia. Wykorzystywane są podczas 
klejenia płytek do płyt drewno-
pochodnych, płyt gipsowo-karto-
nowych czy starej glazury. Z ko-
lei literą R oznaczane są kleje re-
aktywne. Wytwarzane są na bazie 
żywic poliuretanowych lub epo-
ksydowych. Charakteryzują się 
bardzo wysoką przyczepnością 
do różnych typów podłoży. Kleje 
reaktywne stosuje się na podłoża 
trudne i  przy wysokich obciąże-
niach mechanicznych.

DOBRANY 
DO POWIERZCHNI...
Wybierając klej do płytek, kie-
rujmy się miejscem jego zasto-
sowania, gdyż każde podłoże ma 
inne właściwości. W  przypadku 
tynków cementowych, cementowo-
-wapiennych, wapiennych i  gipso-
wych wewnątrz budynków spraw-
dzi się klej cementowy, normalnie 
wiążący typu C1. Jeśli układamy 
płytki na ścianach, koniecznie 
użyjmy kleju o  zmniejszonym 
spływie (C1T) i  wydłużonym cza-
sie otwartym (C1E). Taki produkt 
znacznie ułatwi aplikację i umoż-
liwi ewentualne poprawki. Przy 

układaniu bardzo dużych płytek 
sprawdzą się kleje wysokoela-
styczne o upłynnionej konsysten-
cji. Na powierzchnie zewnętrzne 
należy wybierać kleje wodo- 
i mrozoodporne. Te przeznaczone 
na tarasy, balkony czy schody 
muszą być dodatkowo odkształ-
calne (C2S1). Układając glazurę 
na ogrzewaniu podłogowym, warto 
użyć kleju elastycznego do płytek. 
Dzięki temu ciepło będzie prze-
wodzone, a płytki nie będą pękały 
przy mocnym obciążeniu. Klej ce-
mentowy,  no rmalnie  wiążący lub 
o  podwyższonych parametrach 
polecany jest do układania 

Ważne oznaczenia
Każdy z klejów do płytek ma odpowiednią klasę, która mówi o jego dodatkowych 
właściwościach. I tak:

1 – to kleje normalnie wiążące,

2 – o podwyższonych parametrach, czyli dłuższym lub krótszym czasie wiązania,

F – szybkowiążące (wiążą w około 6 godzin),

T – o zmniejszonym spływie, sprawdzą się przy układaniu płytek na ścianach,

E – o wydłużonym czasie otwartym, umożliwiają korektę ułożenia płytek nawet 
po 30 minutach,

S1 – średnio odkształcalne (od 2,5 do 5 mm),

S2 – wysoko odkształcalne (powyżej 5 mm). 
Na opakowaniach znajdziemy również informacje o minimalnej i maksymalnej 
temperaturze, w jakiej można stosować klej, jego wydajności (czyli jego zużycie 
na 1 m2 okładziny przy określonej grubości zaprawy) oraz maksymalnej grubości 
warstwy (gdy podłoże jest nierówne, należy użyć kleju, z którego można utworzyć 
warstwę 20 mm – na równej powierzchni zazwyczaj wystarcza 2-5 mm). 
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okładziny na płytach gipsowo-
-kartonowych. Na stare płytki naj-
lepiej zastosować klej o  podwyż-
szonej przyczepności, cementowy 
lub dyspersyjny. Natomiast na po-
wierzchnie z  drewna najlepszym 
wyborem będzie klej dyspersyjny. 
Możemy także zastosować za-
prawę klejową cementową wysoko 
odkształcalną. Pamiętajmy jed-
nak o wcześniejszym zagruntowa-
niu podłoża odpowiednim prepa-
ratem. W  przypadku powierzchni 
metalowych sprawdzą się kleje na 
bazie żywic reaktywnych. 

…I PŁYTEK
Do przyklejania płytek ceramicz-
nych (glazury, płytek podłogo-
wych) czy mozaiki ceramicznej 
możemy zastosować podstawowe 
kleje na bazie szarego cementu. 
Natomiast do gresu i  klinkieru, 
czyli materiałów o  małej nasią-
kliwości wybierzmy kleje z  do-
datkami zwiększającymi przy-
czepność. W  przypadku kamienia 
naturalnego (granitu, marmuru, 
bazaltu, gnejsu czy wapienia), imi-
tacji kamienia lub szklanej mozaiki 
zdecydujmy się na produkt na ba-
zie białego cementu. Nie spowo-
duje on przebarwień na okładzi-
nie, nie będzie także prześwity-
wać od spodu. Szczególnie jasne, 
cienkie oraz marmurowe płytki 
należy mocować klejem białym. 
Produkty przeznaczone do ka-
mienia mają dużą siłę wiązania. 
Przy doborze zaprawy znaczenie 
ma również wielkość płytek. Do 

układania wielkoformatowych na-
leży zastosować klej uelastycz-
niony o upłynnionej konsystencji. 
Inny trudno byłoby równomiernie 
rozprowadzić.

FACHOWA POMOC
Oferta rynkowa zapraw klejo-
wych do płytek jest ogromna, dla-
tego warto ich zakup skonsulto-
wać z  fachowcem, któremu zleci-
liśmy prace glazurnicze. Dbają-
cemu o  swoją opinię specjaliście 
zależy na dobrym efekcie pracy, 
więc – z racji swojego doświadcze-
nia –  pomoże nam dobrać odpo-
wiedną zaprawę. Cena nie powinna 
decydować o zakupie – zwykły, tani 
klej najczęściej jest słabej jako-
ści i  mimo najlepszych chęci czy 
umiejętności glazurnika płytki po 
niedługim czasie odpadną. Wybór 
eksperta możemy bez problemu 
zweryfikować. Wystarczy poszu-
kać opinii w internecie.  

DO OKŁADZIN 
ZEWNĘTRZNYCH
MOŻNA UŻYWAĆ
JEDYNIE ZAPRAW

MROZO- 
I WODOODPORNYCH,

A W PRZYPADKU 
PRZYKLEJANIA PŁYTEK 

NA DUŻYCH
POWIERZCHNIACH 

POWINNO SIĘ 
UŻYWAĆ KLEJÓW 

WYSOKOELASTYCZNYCH.

Dobre przygotowanie
Przygotowując zaprawę klejową, bardzo ważne jest postępowanie 
według zaleceń producenta, a szczególnie dodanie odpowiedniej 
ilości wody, dobranie grubości zaprawy i sposób jej nakładania oraz 
czas wiązania kleju. Dzięki temu unikniemy błędów podczas montażu 
płytek ceramicznych.
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BEZ NICH DRZWI NIE 
BĘDĄ SPEŁNIAĆ SWOICH 
FUNKCJI. I CHOCIAŻ 
CZĘSTO SĄ DOŁĄCZANE 
DO GOTOWYCH DRZWI, 
TO I TAK DECYDUJEMY 
SIĘ NA ZAKUP MODELI 
SPEŁNIAJĄCYCH NASZE 
OCZEKIWANIA.

Kupujemy

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

KLAMKI 
K lamki to detale małe, ale 

odgrywające bardzo istotną 
rolę w naszym codziennym 

życiu. Nawet bezwiednie korzy-
stamy z nich wielokrotnie w ciągu 
dnia. Brak świadomości ich ist-
nienia jest wręcz komplementem 
dla klamek – świadczy bowiem, że 
doskonale spełniają swoją funk-
cję. Jednocześnie można je zali-
czyć do elementów wyposażenia 
o dużym potencjale estetycznym. 
Mogą one bowiem dodać sznytu 
nawet typowym, nieciekawym 

drzwiom. To sprawia, że podczas 
ich zakupu musimy kierować się 
różnymi kryteriami wyboru. 

KOMFORT OBSŁUGI 
To podstawowe wymaganie w sto-
sunku do każdej klamki. Dlatego, 
gdy sięgamy po nią na sklepo-
wej półce, sprawdźmy, czy kształt 
uchwytu idealnie pasuje do na-
szej dłoni. Za wygodniejsze uznaje 
się powszechnie modele z  wy-
oblonym uchwytem, który lepiej 
„leży” w dłoni. Do najlepiej dosto-

sowanych do budowy dłoni czło-
wieka zalicza się także te z uchwy-
tem poziomym. Wpływ na obsługę 
drzwi ma również waga klamki. 
Jeśli skrzydła są ciężkie i  ma-
sywne lub duże, np. wysokie czy 
też mamy model dwuskrzydłowy, 
powinniśmy dobrać do nich od-
powiednio ciężką i  dużą klamkę 
drzwiową. Zbyt mała i  lekka bę-
dzie wymagała podczas obsługi 
dużego nakładu sił. Gdy drzwi 
są lekkie, można zainstalować 
np. obrotowe gałki. Komfortowej 
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obsłudze sprzyjają także drzwi 
wyposażone w  klamkę z  doci-
skiem imbusowym oraz sprężynami 
wspomagającymi zamontowanymi 
z jej obu stron. Taka konstrukcja 
sprawia, że po naciśnięciu uchwyt 
szybko wraca do wyjściowej po-
zycji. Przed zakupem wybranego 
modelu klamki sprawdźmy jej 
kierunek otwierania. Powinien być 
zgodny z  kierunkiem otwierania 
skrzydła drzwi. W  ofercie ryn-
kowej dominują klamki uniwer-
salne, jednak możemy też kupić 
przeznaczone do drzwi prawo- lub 
lewoskrzydłowych.

ZA CO PŁACIMY
Funkcjonalność klamek i  kom-
fort ich obsługi jest jednym 
z  czynników wpływających na 
ich cenę. Ale ogromny wpływ na 
koszty, jakie są związane z ich za-
kupem, odgrywają materiał, z ja-
kiego zostały wykonane oraz 
ich design. Walory estetyczne to 
dla wielu osób podstawa wyboru 
klamki. Do dyspozycji mamy 
dzisiaj modele bardzo zróżnico-
wane wzorniczo. Niektóre z nich 
mogą kosztować nawet kilkaset 
złotych. Jednak produkowane 
masowo wysokiej jakości klam- 
ki o  dużych walorach estetycz-
nych można już kupić nawet za 
ok. 20-50 zł.

Z JAKICH MATERIAŁÓW

Sprawdzone metalowe
Klamki wykonane z różnego rodzaju 
metali i ich stopów należą do 
najczęściej kupowanych. Cenimy 
je za trwałość, wytrzymałość na 
warunki atmosferyczne oraz bogate 
wzornictwo. Dominują produkty 
aluminiowe oraz wykonane ze 
znalu, czyli stopu cynku (Zn) 
i aluminium (Al). Do chętnie 
wybieranych należą także produkty 
ze stali nierdzewnej oraz mosiądzu. 
Jednak są one droższe. Klamki 
z metali oraz ich stopów mogą być 
wykończone powłokami nadającymi 
im bardziej szlachetny wygląd.
Aluminiowe często wykańcza się 
niklem, jednak przed zakupem 
takiego modelu sprawdźmy, czy 
nikt z członków rodziny nie jest na 
niego uczulony. Do najdroższych 
należą modele z powłoką ze srebra 
lub złota.

Nietypowe
Obecne na rynku klamki 
wyróżnia różnorodność 
materiałowa. Mogą być 
wykonane z drewna, ceramiki, 
szkła, kamienia. Popularne 
są również produkty 
z różnorodnych tworzyw 
sztucznych. Plastyczność 
tego typu materiałów 
pozwala nadać klamkom 
nawet bardzo fantazyjne 
formy. Warto na nie zwrócić 
uwagę, gdy będziemy chcieli 
zindywidualizować charakter 
popularnym modelom drzwi. 
Do oryginalnych wzorniczo 
można także zaliczyć klamki 
inkrustowane kryształami, 
w ekskluzywnych używa się 
kryształów Swarovskiego. 
Często stosuje się także 
łączenie różnych materiałów, 
np. metalu i ceramiki.
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DO WYBORU DO KOLORU

Typy uchwytów
Podstawowym kryterium wyboru klamek jest forma uchwytu, 
niekiedy też określanego jako rękojeść. Najpopularniejszym 
rodzajem jest poziomy wydłużony uchwyt popularnie określany jako 
klamka. Dużym powodzeniem cieszą się także klamki z uchwytem 
w kształcie gałki. Najczęściej są okrągłe lub owalne – te należą 
także do najwygodniejszych w użyciu – lub rzadziej kwadratowe czy 
wielokątne. Używa się ich często w drzwiach 
dwukrzydłowych. Do tego typu drzwi stosuje 
się także pochwyty. Mają one formę 
pionowych, często długich uchwytów. 
Są także wybierane do otwierania drzwi 
zewnętrznych.

Dobrane do drzwi
Decydując się na zakup klamki, musimy wziąć 
przede wszystkim pod uwagę to, jak będzie 
się komponowała ze skrzydłem drzwiowym. 
Dzisiaj nie ma problemów z ich optymalnym 
zharmonizowaniem. Najczęściej sięgamy po 
wyroby w tej samej tonacji kolorystycznej 
lub też neutralne w stosunku do skrzydła 
drzwiowego. Jednak jeśli mamy gładkie drzwi, 
warto je uzupełnić klamką o oryginalnym 
kształcie, np. kropli wykonanej ze szlifowanego 
kryształu lub naśladującego go materiału 
sztucznego. W takim przypadku dobry efekt 
da także wykorzystanie klamek z materiałów 
łączonych, np. z drewna i malowanej 
porcelany. Jednak tego rodzaju uchwyt może 
być zbyt charakterystyczny i współgrać jedynie 
z aranżacją rustykalną. Do dość wyrazistych, 
ale nieprzerysowanych należą modele 
metalowe, w których część rękojeści oraz 
rozety wykonano z metalu szczotkowanego, 
a pozostałe fragmenty z błyszczącego. 
Zazwyczaj kupujemy takie same klamki do 
wszystkich pomieszczeń, ale gdy chcemy 
zakupy rozłożyć w czasie, warto gdzieś 
zanotować rodzaj klamki i jej parametry. 

Ważny szyld
Wybierając klamki, zwróćmy również uwagę na ich budowę. Ważnym 
elementem jest szyld, określany także jako tarcza. Przyjmuje on 
różną formę. Najczęściej stosowany jest szyld pełny, nazywany 
także długim lub podłużnym. Ma on kształt pionowo ustawionego 
prostokąta, znacznie rzadziej poziomego i wygląda dość masywnie. 
Może mieć też formę okrągłej, rzadziej kwadratowej, rozety. Jest 
ona charakterystyczna dla szyldów dzielonych. Zadaniem szyldu jest 
osłona zamka. To szczególnie istotne w przypadku drzwi zewnętrznych, 
w których tarcza zabezpiecza zamek przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi i do pewnego stopnia przed włamywaczem. 
W szyldach m.in. klamek przeznaczonych do drzwi zewnętrznych, 
a także wewnętrznych stosowanych w łazienkach mogą być 
umieszczone otwór na zwykły klucz, wkładka bębenkowa albo blokada 
łazienkowa (tzw. szyld WC). Podczas zakupu tego typu modeli istotny 
jest rozstaw otworów w drzwiach zamka. Nowością są klamki z rozetą 
ukrytą pod uchwytem –  idealne do wnętrz w stylu minimalistycznym. 
Są jednak drogie – ich cena wynosi zazwyczaj ponad 200 zł.
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POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 
TO WŁAŚCIWY MOMENT NA 
DOBRE ZORGANIZOWANIE 
MIEJSCA DO NAUKI DLA 
NASZYCH DZIECI. CO JEST 
NIEZBĘDNE, BY SPRZYJAŁO 
ONO PRZYSWAJANIU WIEDZY?

ucznia

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

O tym, że przyjazne miejsce do pracy 
przekłada się na jej jakość oraz na-
sze zdrowie, wiemy wszyscy. Ta za-

sada obowiązuje również w  przypadku na-
szych dzieci – czas nauki w domu ciągle się wy-
dłuża, dlatego tak ważny jest odpowiednio za-
aranżowany kącik do pracy. Miejsce do nauki 

STREFA



 REKLAMA 

powinno być stałe i zachęcające do 
spędzania w  nim czasu. Dziecko 
–  niezależnie od wieku – musi je 
lubić! Należy tak je zaaranżować, 
by nie rozpraszało uwagi i sprzyjało 
skupieniu. Dlatego rozwiązaniem 
optymalnym jest usytuowanie 
aneksu do pracy ucznia w  samo-
dzielnym pokoju dziecka. Odpo-
wiednia będzie również przestrzeń 
wydzielona w  innym pomieszcze-
niu. Jednak powinna być ona od-
dalona od miejsc, w  których toczy 
się intensywne życie rodzinne. Ze 
względów zdrowotnych istotny 
jest dobry dostęp do światła sło-
necznego – aneks powinien być 
dobrze doświetlony, tak by zmini-
malizować użycie światła sztucz-
nego. Równie ważny jest właściwy 
dobór sprzętów – to one będą 
miały wpływ na zdrowie ucznia 
i to nie tylko na jego kręgosłup czy 
wzrok, ale także stan emocjonalny, 
co jest równie istotne dla rozwoju 
dziecka.

BIURKO – BAZA NA LATA
To niezbędny element wyposaże-
nia aneksu ucznia. Dobrym wybo-
rem są tradycyjne modele z  wbu-
dowanymi szafkami, szufladami 
oraz półkami, które zdołają pomie-
ścić liczne uczniowskie gadżety. 
Są także pomocne w  utrzymaniu 
porządku na biurku. Chętnie wy-

bierane – szczególnie przez na-
stolatków – są biurka-blaty, które 
można samodzielnie zaaranżo-
wać. Przestrzeń pod takim bla-
tem to idealne miejsce na mo-
bilne kontenery na kółkach. Takie 
ruchome szafki bywają wygodne, 
gdy dziecko uczy się wspól-
nie z  kolegami lub przenosi 
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naukę np. na podłogę czy kanapę. 
Wówczas tego typu meble odgry-
wają rolę pomocniczej szafki. 
Biurko-blat może mieć także do-
pasowane do potrzeb ucznia wy-
miary i  dzięki temu poszerzać 
swoje funkcje. Blat można usta-
wić np. na szafkach, ale coraz czę-
ściej spotyka się montowane na 
kozłach. Są postrzegane jako no-
woczesne i  praktyczne. Taki wy-
bór ma też walory estetyczne. Na 
koziołkach można umieścić blat 
wykonany z  płyt MDF czy OSB, 
drewna klejonego, a nawet szkła.  
Biurko-blat to też dobre rozwią-
zanie, gdy pokój dzieli rodzeń-
stwo. W  takim przypadku warto 
zaplanować długi blat, przy któ-
rym zorganizujemy dwa stanowi-
ska pracy. Taki mebel ma jeszcze 
jedną istotną zaletę – może rosnąć 
razem z dzieckiem. Możliwość re-
gulacji wysokości tego sprzętu po-
zwoli łatwo dopasować wysokość 
biurka do wzrostu dziecka. To je-
den z  istotnych czynników zapo-
biegających wadom postawy oraz 
wzroku. 

WAŻNE WYMIARY
Blat  biurka ucznia w klasach po-
czątkowych powinien mieć wyso-
kość ok. 46-52 cm. Przy końcu edu-
kacji w podstawówce, gdy dziecko 
osiąga wzrost 157-172 cm, wyso-
kość blatu powinna wynosić już 
ok. 70 cm. Zakup mebla z regulo-

waną wysokością sprawi, że nie bę-
dziemy musieli wymieniać go po 
skokach rozwojowych naszej po-
ciechy. Oczywiście oprócz biurek 
na koziołkach do dyspozycji mamy 
także inne modele z  regulowaną 
wysokością. Wyróżnia je np. ru-
choma regulacja przy pomocy po-
krętła. Ich atutem jest także moż-
liwość nachylania blatu pod komfor-
towym dla dziecka kątem. Niektóre 
biurka mogą być nawet sterowane 
za pomocą elektrycznych silników. 
Wybierając biurko, zwróćmy też 
uwagę, by siedząc, dziecko nie do-
tykało udami elementów zamon-

towanych pod blatem, które będą 
powodować nacisk na jego nogi. 
Biurko jest często wykorzystywane 
nie tylko do pisania i czytania, ale 
też do innych aktywności. 

DZIECI Z CHOROBAMI 
KRĘGOSŁUPA 

POWINNY KORZYSTAĆ 
Z ATESTOWANYCH 

MEDYCZNYCH 
KRZESŁEŁ 

OBROTOWYCH.
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Jego blat nie może więc być 
zbyt mały. Wielkość mebla po-
winna umożliwić ustawienie lap-
topa czy też rozłożenie kartonów 
oraz farb. Powinno mieć szero-
kość co najmniej 120 cm i  głębo-
kość nie mniejszą niż 60 cm. Rów-
nie istotny jest sposób ustawie-
nia biurka. Najlepiej wybrać dla 
niego miejsce, z  którego dziecko 
będzie miało widok na pomiesz-
czenie. Jednocześnie powinno sta-
nąć w pobliżu okna. Taka lokaliza-
cja oznacza nie tylko optymalne do-
świetlenie światłem naturalnym, ale 
też daje kontakt z  otoczeniem ze-
wnętrznym. Oderwanie oczu od 
pracy i przeniesienie go w dal ma 
bowiem kojący wpływ zarówno na 
wzrok, jak i psychikę dziecka. 

NA CZYM USIĄŚĆ?
Ogromne znaczenie ma też funk-
cjonalność siedziska – najczęściej 
krzesła, przy którym dziecko spę-
dza długie godziny nauki. Przede 
wszystkim powinno być ono do-
pasowane do sylwetki oraz wzrostu 
użytkownika. Najlepiej, by dziecko 
przed zakupem wypróbowało wy-
brany model. Dobrym wyborem 
będzie takie, które umożliwia re-
gulację wysokości oraz kąt nachy-
lenia oparcia. Istotna jest też wyso-
kość oparcia. Powinno sięgać po-
wyżej łopatek z  wyprofilowaniem 
w  odcinku lędźwiowym. Komfort 
użytkowania zapewni funkcja „an-
ti-shock”, która zabezpiecza przed 
uderzeniem w  plecy po odbloko-

waniu oparcia. Istotna dla dzieci 
jest także możliwość swobodnego 
„bujania” się. Dobrym wyborem są 
krzesła z  siedziskami i  oparciami 
wypełnionymi pianką. Komfor-
towi użytkowania sprzyjają także 
podłokietniki. 

KOMFORT ŚWIATŁA
Na biurku ucznia nie może zabrak-
nąć lampy biurowej. Musi być wy-
posażona w  klosz kierujący stru-
mień światła w  pożądaną stronę, 
np. tam, gdzie piszemy lub czy-
tamy. Z  tych samych względów 
najlepsze będzie ruchome ramię 
lampy. Im będzie ono dłuższe i bar-
dziej gięte, tym możliwości dopa-
sowania do naszych potrzeb będą 
większe. Światło nie może ni-
gdy razić dziecka w  oczy, co mę-
czy, a nawet przeciąża jego wzrok. 
W  przypadku awarii prądu nie-
zbędna może się okazać lampka 
zasilana z portu USB, która została 
wyposażona w akumulator umożli-
wiający pracę niezależnie od miej-
sca i źródła energii. Dla komfortu 
pracy i zdrowia istotna jest też odle-
głość źródła światła od blatu biurka, 
która powinna wynosić 35-40 cm. 
Do oświetlenia biurka oraz łóżka 
wystarczą żarówki LED o mocy 5-8 
W, świetlówki o mocy 12-15 W lub 
halogen o  mocy ok. 25  W, tak by 
ilość lumenów nie przekraczała 
900. Światło w tego typu lampach 
nie powinno być zbyt jasne ani in-
tensywne, aby nie męczyć wzroku 
dziecka. 

Zdrowa baza
Przygotowując miejsce do pracy 
ucznia, zwróćmy uwagę na to, 
jakimi materiałami wykończono 
ściany oraz podłogi. Nawet 
najlepsze biurko i krzesło musi 
mieć przyjazne otoczenie.

 Zdrowy tynk – dobry punkt 
wyjścia. Gładką i estetyczną, 
a równocześnie zdrową bazą 
będzie otynkowanie ścian 
w pokoju ucznia tynkiem 
gipsowym. Wyróżnia go niewielki 
opór dyfuzyjny oraz właściwości 
budujące dobry mikroklimat 
przestrzeni. Ten przyjazny naszemu 
zdrowiu materiał przyjmuje 
nadmiar wilgoci z otoczenia, a gdy 
powietrze we wnętrzu jest zbyt 
suche, oddaje ją.

 Optymalne farby. Malowanie 
ścian to najczęstszy sposób na 
ich wykończenie także w pokoju 
ucznia. Zawsze sięgajmy 
po produkty dyspersyjne, 
o ograniczonej zawartości 
LZO, czyli lotnych związków 
organicznych – dla farb ich norma 
wynosi 30 g/l. Warto wybrać 
produkty z nanocząsteczkami, 
redukujące ilość formaldehydu 
wydzielanego przez niektóre 
materiały wykończeniowe oraz 
elementy wyposażenia. 

 Przyjazna posadzka. Najlepiej 
wybierać materiały, które są 
ciepłe w kontakcie – dzieci 
uwielbiają chodzić na bosaka, 
a także łatwe w utrzymaniu 
czystości. Do bezkonkurencyjnych 
należą posadzki drewniane czy też 
wykonane z paneli laminowanych. 
Warto ocieplić wnętrze 
bawełnianym dywanem, który 
można wielokrotnie prać.

MIESZKAĆ Z KLASĄ
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MEBLE Z OKRESU PRL ZDOBYWAJĄ CORAZ WIĘKSZĄ POPULARNOŚĆ. 
PRODUCENCI SIĘGAJĄ DO WZORÓW Z TAMTYCH CZASÓW, A STARE 
ORYGINALNE OKAZY PODDAWANE SĄ PIECZOŁOWITYM RENOWACJOM 
I LICZNYM, CZĘSTO KREATYWNYM PRZERÓBKOM. FOTELE Z LAT 50. I 60. 
UBIEGŁEGO WIEKU WIODĄ TU PRYM! 

rodem z PRL

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

FOTELOWO

Chociaż większość modeli 
foteli z  PRL-u  jest wrzu-
canych do jednego worka 

jako „fotele PRL” lub „fotele z  lat 
60./70.”, to jednak pod tymi poję-
ciami kryje się ogromne bogac-
two modeli i wzorów. Co więcej, za 
tymi najbardziej rozpoznawalnymi 

stoją nazwiska wybitnych projek-
tantów. Dostęp do tego typu me-
bli jest coraz łatwiejszy – stare mo-
dele znajdziemy na aukcjach in-
ternetowych i  targach staroci. Hi-
storia ich jest stosunkowo świeża 
i  przez jakiś czas nieciesząca się 
dobrą sławą, dlatego z  pewnością 

nadal możemy znaleźć ich całą 
masę w  piwnicach i  na strychach 
naszych domów. Warto przyjrzeć 
się tym zasobom – niepozorny 
mebel może okazać się prawdzi-
wym skarbem. Uważajmy jednak 
na oferty starych okazów podda-
nych renowacji – nie wszyskie 
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zostały wykonane profesjonalnie, 
a nawet najbardziej znany projekt 
poddany marnej przeróbce straci 
swoją pierwotną wartość. 

RELAKS W STYLU PRL 
Lata 50., 60. i 70. kojarzą się nam, 
podobnie zresztą jak cały PRL, 
z siermiężnością i poważnymi nie-
doborami rynkowymi. W  meblar-
stwie jednak to swego rodzaju czas 
peerelowskiego „złotego wieku” 
– wtedy powstało sporo cieka-
wych projektów, które miały zaspo-
koić potrzeby mieszkańców ma-
łych mieszkań. Meble wyprzedzały 
epokę i zupełnie nie przystawały do 
szarości PRL-u. Fotele zasługują 
tu na szczególną uwagę – są prze-
jawem najlepszego stylu i  najlep-
szych koncepcji wzorniczych tam-
tej epoki. Swoje dzisiejsze zain-
teresowanie zawdzięczają przede 
wszystkim ponadczasowemu wzor-
nictwu – nowoczesna linia i  lekka 
forma przetrwały próbę czasu. Nie 
straciła również swojej aktualności 
przyczyna ich popularności w tam-
tych latach – dzięki kompaktowym 
rozmiarom nadawały się idealnie 
do niewielkich mieszkań, co rów-

nież dzisiaj ma ogromne znaczenie. 
Miały też perfekcyjnie wypraco-
waną formę ergonomiczną – kształt 
siedzisk i oparć dopasowany był do 
ludzkiego ciała niemal idealnie. Ni-
sko zawieszone siedziska ułatwiały 
zajęcie wygodnej pozycji do odpo-
czynku, delikatne poręcze o  wy-
oblonych kształtach sprzyjały wsta-
waniu. Lekkości dodawały im dość 
cienkie, zwężające się ku dołowi 
nóżki. Fotele w  tym czasie stano-
wiły niezbędny element wyposaże-
nia mieszkań, sal klubowych i róż-
norodnych miejsc spotkań. Miła 

dla oka i czasami futurystyczna jak 
na owe czasy estetyka sprawiała, że 
mieszkanie nabierało odważnego, 
nowoczesnego sznytu.

DZIĘKI NIEWIELKIM 
ROZMIAROM 

I KOMPAKTOWYM 
FORMOM FOTELE 

Z CZASÓW PRL 
IDEALNIE PASUJĄ DO 
MAŁYCH MIESZKAŃ. 
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NAJCIEKAWSZE MODELE FOTELI PRL

Słynny Chierowski
To jeden z najbardziej popularnych modeli – w okresie PRL 
wyprodukowano go w liczbie pół miliona egzemplarzy. 
Część z nich przetrwała w domach starszych osób, na 
strychach i działkach, część zniknęła wraz z poprzednim 
ustrojem. Ogromna popularność fotela 366 to po trochu 
dzieło przypadku. W 1962 r. Fabryka Mebli w Świebodzicach 
ucierpiała na skutek pożaru. Aby odbudować potęgę 
zakładu, potrzebowano mebla o prostej konstrukcji, który 
może być łatwo i szybko wyprodukowany. Fotel 366 
przypadł do gustu nie tylko kierownictwu fabryki, ale 
również całym pokoleniom Polaków. Dzięki kompaktowym 
rozmiarom nadawał się idealnie do niewielkich mieszkań. 
Wyglądał lekko, zgrabnie i nowocześnie. Mimo że od jego 
powstania minęło ponad 50 lat, projekt fotela w ogóle się 
nie zestarzał. Odświeżony i ubrany w nową tapicerkę zdobi 
wiele współczesnych mieszkań. W ostatnich latach fotel 
Chierowskiego doczekał się wznowienia. Nowe modele 
– wykonane według oryginalnego projektu – oferuje studio 
Concept 366.

Ekstrawagancki 
„koktajlowy”   
Szukając fotela z PRL-u, można się spotkać 
z określeniem „fotel klubowy”. Zgodnie 
z historyczną definicją nazwa odnosi się 
do niskich, głębokich foteli najczęściej 
obitych skórą, ale również miękkim 
aksamitem. Bardzo często określa się 
w ten sposób fotel koktajlowy, czyli 
niewielki mebel z oparciem w kształcie 
wachlarza i wygodnym siedziskiem. To 
klasyczny model z lat 50., który znajdował 
zastosowanie podczas wytwornych przyjęć 
i prywatek. Zajmował mało miejsca, ale 
wyglądał bardziej stylowo niż zwykłe 
krzesło. Lekkości dodawały mu zwężane 
nóżki, ekstrawagancji – kolorowa tapicerka. 
Fotel zapewniał więc idealną oprawę 
dla eleganckich strojów i serwowanych 
drinków. W przypadku foteli koktajlowych 
trudno wskazać projektanta, rok, a nawet 
kraj powstania konkretnego modelu. 
Wiele z nich trafiło do Polski z zagranicy, 
najczęściej z byłych terenów NRD.
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Figlarna muszelka 
Lata 60. to dominujący styl space age 
(atomic age). Meble powstające w tym 
czasie na Zachodzie miały wyraźnie 
zgeometryzowaną formę opływową, 
najczęściej wykonane były z tworzywa 
sztucznego. Stały się one inspiracją 
również dla modeli projektowanych 
w Polsce, choć zastosowanie tworzyw 
sztucznych było u nas mocno 
ograniczone. Popularny w PRL-u fotel 
muszelka jest tego doskonałym 
przykładem. Okrągła forma siedziska 
i pająkowate nogi przywodzą na myśl 
awangardowe projekty zachodnich 
projektantów. Zgrabne, wygodne i nieco 
figlarne meble stanowiły ciekawą 
odmianę dla klasycznych foteli i krzeseł 
na prostych, drewnianych stelażach. 
Do najbardziej rozpoznawalnych 
projektów należą: fotel muszelka 
Lesława Kiernickiego z końca lat 50., 
fotel Ewa oraz fotel Emil (nieznanego 
autorstwa).

Ponadczasowe „liski” i „zajączki”  
Wiele foteli z PRL-u wpisuje się w – modny obecnie – styl mid-century 
modern. Prosta drewniana rama nabiera dzięki delikatnym zaokrągleniom, 
miękkich, przyjaznych osobie siedzącej, kształtów. Smukłe nóżki zwężają 
się ku dołowi, niskie siedzisko sprzyja swobodnemu ułożeniu ciała. Tego 
typu modele cieszyły się w PRL-u dużą popularnością, bo pozwalały na 
szybką i tanią produkcję. Do sztandarowych przykładów stylu mid- 
-century modern w wydaniu polskim należy fotel 300-190 projektu 
Henryka Lisa (model nazywany „Liskiem”), który doczekał się wznowienia 
za sprawą studia 366. Na uwagę zasługują również fotel 300-177 
„Zajączek” – z podłokietnikami w kształcie zajęczych uszu, czy fotel 
„Śnieżnik”, fotel B-7522 Zenona Bączyka i meble autorstwa Edmunda 
Homy (fotel GFM-64 i fotel GFM-142). W latach 50. pojawiły się również dwa ciekawe 
projekty, które odbiegają nieco od klasycznego wzorca. Pierwszy z nich to fotel R-360 
projektu Janusza Różańskiego, wyposażony w okrągłe drewniane podłokietniki i metalowe 
nóżki. Obecnie znów znajduje się w produkcji dzięki staraniom studia Politura. Projekt 
345 wyróżnia się za sprawą masywnej formy, trójkątnych podłokietników i charakterystycznych 
przeszyć, które zdobią siedzisko i oparcie.
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PODŁOGOWE OKŁADZINY O PROSTEJ FORMIE DOSKONALE WSPÓŁGRAJĄ 
ZE WSPÓŁCZESNYMI TRENDAMI WNĘTRZARSKIMI. DODAJĄ WNĘTRZOM 
POLOTU, A JEDNOCZEŚNIE PORZĄDKUJĄ PRZESTRZEŃ.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

NA TOPIE

Szerokie deski

Romantycznie rustykalnie
Szerokie deski podłogowe są stosowane jako okła-
dzina od wieków. Były one m.in. stałym elementem 
wykończenia podłóg choćby w drewnianych dworach 
i  dworkach czy też bardziej zamożnych chłopskich 
chałupach. Różnica polegała często na rodzaju za-
stosowanego drewna. W tych pierwszych dominowały 
posadzki ze szlachetnych gatunków, takich jak dąb 
czy modrzew, w biedniejszych były to zazwyczaj de-
ski sosnowe. W  zależności od statusu materialnego 
gospodarzy były to posadzki różne gatunkowo – im 

szlachetniejsze i wyższej jakości drewno, tym mniej 
miało sęków, rys i przebarwień. Dzisiaj do wnętrz ru-
stykalnych wybiera się te o bogatych przebarwieniach. 
Jednak deski z litego drewna są kosztowne, dlatego 
warto zdecydować się na znacznie tańszy zamiennik, 
jakim są panele laminowane. Te z wzorem szerokich 
desek o bogatej strukturze doskonale budują klimat 
rustykalnej aranżacji – wyraziście zarysowane słoje 
i rysy są wręcz wyczuwalne. Efekt postarzanej posadz-
ki wzmacnia się sposobem wykończenia desek – prze-
nikający się połysk, mat oraz półmat sprawiają, że 
okładzina zyskuje głębię.
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MIESZKAĆ Z KLASĄ
     dobre wybory

64  jesień 2019

PODŁOGOWE OKŁADZINY O PROSTEJ FORMIE DOSKONALE WSPÓŁGRAJĄ 
ZE WSPÓŁCZESNYMI TRENDAMI WNĘTRZARSKIMI. DODAJĄ WNĘTRZOM 
POLOTU, A JEDNOCZEŚNIE PORZĄDKUJĄ PRZESTRZEŃ.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

NA TOPIE

Szerokie deski

Romantycznie rustykalnie
Szerokie deski podłogowe są stosowane jako okła-
dzina od wieków. Były one m.in. stałym elementem 
wykończenia podłóg choćby w drewnianych dworach 
i  dworkach czy też bardziej zamożnych chłopskich 
chałupach. Różnica polegała często na rodzaju za-
stosowanego drewna. W tych pierwszych dominowały 
posadzki ze szlachetnych gatunków, takich jak dąb 
czy modrzew, w biedniejszych były to zazwyczaj de-
ski sosnowe. W  zależności od statusu materialnego 
gospodarzy były to posadzki różne gatunkowo – im 

szlachetniejsze i wyższej jakości drewno, tym mniej 
miało sęków, rys i przebarwień. Dzisiaj do wnętrz ru-
stykalnych wybiera się te o bogatych przebarwieniach. 
Jednak deski z litego drewna są kosztowne, dlatego 
warto zdecydować się na znacznie tańszy zamiennik, 
jakim są panele laminowane. Te z wzorem szerokich 
desek o bogatej strukturze doskonale budują klimat 
rustykalnej aranżacji – wyraziście zarysowane słoje 
i rysy są wręcz wyczuwalne. Efekt postarzanej posadz-
ki wzmacnia się sposobem wykończenia desek – prze-
nikający się połysk, mat oraz półmat sprawiają, że 
okładzina zyskuje głębię.

ruckzuck.indd   1 13.07.2019   11:56:01



Luksusowy Hampton
Pełen elegancji szykowny styl Hampton 
już dawno przekroczył granice Long Is-
lands i stał się inspiracją także w aran-
żacjach naszych wnętrz. Łączy on 
w sobie tak lubiany przez Amerykanów 
glamour z  wakacyjnym luzem. Bliskie 
są mu również klimaty nadmorskie. To 
sprawia, że dobrą bazą w aranżacjach 
Hampton są okładziny podłogowe 
w postaci szerokich desek. Budzą one 
skojarzenia zarówno z  bliskim naturze 
letnim domem, jak i stylem marynistycz-
nym. Styl Hampton oznacza także wnę-
trza z  rozmachem – szerokie deski jak 
żaden inny materiał posadzkowy będą 
podkreślać urok przestrzeni, a przy tym 
dzięki charakterystycznym dla drewna 
cieple i  przytulności zbudują przyja-
zną wypoczynkowi aranżację. Dobrym 
wyborem będą okładziny dębowe lub 
perfekcyjnie odtwarzające ich kolor 
i strukturę szerokie panele laminowane 
– oba rodzaje posadzek są odporne na 
ścieranie i zarysowania.

ruckzuck.indd   1 13.07.2019   11:56:01

 REKLAMA 



MIESZKAĆ Z KLASĄ
     dobre wybory

66  jesień 2019

Design z nutą egzotyki
Od lat do istotnych trendów aranża-
cyjnych, będących na topie należą 
wnętrza, w których dominuje oszczęd-
ność form – i to zarówno jeśli chodzi 
o  elementy wykończenia, jak i  wy-
posażenia. Towarzyszy im brak nad-
miaru mebli oraz dekoracji. W  taką 
oszczędną, niekiedy wręcz minimali-
styczną stylistykę doskonale wpisują 
się okładziny podłogowe w  postaci 
szerokich desek. Na pierwszy plan 
wysuwa się wówczas wyrazista forma 
długich prostokątów idealnie porząd-
kująca wnętrze. Odbiór przestrzeni 
wzmocnić można kolorem posadz-
ki. Mocnym akcentem będą deski 
w zdecydowanych ciemnych kolorach 
budzących skojarzenia z  drewnem  
egzotycznym – w  barwach teku czy 
doussie. W kontraście z jasnymi ścia-
nami ciemne deski zbudują aranżację 
pełną klasycznej elegancji. Dobrym 
wyborem będą też panele w  odcie-
niach grafitu czy jasnych szarości. 

Rozmach dużej przestrzeni
Otwarta strefa dzienna weszła do standardu projektowania wnętrz – cenimy ją za oddech, funkcjonalność oraz 
otwieranie wielu możliwości aranżacyjnych. Urodę dużych pomieszczeń idealnie podkreślają szerokie deski pod-
łogowe. Za takie są uznawane produkty, które mają ponad 20 cm szerokości. Jeśli zdecydujemy się na wybór 
paneli laminowanych, taki warunek spełnią modele o szerokości 24,4 cm i długości 138 cm. Relacja podłoga- 
-przestrzeń jest dwustronna – takie deski podkreślą ponadstandardowy charakter wnętrza, a ta z kolei uwypukli 
ponadprzeciętne wymiary, a także kolorystykę i strukturę okładziny podłogowej. Jednocześnie ciepło, jakie daje 
drewniany materiał oraz jego bogata struktura i oryginalna kolorystyka uczynią duże wnętrze przytulnym. 
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MIESZKAĆ Z KLASĄ
     wybieramy materiały

SIEDZĄC
NA PNIU ALBO NA KAMIENIU
Nieprawdopodobnie sugestywne 
printy materiałów obiciowych, udające 
naturalne drewniane pnie drzew lub 
stosy kamieni łupanych czy rzecznych 
otoczaków, zostały doskonale 
wykorzystane w propozycji siedziska. 
„Naturalna” pufa w takim wydaniu 
to pomysłowy mebel do użycia na 
potrzeby aranżacji wnętrza w zgodzie 
z naturą. Mobilny i praktyczny mebel 
sprawdzi się zarówno w użytku 
domowym, jak i na potrzeby wnętrz 
biznesowych.  
Zestawienie ze sobą siedzisk 
imitujących różne gatunki drzew 

może być wyjątkowo 
atrakcyjną propozycją 
do zbudowania 
klimatu pokoju 
dziecięcego.

TAM, GDZIE SŁOJE I KORA
Bycie blisko natury to często również chęć bycia eko. Unikanie naczyń i sprzętów 
z tworzyw sztucznych oraz drogich i niezdrowych w produkcji akcesoriów kuchennych 
sprawia, że coraz częściej sięgamy po przedmioty z naturalnych materiałów, znane 
i produkowane od wieków, często określane mianem „ludowe”. Drewniane deski, misy 
i miseczki, salatery, tace, łyżki, łopatki etc. szczególnie te wykonane ręcznie, mające 
na sobie ślady niedoskonałości stają się dziś modne, poszukiwane i niejednokrotnie, 
w związku z tym, w wysokiej cenie.

BYĆ BLIŻEJ NATURY – TA POTRZEBA CORAZ CZĘŚCIEJ 
UWIDACZNIA SIĘ W TRENDACH DEKORATORSKICH. 
MEBLE I AKCESORIA WYKONANE Z DREWNA 
ORAZ KAMIENIA LUB DO ZŁUDZENIA JE IMITUJĄCE, 
DODAJĄ NASZYM WNĘTRZOM NATURALNEGO 
CHARAKTERU I KOMPENSUJĄ TĘSKNOTĘ ZA TYM, CO 
ODBIERA TECHNOLOGIA I POSTĘP CYWILIZACYJNY.

Z tęsknoty za
NATURĄ

BUTIKOWE INSPIRACJE
     ciekawe stylizacje
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DREWNO POD STOPAMI
Kolor, faktura i deseń to elementy, 
które grają główną rolę, kiedy 
decydujemy się na zakup dywanu. 
Nieoczywista imitacja starego, 
naturalnie spękanego, pociętego 
żyłkami głębokiego usłojenia 
drewna we wzorze podłogowego 
chodnika może stać się centrum 
dekoracji naszego wnętrza. 
Nawet oszczędne w wystroju 
i minimalistyczne w wyposażeniu 
mieszkanie ozdobione tak 
ciekawym detalem może nabrać wręcz 
designerskiego charakteru.

PREZENCJA KAMIENIA
Kamień od zawsze miał 
w sobie moc – kojarzy się ze 
stałością, wytrzymałością 
i bezpieczeństwem 

ogniska domowego. Nic dziwnego, 
że na popularności nie tracą elementy 
wykończenia z kamieniem w roli głównej. 
Kolorystyka i faktura skały potrafi zbudować 
niepowatrzalny klimat wnętrza. Odpowiednia 
gra światła np. połyskującego ognia kominka, 

szczególnie w jesienne wieczory, uwypukli 
dekoracyjność aranżacji z wykorzystaniem 
motywów kamiennych.

SKAŁA I KONARY
Wyjątkowy i kosztowny mebel. Decyzja może być trudna, ale 
rekompensata wizualna i niepowtarzalność aranżacyjna są nie do 
przecenienia. Fragment natury w postaci kamiennej czy drewnianej 
umywalki to rozwiązanie nietuzinkowe. Aktualna oferta nowych 
technologii impregnacji i doskonalszych środków konserwujących pozwala 
jednak na korzystanie z materiałów dotąd nieprzydatnych w takiej 
roli. Dlatego coraz więcej producentów wprowadza do sprzedaży 
nieoczywiste sprzęty sanitarne w niepowtarzalnych fasonach.

Z tęsknoty za

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska
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MALOWANIE ŚCIAN 
NALEŻY DO NAJCZĘŚCIEJ 
WYBIERANEGO SPOSOBU 
ICH WYKOŃCZENIA. 
PONIEWAŻ KOLOREM 
ŚCIAN MOŻEMY ODMIENIĆ 
ATMOSFERĘ I WYSTRÓJ 
CAŁEGO MIESZKANIA, 
DLATEGO WARTO 
ZASTANOWIĆ SIĘ DOBRZE 
NAD JEGO WYBOREM. 

na kolory ścian

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Wybór kolorów farb jest prak-
tycznie nieograniczony, bo 
niemal każdy z  producentów 

oferuje bogate kolekcje kolorystyczne 
w  dziesiątkach odcieni o  często wręcz 

MODA



 REKLAMA 

poetycko brzmiących nazwach. 
Jednak trudne do ogarnięcia wzro-
kiem rzędy regałów i  półek zapeł-
nionych barwnymi puszkami nie 
zawsze ułatwiają decyzję. Jak do-
brać kolor ścian, aby nasze wnętrza 
nie tylko były modne, ale też służyły 
dobrze naszemu samopoczuciu?

CIEMNE ZIELENIE I GRANATY 
CIĄGLE NA CZASIE 
Od kilku już sezonów ogromnym 
uznaniem cieszy się ciemna, głę-
boka zieleń. Eleganckie odcienie 
szmaragdu czy zieleni butelko-
wej wkroczyły do wnętrz w  róż-
nych stylach: klasycznym, nowo-
czesnym, a  nawet skandynaw-
skim. Głęboki szmaragd, czyli zie-
leń z  kroplą błękitu, znakomicie 
komponuje się z  kolorem złotym 
– również aktualnie bardzo mod-
nym. Już sama nazwa tego odcie-
nia zieleni wprowadza nas w świat 
szyku i  elegancji – nic dziwnego, 
nazwa barwy szmaragdowej za-

pożyczona jest od drogocennych 
kamieni. Również butelkowa zie-
leń to jeden z  najszlachetniej-
szych odcieni zieleni. Jest chłod-
niejsza od zieleni szmaragdowej, 
nie ma też dodatku błękitu. To 
barwa ciemna, energetyczna i na-
strojowa, a  przy tym bardzo ele-
gancka. Zieleń wpływa na nas ko-
jąco i  pozwala się odstresować, 
dlatego jest idealna do pomiesz-
czeń, w  których spędzamy naj-
więcej czasu i tych, które mają za-
pewnić nam relaks –  do sypialni 
czy salonu. Szmaragd i zieleń bu-
telkowa świetnie sprawdzą się na 
jednej ścianie pokoju np. za sofą 
w salonie albo łóżkiem w sypialni. 
Na ciemnozielonym tle znako-
micie prezentują się jasne me-
ble i dekoracje. Butelkowa zieleń 
jest kolorem na tyle uniwersal-
nym, że można ją łączyć z powo-
dzeniem z  większością kolorów. 
Odcień ten doskonale spraw-
dzi się w  połączeniu z różem, 
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drewnem i to zarówno ciemnym, 
jak i jasnym oraz marmurem. 
Uwielbia towarzystwo złota i kom-
ponuje się z nim idealnie. Połącze-
nie tych kolorów dodaje wnętrzu 
szyku i elegancji. Warto jednak pa-
miętać, aby zachować umiar i po-
stawić na delikatne oraz  nieprze-
sadzone złote dodatki.  Granatowy 
z  kolei symbolizuje inteligencję, 
zaufanie, spokój, odpowiedzial-
ność. Do wnętrz wprowadzi też 
nastrój tajemniczości. Należy do 
barw ciemnych, dlatego sprawdzi 
się jedynie w obszernych i dobrze 
oświetlonych pomieszczeniach. 
W małej łazience czy kuchni zasto-
sujmy go jedynie na fragmentach. 
Będzie bardzo dobrym tłem dla 
wyposażenia w  jasnych kolorach. 
Szczególnie dobrze wygląda w ze-
stawieniu z  jasnym drewnem, pa-
suje także do białej stolarki okien-
nej i drzwiowej.

SZAROŚĆ NADAL NA TOPIE
Choć wnętrzarskie portale już od 
jakiegoś czasu wieszczą jego kres, 
schyłek koloru szarego nie jest taki 
oczywisty. Szarość nie jest krzy-
kliwa ani agresywna, nie narzuca 
się, wręcz przeciwnie – stwarza po-
czucie spokoju i  równowagi. Jest 
kolorem eleganckim, podobnie jak 
biel podkreślającym inne elementy 
wnętrza. Uspokaja bogato wyposa-
żone wnętrze, wydobywa zróżni-
cowane faktury materiałów. Jed-
nak wybierając ten kolor ścian, mu-
simy dobrze dobrać inne barwy, by 
wnętrze nie było zbyt ponure ani 
przygnębiające. Zastosowanie sza-
rej farby do małych wnętrz o  sła-
bym doświetleniu światłem dzien-
nym wymaga zestawienia jej z  ja-
sną bazą – bielą, kością słoniową, 
słonecznym, morelowym, brzo-
skwiniowym czy jasnozielonym. 
Jeżeli po pomalowaniu uznamy, 

że szare ściany są zbyt ciemne 
we wnętrzu, a  wolelibyśmy unik-
nąć ponownego malowania, spró-
bujmy uratować wystrój, dokłada-
jąc dodatki w jasnych, pastelowych 
kolorach. Odcienie szarego znaj-
dziemy w ogromnej liczbie w ofer-
cie każdego z wiodących producen-
tów farb. Ten kolor uznany do tej 
pory za smutny, doczekał się naj-
więcej poetyckich określeń, które 
go oswajają. Bo czy z  przygnębia-
jącym nastrojem mogą się koja-
rzyć takie nazwy jak „skandynaw-
ska prostota”, „szara poświata” czy 
„niewzruszona szarość”?

MODNE ODCIENIE 
POMARAŃCZOWEGO
Kolor pomarańczowy cieszył się 
największą popularnością w epoce 
secesji, a  później w  latach 60.  
ubiegłego wieku. Na południu Eu-
ropy, zwłaszcza we Włoszech, 
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to jedna z  najpopularniejszych 
barw i  w  architekturze, i  we wnę-
trzach. Należy to oczywiście wią-
zać z klimatem – w mocnych pro-
mieniach słońca pomarańcz pre-
zentuje się najlepiej. W  krajach 
śródziemnomorskich sporo korzy-
sta się z  różnych odcieni poma-
rańczowego, a  przede wszystkim 
z koloru terakoty – odcieni materia-
łów obecnych na posadzkach, okła-
dzinach ściennych oraz dachach. 
Właśnie wraca do łask również 
jako kolor ścian, ale tylko w more-
lowym, brzoskwiniowym i  terako-
towym wydaniu. Kolor cegły i  te-
rakoty to ciemny, dostojny odcień 
pomarańczu wpadający w  brąz, 
modne są też marchewkowy i man-
darynkowy. Bez względu na od-
cień, pomarańczowy to barwa cie-
pła, energetyczna i  wyrazista, dla-
tego wymaga zrównoważenia ko-

lorami chłodnymi: niebieskim, 
chłodną zielenią. Odcienie poma-
rańczowego możemy swobodnie łą-
czyć z  innymi ciepłymi barwami, 
a  także z  bielą i  czernią. Wprowa-
dzenie kontrastów uchroni wnętrze 
przed monotonią.

CZAS NA KORALOWY 
Wybór barwy koralowca przez In-
stytut Panton na Kolor roku 2019 
ma ideowe podłoże. Kolor o  na-
zwie Living Coral odnosi się do 
afirmacji życia i  potrzeby odna-
wiania ludzkich relacji. Pocho-
dzi z  palety barw ciepłych – ma 
ogromną siłę energetyzującą 
i  ożywiającą. Jest barwą intym-
ności i  ocieplenia relacji – może 
je pobudzić, ożywić, wprowadzić 
do nich nową energię. Należy do 
kolorów autentycznych – nie jest 
to wynik laboratoryjnych miesza-
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W modnym kolorze 
Spiced Honey  
Wybór tej ciepłej, bursztynowej 
tonacji odzwierciedla 
pozytywny, optymistyczny 
nastrój oraz potrzebę 
wypełnienia domu światłem. 
Można go zestawiać 
z przeróżnymi odcieniami, 
tworząc odmienne aranżacje, 
zależnie od docelowego 
nastroju wnętrza – od kojącego 
i relaksującego po przytulny czy 
energetyczny. W zestawieniu 
z delikatnymi pastelami 
tworzy spokojną przestrzeń, 
w połączeniu z bogatymi 
czerwieniami i błękitami wnętrze 
dedykowane odpoczynkowi 
i relaksowi, z kolei obok żywych, 
jasnych tonacji – energetyczne 
otoczenie. Jego złote refleksy 
można uzupełnić o wyciszone 
szarości. Warto go łączyć 
z kolorem terakoty, szarością, 
bordo czy śliwką. 

nek, a barwa autentycznego zjawi-
ska natury. I  taką autentyczność 
ma wyrażać i do niej zachęcać. Ko-
lor ten ponadto budzi optymizm, 
sprzyja towarzyskim kontaktom. 
To również ukłon w  stronę przy-
rody, zwraca bowiem uwagę na 
zanikające cuda natury, jakimi 
są koralowce – kruche, ale po-
dobnie jak ludzkie relacje warte 
ocalenia. Kolor ten sprawdzi się 
w  towarzystwie drewna, szarości, 
czerni, bieli, lubi też swoje natu-
ralne otoczenie, czyli głęboki błę-
kit oceanicznej głębii. Koralowy 
w różnych odcieniach znajdziemy 
w  ofercie gotowych farb. „Istny 
kolarowy”, „koralowy szyk”, „ko-
ralowa laguna” – czyż nazwy te nie 
brzmią zachęcająco? 

MIESZKAĆ Z KLASĄ
     szkoła aranżacji
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DROBNE ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ TWORZYĆ BARWNE, MIENIĄCE SIĘ 
KOLORAMI, A TAKŻE WZORAMI ORAZ ROZMIARAMI KOBIERCE NALEŻĄ OD 
LAT DO NAJATRAKCYJNIEJSZYCH OKŁADZIN ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH.

sprawdzony wzór

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Mozaika solidnie zapraco-
wała na swoją popular-
ność. Mały format pły-

tek sprawia, że można ją ułożyć na 
każdej płaszczyźnie, także zaokrą-
glonej czy też ściętej pod dowol-
nym kątem. To okładzina, która 
zniosła również ograniczenia doty-

czące kształtu kostek, które ją two-
rzą. Do innych zalet można także 
zaliczyć różnorodność materiałów, 
z  jakich wykonuje się drobne ele-
menty. Czy nie ma więc ona żad-
nych wad? Niestety tego rodzaju 
płytki należą do kosztownych i  to 
zarówno jeśli chodzi o zakup okła-

dziny, jak i  jej ułożenie. Wysoka 
cena sprawia, że często decydu-
jemy się na jej montaż jedynie na 
fragmentach ścian lub podłóg, łą-
cząc mozaikę z  innymi rodzajami 
okładzin. W  takim przypadku za-
dbajmy o wybór materiałów tej sa-
mej grubości.

MOZAIKA
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WYMIARY ZNOSZĄCE 
OGRANICZENIA
Cechą charakterystyczną mozaiki 
i  jej podstawowym atutem są nie-
wielkie wymiary elementów. Boki 
kostek nie przekraczają 5 cm. To 
sprawia, że można ją układać tam, 
gdzie inne materiały wyglądają nie-
estetycznie, np. na wszelkiego ro-
dzaju słupach i kolumnach. Spraw-
dzi się także jako wykończenie za-
okrąglonych powierzchni brodzika 
czy wanny. Z  mozaiki można też 
tworzyć ramy luster, bordiury wy-
kańczające powierzchnię ścian czy 
podłóg. Jest doskonałym materia-
łem do układania na niewielkich 
powierzchniach, bo nie wymaga do-
cinania. Małe kostki to idealne two-
rzywo do budowania różnorodnych 
kompozycji. Można z  nich wykre-
ować oryginalny dywan na podło-
dze lub też dowolony obraz na ścia-
nie. Niewielki format ma też atut 
w postaci budowania iluzji optycz-
nych – gęsta siatka spoin daje wra-
żenie trójwymiarowości. 

 REKLAMA 
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BAŚNIOWE FORMY
Mozaiki cenimy również za róż-
norodność kształtów. Najbardziej 
popularne są kostki kwadratowe. 
Równie często spotyka się ele-
menty w  kształcie wydłużonego 
prostokąta. To nie koniec inspi-
racji geometrycznych. W  ofercie 
są także mozaiki w  kształcie trój-
kata, sześcio- i  ośmiokątów. Te 
o  równych, ostro ściętych bokach 
mogą być harmonijnym dopełnie-
niem ascetycznej, surowej aranża-
cji, której zawsze dodadzą ciepła. 
Dużą grupę tworzą także mozaiki 
o mniej regularnych formach, np. 
inspirowanych naturą. Mogą mieć 
one choćby kształt wypłukanych 
przez wodę otoczaków, rybich łu-
sek, morskich fal, liści miłorzębu 
japońskiego, a  nawet gwiezd-
nych konstelacji. Ich zastosowa-
nie doda charakteru każdemu no-
woczesnemu wnętrzu, pozwoli zin-
dywidualizować i  wzbogacić na-
wet najbardziej banalną aranżację 
złożoną z  zestawu typowych sza-
fek kuchennych czy popularnych 
sprzętów sanitarnych. Podobny 
efekt daje zastosowanie mozaiki 
w  kształtach inspirowanych kul-
turą materialną. To choćby kostki 
przypominające wzornictwo mau-
retańskie. Arabeski na ścianach 
sprawiają, że wnętrze zyskuje cie-
pło i staje się przytulne. Znacznie 

rzadziej stosuje się dzisiaj mozaiki 
stylizowane na stare, z celowo wy-
konanymi i kontrolowanymi przez 
producenta obtłuczeniami, bu-
dzące skojarzenia ze stylem an-
tycznym. Wartością estetyczną 
są także melanżowe barwy czę-
sto obecne na tego typu okładzi-
nach, które dynamizują formę 
drobnych elementów oraz ich bo-
gata faktura. Powierzchnia licowa 
mozaiki może mieć reliefy w  po-
staci odciśniętych kratek, kropek 
czy fal. Większe modele, np. kwa-
dratowe o boku ok. 5 cm mogą być 
zdobione wzorami budzącymi sko-
jarzenia z azulejos. 

Z JAKIEGO MATERIAŁU
Mozaiki wykonuje się najczęściej 
z  ceramiki – w  tym gresu, kamie-
nia oraz szkła, mniej popularne 
są wyroby drewniane oraz cera-
miczne z licem z metalu, określane 
jako mozaiki metalowe. Mozaiki 
ceramiczne to zazwyczaj elementy 
szkliwione o  ciekawych kształ-
tach, przeznaczone do układania 
na ścianach, blatach i do obudowy 
sprzętów. Dużym uznaniem cie-
szą się mozaiki ze szkła. Ich atu-
tem jest różnorodność i bardzo ory-
ginalne wzornictwo, wykorzystu-
jące potencjał, jaki ma w sobie ten 
materiał. O ich popularności prze-
sądza możliwość różnorodnego 
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barwienia i  zdobienia oraz nada-
wania dowolnych form. Może  być 
błyszcząca albo matowa, przezro-
czysta lub nie, z  zatopionym bro-
katem, opiłkami metalu. Mozaikę 
gresową, w  przeciwieństwie do 
szklanej, można układać również 
na posadzkach. Wyróżnia ją nie 

tylko wysoka odporność na ście-
ranie, ale też wyjątkowo niska na-
siąkliwość, co pozwala ją stosować 
także na zewnątrz. Wśród kamien-
nych dużą popularność mają mo-
zaika trawertynowa oraz granitowa 
–  ta również przeznaczona jest 
do układania na zewnątrz. 

Wygodny montaż
Układanie mozaiki nie powinno 
przysparzać kłopotów. Dużym 
ułatwieniem jest to, że kostki 
są umieszczone na specjalnym 
papierze, siatce lub folii. Każdą 
z nich można stosować zarówno 
w pomieszczeniach suchych, 
jak i wilgotnych. Mozaika na 
folii i papierze naklejonym 
z góry nadaje się także do 
pomieszczeń mokrych, takich 
jak baseny, można ją też układać 
na zewnątrz. Aby okładzina była 
trwała, ważne jest zapewnienie 
równego, gładkiego podłoża 
oraz dobór odpowiednich 
zaprawy klejowej oraz fugi.



MIESZKAĆ Z KLASĄ
     na każdą kieszeń

80  jesień 2019

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

WYPOSAŻENIE KUCHNI SPRAWIA WIELE TRUDNOŚCI, SZCZEGÓLNE JEŚLI 
ZACZYNAMY OD ZERA. ABY POMÓC W ZAKUPACH, PRZEDSTAWIAMY LISTĘ 
NIEZBĘDNYCH RZECZY. KAŻDY POWINIEN JĄ DOSTOSOWAĆ DO WŁASNYCH 
POTRZEB. PAMIĘTAJMY, ŻE NIE WSZYSTKO TRZEBA KUPOWAĆ OD RAZU!

To się przyda!

W KUCHNI
DLA KAŻDEGO

BLENDER SŁUŻY DO ROZDRABNIANIA, 
MIKSOWANIA NA GŁADKI KREM, 
MIKSER DO MIESZANIA. KUPUJĄC 
BLENDER, MOŻEMY WYBIERAĆ 
POMIĘDZY WERSJĄ KIELICHOWĄ 
I RĘCZNĄ. NIEKTÓRE URZĄDZENIA  
MAJĄ WYMIENNE KOŃCÓWKI, KTÓRE 
POZWALAJĄ NP. NA UBIJANIE PIANY 
Z BIAŁEK. NA TOPIE SĄ BLENDERY DO 
SMOOTHIE – TO MODELE MAJĄCE 
DWA POJEMNIKI DO MIKSOWANIA, 
KTÓRE PRZY POMOCY POKRYWKI 
Z DZIUBKIEM MOŻNA PRZEKSZTAŁCIĆ 
W KUBKI DO PICIA I ZABRAĆ ZE SOBĄ.

Blendery i miksery
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GDY ZALEŻY NAM NA SZYBKIM ZAPIEKANIU 
POTRAW, GRILLOWANIU I PODGRZEWANIU, 
PRZYDATNYM URZĄDZENIEM W KUCHNI DLA 
POCZĄTKUJĄCYCH JEST MAŁY PRZENOŚNY 
PIEKARNIK DO POSTAWIENIA NA BLACIE. 
SPRAWDZI SIĘ RÓWNIEŻ JAKO UZUPEŁNIENIE 
TRADYCYJNEGO PIEKARNIKA, GDY CZĘSTO 
PRZYGOTOWUJEMY POSIŁKI W NIEWIELKICH 
PORCJACH. JEST ZNACZNIE TAŃSZY NIŻ 
PIEKARNIK DO ZABUDOWY – TO WYDATEK 
NAWET PONIŻEJ 100 ZŁOTYCH, POZWALA 
ZMNIEJSZYĆ TAKŻE RACHUNKI ZA PRĄD.

Minipiekarnik do kuchni na start

Tostery i opiekacze do kanapek
W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, NA JAKIE URZĄDZENIE 
SIĘ ZDECYDUJEMY, PRZYGOTUJEMY ZUPEŁNIE INNE 
KANAPKI. GŁÓWNYM ZADANIEM TOSTERA JEST 
UZYSKANIE GRZANKI, NATOMIAST DO OPIEKACZA 
WKŁADAMY ZŁOŻONĄ KANAPKĘ Z DODATKAMI. 
POPULARNE SĄ TEŻ MODELE OPIEKACZY 3W1, KTÓRE 
POZWALAJĄ NA PRZYRZĄDZANIE 
KANAPEK, GRILLOWANEGO MIĘSA 
I GOFRÓW – PRODUCENCI 
WYPOSAŻAJĄ JE WÓWCZAS 
W WYMIENNE WKŁADKI. NA 
JAKOŚĆ KANAPEK WPŁYWA 
POWŁOKA  – TEFLONOWA 
ZAPOBIEGA ICH PRZYWIERANIU. 

Naczynia do pieczenia
PRZEDE WSZYSTKIM POWINNY BYĆ GŁADKIE, PONIEWAŻ 
GROMADZĄCY SIĘ W ŻŁOBIENIACH TŁUSZCZ JEST TRUDNY 
DO USUNIĘCIA. WYBIERAJMY RÓWNIEŻ TAKIE NACZYNIA, 
KTÓRE MAJĄ SPECJALNIE WYPROFILOWANE UCHWYTY, 
DZIĘKI CZEMU DUŻO ŁATWIEJ BĘDZIE NAM JE WKŁADAĆ 
I WYJMOWAĆ Z NAGRZANEGO PIEKARNIKA. PAMIĘTAJMY, 
ŻE UCHWYTY NIE MOGĄ BYĆ WYKONANE Z PLASTIKU 
(CHYBA ŻE SĄ ZDEJMOWANE)! W PRZECIWNYM RAZIE POD 
WPŁYWEM WYSOKIEJ TEMPERATURY MOGĄ SIĘ STOPIĆ.
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NAJPRAKTYCZNIEJ JEST KUPIĆ 
KOMPLET DLA 12 OSÓB. NA CO 
DZIEŃ CZĘŚĆ ELEMENTÓW BĘDZIE 
SCHOWANA, ALE PRZY OKAZJI 
RODZINNEJ UROCZYSTOŚCI BĘDZIE 
JAK ZNALAZŁ. JEŻELI MAMY ZMYWARKĘ, 
UPEWNIJMY SIĘ, CZY WYBRANY 
PRZEZ NAS ZESTAW NADAJE SIĘ DO 

MYCIA W TYM URZĄDZENIU. SPRAWDŹMY 
TAKŻE GRUBOŚĆ I ŚREDNICĘ TALERZY – DUŻE 
I GRUBE NACZYNIA SĄ NIE TYLKO CIĘŻSZE, 
ALE TEŻ ZAJMUJĄ WIĘCEJ MIEJSCA NA 
PÓŁKACH I W ZMYWARCE. JEŚLI CHCEMY 
ZAINWESTOWAĆ W TRWAŁY ZESTAW, 
WYBIERZMY ZASTAWĘ Z PORCELANY DOBREJ 
JAKOŚCI CERAMIKI LUB SZKŁA, FAJANS 
NISZCZY SIĘ NAJSZYBCIEJ. SZCZEGÓLNIE 
ZWRÓĆMY UWAGĘ NA ZDOBIENIA ZASTAWY 
– NIE TYLKO ZŁOCENIA ŚCIERAJĄ SIĘ PODCZAS 
UŻYTKOWANIA I MYCIA!     

Sztućce w komplecie
NA RYNKU ZNAJDZIEMY MNÓSTWO 
ROZMAITYCH WZORÓW SZTUĆCÓW. 
UNIWERSALNE BĘDĄ NAJPROSTSZE 
MOTYWY. KLASYCZNE KOMPLETY, BEZ 
JAKICHKOLWIEK ZDOBIEŃ SPRAWDZĄ 
SIĘ W NIEMALŻE KAŻDEJ JADALNI 
I WKOMPONUJĄ SIĘ DO KAŻDEJ 
ZASTAWY. NIEZALEŻNIE OD WYBORU, 
NAJWAŻNIEJSZE JEST, ABY SZTUĆCE BYŁY 
WYKONANE Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 
STALI NIERDZEWNEJ, CO POZWOLI 
ZACHOWAĆ ICH NIESKAZITELNY 
WYGLĄD PRZEZ DŁUGIE LATA.

Filiżanki i serwis do kawy
DLA TYCH, KTÓRZY LUBIĄ CELEBROWAĆ NAWET 
CODZIENNE PICIE KAWY, CZĘSTO SĄ TO ARTYKUŁY 
PIERWSZEJ POTRZEBY! NAJWAŻNIEJSZĄ ZASADĄ 
PRZY ICH ZAKUPIE JEST POSTAWIENIE NA JAKOŚĆ. 
CHOCIAŻ PORCELANA JEST STOSUNKOWO DROGA, 
TO PITA W NIEJ KAWA SMAKUJE WYŚMIENICIE. 
ZAKUP ELEGANCKICH FILIŻANEK I TALERZYKÓW 
MOŻEMY POTRAKTOWAĆ JAK PEWNEGO RODZAJU 
INWESTYCJĘ – JEST WIELE FIRM, KTÓRYCH PRODUKTY 
NIGDY NIE WYJDĄ Z MODY, A NIEKTÓRE NAWET 
Z CZASEM NABIERAJĄ WARTOŚCI. W TYM PRZYPADKU 
WARTO POSTAWIĆ NA MARKĘ, A NIE ILOŚĆ!

Pełna zastawa na wiele okazji
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TO DUET, BEZ KTÓREGO NIE 
OBEJDZIE SIĘ ŻADNA KUCHNIA. 
SZEROKA OFERTA HANDLOWA 
SPRAWIA, ŻE Z ŁATWOŚCIĄ 
DOPASUJEMY ODPOWIEDNIE SPRZĘTY 
ZARÓWNO DO STYLU KUCHNI, JAK 
I NASZYCH POTRZEB UŻYTKOWYCH.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Współczesny zlewozmy-
wak może pełnić także 
funkcję suszarki, blatu 

odstawczego czy deski do kroje-

nia. Może być także wyposażony 
w dodatkowe elementy, które zastą-
pią sitka i durszlaki, a także umoż-
liwią szybkie pozbywanie się od-

padków. Również wymiary zlewów 
oraz ich kształty są bardzo zróżni-
cowane. Ich atutem jest też różno-
rodność materiałowa. Także bogata 

DO PARY
zlewozmywak 
i bateria
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zlewozmywak 
i bateria

jest oferta baterii zlewozmywako-
wych. To detal, do którego funk-
cjonalności przywiązujemy coraz 
większą wagę. Od baterii oczeku-
jemy także efektów dekoracyjnych. 
Często traktujemy ją bowiem jako 
element budujący styl wnętrza. 

WAŻNY KSZTAŁT 
Nowoczesne zlewozmywaki wyróż-
nia forma. Nadal najbardziej popu-
larne są modele prostokątne, które 
harmonijnie wpisują się w  zabu-
dowę kuchenną i  zawsze dobrze 
wyglądają. Ale możemy też wy-
brać zlew owalny lub w  kształcie 
koła, trapezu oraz fali – te z pewno-
ścią zdynamizują ciąg szafek i roz-
biją jego monolityczną strukturę. 
Z myślą o zagospodarowaniu naroż-
nika, który należy do najtrudniej-
szej do wykorzystania przestrzeni 
zabudowy kuchennej, produko-
wane są zlewy w kształcie litery L. 
Do zabudowy narożnej przezna-
czone są także sprzęty oparte na 
planie łuku oraz trapezu. Na to, 
jak zlewozmywak będzie wykony-
wał swoje zadania, a także prezen-
tował się w  kuchni, wpływ mają 
również kształt oraz liczba komór. 
Najczęściej kształt komory nawią-
zuje do formy całego zlewu, jed-
nak w modelach owalnych komora 
bywa okrągła, spotyka się także 
sprzęty wyraźnie prostokątne z ko-
morami o  ściętych, zaokrąglonych 
narożach – co ułatwia utrzymanie 
czystości. W  zlewozmywakach na-
rożnych często występują komory 
wielokątne.  

ROZMIAR NA MIARĘ 
POTRZEB
O  funkcjonalności zlewozmywa-
ków decydują w  znacznym stop-
niu ich wymiary. Wybierając model 
do naszej kuchni, zwróćmy uwagę 
na jego szerokość. Są one dostoso-
wane do standardowych rozmia-
rów szafek kuchennych o szeroko-
ści od 40 do 100 cm. Wpływ na nią 
ma liczba komór – dominują zlewy 
jedno- i dwukomorowe, ale dużo jest 
także takich półtora- lub dwu i  pół 
komorowych. Połówki pełnią funk-
cje pomocnicze – często umieszcza 
się w nich sitko, młynek lub deskę. 

Zwróćmy też uwagę na głębokość 
komór – zazwyczaj nie przekra-
cza ona 20 cm, najpłytsze mają 12- 
-14 cm głębokości. Od tego wymiaru 
zależy m.in. wybór baterii. Do płyt-
szych, 12 cm odpowiednie będą te 
z wysoką wylewką w kształcie litery 
L lub F. W  zlewach głębszych, po-
wyżej 14 cm praktyczne będą bate-
rie z niższą wylewką w kształcie U. 
Wpływ na wielkość zlewozmywaka 
ma także jego wyposażenie w ocie-
kacz. Tworzy go pozioma płaszczy-
zna wyprofilowana z  materiału, 
z którego wykonano zlew – żłobie-
nia na ociekaczu nie pozwalają, by 
gromadziła się na nim woda. Ocie-
kacz może pełnić funkcje prze-
strzeni odstawczej –  służy do od-
stawiania mokrych produktów lub 
naczyń. Jest to bardzo praktyczne, 
zwłaszcza jeśli blat wykonano z ma-
teriału, na który wilgoć oddziałuje 
niekorzystnie. Wygodnym rozwią-
zaniem jest zlewozmywak wypo-
sażony w  dwa ociekacze usytu-
owane po jego bokach, jeden z nich 
może wówczas pełnić funkcję blatu 
odstawczego. 

IDEALNY MATERIAŁ
Zlewozmywaki wykonuje się z ma-
teriałów o  różnej trwałości, cenie 
oraz walorach estetycznych. Bardzo 
rzadko wybierane są modele ema-
liowane, wykonane ze stali i  wy-
kończone emalią – jej obicie spra-
wia, że wyglądają mało estetycznie. 
Łatwo utrzymać je w czystości i nie 
widać na nich zacieków, ale ich po-
włoka z  czasem ściera się i  mato-
wieje. Do popularnych należą pro-
dukty ze stali nierdzewnej. Ich za-
letą jest wielość kształtów. Są także 
odporne na uderzenia i  ścieranie, 
wysokie temperatury oraz działa-
nie środków czyszczących. Ich po-
wierzchnia może być gładka, saty-
nowana albo o fakturze lnianej tka-
niny – na tych ostatnich nie widać 
zacieków. Kupując zlew stalowy, 
zwróćmy uwagę na jakość stali. 
Istotna jest zawartość chromu – im 
wyższa, tym zlew będzie trwal-
szy. Te, w których składzie chrom 
nie przekracza 13%, są podatne 
na rdzewienie czy odkształcenia, 
jakie może wywołać wrzątek. 
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Mniej wytrzymałe  są te z fakturą 
lnu. Do trwałych i  chętnie stoso-
wanych należą zlewozmywaki kom-
pozytowe. Kompozyt to materiał, 
w  którym wypełniaczem są pozy-
skany z granitu piasek kwarcowy 
oraz mączka kwarcowa, a spoiwem 
żywica akrylowa, rzadziej polie-
strowa. Składniki mineralne na-
dają zlewom twardość i  wytrzy-
małość na uszkodzenia, a  żywica 
sprawia, że kompozyt jest lżejszy 
i  plastyczniejszy od kamienia. Są 
odporne na ścieranie, zarysowa-
nia, uderzenia oraz wysokie tem-
peratury. Jednak wymagają sta-
rannego czyszczenia po każdym 
użyciu. Kompozyt jest jednorodny, 
dlatego zadrapania nie są szczegól-
nie widoczne. Ich wadą jest mniej-
sza niż w  przypadku pozostałych 
materiałów odporność na uderze-
nia. Mogą być dostępne w  różno-
rodnej kolorystyce, ale najczęściej 

w  sprzedaży są modele w  odcie-
niach grafitu oraz szarości i beżu. 
Zlewozmywaki kompozytowe wy-
stępują pod różnymi nazwami, np. 
jako wykonane z fragranitu czy si-
ligranitu. Do bardzo atrakcyjnych 
należą także modele ceramiczne. 
Są jeszcze bardziej odporne od 
granitowych na wszelkiego ro-
dzaju uderzenia i zarysowania, nie 
ulegają również przebarwieniom. 
Wyróżnia je także duża odporność 
na wysoką temperaturę.  Jednak 
w parze z taką jakością idzie nieba-
gatelny koszt tego rodzaju produk-
tów. Są to najdroższe zlewozmy-
waki –  mogą kosztować od około 
tysiąca do nawet kilku tysięcy 
złotych.

SPOSÓB MONTAŻU
Zlewozmywaki różnią się sposo-
bem montażu, który wpływa m.in. 
na odbiór estetyczny tego sprzętu. 

Do wyboru mamy zlewy nakła-
dane, wbudowywane oraz do pod-
budowy. Nakładane, inaczej zwane 
modułowymi, są łatwe w  mon-
tażu, chociaż coraz rzadziej sto-
sowane. Umieszcza się je bezpo-
średnio na szafce, którą przykry-
wają w  całości. Istotne jest więc, 
by zlew idealnie pasował do wy-
miarów szafki. Do najpopularniej-
szych należą zlewy wbudowywane 
– ich oferta jest największa. Mon-
tuje się je od góry w blacie – w któ-
rym trzeba przygotować specjalne 
wycięcie, według szablonu pro-
ducenta. Wśród tego typu zlewów 
znajdziemy także modele do mon-
tażu na równi z  blatem, oznaczane 
symbolem RB. Zlewozmywaki pod-
budowywane montuje się także 
w  wykonanym według szablonu 
wycięciu blatu – ale od dołu. Dzięki 
temu blat ma jednolitą powierzch-
nię wokół zlewozmywaka. 



deante.indd   1 06.07.2019   16:37:16



MIESZKAĆ Z KLASĄ
     dobre wybory

90  jesień 2019

Z wyciąganą wylewką
To modele stosowane dzisiaj bardzo często. 
Ruchomą, wyciąganą wylewkę można wysunąć na 
pożądaną odległość, co znacznie poszerza możliwości 
funkcjonalne strefy zlewozmywaka. Za jej sprawą 
problemów nie przysparza choćby napełnienie wodą 
wiadra, konewki czy dużego garnka ustawionego na 
płycie kuchennej, usytuowanej w pewnej odległości 
od zlewozmywaka. Wygodę użytkowania tego rodzaju 
baterii podwyższy możliwość jej obracania o 360o, 
a także funkcja przełączania rodzaju strumienia 
wody, który może być intensywny i jednokierunkowy 
lub bardziej delikatny oraz rozproszony. Planując 
montaż baterii wyciąganej, pamiętajmy, by pod 
szafką przeznaczyć miejsce na wąż, łączący wylewkę 
z korpusem baterii, tak by dostęp do niego nie 
utrudniał np. kosz czy filtr do wody lub młynek.

BATERIA NA MIARĘ ZLEWU

Jednouchwytowa
Do najbardziej funkcjonalnych należą baterie 
jednouchwytowe, które w zasadzie wyparły 
modele dwuuchwytowe. Jednym uchwytem 
ustawimy wygodnie i bardzo sprawnieza pomocą 
jednej ręki pożądaną temperaturę wody i siłę jej 
strumienia oraz zamkniemy jej dopływ. Modele 
dwuuchwytowe stosuje się najczęściej, gdy 
decydujemy się na kuchnię w stylu rustykalnym 
lub vintage. Na funkcjonalność baterii kuchennej 
duży wpływ ma także wysokość oraz kształt 
wylewki. Zbyt niska może utrudniać obsługę 
wysokich oraz wielkogabarytowych naczyń. Za 
wysoka może zaś powodować rozchlapywanie 
wody.

Składana
Montaż zlewozmywaka pod oknem należy dzisiaj do 
chętnie stosowanych rozwiązań. W takim przypadku 
najbardziej funkcjonalnym może się okazać wybór 
baterii składanej, określanej także jako uchylna. Jej 
instalacja będzie szczególnie przydatna przy oknach 
otwieranych skrzydłowo. Dzięki temu, że można 
unieść ją lekko do góry i położyć na boku, nie będzie 
ograniczać kąta, pod jakim może być otwarte skrzydło. 
By bateria wróciła do pionu, wystarczy wykonać 
ruch w przeciwnym kierunku. Model składany można 
zastąpić baterią z chowaną wylewką, którą przy 
otwieraniu skrzydła wsuwa się w otwór, dzięki czemu 
jej wysokość może zmniejszyć się nawet trzykrotnie. 

Oszczędna
By oszczędzać wodę, warto wybrać baterie 
jednouchwytowe z ogranicznikiem strumienia wody 
i perlatorem. Takie modele mogą przyczynić się do 
zmniejszenia zużycia wody nawet o 60%. Wpływ na 
jej mniejsze zużycie ma także wydajność głowicy 
– wydajna ceramiczna w parze z perlatorem zmniejsza 
przepływ wody do 4,5 l na minutę (tradycyjna bateria 
– ok. 12 l/min). Oszczędzaniu wody sprzyja także 
zastosowanie baterii ze specjalnym przyciskiem eko, 
umieszczonym zazwyczaj z tyłu lub boku rączki. Może 
on ograniczyć strumień wody o ok. 50% w porównaniu 
z rozwiązaniami standardowymi. Mniejsze zużycie wody 
daje także bateria z wodooszczędną głowicą z blokadą. 
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O TEJ PORZE ROKU CORAZ 
WIĘCEJ CZASU SPĘDZAMY 
W ZAMKNIĘTYCH 
POMIESZCZENIACH. 
NA MIEJSCE PRACY NIE 
MAMY WIĘKSZEGO 
WPŁYWU, JEDNAK NASZ 
DOM POWINNIŚMY 
WYPOSAŻYĆ W TAKI 
SPOSÓB, ABY WSZYSCY 
DOMOWNICY CZULI SIĘ 
W NIM DOSKONALE.

klimat jesienią

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

ZDROWY
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N iewłaściwa jakość powie-
trza w  domu może być 
przyczyną problemów 

zdrowotnych, a także negatywnie 
wpływać na komfort nauki, pracy 
i w ogóle – życia. Wszystko to pro-
wadzi do powstania tzw. zespołu 
chorego budynku. Objawia się 
on m.in. zmęczeniem, uczuciem 
duszności, bólami i  zawrotami 
głowy, drażliwością, obniżoną kon-
centracją uwagi, zaburzeniami pa-
mięci, podrażnieniem błon śluzo-
wych oczu czy górnych dróg odde-
chowych. Z  tego też powodu po-
winniśmy zadbać o korzystne dla 
zdrowia warunki w  każdym po-
mieszczeniu, czyli o odpowiednią 
jakość powietrza, a  także tempe-
raturę i poziom wilgotności.

ZBIORNIKI NA GRZEJNIK
Ogrzewanie pomieszczeń jesienią 
powoduje spadek wilgotności po-
wietrza we wnętrzach. Już pierw-
sze dni sezonu grzewczego mogą 
przyczynić się do znacznego wy-
suszenia powietrza. Łatwym spo-
sobem na zwiększenie wilgotno-
ści jest zawieszenie na grzejni-
kach pojemników z  wodą, która 
pod wpływem ciepła paruje, na-
wilżając powietrze. Takie nawil-
żacze przyciągają uwagę niską 
ceną –  większość z  nich kosztuje 
10-50  zł. Jednocześnie są tanie 
w  eksploatacji, ponieważ nie zu-
żywają prądu i  nie mają elemen-
tów wymiennych, a  do tego we-
dług producentów można na-

pełniać je wodą kranową. Mo-
żemy również dodać kilka kropel 
olejku zapachowego. Pojemniki 
oprócz funkcji praktycznej czę-
sto odgrywają rolę elementów de-
koracyjnych. W sklepach bez pro-
blemu znajdziemy modele w róż-
nych kolorach i  kształtach. Obok 
prostych form dostępne są po-
jemniki w  kształcie serc i  zwie-
rząt, które podobają się nie tylko 
najmłodszym. 
Wadą takich nawilżaczy jest ogra-
niczony zakres działania. Należy 
także pamiętać o  regularnej wy-

mianie wody – najlepiej 2-3 razy 
na tydzień, aby zapobiec namno-
żeniu się tam bakterii i grzybów. 

NAWILŻACZE DO PRĄDU
Skutecznym sposobem na zapew-
nienie optymalnego poziomu wil-
gotności w  pomieszczeniach jest 
zastosowanie nawilżacza podłącza-
nego do prądu. Szeroki wybór pro-
duktów pozwoli dopasować najlep-
szy model do wielkości wnętrza 
oraz naszych potrzeb. Nawilżacz 
parowy działa dzięki wodzie, którą 
wlewa się do specjalnego pojem-
nika. Pod wpływem działania ener-
gii elektrycznej sterylna, ciepła 
para wodna wydobywa się na ze-
wnątrz, nawilżając pomieszczenie. 
Nawilżacz parowy nie tylko walczy 
z suchym powietrzem, ale także je 
oczyszcza. Idealnie sprawdza się 
w pokoju dziecięcym lub sypialni. 
Niestety, przy tym rozwiązaniu na-
leży liczyć się z dość wysokim po-
borem prądu. Natomiast nawilżacz 
ewaporacyjny działa poprzez za-
sysanie powietrza z  pomieszcze-
nia, nawilżanie go wewnątrz urzą-
dzenia i  wypuszczanie w  postaci 
chłodnej mgiełki. Powietrze nie 
jest podgrzewane, nie wpływa za-
tem na temperaturę w pokoju. 

Odpowiednia wilgotność
Najlepszy komfort zapewnia powietrze o wilgotności względnej 40- 
-60%. Zbyt suche (wilgotność poniżej 30%) powoduje, że cząsteczki 
kurzu unoszą się w powietrzu. Z kolei nadmiernie wilgotne powietrze 
(powyżej 70%) sprawia, że zaczyna się skraplać para wodna – takie 
środowisko sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów. 
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Obecnie popularne są nawilżacze 
ultradźwiękowe, które nie mają 
wbudowanych filtrów. To ważne, 
ponieważ modele w  nie wyposa-
żone często stają się siedliskiem 
bakterii, grzybów i  innych zanie-
czyszczeń. Nawilżacze ultradźwię-
kowe za pomocą ultradźwięków 
rozbijają cząsteczki wody i  two-
rzą z  nich mgiełkę. W  zależności 
od urządzenia powstała para może 
być ciepła lub chłodna. Większość 
modeli wyposażona jest w  higro-
metr umożliwiający kontrolę po-
wietrza we wnętrzu, a także zegar 
pozwalający ustawić odpowiedni 
czas działania nawilżacza. Nowo-
czesne urządzenia automatycznie 
utrzymują wilgotność powietrza 
na wyznaczonym poziomie. Pa-
miętajmy, że fale ultradźwiękowe, 
które wytwarza nawilżacz, są sły-
szalne przez zwierzęta i  mogą 
na nie negatywnie oddziaływać. 

Warto wybrać nawilżacz z  joniza-
torem. Wytwarza on jony ujemne, 
które neutralizują jony dodatnie 
znajdujące się w powietrzu. Dzięki 
temu nawilżacz działa na korzyść 
powietrza oraz domowników po-
dwójnie – zwiększa poziom wilgot-
ności, a  także chroni przed nega-
tywnym wpływem na zdrowie jo-
nów dodatnich, które mogą dopro-
wadzić nawet do niedotlenienia 
organizmu. Droższe modele są wy-
posażone w mechanizm, który po-
zwala oczyszczać powietrze z  ku-
rzu, pyłków czy sierści zwierząt. 
Wybierając nawilżacz, sprawdźmy 
jego wydajność. Producenci po-
dają, ile wody emituje w ciągu go-
dziny i  o  jakiej powierzchni po-
mieszczenie jest w stanie nawilżyć. 
Najmniejsze nawilżacze z  pojem-
nikiem na 2-3  l wody obsługują 
pomieszczenia o  powierzchni ok. 
25  m2, ewaporując 0,25 l wody 

w czasie godziny. Największe urzą-
dzenia zostały pomyślane o  du-
żych otwartych przestrzeniach. 
Mają zbiornik na co najmniej 5 l 
wody, obsłużą nawet powierzchnię 
80 m2, emitując ponad 0,5 l wody 
w ciągu godziny.
Nawilżacze ustawiamy tam,  gdzie 
spędzamy najwięcej czasu, np. 
w salonie w pobliżu kanapy. 

CZYSTE POWIETRZA
W  naszych mieszkaniach uno-
szą się różnego rodzaju bakte-
rie, wirusy, grzyby, cząsteczki ku-
rzu i  oczywiście alergeny. Każdy 
z nich może wywołać alergię. Wyba-
wieniem mogą okazać się domowe 
oczyszczacze. Zanieczyszczone po-
wietrze jest zasysane do środka, 
gdzie zostaje poddane oczyszcza-
niu za pomocą filtrów, by następ-
nie wrócić do pomieszczenia już 
wolne od alergenów i  innych py-
łów. Oczyszczone powietrze jest 
bezzapachowe, ponieważ w  trak-
cie filtracji wszystkie nieprzy-
jemne wonie zostają zneutralizo-
wane. Wbudowany w  środku jo-
nizator uwalnia jony ujemne i do-
datnie, eliminuje nieprzyjemne 
zapachy, kurz, dym i pyłki, zapew-
niając świeże oraz  zdrowe powie-
trze w  pomieszczeniu. Co ważne, 
urządzenia cały czas monitorują 
jakość powietrza i sygnalizują wy-
soki stopień zanieczyszczenia, sa-
modzielnie rozpoczynając proces 
oczyszczania. Ich praca jest bez-
szelestna, dlatego bez obaw mo-
żemy postawić je w  sypialni czy 
pokoju dziecka na dzień i noc. 

Oczyszczające 
rośliny
Rośliny oczyszczają 
powietrze z toksyn, stabilizują 
wilgotność i zapewniają tlen. 
Warto więc, aby w naszym 
domu pojawiły się między 
innymi skrzydłokwiat, 
kawowiec, mirt zwyczajny, 
wawrzyn, cytryna zwyczajna, 
cyprysik, sansewieria 
(wężownica), figowiec (fikus), 
cissus czworograniasty 
czy kalanchoe (żyworódka, 
płodnolist).
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OBOWIĄZKOWA 
WENTYLACJA
Jesienią znacznie rzadziej otwie-
ramy okna. Samopoczucie miesz-
kańców w  pomieszczeniach bez 
właściwej wymiany powietrza 
może się pogorszyć. Rozwiąza-
niem jest wentylacja. Aby nie tra-
cić przy tym zbyt dużo ciepła, po-
koje warto wietrzyć pojedynczo. 
Wietrzenie powinno być krótkie, 
lecz intensywne – najlepiej więc 
jeśli okno zostanie otworzone na 
oścież. Jesienią dla poprawy ja-
kości powietrza i  mikroklimatu 
we wnętrzach wystarczy 10-mi-
nutowe wietrzenie, optymalnie 
kilka razy dziennie. Skuteczna 
jest także mikrowentylacja. Można 
ją uzyskać dzięki specjalnym ele-
mentom okucia, które są bardzo 
często zamontowane na skrzydle 
czy ramie okiennej. W  ten spo-
sób między ościeżnicą a  skrzy-
dłem powstanie niewielka szcze-
lina, przez którą napływa świeże 
powietrze. Skrzydło zaś dzięki za-
czepowi rozszczelniającemu po-
zostanie w  takiej pozycji. Innym 
sposobem na zwiększenie ilo-

ści dopływu czystego powietrza 
jest montaż nawiewników okien-
nych. Są to niewielkie urządzenia 
przeznaczone do umieszczenia 
w oknach lub ścianach budynków. 
Ich największą zaletą jest wydaj-
ność, czyli ilość powietrza, które 
może napłynąć za ich pośrednic-
twem do wnętrza budynku. Do-
bre nawiewniki powinny mieć re-
gulowany stopień otwarcia i opra-
cowaną przez producenta charak-
terystykę przepływu powietrza. 
Nawiewniki mogą być regulo-
wane ręcznie, ale lepszym roz-
wiązaniem są te z regulacją auto-
matyczną (nawiewniki higroste-
rowane i  ciśnieniowe). Stopień 
otwarcia może się w  nich zmie-
niać pod wpływem zmian różnicy 
ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz 
domu, zmian wilgotności lub tem-
peratury powietrza. Wbrew po-
zorom dzięki tym sposobom mo-
żemy całkiem szybko doprowa-
dzić do wymiany wilgotnego po-
wietrza na suche. 

KORZYSTNA 
KLIMATYZACJA
Nowoczesne urządzenia klimatyza-
cyjne są odpowiedzialne za utrzy-
manie odpowiedniego poziomu na-
wilżenia, dbają o  odpowiednią tem-
peraturę (niezależnie od warunków 
panujących na zewnątrz). Oczysz-
czają też powietrze z różnych zanie-
czyszczeń, co staje się idealnym 
rozwiązaniem nie tylko dla osób 
cierpiących na różnorakie alergie, 
ale także dla wszystkich dbających 
o zdrowie i samopoczucie.

DOMOWE ZBIORNIKI 
WODY – WAZONY 

I AKWARIA KORZYSTNIE 
WPŁYWAJĄ NA REGULACJĘ 
WILGOTNOŚCI POWIETRZA 

– PARUJĄCA POWOLI 
WODA SYSTEMATYCZNIE JE 

NAWILŻA.

Okna antysmogowe
Niekorzystne działanie smogu możemy 
zahamować, instalując w oknach filtry i nawiewniki 
oczyszczające powietrze. 

 Nawiewniki antysmogowe. Tworzą barierę 
przed niebezpiecznymi dla zdrowia pyłami PM10.

 Filtry antysmogowe. Wykonane z nanowłókniny 
skutecznie zatrzymują zanieczyszczenia 
powodowane przez dym czy spaliny, ograniczając 
ich stężenie we wnętrzu. 

 Markizy i siatki z ramką antysmogową. 
Antysmogowe działanie zawdzięczają membranie 
filtrującej z nanowłókniną tworzącą gęstą, 
wytrzymałą sieć. 
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KIEDY NADCHODZI JESIEŃ, 
ODPOWIEDNIO ZAPLANOWANY 
OGRÓD PŁONIE KOLORAMI.
PÓŹNO KWITNĄCE BYLINY ORAZ 
PRZEBARWIAJĄCE SIĘ LIŚCIE DRZEW 
I KRZEWÓW POTRAFIĄ STWORZYĆ 
NIEZWYKLE DEKORACYJNĄ, 
BARWNĄ KOMPOZYCJĘ, W KTÓREJ 
KRÓLUJĄ CIEPŁE ODCIENIE ŻÓŁCI, 
POMARAŃCZU, CZERWIENI 
CZY BORDO. TE ZŁOCISTE, 
MIODOWE I RDZAWE REFLEKSY 
BĘDĄ PIĘKNĄ NAMIASTKĄ CORAZ 
BLEDSZEGO, MNIEJ GRZEJĄCEGO 
I POJAWIAJĄCEGO SIĘ NA KRÓCEJ 
SŁOŃCA.

AUTOR TEKSTU:
 Agnieszka Subicz-Kucharska

Chociaż jesień kojarzy się już z chło-
dem, deszczem, mniej przyja-
zną niż letnia aurą, można w  ła-

twy sposób odczarować ten jej wizeru-
nek. Wystarczy  zadbać, by dekoracyjny 
ogród dawał rekompensatę, zachwycając ZŁOTO

 i purpura
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AUTOR TEKSTU:
 Dominika Kucharska

feerią płomiennych barw. W  na-
szym klimacie wraz z nadejściem 
polskiej złotej jesieni większość 
odmian roślin ozdobnych, ofero-
wanych do upraw w ogrodzie, nie-
zwykle urokliwie się przebarwia, 
dekoracyjnie owocuje, a  nawet 
aż do pierwszych przymrozków 
atrakcyjnie kwitnie. Planując na-
sadzenia w  świeżo projektowa-
nym lub decydując się na nowe 

gatunki w  ogrodzie już użytko-
wanym, warto wziąć pod uwagę 
kilka odmian drzewek, krzewów 
oraz bylin niekłopotliwych w upra-
wie, ozdobnych przez cały sezon, 
a  barwnych i  szczególnie dekora-
cyjnych właśnie jesienią.

JAK WSCHODY 
I ZACHODY SŁOŃCA
Odmian kwiatów, które przywo-
dzą na myśl kształtem, ale i kolo-
rem promienne słońce jest wiele. 
Zbudowanie ciekawych kompo-
zycji z  ich udziałem pozwoli na 
uwypuklenie dekoracyjności rabaty 
–  zaakcentowanie mocnych świetli-
stych plam. Do późno kwitnących 
kwiatów, które z  powodzeniem 
mogą tworzyć wyraziste złociste 
skupiska, będą należały słonecz-
niki, szczególnie odmiany ozdobne 
rabatowe. To m.in. słonecznik 
szorstki ‘Sonnengold’ o niezwykle 
dekoracyjnych, pełnych niczym 
pompony kwiatach, karłowata od-
miana rabatowa ‘Big Smile’ oraz 
wielobarwne z  wyrazistymi czer-
wono-purpurowymi przebarwie-
niami ‘Ring of Fire’, czy wręcz 
o mocno czerwonych kwiatach jak 
‘Floristan’. Słoneczniki o wysokich 
walorach dekoracyjnych wypełnią 
górne piętra rabat.
Efektowne rdzawożółte kompo-
zycje stworzymy z  powodzeniem 
również w  niższych piętrach za 
sprawą tak przyjaznych w uprawie 
bylin jak: gailardia, nachyłek 

Niezrównane jeżówki
Jesienny, barwny ogród nie może 
się obyć bez jeżówki. Ten słoneczny 
kwiat (z rodziny astrowatych)
o wyraźnie zaakcentowanym 
środku i promienistych płatkach 
wybije się na pierwszy plan każdej 
rabaty. Jeżówki są niewymagające 
w uprawie, doskonale zimują 
w gruncie, same też dość szybko 
namnażają się, tworząc samosiejki. 
Ich nieocenionym walorem jest 
długie kwitnienie oraz piękna 
jesienna kolorystyka kwiatostanów 
w zależności od odmiany: żółta, 
biała, różowa, purpurowa. Kwiaty 
dodatkowo mogą występować 
w wariancie pełnym lub 
pojedynczopłatkowym.
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w  wielu różniących się od siebie 
barwą kwiatów wariantach, rud-
biekia‚ gazania, cynia oraz nieza-
stąpiona w  najniższych partiach, 
kwitnąca aż do pierwszych mro-
zów, popularna aksamitka.

PŁONĄCE OGNISKA
Gradientowe przebarwienia przy-
wodzące na myśl kolory ognia – od 
intensywnej czerwieni żaru po po-
marańcz i żółć płomieni, zapewnią 
w  ogrodzie dekoracyjne drzewa 
oraz krzewy, których liście wyjąt-
kowo wyraziście i  ozdobnie prze-
barwiają się u schyłku lata.

Wśród wysokich, osiągających 
rozmiar drzewa niewątpliwie wy-
różnia się sumak octowiec, któ-
rego pierzaste liście nabierają 
niezwykle intensywnej pomarań-
czowej i purpurowej barwy, dając 
w  ogrodzie gorący poblask. Do-
datkową ozdobę stanowią mocno 
amarantowe szyszkowate owo-
costany, wieńczące gałęzie tego 
krzewu. Do krzewów, które za-
chwycają kolorystyką liści jesie-
nią należą równie łatwe w  upra-
wie tawuły japońskie, perukowce, 
berberysy, mahonie i  bezkonku-
rencyjna trzmielina.

ŚWIETLISTE GIRLANDY
O tej porze roku szczególnie pięk-
nie zaprezetuje się w ogrodzie wi-
nobluszcz. To ekspansywne, przez 
co wybitnie łatwe w uprawie pną-
cze. Zarówno w  swojej odmiane 
pięciolistkowej, jak i  trójklapowej 
okrywa się jesienią całą paletą in-
tensywnych żółci i czerwieni. Posa-
dzone na stanowisku słonecznym, 
odwdzięczy się kaskadą płomien-
nych jesiennych barw. W  takich 
miejscach jak panele ogrodzenia, 
trejaże, altany czy ściany domu, 
możemy zapewnić sobie ozdobny, 
kolorowy woal urzekający swym 
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Chryzantemy złociste
Chryzantemy nieodparcie kojarzą się z późną jesienią. Ich 
rodzima nazwa złocienie nawiązuje do najbardziej popularnej 
kolorystyki – pełnej palety odcieni złota: od jasnej żółci po 
głęboką rdzawą czerwień. Jako nieliczne z bylin tak urokliwie 
kwitną pomimo braku słońca i ciepła. Mnogość ich odmian 
i szeroka paleta kolorów sprawiają, że chętnie prezentujemy 
je w jesiennym ogrodzie. Chociaż chryzantemy można 
uprawiać w gruncie na rabatach  (odmiany wieloletnie 
‘Apollo’ , ‘Nancy Copland’ i ‘Hebe’ ) to zdecydowanie 
łatwiej i wygodniej wybierać te jednoroczne (niezimujące), 
doskonałe do prezentacji w efektownych pojemnikach 
i ciepłych kompozycjach kolorystycznych.

kolorytem na przekór szarzejącej 
aurze.

CIEPŁO KU GÓRZE
Królami wyjątkowej barwy wśród 
drzew będą w ogrodzie oczywiście 
klony. Ich dekoracyjne pełne liście 
zachwycą zarówno w  kulistej ko-
ronie drzewa, jak i  w  dole, kiedy 
opadając ścielą barwny dywan wo-
kół pnia. Wśród niezwykle deko-
racyjnych klonów polecanych do 
ogrodu należy wymienić: klon czer-
wony, klon tatarski, klon palmowy, 
różniące się pokrojem, ulistnie-

niem oraz stopniem i kolorem prze-
barwiania się liści. Odmiany niskie 
lub te szczepione na pniu mogą sa-
modzielnie zbudować centralny, 
ozdobny walor, ale również zesta-
wione z  innymi barwnymi drze-
wami i  krzewami stworzyć pło-
mienną kompozycję.

ZŁOCISTY GINKO
W  ostatnim czasie niezwykłą po-
pularnością cieszy się urokliwe 
drzewko – miłorząb japoński ‘Ginko 
biloba’. Odporne, niewymagające 
zachwyca wachlarzykowatą bu-

dową liści, które jesienią przybie-
rają intensywnie soczystą jaskra-
wie żółtą barwę, dekoracyjnie kon-
trastującą na tle innych drzew 
i krzewów. Miłorząb dorasta do du-
żych wysokości, dlatego popularne 
odmiany ogrodowe oferowane są 
w  wersji szczepionej na pniu lub 
specjalnie formowane tak, by two-
rzyły piękny, gęsty pokrój. Do przy-
domowych ogrodów poleca się ta-
kie odmiany Ginko jak płacząca 
‘Pendula’, ‘Variegata’ o liściach z bia-
łym paskowaniem oraz ‘Mariken’ 
o spowolnionym wzroście.
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UZNAWANE ZA 
NAJPIĘKNIEJSZE 
I NAJBARDZIEJ 
ELEGANCKIE KWIATY 
ŚWIATA SĄ DARZONE 
MIŁOŚCIĄ RÓWNIEŻ 
PRZEZ POLAKÓW.  
ICH WALOREM SĄ 
BAJECZNIE UROKLIWE 
KWIATOSTANY, 
ZDOBIĄCE DOM 
NIEZWYKLE DŁUGO. 
TO TEŻ ROŚLINY 
DŁUGOWIECZNE. BY 
PRZEZ LATA CIESZYĆ 
SIĘ URODĄ ORCHIDEI, 
TRZEBA POZNAĆ 
ICH PODSTAWOWE 
WYMAGANIA.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Królowie 
parapetów
STORCZYKI
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Do prawidłowego wzrostu 
storczyków konieczne jest 
zagwarantowanie im mię-

dzy innymi odpowiedniej tempera-
tury, znaczenie ma także właściwe 
nasłonecznienie miejsca, w  któ-
rym rosną. Równie istotne jest za-
stosowanie specjalistycznego pod-
łoża i zapewnienie optymalnej wil-
gotności. Warto również pamiętać, 
że niektóre zasady pielęgnacji or-
chidei są uzależnione od gatunków, 
jakie uprawiamy. W warunkach na-
turalnych rośnie blisko 30 tys. stor-
czyków, których środowiskiem są 
różne strefy klimatyczne, oprócz 
tego istnieje ok. 100 tys. oficjalnie 
uznanych mieszańców wyhodo-
wanych przez człowieka. Nie ma 
chyba domu, w którym nie byłoby 
storczyka! Najczęściej uprawiane 
są lubiące ciepło falenopsis, trochę 
rzadziej można spotkać orchidee 
Katleja, które lepiej rosną w nieco 
niższych temperaturach czy też 
bardziej zimnolubne Cymbidium. 
Wszystkie z  nich właściwie upra-
wiane żyją w  warunkach domo-
wych nawet ponad 10 lat!

FALENOPSIS – ZAWSZE 
TRENDY
Najbardziej popularnym gatun-
kiem orchidei, który można zo-
baczyć w  większości naszych do-
mów jest falenopsis. Jest dostępny 
za niewygórowaną cenę nie tylko 
w kwiaciarniach, ale także w więk-
szości dużych sklepów ze sto-
iskami ogrodniczymi. Jego ozdobą 
są bardzo dekoracyjne kwiaty, któ-
rych szeroko rozłożone płatki bu-
dzą skojarzenia ze skrzydłami 

ćmy –  dlatego też można spotkać 
się z nazwą ćmówka. Rośliny tego 
gatunku mają już setki odmian, 
które wyróżnia różnorodna wiel-
kość kwiatów oraz niezwykle bogata 
kolorystyka, np. w odcieniach różu, 
bieli, czerwieni, fioletu, żółcieni, 
a nawet niebieskie. Niezwykle de-
koracyjne są orchidee falenopsis 
dwu- i  wielobarwne często z  wzo-
rami w  paski, kropki czy plamki 
na płatkach okwiatu. Liczne hy-
brydy różnią się także nieznacz-
nie budową kwiatów, a także wiel-
kością pędów oraz wysokością, nie-
które mogą mieć zaledwie kilkana-
ście centymetrów wysokości. 

STANOWISKO 
I TEMPERATURA
Orchidee z gatunku falenopsis nie 
lubią nadmiaru słońca, dlatego naj-
lepiej odpowiada im lekko prze-
filtrowane światło, jakie najła-
twiej im  zapewnić na stanowisku 
wschodnim. Jeśli planujemy dla 
nich miejsca z wystawą południo- 
wą lub zachodnią, lepiej, szczegól-
nie latem, nie ustawiać ich na para-
petach, gdzie mogą być nawet na-
rażone na poparzenia. Przy nad-
miarze słońca liście zamiast zdro-
wej żółtawozielonej barwy mają 
czerwonobordowy odcień. Falenop-
sis pochodzi z południowo-wschod-
niej Azji, gdzie w naturalnym śro-
dowisku temperatura powietrza 
jest dość wysoka, ale doskonale 
czuje się w naszych warunkach po-
kojowych. Dobrze rozwija się, gdy 
w  ciągu dnia temperatura wynosi 
około 20-23°C, zaś w nocy oscyluje 
w granicach 18°C. 
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WAŻNA WILGOTNOŚĆ 
POWIETRZA
Aby falenopsis dobrze się rozwi-
jał, należy także zapewnić mu od-
powiednią wilgotność powietrza. 
Szczególnie w upalne dni powinna 
być wysoka – by ją uzyskać, najła-
twiej wtedy wykorzystać nawilżacz 
powietrza. 
Storczyki można też zraszać, jed-
nak nie należy zostawiać wilgot-
nych liści na noc. Do nawilża-
nia w  ten sposób orchidei nie po-
leca się stosowania wody z kranu, 
bo może to prowadzić do osadza-
nia na liściach kamienia. Najlep-
sza będzie woda destylowana lub 
deszczówka.

PODŁOŻE 
DLA STORCZYKA
Falenopsis wymaga zastosowania 
specjalnego podłoża, które naj-
częściej powinno się wymienić co 

2, niekiedy 3 lata. Roślinom na-
leży zapewnić także świeżą glebę 
wtedy, gdy korzenie wyraźnie nie 
mieszczą się w doniczce. Jednym 
z wyznaczników konieczności wy-
miany podłoża jest też pojawienie 
się mchu na ściankach przezro-
czystej doniczki. Rozłożone pod-
łoże jest znacznie mniej przepusz-
czalne dla powietrza i  wody, co 
w  konsekwencji może prowadzić 
do gnicia systemu korzeniowego. 
Przesadzanie powinno się prze-
prowadzać wiosną. 
Do storczyków nie wolno stoso-
wać typowego uniwersalnego 
podłoża. Odpowiednia będzie do-
skonale przepuszczalna mieszanka 
przefermentowanej kory sosno-
wej, kokosa z  węglem drzewnym 
i  keramzytem oraz niewielką do-
mieszką torfu. Specjalne podłoże 
do storczyków najlepiej kupić 
w sklepie ogrodniczym. 

PODLEWANIE 
I NAWOŻENIE 
Niewłaściwe podlewanie jest naj-
częstszą przyczyną chorób i zamie-
rania storczyków. Uzależniamy je 
od pory roku oraz okresu wegeta-
cji. Kwitnące orchidee podlewamy 
obficie – zawsze gdy podłoże jest 
już całkowicie suche. Najczęściej 
wystarczy podlewanie raz w  ty-
godniu. Świeżo przesadzone oraz 
kwitnące dobrze znoszą podlewa-
nie dwa razy w  tygodniu. Wody 
nie należy wlewać bezpośrednio 
na korzenie, ponieważ powoduje 
ich gnicie. Nie dopuszczajmy rów-
nież do zalewania liści – woda po-
została w  ich zagłębieniach także 
prowadzi do gnicia rośliny. Naj-
lepszym sposobem będzie włoże-
nie doniczki na 10-15 minut do po-
jemnika z wodą i po tym czasie do-
kładne jej odsączenie, np. na sicie. 
Nigdy nie wolno dopuszczać, by 
woda pozostawała na podstawce, 
bo to również prowadzi do gnicia 
korzeni. Do podlewania stosujmy 
miękką wodę o niskiej zawartości 
wapnia. By ją uzyskać, wystarczy 
nalać wodę do konewki i pozosta-
wić na noc, można też ją przegoto-
wać. Woda powinna mieć tempe-
raturę pokojową. Podlewanie naj-
lepiej przeprowadzić rano, dzięki 
temu podłoże zdąży przeschnąć 
przed wieczorem. Po przekwitnię-
ciu zaprzestajemy nawadniania 
rośliny na dwa tygodnie. Falenop-
sisy powinny być zasilane nawo-
zami do storczyków, których skład 
jest dostosowany do wymagań tej 
grupy roślin. 



Miltonia i miltoniopsis
To dobra alternatywa dla najbardziej popularnych 
falenopsisów. Należą do orchidei, których atutem 
jest piękny zapach. Tworzą spłaszczone bulwy 
z delikatnymi korzeniami. Wyrastają z nich 
wąskie, zielone liście, o długości około 
40 cm oraz cienki pęd kwiatostanowy. 
Storczyki tego rodzaju mają stosunkowo 
duże płaskie kwiaty o średnicy do 
6 cm, których forma budzi skojarzenia 
z bratkami. Są różnokolorowe, na ich płatkach 
mogą pojawić się takie barwy, jak odcienie 
białego, żółtego, bordo czy szeroka gama fioletów. 
Jednym z warunków ich pięknego kwitnienia jest 
zapewnienie im rozproszonego światła. Można je 
uprawiać w temperaturze pokojowej – najlepiej, 
gdy nocą oscyluje ona w granicach 16-18°C, 
a w ciągu dnia nie przekracza 25-28°C. 

Cymbidium
Ich ozdobą są bardzo 
dekoracyjne kwiatostany, 
na które składać się może 
nawet ponad 20 kwiatów. 
Są one bardzo okazałe – ich 
średnica wynosi od 6 do 15 cm. 
Cymbidium kwitnie tylko raz 
w roku – jesienią lub wiosną, ale 
kwiaty utrzymują się nawet do 
3 miesięcy. Atutem tych orchidei 
są również efektowne barwy 
kwiatów, np. białe, różowe, 
zielone, a także dwubarwne. 
To storczyki chętnie uprawiane 
na kwiaty cięte. W wazonie 
zachowują świeżość nawet 
przez ponad miesiąc. Ten rodzaj 
orchidei rośnie szybciej niż inne 
storczyki, dlatego też wymaga 
częstszego przesadzania. 

Dendrobium
W warunkach naturalnych występuje 
ponad 1000 gatunków dendrobium. 
Różni je wielkość – mogą być 
miniaturowe lub bardzo okazałe. Także 
kształty kwiatów czy liści bywają 
odmienne. W warunkach domowych 
ich zgrubiałe łodygi nazywane 
pseudobulwami mają zazwyczaj 
20-30 cm wysokości. Wyrastają 
z nich naprzemianlegle liście, które są 
lancetowate i skórzaste. Elementem 
łączącym wszystkie odmiany są piękne 
kwiatostany. Tworzą je niezbyt duże, ale 
liczne kwiaty. W domach uprawia się 
kilka odmian z tego rodzaju storczyków, 
np. dendrobium nobile, dendrobium 
phalaenopsis, dendrobium kingianum, 
dendrobium densiflorum. Warto je 
uprawiać w łazience lub kuchni, gdzie  
możemy im zapewnić rozproszone 
światło i dużą wilgotność powietrza. 
Oprócz dendrobium phalaenopsis, 
który nie przechodzi okresu spoczynku, 
pozostałym od września do grudnia 
należy zagwarantować temperaturę 
– w granicach 10-15°C. 

Cattleya (Katleja)
Ich elementem charakterystycznym 
jest dolny płatek o pofalowanym 
brzegu przypominającym kryzę. 
Wpływ na dekoracyjność tych 
orchidei mają także duże wymiary 
kwiatostanów – niektóre osiągają 
nawet 20-25 cm średnicy. Do ich 
zalet zalicza się też soczystość 
barw. Katleje kwitną od 1 do nawet 
10 tygodni. Na pojawienie się kwiatów 
możemy liczyć od marca do maja lub 
od września do listopada. Dobrze 
rosną w miejscach nasłonecznionych, 
ale można je też uprawiać w półcieniu. 
Dzielą się na chłodnolubne (14-16°C), 
ciepłolubne (17-18°C) i umiarkowane 
(18-21°C). Orchidee te zakwitną, 
jeśli zapewnimy im w ciągu dnia 
temperaturę w granicach 24-30°C.

STORCZYKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH 
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JESIEŃ TO PORA ZBIORÓW WARZYW I OWOCÓW, O KTÓRE TAK 
PIECZOŁOWICIE DBALIŚMY CAŁE LATO. W KOŃCU NASZA CIĘŻKA PRACA 
ZOSTAŁA NAGRODZONA! I CHOCIAŻ ZBIERANIE PLONÓW NIE NALEŻY 
DO TRUDNYCH ZAJĘĆ, JEST BARDZO PRACOCHŁONNE. JAKIE NARZĘDZIA 
I PRZEDMIOTY USPRAWNIĄ PRACE W OGRODZIE? 

To się przyda!

WYGODNE ZBIORY

Plastikowe skrzynki 
W PRZECIWIEŃSTWIE DO 
DREWNIANYCH SĄ LEKKIE, 
MAJĄ WYGODNE UCHWYTY, 
A AŻUROWA KONSTRUKCJA 
GWARANTUJE  DOPŁYW 
POWIETRZA PODCZAS ICH 
PRZECHOWYWANIA OWOCÓW. 
POWINNY BYĆ CZYSTE ORAZ BEZ 
OBCYCH ZAPACHÓW, DLATEGO 
JEŚLI UŻYWAMY POJEMNIKÓW 
Z POPRZEDNICH LAT, MUSIMY JE 
DOKŁADNIE UMYĆ I OSUSZYĆ. 
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DRZEWA, SZCZEGÓLNIE TE STARE, 
SĄ WYŻSZE OD NAS, DLATEGO DO 
ZBIORU OWOCÓW NIEZBĘDNA JEST 
DRABINA. PODCZAS PRACY W OGRODZIE 
BARDZO CZĘSTO MAMY DO CZYNIENIA 
Z WILGOCIĄ, NP. DESZCZEM CZY ROSĄ, 
DRABINA WIĘC MUSI BYĆ ZABEZPIECZONA 
ANTYPOŚLIZGOWO.  SPRAWDZĄ SIĘ 
MODELE DREWNIANE I LŻEJSZE OD NICH 
ALUMINIOWE, POD WARUNKIEM, ŻE BĘDĄ 
WYPOSAŻONE W PODGUMOWANE STOPY, 
A ICH STOPNIE BĘDĄ MIAŁY RYFLOWANĄ 
POWIERZCHNIĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED 
POŚLIZGIEM. PAMIĘTAJMY, ŻE DRABINĘ 
PRZYSTAWNĄ MOŻEMY WYKORZYSTAĆ DO 
ZBIERANIA OWOCÓW Z MOCNYCH DRZEW 
O GRUBYCH GAŁĘZIACH, NP. Z WYSOKIEJ 
ŚLIWY CZY GRUSZY. NATOMIAST DO 
DRZEW O CIEŃSZYCH, DELIKATNIEJSZYCH 
GAŁĘZIACH LEPIEJ NADAJĄ SIĘ MODELE 
ROZSTAWNE. MAJĄ ONE RÓŻNĄ WYSOKOŚĆ, 
W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY STOPNI. 

ZEBRANE Z DRZEWA OWOCE MUSIMY 
GDZIEŚ WKŁADAĆ. NA POCZĄTKU 
PRZYDA SIĘ PLASTIKOWE WIADERKO, 
KTÓRE ZAWIESIMY NA DRABINIE, DZIĘKI 
CZEMU OWOCE MOŻEMY ZBIERAĆ 
OBURĄCZ. TAKI KOSZYK KOSZTUJE 
NAPRAWDĘ NIEWIELE (OK. 10 ZŁ), 
JEST LEKKI ORAZ ŁATWY DO UMYCIA. 
PONADTO PLASTIKOWE WIADERKO 
MOŻEMY RÓWNIEŻ WYKORZYSTAĆ 
PODCZAS INNYCH PRAC DOMOWYCH 
CZY OGRODOWYCH. GDY 
JE ZAPEŁNIMY, OWOCE PRZESYPUJEMY 
DELIKATNIE DO SKRZYNKI. PAMIĘTAJMY, 
ŻE OWOCE Z DRZEW TRZEBA ZBIERAĆ 
BARDZO OSTROŻNIE. NIE WOLNO 
ICH RZUCAĆ, BO SIĘ POOBIJAJĄ 
I ZACZNĄ GNIĆ. ZANIM ZACZNIEMY JE 
PRZECHOWYWAĆ, SPRAWDŹMY, CZY NIE 
MAJĄ ZGNIECEŃ ALBO WIDOCZNYCH 
ŚLADÓW PO ROBAKACH. USZKODZONE 
EGZEMPLARZE ODŁÓŻMY NA BOK.

Wygodna i bezpieczna drabina

Zawieszone koszyki
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Klęcznik do prac ogrodowych
AKCESORIA OGRODOWE MAJĄ SPRAWIĆ, BY 
PRACA W OGRODZIE BYŁA PRZYJEMNA, ŁATWA 
I NIE ZAGRAŻAŁA NASZEMU ZDROWIU. JEDNYM 
Z NICH JEST WŁAŚNIE KLĘCZNIK, KTÓREGO 
ZADANIEM JEST OCHRONA KOLAN. IDEALNY 
POWINIEN BYĆ WYKONANY Z PIANKI, KTÓRA 
NIE ODKSZTAŁCA SIĘ, ALE JEST ODPOWIEDNIO 
MIĘKKA. GADŻET TEN PRZYDA SIĘ PODCZAS 
WSZYSTKICH PRAC, PODCZAS KTÓRYCH 
CHCEMY WYGODNIE PRZYKLĘKNĄĆ CZY 
USIĄŚĆ.

DOJRZAŁE OWOCE NALEŻY ZBIERAĆ, NIE CZEKAJĄC KIEDY 
SAME SPADNĄ. NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ DO TEGO CELU 
ZRYWACZKĘ DO OWOCÓW. JEJ OSTRZE JEST WYKONANE 
Z NIERDZEWNEJ STALI SZLACHETNEJ, CO UŁATWIA 
ODCINANIE OGONKA. TELESKOPOWY TRZONEK 
UMOŻLIWIA ZRYWANIE BEZ UŻYCIA DRABINY, A SPECJALNY 

PRZEGUB GWARANTUJE REGULACJĘ 
KĄTA PRACY. NATOMIAST OPADŁE 
OWOCE MOŻEMY PODNIEŚĆ – BEZ 
SCHYLANIA SIĘ – ZA POMOCĄ 
ZBIERACZKI. DZIĘKI ELASTYCZNYM 
PLASTIKOWYM ROZPÓRKOM 
MOŻNA NIĄ ZBIERAĆ OWOCE 
RÓŻNEJ WIELKOŚCI (4-9 CM). 

Zbieraczki i zrywaczki

JEŻELI ZBIERAMY OWOCE, STOJĄC NA 
ZIEMI, MOŻEMY UŻYĆ WIKLINOWEGO 
KOSZA, W KTÓRYM BĘDZIEMY 
JE UKŁADAĆ. TAKIE KOSZE SĄ 
PRZEWIEWNE, WIĘC IDEALNIE NADAJĄ 
SIĘ DO PRZECHOWYWANIA 
OWOCÓW I WARZYW. 
WIKLINA JEST 
TRWAŁA I BARDZO 
WYTRZYMAŁA, 
WIĘC KOSZ BĘDZIE 
NAM SŁUŻYŁ 
PRZEZ LATA. MA 
TEŻ DUŻE WALORY 
DEKORACYJNE.

Koszyki wiklinowe
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BUTY OGRODOWE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA 
POWINNY BYĆ KRYTE, TZN. MUSZĄ MIEĆ OSŁONIĘTE 
PALCE. DZIĘKI TEMU ZABEZPIECZĄ STOPĘ I OCHRONIĄ 
PRZED EWENTUALNYM SKALECZENIEM. DOBRZE TEŻ, 
ABY BYŁY LEKKIE I WYTRZYMAŁE ORAZ WYGODNE 
W NOSZENIU. BUTY OGRODOWE Z ZAŁOŻENIA BARDZO 
SZYBKO SIĘ BRUDZĄ, ISTOTNĄ KWESTIĄ JEST WIĘC  
ŁATWOŚĆ ICH CZYSZCZENIA – WARTO WYBRAĆ TAKIE, 
KTÓRE PO ZABRUDZENIU WYSTARCZY SPŁUKAĆ WĘŻEM 
OGRODOWYM.

PRZEDE WSZYSTKIM RĘKAWICE DO 
OGRODU MUSZĄ DOBRZE PRZYLEGAĆ 
DO DŁONI, DLATEGO PRZED 
ZAKUPEM NALEŻY JE PRZYMIERZYĆ. 
PRZESUWAJĄCY SIĘ MATERIAŁ TO 
CZĘSTA PRZYCZYNA ODCISKÓW. 
POZA TYM ZBYT LUŹNE RĘKAWICE 
UTRUDNIAJĄ CHWYT I ZMNIEJSZAJĄ 
MOŻLIWOŚĆ ODPROWADZENIA 
POTU. NIE OSZCZĘDZAJMY NA ICH 
ZAKUPIE, GDYŻ NAJTAŃSZE SĄ CZĘSTO 
JEDNORAZOWE.

Ochronne buty...

...i rękawice

Wielofunkcyjny nożyk
NÓŻ OGRODNICZY Z KILKOMA OSTRZAMI PRZYDA SIĘ 
RÓWNIEŻ PODCZAS ZBIORÓW WARZYW I OWOCÓW. 
ZA PRECYZJĘ CIĘCIA ODPOWIADA SOLIDNE, STALOWE 
OSTRZE, NATOMIAST ZA WYGODĘ PRACY – PORĘCZNA 
RĘKOJEŚĆ WYKONANA Z DREWNA LUB TWORZYWA 
SZTUCZNEGO. ABY PRACE PRZEBIEGAŁY SPRAWNIE, 
OSTRZE POWINNO BYĆ NAOSTRZONE. WYBIERZMY 
MODEL ZE SKŁADANYM OSTRZEM, JEST BEZPIECZNIEJSZY.
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GABIONY, CZYLI KOSZE WYKONANE ZE 
STALOWEJ SIATKI WYPEŁNIONEJ PRZEWAŻNIE 
KRUSZYWEM CORAZ CZĘŚCIEJ STOSOWANE 
SĄ DO BUDOWANIA OGRODZEŃ POSESJI, 
UMOCNIEŃ SKARP NA DZIAŁCE ORAZ 
ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY. 
ZOBACZMY, JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ 
JE NA WŁASNEJ POSESJI. 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

GABIONY
Kreatywne
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M iłośnikom gabionów ry-
nek oferuje w  tej chwili 
wiele możliwości. Do-

stępne są systemy koszy gabio-
nowych przeznaczone do wypeł-
nienia dowolnym materiałem – to 
oferty skierowane do indywidual-
nych aranżacji. Są też firmy wyspe-
cjalizowane w produkcji gabionów 
na zamówienie – otrzymamy wów-
czas pełny produkt wraz z  monta-
żem. W  marketach budowalnych 
znajdziemy też standardowe roz-
wiązania – puste kosze gabionowe 
o określonych wymiarach oraz kru-
szywo, które kupimy w  workach 
i  wypełnimy nimi kosze już na 
miejscu. W żadnym przypadku nie 
musimy się obawiać problemów 

przy transporcie elementów ga-
bionowych wynikających z ich cię-
żaru. Szkielet z siatki przewozi się 
na miejsce inwestycji w częściach, 
które po złożeniu wypełnia się wy-
branym kruszywem. Jeśli korzy-
stamy z  elementów systemowych, 
możemy też liczyć na to, że mają 
one dołączoną instrukcję montażu, 
która ułatwi samodzielne wykona-
nie ogrodzenia. 

KONSTRUKCJA GABIONÓW
Kosze gabionowe wykonuje się 
z  metalowych prętów tworzących 
siatkę – to stal wysokiej jakości od-
porna na szkodliwe warunki atmos-
feryczne. Dzięki sprężystości i ela-
styczności kosze gabionowe za-

chowują stabilność nawet wtedy, 
gdy teren zaczyna osiadać, jest 
nierówny lub podmywany wodą.  
Ogrodzenia i murki gabionowe nie 
wymagają fundamentów, ponieważ 
odporne na zniszczenia i  bardzo 
wytrzymałe stalowe pręty w  połą-
czeniu z ciężkim kamieniem gwa-
rantują wystarczająco stabilną kon-
strukcję paneli. Podstawą wypeł-
nienia koszy są kamienie – najczę-
ściej otoczaki lub kamień łamany, 
ale można też zastosować gruz ce-
ramiczny, betonowy lub szklany, 
korę czy kawałki drewna. Dzięki 
takiemu wypełnieniu gabiony są 
również w  pełni przepuszczalne, 
nie zatrzymują wody z opadów i nie 
zmieniają swojej objętości.
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DO SAMODZIELNEGO 
MONTAŻU
Lekkie konstrukcje paneli do sa-
modzielnego montażu nie mają 
nic wspólnego z  ciężkimi wypeł-
nionymi kamieniami koszami, 
jakie zwykle kojarzymy z  gabio-
nami. To propozycja pozwalająca 
nie tylko na tworzenie niepowta-
rzalnych kompozycji, ale także 
zwiększenie ich funkcjonalności. 
Systemy paneli gabionowych 
tworzą pojedyncze moduły ścia-
nek o  różnej długości i  słupy 
o  różnych kształtach oraz połą-
czenia umożliwiające zestawie-
nie elementów pod dowolnym 
kątem i w rozmaitych konfigura-
cjach. Swobodę budowania kom-
pozycji umożliwia unikalna kon-
strukcja paneli gabionowych 
i system montażu. Panele będące 
kombinacją podwójnych drutów 
poziomych i  pojedynczych pio-
nowych połączone są ze słupami 
za pomocą złączek, a ze sobą wza-
jemnie kwasoodpornymi spin-
kami, co zabezpiecza konstrukcję 
przed wybrzuszaniem wypełnio-
nego modułu. Spinki łączące ele-
menty zakładane są luźno, a  nie 
przykręcane, dzięki czemu ogro-
dzenie łatwo dopasować do wa-
runków ukształtowania terenu 
czy rosnących na nim drzew. Sys-
temy gabionowe oferują również 

możliwość zamontowania oświe-
tlenia w  ściankach i  słupach, 
które dodatkowo podkreśli natu-
ralne piękno kamienia, szkła czy 
innych elementów konstrukcji. 
Wszystkie realizacje z  użyciem 
elementów systemowych można 
wykonać według indywidualnego 
projektu, jednak w ofertach firm 
znajdziemy również gotowe pro-
pozycje ogrodzeń, składzików, 
wiat i śmietników.

BARIERA WIZUALNA 
I AKUSTYCZNA 
Ogrodzenia gabionowe są dzisiaj 
doskonałą alternatywą dla peł-
nych murów wznoszonych zwy-
kle tam, gdzie niezbędna jest  sku-
teczna osłona wizualna. Ogrodze-
nie z  paneli gabionowych  jest 
rozwiązaniem konkurencyjnym 
w  stosunku do innych pełnych 
ogrodzeń: jest znacznie tańsze, 
lżejsze i  łatwiejsze do wykonania 

ATUTEM GABIONÓW 
JEST ICH  TRWAŁOŚĆ 

ORAZ BRAK 
KONIECZNOŚCI 
KONSERWACJI.
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niż murowane płoty, trwalsze niż 
przęsła z  drewna, a  na pewno 
znacznie atrakcyjniejsze niż po-
pularne niedrogie gotowe ogro-
dzenia betonowe. Jest niewiele 
możliwości wykonania pełnych 
ogrodzeń, które tak doskonale łą-
czyłyby funkcjonalność z  este-
tyką. Ścianki gabionowe o  mak-
symalnej wysokości 240 cm sku-
tecznie osłonią posesję, nadając 
jej przy tym niepowtarzalny cha-
rakter i  tworząc unikalne tło dla 
kompozycji roślinnych w  ogro-
dzie. W  miejscach narażonych na 
duży hałas wykorzystuje się wyso-
kie właściwości akustyczne paneli 
gabionowych. Badania inżynierów 
dźwięku wykazały, że ściana wy-
budowana z gabionów tworzy sku-
teczną ochronę akustyczną. Jest 
to możliwe przede wszystkim 
dzięki mechanizmowi pochłania-
nia dźwięku przez wypełnienie 
kosza różnorodnym materiałem. 
Większe elementy traktujemy jako 

skuteczną barierę dźwiękochłonną, 
a drobniejsze jako wypełnienie 
przestrzeni dylatacyjnych, stano-
wiących uszczelnienie konstrukcji. 
Kosze gabionowe mogą być jednak 
jedynie podstawą systemów ogro-
dzeniowych. W  proponowanych 
modułach znajdziemy efektowne 
połączenia słupów gabionowych 

z różnorodnymi przęsłami: ażu-
rowymi metalowymi, drewnia-
nymi mocowanymi poziomo lub 
pionowo.

WIATY I ŚMIETNIKI
Lekkie i  łatwe ścianki gabionowe  
można montować pod dowolnym 
kątem, co pozwala tworzyć 

ALTERNATYWA DLA KAMIENIA
Drewniane bale
Wypełnienie gabionów z drewnianych 
elementów należy do rzadkości – nic 
dziwnego, drewno wystawione na 
działanie szkodliwych warunków 
atmosferycznych nie jest tak trwałe 
jak kamień. Elementy ogrodzenia 
można jednak potrakować jako miejsce 
przechowywania drewna opałowego.  
Drewniane bale ułożone poziomo między 
dwiema warstwami siatki mają nie tylko 
dużą wartość użytkową, ale też stanowią 
dobrą przesłonę wizualną, akustyczną, 
a ponadto efektowny element 
architektoniczny.  

Ceglany tłuczeń 
Potłuczone cegły 
pochodzące z rozbiórki 
budynków czy starych 
dróg stanowią ciekawe 
wypełnienie koszy 
gabionowych nie tylko ze 
względu na nietypową formę 
elementów, ale przede 
wszystkim na efektowną 
kolorystykę ceramiki. 
Szczególnie interesująco 
wyglądają w połączeniu 
z wypełnieniem z kamienia 
– tworzą wtedy barwny 
akcent w monotonnym 
ogrodzeniu czy ogrodowych 
murkach. Ceglasta czerwień 
to idealne tło dla zieleni 
i dekoracji ogrodowych.   

Szkło z recyklingu
W przeciwieństwie do kamienia, 
drewna czy tłucznia z cegły, 
szklana stłuczka przepuszcza 
światło – to idealne wypełnienie 
gabionów wówczas, gdy 
w koszach chcemy zamontować 
oświetlenie. Przesączające się 
przez szkło światło wzbogacone 
będzie ponadto szklanymi 
refleksami. 
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z  nich bardziej skomplikowane 
układy przestrzenne. Jest to do-
skonałe tworzywo do wznoszenia 
ścianek altan ogrodowych, wiat 
samochodowych, śmietników czy 
kącików gospodarczych. Kon-
strukcje architektury ogrodowej 
można tworzyć według indywidu-
alnych projektów lub skorzystać 
z gotowych ofert firmy. Na rynku 
znajdziemy również kilka pro-
pozycji gotowych rozwiązań np. 
składzików gospodarczych – to 
kompletna konstrukcja składa-
jąca się ze ścianek z  paneli ga-
bionowych i  drewna sosnowego 
oraz dachu krytego blachą tra-
pezową. Elementy połączone są 
za pomocą systemu słupów sto-
sowanych w ogrodzeniach. Drew-
niane ażurowe przęsła wykonane 
z  poziomo ułożonych desek wy-
dzielają  przestrzeń składzika, 
a  całość wraz z  miejscem na ko-
munikację otoczona jest pło-
tem z paneli gabionowych. W ten 
sposób wygospodarowaną np. 

w  narożniku działki i  zadaszoną 
przestrzeń do przechowywa-
nia drewna na opał czy narzędzi 
ogrodowych można płynnie połą-
czyć z ogrodzeniem posesji. Jeśli 
składzik będzie miejscem prze-
chowywania drewna opałowego, 
można wybrać konstrukcję z  za-
stosowanym systemem zasuw, 
który pozwala na szybki dostęp 
do suchych polan i uzupełnianie 
zapasów bez potrzeby przekłada-
nia kolejnych warstw drewna. 

KREATYWNE TWORZYWO 
ARCHITEKTONICZNE 
Dzięki niewielkiej szerokości pa-
nele gabionowe można wykorzy-
stać do wykończenia całej ele-
wacji domu lub jej fragmentów. 
Pojedyncze panele czy ich więk-
sze płaszczyzny można zastoso-
wać w roli okładzin w miejscach, 
w których tradycyjnie stosowano 
kamień jako materiał konstruk-
cyjny, czyli na ściany podmu-
rówek czy zabezpieczenia na-

rożników ścian. W  śmielszych 
aranżacjach panele gabionowe 
znajdą swoje miejsce na płasz-
czyznach ścian wyższych kon-
dygnacji. Znane są też realizacje 
z  elewacjami w  całości wykona-
nymi z gabionów. Panele z siatki 
mocujemy wówczas do ścian bu-
dynku, a  następnie wypełniamy 
kamieniami. Ściany z  gabionów 
mają powierzchnię porowatą, 
nieregularną – to doskonałe two-
rzywo dla uzyskania kompozycji 
kontrastowych, jakie mogą two-
rzyć gabiony i  płaszczyzny ide-
alnie gładkiego tynku, polerowa-
nego kamienia, szkła czy blachy. 
Zamknięte w regularne prostopa-
dłościany doskonale wkompono-
wują się w  geometryczne formy 
nowoczesnej architektury. Pa-
nele gabionowe są też doskona-
łym materiałem do wznoszenia 
tzw. ścian parawanowych, czyli 
konstrukcji osłonowych lub de-
koracyjnych luźno powiązanych 
z bryłą budynku. 

Podmurówka z gabionów
W rozwiązaniach systemowych są też kosze, 
które mogą pełnić rolę podmurówki – wówczas 
np. dwa słupy gabionowe można połączyć 
murkiem (cokołem) z gabionu o wysokości 
40 cm i grubości 20 cm. Przestrzeń nad  
murkiem wypełnia się wówczas przęsłem 
z innego materiału do wysokości słupów. Są 
też dostępne lekkie ścianki gabionowe, które 
mogą grać rolę jedynych przęseł ogrodzenia lub 
być łączone z przęsłami z innych materiałów. 
Niewielka szerokość 17 cm kosza gabionowego 
poszerza zakres zastosowania tego systemu.
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ZDALNIE STEROWANE BRAMY WJAZDOWE 
I GARAŻOWE STAŁY SIĘ NIEMAL STANDARDEM. 
TO KOMFORTOWE, ZWŁASZCZA JESIENIĄ, 
ROZWIĄZANIE NIE ZAWIEDZIE, GDY 
WYBIERZEMY PRODUKTY WYSOKIEJ JAKOŚCI.

otwórz się

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Jesienna aura nie zawsze jest 
przyjemna. Aby nie narażać się 
na niepogodę podczas wpro-

wadzania i  wyprowadzania samo-
chodu, warto zainwestować w  au-
tomatykę zarówno do bramy gara-
żowej, jak i  wjazdowej. Wystarczy 
jedno naciśnięcie przycisku pilota, 

tabletu lub smartfona, aby szybko, 
wygodnie i bezpiecznie wjechać na 
posesję oraz do garażu.  

NAPĘDY DO BRAM 
WJAZDOWYCH
Typowe napędy do bram wjazdo-
wych składają się z siłowników (jed-

nego dla bram przesuwnych i jed-
noskrzydłowych lub dwóch dla 
tradycyjnych skrzydłowych), cen-
trali sterującej, kontrolerów, fotoko-
mórek, przewodu zasilającego na-
pęd bramy oraz przewodów sterow-
niczych, które łączą blok sterow-
niczy z  fotokomórkami i  anteną. 

BRAMO
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Chociaż w każdym momencie mo-
żemy uzupełnić wjazd na pose-
sję o automatykę, najlepiej napęd 
kupić w  zestawie razem z  bramą 
wjazdową – nabywamy wtedy pro-
dukty, które fabrycznie do siebie 
pasują. Zanim wybierzemy kon-
kretny model, powinniśmy do-
kładnie przeanalizować nasze po-
trzeby oraz warunki, jakie bę-
dzie musiał spełniać system au-
tomatyki. Najważniejsze jest, czy 
brama jest przesuwna, czy skrzy-
dłowa. Kolejnymi parametrami są 
ciężar oraz rozmiar bramy. Zamo-
cowanie zbyt słabego siłownika 
w najlepszym przypadku wydłuży 
czas otwarcia bramy, a  w  najgor-
szym spowoduje uszkodzenie wy-
nikające ze zbytniego obciążenia 
napędu. Ważne jest również miej-
sce, w  którym zamierzamy zamon-
tować napęd. Ciasne narożniki lub 
też duża odległość bramy od po-
wierzchni, na której planujemy 
instalację napędu może stanowić 
nie lada wyzwanie i wymaga odpo-
wiedniego podejścia. 
Elementy zestawów napędowych 
mogą być zamknięte w  jednej obu-
dowie lub umieszczane w  na-
wierzchni, aby nie psuć estetyki 
bramy i  ogrodzenia. Ze znalezie-
niem odpowiedniego napędu nie 
powinniśmy mieć najmniejszego 
problemu. Czołowi producenci 
oferują wiele różnorodnych pro-
duktów – od niewielkich napędów, 
po mechanizmy dla bardzo wymaga-
jących użytkowników. Wielu dystry-
butorów proponuje darmowe do-
radztwo podczas zakupów. 

SIŁOWNIKI DO BRAM
Najważniejszą cechą napędu jest 
moc siłownika. Do lekkich bram, 
np. wypełnionych panelami z two-
rzywa sztucznego należy zastoso-
wać siłowniki słabsze niż do mo-
deli ciężkich, np. z  kutych ele-
mentów. Do otwierania bram 
wjazdowych domów jednorodzin-
nych stosowane są siłowniki mocy 
300-600 W, zasilane napięciem sie-
ciowym 230 V lub opcjonalnie ob-
niżonym napięciem bezpiecznym 

24 V. Od mocy siłownika zależy 
prędkość przesuwu bramy. Stan-
dardowa wynosi 12 cm/s – oczy-
wiście dostępne są także znacznie 
szybsze napędy. Im moc jest więk-
sza, tym cykl otwierania i  zamy-
kania bramy będzie krótszy. Gdy 
ciężar lub wymiary bramy docho-
dzą do wartości granicznej poda-
nej przez producenta, to zawsze 
należy wybrać napęd z  siłowni-
kiem o większej mocy. W ten spo-
sób unikniemy przeciążenia sil-
nika, które jest najczęstszą przy-
czyną awarii i podstawą odrzuce-
nia gwarancji przez producenta. 

KOMFORTOWE 
I BEZPIECZNE ZAMYKANIE
Dobrze też, aby napęd wypo-
sażony był w  system automa-
tycznego rozpoznawania prze-
szkód, co gwarantuje optymalną 
ochronę. W  przypadku wykrycia 
przeszkody, napęd cofa bramę, 
zapobiegając w  ten sposób zak-
leszczeniu osób, zwierząt i  po-
jazdów. Natomiast funkcja ła-
godnego startu i  zatrzymania 

W zestawie 
Wyposażając bramę wjazdową i garażową w system automatyki, 
warto zdecydować się na rozwiązania pochodzące od jednego 
– najlepiej renomowanego – producenta. Wtedy obie bramy będzie 
można obsłużyć jednym pilotem, a w przypadku tzw. systemu 
sterowania inteligentnego za pomocą tabletu lub smartfona.  
Ponadto zyskamy pewność, że otrzymamy produkt doskonale 
dopasowany do naszych potrzeb, a także bezpieczny. 
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powoduje, że brama wjazdowa 
porusza się delikatnie oraz płyn-
nie, co zwiększa żywotność za-
równo napędu, jak i samej bramy. 
Kolejnymi udogodnieniami, nad 
którymi warto się zastanowić są: 
automatyczna funkcja domykania 
(możemy sprecyzować, po jakim 
czasie brama się zamknie) oraz 
funkcja częściowego otwierania 
bramy tylko dla przejścia osób. Po-
nadto niektóre napędy wyposa-
żone są we własne akumulatory 
(czasami solarne), dzięki czemu 
brama otworzy się lub zamknie 
nawet w przypadku braku źródła 
prądu. 

NAPĘDY DO BRAM 
GARAŻOWYCH
Warto również, aby brama gara-
żowa otwierała się automatycz-
nie. W tym przypadku wybór jest 
znacznie łatwiejszy, gdyż najczę-
ściej nie ma znaczenia, czy posia-
dane przez nas drzwi garażowe są 
sekcyjnie górne, boczne czy też 
uchylne. Siłowniki przeznaczone 
do ich otwarcia mogą bowiem ob-
służyć każdy rodzaj bramy, bez ko-
nieczności zwracania uwagi na to, 
który model pasuje do konkret-
nego rozwiązania. Jednak i tutaj, 
podobnie jak w przypadku bram 
wjazdowych, bardzo istotnym pa-
rametrem jest wielkość bramy, 
która bezpośrednio przekłada 
się na ich ciężar i siłę uciągu ko-
nieczną do jej otwarcia. 
Napęd sterowany drogą ra-
diową powinien mieć częstotli-

wość 868,35 Mhz lub 433,92 MHz 
– pierwsza jest bezpieczniejsza 
i  bardziej niezawodna. Inne czę-
stotliwości mogą sprawiać pro-
blemy, bo ich podobieństwo do 
tych stosowanych np. w  CB-ra-
diach może być przyczyną nie-
kontrolowanego otwierania się 
bramy. Dla większego bezpie-
czeństwa producenci wyposa-
żają nadajniki w  pilotach w  sys-
temy zmieniania kodu. Każdy kod 
jest wysyłany tylko raz, więc na-
wet jeśli zostanie przechwycony 
przez osobę niepowołaną, nie ma 
możliwości uruchomienia bramy 
za jego pomocą.
Dobry napęd powinien też mieć 
funkcję regulacji szybkości otwie-
rania. Możliwe jest wtedy usta-
wienie płynnego startu i  zatrzy-
mania bramy, dzięki czemu na-

pęd będzie się wolniej zużywał. 
Nowoczesne systemy mają funk-
cję odczytu statusu położenia 
bramy. 
Warto też sprawdzić, czy wózek 
jezdny z ramieniem jest poruszany 
za pomocą łańcucha czy paska 
zębatego. Wygodniejszy jest pa-
sek zębaty, gdyż łańcuch trzeba 
co jakiś czas smarować (nara-
żając garaż i  auto na skapujący 
z niego później smar), a poza tym 
– pracuje głośniej. Kupując trady-
cyjny napęd z  szyną, upewnijmy 
się, jaka jest jego całkowita dłu-
gość oraz ile wolnej przestrzeni 
pod sufitem wymaga. Nadproże 
garażu może się bowiem okazać 
zbyt niskie na potrzeby danego 
napędu, a na środku sufitu mogą 
się znajdować elementy utrud-
niające instalację długiej szyny.   

KONSTRUKCJA 
BRAMY WJAZDOWEJ, 

DO KTÓREJ ZAMIERZAMY 
ZAMONTOWAĆ NAPĘD, 

MUSI BYĆ SZTYWNA 
I STABILNA. INACZEJ 

POJAWIĄ SIĘ
DEFORMACJE 

I USZKODZENIA, 
KTÓRE UNIEMOŻLIWIĄ 

POPRAWNE KORZYSTANIE 
Z AUTOMATYKI. 



 REKLAMA 

DO GARAŻU BARDZIEJ 
KOMFORTOWO   
Producenci bram garażowych bar-
dzo często proponują elementy 
ułatwiające obsługę bramy i  po-
szerzające zakres działania na-
pędu. Mogą to być np. akcesoria 
podnoszące bezpieczeństwo. Me-
chanizm zabezpieczający przed 
nagłym opadnięciem przyda się 
w  bramach otwierających się do 
góry, bo zapobiegnie przytrzaśnię-
ciu osoby lub samochodu. W bra-
mach o powierzchni większej niż 
9 m2 jest on w standardzie, ale do 
niektórych mniejszych trzeba go 
dokupić.
Komfort obsługi bramy poprawi 
nadajnik chowany w  przycisku za-
palniczki samochodowej. Warto 
również rozważyć zakup aku-
mulatora umożliwiającego zasila-
nie awaryjne. Pamiętajmy też, że 
każda brama garażowa musi być 
wyposażona w mechanizm otwiera-
nia ręcznego, aby w razie braku za-

silania można było ją otworzyć od 
środka. Przyda się także mecha-
nizm awaryjnego (dodatkowego) 
otwierania. Może być to prosty 
wyłącznik kluczykowy albo bar-
dziej skomplikowany zamek szy-

frowy z  klawiaturą kodową, kartą 
zbliżeniową, a nawet klawiaturą na 
odcisk palca. Gdy nie ma zapaso-
wego wejścia do garażu, dobrze 
jest dokupić do bramy klamkę 
zewnętrzną. 
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Zima

Zanim stare, mało efektowne 
meble trafią na śmietnik, 
zastanówmy się, czy nie warto 
tchnąć w nie drugiego życia. 
Jest to tym bardziej kuszące, że 
na rynku pojawiły się atrakcyjne 
farby kryjące, które mogą 
odmienić najbardziej niepozorne 
szafy, stoły czy komody. Ich 
atutem są bardzo modne 
kolory – zarówno w odcieniach 
pastelowych, jak i mocnych 
bardzo soczystych. Do ich użycia 
zachęca także łatwa aplikacja.

O tym, że pierwsze 
wrażenie jest 
najmocniejsze, 
przekonujemy się 
przekraczając progi 
odwiedzanych domów 
i mieszkań. Atrakcyjnie 
urządzona, przytulna 
i funkcjonalna strefa 
wejścia często buduje 
wizerunek wszystkich 
wnętrz. Warto więc się 
postarać, aby stworzyć 
jej dobry odbiór. Jak 
to zrobić niewielkim 
nakładem?

Gdy za oknem szaro i zimno, 
a ogrodowy klimat budują drzewa 
i krzewy pozbawione liści, jest w nas 
wielka tęsknota za naturalną zielenią. 
Jej brak w otoczeniu zrekompensuje 
nam uprawa roślin doniczkowych. 
Początkujący ogrodnicy powinni 
ją zacząć od gatunków i odmian, 
które zachęcą do rozwijania pasji 
ogrodniczych. Z pewnością nie 
przysporzy nam większych problemów 
hodowla kaktusów i sukulentów. Potrafią 
być nie tylko wdzięcznym obiektem do 
pielęgnacji – są też bardzo modne!

W NASTĘPNYM NUMERZE

Podniosły nastrój i radość, 
jaką niosą święta Bożego 
Narodzenia podkreślamy 
nie tylko choinką 
– w domach pojawiają 
się także inne liczne 
dekoracje. Kupując je, 
postarajmy się wybrać 
takie, które będą miały 
charakter uniwersalny. 
Będziemy mogli je 
wówczas wykorzystać przy 
innych uroczystościach.
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