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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

JESIEŃ

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   remont na zdrowie – materiały 
służące dobremu samopoczuciu

•  dom, który nie da się 
zaskoczyć pogodzie

•   życie wśród roślin 
– aranżacje dla miłośników przyrody
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Nasze domy i mieszkania mają 
duży udział w budowaniu dobrego 
samopoczucia – przekonujemy się o tym 
zawsze, gdy szwankuje rzeczywistość 
zewnętrzna. A tegoroczna jesień niesie ze 
sobą wiele niepewności. Nie wiadomo, 
czy z powodu pandemii szkoły znów nie 
będą zmuszone do prowadzenia nauki 
on-line, wielu z nas z pewnością będzie 
pracować zdalnie. Być może dopiero teraz 
zaczniemy odczuwać skalę strat również 
w naszych domowych budżetach. Nie 
wszyscy też zregenerowali się podczas 
lata, dlatego wkraczamy w jesień nie 
tylko z różnorodnymi obawami, ale też 
z nadwątlonymi siłami, i psychicznymi, 
i fizycznymi. Taka perspektywa tym bardziej 
powinna nas skłonić do stworzenia sobie 
oparcia w najbliższym otoczeniu. Są 
na to różne sposoby, przede wszystkim 
poprzez umacnianie relacji rodzinnych 
i budowanie przyjaźni, ale szeroki 
wachlarz możliwości daje nam także 
najbliższa przestrzeń – dom, mieszkanie, 
ogród. Z myślą o takim stanie ciał i dusz 
naszych czytelników tworzyliśmy ten numer. 
Zabezpieczenie domu przed żywiołami 
z pewnością wzmocni nasze poczucie 
bezpieczeństwa, szczególnie gdy aura 
jesienna i zimowa znów nas zaskoczy 
ekstremalnymi warunkami. Obniżony 
nastrój można uleczyć, tylko gdy w domu 
jest ciepło i przytulnie – to ostatni 
dzwonek na docieplenia i wzmocnienie 
systemu grzewczego. Żywa zieleń, 
klimatyczne lampy i domowi pupile 
również poprawią humor!   

Zapraszam do lektury 
i na naszego bloga 

www.mjakmrowka.pl
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JesieńKALENDARIUM
SEZON W OGRODZIE

JESIENNE 
INSCENIZACJE
Ogród o tej porze roku dostarcza  
mnóstwo pracy, ale też moc 
wizualnych wrażeń i radości 
z obserwacji zmieniającej się natury. 
Walczy ona z nadchodzącymi 
chłodami i przymusem zimowego 
snu kolorem, światłem, obfitością 
urodzajnych plonów. Pobawmy się 
więc jesienią! Dobrym sposobem 
są dekoracje stworzone wyłącznie 
z przyniesionych „darów” z naszego 
ogrodu – wybierzmy w tym celu 
najbardziej efektowne gałązki 
krzewów, pnączy i kwiaty, zestawmy 
z koszem warzyw oraz owoców. 
Jesienne inscenizacje mogą nam 
posłużyć do wykonania efektownych 
ozdób wnętrz, tarasu czy strefy 
wejścia. Idealne do zestawień 
są chryzantemy, wrzosy, astry, 
ale też aksamitki, rudbekie czy 
słoneczniczki. Do martwych natur 
wykorzystajmy dynię, winogrona, 
orzechy oraz kasztany, owoce 
dzikiej róży, jarzębiny czy głogu. 
Duże walory dekoracyjne mają też 
jabłka, śliwki czy gruszki. Plony 
to jednak nie jedyne elementy 
jesiennych scenografii. Włączmy do 
nich przedmioty zwykłe, codzienne,  

KONICZYNA KRWISTOCZERWONA – JESIENNY WYSIEW NA LATO
Moda na wplatanie pomiędzy rośliny ozdobne odmian dzikich, polnych, endemicznych nie traci na wartości. Zwykły „chwast” 
w zestawieniu z ozdobnymi odmianami może mieć ciekawy walor dekoracyjny. W tym kontekście odnajdzie się doskonale 
urokliwa, przykuwająca uwagę intensywnie szkarłatną barwą kwiatów, koniczyna inkarnatka. Charakteryzuje się ładnym 
ulistnieniem i pięknym kwitnieniem. Tworzy gęste kępy, wypuszczając sztywne, wzniesione, kosmate pędy (nie wyższe niż 
40-60 cm). Szybko rozgałęzia się i pokrywa liśćmi o trójdzielnym, rozetowym kształcie. Listki są sinozielone pokryte włoskami. 
Koniczynę tę wyróżniają niezwykle atrakcyjne kwiatostany – stożkowato wydłużone główki (2-6 cm) o nasyconej czerwonej, 
szkarłatnej barwie. Kwiaty przyciągają owady, a dzięki temu ulegają zapyleniu i wytwarzają nasiona, z których można ponownie 
wysiewać bylinę. Usuwanie zwiędłych kwiatostanów wzmacnia ponowne kwitnienie tej byliny. Kwitnie od lipca do sierpnia, lubi 
podłoże lekkie, piaszczysto-gliniaste, do ozdobnego kwitnienia wymaga stanowisk słonecznych. Jest bardzo wrażliwa na mrozy 
i łatwo przemarza. Traktuje się ją zatem jako bylinę jednoroczną do corocznego wysiewu. Koniczynę inkarnatkę należy wysiewać 
właśnie teraz z nasion, które można zakupić w dostawach internetowych lub z własnego sezonowego zbioru nasion.

kojarzące się z pracami ogrodowymi 
lub wypoczynkiem w plenerze o tej 
porze roku. Zaskakujący efekt przyniosą 
umieszczone w kompozycjach rękawice 
robocze, kalosze, grabie, konewki. 

Malowniczości i ciepła dodadzą 
kompozycjom poduszki, pledy, latarenki, 
świeczniki, a także siermiężne kubki 
na herbatę i wyrafinowane porcelanowe 
dzbanki oraz filiżanki. 
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WYWÓZ ZIELONYCH 
ODPADÓW
Odpady zielone to liście, zwiędłe 
kwiaty, łodygi, skoszona trawa 
i rozdrobnione gałęzie, a także 
chwasty. A tych jest niemało 
podczas jesiennych prac 
w ogrodzie. Co ważne, nie wolno 
wyrzucać ich do pojemników na 
odpady zmieszane. Przeznaczone 
są na nie zazwyczaj brązowe 
worki, które dostarcza nam 
firma zajmująca się wywozem 
odpadów. To, jak często 
odpady zielone są odbierane 
sprzed naszej nieruchomości, 
jest ustalone przez odbiorcę 
nieczystości. Odpady zielone 
możemy też samodzielnie 
zawieźć do odpowiedniego 
Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych – punkty 
zlokalizowane są na terenie 
każdej gminy i przyjmują odpady 
nieodpłatnie. Sprawdźmy jednak 
regulamin PSZOK, ponieważ 
może się zdarzyć, że maksymalna 
jednorazowa ilość worków jest 
określona.
Wiele gmin organizuje odbiory 
odpadów zielonych – są 
one prowadzone cyklicznie, 
a szczegółowe informacje znajdują 
się na stronach internetowych 
urzędów miast i gmin.

KILKA FUNKCJI JEDEN TRZONEK
Nic tak nie usprawnia pracy i nie czyni jej przyjemniejszą jak odpowiednio 
dobrane narzędzia. Bardzo dobrym rozwiązaniem, szczególnie do prac 
związanych z jesiennym grabieniem liści i porządkowaniem terenu, będzie zakup 
zestawu narzędzi z jednym trzonkiem. Producenci oferują takie ekonomiczne 
zestawy, np. grabie wachlarzowe, szczotkowe i tradycyjne grabie zębowe oraz 
zmiotki dopasowane do jednego trzonka. Najpraktyczniej jest zakupić zestaw 
jednej firmy, który pozwala na wymianę i montaż różnych głowic na jednym 
trzonku. To wygodne rozwiązanie, które zaoszczędzi przede wszystkim miejsce 
w składziku na narzędzia. Warto też, aby trzonek miał regulację wysokości, np. 
był teleskopowy, co pozwoli na dopasowanie jego długości do 
wzrostu osoby grabiącej, zapewniając komfort i prawidłową 
postawę podczas pracy.

SEZONOWE CIĘCIE BEZ SIĘGANIA I SCHYLANIA – SEKATOR DWURĘCZNY
W każdym ogrodzie jest dużo drzew i krzewów do przycinania. Niezbędny do tej pracy jest sekator. Model dwuręczny 
sprawdzi się szczególnie do przycinania gałęzi o grubości ok. 40 mm. Zwykle mamy do wyboru kilka długości ramion, nawet 
1-metrowe. Zgodnie z prawami fizyki długie ramię przekłada się na mniejszy wysiłek podczas cięcia. Sekatory dwuręczne 
dostępne są jako kowadełkowe i nożycowe. Różnią się konstrukcją mechanizmu tnącego. Sekator kowadełkowy ma jedno 
ostrze, które tnie gałąź opartą na szerokim kowadełku. Cięcie kończy się, kiedy ostrze zetknie się z kowadełkiem. Natomiast 
w sekatorze nożycowym zarówno ostrze, jak i przeciwostrze tną gałąź. Nie stykają się, lecz (podobnie jak w nożyczkach) 
mijają się bardzo blisko siebie. Pamiętajmy, aby cięcie wykonywać wyłącznie ostrym i czystym narzędziem.   
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     jesień

JESIENNY PRZEGLĄD SAMOCHODU
Wymiana opon przed zimą to obowiązek każdego kierowcy. Warto 
także sprawdzić stan akumulatora, aby w chłodnie jesienne dni 
nie mieć niemiłych niespodzianek. Przyjrzyjmy się wycieraczkom 
– podczas deszczu pracują intensywnie, a przecież muszą zapewnić 
nam doskonałą widoczność. Zadbajmy o wygląd samochodu. Nie 
wystarczy szybka wizyta w myjni automatycznej. Zdecydowanie lepiej 
auto umyć samodzielnie. Postarajmy się czynność tę wykonać jak 
najdokładniej i oczyścić nie tylko karoserię z wierzchu, ale również 
dotrzeć do jej zagłębień. Sprzątnijmy także wnętrze. Zacznijmy od 
wyjęcia gumowych dywaników i ich dokładnego wyczyszczenia. 
Odkurzmy i doprowadźmy do porządku tapicerkę. Zadbajmy 
o elementy plastikowe. Umyjmy też szyby od wewnątrz.

DOM I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

W TROSCE O BALKON  
Najłatwiejszym sposobem na utrzymanie balkonu w dobrym stanie są 
porządki. Dlatego opadające jesienią liście i igły czy piasek zgarniajmy 
na bieżąco. Bywa, że samo umycie wodą z płynem do mycia podłóg 
nie wystarcza. Warto sięgnąć po środki przeznaczone do pielęgnacji 
płytek ceramicznych i gresu. Oczywiście, do posadzek wykonanych 
z innych materiałów, stosujemy odpowiednie środki, np. okładziny 
kamienne myjemy preparatami przeznaczonymi do pielęgnacji 
kamienia. Częstym problemem są fugi, ponieważ nierzadko nie można 
ich doczyścić. Jeśli jednak tego nie zrobimy, wiosną na spoinach 
może pojawić się grzyb albo mech. Do tej pracy możemy wykorzystać 
środek do czyszczenia fug, starą szczoteczkę do zębów lub specjalną 
szczotkę. Zadbajmy także o elementy, a także meble drewniane, 
jeśli pozostają na balkonie. Jesień to dobry czas na ich impregnację. 
Komponenty z drewna powinniśmy zatem oczyścić z kurzu, 
oszlifować, odtłuścić i pokryć impregnatem. Zadbajmy również 
o parapety zewnętrzne – metoda pielęgnacji zależy od materiału, 
z jakiego zostały wykonane. 

SCHODY POD KONTROLĄ
Późną jesienią powinniśmy zadbać, by 
podczas nadchodzących opadów śniegu 
i mrozu schody nie były śliskie. Sprzątamy je 
z resztek jesiennych liści, by nie przymarzły 
one do stopni i nie stanowiły dodatkowego 
zagrożenia podczas komunikacji. Każdy 
stopień dokładnie czyścimy, przyklejamy 
odspojone płytki, sprawdzamy, czy nie ma 
ubytków, w których mogłaby zbierać się 
woda – zamarzając, nie tylko powoduje 
śliskie oblodzenia, ale też może prowadzić 
do uszkodzenia konstrukcji schodów. 
To również najwyższy czas, by zastosować 
antypoślizgowe zabezpieczenia – impregnaty, 
profile, nakładki czy specjalne taśmy, które 
przykleja się do stopni.  
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WYZWANIA DLA DOMU

CZAS NA PORZĄDEK 
W DOMOWEJ APTECZCE
Atmosfera zagrożenia zdrowia 
powinna nas skłonić do przeglądu 
naszych lekarstw i w razie potrzeby ich 
uzupełnienia. Kolejki do aptek w czasie 
pandemii są długie, a nie musi dopaść 
nas przecież koronawirus, by leki były 
nam w tym czasie niezbędne! Jesień 
to również czas nasilonych przeziębień 
„zwykłej grypy”, wiele osób cierpi też 
na choroby przewlekłe. Sezon warto 
rozpocząć od porządku w lekach. 
Przeterminowane odkładamy do osobnej 
torby, którą przy okazji wynosimy do 
apteki, pozostałe układamy, segregując 
je na poszczególne obszary zastosowań. 
Braki w lekach i środkach opatrunkowych, 
szczególnie tych „pierwszej pomocy”, 
uzupełniamy. Do segregowania lekarstw 
przydadzą się zamykane torebki foliowe 
i niewielkie pudełka. Każdą kategorię 
dobrze byłoby podpisać, np. leki na 
przeziębienie, żołądkowe, przeciwbólowe. 
Ponadto jeśli domownicy przyjmują leki 
na stałe, powinni mieć osobne pudełka, 
również o podpisane. Jeżeli mamy pod 

opieką seniorów, szczególnie teraz warto 
uporządkować ich apteczki i uzupełnić 
braki, wykupić recepty, aby w razie 
kłopotów z dostawami w aptekach, nie 
zabrakło im leków, które przyjmują na 
stałe. Nie wyrzucajmy ulotek – w sytuacji 
wystąpienia niepożądanych skutków 
ubocznych nie będzie przecież czasu 
na ich szukanie informacji w internecie! 
Pamiętajmy, aby na lekarstwa i środki 
opatrunkowe przeznaczyć szufladę 
lub szafkę łatwo dostępną dla nas, ale 
niedostępną dla dzieci i domowych 
zwierząt.

CIEPŁA WODA 
NA JESIENNE CHŁODY
Zdarza się, że na ciepły strumień 
wody wypływający z kranu musimy 
trochę poczekać. Rozwiązaniem 
tego problemu są jednopunktowe 
elektryczne przepływowe podgrzewacze 
wody. Możemy zdecydować się na 
model montowany na umywalce 
z fabrycznie zamontowaną baterią. 
Wylewka zakończona jest perlatorem, 
którego zadaniem jest mieszanie wody 
i rozpraszanie powietrza. Dzięki temu 
z kranu płynie mniej wody, ale nie jest 
to zauważalne. Na rynku dostępne są 
również przepływowe podgrzewacze 
wody z czujnikiem podczerwieni 
(autosensorem). Czujnik umożliwia 
włączanie i wyłączanie wody bez 
dotykania urządzenia. Urządzenie 
wyłącza się automatycznie po 20 s. 
Podgrzewacze przepływowe mogą być 
montowane także pod zlewozmywakiem 
lub umywalką. Pamiętajmy, że wszystkie 
modele muszą być podłączone do prądu.

SUSZENIE PRANIA
Gdy na dworze deszcz i temperatura obniża się, wysuszenie prania przysparza 
sporo problemów – tracimy możliwość wystawiania suszarki na zewnątrz, 
a suszenie wewnątrz jest uciążliwe – mobilne suszarki zajmują miejsce, 
utrudniają komunikację i nie należą do estetycznych. Problem pozwolą rozwiązać 
usprawnienia i nowe rozwiązania konstrukcyjne stosowane przez producentów 
nowoczesnych suszarek. Kółka ułatwią przesuwanie suszarki z miejsca na 
miejsce – wypełniona wilgotnym praniem jest przecież ciężka! Suszarka typu 
„wieża” pozwala z kolei rozwiesić pranie na kilku poziomach, co oszczędza sporo 
miejsca. Druga niedogodność suszenia prania w mieszkaniu to wzrost wilgoci 
nawet o 30%, co prowadzi do rozwoju pleśni i grzybów. Jej nadmiar można 
zredukować, instalując w pomieszczeniu specjalny pochłaniacz – zapobiega on 
parowaniu okien, pojawieniu się pleśni i grzybów oraz nieprzyjemnych zapachów.  
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PODPATRZONE U INNYCH
     remont łazienki z korzyścią
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ŁAZIENKI
po rewolucji

POTRZEBA ZROBIENIA DRUGIEJ ŁAZIENKI W DOMU ZWYKLE OZNACZA 
KONIECZNOŚĆ DOPROWADZENIA WODY I KANALIZACJI Z TEJ JUŻ ISTNIEJĄCEJ.  
W EFEKCIE NAJCZĘŚCIEJ CZEKA NAS NIE LADA WYZWANIE – BUDOWA NOWEJ 
I NIEPLANOWANY POCZĄTKOWO REMONT STAREJ ŁAZIENKI.   
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REMONT ŁAZIENKI JEST OKAZJĄ 
DO POPRAWY KOMFORTU 

BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI. WARTO 
POSTAWIĆ NA OKŁADZINY, 

SPRZĘTY ŁAZIENKOWE 
I MEBLE, KTÓRE SĄ ŁATWE DO 
UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI. 

Gdy państwo Agata i  Marek 
kupili swój dom letni, była 
w nim tylko jedna łazienka 

umieszczona na parterze, gdzie mie-
ściła się jedynie strefa dzienna domu. 
Poddasze z  trzema sypialniami po-
zbawione było pomieszczenia sanitar-
nego. Kolejne lata użytkowania domu 
potwierdzały potrzebę wygospodaro-
wania choćby niewielkiego WC przy 
sypialniach. Początkowo gospodarze 
nie planowali gruntownego remontu 
łazienki na parterze, jednak szybko 
okazało się, że aby doprowadzić wodę 
i  kanalizację na wyższą kondygna-
cję, potrzeba skuć płytki na sporej po-
wierzchni. To był pretekst do więk-
szych zmian. 

NOWA ŁAZIENKA 
POTRZEBNA OD ZARAZ
Urządzenie łazienki w  nowym miej-
scu łączy się z poważną przebudową, 
bo wymaga nie tylko wygospodarowa-
nia na nią miejsca, ale też doprowa-
dzenia instalacji wodno-kanalizacyj-
nej oraz wentylacji. Podczas prac nie 
da się uniknąć trudnych kompromi-
sów – nowe pomieszczenie sanitarne 
można urządzić tam, gdzie możliwe 
jest pociągnięcie instalacji. W  tym 
przypadku, aby wydzielić choćby nie-
wielkie WC przy sypialniach, trzeba 

było znaleźć miejsce, do którego da 
się doprowadzić instalacje z  łazienki 
mieszczącej się na dolnej kondygna-
cji. Wypadło na jedną z sypialni – na 
szczęście miała ona coś w  rodzaju 
przedsionka, który łatwo było od-
ciąć i potraktować jako przestrzeń na 
osobne pomieszczenie. Drzwi do sy-
pialni stały się teraz drzwiami do WC, 
ściany wydzielające nowe pomiesz-
czenie wybudowano metodą suchej 

zabudowy z płyt g-k, a do sypialni zro-
biono nowe wejście. WC okazało się 
zupełnie przestronnym pomieszcze-
niem, głównie dzięki sprzętom prze-
znaczonym do małych łazienek, któ-
rych zadaniem jest oszczędność miej-
sca bez utraty funkcjonalności. Mu-
szla sedesowa ma głębokość zaledwie 
50 cm, dzięki czemu siedząca na niej 
osoba, nawet jeśli jest szczególnie wy-
soka, może swobodnie wyciągnąć 



PODPATRZONE U INNYCH
     remont łazienki z korzyścią

10  jesień 2020

nogi w  kierunku drzwi. Umywalka 
o  głębokości zaledwie 23 cm wystar-
cza do umycia rąk czy ogolenia się, 
a zarazem nie zabiera miejsca. Tej sa-
mej głębokości podwieszana szafka to 
praktyczne miejsce na środki czysto-
ści. Między umywalką a  ścianą z  se-
desem zmieścił się narożny metalowy 
regał – idealne miejsce na odkładanie 
kosmetyków. Dzięki ażurowej kon-

strukcji nie zabiera tak cennej prze-
strzeni, a zarazem ją uatrakcyjnia. 

PRZEMYŚLANA ESTETYKA
Gospodarze remontują i wprowadzają 
zmiany w aranżacji domu od kilku lat, 
chcąc całkowicie odmienić jego za-
stany charakter – aranżowane przez 
poprzednich właścicieli wnętrza były 
ciemne – w okładzinach i meblach do-

minowały ciemne brązy oraz granaty. 
Sukcesywnie wprowadzane zmiany 
miały więc przede wszystkim rozja-
śnić przestrzeń, a  nową kolorystyką 
nawiązać do nadmorskiego otoczenia. 
Celem kolejnych liftingów i  remon-
tów jest również zachowanie spój-
nej estetyki wykończenia wszystkich 
wnętrz. Budowa WC na poddaszu 
i wywołany tym przedsięwzięciem re-
mont łazienki na parterze były więc 
pretekstem do kolejnej odmiany. Nie 
bez żalu gospodarze podjęli więc decy-
zję o skuciu granatowej glazury w ła-
zience na parterze. Zastąpiły ją płytki, 
w których dominują jasne rozbielone 
błękity i  szarości, zgaszone odcienie 
turkusu, a całość uzupełniają niewiel-
kie akcenty kolorystyczne. Ściany 
WC wykończono białymi płytkami, 
których forma przypomina stare ka-
fle piecowe, ale uwagę przykuwa bar-
dzo dekoracyjna patchworkowa po-
sadzka. Jest wielokolorowa, ale nie-
bieska szafka umywalkowa „pod-
kręca” jej błękitne elementy – w ten 
sposób łazienka  pozostaje w  zgodzie 

Okładziny ścienne i posadzka nadają 
łazience określony styl – najłatwiej 
jest skorzystać z propozycji 
producentów płytek, którzy oferują 
gotowe kolekcje i na aranżacjach 
w katalogach oraz wystawowych 
łazienkach w salonach 
sprzedażowych podpowiadają 
sposoby ich ułożenia. Gdy jednak 
chcemy nadać łazience indywidualny 
charakter, warto połączyć płytki 
ceramiczne z kilku różnych kolekcji.  

 Zgraną kompozycję utworzą 
płytki dopasowane kolorystycznie. 
Można tutaj zastosować zasadę 
zarówno podobieństwa – wówczas 

dobieramy zestaw z tej samej tonacji 
kolorystycznej lub kontrastu, który 
nada dynamizmu aranżowanej 
łazience. Kluczem jest wybranie 
płytki bazowej – powinna być 
ona w jednym neutralnym, tzw. 
tłowym kolorze, np. białym. Ułożona 
z nich większa płaszczyzna będzie 
tworzyła podstawę kompozycji. 
Bazę uzupełniamy jednokolorowymi 
płytkami w wyrazistych kolorach lub 
wzorzystymi.  

 Łączenie płytek gładkich 
i wzorzystych wymaga przemyślenia 
– sprawdza się gładka baza 
i wzorzysta podłoga. Jeśli chcemy 

wzorzystą płytkę zastosować 
również na ścianie, ograniczmy się 
do jednego motywu. Wybierając ten 
rodzaj aranżacji, pamiętajmy, żeby 
dostosować płytki pod względem 
właściwości, jakie wymagane są dla 
okładzin posadzkowych.   

 Dobre efekty przynosi łączenie 
różnych formatów oraz faktur. 
Zestawienie płytek matowych 
i błyszczących wprowadzi dodatkowe 
efekty w postaci gry światła. 

 Przed przyklejeniem płytek warto 
rozłożyć je na podłodze, symulując 
kolejność ułożenia poszczególnych 
kolorów i wzorów. 

Jak zestawiać płytki ceramiczne z różnych kolekcji



 REKLAMA 

z marynistycznym stylem domu. Pro-
jekty łazienek gospodarze wykonali 
sami – nie było to trudne, bo założe-
niem miała być stonowana kolory-
styka ścian oraz wzorzyste podłogi. 
Szczegóły kompozycji weryfikowano 
na bieżąco, „przymierzając” je naj-
pierw na podłodze. 

PRAWDZIWE WYZWANIE 
– INSTALACJE
Najmniej problemów z  budową no-
wej łazienki sprawia doprowadzenie 
wody, ponieważ rury z wodą mają sto-
sunkowo niewielką średnicę (mniej 
niż 2 cm). Łatwo je przeprowadzić 
przez strop, a w nowej łazience można 
je ukryć w podłodze – w warstwie wy-
lewki, lub w  ścianach – w  bruzdach 
pod tynkiem i  glazurą. Trzeba jedy-
nie pamiętać, że jeśli rura dostarcza-
jąca ciepłą wodę użytkową z podgrze-
wacza będzie bardzo długa, po odkrę-
ceniu kranu będziemy musieli długo 
czekać, aż popłynie ciepły strumień.
Większym problemem jest dopro-
wadzenie kanalizacji do nowego po-

mieszczenia sanitarnego. Rury łą-
czące umywalkę czy miskę ustępową 
z pionem nie mogą być zbyt długie ze 
względu na konieczność zachowania 
spadku rury kanalizacyjnej (wynosi 
on co najmniej 2%). W tym przypadku 
wystarczyło przebicie się z  kanaliza-
cją z dolnej łazienki i wyprowadzenie 
rury kanalizacyjnej ponad strop. Ko-
nieczne też jest odpowiednie napo-
wietrzanie i odpowietrzanie rur – pion 
instalacji kanalizacyjnej jest odpo-
wietrzany przez wywiewkę, którą wy-
prowadzono ponad dach. Wyrównuje 
ona ciśnienie w  instalacji kanaliza-
cyjnej i  zapobiega wydostawaniu się 
z niej wyziewów odczuwalnych w ca-
łym domu. Gospodarzom zależało, 
by WC było ciepłe, bo mimo sezono-
wego charakteru domu, przyjeżdżają 
tu również jesienią i wczesną wiosną. 
W domu jest ogrzewanie kominkowe 
z systemem dystrybucji ciepłego po-
wietrza. Jedną ze ścian WC jest ściana 
kominowa, dlatego wystarczy napalić 
w kominku, by i w łazience zrobiło się 
ciepło.  
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KLUCZOWE ZMIANY W REMONTOWANEJ ŁAZIENCE

Wyróżniona strefa WC
Ciemna tonacja płytek sprawiała, że 
strefa toaletowa wyglądała bardzo 
ponuro. Podczas remontu gospodarze 
zdecydowali się nadać jej bardziej 
atrakcyjny charakter. Fragment ściany 
wyróżniono błyszczącym turkusowym 
błękitem. Te płytki z kolekcji majolika 
– płytki nawiązujące do ręcznie 
wytwarzanych, są pokryte szkliwem 
tworzącymi nierówną, połyskującą 
powierzchnię odbijającą efektownie 
światło. Drugą ścianę przy sedesie 
wykończono tymi samymi płytkami 
co posadzka – geometryczny wzór 
nawiązuje do tradycyjnych płytek 
cementowych. Pomalowaną na biało 
ścianę powyżej zdobią marynistyczne 
grafiki i plakaty – wiodącym motywem 
są latarnie morskie z różnych zakątków 
świata.   

Kabina prysznicowa 
na rzecz przestrzeni
Kabina prysznicowa była 
zdecydowanie do wymiany! Wysoki 
brodzik z siedziskiem stracił swoją 
świeżość, zarówno z tytułu wieloletniej 
eksploatacji, jak i swojej niemodnej 
już formy. Chropowate drzwi kabiny 
z plastiku były trudne do czyszczenia 
i zabierały optycznie przestrzeń 
– w efekcie łazienka wydawała się 
wręcz przywalona ciężką wizualnie 
kabiną. Zastąpiła ją nowa, z niskim 
brodzikiem i całkowicie przejrzystymi 
szklanymi drzwiami. Gospodarze 
w sezonie również wynajmują 
dom gościom, dlatego zachowanie 
czystości jest rzeczą kluczową – drzwi 
kabiny pokryte są powłoką hydrofilną. 

Nowoczesna szafka z umywalką 
Starą szafkę podumywalkową z modnego w latach 90. giętego MDF zastąpiła nowa szafka z umywalką nablatową. 
Drewno pokryte białym lakierem poliuretanowym sprawia, że mebel jest odporny na wilgoć, a tej jak wiadomo w łazience 
nie brakuje. Szeroki blat pozwala pomieścić wszystkie kosmetyki używane na bieżąco, zapasy można ukryć w dwóch 
szerokich szufladach. Ażurowa półka poniżej szuflad sprawia, że mebel jest lekki w odbiorze i oferuje dodatkowe miejsce do 
przechowywania np. środków czystości. Szafka jest na nóżkach, dzięki czemu podłogę pod nią można łatwo umyć.
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OTRZYMANIE W SPADKU MIESZKANIA, DOMU LUB DZIAŁKI TO SZCZEGÓLNIE 
DLA MŁODYCH LUDZI OGROMNA SZANSA NA WŁASNE LOKUM BEZ DŁUGIEGO 
OSZCZĘDZANIA CZY ZACIĄGANIA KREDYTU. DZIEDZICZENIE MAJĄTKU NIESIE 
JEDNAK ZA SOBĄ KONSEKWENCJE I TO ZARÓWNO PRAWNE, JAK I ŻYCIOWE. 

szanse i wyzwania 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

W większości rodzin zgromadzone dobra takie 
jak nieruchomości są najczęściej przekazy-
wane z pokolenia na pokolenie. Dla tych, któ-

rzy tworzą rodzinne majątki to szansa, że dorobek ich 
życia trafi w ręce najbliższych osób i w ten sposób trud 
nie będzie zmarnowany. Dla otrzymujących majątek 
w spadku to z kolei często możliwość lepszego życia bez 
konieczności uciążliwego dorabiania się. 

DZIEDZICZENIE NIERUCHOMOŚCI 
– ASPEKTY SPOŁECZNE I EMOCJONALNE
Rzeczywistość jednak nie zawsze jest zgodna z założe-
niami. Sprawy majątkowe należą bowiem do sfery  życia 

SPADKOWE
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szanse i wyzwania 

wywołującej wiele rodzinnych sporów 
i rodzącej najwięcej emocji. Wcho-
dzimy tu bowiem w najdelikatniejsze 
rejony ludzkiego życia dotyczące re-
lacji w rodzinach, poczucia sprawie-
dliwości, godności, szacunku. Przepi-
sana w spadku czy darowana rzecz nie 
jest przecież jedynie wartością o cha-
rakterze materialnym, ale również emo-
cjonalnym. Wiele z kwestii spadko-
wych reguluje prawo, jednak żadne 
przepisy nie są w stanie załatwić do 
końca sfery emocji, które są szcze-
gólnie duże w przypadku nierucho-
mości – nawet najmniejsze mieszka-
nie może wydawać się bardziej cen-
nym spadkiem niż jego równowartość 
w gotówce. Porządek prawny umoż-
liwiający dziedziczenie dóbr mobili-
zuje obie strony do pracy, oszczędza-
nia i poszanowania rodzinnego do-
robku. Osoby korzystające ze swoich 
nieruchomości jako miejsca do życia 
mogą je przekazać w spadku, tworząc 
w ten sposób element ciągłości życia 
rodzinnego – kolejne pokolenia mogą 
dorastać i mieszkać w tych samych 
murach, cieszyć się tym samym ogro-
dem czy pracować na tej samej ziemi. 
Tak powstają rodzinne gniazda. Dla 
pokolenia odchodzącego możliwość 
przekazania swojego domu i mieszka-
nia bliskim w bardzo wielu przypad-
kach daje spokój, poczucie spełnienia 
– to ogromna wartość emocjonalna 
dla wielu osób w podeszłym wieku. 
W okresie, gdy dokonują oni życio-

wych podsumowań, pewność, że ich 
praca nie pójdzie na marne, jest czę-
sto elementem zdrowia psychicznego 
i utrzymania dobrej kondycji. Wła-
sny dom czy mieszkanie jest też war-
tością, która u wielu starszych osób 
wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, 
że nie zostaną oni bez opieki na sta-

rość – dzieci czy wnuki mogą zamiesz-
kać z nimi, zapewniając im wsparcie. 
Z kolei nabywcy majątku niezależnie 
od więzi rodzinnych w wielu przypad-
kach zyskują większą motywację do 
zaopiekowania się seniorami, chociaż 
oczywiście poczucie powinności nie 
jest regułą. 

Dom rodziców 
pod młotek
Obecność na rynku nieruchomości 
starych domów do sprzedaży 
może świadczyć o tym, że wielu 
spadkobierców pozbywa się swoich 
rodzinnych posesji. Nierzadko są 
oni do tego zmuszeni – dawno 
już wyprowadzili się z rodzinnych 
miejscowości, a powrót po śmierci 
rodziców często nie jest racjonalną 
decyzją. Sam dom czy mieszkanie 
nie wystarcza, by drastycznie 
zmienić swoje życie. Jeśli żadne 
z dzieci z różnych względów nie 
jest zainteresowane utrzymaniem 
nieruchomości w rodzinie, trafia 
ona do sprzedaży. Niejednokrotnie 
decyzja taka podejmowana jest 
dopiero po latach, przy tym w tej 
chwili rzadziej decydują o tym 
względy prawne – otrzymaną 
w spadku nieruchomość 
można sprzedać od razu, jeśli 
spadkodawca był jej właścicielem 
przez przynajmniej 5 lat. Częstsze 
powody późniejszej sprzedaży 
to trudności z podzieleniem się 
majątkiem z rodzeństwem czy 
dalszą rodziną, a kluczowe to 
względy emocjonalne – wielu 

osobom trudno jest pozbyć 
się miejsca, gdzie się urodzili, 
wychowali i dorastali. Dojrzewają 
oni do takich decyzji zazwyczaj 
dopiero wtedy, gdy okazuje się, 
że nie mogą utrzymać w dobrym 
stanie technicznym dodatkowej 
nieruchomości, szczególnie gdy jest 
ona położona w dużej odległości 
od ich miejsca zamieszkania. Taki 
majątek z czasem niszczeje i jego 
wartość rynkowa maleje. Proces 
ten pogłębia się, gdy nieruchomość 
jest wystawiana na sprzedaż za 
wygórowaną cenę i przez wiele 
lat nie znajduje nabywcy. Nawet 
najukochańszy dom po rodzicach 
z czasem może stać się balastem, 
z roku na rok tracącym wartość. 
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OJCOWIZNA DO WZIĘCIA
Domy przekazywane z pokolenia na 
pokolenie stają się znakiem identy-
fikacyjnym rodziny, budującym jej 
wartość i poczucie przynależności. 
Sama forma posesji rodzinnych za-
zwyczaj ulega w czasie licznym zmia-
nom i metamorfozom, ale miejsce 
oraz świadomość, że była ona nabyta 
czy wybudowana przez przodków po-
zwala na stworzenie poczucia zako-
rzenienia, czego w dzisiejszym świe-
cie tak brakuje wielu osobom. Nieru-
chomość musi być jednak osobiście 
użytkowana przez potomnych, a przy 
współczesnej ruchliwości społeczeń-
stwa może to być trudne. Szanse za-
chowania rodzinnego gniazda są 
większe w licznej rodzinie oraz gdy 
lokalizacja nieruchomości jest atrak-
cyjna. W najbardziej naturalny spo-
sób odbywało się to w rodzinach 
prowadzących gospodarstwa rolne 
–  budynek mieszkalny był wówczas 
częścią całego warsztatu pracy. Dzie-
dziczone, a najczęściej jeszcze prze-
kazywane przez właścicieli za ży-
cia gospodarstwo stawało się miej-
scem życia i pracy rodziny wielopo-
koleniowej. Dzisiaj na wsi ta forma 
zamieszkiwania w ojcowiźnie na-
dal jest żywa, chociaż migracja do 
miast zrobiła swoje – jest wiele regio-
nów Polski, gdzie siedliska są nieza-
mieszkałe. Wprawdzie mają one swo-
ich właścicieli – najczęściej są to już 
niegospodarujące na ziemi dzieci go-

spodarzy – ale wiele z nich stoi pu-
stych. Dopiero pandemia koronawi-
rusa spowodowała wzrost zaintere-
sowania spędzaniem czasu na daw-
nych ojcowiznach. Inaczej rzecz się 
miała w atrakcyjnych lokalizacjach 
miejskich – w tym przypadku za-
równo domy, jak i mieszkania są za-
mieszkiwane przez kolejne poko-
lenia, chociaż również tutaj więcej 
jest nieruchomości w obrocie rynko-
wym. Mieszkańcy miast są bardziej 
ruchliwi i łatwiej podejmują decy-
zję o zmianie miejsca zamieszkania. 
Jednak w dużych miastach z powodu 
wyczerpujących się gruntów budow-

lanych coraz częściej dziedziczone 
działki są zagospodarowywane przez 
kolejne pokolenia również jako grunt 
do rozbudowy domu rodzinnego czy 
postawienia drugiego domu obok. 
Wtórny podział posesji nierzadko wy-
nika z konieczności podzielenia się 
majątkiem przez dzieci – to często 
też szansa, aby więcej niż jeden poto-
mek zamieszkał na ojcowiźnie. 

MAJĄTEK INWESTYCYJNY
Nieruchomości są jednak dzisiaj rów-
nież elementem inwestycji, w ostat-
nich latach to częsta forma budo-
wania rodzinnego kapitału. Nieko-
niecznie służy ona zaspokojeniu ce-
lów mieszkaniowych rodziny, chociaż 
nadal modelem spotykanym jest za-
kup mieszkania, które za jakiś czas 
jest dla dzieci, ale zanim ten moment 
nastąpi – wynajmowanie go. Coraz 
więcej osób inwestuje w mieszkania 
czy apartamenty turystyczne jedy-
nie w  celach zarobkowych. Dochody 
z wynajmu to jedno z założeń takich 
inwestycji, chociaż same nieruchomo-
ści stają się kapitałem, który również 
podlega dziedziczeniu. W  przypadku 
nieruchomości inwestycyjnych na 
pewno nie ma tylu emocji, jak w przy-
padku tych, które zaspokajały po-
trzeby mieszkaniowe rodziny. Tu-
taj nie ma śladów życia rodziców czy 
dziadków, więc pozbycie się ich przy-
chodzi łatwiej niż sprzedaż domu czy 
mieszkania rodzinnego. 
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NIERUCHOMOŚĆ W SPADKU – PROCEDURA KROK PO KROKU

Poświadczenie dziedziczenia
Aby wejść w posiadanie spadku po zmarłym, 
konieczne jest stwierdzenie nabycia spadku. 
Możemy je otrzymać na dwa sposoby 
– u notariusza w formie poświadczenia 
dziedziczenia oraz na drodze sądowej. Notarialnie 
możemy załatwić sprawę, ale tylko w sytuacji, 
kiedy nie ma sporu co do spadkobierców 
i wysokości przypadających im udziałów 
w masie spadkowej. Występujemy do sądu 
o potwierdzenie praw do spadku, gdy występuje 
spór co do kręgu spadkobierców bądź wysokości 
przypadających udziałów lub też gdy spadkobiercy 
są nieznani. W drodze takiego postępowania 
sąd bada, kto jest uprawniony do dziedziczenia 
po zmarłym oraz w jakim udziale. Aby takie 
postępowanie mogło się odbyć, niezbędne 
jest złożenie przez spadkobiercę wniosku wraz 
z załącznikami w sądzie ostatniego miejsca 
zamieszkania zmarłego. Do wniosku dołącza się 
odpis aktu zgonu oraz odpisy aktów urodzenia 

spadkobierców i odpis aktu małżeństwa współmałżonka, 
jeżeli jest spadkobiercą. Postanowienie musi się 
uprawomocnić – dopiero wtedy spadkobiercy stają się 
właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości 
i innych dóbr wchodzących w skład spadku. 

Podatek w urzędzie skarbowym
Uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia lub 
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku 
nie oznacza końca obowiązków spadkobiercy. 
Należy pamiętać o podatku od spadków i darowizn. 
Według przepisów spadkobierca, któremu 
zmarły bliski pozostawił jakiś majątek zapisany 
w testamencie lub w formie spadku, z racji bliskiego 
pokrewieństwa jest zobowiązany do zapłaty 
podatku od spadków i darowizn. Dotyczy to każdej 
rzeczy materialnej i niematerialnej, której wartość 
przekracza kwotę wolną od podatku – zależy ona 
od tego, do której grupy podatkowej spadkobierca 
należy. Podatku nie musimy płacić, gdy spadek 
dotyczy małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, 
prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), 
pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, 

którzy mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia od 
podatku od spadków i darowizn. Jednak nawet wtedy 
spadkobiercy muszą zgłosić się do urzędu skarbowego 
po uprawomocnieniu się postanowienia sądu 
o stwierdzeniu nabyciu spadku (tak samo jak ci, którzy 
płacą spadek mają na to 6 miesięcy) i wypełniając 
odpowiedni formularz, uzyskać zwolnienie. Osoby, 
które podatek zapłacić muszą, podają na formularzu 
zeznania podatkowego, co wchodzi w skład spadku, 
a także określają wartość tych rzeczy. W zeznaniu 
wymienia się też długi obciążające spadek, które 
pomniejszają jego wartość, a więc i podatek. 
Ponadto, jeśli po złożeniu zeznania okaże się, że 
w skład spadku wchodzą rzeczy, których w zeznaniu 
nie uwzględniono albo też wyszły na jaw nowe 
okoliczności uzasadniające ustalenie podatku w innej 
kwocie niż wynikająca z zeznania, wówczas podatnik 
może złożyć zeznanie korygujące. W świetle nowych 
przepisów podatek od sprzedaży odziedziczonej 
nieruchomości obowiązuje, jeśli została ona zbyta przed 
upływem 5 lat od jej nabycia lub wybudowania przez 
spadkodawcę.
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W sytuacji, gdy do dziedziczenia po zmarłym 
powołanych jest kilka osób, to po stwierdzeniu 
nabycia spadku spadkobiercy mogą podzielić 
się nabytym majątkiem wedle swojego 
uznania. Taki podział spadku odbywa się 
w osobnym postępowaniu zwanym działem 
spadku, który można dokonać w formie 
umowy, ale tylko wówczas, jeżeli wszyscy 
spadkobiercy są zgodni co do sposobu 

podziału masy spadkowej. Jeżeli w skład 
spadku wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 
konieczna jest dla tej umowy forma aktu 
notarialnego. Natomiast, jeżeli spadkobiercy 
nie są zgodni co do sposobu podziału majątku, 
wówczas każdy z nich może żądać sądownego 
podziału, wnosząc do sądu wniosek o dział 
spadku.

Dziedziczenie nieruchomości przez wiele osób

Wpis w księdze wieczystej
Ostatnim postępowaniem, jakie muszą przejść 
spadkobiercy jest dokonanie stosownych 
wpisów w księgach wieczystych. Jeżeli dla 
danych nieruchomości nabytych w spadku 
prowadzone są już księgi wieczyste, 
w których jako właściciel wpisany jest zmarły, 

wówczas spadkobiercy składają do sądu 
rejonowego wydziału ksiąg wieczystych, 
który je prowadzi, wniosek o wpisanie ich jako 
nowych właścicieli nieruchomości i dołączają 
postanowienie o stwierdzeniu nabycia 
spadku oraz postanowienie o dziale spadku, 
jeżeli był przeprowadzony. Jeżeli dla danych 
nieruchomości nie ma prowadzonych ksiąg 
wieczystych, spadkobiercy muszą dopiero 
wnieść wniosek do sądu rejonowego wydziału 
ksiąg wieczystych, właściwego ze względu na 
miejsce położenia nieruchomości o założenie 
księgi wieczystej. Do wniosku wówczas oprócz 
postanowień wyżej wymienionych należy też 
dołączyć dokumenty wykazujące, że właścicielem 
nieruchomości był zmarły, na przykład ostateczny 
akt własności ziemi, jak również dokumentację 
geodezyjną niezbędną do właściwego określenia 
nieruchomości. Problematyczne może być 
natomiast uzyskanie praw do nieruchomości, 
w których posiadanie wszedł spadkodawca 
bez zachowania formy aktu notarialnego – tutaj 
wchodzi dość skomplikowana sytuacja prawna, 
jaką jest posiadanie przez tzw. zasiedzenie.  
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 PROBLEM NA CZASIE SZYBKIE ZMIANY KLIMATU

ALERTY OSTRZEGAJĄCE PRZED EKSTREMALNYMI ZJAWISKAMI POGODOWYMI 
POJAWIAJĄ SIĘ W POLSCE WIELE RAZY W ROKU – NASZA STREFA KLIMATYCZNA 
OKREŚLANA JAKO UMIARKOWANA JEST DZISIAJ BARDZO NIESTABILNA. SKUTKI 
ŻYWIOŁÓW TO MIĘDZY INNYMI POZRYWANE DACHY, PODTOPIENIA DOMÓW 
CZY ZRUJNOWANE OGRODY. JAK PRZYGOTOWAĆ DOM NA TE ZAGROŻENIA?

Dom to nasza twierdza – to tutaj znajdujemy schro-
nienie przed deszczem, upałem czy silnym wia-
trem. Jednak dzisiaj poczucie bezpieczeństwa ja-

kie ma dawać, nie jest już tak oczywiste, bo o różnych po-
rach roku możemy być dotknięci przez powodzie, podto-
pienia, nawałnice śnieżne, wichury, a nawet tornada czy 

grad wielkości kurzego jaja. Niosą one ryzyko spustosze-
nia domostw, a w skrajnych sytuacjach utratę dorobku na-
wet kilku pokoleń. Żywioł w postaciach ekstremalnych, ta-
kich jak powódź czy trąba powietrzna, rodzi bezradność, 
ale skutki zagrożeń można zminimalizować odpowiednim 
wykonawstwem, znaczenie mają też użyte materiały.

Aby żywioły
nie były groźne 
dla domu
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Solidne ściany szczytowe
Pamiętajmy również o wzmocnieniu ścian szczytowych, 
są one bowiem szczególnie narażone na silne 
podmuchy wiatru. Konieczne jest zapewnienie 
im odpowiedniej sztywności. W przypadku ścian 
jednowarstwowych sprawdzi się ich przemurowanie 
ze ścianami działowymi poddasza. Skuteczne będą 
też wykonane w nich pogrubienia w postaci pilastrów. 
Najbardziej popularne ściany dwuwarstwowe mają 
zazwyczaj od 18 do 25 cm grubości. To zbyt mało, 
by uznać je za wystarczająco sztywne. Konieczne 
jest w ich przypadku wzmocnienie, np. żelbetowymi 
słupami oraz belkami. 
Skutecznym sposobem wzmocnienia ścian 
szczytowych jest też wykonanie wspólnego nadproża 
nad otworami okiennymi. Powinny być również 
wykończone wieńcem obwodowym.

Optymalne pokrycie
Fruwające pokrycia dachowe należą do najbardziej 
sugestywnych obrazów przedstawiających klęski 
żywiołowe. Zwróćmy uwagę na to, że najczęściej 
z dachów zrywane są materiały w formie dużych, 
stosunkowo lekkich arkuszy. Znacznie lepiej 
w warunkach ekstremalnych sprawdzają się pokrycia 
małoformatowe, a przy tym o dużym ciężarze, który 
sprawia, że trudniej ulegają one podmuchom wiatru. 
Takie właściwości mają masywne dachówki ceramiczne 
i cementowe, łupek oraz pokrycia z trzciny, czyli strzechy 
o dużej masie. Trudniej zrywane przez wiatry są również 
gonty, które opierają się halnemu, a także wióry. Na 
pokrycia, które tworzą liczne małe elementy inaczej 
oddziałuje siła ssąca wiatru – sprawia ona bowiem, że 
z poszycia unosi się zazwyczaj jedynie kilka, a nie całe 
pokrycie połaci, jak to często ma miejsce w przypadku 
pokryć wielkoformatowych. Wpływ na bezpieczeństwo 
dachu w tej sferze ma również sposób montowania 
materiału pokryciowego. Wyjątkowo odporne na 
silny wiatr są dachówki mocowane specjalnymi 
spinkami, a gąsiory klamrami. Także producenci pokryć 
o większych formatach, np. blachodachówek w formie 

paneli twierdzą, że odpowiedni system mocowania 
do łat chroni przed zrywaniem pokrycia. Gwarancję 
bezpieczeństwa zwiększa wielopunktowy montaż 
poziomy (najczęściej blachodachówki są montowane do 
łat pionowo). 

Więźba – dobrą bazą
Wpływ na stan dachu po wichurze ma także 
poprawny montaż elementów więźby dachowej. 
Powinny być tak połączone, by były odporne 
na rozciąganie. Przed poderwaniem okapów 
dachowych chroni odpowiednie połączenie krokwi 
i murłat. Najlepiej, by było ono wykonane przy 
pomocy złączy ciesielskich. Znaczenie ma też 
poprawne wykonanie połączeń murłaty i wieńca. 
Szczególnie starannie należy je połączyć w narożach 
i przy okapach. O tym, jak dach się zachowa 
podczas ekstremalnych warunków pogodowych 
decyduje również kształt dachu i kąt nachylenia 
połaci. Na zniszczenie szczególnie narażone są 
dachy o ponadprzeciętnych wymiarach połaci 
zaplanowanych pod dużym kątem nachylenia – ich 
duża powierzchnia przyjmuje bowiem duże parcie 
wiatru. Skutecznie im przeciwdziała wykonanie 
połączeń elementów o odpowiedniej nośności. 
Ochroną przed działaniem sił podłużnych będzie 
z kolei poprawne stężenie konstrukcji dachu. Można 
je osiągnąć, wykonując pełne deskowanie lub też 
wykorzystując perforowaną stalową taśmę. 

ŻEBY WICHURA NIE ZNISZCZYŁA DACHU I ŚCIAN
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Kluczowe membrany
Dach nie tylko jest narażony na 
wiatr, ale także na deszcz. Często 
nawet bardziej intensywne 
opady grożą zamoczeniem 
konstrukcji czy nawet zalaniem 
poddasza. Optymalną ochronę 
przed zalaniem zapewni poszycie 
zbudowane z wielowarstwowych 
membran dachowych, które są 
szczelne i nie przepuszczą wody. 
Jednocześnie w przeciwieństwie 
do pełnego deskowania są one 
paroprzepuszczalne, co sprawia, 
że nie tylko odprowadzają wodę, 
ale też parę wodną z wnętrza 
budynku. Zwróćmy uwagę na 
takie parametry membran jak 
gramatura – im wyższa, tym większa 
odporność mechaniczna poszycia. 
Istotny jest też współczynnik Sd, 
który w dużym stopniu wpływa na 
paroprzepuszczalność membran 
dachowych. Powinien on być jak 
najniższy, bo dzięki temu większa 
ilość pary wodnej zostanie 
odprowadzona na zewnątrz. Do 
najważniejszych właściwości poszycia 
należy jego wodoszczelność. Jest ona 
mierzona wysokością słupa wody, 

przy którym przez określony czas nie 
dochodzi do przeciekania membrany. 
Optymalną wodoszczelność mają 
membrany klasy W1, co oznacza, 
że podczas badania przez 2 godziny 
wytrzymują one napór słupa wody 
o ciśnieniu 20 barów. Jednak 
z czasem szczelność ta zmniejsza się, 

co wpływa również na żywotność 
dachu, dlatego warto wybrać produkt 
o optymalnej wodoszczelności. 
Należy też pamiętać, że membrana 
będzie skutecznie chronić przed 
wodą, jeśli zostanie dopasowana 
także do kąta nachylenia połaci 
dachowych. 

Zmiany klimatyczne sprawiły, że podtopienia budynków po 
kilkudniowych ulewach stały się częste nie tylko na terenach 
położonych blisko zbiorników wodnych. Taka sytuacja stanowi 
szczególnie duże zagrożenie dla domów podpiwniczonych, które 
nadal są budowane. Najlepiej poradzi sobie budynek, w którym na 
ławach piwnicy wykonano dobrą izolację przeciwwilgociową. Izolacja 
pozioma np. z papy asfaltowej powinna być połączona z izolacjami 
ścian i podłogi na odpowiednio duży zakład. Jeśli woda pojawi się 
w tak zabezpieczonej piwnicy – np. wleje się przez otwory okienne 
– wystarczy ją wypompować i osuszyć wnętrze. 

Skuteczne 
odprowadzenie 
wody
By piwnica lub fundamenty domu 
były suche, warto rozważyć 
wykonanie drenażu opaskowego 
lub odwodnienia liniowego. 
Drenaż opaskowy sprawdzi się 
w przypadku wysokiego poziomu 
wód gruntowych. System drenażu 
tworzą rury i płyty drenarskie oraz 
geowłóknina i studzienki rewizyjne. 
Wodę z takiego „rurociągu” 
można odprowadzić do studzienek 
chłonnych czy też kanalizacji 
lub rozprowadzić po działce. 
Odwodnienie liniowe to system 
złożony z korytek i rusztów, zamyka 
go studzienka magazynowa, do 
której spływa woda. Izolacje chroniące przed zalaniem

NIECH ULEWNE DESZCZE NIE ZALEWAJĄ DOMU
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Śnieg z dachu skośnego z czasem 
się zsuwa, natomiast zalegająca 
śnieżna czapa na dachu płaskim 
po pewnym czasie zamieni się 
w ciężką i niebezpieczną bryłę 
lodu. Porcja zlodowaciałego czy 
mokrego śniegu może ważyć nawet 
4-krotnie więcej niż taka sama ilość 
świeżego. Waga śniegu na dachu 
może wynosić nawet kilkadziesiąt 
ton! W skrajnych i znanych nam 
z niedalekiej przeszłości przypadkach 
może doprowadzić nie tylko do strat 
materialnych, takich jak zawilgocenie 

pomieszczeń czy destrukcja dachu, 
ale i śmierci ludzi. To sprawia, że przy 
obfitych opadach śniegu konieczne 
jest jego usuwanie. Do odśnieżania 
należy używać plastikowej lub 
drewnianej szufli – metalowa mogłaby 
uszkodzić izolację dachu. Podczas 

prac powinniśmy zabezpieczyć się 
uprzężą dekarską. Śnieg usuwajmy 
systematycznie, nie wolno tworzyć na 
dachu pryzm – mogą one przeciążyć 
jego konstrukcję. Prac na dachu 
unikniemy, instalując kable grzejne 
o mocy 250-300 W/m2.

Solidne blokady na czas odwilży
Gdy nadchodzi odwilż, poważnym zagrożeniem dla budynku, rzeczy 
pozostawionych w pobliżu okapu dachu oraz osób tam przebywających jest 
śnieg zsuwający się z połaci dachowej w sposób niekontrolowany. Przed tym 
zagrożeniem chronią różnego rodzaju zabezpieczenia antyśniegowe. Oprócz 
rozpruwaczy śniegu mogą to być m.in. płotki śniegowe (przeciwśniegowe) 
oraz belki śniegowe czy stopery. Do najczęściej stosowanych można zaliczyć 
płotki śniegowe. Można je montować na większości rodzajów pokryć 
dachowych, wyjątek stanowią gonty bitumiczne. Najlepiej zainstalować je 
w pobliżu okapów, w strefie wejścia do domu, a także bramy garażowej czy 
też podjazdu – warto, by znalazły się wzdłuż całej połaci dachu. Dzięki temu 
skutecznie blokują osuwający się z połaci śnieg. Najskuteczniej swoją funkcję 
spełniają długie płotki, zbyt krótkie mogą nie wytrzymać dużego obciążenia 
śniegiem – ich długość ma zazwyczaj od 2 do 3 m. Optymalnym rozwiązaniem 
będzie montaż płotków w dwóch rzędach – nad dłuższym płotkiem umieszcza 
się krótszy. Podobną funkcję jak płotek przeciwśniegowy pełni umieszczana na 
metalowym wsporniku montowanym do pokrycia belka śniegowa w postaci 
drewnianego bala oraz rurowa bariera śniegowa. 

Śniegowe 
rozpruwacze
Podczas dużych opadów 
śniegu docenimy obecność 
na dachu wszelkiego 
rodzaju rozpruwaczy śniegu. 
Stanowią one podstawowe 
zabezpieczenie. Skutecznie 
rozbijają na mniejsze 
elementy czapy śniegu. 
Do najpopularniejszych 
śniegorozpruwaczy należy 
śniegołap. Bardzo skuteczne są 
też śniegowstrzymywacze. To 
niewielkie elementy o ostrych 
grotach, które rozdrabniają 
osuwające się bryły zbitego 
śniegu. Rozpruwacze montuje 
się naprzemiennie w dwóch 
rzędach. Na dachu pokrytym 
gontami bitumicznymi należy 
zamontować specjalne 
rozbijacze śniegowe oraz 
stopery pełniące funkcję 
płotków przeciwśniegowych.

Czysty i nieobciążony stropodach

ŻEBY ŚNIEG NIE USZKODZIŁ DACHU
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Sople ujarzmione
Gdy po śnieżnych zawiejach nadchodzi 
odwilż, na wielu dachach pojawiają się 
niebezpieczne zwisy lodowe. Urwane sople 
mogą doprowadzić nie tylko do zniszczenia 
rynien czy okapu dachu oraz przedmiotów 
znajdujących się w pobliżu ścian budynku, 
ale nawet są przyczyną utraty zdrowia 
osób będących w ich pobliżu. Unikniemy 
ich, montując antyoblodzeniowy system 
rynnowy. Tworzą go elektryczne kable 
grzejne, których pracę kontroluje sterownik 
mikroprocesorowy, w oparciu o dane 
z czujników wilgoci i temperatury.

W śnieżną zimę docenimy zamontowaną na podjeździe, schodach oraz 
podeście wejściowym instalację przeciwoblodzeniową. Do jej wykonania 
konieczne są odpowiednie elektryczne przewody grzejne. Mogą to być 
luźne kable lub gotowe do montażu maty wykonane ze specjalnych 
wzmocnionych kabli grzejnych, które rozgrzewają się do temperatury 
60oC. Można je układać pod większością typowych materiałów 
stosowanych do wykańczania podjazdów, np. kostką brukową, betonową 
czy płytami kamiennymi. Wybór przewodów samoregulujących 
gwarantuje nam optymalne zużycie energii. Dostosowują one bowiem 
ilość wytwarzanego ciepła do temperatury na zewnątrz domu. 
Oszczędzaniu energii służy także montaż przewodów grzejnych jedynie 
na wąskich pasach na trasie samochodu i naszej drogi do domu (jeśli 
garaż nie jest połączony z jego wnętrzem). Warto też zainstalować czujniki 
temperatury i wilgotności. Dzięki nim zaprogramujemy temperaturę, przy 
której włączy się i wyłączy ogrzewanie. Drugi zaś zareaguje na opad, gdy 
temperatura otoczenia spadnie poniżej zera.

Nawierzchnie bez lodu

Grad
odparty
Lód bywa niebezpieczny nie 
tylko zimą. Grad, czyli bryłki lodu, 
niekiedy osiągające wielkość 
jaja kurzego coraz częściej 
towarzyszą silnym letnim ulewom. 
Ślady wgnieceń i obtłuczeń 
po takim gradobiciu można 
odnaleźć na dachach, elewacjach 
czy ogrodzeniach naszych 
domostw. Odporność materiałów 
budowlanych na grad jest 
określana w pięciostopniowej skali. 
Wysoką 4 klasę mają np. dachówki 
ceramiczne. Zdaniem producentów 
zabezpieczeniem przed skutkami 
gradobicia jest również posypka 
wulkaniczna na blachodachówkach.
Zniszczeniu przez grad mogą 
także ulec elewacje ocieplane 
metodą ETICS i wykończone 
tynkiem. W takim przypadku 
należy wykorzystać system 
izolacyjny całkowicie absorbujący 
energię uderzających w fasadę 
ziaren lodu. Grad jest zagrożeniem 
także dla paneli fotowoltaicznych. 
Jeśli nasz dom znajduje się 
w żółtej lub czerwonej strefie 
gradowej, zainwestujmy w panele 
fotowoltaiczne o wyższej 
wytrzymałości mechanicznej.

ABY MRÓZ I LÓD NIE ZAGRAŻAŁY NASZEMU ZDROWIU
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ABY NA PODDASZU MIESZKAŁO SIĘ KOMFORTOWO, 
NALEŻY JE ODPOWIEDNIO ZAIZOLOWAĆ. DOBRY 
JAKOŚCIOWO I STARANNIE UŁOŻONY MATERIAŁ 
TERMOIZOLACYJNY OGRANICZY STRATY CIEPŁA 
DO ABSOLUTNEGO MINIMUM.

poddasze

AUTOR TEKSTU: Paweł Siemieniuk

OTULONE
Budując czy remontując dom, 

należy zadbać o dobre ocieple-
nie poddasza, aby zagwaran-

tować komfort cieplny (i akustyczny) 
pomieszczeń pod skosami. W projek-
cie domu powinny znaleźć się wska-
zówki, jak prawidłowo je ocieplić. 
Warto jednak zadbać o jak najkorzyst-
niejsze przygotowanie poddasza do 
zamieszkania –  czasami może ozna-
czać to zmianę zaproponowanego ma-
teriału termoizolacyjnego na inny lub 
zwiększenie jego grubości. Lepiej za-
wczasu wykorzystać rozwiązania 
przekraczające obowiązujące stan-
dardy, aby za kilkanaście lat nie doko-
nywać kosztownej modernizacji. 

METODY OCIEPLENIA
Jeszcze kilka lat temu dachy domów 
ocieplano metodą międzykrokwiową, 
jednak coraz większą popularność 

zdobywa izolacja nakrokwiowa. Me-
toda międzykrokwiowa sprawdzi się, 
gdy szerokość krokwi pozwala na za-
stosowanie odpowiedniej grubości 
termoizolacji – krokwie mają zazwy-
czaj grubość 14-18 cm. Alternatywą 
jest system (powszechnie stosowany) 
między- i podkrokwiowy – dodatkowe 

ocieplenie dokłada się pod krokwie. 
W tym celu pierwszą warstwę układa 
się między krokwie, a następnie wy-
konuje dodatkowy ruszt z  drewna 
lub profili stalowych i montuje drugą 
warstwę izolacji na całej powierzchni 
ocieplanego poddasza. Natomiast izo-
lacja nakrokwiowa wykonywana jest 
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 NIEUMIEJĘTNE 
UŁOŻENIE MATERIAŁU 

TERMOIZOLACYJNEGO 
SKUTKUJE POWSTAWANIEM 
MOSTKÓW TERMICZNYCH, 

KTÓRE ZNACZĄCO 
ZMNIEJSZAJĄ SKUTECZNOŚĆ 

OCIEPLENIA.
DLATEGO NAJLEPIEJ 

SKORZYSTAĆ
Z POMOCY 

DOŚWIADCZONYCH
EKIP BUDOWLANYCH. 

na zewnątrz budynku. Można ją sto-
sować wyłączne w przypadku nowego 
dachu lub wymiany pokrycia dacho-
wego na nowe. Pozwala zaoszczędzić 
przestrzeń poddasza.

WEŁNA MINERALNA – LIDER
Inwestorzy najczęściej do ocieplenia 
połaci dachowych wybierają wysokiej 
klasy produkty wykonane z wełny mi-
neralnej – szklanej lub skalnej. Pod-
dasza ociepla się produkowanymi 
z niej matami lub płytami o gęstości 
od 20 do 100 kg/m3. Ich największą za-
letą jest doskonała izolacyjność cieplna 
–  współczynnik przewodzenia ciepłaλλ 
waha się od 0,030 do   0,043    W/(m·K). 
Ponadto materiał ten dobrze izoluje 
akustycznie, ma zdolności do prze-
puszczania pary wodnej, jest niepalny 
i stosunkowo lekki. Jest również pla-
styczny i elastyczny – doskonale wy-
pełnia wolne przestrzenie między 
krokwiami. Aby ocieplenie wełną  
spełniało współczesne standardy, 
musi mieć 25-35 cm. Taka grubość nie 
mieści się między krokwiami, dlatego 
część wełny podwiesza się od spodu 
połaci. To, co jeszcze do niedawna 
było niedogodnością podczas układa-
nia wełny szczególnie w  upalne dni, 
czyli pylenie, pozwala wyeliminować 
wełna szklana nowej generacji – proces 
produkcji oparty jest na biotechnolo-
gii łączenia włókien wolnych od for-
maldehydu, fenolu i akrylu.  

PIANKA PUR – SZYBKA 
ALTERNATYWA
W nowoczesnym budownictwie dużą 
popularnością cieszą się izolacje wy-
konywane poprzez natryskiwanie 
piany poliuretanowej. To najszyb-
sza metoda ocieplenia – dobra ekipa 
poddasze o  powierzchni 100 m2 po-
winna zaizolować w kilka godzin. 
Przede wszystkim pianka ma bar-
dzo dobre parametry w zakresie izo-
lacji termicznej i jest lekka. Ponadto 
penetruje każdą szczelinę, nie ma ry-
zyka powstawania mostków termicz-
nych. Stanowi również doskonałą ba-
rierę dla wilgoci i nie dopuszcza do po-
jawienia się grzybów oraz pleśni. 
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Izolacja natryskowa wymaga specja-
listycznego sprzętu, dlatego samo-
dzielne przeprowadzenie prac jest 
niemożliwe. 

STYROPIAN – TYLKO 
OKREŚLONE PRODUKTY
Połacie dachowe można ocieplić 
także polistyrenem ekspandowanym 
EPS, a dokładniej płytami styropia-
nowymi, które mają podłużne nacię-
cia zwiększające ich elastyczność. 
Płyty bardzo często produkowane są 
ze styropianu grafitowego, który za-

pewnia doskonałą izolacyjność ter-
miczną. Styropian jest zdecydowa-
nie rzadziej stosowany do ocieplenia 
poddaszy niż wełna, chociaż charak-
teryzuje się doskonałymi właściwo-
ściami termoizolacyjnymi, niestety nie 
może zapewnić porządnej izolacji aku-
stycznej – nie likwiduje dźwięków po-
wietrznych, czyli wszelkich drgań, 
które rozchodzą się w przestrzeni. 
Niektórzy producenci oferują styro-
piany o właściwościach tłumiących, 
ale eliminują one jedynie dźwięki 
uderzeniowe. Należy pamiętać, że 

w trakcie obróbki styropianu po po-
mieszczeniu roznoszą się niewielkie 
granulki, które szybko się elektry-
zują i przywierają do różnorodnych 
powierzchni. 

GRUBOŚĆ OCIEPLENIA
Obecnie wartość współczynnika 
przenikania ciepła U dachów nie 
może przekroczyć 0,18 W/(m2·K). 
W domach energooszczędnych i ta-
kich, które już dziś projektuje się 
według wymagań obowiązujących 
od 2021 r., dachy mają znacznie lep-
szą izolację (U ≤  0,15  W/(m2·K)). War-
tość współczynnika U zależy od gru-
bości izolacji oraz jej współczynnika 
przewodzenia ciepła λ. Gdy lamda 
jest niska, można ułożyć cienką war-
stwę izolacji i uzyskać taką samą war-
tość U jak przy grubej warstwie ma-
teriału o wyższym współczynniku λ. 
Zwiększenie grubości, bez względu 
na λ, z pewnością nie zaszkodzi, jed-
nak poniesiemy dodatkowe koszty. 
Ponadto gruba warstwa zmniejsza 
kubaturę pomieszczeń, a jeżeli ukła-
damy ocieplenie od zewnątrz spra-
wia, że połacie wyglądają masywnie. 
W przypadku izolacji z wełny mineral-
nej łączna grubość ocieplenia powinna 
wynieść 25-35 cm.  Jeśli układamy sty-
ropian nakrokwiowo, grubość jego 
warstwy wynosi 20-25 cm, zakładając, 
że używamy płyt EPS 100. Gdy za-
stąpimy EPS PIR-em, możemy pocie-
nić warstwę o 10 cm i zachować iden-
tyczną wartość współczynnika U.

 FO
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ABY W CHŁODNE DNI 
BYŁO W DOMU CIEPŁO, 
NIE WYSTARCZY GRUBA 
TERMOIZOLACJA ŚCIAN. 
MUSIMY RÓWNIEŻ 
ZADBAĆ O OKNA 
I DRZWI. SZCZELNE,  
ENERGOOSZCZĘDNE  
I PRAWIDŁOWO 
ZAMONTOWANE  
POZWOLĄ TAKŻE 
OBNIŻYĆ  KOSZTY 
EKSPLOATACJI BUDYNKU.  

bo szczelnie

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Pogoda w naszym kraju jest 
nieprzewidywalna i chociaż 
od kilku lat nie ma już srogich 

zim, to warto zapewnić sobie oraz in-
nym domownikom komfort cieplny 
wewnątrz domu. Ponadto rozwią-
zania oszczędzające energię to ko-
nieczność – obecnie obowiązujące 
przepisy wręcz narzucają stosowa-
nie energooszczędnych okien i drzwi. 
Pamiętajmy także, że  nowoczesna 

CIEPŁO,
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Odwieczny dylemat 
– PVC czy drewno?
Wybór materiału, z którego 
mają być wykonane okna, 
uzależniony jest w dużej mierze 
od zasobności naszego portfela. 
Najczęściej inwestorzy decydują 
się na okna plastikowe (PVC), 
w dalszej kolejności drewniane 
i z aluminium. 

 Porównywalne parametry.  
Nie produkuje się już kiepskich 
okien, dlatego parametry cieplne 
są porównywalne. Jakość 
zależy m.in. od producenta 
czy komponentów użytych do 
produkcji.  

 Różne ceny... Okna drewniane 
i aluminiowe o zbliżonych 
parametrach mają podobną 
cenę, natomiast za modele z PVC 
możemy zapłacić nawet o 40-50% 
mniej.

 ...i styl. Okna plastikowe 
i drewniane są uniwersalne, 
a aluminiowe sprawdzą się 
w nowoczesnych domach. 

 stolarka nie tylko skutecznie od-
dziela wnętrza od panujących na ze-
wnątrz warunków atmosferycznych, 
ale także wpływa pozytywnie na ra-
chunki za ogrzewanie.  

WAŻNE WSPÓŁCZYNNIKI
O tym, czy okna i drzwi są energo-
oszczędne, mówią współczynniki 
przenikania ciepła. Ich wartość okre-
ślona jest w przepisach budowlanych 
– im jest ona niższa, tym lepiej. Mak-
symalna dopuszczalna wartość Uw dla 
okien pionowych wynosi 1,1 W/(m2·K), 
a dla okien dachowych 1,3 W/(m2·K). 
Jednak od stycznia 2021 r. w oknach 
elewacyjnych parametr ten nie może 
przekroczyć wartości 0,9 W/(m2·K). 
Wpływ na współczynnik przenika-
nia okna mają elementy jego kon-
strukcji m.in. pakiety szybowe z cie-
płymi ramkami dystansowymi i po-
włokami niskoemisyjnymi, wyso-
kiej jakości profile okienne, kliny 
izolacyjne, uszczelki oraz okucia. 
Normy dotyczące izolacyjności do-
tyczą również drzwi zewnętrznych. 
Obecnie wartość współczynnika prze-
nikania ciepła U wynosi 1,5 W/(m²·K), 
ale od 2021 r. nie będzie mógł być 
większy niż 1,3 W/(m²·K). Drzwi o ta-

kich, a nawet lepszych parametrach 
dostępne są już dziś. Możemy kupić 
modele o współczynniku U o warto-
ści nawet 0,47 W/(m²·K).

PAKIETY SZYBOWE
Największy wpływ na wartość współ-
czynnika przenikania ciepła okna Uw 
ma izolacyjność cieplna oszklenia, 
ponieważ to właśnie ono zajmuje pra-
wie całą powierzchnię. Na rynku jest 
duży wybór szyb zespolonych o róż-
nych wartościach współczynnika Ug. 
Obecnie standardem są pakiety trzy-
szybowe (dwukomorowe) o wartości 
od 0,4 do 0,7  W/(m²·K). Te o warto-

ści Ug równym 0,5 W/(m²·K) chronią 
przed chłodem prawie tak skutecz-
nie jak murowana ściana. Dostępne 
są również pakiety czteroszybowe, 
których współczynnik przenika-
nia wynosi nawet 0,3  W/(m²·K). Są 
jednak masywne i  wymagają moc-
niejszej konstrukcji ramy skrzydeł 
okiennych.   
Szyby rozdzielone są ramkami dy-
stansowymi, tzw. ciepłymi ramkami, 
których zadaniem jest ograniczenie 
przekazywania ciepła z jednej szyby 
na kolejną. W najbardziej energo-
oszczędnych modelach wykonane 
są one ze stali  nierdzewnej oraz 



OSWAJAMY REMONT
     działamy kompleksowo

32  jesień 2020

z tworzyw sztucznych, które znacz-
nie słabiej przewodzą ciepło niż 
ramki aluminiowe. Przestrzenie 
między taflami szkła wypełnione są 
gazem szlachetnym, który przewo-
dzi ciepło w mniejszym stopniu niż 
powietrze.

CIEPŁY MONTAŻ OKIEN
Kluczowym elementem, o który na-
leży zadbać, jest montaż okien. Sto-
larkę okienną trzeba osadzić w  taki 
sposób, aby uniknąć nadmiernej 
ucieczki ciepła z domu. Podstawą jest 
więc montaż warstwowy, nazywamy 
„ciepłym”, który opiera się na zasa-
dzie „szczelniej wewnątrz niż na ze-
wnątrz”. Polega on na tym, że war-
stwa wewnętrzna, paroszczelna, sta-
nowi pewnego rodzaju zabezpie-
czenie dla izolacji termicznej przed 
przenikaniem pary wodnej i wilgoci 
z wnętrza budynku. Do jej wykona-
nia stosowana jest paroszczelna ta-
śma okienna. Zadaniem części ze-
wnętrznej, paroprzepuszczalnej, jest 
ochrona pomieszczeń przed wnika-
niem wilgoci do wnętrza i  umożli-
wienie wyprowadzenia jej z wnętrza  
domu na zewnątrz. Stosuje w  tym 
przypadku przeznaczone do tego 
celu taśmy paroprzepuszczalne. Na-
tomiast warstwa środkowa, zazwy-
czaj pianka poliuretanowa, to izolator 
termiczny i akustyczny. Podczas cie-
płego montażu należy również sto-
sować odpowiednie kotwy (dyble) 
łączące mechanicznie okna z  mu-
rem. Na rynku dostępne są kom-

DO UCIECZKI CIEPŁA 
BARDZO CZĘSTO 

DOCHODZI NA STYKU 
SZYBY I RAMY OKNA. 
ODPOWIADAJĄ ZA TO 

NIESZCZELNE USZCZELKI. 
CZĘSTO ZAPOMINAMY 

O ICH KONSERWACJI. JEŚLI 
TEGO NIE PRAKTYKUJEMY, 

USZCZELKI SZYBCIEJ 
SIĘ STARZEJĄ I TWORZĄ 

SZCZELINY. ABY NAPRAWIĆ 
TEN BŁĄD, TRZEBA 

USZCZELNIĆ MIEJSCA STYKU 
SILIKONEM SZKLARSKIM, 
WYCISKAJĄC GO Z TUBY.

pleksowe rozwiązania do prawidło-
wego montażu warstwowego. Pamię-
tajmy, że nawet najbardziej energo-
oszczędne okna nie spełnią swoich 
funkcji, jeśli zostaną nieprawidłowo 
zamontowane.

USZCZELKI POD KONTROLĄ
Ważnym elementem zarówno izo-
lacji cieplnej, jak i  akustycznej są 
uszczelki. Dzięki sprężystości i  ela-
styczności minimalizują powstawa-
nie szczelin pomiędzy poszczegól-
nymi detalami okna. Aby szybko nie 
ulegały zniszczeniu, wykonuje się 
je z  tworzyw odpornych na nieko-
rzystne warunki atmosferyczne 
i uszkodzenia mechaniczne. Niestety, 
po pewnym czasie uszczelki nisz-
czeją i w trosce o zapewnienie kom-
fortu cieplnego w  domu, należy 
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je wymienić –  najlepiej na takie 
same, pochodzące od producenta 
okien. Jeśli nie znamy profilu okna, 
to nową uszczelkę postarajmy się do-
brać pod względem wymiarów jak 
najdokładniej do starej –  na rynku 
jest bogata oferta uszczelek o róż-
nych kształtach. 

KONSTRUKCJA DRZWI
Na termoizolacyjność drzwi ze-
wnętrznych wpływa ich budowa 
i użyte materiały. Doskonałe parame-
try cieplne mają zarówno drzwi sta-
lowe, jak i drewniane. Lepsze właści-
wości pozwalają uzyskać drzwi pły-
towe, które łatwo można ocieplić. 
Między płytami może być umiesz-
czony styropian lub wełna mine-
ralna, ale coraz częściej zastępuje się 
je materiałami o lepszym współczyn-
niku przewodzenia ciepła lambda, 
np. pianką poliuretanową, fenolową 
lub aerożelem. Ich zaletą jest również 
to, że zajmują mniej miejsca. Produ-
cenci oferują także drzwi z  przeróż-
nymi przeszkleniami. Spełniają one 
obowiązujące standardy, dzięki za-
stosowaniu termoizolacyjnych zesta-
wów szybowych. 
O izolacyjności termicznej decydują 
też rama drzwi oraz ościeżnica, do-
bre właściwości cieplne mają oścież-

nice stalowe z dodatkową przekładką 
termiczną. Często pomijanym ele-
mentem jest próg – on także powi-
nien stanowić ciepłą przegrodę.   

MONTAŻ DRZWI 
Tak jak w przypadku okien, naj-
lepszym wyborem jest ciepły mon-
taż. Jeśli chcemy skutecznie za-
bezpieczyć drzwi przed nadmierną 
ucieczką ciepła, przymocowanie 
ościeżnicy do muru wyłącznie za po-
mocą pianki poliuretanowej nie jest 
wystarczające. Pianka narażona na 
destrukcyjne czynniki (m.in. wil-

goć, deszcz, śnieg i promienie sło-
neczne) traci swoje właściwości ter-
moizolacyjne. Od wewnątrz ochra-
niamy ją taśmą paroizolacyjną (brzeg 
taśmy przyklejamy bezpośrednio do 
muru, drugi do ościeżnicy), a od ze-
wnątrz paroprzepuszczalną lub roz-
prężną taśmą. Aby zamknąć mostki 
termiczne, całość połączenia najle-
piej obrobić termoizolacją w postaci 
węgarka ze styropianu lub wełny mi-
neralnej. Próg koniecznie należy za-
izolować przy użyciu taśm bitumicz-
nych lub innych nieprzepuszczają-
cych wody. 

O ciepłą bramę garażową 
powinniśmy się zatroszczyć, 
jeśli garaż usytuowany 
jest w bryle domu. Poziom 
izolacyjności określają przepisy 
budowlane – współczynnik 
przenikania ciepła U nie może 
być większy niż 1,5 W/(m²·K), 
a od 2021 r. 1,3 W/(m²·K). 
Co powinniśmy wiedzieć, przed 
zakupem bramy?

 Jest wiele innowacyjnych 
rozwiązań, które pomogą 
zminimalizować straty 
ciepła. Jednak największą 
termoizolacyjnością odznaczają 
się bramy segmentowe. 
Budowa segmentów umożliwia 
wypełnienie ich pianką 
poliuretanową o niskim 
współczynniku przewodzenia λ.

 Przed zakupem upewnijmy 
się, że wartość U dotyczy całej 
bramy, a nie pojedynczego 

segmentu. Przyjmuje się, że 
współczynnik przenikania ciepła 
bramy na poziomie 1 W/(m²·K) jest 
bardzo dobrym wynikiem. 

 Połączenie segmentów jest 
najbardziej problematyczne, 
dlatego wybierajmy konstrukcje, 
w których jest ich jak najmniej. 

 Ciepła brama oprócz 
uszczelniania na styku 
segmentów musi być 
wyposażona w uszczelkę 
obwodową, podwójną 
uszczelkę dolnego panelu, 
uszczelkę na górnym panelu 
lub bezpośrednio na nadprożu.  

Brama garażowa też musi być ciepła
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NASZE MIESZKANIE 
WYMAGA CZASEM 
DOGRZANIA. GDY 
W CZASIE JESIENNYCH 
CHŁODÓW LUB ZIMĄ 
CENTRALNE OGRZEWANIE 
NIE WYSTARCZA, 
ROZWIĄZANIEM SĄ 
DODATKOWE ŹRÓDŁA 
CIEPŁA. TYLKO JAK WYBRAĆ 
WYDAJNY I BEZPIECZNY 
GRZEJNIK?

Cieplej z doskoku

Na rynku dostępnych jest 
wiele przenośnych urzą-
dzeń, które służą do dogrze-

wania mieszkań. Podczas wyboru 
grzejnika, powinniśmy kierować się 
m.in. jego funkcjonalnością i  mocą 
grzewczą. Kupienie modelu o  zbyt 
małej mocy w stosunku do kubatury 
pomieszczenia to wyrzucenie pienię-
dzy, ponieważ komfort cieplny we 
wnętrznach nie poprawi się. Pamię-
tajmy, że w starym, niedocieplonym 
budownictwie moc grzewcza w  po-
kojach dziennych powinna wynosić 
ok. 100 W na m2, natomiast w nowym 
wskaźnik ten nie powinien przekra-
czać 75 W na m2. Wartości te muszą 
zostać zwiększone o ok. 30  W na m2 
w przypadku np. łazienki.
W niewielkich mieszkań najlepiej za-
tem sprawdzą się małe urządzenia, tj. 
termowentylatory. W większych wnę-
trzach dobrym rozwiązaniem jest za-
stosowanie przenośnych grzejni-
ków elektrycznych – olejowych lub 
konwektorowych. 

NA ZAKUPY
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Ciepło z doskoku

Może konwektorowy?
Budowa grzejników konwektorowych opiera 
się zazwyczaj na grzałce i płycie grzewczej. 
Pracują na zasadzie konwekcji – zimne powietrze 
z pomieszczenia jest przez urządzenie zasysane 
i ogrzane we wnętrzu. Następnie ciepłe powietrze 
ulatnia się z grzejnika i unosi w pomieszczeniu. 
Jednocześnie zimne powietrze cały czas jest 
zasysane i ogrzewane. Taka cyrkulacja prowadzi 
do wymiany całego powietrza zimnego na ciepłe. 
Największą zaletą konwektorów jest to, że bardzo 
szybko się nagrzewają, możemy także ustawić 
temperaturę za pomocą regulatora. Grzejniki 
te są także stosunkowo tanie i lekkie (możemy 
je z łatwością przenosić z miejsca na miejsce). 
Pamiętajmy jednak o tym, że nie kumulują ciepła 
– po wyłączeniu w dość krótkim czasie staną 
się z powrotem zimne. Ponadto musimy liczyć 
się ze znacznym wzrostem rachunków za prąd 
– termostat pracuje przez cały czas. 

Olejowy z ożebrowaniem czy bez?
Grzejniki olejowe to urządzenia przenośne, zwykle na nóżkach 
(najczęściej dwóch, chociaż zdarzają się z czterema), które podłącza 
się do instalacji elektrycznej za pomocą wtyczki. Najczęściej mają 
stalową obudowę w kształcie żeber (przypominającą grzejniki żeliwne), 
wypełnioną olejem. Wewnątrz grzejnika znajduje się jedna lub kilka 
grzałek elektrycznych. Podgrzewają one olej, który magazynuje 
ciepło i nagrzewa ścianki grzejnika, a dalej to one oddają ciepło 
do pomieszczenia. Właściwości oleju sprawiają, że nagrzewa się on 
stosunkowo długo, ale też wolno stygnie. Gdy olej osiągnie zadaną 
temperaturę, termostat wyłącza grzałki elektryczne, a mimo to grzejnik 
jeszcze przez pewien czas pracuje z pełną mocą. Może być ciepły jeszcze 
kilkadziesiąt minut po wyłączeniu. Ożebrowanie zwiększa powierzchnię 
wymiany ciepła w stosunku do tego, jak duże jest urządzenie i ile 
miejsca zajmuje. Na rynku dostępne są także grzejniki olejowe bez 
ożebrowania – składają się z dwóch płaskich płyt połączonych po 
bokach. Grzeją nieco słabiej niż modele z ożebrowaniem, za to są tańsze 
i lżejsze. Wyposażone są również w nóżki, a jednocześnie bardzo często 
w uchwyty umożliwiające powieszenie ich na ścianie.

Wzmocniony efekt 
Warto rozważyć kupno grzejnika 
olejowego z „efektem komina”. Chodzi 
o to, że w grzejniku powstaje cug. 
Od dołu zasysane jest powietrze, 
przechodząc między żeberkami 
a obudową ogrzewa się, następnie 
ze zdwojoną siłą jest wyrzucane 
u góry. Przyspiesza to znacznie proces 
grzewczy. Natomiast olej diatermiczny 
zapewnia ciche rozprowadzenie ciepła 
i długo utrzymuje wysoką temperaturę. 
Wszystkie grzejniki olejowe mogą być 
stosowane bez przerw przez dłuższy 
czas, gdyż dzięki wbudowanym 
zabezpieczeniom nie przegrzewają się. 
Ponadto emitują przyjemne ciepło, które 
nie wymusza ruchu powietrza i stwarza 
korzystny mikroklimat. 
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Regulacja temperatury
Większość grzejników uruchamia się za 
pomocą przycisku na obudowie, zazwyczaj 
mają 3-stopniową regulację mocy. Aby 
ustawić pożądaną temperaturę, wystarczy 
przekręcić pokrętło zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. Na rynku można spotkać 
także nowoczesne modele grzejników, 
które wyposażone są w cyfrowo regulowany 
termostat. Wszystkich ustawień dokonuje się za 
pomocą dołączonego pilota lub bezpośrednio 
na panelu kontrolnym z wyświetlaczem. Poza 
regulacją poziomu mocy można włączyć 
i wyłączyć urządzenie, zaprogramować 
wyłącznik tygodniowy lub aktywować tryb Eco 
(16°C). Nieliczne grzejniki można uruchomić 
SMS-em. Jeśli wybierzemy model z timerem, 
możemy dokładnie ustawić czas, kiedy 
ma działać – dzięki niemu grzejnik włączy 
się sam np. na 2 godziny przed naszym 
powrotem z pracy i nagrzeje pomieszczenie. 
Natomiast wyświetlacz LCD umożliwi nam 
odczytywanie parametrów pracy grzejnika.

Jaką dobrać moc?
Najważniejszym parametrem jest moc 
grzejnika. Jak nietrudno się domyślić, 
im jest ona większa, tym większe 
pomieszczenie możemy ogrzać. Żeby 
jednak dobrać odpowiednią moc, 
musimy obliczyć kubaturę pokoju, która 
podawana jest w m3. Jest to bardzo łatwe 
– wystarczy pomnożyć jego powierzchnię 
przez wysokość. W przypadku 
pomieszczenia o powierzchni 15 m2 i 3 m 
wysokości, kubatura wyniesie 45 m3. 
Przyjmuje się, że przy dobrze wykonanej 
izolacji termicznej budynku, na 1 m3 
powinno przypadać od 20 do 30 W mocy 
grzejnika. Sprawia to, że przy kubaturze 
45 m3, będziemy potrzebowali urządzenia 
o mocy w przedziale 900-1350 W.

Wygodne użytkowanie
Średni ciężar grzejników olejowych to  
10-12 kg. Przesunięcie urządzenia może 
być więc problemem, szczególnie dla osób 
starszych czy schorowanych. Dlatego też 
przed zakupem koniecznie sprawdźmy, czy 
wybrany przez nas model ma wbudowane 
kółka. Dla wygodny dobrze też, aby grzejnik 
(także konwektorowy) wyposażony był 
w ergonomiczne uchwyty, które pozwalają 
na jego lekkie przesuwanie z pokoju do 
pokoju bez użycia siły. Warto zwrócić uwagę 
na długość kabla zasilającego oraz na to, czy 
można go wygodnie nawinąć (np. na uchwyt 
wkomponowany w obudowę urządzenia).
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Bogactwo form i kolorów 
Grzejniki elektryczne mogą też mieć 
efektowny wygląd! Producenci oferują swoje 
wyroby w przeróżnych formach, zaczynając 
od typowych przypominających żeliwne 
kaloryfery, poprzez płaskie, bardzo smukłe 
tafle, a kończąc na wysokich, eleganckich 
kolumnach. Wszystko zależy od tego, czy 
zdecydujemy się na model olejowy czy 
konwektorowy. Pamiętajmy jednak, że większy 
grzejnik niekoniecznie będzie miał wyższą 
moc grzewczą, a zwyczajnie zajmie więcej 
miejsca. Niektóre urządzenia przyciągają 
uwagę nie tylko ciekawą kolorystyką (dostępne 
są np. srebrne, czerwone czy czarne), ale 
również ozdobnymi wzorami na obudowie, 
dzięki czemu mogą stać się dekoracją 
pomieszczenia. Dobrze też, aby wybrany przez 
nas grzejnik nie miał ostrych krawędzi – będzie 
bezpieczny dla małych dzieci. Rozwiązaniem 
z górnej półki jest grzejnik z pojemnikiem 
wody i nawilżaczem, który skutecznie ogrzewa 
pomieszczenie, jednocześnie je nawilżając.

Do zadań specjalnych
W łazienkach sprawdzą się dobrej jakości 
urządzenia konwektorowe – są w stanie 
skutecznie zredukować ilość wilgoci w powietrzu. 
Pamiętajmy, że nie każdy grzejnik może zostać 
użyty w tym pomieszczeniu. Grzejnik elektryczny 
do łazienki powinien charakteryzować się 
bowiem specjalną, wzmocnioną budową, dzięki 
której elementy robocze będą chronione przed 
działaniem korozji. Przy zakupie zwróćmy więc 
uwagę, czy upatrzony przez nas model może 
ogrzewać również łazienkę. Pokój dziecka lepiej 
dogrzewać grzejnikiem olejowym. Dlaczego? 
Ponieważ praca grzejników konwektorowych może 
spowodować przenoszenie roztoczy i różnego 
rodzaju pyłków. Jeżeli więc nasze dziecko zmaga 
się z alergią bądź astmą, może być to dla niego 
niekorzystne. 

Termowentylatory zimą i latem 
Termowentylatory działają podobnie jak konwektory, 
z tą różnicą, że wyposażone są dodatkowo w wentylator, 
który przyspiesza cyrkulację powietrza. Z tego też 
względu używane są także do ogrzewania punktowego. 
Niektóre modele umożliwiają ponadto nawiewanie 
powietrza zimnego (wykorzystamy je więc w upały). 
Termowentylatory zaawansowane technologicznie 
można programować za pomocą pilota lub na 
wyświetlaczu. Ustawia się optymalną temperaturę, 
czas działania, czas włączenia i wyłączenia. Modele  
kolumnowe mają funkcję oscylacji, czyli obracania 
się na boki, aby wydmuchiwać gorące powietrze na 
różne strony. Dzięki temu są zdolne ogrzać nawet duże 
pomieszczenia. Dobre urządzenia wyposażone są 
w funkcję cichej pracy i energooszczędny tryb Eco. 
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EKOLOGIA JEST NA CZASIE! WPROWADZAJĄC DO NASZEGO DOMU MATERIAŁY 
PRZYJAZNE NATURZE, PRZYSŁUŻYMY SIĘ NIE TYLKO ŚRODOWISKU. WNĘTRZA STANĄ 
SIĘ KLIMATYCZNE I NIEPOWTARZALNE, A MY BĘDZIEMY CZULI SIĘ KOMFORTOWO.

dla natury i zdrowia

Do ekologicznych materiałów wykończeniowych zali-
cza się surowce naturalne i o niskim stopniu prze-
tworzenia. Nie znaczy to jednak, że zmuszeni jeste-

śmy wykończyć dom wyłącznie drewnem i kamieniem. Do 
ekomateriałów należy również m.in. papier, paździerze ko-
nopne, wapno, bambus, słoma, wiklina, korek i perlitobetony. 
Są nimi również niektóre produkty chemiczne – np. farby czy 
lakiery. Z kupnem materiałów z sektora chemii budowlanej 
z oznaczeniem „eko” nie powinniśmy mieć problemu, gdyż 
większość producentów zabiega o taką kwalifikację. Dają one 
gwarancję niskiej emisyjności szkodliwych substancji wy-

robów, co oznacza zminimalizowanie szkodliwego wpływu 
na środowisko oraz użytkowników wnętrz. Ekologiczność 
w  przypadku materiałów wykończeniowych ściśle łączy się 
z aspektami zdrowotnymi, a często się z nimi nawet pokrywa. 
Za zdrowe materiały uznaje się te, które nie mają w swoim 
składzie uczulających i toksycznych substancji takich jak for-
maldehyd, związki metali ciężkich, fenol i radon. To również 
produkty, które hamują rozwój bakterii, wirusów, pleśni i in-
nych szkodliwych mikroorganizmów oraz nie wydzielają nie-
bezpiecznego promieniowania radioaktywnego. Zdrowe ma-
teriały muszą też być antyelektrostatyczne. 

MATERIAŁY

OSWAJAMY REMONT
     wybieramy materiały
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MATERIAŁY EKO – MODA, WYGODA I ESTETYKA
Naturalne drewno 
Inwestorzy stawiający na ekologię bardzo cenią 
sobie drewno – jest ono bowiem całkowicie 
naturalne, a przy tym bardzo plastyczne. 
Wykorzystuje się je powszechnie do wykończenia 
podłóg oraz ścian (także to pochodzące 
z recyklingu), a umiejętne dobieranie gatunków 
pozwala na uzyskanie znakomitych efektów. 
W zasadzie niemal każdy gatunek znajduje 
zastosowanie we współczesnych wnętrzach, jednak 
chcąc projektować ekologicznie, należy przede 
wszystkim wziąć pod uwagę gatunki rodzime. 
Drewno to jedyny materiał, który charakteryzuje się 
ujemną emisją CO2, czyli emisja dwutlenku węgla 
powstała w całym procesie produkcji jest mniejsza 
niż przetworzenie CO2 w fazie wzrostu drzewa. Jest 
więc materiałem bardzo ekologicznym, ponieważ 
jest odnawialne – Lasy Państwowe dbają o to, by 
więcej drzew urosło, niż zostało wyciętych.

Wieczny kamień
Trwałość materiału to również ważne kryterium 
ekologiczności – im rzadziej wymieniamy materiały 
i im mniej wymagają one zabiegów konserwacyjnych, 
tym mniej zużywa się energii, która byłaby niezbędna 
do produkcji nowych wyrobów. Kamień odznacza się 
wysoką trwałością – kamienna posadzka może być 
użytkowana setki lat bez utraty swoich właściwości 
i walorów estetycznych. W całości też poddaje 
się recyklingowi. Wadą z punktu widzenia ekologii 
jest konieczność transportowania tego ciężkiego 
materiału na duże odległości, zwłaszcza do miejsc, 
gdzie naturalnie on nie występuje. Kamień, podobnie 
jak drewno, może być we wnętrzach wykorzystany 
w bardzo szerokim zakresie: od schodów, posadzek, 
poprzez okładziny ścian, parapety, blaty, kominki i inne 
elementy dekoracyjne. Kamienie w zależności od 
rodzaju charakteryzują się różnymi właściwościami, co 
pozwala dobrać odpowiedni do wymagań.

Ceramika wypalana z gliny
Kolejną od wieków stosowaną we wnętrzach grupą 
materiałów naturalnych jest ceramika, uzyskiwana 
z naturalnej gliny, która we wnętrzach wykorzystywana 
jest w formie np. cegieł czy płytek ceramicznych 
i gresowych. Ceramika jest materiałem bardzo trwałym, 
co nie jest bez znaczenia ze względów ekologicznych, 
ponieważ raz zastosowana, nie musi być wymieniana 
przez dziesiątki lat. Cegły we wnętrzach mogą być 
stosowane jako okładziny ścian, posadzki lub fragmenty 
konstrukcji mebli. Często wtórnie wykorzystywana 
jest również cegła rozbiórkowa. Cegły i ich odmiany 
w postaci naturalnej mogą przybierać różne kolory: 
od jasnobeżowego, poprzez szarości, czerwienie, 
brązy, po prawie czarny, w zależności od koloru glinki 
i technologii w jakiej były wypalane. Ceramika w formie 
płytek szkliwionych jest również materiałem naturalnym. 
Do ich produkcji używa się gliny wypalanej w bardzo 
wysokiej temperaturze. Materiał ten daje nieograniczone 
możliwości kolorystyki i faktury powierzchni. Stosowany 
jest w projektowaniu wnętrz, od miniaturowych mozaik 
po cieszące się rosnącą popularnością duże formaty.



Nowoczesne farby  
Za zdrowe uważa się farby dyspersyjne, w których głównym 
rozpuszczalnikiem jest woda. Coraz popularniejsza jest technologia 
produkcji farb z nanocząsteczkami metali: srebra, złota oraz tytanu, 
które również mają właściwości biobójcze. Dzięki zastosowaniu tej 
technologii udało się stworzyć tzw. powłoki inteligentne, hamujące 
rozwój mikroorganizmów, słabiej także przylega do nich brud. Są też 
specjalne farby niwelujące zjawisko smogu elektromagnetycznego 
wytwarzanego przez urządzenia elektroniczne. Nowością są farby 
o działaniu antyformaldehydowym, które oczyszczają powietrze ze 
szkodliwego formaldehydu. Produkty przeznaczone dla alergików 
rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne, 
a także oznaczone logiem Błękitnego Anioła lub EU Flower. 

Biodegradowalne tapety
Zdrową dekoracją ścian są również wszelkiego rodzaju okładziny korkowe i tapety na bazie papieru, włókien tekstylnych 
i celulozy. Najlepszym wyborem będą tapety papierowe, ponieważ nie emitują szkodliwych związków i nie przyciągają kurzu. 
Niestety są mało odporne na wilgoć, przez co trudno jest utrzymać je w czystości. W miejscach wymagających większej 
trwałości możemy zdecydować się na wytłaczane tapety papierowe lub flizelinowe. Do ich produkcji wykorzystywany jest 
klej, ale w wersjach eko, czyli na bazie substancji naturalnych, bez dodatków chemicznych. Tapety flizelinowe to okładziny 
papierowe podklejone flizeliną – specjalnie sprasowaną mieszanką celulozy i włókien tekstylnych – która poprawia ich 
wytrzymałość. Produkty papierowe, papierowe tłoczone oraz flizelinowe są biodegradowalne i mogą być kompostowane. 
Dostępne są również papierowe tapety wyprodukowane z surowców z recyklingu – makulatury lub wiórów drzewnych.

Chemia budowlana bez toksyn
Zdrowotne właściwości gipsu i wapna doceniane są od dawna. 
Gips dzięki wchłanianiu i oddawaniu wilgoci ma zdolność regulacji 
mikroklimatu pomieszczeń, natomiast wapno ogranicza rozwój 
mikroorganizmów oraz grzybów. To dlatego za najzdrowsze 

uznaje się tynki i gładzie opracowane wyłącznie 
na bazie naturalnego gipsu, wapna i cementu, bez 
chemicznych uszlachetniaczy, plastyfikatorów i innych 
dodatków. Producenci oferują również wersje tych 
materiałów wzmocnione włóknami naturalnej celulozy 
(zamiast spienionego poliwęglanu, polichlorku winylu 
i innych tworzyw sztucznych). Obecnie obserwuje się 
także powrót tynków glinianych, które oprócz zdolności 
regulacji mikroklimatu oraz ograniczania rozwoju 
mikroorganizmów i grzybów neutralizują szkodliwe 
fale elektromagnetyczne oraz nieprzyjemne zapachy, 
a nawet szkodliwe substancje (np. dym tytoniowy). 
Natomiast do układania płytek ceramicznych, 
kamiennych czy okładzin drewnianych można 
zastosować kleje i fugi na bazie naturalnych żywic, 
cementów oraz wapna. Dostępne są również 
ekologiczne wersje zapraw uelastycznionych, np. 
sodowym lub potasowym szkłem wodnym, zamiast 
chemicznych plastyfikatorów. Do zabezpieczenia 
i dekoracji drewna (w miejsce chemicznego lakieru 
rozpuszczalnikowego) warto zastosować bejcę na 
bazie naturalnego oleju lnianego.
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PANELE WINYLOWE TO DOBRY SPOSÓB NA SZYBKI I NIEUCIĄŻLIWY 
REMONT PODŁOGI, WIĘKSZOŚĆ Z NICH MOŻNA Z POWODZENIEM UŁOŻYĆ 
SAMODZIELNIE. JAKIE JESZCZE MAJĄ ZALETY?

posadzka w mig!

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

WINYLOWA

Wykonanie posadzki koja-
rzy się nam z  najbardziej 
pracochłonnymi i  kosz-

townymi pracami wykończenio-
wymi. Dzisiaj mamy do dyspozycji 
wiele okładzin podłogowych, oszczę-
dzających czas, wysiłek oraz wy-
datki, jakie towarzyszą ich monta-
żowi. Stało się to możliwe dzięki no-
woczesnym materiałom posadzko-
wym. Największym uznaniem cieszą 
się panele – oprócz znanych od lat la-

minowanych, coraz częściej wybie-
ramy winylowe.

RODZAJE PANELI 
WINYLOWYCH
Poza wszystkimi zaletami paneli wi-
nylowe nie mają ograniczeń funkcjo-
nalnych typowych dla okładzin lami-
nowanych, których nie można sto-
sować choćby tam, gdzie byłyby na-
rażone na wilgoć. Panele winylowe 
swoją nazwę zawdzięczają używa-

nemu do ich produkcji polichlorkowi 
winylu (PVC) – może być on głów-
nym składnikiem okładziny lub też 
tworzyć jedynie jedną z  jej warstw. 
Ich konstrukcja może być bardzo 
zbliżona do budowy laminowanych. 
W  takim przypadku ich rdzeń naj-
częściej jest wykonany z  płyty HDF, 
ale dostępne są także panele winy-
lowe z  rdzeniem z  płyty korkowej. 
Za bardzo trwałe uznaje się panele 
winylowe z  rdzeniem mineralnym, 
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zbudowanym z  mieszanki minera-
łówskalnychoraznowoczesnychpo-
limerów.Panelez rdzeniemmineral-
nymwyróżniawysokastabilnośćwy-
miarów, która jest stała także, gdy
temperatura otoczenia jest wysoka.
W  tego typu panelach  polichlorek 
winylu tworzy ich warstwę wierzch-
nią.Panelewarstwowemajągrubość
3-9 mm.Układasię jepodobnie jak
okładziny laminowane. Do wykoń-
czenia podłóg stosuje się również
materiały zbudowane z  kilku warstw 
winylu.Ichgrubośćwynosizazwyczaj
ok.2mm.Niezależnieodkonstruk-
cjipanelez PVCwykończonesąna-
drukowaną warstwą dekoracyjną,
zawsze chroni ją warstwa użytkowa
wykończonanp. lakierem lub zaim-
pregnowana poliuretanem. Podłoga
jestwytrzymałai odpornanaplamy,
wgnieceniaoraz mikrozarysowania.

POSADZKA NA MIARĘ 
WYZWAŃ
Niewątpliwymatutempaneliwiny-
lowych jest ich funkcjonalność.Są
onebardzo trwałe i  mają doskonałe 
właściwości użytkowe. Świadczy
o  tym choćby gwarancja, jaką na
swoje panele dają ich producenci
– niekiedynawetjestona30-letnia.
Ichatutemjestm.in.wyjątkowa od-
porność na ścieranie, cosprawia,że

można jeukładaćchoćbyw przed-
sionku,holuczyprzedpokoju.Mają
także doskonałe właściwości anty-
poślizgowe – R9. W  miejscach in-
tensywnie użytkowanych spraw-
dząsięrównieżdziękitemu,żebar-
dzo łatwa jest ich pielęgnacja, by 
byłyczyste,wystarczy jeprzetrzeć
wilgotnąszmatką lubmopem.Bez
problemu można też znaleźć 
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odpowiednie do łazienki. Wiele 
z  nich zdaniem producentów jest 
nawet w  100% wodoszczelne i  na-
wet gdy podłoga zostanie zalana, 
nie utracą swoich właściwości. 
Także specjalnie zaimpregnowane 
krawędzie chronią system łącze-
nia przed wilgocią. Dzięki temu, że 
są ciepłe w  dotyku, doskonale aku-
mulują ciepło, warto je zastosować 
w  sypialni. Znajdziemy też panele 
winylowe, które można zastosować 
na ogrzewanie podłogowe, gdyż bar-
dzo dobrze przewodzą ciepło. Warto 
ich użyć, jeśli zależy nam na wyso-
kiej izolacyjności akustycznej pod-

łogi – sprawdzą się we wnętrzach 
usytuowanych na wyższych kon-
dygnacjach. W  tej roli zastosujmy 
produkty ze zintegrowanym pod-
kładem. Dobre tłumienie odgłosów 
zawdzięczają swojej dużej elastycz-
ności. Okładziny winylowe można 
zaliczyć do materiałów miękkich, 
dzięki czemu wykonana z nich po-
sadzka nie będzie podczas użytko-
wania obciążać kręgosłupa. Są rów-
nież odporne na promieniowanie UV. 
Uniwersalność paneli winylowych 
sprawia, że można je wykorzystać 
we wszystkich pomieszczeniach. 
Będą więc idealnym materiałem, 

gdy marzy nam się taka sama po-
sadzka w całym domu.  

ESTETYKA NA CZASIE
W  parze z  funkcjonalnością idzie 
atrakcyjny design – panele winy-
lowe podążają za najnowszymi 
trendami wzorniczymi posadzek. 
Największą grupę tworzą okła-
dziny inspirowane wzorami par-
kietów oraz desek podłogowych, 
np. o  wymiarach 18,4x91,4  cm 
lub klasycznym 15,2x91,4 cm, do-
stępne są także w  formie kwa-
dratu. Odtwarzają modne formaty, 
np. deski pokładowej czy jodły 

Atrakcyjne – samoprzylepne
Hitem wśród paneli winylowych są z pewnością 
wyroby samoprzylepne. Wybieramy je ze względu 
na niezwykle łatwy montaż oraz atrakcyjne 
wzornictwo.

 Prosty montaż. Jest bezproblemowy i można 
go wykonać bez zrywania starej podłogi. Dzięki 
temu, że ich spód jest pokryty warstwą kleju, 
z łatwością poradzi z nim sobie większość 
inwestorów.

 Design na czasie. Panele winylowe 
samoprzylepne bazują zarówno na dekorach 
klasycznych, jak i tych bardziej nowoczesnych. 
Odwzorowują również modne cementowe 
płytki marokańskie, które ocieplą pomieszczenia 
i sprawdzą się choćby w aranżacjach rustykalnych 
czy też w stylu vintage.



francuskiej oferowanej jako wzór 
chevron (zygzak). O ich atrakcyjno-
ści decyduje także bogactwo odtwa-
rzanych gatunków drewna oraz spo-
sobów ich wykończenia. Do najbar-
dziej popularnych należą te naśla-
dujące dąb – szczotkowany, bielony 
czy w odcieniach szarości. Będą do-
skonałą uniwersalną bazą w  każ-
dym wnętrzu. We wnętrzach w stylu 
loftowym warto zastosować okła-
dziny winylowe odtwarzające okła-
dziny kamienne lub betonowe. Ich 
atutem jest także V-fuga, co ozna-

cza, że mają one ścięte krawędzie, 
co jeszcze bardziej upodabnia je do 
naturalnych materiałów.

MONTAŻ DLA KAŻDEGO
Do użycia paneli winylowych za-
chęca nas również łatwy montaż. 
Zanim do niego przystąpimy, na-
leży zadbać o odpowiednie przygoto-
wanie podłoża. Musi być ono czyste, 
równe i odtłuszczone, chociaż niektó-
rzy producenci deklarują, że podłoże 
pod ich panele nie musi być ideal-
nie równe. Panele warstwowe najczę-

ściej montuje się na zatrzask (klik), 
przy użyciu mechanizmów zatrza-
skowych na zasadzie pióra i  wpust. 
Można je także przyklejać do podłoża 
odpowiednim klejem. Większość pa-
neli winylowych wymaga zastosowa-
nia polecanego przez ich producenta 
podkładu, chociaż dostępne są ta-
kie, które mają podkład zintegrowany 
z panelem. 
Przed ułożeniem panele powinny się 
aklimatyzować we wnętrzu, w którym 
mają być ułożone. Po instalacji pod-
łoga jest gotowa do użytku.

 REKLAMA 
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Szeroko rozstawione gięte nóżki, rzeźbiona stolarka i bo-
gate barokowe wzornictwo tapicerki – charakterystyczne 
elementy mebli w stylu ludwikowskim jeszcze do nie-

dawna ustawiały je po drugiej stronie barykady w minimali-
stycznej walce o prostotę form. Dzisiaj, podobnie jak inne pozo-
stające w głębokiej pogardzie modernistycznych trendów stylowe sprzęty, 
wracają do łask, ale niekoniecznie w ich oryginalnej, poważnej formie. Ponadczasowa 
stylistyka ludwika daje możliwości niezliczonych kombinacji metamorfoz! 

GDY MODA NA ŁĄCZENIE WE WNĘTRZACH 
STAREGO Z NOWYM TRWA W NAJLEPSZE, NIE 
DZIWI SIŁA PRZYCIĄGANIA FOTELI W STYLU 
LUDWIKOWSKIM. FANTAZYJNA FORMA 
MEBLI DAJE SPORE POLE DO POPISU 
PODCZAS ICH RENOWACJI I PRZERÓBEK. 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

BY LUDWIK
stał się młodym 
ludwiczkiem
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BY LUDWIK

NAPRAWY SIEDZISKA I OBICIA
Stylowe dylematy 
Własnoręczna renowacja ludwika 
może być prawdziwą przygodą! 
Zanim jednak w nią wyruszymy, 
warto zastanowić się nad 
charakterem, jaki będziemy chcieli 
nadać naszemu meblowi. W dużej 
części przesądzi o nim tkanina 
obiciowa. Można odnowić fotel nie 
odbiegając zanadto od oryginału 
– wówczas poszukujemy materiału 
z kolekcji klasycznych. Pamiętajmy 
jednak, że renowacja starego  
mebla to jeden ze sposobów na 
personalizację wnętrza. Odnowione 
przez nas krzesło czy fotel może być 
niepowtarzalny – ekstrawagancka 
tkanina jest dobrym sposobem na 
swoistą zabawę z tradycją. Cóż 
szkodzi, by siedzisko lub oparcie 
ludwika zdobił wizerunek filmowej 
gwiazdy? A może pokryć je deseniem 
w wesołe kolorowe kropki?  

Tapicerowanie siedzisk 
i oparć
Na ludwiku tkaniną wykańcza się siedzisko, oparcie 
oraz fragmenty poręczy. Materiał mocujemy za 
pomocą zszywek tapicerskich, korzystając ze 
zszywacza tapicerskiego. To urządzenie, które 
łączy tkaninę z konstrukcją mebla za pomocą 
metalowych zszywek – ważne jest, by odpowiednio 
dobrać ich długość. Brzegi tkaniny obiciowej 
przykrywamy tasiemką tapicerską lub gwoździami 
tapicerskimi – tak jak były wykończone oryginalne 
ludwiki! Elementy te przykrywają zszywki, 
którymi zamocowany jest materiał, a także nadają 
ostateczny charakter naszemu fotelowi – tasiemka 
będzie delikatna, gwoździe wyraziste, warto 
więc zastanowić się, jaki chcemy uzyskać efekt 
końcowy! 

Wymiana siedziska  
Usunięcie tkaniny tapicerskiej oraz 
wnętrza fotela to najtrudniejszy etap 
całej metamorfozy ludwika. Jest 
nie do pominięcia, jeśli siedzisko 
jest w złym stanie, zapada się, jest 
dziurawe, wychodzą z niego sprężyny 
lub gąbka jest pokruszona. Praca ta 
może wymagać pewnej siły fizycznej 
– na początku trzeba bowiem usunąć 
gwoździe tapicerskie oraz wszystkie 
zszywki, które mocują tkaninę 
obiciową. Może się też zdarzyć, 
że wymiany będą wymagały pasy 
siedziska i sprężyny, ale jeśli są 
w dobrym stanie, wystarczy wymienić 
piankę na siedzisku lub oparciu albo 
na obu elementach łącznie. Małe 
kawałki pianki montuje się też na 
poręczach ludwika. 
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RENOWACJA I MALOWANIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI

Regeneracja stolarki 
Pierwszym krokiem renowacji 
ludwika jest przeprowadzenie 
dokładnych oględzin części 
drewnianych mebla. Może jest 
zaatakowany przez korniki, nogi są 
niestabilne albo odpadł kawałek 
poręczy? Zainfekowane przez 
owady drewno trzeba poddać 
dezynsekcji za pomocą preparatu 
owadobójczego. Przed klejeniem 
niestabilnych lub odseparowanych 
od mebla elementów warto najpierw 
oczyścić całość. Miękką szczotką 
usuwamy kurz, twardszą myjemy 
większe zabrudzenia. Następnie 
uzupełniamy braki – mocujemy 
brakujące elementy, przykręcamy 
niestabilne części. Wyszczerbione 
w drewnie i nadgryzione przez owady 
miejsca trzeba wypełnić szpachlą 
do drewna. Po jej zastygnięciu 
powierzchnię wyrównujemy 
drobnoziarnistym papierem ściernym 
lub szlifierką – z usuwaniem starych 
powłok z powierzchni wypukłych, 
najlepiej poradzi sobie szlifierka 
mimośrodowa, która wykonuje ruch 
obrotowy i oscylacyjny. Dopiero teraz 
można przystąpić do malowania 
drewnianych elementów. 

Dobór odpowiedniej farby 
Najłatwiej kupić farbę akrylową, która nada malowanej 
powierzchni wykończenie matowe kryjące lub satynowe 
i pozostawi widoczny rysunek słojów drewna. Są to 
wodorozcieńczalne emalie – większość producentów 
określa je jako farby do drewna i metalu. Rekomendowane do powierzchni 
frezowanych i rzeźbionych są farby kredowe, które można nakładać na 
nieprzeszlifowane powierzchnie. Występują w odcieniach tradycyjnych, 
pastelowych i rozbielonych. 

Malowanie fotela
Aby zapewnić dobrą 
przyczepność farby do 
podłoża, malowane 
powierzchnie należy  
odtłuścić – do mniejszych 
zabrudzeń wystarczy 
użycie wody z płynem 
do naczyń lub szarym 
mydłem, większe usuwamy 
specjalnym do odtłuszczania 
środkiem chemicznym. 
Technika malowania 
zależy od efektów, jakie 
chcemy osiągnąć. Jeśli 
drewno ma być pokryte 
kolorem z widocznym 
usłojeniem, wystarczy 
jednokrotne pomalowanie 
drewnianej konstrukcji, 
dwukrotne pozwoli uzyskać 
jednolitą powierzchnię. 
Więcej zabiegów 
wymaga uzyskanie efektu 
przecierki. Po pomalowaniu 
farbą można przetrzeć 
powierzchnię papierem 
ściernym o ziarnistości 
120, co pozwoli wydobyć 
spod koloru farby również 
kolor drewna. Następnie 
drewniane powierzchnie 
woskujemy oraz wybielamy 
– można użyć mieszanki 
jasnego wosku z farbą.    
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ROŚLINY RZĄDZĄ. NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY
SĄ TO ŻYWE OKAZY, CZY MOTYWY
DEKORACYJNE NA OBRAZACH I OKŁADZINACH
SĄ TAK INTENSYWNIE WPROWADZANE
DO WNĘTRZ, JAKBY BYŁY ELEMENTEM JEGO STRUKTURY.   

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

BIOFILIA
nieokiełznany 
świat natury
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Trend biofilia ma odzwierciedlać 
żywiołowość świata flory i prze-
nikającego do niego świata 

fauny – rośliny mają splatać się ze 
sobą, niespodziewanie porastać ele-
menty wykończenia, wręcz stapiać się 
z  podłogami czy ścianami. Doskona-
łym przykładem realizacji tego trendu 
jest wprowadzenie kompozycji wielu 
roślin do wnętrza w taki sposób, aby 
tworzyły one gąszcz liści i łodyg. Od-
prężające są również aranżacje z uży-
ciem tkanin, tapet oraz nowoczesnych 
płytek z motywem roślinnym! 

ROŚLINY CZĘŚCIĄ ŻYCIA
U  podstaw trendu biofilia stoi hipo-
teza wysunięta przez Edwarda O. 
Willsona, naukowca z  Uniwersytetu 
Harvarda, który definiuje koniecz-
ność intensywnego wprowadzania ro-
ślin do wnętrz jako „potrzebę poczu-
cia wspólnoty z innymi organizmami 
żywymi”. Według tej teorii, świat przy-
rody jest nieodzownym elementem sty-
mulującym nasz rozwój i dobre samo-
poczucie. Wnętrzarski trend biofilia 
to nic innego jak zapraszanie natury 
w postaci roślin do naszych mieszkań, 
a tam, gdzie nie możemy ich wprowa-
dzić – stosowanie motywów wzorni-
czych na płytkach, tkaninach czy ta-
petach lub fototapetach pokazujących 
wizualizacje przenoszące nas w świat 
natury. 

WNĘTRZE ŻYWYM OGRODEM
Aby rośliny mogły swobodnie rosnąć, 
należy zapewnić im dużo naturalnego 
światła. Istotna część trendu biofilii 
to otwarcie mieszkań i domów na świa-
tło, a  zarazem otoczenie poprzez tra-
dycyjne okna, ale też nietypowe prze-
szklenia. Dodatkowym atutem dużych 
okien jest również to, że wizualnie łą-
czą one ogród z  częścią mieszkalną, 
pozwalając na wnikanie zieleni do 
wnętrz. Żywe okazy roślinne można 
dzisiaj wprowadzać do pomieszczeń 
na wiele sposobów –  kwiaty donicz-
kowe mogą jak dawniej wypełniać pa-
rapety, ale też swobodnie stać w  ol-
brzymich donicach na podłodze, zwisać 

z sufitu, piąć się po ścianach pomiesz-
czeń i ściankach ustawionych jako pod-
pory. Czy powinniśmy im jednak po-
zwolić na ekspansję bez ograniczeń? 
Jak wdrażać zieleń do wnętrz, by za-
chowała swój walor dekoracyjny, ale 
by zarazem nie zdominowała naszego 
życia? Zwróćmy uwagę, że trend bio-
filia nie zachęca do wprowadzania ro-
ślin bez ograniczeń. Bycie częścią 
dżungli jest tylko wtedy korzystne, je-
śli roślinność jest stosowana z umia-
rem i  nie ogranicza funkcjonalności 
mieszkania. We wnętrzu warto wy-
znaczyć im jedno miejsce – do łask 
wracają kwietniki i  meble tak skon-
struowane, by w  całości mogły 
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wypełniać je donice z kwiatami. Sto-
sujmy też zasadę trzymania się pro-
porcji wielkości rośliny do powierzchni 
i wysokości wnętrza – na wyjątkowo 
okazałe okazy będziemy mogli sobie 
pozwolić w bardzo dużych i wysokich 
wnętrzach, w małych mieszkaniach 
ograniczmy się do gatunków, którym 
wystarczą małe doniczki. 

ROŚLINY A TREND TECH-FREE
Technologie zdominowały świat 
–  urządzenia elektroniczne wypeł-
niają już nie tylko biura w których 
pracujemy, ale również nasze domy. 
Gigantyczne ekrany telewizorów, 
nieustanny dźwięk powiadomień ze 
smartfonów, szmery laptopów – wi-
dok urządzeń i ich szum utrudnia wy-
poczynek. Twórcy trendu tech-free 
we wnętrzach głoszą, że w miesz-
kaniu powinno znaleźć się miejsce 
wolne od laptopów, telefonów, tele-
wizji i wszystkich związanych z nimi 
ładowarek. Stwórzmy więc w domu 
strefę całkowicie wolną od elektro-
niki – to właśnie idealne miejsce dla 
roślin. Tutaj możemy wprowadzić 
ich tyle, ile chcemy, oczywiście tak, 

by nie zabrały miejsca na inne nie-
zbędne sprzęty. Idealnym miejscem 
na stworzenie takiej strefy jest ką-
cik wypoczynkowy w pokoju dzien-
nym, gdzie wrażenie dobroczynnego 
oddziaływania żywej zieleni dodat-
kowo możemy wzmocnić zielonym 
kolorem tkanin lub wzorami roślin-
nymi np. na tapetach czy dywanie. 
Kącik roślinny można też wprowadzić 

Wnętrze 
jak gąszcz 
lasu 
W dobrze 
urządzonym 
wnętrzu w stylu 
biofilia powinniśmy czuć 
się jak w środku spokojnego 
lasu. Na podłodze, ścianach, 
w elementach mebli, a także 
przedmiotach codziennego użytku 
dominuje drewno, które tworzy tło 
dla roślinnych kompozycji. Modne 
są wewnętrzne ogrody z częścią 
podłogi ustępującą miejsca ziemi. 
Tak duża ingerencja w strukturę 
budynku w większości 
przypadków nie będzie możliwa, 
ale już umieszczenie dużej 
donicy z rozłożystą rośliną 
przyniesie podobny efekt. Innym 
rozwiązaniem będzie inwestycja 
w ogród wertykalny, który 
wprowadzi trend biofilia nawet 
do niewielkiego mieszkania. 
Naturalne elementy można także 
zinterpretować w nowoczesny 
sposób – modne są abstrakcyjne 
rzeźby w formie wielkich roślin 
oraz lampiony przypominające 
liście lub płatki kwiatów. 



 REKLAMA 

w  kuchni czy łazience. Problema-
tyczne jest natomiast urządzenie 
dżungli w sypialni. Powszechnie obo-
wiązująca opinia, aby w sypialni nie 
umieszczać roślin, bo zabierają one 
nocą tlen, nie do końca jest słuszna. 
Mimo że rzeczywiście w nocy rośliny 
wyłącznie oddychają, to jednak eks-
perci podkreślają, że ich mała ilość nie 
przyniesie szkody. Główną korzyścią 
będzie natomiast zwiększenie wilgot-
ności powietrza, zwłaszcza w zimie, 
co poprawia znacząco komfort oddy-
chania. Tylko zbyt duża ilość roślin 
w szczelnej sypialni może zaszkodzić.    

ZIELONO NA TKANINACH, 
TAPETACH I OKŁADZINACH
Tapety i  płytki z  motywem kwiatów 
oraz zielone rośliny na dużą skalę 
wprowadzane do wnętrz to nic no-
wego – trend ten widoczny jest od 
kilku sezonów. W  tego typu aranża-
cje doskonale wpisują się kolekcje 
płytek ceramicznych, za pomocą któ-
rych można odtworzyć na ścianie ob-
raz zarówno pierwotnej dżungli, jak 

i  pieczołowicie wyreżyserowanych za-
kątków ogrodu. Dekory florystyczne 
są obecne od bardzo dawna, jednak 
efekt dekoracyjny, jakie przynoszą 
współczesne tapety i  płytki jest zu-
pełnie inny – duże, niepowtarzalne 
wzory nanoszone są dzięki znacznie 
bardziej rozwiniętej technologii pro-
dukcji nowoczesnych materiałów. 
Na okładziny i  tkaniny przenoszone 
są zazwyczaj obrazy ukazujące dzi-
kość przyrody oraz klimat tajemni-
czych ogrodów. Jednym z  często po-
wtarzających się motywów są liście 
kwiatu znanego pod nazwą monstera 
deliciosa czy też monstera dziurawa. 
Efekt estetyczny zawdzięcza potęż-
nym liściom z  charakterystycznymi, 
bardzo głębokimi wycięciami. Inne 
motywy to bajecznie kolorowe kwiaty, 
egzotyczne palmy, kaktusy. Wśród ro-
ślin przewijają się zwierzęta – zwinne 
małpiatki, egzotyczne owady, wielo-
barwne papugi i  tukany. Modne są 
też duże akcenty roślinne – w niektó-
rych kolekcjach dopiero kilka płytek 
po ułożeniu na ścianie tworzy barwny 

wzór roślin zielonych lub kwitnących. 
Na tapetach i tkaninach w stylistyce 
vintage dominują drobniejsze dese-
nie. Na topie są płytki szklane imitujące 
naturalną okładzinę z chrobotka renife-
rowego – do złudzenia przypominają 
naturalną roślinę. 
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 DOBRY POMYSŁ  NA ROŚLINNY MOTYW Z CHROBOTKIEM

WGRYZIONY W MUR
Samoprzylepne moduły chrobotka można 
przykleić do ścian – może powstać wtedy 
imitacja mchu porastającego stary mur. Taka 
zielona powierzchnia nie wymaga pielęgnacji, 
nawożenia ani nawadniania. To również dekoracja 
służąca naszemu zdrowiu – chrobotek reniferowy 
jest naturalnym wskaźnikiem zdrowej wilgotności 
w pomieszczeniu. Robi się twardy i suchy, gdy 
wilgotność spada poniżej optymalnego dla 
naszego zdrowia poziomu 40%.  

CHROBOTEK ZIELONY 
I KOLOROWY
Ręcznie zbierany w lasach i górskich terenach 
północnej Skandynawii mech jest czyszczony 
z igieł i wszelkich pozostałości leśnych. 
Następnie zostaje barwiony na zielono i na 
inne kolory 
oraz poddany 
procesowi 
stabilizacji. Jego 
puszysta struktura 
składająca się 
z małych kępek 
sprawia, że 
cieszy się on 
popularnością 
w dekoracjach 
florystycznych, 
które również 
można wykonać 
samodzielnie. 

ZIELONY PANEL ŚCIENNY
Chrobotek reniferowy, czyli porost potocznie 
zwany mchem islandzkim lub reniferowym, to 
atrakcyjny sposób na efekt bujnej roślinności. 
Wykorzystywany jest do produkcji ścian zielonych 
i różnego typu dekoracyjnych form płaskich 
oraz przestrzennych. Dzięki pierzastej strukturze 
zazębia się na łączeniach, tworząc jednolitą 
powierzchnię. Płyty z osadzonym chrobotkiem 
przykręca się do ściany, są też samoprzylepne 
okładziny na giętkim podłożu idealne na 
powierzchnie wklęsłe i wypukłe. 
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KAŻDY KTO MA DOMOWEGO ZWIERZAKA, CZY TO MAŁEGO, CZY WIĘKSZEGO, 
WIE, JAKA TO FRAJDA, CHOCIAŻBY W CODZIENNYM PODGLĄDANIU JEGO 
ZWYCZAJÓW I RYTUAŁÓW. ABY MIESZKAŁO NAM SIĘ Z NIM DOBRZE, A I JEMU BYŁO 
WYGODNIE, A NAWET KOMFORTOWO, WARTO POMYŚLEĆ O UDOGODNIENIACH 
— PROSTE GADŻETY MOGĄ PRZYSŁUŻYĆ SIĘ WZAJEMNYM MIŁYM RELACJOM.

AUTOR TEKSTU: Xxxxx Xxxxx

CHOMICZA WILLA
Niewielkie gryzonie, do których należą popularne w domowych hodowlach 
chomiki, uwielbiają zaciszne siedliska w formie dziupli, nor i gniazd. Mimo 
iż prowadzą dość aktywny tryb życia, biegają i żerują, potrzebują również 

spokojnego azylu, w którym mogą się bezpiecznie ukryć. 
Niewielki domek przypominający kształtem ludzką 

siedzibę będzie cieszył zabawnym wyglądem 
nasze oko, a dla chomika stanie się wygodnym 

schronieniem. Zwierzątko z radością będzie 
eksplorowało wszelkie zakamarki, dlatego jeśli 
mamy dużą klatkę, możemy pokusić się o zakup 
siedziby wielopokojowej lub nawet piętrowej.

PUPILE
dobrze 
zadomowione
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DO WSPINANIA, DO BUJANIA
Koci azyl to przede wszystkim wygodne miejsce 
do spania, miękkie, przytulne i ciepłe. Ale koty nie 
lubią bezczynności – polowanie, zabawa, ostrzenie 
pazurków to ich drugie ja. Dlatego chcąc zadbać 
o komfort kota, a jednocześnie jakość naszych 
mebli (foteli i sof), warto wyposażyć przestrzeń 
mieszkalną w kombinację drapaków, domków 
i legowisk. Na stoiskach z akcesoriami dla zwierząt 
znajdziemy wiele ciekawych i pomysłowych 
modeli. Elementy stałe połączone z ruchomymi 
pozwolą kotu na atrakcyjną zabawę i „wypalenie” 
energii, a przy tym oszczędzą tapicerowane meble 
w naszym domu.

NA WYCIECZKĘ REKSIO W TECZKĘ
Pies to najbardziej mobilny z domowych pupili. Zwykle 
opuszczając na dłużej dom, podróżując, zabieramy ze sobą 
swojego czworonoga. Pies zadomowi się tam, gdzie jego 
właściciel bez większego problemu w porównaniu np. 
z kotem. Ale, szczególnie dla niewielkiego psa, warto zadbać 
o wygodną torbę podróżną, która ułatwi transport zwierzaka 
i zapewni mu bezpieczeństwo, a jednocześnie w miejscu 
docelowym będzie mogła służyć mu jako schronienie 
oraz posłanie. W ofercie sklepów zoologicznych i na stoiskach 
z gadżetami dla zwierząt znajdziemy wiele nowoczesnych 
modeli różniących się wielkością oraz funkcjonalnością. 

KRÓLIK OGRODOWY
Jeśli jesteśmy właścicielami niewielkiego ogródka, a nasza 
pociecha marzy o króliku albo śwince morskiej, warto podjąć 
wyzwanie. Decydując się na zakup domku ogrodowego dla 
królika, cały sezon wiosna-lato-jesień możemy hodować 
te sympatyczne gryzonie na świeżym powietrzu. Domek 
ogrodowy pozwala zwierzęciu na pełną swobodę i większą 
możliwość ruchu. Jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo 
i schronienie naszemu królikowi przez 
całą dobę. Dostęp do pupila 
jest wygodny, a sama 
konstrukcja sprzyja 
sprawnemu 
sprzątaniu 
i zachowaniu 
higieny.



MIESZKAĆ Z KLASĄ
     na rzecz wypoczynku

60  jesień 2020

– centrum 
domowego relaksu
KANAPA, SOFA, NAROŻNIK – WYGODNE, CZĘSTO WIELOFUNKCYJNE I CO 
NAJMNIEJ DWUOSOBOWE SIEDZISKO MUSI ZNALEŹĆ SIĘ W KAŻDYM SALONIE, 
KĄCIKU WYPOCZYNKOWYM CZY POKOJU DZIENNYM. JAKIE MAMY MOŻLIWOŚCI 
WYBORU?

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

SOFA 
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Sofa to mebel, który powinien 
być komfortowy – jego głów-
nym zadaniem jest przecież słu-

żenie wypoczynkowi, a  nawet relak-
sowi użytkowników. Równie istotna 
jest jego funkcja estetyczna – kanapa 
należy do najważniejszych elemen-
tów aranżacji każdego aneksu wypo-
czynkowego. Przyciąga wzrok formą 
oraz kolorystyką i wzorem materiału 
obiciowego. Powinna współgrać z ko-
lorem ścian oraz stylem wnętrza.

KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ
Tradycyjne kanapy zazwyczaj całą 
swoją powierzchnią opierają się na 
podłodze, te nowoczesne są zazwyczaj 
optycznie znacznie lżejsze. Osiąga 
się to choćby dzięki ich podniesieniu 
na lekkich metalowych lub drewnia-
nych nóżkach. Styl nowoczesny re-
prezentują w dużej mierze kanapy bli-
skie minimalizmowi. Ich forma jest bar-
dzo uproszczona i zgeometryzowana, 
podkreśla ją monochromatyczna ko-
lorystyka – zazwyczaj bardzo stono-
wana. Można jednak spotkać propo-
zycje w intensywnych kolorach, które 
dodadzą wyrazu oszczędnym i  nieco 
nudnym nowoczesnym stylizacjom. 
Lekki i  przytulny aneks wypoczyn-
kowy stworzymy, decydując się na 
sofę bliską stylowi skandynawskiemu. 
To modele łączące w  sobie ponad-
czasową klasykę i nowoczesność – są 
przestronne, wygodne dzięki podło-
kietnikom i zagłówkom. Wyróżniają je 
zazwyczaj  obicia w odcieniach szaro-
ści, bieli czy beżu, obok których poja-
wiają się sofy bordowe, zielone, żółte. 
Także miłośnicy klasyki mogą liczyć 
na kanapę odpowiednią do tej styli-
zacji. To meble z wysokimi oparciami 
i  podłokietnikami wyprofilowanymi 
w kształcie łuku lub z miękkimi wy-
obleniami. Ich wyróżnikiem są też pi-
kowania. Do klasycznych można zali-
czyć choćby pikowane sofy w  stylu 
Chesterfield czy Cambridge. Niebaga-
telny wpływ na charakter kanapy ma 
też materiał obiciowy – może zmienić 
nawet styl mebla. Ten sam model wy-
kończony naturalną skórą, welurem 
czy grubym płótnem będzie prezen-
tował się zupełnie inaczej. Do bardzo 
prestiżowych, a  przy tym trwałych 
i  ponadczasowych można zaliczyć 
skórę naturalną. Odpowiednio pielę-

gnowane meble skórzane przetrwają 
nawet kilka pokoleń użytkowników. 
Tańszym wariantem będzie sofa wy-
kończona ekoskórą, jednak sztuczna 
skóra szybciej traci efekt świeżości.

Z FUNKCJĄ SPANIA
W  wielu mieszkaniach salon pełni 
jednocześnie funkcję sypialni – stałej 
lub gościnnej, wówczas szukamy me-
bla z  funkcją rozkładania. Taka ka-
napa jest wyposażona w pojemnik na 
pościel, gdzie można też trzymać do-
datkowe poduchy czy koce. Wybie-
rając rozkładany mebel, sprawdźmy, 
czy wystarczy nam na niego miejsca. 
Trzeba pamiętać, że po rozłożeniu 
sofy powinniśmy mieć jeszcze wolną 
przestrzeń na przemieszczanie się. 
Ma na to wpływ choćby sposób jej roz-
kładania – te, których funkcję spania 
uzyskuje się poprzez wysunięcie 

GDY BRAKUJE MIEJSCA, 
WARTO ROZWAŻYĆ 
WYBÓR NIEWIELKIEJ 
KANAPY NAROŻNEJ, 

KTÓRA PO ROZŁOŻENIU 
ZAJMUJE NIEWIELKĄ 

PRZESTRZEŃ.
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do przodu zajmują dużo miejsca, 
są również zazwyczaj wyposażone 
w  mniejsze skrzynie do przechowy-
wania pościeli. Z tego punktu widze-
nia lepszym rozwiązaniem będzie ka-
napa otwierana poprzez podniesie-
nie siedziska do góry. Mebel służący 
do spania powinien mieć też komfor-
towy materac, z pewnością dobry sen 
zapewni sprężynowy. Jeśli pokój pełni 
tylko funkcję salonu, lepiej zdecy-
dować się na kanapę nierozkładaną. 
Do małego wybierzmy dwuosobową, 

w  większym bardziej praktyczna bę-
dzie taka, która pomieści większą 
liczbę osób – wygodniejsze do rozmów 
są kanapy narożne oraz z szezlongiem.

SOFA NA LATA
Kanapa należy do najczęściej uży-
wanych mebli, korzystają z  niej 
na co dzień domownicy, odwiedza-
jący nas goście, to także ulubione 
miejsce wypoczynku zwierzaków – 
uwielbiają je psy i koty, dlatego tak 
ważna jest jej trwałość oraz łatwość 

w  utrzymaniu czystości. Warto się 
upewnić, czy sofa ma pokrowiec, 
który można łatwo zdjąć i uprać. Do-
brym wyborem będzie też obicie 
skórzane, z którego bez problemów 
usuniemy zabrudzenia oraz sierść, 
jednak nie sprawdzi się, gdy mamy 
koty, które lubią drapać – często na-
wet ustawiony obok kanapy dra-
pak nie będzie tak atrakcyjny jak 
obicie sofy. Jeśli decydujemy się na 
kanapę wykończoną tkaniną, wy-
bierzmy materiał o  mocnej, zbitej 
strukturze odpornej na uszkodzenia. 
Zwróćmy uwagę,  jaki ma ona wskaź-
nik Martindale’a. Określa on podat-
ność na przecieranie. Najbardziej od-
porne na ścieranie są tkaniny w kla-
sie A  o  wskaźniku powyżej 45 000, 
ale już wartość 15 000 jest uważana 
za stosunkowo dobrą, jednak można 
też znaleźć tkaniny ze wskaźnikiem 
ponad 150 000. Znaczenie ma także 
odporność na pillingowanie, czyli 
tworzenie się małych zbitych kule-
czek. Określana jest w skali od 1 do 
5 – im wyższa, tym lepsza. Ważnym 
parametrem tkaniny obiciowej jest 
też odporność na tarcie, czyli prze-
noszenie koloru obicia np. na nasze 
ubrania. Wskaźnik 1 określa brak 
odporności, a  5 oznacza jej maksy-
malną wartość. Istotna jest także od-
porność na utratę koloru pod wpły-
wem promieniowania UV, oceniana 
w skali od 1 do 8, przy czym wskaź-
nik powyżej 6 zarezerwowany jest 
dla tkanin do użytku zewnętrznego. 
Dobrym wyborem są materiały 

Ważna ergonomia!
Wybierając sofę, zwróćmy 
uwagę na oparcie i podłokietniki. 
Sprawdźmy, czy oparcie jest 
na tyle wysokie, by stanowiło 
odpowiednie podparcie dla 
pleców, a nawet głowy (niekiedy 
kanapy mają też zagłówki nad 
oparciem). Komfort wypoczynku 
podniosą zagłówki i oparcia, 
które możemy dostosować 
do pożądanej pozycji – mogą 
być one regulowane w kilku 
pozycjach. Do wygodnych należą 
też sofy z podłokietnikami, 
na których możemy oprzeć 
ręce. Utwardzona nakładka 
na podłokietnik umożliwi nam 
odstawienie filiżanki. 
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wodoodporne pokryte np. powłoką 
teflonową.
Do trwałych zalicza się tkaniny sze-
nilowe. Wiele tkanin można zabez-
pieczać impregnatem utrudniają-
cym wchłanianie zanieczyszczeń czy 
nieprzyjemnych zapachów. Wpływ 
na wytrzymałość sofy ma też jej 
wypełnienie. Do najtrwalszych na-
leżą meble z  wypełnieniem pianko-
wym, spotyka się także z  wypełnie-
niem z pierza. Wybierając piankowe, 
zwróćmy uwagę na gęstość pianki 
– bardziej sprężyste nie będą się za-
padać – głębokie „wpadanie” w  ka-

napę może być krępujące dla gości, 
a na co dzień mało wygodne.

W WERSJI ROZBUDOWANEJ
Kanapy są bardzo często sprzeda-
wane w  kompletach wypoczynko-
wych, w skład których wchodzą także 
fotele i  pufy. Bardziej rozbudowany 
kącik wypoczynkowy utworzą dwie 
niewielkie sofy ustawione naprzeciw 
siebie lub pod kątem prostym. I cho-
ciaż to rozwiązania wygodne, to jed-
nak wymagające dużo miejsca, dla-
tego jeśli chcemy, by aneks wypo-
czynkowy pomieścił więcej osób, 

warto wybrać narożnik lub sofę mo-
dułową. Kanapy narożne znacznie 
zwiększają powierzchnię wypoczyn-
kową, a przy tym zajmują mniej miej-
sca niż komplety wypoczynkowe. Do 
kreatywnych, a  przy tym wygod-
nych rozwiązań należy sofa modu-
łowa, która składa się z  kilku ele-
mentów łączonych na rzepy. Moduły 
różniące się wymiarami i  kształtem 
(niektóre mają zagłówki czy podło-
kietniki, inne nie), można zestawiać 
ze sobą, co pozwala na dopasowanie 
konfiguracji elementów do potrzeb 
użytkowników.
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NIEDUŻE, LEKKIE, OSZCZĘDNE W FORMIE. 
POWSTAŁE Z POŁĄCZENIA TYPOWEGO 
STOLIKA BIUROWEGO, TOALETKI 
KOSMETYCZNEJ I SEKRETARZYKA – BIURKO 
SKANDYNAWSKIE. ALTERNATYWA DLA 
OBSZERNEGO MIEJSCA PRACY – WYSTARCZY 
MU NIEWIELKI KĄCIK W MIESZKANIU.

czy toaletka

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

BIURKO

Dość specyficzne realia, jakie towarzyszą nam od marca wy-
musiły wiele zmian i rewolucji w dotychczasowych przy-
zwyczajeniach oraz trybie życia. Jedną z nich okazał się 

wymóg pracy i nauki w domu. Nie każdy z nas przewidział, szcze-
gólnie w niedużych mieszkaniach, „warsztat pracy biurowej” dla 
każdego z członków rodziny. Zwykle, jeśli nasz charakter pracy nie 
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wiązał się z pracą zdalną, wyjeżdżali-
śmy do biur. W domu wystarczył lap-
top na kolanach i wygodny fotel. Teraz 
zarówno dla naszych kręgosłupów, 
a  i jakości wykonywanych zadań, 
niezbędne okazało się wygospodaro-
wanie przyjaznego miejsca z biurkiem 
oraz wygodnym krzesłem.

PRZEDE WSZYSTKIM LEKKOŚĆ
Niewielkie wnętrza i już umeblo-
wane pokoje nie zawsze pozwalają 
na umieszczenie typowego, pełno-
wymiarowego pulpitu do pracy. I  tu 

przychodzi z pomocą skromne roz-
wiązanie – biurko skandynawskie. Wy-
różnia je przede wszystkim subtelność, 
oszczędna forma i  minimalistyczny 
styl. Do jego konstrukcji stosuje się 
bowiem lekkie materiały – stalowe, 
aluminiowe lub cienkie drewniane 
nóżki, pilśniową płytę meblową 
lub sklejkę np. z bambusa. Biurka 
tego rodzaju mają znacznie węż-
szy i krótszy blat od tradycyjnych, 
zwykle szerokość wynosi nie wię-
cej niż 50 cm, a długość  90-120 cm. 
Elementy wyposażenia, jak schowki 

i  szufladki, są również niewielkie 
oraz dość płytkie, tak aby umożliwić 
przechowywanie jedynie drobnych 
rzeczy, ale też nie dominować masyw-
nością i nie zabierać miejsca. 

WZORNICTWO 
SKANDYNAWSKIE
Dodatkowym atutem podkreślającym 
przejrzystość formy typowej dla wzro-
nictwa skandynawskiego są natu-
ralne niedominujące kolory – jasne lub 
bielone drewno, biel, szary i czerń. 
Biurka skandynawskie to meble 
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proste, pozbawione zdobień, ale nie 
nudne. O charakterze decyduje np. 
sposób umieszczenia szufladek,  nie-
konwencjonalnie rozstawione nogi 
czy kontrast materiałów. Takie wa-
lory dekoracyjne sprzyjają dopasowa-
niu biurka do każdej niemalże aranża-
cji. To mebel minimalistyczny, spokojny 
i przytulny w odbiorze. Biurko skandy-
nawskie znajdzie uzasadnienie pra-
wie w  każdym typie wnętrza. Odpo-
wiedni dla siebie model dostaną na 
rynku zarówno wielbiciele surowych 
form – miłośnicy stylu loftowego czy 
minimaliści, jak również osoby szu-
kające ciepłego wystroju, nawiązują-
cego do wiejskiego romantyzmu, eks-
kluzywnego stylu hampton czy wresz-

cie pasjonaci eklektyzmu i nawiązań 
do minionych epok we wnętrzarstwie.

JAK TOALETKA 
I SEKRETARZYK
Biurko w stylu skandynawskim to 
mebel bardzo funkcjonalny. Pozwala  
wygodnie wykorzystać blat roboczy  
zarówno do pracy na komputerze, jak 
i wszelkiej biurowej pracy manualnej, 
a  jednocześnie pomieścić biurowe 
przedmioty oraz dokumenty, zapew-
niając przy tym ład i dobrą organizację. 
Wiele modeli zawiera dodatkowe wy-
posażenie w postaci niewielkich nad-
stawek z organizerami i drobnymi 
szufladkami, które przeformatowują 
biurko w praktyczny sekretarzyk.

Zaletą wyboru takiego rozwiązania 
do wyposażenia domu na „czas przej-
ściowy” jest przede wszystkim to, że 
w momencie, gdy wrócimy do stan-
dardowego stylu życia, mebel może 
zmienić rolę. Doskonale posłuży jako 
toaletka np. w sypialni. Będzie można 
umieścić na niej niewielką lampkę 
nocną, lustro i akcesoria do codzien-
nej oraz wieczorowej toalety.
Biurko skandynawskie łatwo również 
wcieli się w rolę dekoracyjnego blatu 
w salonie, na którym będziemy mo-
gli wyeksponować bibeloty, zdjęcia 
rodzinne czy świeże kwiaty. Ten typ 
biurka to także dobry pomysł na prak-
tyczną konsolę w holu – pole odkładcze 
na klucze, telefon i torebki.

 FO
T.

 V
O

X



69

 SPRAWDZONE POMYSŁY  W MAŁYM KĄCIKU DO PRACY

BIURECZKO BAROWE
Atrakcyjną propozycją, wyjątkowo oszczędzającą 
przestrzeń we wnętrzu, jest indywidualne   
biurko-barek, które wykorzystuje przestrzeń 
wzwyż. Idealne rozwiązanie do umieszczenia 
w kącie – w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie 
nadaje się wprawdzie do pracy „na pełen etat”, 
ale jest najlepszym sposobem na pracę biurową 
z doskoku, kiedy nie chcemy podporządkować 
aranżacji wnętrza pracy.

POJEMNE SCHOWKI I SZUFLADY
Delikatne biurko o ażurowym kształcie może być wyposażone 
w praktyczne schowki i szuflady na całej powierzchni 
pod blatem. Ta przestrzeń okaże się niezwykle przydatna do 
przechowywania sprzętów biurowych oraz dokumentów, 
pozwalając na stałe utrzymanie pustego i w pełnym porządku 
blatu roboczego. Warto przyjrzeć się ładnemu wykończeniu, tak 
aby kolorystyka mebla dopasowana była do innych sprzętów 
w mieszkaniu, a jednocześnie przykuwała uwagę.

BLAT JAK W SEKRETARZYKU
Bardzo praktycznym rozwiązaniem w niektórych 
modelach biurka w stylu skandynawskim jest 
podnoszony w całości lub częściowo do góry 
blat. To bardzo wygodna funkcjonalność również 
zapewniająca porządek. Szczególnie kiedy z biurka 
korzystają dzieci, po skończonej pracy cały 
„warsztat” (kredki, kartki, zeszyty i inne drobiazgi) 
będzie można ukryć wewnątrz, pozostawiając blat 
czystym.

KONSOLA POMOCNICZA
Dobrym rozwiązaniem w zbudowaniu 
praktycznego kącika biurowego będą 
meble pomocnicze. Często w ofercie 
sklepowej wraz z niewielkimi biurkami 
oferowane są niewielkie komódki i konsole 
utrzymane w tym samym stylu. Konsola 
pomieści to, co nie zmieści się nam na 
biurku, a jednocześnie będzie mogła być 
wykorzystana w przyszłości w każdej innej 
roli w domu.
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z duszą

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

XXXXX
M oda na surowe wnę-

trza w  duchu czy-
stego minimalizmu 

zaczyna przemijać. W  global-
nym świecie, pełnym dyna-
micznych zmian coraz chęt-
niej poszukujemy przedmio-
tów trwałych, pięknych i  po-
nadczasowych. Dzisiaj na topie 
jest nawet bycie niemodnym, 
pod prąd i nie na czasie. „Old-
school” wiedzie prym w wielu 
dziedzinach, odważnie też 
wkracza do wnętrz. Nie omija 
też oświetlenia, a przecież jesz-
cze do niedawna, w  epoce do-
minacji minimalizmu lampy 
były „wielkim nieobecnym” 
– zastępowały je ukryte za ścia-
nami i  innymi osłonami źró-
dła światła bez opraw. Dzisiaj 
lampy „wychodzą z cienia”, sta-
jąc się bohaterami aranżacji. 

ŚWIATŁO 
NAWET NIEWIELKI, ALE STYLOWY 
AKCENT ŚWIETLNY MOŻE 
WPROWADZIĆ DO WNĘTRZA 
KLIMAT, WPISUJĄC SIĘ 
W KONCEPCJĘ ARANŻACYJNĄ 
LUB PRZECIWNIE PROWOKACYJNIE 
STAJĄC DO NIEJ W OPOZYCJI.
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XXXXX

Również te stare, z duszą. Po latach 
dominacji chłodnej stali i  nieskazi-
telnie przezroczystego szkła znów 
pokochaliśmy mosiężne oprawy 
w kolorze ciepłego starego złota oraz 
kolorowe szklane lub tkaninowe klo-
sze delikatnie filtrujące światło. 

ŚWIATŁO Z HISTORIĄ
Wielbiciele starych lamp mają 
w czym wybierać! Zabytkowe oprawy 
oświetleniowe stanowią spory seg-
ment wnętrzarskich antyków, a  to 
dlatego, że ich historia sięga głębiej 
niż dzieje samej elektryczności. Za-
nim powstała potrzeba osłaniania 
światła żarówki i stosowania przy tej 
okazji ozdobnych form osłon, swym 
kunsztem oraz  finezją zachwycały 
również lampy olejne, gazowe i  naf-
towe – przybierały one formy deko-
racyjnych wazonów lub kolumn wy-
konanych z żeliwa, mosiądzu, cynku, 
fajansu ręcznie malowanego lub por-
celany czy srebra, a  klosze robione 
ze szkła barwionego lub trawionego 
to prawdziwe cudeńka. Nic dziw-
nego, że często stawały się inspiracją 
dla form opraw ich następców – lamp 
elektrycznych. Oryginalne oprawy se-
cesyjne czy art déco zachwycają do 
dzisiaj swoim wyglądem – nie bez 
powodu bywają nazywane „świecą-

cymi dziełami sztuki”, a  ich światło 
nie tylko podkreśla formy samych 
opraw, ale też całego wystroju wnę-
trza. Lampy antyczne są drogie, ale 
nie jest to jednak rzeczywistość do-
stępna jedynie dla bogaczy zaopa-
trujących się w antykwariatach i ga-
leriach. Wielbiciele pchlich targów 
i  internetowi szperacze za grosze są 
w stanie wyłowić prawdziwe rarytasy. 
Wielu producentów oferuje oprawy 
stylizowane na stare – są wśród nich 
zarówno dość wierne kopie, jak i swo-
bodne stylizacje. 

ANTYKIEM 
W NOWOCZESNOŚĆ
Jak skorzystać z  zabytkowej lampy 
we wnętrzach nowocześnie zaaranżo-
wanych? Antyki traktuje się dzisiaj 
swobodnie, nie muszą one być ele-
mentem spójnych wnętrz „z epoki”. 
Współczesny eklektyzm nauczył 
nas, że przedmioty zacne, z  bogatą 
historią można swobodnie łączyć 
z nowoczesnymi elementami, nada-
jąc im nieco nostalgii, elegancji, cha-
rakteru i  piękna minionych epok.  
Również stare lampy, zarówno 
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te cenne, zabytkowe, jak i  stylizo-
wane na dawne są wspaniałą inspi-
racją do stworzenia wnętrz łączących 
„stare” z „nowym”. Oprawy oświetle-
niowe są wdzięcznym uczestnikiem 
nowoczesnych aranżacji, nawet tych 
surowych minimalistycznych – ocie-
plają one klimat wnętrza za sprawą 
nie tylko materiału opraw, ale też 
przyciągających uwagę, często fan-
tazyjnych form. 

W KONWENCJI VINTAGE 
Jest też grupa starych lamp, o któ-
rych nie można powiedzieć, że są 
antykami, a  mają swoją historię. 
To oprawy z  okresu PRL-u, które 
wraz z modą na styl MCM, również 
przeżywają swój renesans. Lampy 
z  barwnymi kloszami z  tkanin, 

szkła i  plastiku doskonale wpiszą 
się w klimat wnętrz w stylu vintage 
– polega na łączeniu elementów po-
zornie nie pasujących do siebie. Na 
topie są też lampy wyglądające tak, 
jakby właśnie wisiały w  starej szo-
pie lub podupadłym wiejskim domu. 
W  tej konwencji oprawy mogą być 
podniszczone i wyglądać na mocno 
zużyte. Dość duży segment lamp 
vintage, które wracają do łask two-
rzą oprawy wykonane z  kutego me-
talu – to prawdziwe dzieła kowal-
stwa artystycznego. Świetnym po-
mysłem, który zawsze sprawdza się 
w  tej konwencji, są również lampy 
naftowe. Mogą one stanowić na-
strojowe uzupełnienie klasycznego 
oświetlenia – zamiast świec czy 
modnych ostatnio latarenek.

NA GRANICY STYLÓW
Jest też wiele lamp, które łączą w so-
bie cechy oświetlenia klasycznego 
i  nowoczesnego – to propozycja dla 
tych, którzy nie mają odwagi sięgnąć 
po rasowy antyk, a poszukują opraw 
„z  duszą”. Wiele lamp współczesnej 
produkcji nawiązuje jedynie do pier-
wowzorów, często w  projektach tych 
mieszają się różne style z  przeszło-
ści, nawiązują też do tradycji różnych 
kultur. Elegancki styl połączony z wa-
kacyjnym luzem amerykańskich let-
nisk wyróżnia lampy w stylu hampton. 
Podstawy wykonane z drewna dobrej 
jakości lub malowanej ceramiki, ma-
teriałowe lub szklane klosze utrzy-
mane w  jasnej kolorystyce, czasami 
zdobione marynistycznymi wzorami 
to bezpieczna klasyka oświetleniowa 



 REKLAMA 

przeznaczona do salonów, sypialni 
i  ogrodów zimowych. Ustawione na 
parapetach budują nastrój domu rów-
nież z  zewnątrz – stają się symbo-
lem przytulnego domu, do którego 
każdy przechodzień ma ochotę zaj-
rzeć i ogrzać się w jego cieple. Do ga-
binetów warte polecenia są natomiast 
tradycyjne lampy bankierki. Zdobiące 
eleganckie biurka finansistów, praw-

ników i  biznesmenów lampy są roz-
poznawalnym przedmiotem kojarzo-
nym z  sukcesem oraz  wyszukanym 
stylem. Autentyczne przedwojenne 
bankierki można znaleźć w antykwa-
riatach i na internetowych aukcjach, 
ale ich ceny sięgają nawet kilku ty-
sięcy złotych. Na szczęście produ-
cenci oświetlenia oferują modele 
przypominające oryginalne szmarag-

dowe lampy bankierskie – są one tań-
sze niż oryginały, klosze są barwione 
na różne kolory. Stanowią jeden z naj-
popularniejszych rodzajów oświe-
tlenia biurowego również dzięki ich 
funkcjonalności. Nieco spłaszczony 
z tyłu i po bokach klosz zapewnia ide-
alne oświetlenie do pracy, a zielony 
kolor uspokaja, sprzyja koncentracji 
oraz twórczej energii. 
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STYLOWE LAMPY, KTÓRE NIE WYCHODZĄ Z MODY

Secesyjne klimaty
Oprawy oświetleniowe Art Nouveau 
(secesja) charakteryzują się płynnymi, 
falistymi liniami, abstrakcyjną lub 
geometryczną ornamentyką. 
Najbardziej znane żyrandole 
florentyńskie wyróżniały zdobienia 
zainspirowane motywami 
roślinnymi – ramiona żyrandoli 
dekorowane były płaskorzeźbami 
roślin, a wielobarwne osłony 
na żarówki przybierały 
kształty rozchylonych kielichów 
kwiatowych. Dodatkowej urody 
oprawom dodaje swoista asymetria 
w ustawieniu wszystkich elementów. 
Lampy stojące wspierane były na 
podstawach w kształcie postaci ludzkich 
i zwierząt lub fragmentów roślin. 
Charakterystyczne są oprawy naśladujące 
stare lampy naftowe.

Wciąż powracające 
art déco
Oryginały z lat 20. i 30. ubiegłego 
wieku to lampy wysokiej klasy zarówno 
pod względem projektowym, jak 
i materiałowym. Oprawy wykonywano ze 
stali, chromu i miedzi, klosze z wysokiej 
jakości szkła oraz porcelany. Wyróżnikiem 
lamp art déco są geometryczne kształty 
opraw – powtarzające się konstrukcje 
kątowe takie jak zygzaki oraz szewrony 
to kształty elementów kloszy i motywy, 
które były grawerowane w metalowych 
słupkach czy szklanych osłonach. Często 
pojawiają się też zaokrąglenia, dodające 
oprawom delikatności. Szkło kloszy jest 
białe, przejrzyste lub matowe, ale też 
malowane na rubinową czerwień lub 
szafirowy błękit.  

Ponadczasowy Tiffany 
Od początków XX wieku lampy 
Tiffany’ego olśniewają czarującymi 
witrażowymi kloszami inspirowanymi 
naturą. Skomplikowane wzory i motywy 
kloszy zaczerpnięte ze świata fauny 
oraz flory szybko zyskały na popularności 
i zostały ikoną stylu secesyjnego, 
a w późniejszym czasie ulegały 
uproszczeniu, stając się inspiracją 
dla geometrycznego stylu art déco. 
Poszczególne elementy witrażowych 
kloszy wycinano z kolorowego szkła, 
a następnie odpowiednio formowano, 
żeby ostatecznie zlutować je przy użyciu 
mieszaniny cyny i ołowiu. Podstawy lamp 
wykonywane były z brązu, często i one 
przybierały fantazyjne kształty.
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WYZWANIA, KTÓRE WĄSKIE 
POMIESZCZENIE STAWIA 
PRZED NAMI SĄ DUŻE, 
JEDNAK NOWOCZESNE 
ROZWIĄZANIA 
PROJEKTOWE I MATERIAŁY 
WYKOŃCZENIOWE 
POZWALAJĄ WYKREOWAĆ 
ATRAKCYJNE WNĘTRZE!

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

kuchnia
– szerokie 
możliwości

WĄSKA
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Z wąską i  zazwyczaj małą kuch-
nią można się najczęściej spo-
tkać w budownictwie z czasów 

PRL-u  – takie wnętrza planowano 
wówczas nie tylko w  mieszkaniach, 
ale równie często w domach jednoro-
dzinnych, których metraż nie mógł 
przekraczać 100 m2. Remont domu 
czy mieszkania to doskonały pretekst 
na unowocześnienie kuchni, a przede 
wszystkim podniesienie funkcjo-
nalności tego wnętrza, jednak nie 
wszystkie elementy da się zmienić. 
Zobaczmy, jak dodać urody i  funk-
cjonalności wąskiemu pomieszczeniu 
przy różnorodnych ograniczeniach.

ARANŻACYJNA ROLA OKNA
Wpływ na postrzeganie przestrzeni 
ma zarówno usytuowanie okna, jak 
i jego wielkość oraz kształt. W wąskich 
kuchniach najczęściej jest ono usytu-
owane na krótszej ścianie – jeśli jest 
na wprost wejścia, doskonale buduje 
wrażenie głębi, jest to też okazja, by 
wciągnąć krajobraz za oknem w aran-
żację kuchni. Jeżeli podczas remontu 
domu okno można powiększyć, do-
brym sposobem będzie wybór okna 
panoramicznego lub pasmowego, do-
skonale sprawdzi się także narożne – 
szerokie przeszklenie doda wnętrzu 
lekkości i  je optycznie poszerzy. Na-
tomiast gdy wymiana stolarki okien-
nej jest niemożliwa, zadbajmy o zmi-
nimalizowanie przesłon okiennych. Za-
miast firanek czy zasłon zamontujmy 
nad przeszkleniem lekkie rolety lub 

żaluzje, które nie będą ograniczać ich 
powierzchni. 

MEBLE Z ROZMYSŁEM
Wąska kuchnia wymaga przede 
wszystkim przemyślanego pro-
jektu zabudowy. Standardem jest za-
planowanie ciągów szafek dolnych 
i  górnych. Przy takiej aranżacji ła-
two o  efekt tunelu, szczególnie je-
śli szafki na tych samych wysoko-
ściach będą umieszczone równolegle 
na dłuższych ścianach pomieszcze-
nia lub na planie litery U. Wrażenia 
ciasnoty unikniemy przy zabudowie 

na planie liter L lub I. Warto też roz-
ważyć rozbicie ciągłej zabudowy. Do-
bry efekt da zaplanowanie tylko na jed-
nej ścianie szafek górnych i  dolnych, 
druga może być zajęta jedynie przez 
dolne, na trzeciej można wtedy zor-
ganizować nawet wysokie kargo oraz 
umieścić w  słupku piekarnik i  mi-
krofalówkę. Jeśli obok jest spiżarnia, 
można zredukować zabudowę do sza-
fek dolnych. Bardzo pomocna może 
się okazać szafka na kółkach, która 
posłuży nie tylko do przechowywa-
nia rzeczy, ale spełni też funkcję do-
datkowego blatu roboczego. W kreacji 
przestrzeni pomocne będą półki, re-
lingi, listwy i taśmy magnetyczne, ha-
czyki oraz uchwyty, które jednocze-
śnie przejmą rolę szafek. Jest także 
możliwość zróżnicowania głębokości 
szafek – na jednej ze ścian lub tylko 
na jej fragmencie można zastosować 
nieco płytsze od standardowych 50-
-55 cm, Pamiętajmy jednak, że 

ŚWIATŁO NATURALNE 
I WIDOK NA OTOCZENIE 

POWIĘKSZAJĄ 
OPTYCZNIE MAŁĄ 

KUCHNIĘ, DLATEGO 
OKNO NALEŻY JAK 

NAJMNIEJ ZASŁANIAĆ.
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płytsza zabudowa może utrudnić lub 
wręcz uniemożliwić montaż płyty ku-
chennej czy zlewozmywaka, których 
wymiary są dostosowane do standar-
dowych blatów o głębokości 60 cm.

MAGIA KOLORÓW, 
WZORÓW I FAKTUR
To, że jasne barwy powiększają wnę-
trza, stało się prawdą powszechnie 
znaną. W wąskiej kuchni warto więc 
zastosować szafki z  frontami w  na-
dal modnych odcieniach bieli czy sza-
rości. Dobrym wyborem będą także 
pionowe elementy zabudowy z  ry-

sunkiem jasnego drewna, na przy-
kład bielonego dębu lub brzozy. Jed-
nak nie bójmy się także ciemniej-
szych barw. Jasne skrzydła szafek 
można zestawić z ciemnymi blatami, 
których przedłużeniem kolorystycz-
nym i materiałowym może być ściana 
nad blatem. Taki kontrast pozwoli do-
dać wnętrzu głębi. Dobrym rozwiąza-
niem będzie też zróżnicowanie kolo-
rystyczne frontów szafek rozplano-
wanych na poszczególnych ścianach. 
Warto jednak utrzymać je w takiej sa-
mej tonacji oraz pomyśleć o detalach 
łączących poszczególne elementy za-

budowy. Takim łącznikiem może być 
kolor ścian, sufitu, stolarki drzwio-
wej czy okiennej, barwa opraw oświe-
tleniowych lub ozdób i sprzętu AGD.  
Podobną rolę może odegrać struktura 
i  wzór blatu lub okładziny ściennej, 
a także sposób wykończenia frontów. 
Efekt przestrzenny da choćby zesta-
wienie lakierowanych błyszczących 
frontów szafek z matowym trawerty-
nem na ścianach i podłodze. Taka gra, 
fakturami czy kolorami może zastąpić 
wszelkie dekoracje.

WIELKIE OTWARCIE
Inny sposób na zbyt wąską kuchnię to 
zlikwidowanie jednej ze ścian dzielącej 
kuchnię i sąsiadujące z nią pomieszcze-
nie. Włączenie wąskiej kuchni w prze-
strzeń pokoju dziennego pozwoli wy-
eliminować wrażenie ciasnoty, a przy 
tym może poszerzyć wszystkie jej 
strefy oraz wzbogacić o nowe, na które 
w  wąskim, ciasnym wnętrzu trudno 
wygospodarować miejsce. Otwarcie 
tego wnętrza umożliwi zaprojektowa-
nie dużej spiżarni w postaci sięgającej 
do sufitu szafy, która nie będzie w ta-
kim rozwiązaniu przytłaczać, tak jak 
obserwuje się to często w zamkniętej 
kuchni. Brak ściany da także możli-
wość zaaranżowania wyspy lub półwy-
spu, na które będzie można przenieść 
funkcje robocze, np. gotowanie czy 
zmywanie. Można je zaprojektować 
od strony kuchni, natomiast od stro- 
ny pokoju dziennego na wyspie lub 
półwyspie warto wygospodarować 
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miejsce na niewielki blat jadalniany, 
idealny do organizowania na nim 
śniadań czy popołudniowej kawy, 
a nawet zabawy lub nauki dzieci pod 
okiem gotujących rodziców. Zorgani-
zowana prostopadle do pozostałych 
szafek przestrzeń graniczna może też 
optycznie poszerzać wąski aneks ku-
chenny. Otwarcia kuchni nie należy 
się obawiać – na rzecz jej połącze-
nia z  innymi aneksami strefy dzien-
nej przemawiają choćby efektowne 
rozwiązania estetyczne. Sprawiają, 
że kuchnia harmonijnie wpisuje się 
w  aranżację jadalni, holu czy czę-
ści wypoczynkowej. Za sprawą zmy-
warki z widoku znikną brudne naczy-
nia,  wydajnie pracujący okap pozwoli 
uniknąć rozprzestrzeniania się inten-
sywnych zapachów przyrządzanych 
potraw. Naszym sprzymierzeńcem są 
także ruchome przesłony, takie jak ro-
lety czy drzwi przesuwne.

KREACJA ŚWIATŁEM
Rola światła i to zarówno naturalnego, 
jak i sztucznego należy do pierwszo-
planowych w każdej kuchni – to dzięki 
niemu mamy komfort przyrządza-
nia posiłków, równie istotny jest jego 
udział w  budowaniu stylu oraz  cha-
rakteru tego wnętrza. W  wąskiej 
kuchni światło poza funkcją użyt-
kową może być istotnym elementem 
powiększającym optycznie wnętrze. 

Planując oświetlenie sztuczne, za-
dbajmy o jego zainstalowanie na kilku 
niezależnych obwodach. To sprawi, że 
będzie je można włączać odpowiednio 
do naszych potrzeb. Pozwoli to rów-
nież na zbudowanie głębi we wnętrzu. 
Optyczne przesunięcie ścian umoż-
liwią także źródła światła zamonto-
wane za ekranami, których funkcję 
może spełnić zabudowa pasa ścien-
nego między szafkami dolnymi a gór-
nymi oraz nad szafkami górnymi czy 
też nad sufitem podwieszanym. 

Postaw na spoty
Dobrym sposobem na 
poprawienie proporcji 
wąskiej kuchni będzie także 
użycie odpowiednich opraw 
oświetleniowych. Warto 
wykorzystać spoty, czyli 
minimalistyczne oprawy 
punktowe. To lampy, które 
pozwalają wyeksponować 
pożądany element wnętrza, 
a także jego określony obszar. 
W kuchni sprawdzą się modele 
z funkcją regulowania kierunku 
padania światła. Oszczędna 
forma tego typu lamp pozwala 
na zbudowanie rytmicznych 
kompozycji na suficie, 
nawiązujących do uchwytów 
szafek lub kształtu zabudowy 
kuchennej. Ma ona wpływ także 
na zbudowanie harmonijnego 
połączenia z nowoczesną 
zabudową kuchni.
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PRZYJEMNE CIEPŁO WOKÓŁ 
ORAZ PODGRZANY RĘCZNIK 
TO COŚ, CO ZDECYDOWANIE 
WPŁYWA NA KOMFORT 
KORZYSTANIA Z ŁAZIENKI. 
DOBIERZMY JEDNAK
GRZEJNIK, KTÓRY NIE TYLKO 
BĘDZIE OGRZEWAŁ,
ALE TAKŻE PIĘKNIE SIĘ 
PREZENTOWAŁ!

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

GRZEJNIK
G rzejnik łazienkowy, 

pomimo popularno-
ści ogrzewania pod-

łogowego, wciąż należy do naj-
bardziej niezbędnych sprzętów 
w  łazience i  to nie tylko z  po-
wodów swoich funkcji grzew-
czych. To również element funk-
cjonalny, a  jednocześnie mocno 
wyraziste w  wyglądzie. Produ-
cenci oprócz tradycyjnych dra-
binek oferują wiele ciekawych 
form, często wręcz zaskakują-
cych, a projektanci wnętrz coraz 
częściej wykorzystują stylistykę 
grzejników, aby nadać łazience 
charakter.  

KLASYCZNE DRABINKI
Standardowe grzejniki łazien-
kowe wyglądem przypominają 
drabinę, dlatego powszechnie 
nazywane są grzejnikami drabin-
kowymi. Zazwyczaj zbudowane 
są z dwóch kolektorów pionowych 
o  przekroju okrągłym (owal-
nym) lub kwadratowym, połączo-
nych szeregiem poziomych rurek 

Modny
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(kolektorów). Najczęściej kolektory 
poziome są okrągłe (rurowe) lub mają 
postać płaskich  paneli o różnej szero-
kości. Sposób ich ukształtowania de-
cyduje o wyglądzie grzejnika, a także 
miejscu montażu. Znajdziemy za-
równo modele pionowe, jak i poziome 
(czyli szersze niż wyższe).

NIEOGRANICZONE FORMY
W kategorii kształtów grzejników nie 
ma dzisiaj praktycznie żadnych ogra-
niczeń. Oferta producentów jest bar-
dzo szeroka – od wspomnianych już 
klasycznych drabinek, przez szeroką 
gamę zestawień symetrycznych i  asy-
metrycznych, po grzejniki w kształcie 
łuku, zestawione pod kątem czy cięte 
pod ściany ze skosami. Projektanci po-
trafią wykorzystać konstrukcję grzej-
nika jako ściankę działową o  delikat-
nym ażurowym przepierzeniu, a  także 
ukryć za lustrem (np. srebrnym lub 
grafitowym) zwiększając jego funk-
cjonalność. Ciekawymi rozwiąza-
niami są modele z kolorowymi nadru-
kami (duża gama wzorów do wyboru 
daje możliwości indywidualizacji pro-
jektu) czy pokryte specjalną powłoką, 
na której można pisać. Grzejnik może 
także odzwierciedlać nasze pasje – nic 
nie stoi na przeszkodzie, by przypo-
minał np. gitarę. 

KOLOROWE MATERIAŁY 
Do produkcji grzejników łazienko-
wych najczęściej wykorzystuje się stal 
(rzadziej aluminium czy miedź), którą 
następnie zabezpiecza się antykoro-

zyjnie na przykład poprzez piaskowa-
nie i  fosforanowanie oraz/lub malo-
wanie warstwą lakieru podkładowego 
metodą  kataforezy – dodatkowe war-
stwy zwiększają odporność grzejnika 
na korozję i wydłużają jego żywotność. 
Całość pokrywa się warstwą lakieru, 
który tworzy na ich powierzchni ide-
alnie gładką i przede wszystkim od-
porną na wilgoć powłokę. Także 
wszelkie połączenia poszczególnych 
elementów są wykonywane ze szcze-
gólną starannością.
Najczęściej do łazienek wybierane są 
grzejniki chromowane, białe, czarne 
lub brązowe. Jednak to nie jedyne 
kolory. Wielu producentów – szcze-
gólnie ci, którzy oferują prestiżowe 
marki –  proponuje swoje wyroby 
w dowolnym kolorze z palety RAL. 
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Oznaczato,żemożemywybieraćspo-
śród 200 kolorów. Kupując grzejniki
łazienkowe, zarówno standardowe,
jaki dekoracyjne,powinniśmyzwró-
cićuwagęnaokres gwarancji.Długi(8- 
-10lat)świadczymiędzyinnymio do-
brym zabezpieczeniu przed korozją
i dajepewnośćdługoletniegobezawa-
ryjnegoużytkowaniagrzejnika.

ELEKTRYCZNY CZY WODNY
Grzejnikłazienkowymożebyćwodny
(zasilany z  c.o.), elektryczny lub
wodny z  grzałką elektryczną – pro-
dukty elekryczne przydadzą się na przy-
kład do dogrzania łazienki lub susze-
nia ręczników poza sezonem grzew-
czym. Dowielumodeli wodnych już
w trakcieichużytkowaniamożna do-
kupić i zamontować grzałki elektryczne. 
Każdy producent oferuje określoną
grzałkę  do konkretnego grzejnka
–  element grzejnymusi zmieścić się
w  króćcu grzejnika.Moc grzałki po-
winna być mniejsza od mocy grzej-
nika łazienkowego. Stosowane są
różne zasady jej doboru. Niektórzy
zalecają,abymocgrzałkibyłaconaj-
mniejo 100-150 Wmniejszaodmocy
grzejnika, np. gdy grzejnikmamoc
500W,tomocgrzałkipowinnawyno-
sić 350W. Inni proponują proporcjo-
nalnezmniejszenietejwartości– moc
grzałki to 70-80%mocygrzejnika ła-
zienkowego.Grzałka elektryczna może 
być wyposażona w  programator z funk-
cją czasu i temperatury.Pozwalaondo-

stosowywać temperaturę w  łazience
do potrzebużytkowników,a jednocze-
śnieoszczędniezużywaćenergięelek-
tryczną. Większość grzałek wyposa-
żonajestw dwatermostaty:termostat
pracy(około75°C)oraztermostatbez-
pieczeństwa(około95°C).

JEST MOC
Dobierając grzejnik do łazienki
–  oprócz wyglądu – pod uwagę po-
winniśmy wziąć również jego moc,
czyli zdolność do oddawania ciepła.
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Wartość ta podawana jest w  watach
– informacja na ten temat powinna
znaleźć sięna etykiecie energetycz-
nejdołączonejdokażdegoproduktu.
Mocgrzejnikamusi odpowiadać za-
potrzebowaniunaciepłodanegopo-
mieszczenialubjeprzewyższać.Dla
łazienek jest to przedziałod 100 do 
150 W na każdy m2.Wartośćtazależy
odlokalizacjipomieszczenia,rodzaju
ociepleniaścian i  ilościokien.Rów-
nieważnejestumiejscowieniegrzej-
nika i  stopień jego zasłonięcia. Od-
powiednie do obliczonej mocy mo-
dele grzejników dobieramy z  ka-
talogu producenta. Zwykle nie ma
problemu z  dopasowaniem wymia-
rów do planowanego miejsca mon-
tażu,ponieważwiększość grzejników 
łazienkowych dostępnych jest w kilku 
rozmiarach.W katalogachproducen-
tów moc grzejników podawana jest
dlaokreślonejtemperaturyzasilania
i powrotu instalacji c.o. oraz tempe-
ratury w  pomieszczeniu. Jeśli para-
metryinstalacjigrzewczej,doktórej
jest przeznaczony grzejnik są inne,

należy zastosować podane w  kata-
logu producenta współczynniki ko-
rekcyjne zwiększajace (lub zmniej-
szające) obliczoną moc grzejnika.
W przeciwnymrazie ilośćciepłaod-
dawanego przez grzejnik do po-
mieszczenianiebędziezgodnaz na-
szymioczekiwaniami.

FUNKCJONALNE DODATKI
Klasyczny wygląd grzejników spra-
wia,żemożnaprzy ichpomocyzre-
alizowaćciekawekoncepcjewystroju
wnętrza połączone z  funkcjonalno-
ścią.Dowielumodelimożemydoku-
pić szereg akcesoriów (na przykład
wieszaki, haczyki, relingi, uchwyty czy 
półki), zwiększając tym samym za-
kres wykorzystania grzejnika. Za-
zwyczaj elementy dodatkowe do-
stępnesąw klasycznejbielilubchro-
mowane, dzięki czemu łatwo dobie-
rzemy je praktycznie do każdego
modelu. Już na etapie kupna grzej-
nika, warto zapytać sprzedawcę, ja-
kie akcesoria dodatkowe oferuje
producent.

W bezpiecznym miejscu
Grzejnik łazienkowy nie może 
zostać zamontowany zbyt blisko 
umywalki, wanny czy kabiny 
prysznicowej. Modele zasilane 
wodą z c.o. umieszczamy 
minimum 20 cm od tych 
urządzeń. Natomiast w przypadku 
grzejników elektrycznych dystans 
ten wynosi 60 cm. Ponadto nie 
należy montować grzejnika pod 
kratką wentylacyjną. Odpowiada 
ona za wymianę powietrza i tym 
samym może pochłaniać ciepło. 
Pod uwagę powinniśmy wziąć także 
estetykę – miejsce montażu musimy 
dopasować do wnętrza, niektóre 
grzejniki warto wyeksponować.
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MIGOTLIWE ŚWIECE, PEŁNE CZERWIENI I POMARAŃCZU OWOCE, SUSZONE 
KWIATY, TRAWY I LIŚCIE – TO DEKORACJE ODDAJĄCE TEN (W PRZECIWIEŃSTWIE DO 
PONUREJ SŁOTY) UROKLIWY KLIMAT JESIENI. WARTO WYPEŁNIAĆ WNĘTRZE CIEPŁYMI 
OZDOBAMI, SZCZEGÓLNIE KIEDY Z ŁATWOŚCIĄ MOŻEMY WYKONAĆ JE SAMI, A WIELE 
ATRAKCYJNYCH DARÓW DOSTARCZY NAM BEZPŁATNIE OGRÓD, PARK LUB LAS.

Urokliwa
jesień
w stroiku

1 2

DIY
ZRÓB TO SAM

Do wykonania stroika potrzebne będą: ozdobna, ceramiczna osłonka, 
świeca o średnicy mniejszej niż doniczka, gąbka florystyczna (sucha), 
pistolet do klejenia na gorąco, nożyczki i ostry nożyk, suszone rośliny 
(np. kocanka ogrodowa, suchołuska różowa, suchokwiat, miechunka 
rozdęta, mikołajek nadmorski, zatrwian, przegorzan pospolity, zioła i trawy 
ozdobne), gałązki owocowe (np. dziurawiec ozdobny, ostrokrzew, dzika 
róża, kalina, jarzębina, rokitnik, ognik).

Gąbkę florystyczną dopasowujemy do średnicy 
doniczki, pamiętając, że zazwyczaj  osłonka 
zwęża się ku dołowi. Ostrym nożykiem 
docinamy ją na wymiar i ewentualnie 
modelujemy u dołu.
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AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

Dociętą odpowiednio gąbkę florystyczną umieszczamy 
w osłonce, tak by wypełniła ją dość sztywno i nie 
poruszała się pod naciskiem w dalszych etapach 
dekorowania stroika.

Czekając, aż świeca przyschnie, przygotowujemy 
elementy kwiatowe docinając pod kątęm łodyżki tych, 
które będziemy wbijać w gąbkę oraz oczyszczając te, 
które będziemy doklejać.

Kolejno dobieramy efektowne suszone kwiaty, zioła 
i trawy wbijamy w gąbkę lub doklejamy za pomocą 
pistoletu do rantu osłonki oraz do siebie samych. 
Budujemy wokół świecy dekoracyjny wianek.

Rzadsze i puste przestrzenie dopełniamy dekoracyjnymi 
gałązkami owocowymi, trawami i ziołami, tworząc 
zwartą, gęstą kompozycję.

Finalnie część drobnych elementów roślinnych możemy 
dokleić również do samej świecy. Jesienny bukiet warto  
wzbogacić także o dodatki pasmanteryjne: ozdobne 
wstążki i taśmy.

Rozgrzewamy pistolet i nanosimy ostrożnie niewielką ilość 
kleju na wierzch gąbki. Następnie sprawnym i szybkim 
ruchem stawiamy oraz przyklejamy świecę. Dół świecy 
musi być równy i czysty – pozbawiony np. produkcyjnych 
naklejek. 

4

5 6

7 8

Ozdobne dodatki, przydatne akcesoria oraz narzędzia pomocne w wykonaniu 
dekoracji dobierzesz w sieci sklepów PSB Mrówka.

3
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JESIENNE WYPADY DO DOMKU LETNISKOWEGO LUB NA PODMIEJSKĄ 
DZIAŁKĘ TO ZUPEŁNIE COŚ INNEGO NIŻ PODRÓŻ DO PENSJONATU LUB 
AGROTURYSTYKI. NA WŁASNEJ DZIAŁCE CZEKAJĄ NAS O TEJ PORZE ROKU 
ZARÓWNO PRZYJEMNOŚCI, JAK I WIELE OBOWIĄZKÓW. 

JESIENNY
alfabet działkowca

Własne letniska doceniliśmy w tym 
roku jak nigdy dotąd – pandemia 
spowodowała ogromny wzrost po-

pularności tej formy wypoczynku. Wiele osób 
zdecydowało się na zakup tego typu nieru-
chomości. Dla nowych nabywców dopiero 
jesień będzie sprawdzianem, co w praktyce 
oznacza bycie właścicielem domu letniego. 
Stworzyliśmy alfabet letniskowców specjal-
nie dedykowany na jesienne pobyty. Ponie-
waż z wyjazdem na działkę wiąże się swo-
boda, równie swobodnie potraktowaliśmy 
nasze pozycje w alfabecie. Niech będą one 
przedłużeniem wakacyjnego luzu i to nieza-
leżnie, czy jedziemy na działkę na dłużej, czy 
jest to tylko weekendowy wypad. Pracujmy, 
przygotowując działkę na zimę, ale też od-
poczywajmy, korzystając z dobrodziejstw tej 
pory roku!



89

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

A JAK AKTYWNOŚĆ DLA ZDROWIA I PRZYJEMNOŚCI

R jak relaks 
Postawmy ten cel jako priorytet każdego pobytu. 
Letnisko to nieruchomość wymagająca pracy, ale 
nawet wtedy jest to nasz dom wakacyjny, w którym 
można spędzić jesienny urlop według własnego gustu! 
O tej porze roku jak nigdy możemy być w zgodzie ze 
sobą – nie rezygnujmy z zajęć, które lubimy najbardziej. 
Wyprawy na grzyby o świcie, spacery przy każdej 
pogodzie czy przytulne popołudnia z filiżanką herbaty 
przed kominkiem – jesień oferuje wiele urozmaiconych 
form relaksu. Być może dopiero teraz, gdy krajobraz 
przybiera jesienne barwy, a okolica wyludnia się od 
turystów, pojawia się możliwość odkrycia swojego 
letniska na nowo. Brak upałów zwiększa szanse na 
wyprawy rowerowe i długie spacery. Mogą one być 
okazją do zobaczenia okolicznych pejzaży w nowej 
odsłonie, można też zwiedzić zabytki i miejsca, które 
w sezonie są zapełnione turystami, nawdychać się 
do woli rześkiego powietrza. Często dopiero teraz 
możemy też poczuć się jak lokalny mieszkaniec – to 
doświadczenie trudne do osiągnięcia w ścisłym sezonie. 

G jak gospodarz
Bycie gospodarzem relaksuje, ale również 
zobowiązuje. Jesienny poranek rozpocznijmy od 
przechadzki po domu – koniecznie z kubkiem kawy, 
by nie stracić odprężającego charakteru pobytu 
– z kartką i długopisem. Zapisujmy wszystkie usterki, 
niedociągnięcia, które powinniśmy załatwić po 
sezonie, a jeszcze przed nadejściem zimy. Może nie 
domyka się okiennica, przecieka kran, skrzypią drzwi 
lub oderwały się listwy przypodłogowe? W ogrodzie 
oprócz typowych czynności pielęgnacyjnych 
i ewentualnych zbiorów może być konieczne wycięcie 
uschniętego drzewa lub naprawa płotu. Jesienne 
pobyty możemy też wykorzystać na pozałatwianie 
spraw związanych z utrzymaniem nieruchomości 
– może trzeba będzie w tym celu wybrać się do 
miejscowych urzędów? Połączmy te wizyty z wyprawą 
do sklepu po farby, gwoździe i żarówki, ale też z jakąś 
formą relaksu – do pobliskiej wsi lub miasteczka 
wybierzmy się rowerem albo połączmy wyprawę 
urzędową ze zwiedzeniem niepoznanego jeszcze 
zabytku. 

P jak pies
Nasze czworonogi oczywiście towarzyszą nam w jesiennych 
wyprawach na działkę! Trzeba jednak wiedzieć, że wraz 
z końcem upalnych słonecznych dni, zmieniają się także potrzeby 
zwierząt. Jesienią nie są już tak ekspansywne jak wiosną czy 
latem, ale póki jest ładna pogoda, nie zatrzymujmy zwierząt 
w domu, dajmy im się powygrzewać na świeżym powietrzu! 
Jesienny pobyt w plenerze z psem może być bardzo przyjemny, 
niestety musimy też liczyć się z tym, że nadal robią w ogrodzie 
wiele szkód. Jeśli ziemia jest naruszona – bo np. wykopujemy 
właśnie warzywa – możemy być pewni, że pies przekopie ją 
na nowo, robiąc przy tym sporo bałaganu. W deszczowe dni 
z pewnością pupil przyniesie sporo błota do domu. Zanim 
zabierzemy psa do lasu, zabezpieczmy go przed kleszczami. 
Uwaga też podczas grzybobrania! Na trujące odmiany powinni 
uważać nie tylko ludzie, ale również zwierzęta. Kontrolujmy, co 
jedzą i czego szukają w trawie. 
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G jak grzybobranie
To jedna z ulubionych form relaksu 
działkowców – już sam zapach 
lasu zachęca nas do polowania na 

dorodne okazy borowików, maślaków 
czy podgrzybków. Na grzybobranie 
zabierzmy przewiewny kosz, torebki 
foliowe nie są dobrym pomysłem 
– grzyby szybko w nich się zawilgocą, 
a po wielogodzinnych wędrówkach 
po lesie niektóre mogą nawet 
zapleśnieć. Konieczny będzie też 
ostry niewielki nóż, np. z powłoką 
ceramiczną. Nie zbierajmy grzybów 
przy zakładach produkcyjnych, jak 
również rosnących w rowach lub na 
skraju lasu, przy drogach o dużym 
natężeniu ruchu – grzyby wchłaniają ze 
swego otoczenia metale ciężkie i inne 
zanieczyszczenia. Gdy tylko wrócimy 
do domu, zbiory należy jeszcze raz 
dokładnie obejrzeć. Egzemplarze 

budzące wątpliwości, np. przejrzałe 
czy zarobaczywione należy wyrzucić. 
Resztę oczyszczamy i przecieramy 
ściereczką, pamiętajmy, by ich nie myć. 
Po wstępnej obróbce zadecydujmy 
o ich dalszym przetworzeniu. Do 
suszenia wyśmienite będą borowiki, 
koźlaki i podgrzybki – wykonany z nich 
susz będzie doskonały do zimowych 
zup, farszów i sosów. Gdy pogoda jest 
słoneczna, dobrym sposobem jest 
ich nawleczenie na nitkę i suszenie 
na słońcu. Można też suszyć je 
w piekarniku – w temperaturze od 50 
do 70oC lub w suszarce spożywczej, 
którą wykorzystamy również do 
suszenia owoców i warzyw. Warto 
zainwestować w takie urządzenie.

R jak rower
Zróbmy tyle przejażdżek, ile się 
da o tej porze roku, a następnie 
przygotujmy rowery do zimy. 
Koniecznie wtedy trzeba prawidłowo 
zakonserwować wszystkie pojazdy. 
Najważniejszym zabiegiem jest 
dokładnie umycie rowerów. 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 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, pompujemy koła.

S jak sąsiad
Zaprzyjaźniony sąsiad to na letnisku 
kluczowa „instytucja” o każdej porze 
roku – podczas naszej nieobecności 
ma zawsze oko na nasz dom, 
a w czasie wspólnych pobytów jest 
z kim pogadać! Jeśli jednak nie 
przeniesiemy się na działkę na całe 
lato, to w sezonie prawdopodobnie 
będziemy się z sąsiadami mijać 
– nasze urlopy mogą przypadać 
w różnych terminach, a duża część 
właścicieli domków letniskowych 
wynajmuje je turystom. Jesienią 
wszyscy ściągają na swoje działki 
– teraz już niespiesznie można 
wypić z sąsiadem kawę czy choćby 
pogawędzić przy płocie, planując 
przy tym wspólne przedsięwzięcia. 
Może trzeba np. razem znaleźć 
sposób na kreta nierespektującego 
granic działki czy zaplanować 
odnowienie wspólnego ogrodzenia?     
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U jak ubrania
Zazwyczaj w domku letniskowym 
mamy „działkowe ciuchy”, których 
używamy tylko w tym miejscu. Jednak 
zostawione na zimę w nieogrzewanych 
pomieszczeniach i niewłaściwie 
składowane wiosną mogą być nie 
do użycia – zazwyczaj są lekko 
zawilgocone i mają nieprzyjemny 
zapach. Jeśli chcemy je pozostawić 
w domku na zimę, powinny być czyste 
i odpowiednio przechowywane. 
Jesienią zadbajmy też o inne tekstylia 
w domku – ostatnie ciepłe dni 
powinniśmy wykorzystać na pranie 
i suszenie na świeżym powietrzu 
ciężkich tkanin, koców, polarów itp. Ze 
względu na ryzyko wilgoci wszystkie 
tekstylia – ubrania, ręczniki, zasłony 
i koce – najlepiej przechowywać 
w workach próżniowych zgrzewalnych.
Są one doskonałą ochroną przed 
działaniem kurzu, moli i wilgoci. Ich 
zaletą jest również oszczędność 
miejsca. Jeśli w domku nie ma 
ryzyka zawilgocenia, śmiało możemy 
korzystać z plastikowych pudeł 
i tekstylnych worków.

O jak okiennice
Jesień to doskonała okazja, by zrobić przegląd techniczny starych 
okiennic, sprawdzić ich okucia, mogą one też wymagać pomalowania. 
W nowym domu letniskowym to najlepszy czas, by je zamontować. 
Choć obecnie produkowane okna i rolety zewnętrzne przejęły wiele 
funkcji ochronnych okiennic, nadal docenia się ich atuty. 
Nawet w nowych domach letniskowych są uznawane za niezastąpiony 
element, głównie ze względów bezpieczeństwa w czasie nieobecności 
właścicieli – nadal stanowią przeszkodę dla włamywaczy. Mniej 
istotna jest aktualnie ich rola ochronna przed nadmiernym słońcem 
czy wścibskim okiem sąsiada – rzadko kto z tych powodów zasłania 
okiennice w ciągu dnia. Natomiast wzbogacone o nowoczesne 
systemy termoizolacji i przeciwwłamaniowy lepiej niż kiedyś izolują 
akustycznie, a ich obsługę ułatwiają elektroniczne systemy otwierania 
i zamykania. Okiennice, nawet gdy przesłaniają okna, umożliwiają 
wietrzenie wnętrza – nocą pozwalają na spanie przy otwartych 
oknach bez ryzyka inwazji owadów. Nadal odgrywają też ważną rolę 
dekoracyjną – kolorowe okiennice to znak charakterystyczny budujący 
klimat letnich domów. 

S jak STOP wilgoci
Wystarczy jedno ognisko wilgoci 
na ścianie przed sezonem, byśmy 
po zimie musieli zmagać się 
z usuwaniem grzyba ze wszystkich 
ścian. Przed zimą trzeba więc 
koniecznie zabezpieczyć domek 
przeciwwilgociowo, a nie jest to trudne. 
Wystarczy jedynie sprawdzić stan 
wszystkich ścian – jeśli zauważymy 
na nich ślady grzybów czy wilgoci, 
od razu zastosujmy środki grzybobójcze. 
Zamykając domek na zimę, trzeba też 
pozostawić szafki otwarte, co pozwala 
zachować cyrkulację powietrza. Warto 
także owinąć folią meble tapicerowane. 
Można profilaktycznie zastosować 
osuszacz powietrza – dzięki temu 
upewnimy się, że poziom wilgoci 
w pomieszczeniu jest odpowiedni, 
a wiosną nie powita nas zapach 
stęchlizny. 
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B jak bezpieczeństwo
Jesień to czas najwyższy, by zabezpieczyć dom 
przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi 
i złodziejami. Dobrze jest wykupić ubezpieczenie 
nieruchomości od zdarzeń losowych i kradzieży 
z włamaniem. Pamiętajmy jednak, że domek 
letniskowy możemy ubezpieczyć jedynie wtedy, 
kiedy posiadamy polisę mieszkaniową. Pewien 
zakres bezpieczeństwa zapewni nam firma 
ochroniarska i system alarmowy. Żadne z tych 
rozwiązań nie zwalnia nas jednak z własnych działań, 
które powinniśmy wykonać przed zimą. Jeśli nie 
wyłączamy zupełnie prądu, bo jest niezbędny do 
funkcjonowania systemu alarmowego lub lamp 
z czujnikiem ruchu, odłączmy z kontaktów wszystkie 
urządzenia elektryczne i elektroniczne – kiedy nie 
ma nas na letnisku, włączone sprzęty niosą ryzyko 
powstania zwarć. Jeśli to możliwe, zabierzmy ze 
sobą do domu bardziej wartościowe przedmioty. 
Upewnijmy się, czy okna są dobrze zabezpieczone 
także w taki sposób, aby złodziej nie widział nic 
z zewnątrz i nie uległ pokusie wejścia do środka. 
Zróbmy zdjęcia bardziej cennym przedmiotom, 
spiszmy numery seryjne urządzeń – przydadzą się 
podczas ewentualnego zgłoszenia kradzieży na 
policję i do firmy ubezpieczeniowej. 

O jak ogrzewanie 
Latem nie myślimy o ogrzewaniu, ale podczas jesiennych 
pobytów trudno się bez niego obejść. W domkach letniskowych 
raczej nie stosuje się centralnego ogrzewania, to rozwiązanie 
nie tylko byłoby nieekonomiczne, ale też niepraktyczne. 
W nieużywanym domku jest ryzyko zamarznięcia wody 
w grzejnikach, co prawie na pewno pociąga za sobą awarię 
systemu grzewczego. Zazwyczaj domki letniskowe są 
ogrzewane kominkiem, ale jest to rozwiązanie dla osób, które 
albo lubią samodzielnie rąbać drewno, albo mogą liczyć na stałe 
zaopatrzenie gotowych szczap. Trzeba też pamiętać, że ogień jest 
najmniej bezpiecznym sposobem ogrzewania domku, szczególnie 
drewnianego. Na pewno nie można zostawić rozpalonego ognia 
na noc, i to nie tylko w przypadku otwartego paleniska. Jesienią 
warto dokonać okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu 
przewodów kominowych. Przed zimą należy też dokładnie 
oczyścić palenisko i umyć kominkową szybę. Szybkie dogrzanie 
domku zapewnią przenośne grzejniki elektryczne.  

W jak woda 
Instalacja wodna oraz kanalizacyjna powinna być 
zabezpieczona przed mrozem w odpowiedni sposób 
– zamarznięta może spowodować wiele problemów. 
Najbardziej typowe zjawiska to tworzenie się zatorów 
w instalacji, awaria pomp cyrkulacyjnych, pływające 
w wodzie kawałki lodu, które uszkadzają armaturę 
pomocniczą i sterującą, a w najgorszym przypadku 
rozsadzone rury. Jedną z najczęściej stosowanych 
możliwości jest zabezpieczenie przed zamarzaniem 
rur i przyłącza zimnej wody grubszą warstwą izolacji. 
Gdy izolacja nie jest dostateczną ochroną, warto 
pomyśleć o zainstalowaniu systemu kabli grzejnych, 
który np. przez okres naszej nieobecności nie dopuści 
do zamarznięcia rur. Należy także opróżnić z wody 
wszystkie syfony, a później je zatkać, aby z kanalizacji 
nie wydobywały się nieprzyjemne zapachy. Można też 
napełnić syfony specjalnym niezamarzającym płynem. 
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NIEWIELE JEST TAK SPEKTAKULARNIE KWITNĄCYCH ROŚLIN,
SZCZEGÓLNIE O TEJ PORZE ROKU, GDY SŁOŃCA I CIEPŁA 
CORAZ MNIEJ. HORTENSJE BUKIETOWE ZACHWYCAJĄ POMPONIASTYMI 
MIĘSISTYMI KWIATOSTANAMI OD PÓŹNEGO LATA POPRZEZ JESIEŃ AŻ DO ZIMY, 
KIEDY TO DEKORACYJNIE ZASYCHAJĄ, POZOSTAJĄC NA KRZEWACH.

urok hortensji 
bukietowych 

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

NIEODPARTY
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NIEODPARTY

Właściele ogrodów, którzy 
zaufali hortensjom bukie-
towym kilka lat temu, dziś 

cieszą się, właśnie o tej porze roku, 
pięknymi, rozłożystymi krzewami nie-
rzadko uginającymi się pod ciężarem 
groniastych, stożkowatych, niezwykle 
dekoracyjnych kwiatów. To bowiem 
podstawowy wyróżnik hortensji bu-
kietowych, który sprawia, że z roku na 
rok ta roślina staje się popularniejsza 
i coraz chętniej zdobi przydomowe 
ogrody oraz ogródki. Jesienią szcze-
gólnie docenimy ten urokliwy, efek-
townie kwitący krzew.

HORTENSJA BUKIETOWA 
A OGRODOWA
Hortensja bukietowa mylona jest 
często z hortensją ogrodową. Chociaż 
należą do tej samej rodziny, nie jest 
to ten sam krzew. O ile ta pierwsza 
odnajduje się w naszym klimacie do-
skonale, o tyle ta druga bywa kapry-
śna, wrażliwa na warunki atmosfe-
ryczne i często przemarza. Hortensja 
ogrodowa tworzy krzewy o intensyw-
nych, gęstych, soczyście zielonych li-
ściach i kwitnie okazałymi, bardziej 
kulistymi kwiatostanami, czasem 
nawet płaskimi, przypominającymi 

kształtem baldachim. Kwitnie wcze-
śniej niż hortensja bukietowa, nawet 
już późną wiosną. W zależności od 
pH podłoża jej kwiaty potrafią zmie-
niać barwę od różu do niebieskiego. 
Krzew ten wymaga innego przycina-
nia niż hortensje bukietowe i zdecy-
dowanie bogatszej pielęgnacji.
W tym sensie hortensja bukietowa jest 
zdecydowanie przyjaźniejsza w  upra-
wie. Doskonale odnajduje się w na-
szych warunkach klimatycznych, 
rzadko przemarza. Wprawdzie jej 
kwitnienie przypada dopiero na po-
łowę lata, ale ilość oraz jakość 
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kwiatów potrafi zaskoczyć i staje się 
niedoścignioną ozdobą ogrodu, w cza-
sie kiedy większość roślin już przekwi-
tła i straciła swój ozdobny charakter.

WYJĄTKOWY WALOR 
– OBFITE KWIATOSTANY
Hortensje bukietowe warto sadzić 
wszędzie tam, gdzie oczekujemy 
spektakularnego widoku. Krzewy 
te doskonale nadają się do nasadzeń 
kaskadowych, kiedy to w pierwszej 
połowie sezonu tworzą zielone tło 
dla innych roślin ozdobnych – kwit-
nących bylin i traw – a w drugiej po-
łowie lata wybuchają burzą gronia-
stych kwiatostanów, przyciągają-
cych uwagę. Hortensje bukietowe po-
trafią zostać z nami przez całą zimę. 
Jeśli krzewy posadzone są w zacisz-
nym, osłoniętym od wiatru miejscu, 

kwiaty dekoracyjnie zaschną na łody-
gach, a przyprószone śniegiem nadal 
zapewnią odrobinę ozdoby w smut-
nym już ogrodzie.
Hortensje bukietowe występują 
w szerokiej gamie odmian, które róż-
nią się od siebie wielkością, kształtem 
oraz kolorem kwiatostanów. Znaj-
dziemy te niezwykle pełne, gronia-
ste z kwiatami o zbitej soczystej ob-
jętości, jak i te mocno stożkowate, 
przerzedzone, różniące się wielko-
ścią drobnych składowych w ra-
mach jednego kwiatostanu kwiat-
ków. Gatunki hortensji bukieto-
wych to również cała gama odcieni 
bieli, seledynu, różu i mocnej pur-
pury, czasem układających się gra-
dientem w jednym kwiecie. Hortensje 
bukietowe w czasie kwitnienia wspa-
niale się przebarwiają, świeże wcze-

sne kwiaty barwy białej wraz z upły-
wem czasu potrafią zmienić kolor na-
wet na ciemnoróżowy. To zapewnia 
w ogrodzie zmienną i bardzo efek-
towną dekorację.
Hortensje można sadzić niezależnie 
jako krzewy samodzielne, stanowiące 
główny walor estetyczny w ogrodzie. 
Doskonale jednak nadają się jako 
elementy rabat, szczególnie o wspo-
mnianej piętrowej kompozycji. Wyglą-
dają niezwykle dekoracyjne stano-
wiąc również sąsiedztwo ogrodzenia, 
kiedy spektakularnie przewieszają 
się bukietem kwiatostanów przez 
płot. Trzeba bowiem pamiętać, że 
hortensje nawet regularnie (zgodnie 
z zasadami pielęgnacji) przycinane 
dość szybko się rozrastają. W zależ-
ności od odmiany potrafią zbudować 
wysoki pokrój, nawet do 3 m. Dlatego 
jeśli zależy nam na dekoracyjnych 
kwiatach, ale nie ekspansywnym 
rozroście, wybierzmy odmiany kar-
łowate i niskie.

JAK PIELĘGNOWAĆ 
HORTENSJE BUKIETOWE
To krzewy stosunkowo niewy-
bredne, ale żeby odwdzięczyły się 
pięknym i intensywnym kwitnie-
niem, trzeba przestrzegać kilku za-
sad ich uprawy. Rośliny z tej grupy 
lubią stanowiska półcieniste, chociaż 
jeśli zapewnimy im regularne i stałe 
nawodnienie, będą wyglądać pięk-
nie również na stanowisku słonecz-
nym. Preferują gleby żyzne, ale na-
wet przy gruncie jałowym możemy 
hortensje sezonowo nawozić i odpo-
wiednio odżywić. Ważnym warun-
kiem jest jednak kwaśny odczyn 
gleby, bo takiego wymaga do dobrej 
kondycji ten krzew. Jeżeli będziemy 
stosować specjalnie dedykowany 
wieloskładnikowy mineralny nawóz 
do hortensji, zapewni on również do-
datkowe zakwaszenie gleby i będzie 
stymulować obfite oraz mocno wybar-
wione kwitnienie rośliny.
Ważnym etapem pielęgnacji horten-
sji bukietowych jest jej coroczne przy-
cinanie. Kwitną one na pędach jed-
norocznych (tegorocznych), z począt-
kiem kwietnia obcina się więc prze-
kwitłe pędy zeszłoroczne, najlepiej 
na wysokości drugiego kolanka od ło-
dygi wiodącej. 
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VANILLE FRAISE
Niezwykle dekoracyjna odmiana 
o gęstych, stożkowych i delikatnie 
przebarwiających się gradientem od 
białego przez jasny do ciemnego różu 
masywnych kwiatach. Hortensja ta 
kwitnie bardzo obficie od lipca do 
października. Kwiaty są urokliwe również 
po przekwitnięciu, warto pozostawić je 
na krzewie, ponieważ pokryte śniegiem 
będą stanowić zimową ozdobę 
w ogrodzie. Tworzy spory, rozłożysty 
krzew, dorastający do 2 m wysokości 
przy 1,5 m szerokości. Liście duże, 
jajowate, ciemnozielone, sezonowe. 
Krzew ten lubi stanowiska słoneczne, 
półcieniste i kwaśną glebę. Jest 
mrozoodporny.

DIAMANR ROUGE
Również niezwykle dekoracyjna i atrakcyjna w ogrodzie odmiana hortensji 
bukietowych, osiągająca 1,5 m wysokości i ok. 120 cm szerokości. Jej głównym 
walorem są gęsto rozmieszczone na krzewie kwiaty, pojawiające się z początkiem 
lipca. Bardzo szybko z delikatnie biało-kremowo-różowych przybierają barwę 
intensywnie różową, a z początkiem sierpnia stają się wręcz fioletowo-czerwone. 
Kwiatostany są ogromne, osiągają długość 40 cm. Kwitnie bardzo długo i obficie 
(od lipca do października). W porównaniu do innych hortensji bukietowych zaczyna 
kwitnienie stosunkowo wcześnie. Jesienią ciemnozielone liście przebarwiają się 
na pomarańczowo, co stanowi dodatkową ozdobę w ogrodzie. Lubi stanowiska 
słoneczne i półcieniste. Podłoże do uprawy powinno być wilgotne, próchnicze, 
lekko kwaśne. Hortensja bukietowa jest całkowicie mrozoodporna i kwitnie 
niezależnie od przebiegu mrozów zimą.

BRUSSELS LACE 
Odmiana o stożkowych, ażurowo-
-koronkowych, wiechowatych 
kwiatostanach białej barwy. Tworzy 
sztywny zwarty pokrój o wolnym 
przyroście (dorasta do 1,5 m), dlatego 
doskonale nadaje się również do 
uprawy w donicach ogrodowych. 
Krzew ten ma dekoracyjne, bordowe, 
gęsto ulistnione ząbkowanymi 
liśćmi pędy. Kwitnie od lipca do 
września. Ma podobne preferencje 
do innych hortensji bukietowych, jest 
mrozoodporny.

POLAR BEAR
Ceniący sobie biel w ogrodzie, nie mogą ominąć właśnie tej odmiany hortensji. 
Jest to krzew o dość dużych (30 cm), bardziej kulistych niż w innych odmianach, 
obfitych i pięknych, śnieżnobiałych kwiatostanach. Pierwsze kwiaty mogą pojawiać 
się już pod koniec czerwca i pozostawać na krzewach aż do późnej jesieni. Krzew 
dorasta do ok. 1,5 m i ma podobną szerokość. Jest niezwykle reprezentacyjny. 
Preferuje stanowiska półcieniste, wymaga bowiem regularnego podlewania, nie 
lubi przesuszenia. Liście są nieduże, szorstkie, ostro zakończone o ciemnozielonej 
barwie dekoracyjnie kontrastującej z bielą kwiatów. Hortensja ta może być sadzona 
w grupie, ale również bardzo efektownie prezentuje się jako indywidualistka. Dobrze 
rośnie na glebach próchniczych i kwaśnych. Jest mrozoodporna.
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 TO SIĘ PRZYDA  PRZY UPRAWIE HORTENSJI BUKIETOWYCH

SKŁADANA SAPERKA
Niewielka kompaktowa, a dodatkowo składana saperka 
to narzędzie uniwersalne, przyda się w ogrodzie do 
wielu celów. Przy uprawie hortensji sprawdzi się 
doskonale podczas nawożenia oraz ściółkowania. 
Wygodny kształt łopaty o lekko zaostrzonym szpicu 
oraz głowica blokująca na łączeniu z trzonkiem pozwoli 
używać takiego narzędzia również jako motykę przy 
pieleniu i spulchnianiu ziemi.  
Narzędzia w wersji składanej to bardzo dobre 
rozwiązanie dla wszystkich pasjonatów ogrodów, którzy 
nie dysponują domkiem narzędziowym czy składzikiem.

TORF KWAŚNY
Hortensje to rośliny 
preferujące kwaśny odczyn 
gleby. Dlatego warto co 
jakiś czas wzmacniać 
podłoże dla tych krzewów 
wartościowym, bogatym 
w składniki odżywcze 
torfem kwaśnym.
Charakteryzuje się on 
powolnym stopniem 
rozkładu, dobrze 
magazynuje wodę 
i składniki odżywcze. 
Poprawia przy tym 
strukturę, spulchnia 
oraz napowietrza glebę. 
Podłoże takie sprawdzi 
się zarówno jako gleba 
zasadnicza, szczególnie dla 
roślin kwasolubnych, jak 
i użyźniający element ziemi 
uniwersalnej.

TYCZKI I WSPORNIKI
Hortensje bukietowe w okresie 
kwitnienia budują bardzo okazałe 
kwiatostany, często łodygi krzewu 
uginają się pod ich ciężarem. Szczególnie 
kiedy pogoda jest deszczowa i gdy 
dodatkowo nasiąkają, a także kiedy 
opadom towarzyszy porywisty wiatr, 
może dojść do połamania i uszkodzenia 
gałęzi krzewu. Dlatego, zwłaszcza kiedy 
krzewy są młode, warto stosować 
wszelkiego rodzaju podpory: tyczki 
i drabinki – drewniane, bambusowe lub 
z tworzywa. Na stoiskach ogrodniczych 
znajdziemy ich duży wybór, również 
gotowych kompletów, które pozwalają 
na zbudowanie całego systemu podpór 
z zapinkami, krążkami i siatkami 
wspomagającymi.

RĘCZNY SEKATOR OGRODOWY
Hortensje bukietowe wymagają cosezonowego przycinania, dlatego 
w pielęgnacji tych krzewów przydatny jest wygodny ręczny sekator. 
Warto wybierać narzędzia ogrodowe wykonanie z dobrej jakościowo stali 
nierdzewnej oraz z ergonomicznymi, układającymi się do dłoni uchwytami. 
Rączki sekatora powinny być powleczone tworzywem antypoślizgowym, 
co ułatwia pracę zarówno w wilgotnych rękawiczkach, jak i kiedy 
dłonie są spocone. Wygodny sekator powinien być niewielki, 
i poręczny. Dobrze, jeśli 
z łatwością poddaje 
się uciskowi 
i automatycznie 
odskakuje. 
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JESIENNY OGRÓD POTRAFI ZACHWYCAĆ 
PALETĄ INTENSYWNYCH KOLORÓW NIE 
TYLKO PRZEBARWIAJĄCYCH SIĘ LIŚCI. O TEJ 
PORZE ROKU WIELE NIECO ZAPOMNIANYCH 
KRZEWÓW I DRZEW JEST OBSYPANYCH 
NIEZWYKLE DEKORACYJNYMI, A PRZY 
TYM PYSZNYMI OWOCAMI. TO CZĘSTO 
ODMIANY, Z KTÓRYCH PRZYGOTUJEMY 
WYŚMIENITE I ZDROWE PRZETWORY.

i smaczne korale

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Lista niedocenianych i nieco zapomnianych roślin, które są nie 
tylko bardzo dekoracyjne przez większość roku, ale też mają 
ogromny potencjał kulinarny jest naprawdę długa. Aronia, 

OZDOBNE



jarzębina (jarząb pospolity), głóg, ro-
kitnik, rajska jabłoń, dereń, dzika 
róża to tylko niektóre rośliny ozdobne, 
których owoce zawierają wiele wita-
min, składników mineralnych oraz in-
nych związków nieocenionych dla na-
szego zdrowia. Niektóre z nich można 
jeść na surowo. Inne odkrywają swoje 
walory po przetworzeniu. Jednak nie-
zależnie od tego, czy owoce wykorzy-
stamy w  kuchni, obecność tych od-
mian zawsze uczyni ogród niebanal-
nym. Jesień to idealna pora na ich 
sadzenie.

JESIENNI DEKORATORZY 
Czołową rolę w  jesiennym ogrodzie 
powinien odgrywać jarząb pospolity.  
Może mieć formę dużego krzewu lub 
małego drzewa. Oprócz charaktery-
stycznych dla tego gatunku odmian 
z koralowymi owocami, do bardzo ory-
ginalnych należy ’Jarząb Koehnego’. 

Jego białe, drobne owoce i delikatne 
liście jesienią zyskują buraczkowo-
czerwony odcień. Godna uwagi jest 
też odmiana ’Rubinovaja’. Jej głęboko 
czerwone owoce są pyszne i możemy 
je zjadać prosto z  drzewa. Żadnych 
problemów nie stwarza też uprawa 
aronii czarnej. Zebrane w  kiście nie-

wielkie kuliste owoce doskonale się 
prezentują na okazałych rozłoży-
stych krzewach. Do bardzo dekora-
cyjnych ozdób o tej porze roku z pew-
nością należy rokitnik zwyczajny. Dora-
sta do 3-6 m wysokości, a więc nadaje 
się jedynie do dużych ogrodów. Jeśli 
obok siebie posadzimy osobniki 
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męskie i  żeńskie, jesienią pojawiają 
się na nich niewielkie, pomarań-
czowe owoce. Rokitnik doskonale wy-
gląda jako żywopłot. Aparycja jesien-
nego ogrodu nabierze wyrazu, jeśli 
posadzimy w  nim rajską jabłoń. Wy-
stępuje w  postaci okazałego krzewu 
lub niewielkiego drzewka, co spra-
wia, że może się znaleźć nawet na ma-
łej działce. Już we wrześniu jej ga-

łęzie obsypane są niewielkimi kuli-
stymi jabłuszkami w odcieniach głę-
bokiej czerwieni. Szkarłatne owoce 
o tej porze roku zdobią także głóg jed-
noszyjkowy, dwuszyjkowy oraz szkar-
łatny. Bardzo smaczne, przypomi-
nające w  smaku jabłka ma odmiana 
’Pauls Scalet’, można je jeść wprost 
z  drzewka. Ten ozdobny krzew lub 
niezbyt wysokie drzewo osiąga wy-

sokość od 3 do 6 m. W przydomo-
wym ogrodzie nie powinno też za-
braknąć czerwonych owoców derenia 
jadalnego.

SMACZNE I ZDROWE
Warto pamiętać, że mniej popularne 
owoce to doskonałe źródło witamin. 
Kopalnią witaminy C są wbrew po-
wszechnej opinii wcale nie cytryny, 

ROKITNIK, ARONIA, JARZĄB, 
RAJSKA JABŁOŃ CZY DZIKA 
RÓŻA SĄ NIE TYLKO PIĘKNE, 
ALE TEŻ ŁATWE W UPRAWIE. 

NIE MAJĄ WYSOKICH 
WYMAGAŃ GLEBOWYCH, 

NIESTRASZNY IM TAKŻE MRÓZ 
CZY ZANIECZYSZCZONE 

POWIETRZE.
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ale dzika róża. W 100 g jej owoców jest 
aż 1800 mg witaminy C. Zawierają też 
witaminy: B1, B2, B3, A, E, K. Do atutów 
owoców tego krzewu należą też wyjąt-
kowe właściwości przeciwzapalne. To 
sprawia, że warto z  nich przyrządzić 
konfitury, sosy do mięs albo kompoty. 
Susz może być składnikiem miesza-
nek ziołowych lub zimowych herba-
tek. Nieco mniej witaminy C mają 
owoce rokitnika, bo 1100 mg na 100 g. 
Jej niewielką ilość tracą podczas goto-
wania. Owoce rokitnika to też źródło 
witamin E, F, K, P, B12, D i prowitaminy 
A – jest w nich jej trzy razy więcej niż 
w marchwi. Z rokitnika można przy-
rządzić dżemy, soki oraz pasty. Prze-

twory mają lekko cytrusowy smak. 
Sproszkowane suszone owoce krzewu 
warto wykorzystać jako przyprawę do 
mięs. Do bogatych w  witaminę C na-
leżą też owoce derenia – ich garść za-
wiera jej tyle samo co 4 cytryny. Mają 
też witaminę B, potas, wapń czy żelazo. 
Przetwory z derenia sprawdzą się, gdy 
gorączkujemy, podczas biegunki oraz 
oczyszczania organizmu. Z  tych owo-
ców można przyrządzać konfitury, 
kompoty lub nalewki. Warto też wzbo-
gacać nimi przetwory z gruszek oraz 
jabłek. Bombą witaminową jest także 
aronia. To bogate źródło witaminy P,  
czyli bioflawonoidów zwalczających 
wolne rodniki. Zawiera również wita-

miny C, E, B2, B3, B9 (czyli kwas fo-
liowy) oraz wapń, żelazo, miedź, moli-
bden, mangan, jod i bor.  Warto z niej 
przyrządzić sok, powinny po niego 
sięgać osoby z nadciśnieniem, miaż-
dżycą, nowotworami oraz proble-
mami z  oczami. Owoce jarzębiny 
oprócz witaminy C i prowitaminy A są 
bogate m.in. w  kwasy organiczne, 
substancje garbnikowe, gorycze, wę-
glowodany. W  postaci naparów ła-
godzą liczne dolegliwości. Flawono-
idy zawarte w głogu dzięki właściwo-
ściom rozkurczowym złagodzą bóle 
menstruacyjne czy sercowe. Warto 
więc wykonać z  jego owoców sok, 
dżem czy nalewkę.

NIEKTÓRE OWOCE, 
NP. ROKITNIKA CZY 

ARONII NALEŻY ZBIERAĆ 
PO PIERWSZYCH 

PRZYMROZKACH. MAJĄ 
WTEDY ŁAGODNIEJSZY SMAK.
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PRZYCHODZI TAKI CZAS, KIEDY W NASZYM OGRODZIE MUSIMY UPORAĆ SIĘ ZE 
ŚCIĘTYMI GAŁĘZIAMI. DO TEGO CELU IDEALNIE SPRAWDZI SIĘ ROZDRABNIACZ, 
KTÓRY BŁYSKAWICZNIE WYKONA ZA NAS TĘ JESIENNĄ, MOZOLNĄ PRACĘ.

AUTOR TEKSTU: Xxxxx Xxxxx

GAŁĘZIE
w drobny wiór
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Z roku na rok coraz większą 
popularnością wśród właści-
cieli przydomowych i działko-

wych ogrodów cieszą się rozdrabnia-
cze do gałęzi. To urządzenia do mie-
lenia małych kawałków drewna lub 
gałęzi – obracająca się tarcza z  no-
żami tnie je na zrębki. Sprawdzą 
się podczas usunięcia i przerobienia 
zdrewniałych oraz twardych części 
roślin, które nie spełniają naszych 
wymagań w ogrodzie lub są po pro-
stu niepotrzebne. Zrębki możemy 
przeznaczyć na kompost, ale pamię-
tajmy, że do tego celu nadają się wy-
łącznie zdrowe rośliny. Można też 
je wykorzystać jako ściółkę pod ro-
śliny czy wysypać nimi ścieżki ogro-
dowe. Takie rozwiązanie jest nie 
tylko estetyczne, ale również funk-
cjonalne – rozrost chwastów będzie 
ograniczony. Rozdrabniacze do ga-
łęzi mają wiele zalet. Najistotniej-
szą jest ogromna oszczędność czasu 
–  urządzenia w  przeciągu kilkuna-
stu minut potrafią wykonać kilkugo-
dzinną manualną pracę człowieka. 
Na rynku dostępne są różne rodzaje 
rozdrabniaczy, różniące się między 
sobą oczywiście budową i ceną. Gdy 
nie chcemy wydać zbyt wiele pienię-
dzy, możemy kupić używane urzą-
dzenie. Istnieje także jeszcze inna 
opcja – wypożyczenie sprzętu.

ELEKTRYCZNY, SPALINOWY?
To, na jaki model się zdecydujemy, 
zależy od naszych potrzeb – przede 
wszystkim urządzenie powinno być 
praktyczne. Wyróżnia się rozdrabnia-
cze elektryczne i spalinowe, bijakowe 
(wykorzystywane w  sadownictwie 
i  na plantacjach) oraz frezowe (sto-
sowane w  przydomowych i  działko-
wych ogrodach). Rozdrabniacze elek-
tryczne ciszej pracują od spalinowych, 
są także tańsze. Ponadto są również 
bardziej ekologiczne i mobilne (łatwiej-
sze do przenoszenia). Z  reguły mają 
mniejszą moc i są polecane do mniej-
szych ogrodów. Pewną niedogodno-
ścią może być uzależnienie od źródła 
prądu i długość przewodu elektrycz-
nego. Natomiast zaletą urządzeń spa-
linowych jest to, że nie potrzebują pod-
pięcia do źródła zasilania. Przed rozpo-
częciem pracy pamiętajmy o  spraw-
dzeniu poziomu paliwa i  w  razie 
potrzeby uzupełnieniu baku. Więk-
sze modele spalinowe wyposażone są 
w zaczep kulowy, dzięki któremu bę-
dziemy mogli sprawnie przetranspor-
tować urządzenia nawet na spore dy-
stanse (możemy podczepić je np. do 
quada). Niektóre rozdrabniacze mają 
także z tyłu dodatkowy zaczep, co po-
zwala podłączyć przyczepkę samo-
chodową i następnie ładować na nią 
gotowy urobek. 

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot
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BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE 
WSZYSTKIM
Rozdrabniacze do gałęzi – niezależ-
nie od rodzaju – mają mało skompli-
kowaną budowę. Składają się z obu-
dowy – może być wykonana z  two-
rzywa sztucznego lub metalu. Nie-
zbędnym elementem jest urządzenie 
tnące – w postaci walca lub noża śli-
makowego (wirujące noże zostały już 
wycofane ze względu na bezpieczeń-
stwo pracy i hałaśliwość). Nowocze-
sne modele są bezpieczne, ponieważ 
wyposażone są w  mechanizm samo-
czynnego wciągania fragmentów roślin. 
Ponadto mają bieg wsteczny, dzięki 
czemu można oczyścić wnętrze, gdy 
ostrza zablokują się przez zbyt dużą 
ilość materiału. Udogodnieniem jest 
także wyłącznik przeciążeniowy, który 
zapobiega awarii spowodowanej zbyt 
grubymi i twardymi gałęziami. Funk-
cją wpływającą bezpośrednio na na-
sze bezpieczeństwo w  elektrycznych 
rozdrabniaczach jest zabezpiecze-
nie rozruchu – nie uruchomimy urzą-
dzenia bez zamontowanego kosza na 
zrębki. Innym rozwiązaniem, które 
może uratować nas przed kalectwem, 
jest uniemożliwienie przypadkowego 
rozruchu w  przypadku awarii zasila-
nia. Jeśli nie wyłączymy ręcznie ma-
szyny, to nie uruchomi się ona samo-
czynnie po przywróceniu zasilania.  

WYDATEK 
KONTROLOWANY
Przede wszystkim pod uwagę powin-
niśmy wziąć ilość materiału do roz-
drobnienia. Do małych ogrodów wy-
starczy elektryczny rozdrabniacz. Jego 
moc wynosi 1200-2500 W – tyle wy-
starczy, aby rozdrobnić gałęzie o śred-
nicy do 4 cm. Z większymi kawałkami 
drewna i grubymi gałęziami poradzi so-
bie za to rozdrabniacz spalinowy – jego 
moc waha się między 4-8  KM. Do-
stępne są również urządzenia o więk-
szej mocy, które uporają się z gałę-
ziami o średnicy do 20 cm, jednak 
zazwyczaj wykorzystywane są przez 
firmy zajmujące się pielęgnacją te-
renów zielonych. Istotny jest także 
mechanizm tnący. W przydomowych 
ogródkach wystarczy mechanizm 
z  napędem ślimakowym, natomiast 
w   profesjonalnym sadzie stawia się 
na te w formie walca zębatego. 

Kupując rozdrabniacz ogrodowy, wy-
bierzmy model wyposażony w  kółka 
(usprawnią manewrowanie) oraz po-
jemnik na zmielone odpady (pozwoli za-
chować porządek i ułatwi wysypywa-
nie sieczki na kompost lub inne miej-
sce). Przydatna jest także funkcja au-
tomatycznego wciągania obrabianego 
materiału oraz przepychacz (przyda się 
zwłaszcza przy krótkich gałęziach). 
Zwróćmy również uwagę, co obej-
muje gwarancja i jakie wsparcie poza-
kupowe proponuje producent. 

WAŻNE PODCZAS PRACY
Rozdrabniacze mają wiele udogod-
nień, które wpływają na komfort 
i  bezpieczeństwo pracy. Nie znaczy 
to jednak, że możemy zapomnieć 
o  zachowaniu zasad bezpieczeństwa. 

Musimy więc zadbać o  odpowiednią 
odzież – koszula lub bluza muszą mieć 
dopasowane rękawy, warto również 
założyć rękawice i okulary ochronne. 
Natomiast jeśli chodzi o zasady po-
stępowania, to ważne jest, aby powoli 
wkładać gałęzie i odczekać aż całkowi-
cie zostaną pocięte. Gdy rozdrabniacz 
przestanie pracować, należy go wy-
łączyć, odłączyć od źródła zasilania 
i usunąć usterkę. Istotne jest także 
czyszczenie urządzenia po każdym 
użyciu oraz konserwacja części tnącej 
poprzez wprowadzenie smaru w punkty 
smarowania. Jeśli zdecydowaliśmy się 
na rozdrabniacz spalinowy i pracu-
jemy w terenie, warto mieć przy sobie 
zapasowy kanister z paliwem. Pozwoli 
nam to uniknąć przestojów spowodo-
wanych brakiem paliwa. 
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 TO SIĘ PRZYDA  PRZY ROZDRABNIANIU GAŁĘZI

KOMPAKTOWE 
POJEMNIKI
Kosze ogrodowe są poręczne 
i lekkie, łatwo więc je przenosić. 
Ponadto są też bardzo pojemne. 
Po zakończeniu pracy można je 
bez trudu złożyć (zajmują niewiele 
miejsca). Wybierajmy te wykonane 
z najwyższej jakości materiałów, 
dzięki czemu długo nam posłużą. 

WYGODNA TACZKA 
Taczka ogrodowa pozwala szybko 
przetransportować zrębki, a także ziemię, nawóz 
czy wysadzane rośliny. Na rynku dostępne są 
modele jedno- i dwukołowe. Te z jednym kołem 
są łatwiejsze do manewrowania na wąskich 
ścieżkach ogrodowych, więc idealnie sprawdzą 
się podczas wożenia wiórów. Wybierzmy taczkę, 
która ma wymienne koła i misę. Podczas zakupu 
sprawdźmy, jak uchwyty leżą w dłoniach oraz 
czy są odpowiednio długie – dzięki właściwym 
rączkom ochronimy nogi przed otarciami 
i obijaniem się o taczkę. Ważna jest również 
wielkość skrzyni – do małego ogródka wystarczy 
taczka o pojemności do 80 l. 

RĘKAWICE OCHRONNE
Wyprofilowane, trwałe i odporne na uszkodzenia – takie 
cechy powinny mieć rękawice, których będziemy używać 
do ochrony rąk podczas rozdrabniana gałęzi. Przede 
wszystkim liczy się jednak komfort w użytkowaniu, kiedy 
rękawice dobrze przylegają do dłoni, pracę wykonuje 
się szybciej i staranniej. Ważne też, by roślinę lub sprzęt 
dobrze czuć w rękach.

NOWOCZESNY KOMPOSTOWNIK
Kompostowniki bardzo często są zbudowane z tworzywa 
sztucznego. Decydując się na taki model, zwróćmy uwagę, 
czy jest wykonany z bezpiecznych materiałów oraz czy 
wyposażony jest w otwory wentylacyjne, umożliwiające 
odprowadzanie nadmiaru wilgoci i napływ odpowiedniej 

ilości powietrza. 
Niezbędna jest również 
pokrywa – częściowo 
zneutralizuje  brzydkie 
zapachy wydobywające 
się z pojemnika, a także 
ochroni kompost przed 
zbytnim nawilżeniem 
podczas opadów 
deszczu i nadmiernym 
parowaniem podczas 
upałów. Do ogrodu 
zaleca się wybieranie 
kompostowników 
o niezbyt rzucającej się 
w oczy czarnej, szarej lub 
zielonej barwie. 
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OGIEŃ NA TALERZU
Żeliwne i stalowe misy 
to najprostsza forma 
„zagospodarowania” ognia. Płomień 
w ogrodzie jest romantycznym 
urozmaiceniem, szczególnie gdy 
ciemno i zimno, warto skorzystać 
z takiego uatrakcyjnienia czasu 
spędzanego na świeżym powietrzu. 
Palenisko w tej formie to świetna 
alternatywa dla tradycyjnego 
ogniska, zwłaszcza w niewielkich 
ogrodach oraz w ogródkach 
miejskich. Zapewni bezpieczeństwo, 
porządek, a jednocześnie udekoruje 
ogród. W zależności od gustu 
możemy dobrać mniej lub bardziej 

wyszukaną i ozdobną formę. 
Większość tego typu modeli 
palenisk składa się z oddzielnego 

stelaża i zdejmowanej misy, co 
pozwala schować palenisko np. 
w domku narzędziowym, kiedy 
z niego nie korzystamy.

KIEDY PRZEMIJA 
LATO, A PIERWSZE 
CHŁODNE WIECZORY 
ZAPOWIADAJĄ JESIEŃ, 
WARTO POMYŚLEĆ, 
CZY NIE WZBOGACIĆ 
NASZEGO OGRODU 
LUB TARASU 
O DODAJĄCY CIEPŁA 
I ŚWIATŁA OGIEŃ 
– OCZYWIŚCIE 
ODPOWIEDNIO 
UJARZMIONY. 
ESTETYCZNE 
I PRAKTYCZNE 
PALENISKO POZWOLI 
CIESZYĆ SIĘ GORĄCĄ 
ORAZ MAGICZNĄ 
AURĄ TAŃCZĄCYCH 
PŁOMIENI. JESIEŃ 
W OGRODZIE STANIE 
SIĘ PRZYJAŹNIEJSZA.

Płomiennie
jesiennie
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CZARA ELEGANCJI
Niezwykle dekoracyjnie zaprezentują się, szczególnie na tarasie, paleniska ceramiczne lub wykonane ze sztucznego 
kamienia i bardzo modnego w ostatnim czasie betonu. Chociaż są trudniej dostępne, a co się z tym wiąże znacznie droższe, 
to mogą nadać naszej otwartej przestrzeni niezwykłej estetyki i nowego charakteru. Ogień palony w takim palenisku będzie 
miał wymiar bardziej egzotyczny. W zależności od wystroju tarasu czy ogrodu możemy dobrać palenisko o rustykalnym 
wyglądzie lub też niezwykle nowoczesne, modernistyczne.

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

DUŻY KOMINEK OGRODOWY
Kominek – kto nie lubi korzystać z promieniującego od niego 
ciepła, szczególnie teraz, gdy nadchodzą jesienne słoty? 
Producenci palenisk ogrodowych proponują zatem rozwiązania 
nawiązujące kształtem i sposobem dokładania drew właśnie do 
tradycyjnych kominków. Stabilne, masywne modele pozwolą 
zapewnić wokół przyjazne ciepło, a w zależności od budowy 
zagwarantują mniejszy zakres rozchodzenia się dymu. Kominki 
ogrodowe zapewniają też większe bezpieczeństwo, zastosowane 
materiały, osłony i siatki tłumią rozpraszanie iskier.
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PALENISKO DLA SMAKOSZY
Cieszyć się ciepłem ogniska, a przy okazji skosztować czegoś 

z rusztu? Przyjemne z pożytecznym, to rozwiązanie jest również 
chętnie oferowane na działkach ogrodowych. Stabilna 

konstrukcja, estetyczny wygląd, a przy tym systemy 
znane z tradycyjnego grilla to propozycja paleniska 
z rusztem. Znajdziemy bardzo wiele rozwiązań i modeli 
pozwalających na wykorzystanie ognia oraz żarzącego 

się drewna do przygotowania smacznych pieczonych 
i grillowanych potraw. 

Paleniska z grillem oferowane są w komplecie 
z siatkowymi pokrywami, zapewniającymi izolację 
przed strzelającymi iskrami, a także pryskającym 
tłuszczem.

KOKSOWNIK Z INNEGO 
WYMIARU
Chociaż koksownik nie kojarzy się 
przyjaźnie, to obecnie zdecydowanie 
przełamał złą sławę estetyką 
i atrakcyjnością zastosowania. 
Możliwość bezpiecznego palenia 
drewnianych szczap w ogrodzie 
podparta estetyką i nietuzinkową 
dekoracyjnością sprawia, że 
koksowniki coraz częściej pojawiają się 
w przydomowych ogrodach. Ciekawe, 
wyszukane formy, ażurowe dekory, 
chromowane wykończenie, lekkość 
i mobilność oferowanych modeli, 
wreszcie jakościowo dobre i wytrzymałe 
materiały, z których są wykonane, 

sprawiają, że miło 
i bezpiecznie można 

palić ogień 
w ogrodzie nie 

tylko jesienią, 
ale także zimą.
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DREWNO JEST WCIĄŻ POPULARNYM PALIWEM 
WYKORZYSTYWANYM DO OGRZEWANIA 
DOMÓW JEDNORODZINNYCH. TAKŻE MIŁOŚNICY 
PALENIA W KOMINKU MUSZĄ ZAOPATRZYĆ SIĘ 
W TEN MATERIAŁ OPAŁOWY. TYLKO JAK I GDZIE 
PRZECHOWYWAĆ ZIMOWY ZAPAS?

ułożone
jak należy

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Odpowiedni sposób przechowywania drewna ma niebaga-
telny wpływ na jego wartość opałową. Świeże oraz pełne na-
turalnych soków mocno dymi, szybciej się spala i jednocze-

śnie dostarcza mniej ciepła. Do ogrzewania domu czy palenia w  ko-
minku należy stosować wyłącznie drewno suche, wysezonowane. 
Dlatego ważny jest wybór miejsca jego składowania. Nie można go 

DREWNO
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przechowywać w  niewentylowanym
pomieszczeniu– drewnow zamknię-
tymwnętrzuprawdopodobniezgnije
i  nie będzie przydatne, ponadto na
ścianachtakiegopomieszczeniamoże
pojawićsiępleśńi grzyb.

SEZONOWANIE DREWNA
Świeże,ściętedrewnomożemiećwil-
gotność nawet 50%, podczas gdy do
paleniapożądanyjestpoziomok.15-
-20%. Aby taki uzyskać, niezbędne
jest sezonowanie drewna, czyli skła-
dowanie go w przewiewnym, zadaszo-
nym miejscu, zabezpieczonym przed 
wilgocią przez minimum rok od ścię-
cia. W  praktyce zazwyczaj opał ma-
gazynujemyw drewutni lub pod zada-
szeniem przy ścianiedomuczygarażu.
Należypamiętać,abyprzechowywane
na zewnątrz drewno zabezpieczyć
przedwilgociąz gruntu.Jakopodłoga
sprawdzisięnp.rusztz  luźnoułożo-
nychdeseklubkrawędziaków,który
zapewni właściwą cyrkulację powie-
trzai przyspieszyprzesychanieopału.
Ważnejestrównieżułożeniedrewna.
Zaleca się przeprowadzenie staran-
negorozładunku,a następnieumiesz-
czeniedrewnaw przygotowanymdo
tego miejscu. W  przypadku zakupu 

gotowych bali trzeba podzielić je na 
pieńki – im bardziej porozszczepiane 
drewno, tym szybciej schnie. Wiel-
kośćpociętegodrewnazależyoczywi-
ście odwielkości paleniska.Szczapy
można łatwoułożyćw kształtstożka 
lub prostopadłościanu, czyli form
najlepszych ze względu na cyrkula-
cjępowietrza,a zatemtakżeparowa-
niedrewna.Należypoukładaćjetak,

abywodadeszczowaspływałanaze-
wnątrzstosu,a niedośrodka–zapo-
biegnietowilgotnieniudrewnaw cza-
siedeszczowejpogody.

DOPASOWANA WIELKOŚĆ
Podczas planowania wielkości miej-
sca przeznaczonego na skład opału
pod uwagę powinniśmy wziąć
ilość drewna, jaka będzie nam
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potrzebnaw sezonie–a tazależyod
zapotrzebowanianaopał.Jeślidrewno
wykorzystujemywyłączniedo rozpa-
lania kominka, to zazwyczaj wystarczą 
2-3 m3 opału.Natomiastgdyjest głów-
nym źródłem ogrzewania domu, to na 
sezon jesienno-zimowy będziemy po-
trzebowali 10-15 m3 (zapotrzebowanie
zależyodkubaturydomu).
Drewna nie warto składować z dala od 
domu, gdyż stałe donoszenie opału
dokominka czykotła jest poprostu
uciążliwe–szczególniemroźnązimą.

W PRZEWIEWNEJ DREWUTNI
Jeślitylkomamymiejscenadziałce,
warto zbudować wolno stojącą dre-
wutnię. Możemy też kupić gotową
np. markecie budowlanym. Drewut-
nia powinna pomieścić zapas drewna 
na dwa sezony grzewcze. Najlepiej,
gdybybyłapodzielonanadwieczęści.
W jednejbędziemyprzechowywaćsu-
cheszczapy,przeznaczonedopalenia,
a w drugiej świeżenanastępny rok,
które będą schły przez kolejnemie-
siące.Miejsceusytuowaniadrewutni
niema znaczenia, najważniejsze, by
miała szczelne pokrycie dachowe, nie-
przepuszczające wody. Niewielki, za-
impregnowanydomekprzydasięza-
równodoskładowaniaopału,jaki nie-
zbędnychnarzędzi.Abyutrzymaćpo-
rządek,ustawmyw drewutni stojaki
doskładowaniadrewna–praktyczne,
pojemnei z systemułatwiającymdo-
pasowanieichdługościdoaktualnych
potrzeb.

ZADASZONE POD ŚCIANĄ
Popularnym rozwiązaniem jest skła-
dowanie drewna przy ścianie domu,
garażu lub budynku gospodarczego.
Jest to szczególnie korzystne od połu-
dniowej strony–ścianaw słonecznedni
nagrzewasię,ciepłepowietrzewymu-
szajegoruchkugórze,a tymsamym
ogrzewa szczapy, przyspieszając ich
wysychanie.Ważne,abyzachowaćmi-
nimum 5-centymetrowy odstęp między 
ścianą a drewnem–unikniemyw ten
sposób zawilgocenia oraz zagrzybie-
niazarównoopału,jaki ściany.W tym
przypadkusprawdząsięrównieżsto-
jaki.Stopkistojakaizolująszczapyod
bezpośredniegokontaktuz podłożem,
dziękiczemudrewnoniełapiewilgoci
odspodu.Ważnejestrównieżzadasze-
nie.Przeddeszczem i  śniegiem stos
drewnachronidach budynku– o ilenie

jestzawysoko.Możemytakżezbudo-
waćwiatę,dziękiniejopałjestszczel-
nie przykryty i  jednocześniema za-
pewnionąwentylację. Innymrozwią-
zaniem jest plandeka – wyproduko-
wanaz mocneji wytrzymałejtkaniny
jestodpornanawodęorazpromienio-
wanieUV.

MAŁY ZAPAS – NA TARASIE
Mniejsze partie drewna pomieści
przenośny regał tarasowy. Wykonany
najczęściej z  metalu, dostępny jest
w zróżnicowanychwymiarach–mak-
symalnie ma 4 m długości.Topozwoli
na przechowanie wystarczającej ilo-
ścidrewnadoczęstegopaleniaw ko-
minkuprzezkilkanaściednibezprze-
rwy.Dnozbudowane jest z ażurowej
kratki, drewno z  obu stron stabilnie
przytrzymują słupy, natomiast dach
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(jedno- lub dwuspadowy) najczęściej 
kryty jest deskami, trzciną lub da-
chówką. Regał tarasowy dostępny jest 
w  komplecie z  pokrowcem ochron-
nym, sprawdzającym się podczas opa-
dów deszczu i śniegu. 

EFEKTOWNIE W SALONIE 
Składowanie drewna w  ogrodzie to 
jedna, a  przechowywanie jego nie-

wielkiej ilości przy kominku do druga 
kwestia. Popularnym miejscem na 
„domowy magazyn” jest specjalnie  
utworzona wnęka pod kominkiem lub 
za jego fasadą. Zaletą tych rozwią-
zań – obok swobodnego dostępu do 
ilości drewna wystarczającej na kil-
kudniowy opał – jest możliwość do-
datkowego dosuszenia szczap. Tań-
szym, ale skutecznym zamiennikiem 

dla wnęk są kosze i  stojaki komin-
kowe. Przechowamy w nich kilkana-
ście sztuk drewna – dokładnie tyle, 
ile potrzeba do jednorazowego rozpa-
lenia kominka. Na rynku dostępnych 
jest wiele zróżnicowanych koszy oraz 
stojaków (np. wiklinowych i  kutych 
z metalu), dlatego z pewnością odnaj-
dziemy model idealnie oddający cha-
rakter wnętrza z kominkiem.
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Regały wypełnione 
opasłymi tomami, 
klimatyczne biurka 
przeniesione wprost 
z czasów Hemingwaya, 
lupy i brzuchate globusy... 
Nie, to nie scenografia 
teatralna, ale propozycja 
urządzenia wnętrza 
dla wszystkich, którzy 
kochają wiedzę, nie nudzą 
ich mapy, a najlepszy 
laptop nie zastąpi im 
książki. 

Zima

Zbliża się pora roku, kiedy to wielu 
mężczyzn „schodzi do podziemi”.
Odżywają wówczas prawdziwie 
męskie jaskinie – warsztaty 
w piwnicach i garażach. Choć 
odwieczny zapach smaru nadal 
motywuje do majsterkowania, to 
w posiadanych narzędziach chcemy 
być na czasie!  

W NASTĘPNYM NUMERZE

Zima to dla wielu osób czas podejmowania decyzji mieszkaniowych. Kupić 
mieszkanie czy wybudować własny dom? Izolacja wywołana pandemią i praca 
zdalna zmieniła nasze myślenie o miejscu do życia. Mieszkanie to mniej 
kłopotów organizacyjnych, ale perspektywa domu z ogrodem kusi przestrzenią 
i swobodą, jakiej nie zagwarantuje nam żaden nowoczesny apartamentowiec!
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GRATKA DLA MAJSTERKOWICZÓW

WANNA DOBRZE OBUDOWANA 

DYLEMATY MIESZKANIOWE W ŚWIETLE PANDEMII

Większość wanien wymaga 
zabudowy, co poza względami 
czysto estetycznymi, zapewnia im 
stabilność. Do wykonania obudowy 
można wykorzystać cegły, tafle 
szkła zbrojonego oraz płyty OSB 
mocowane do stalowych profili. 
Nowoczesne systemy zabudowy 
wanien są tańsze, a ich montaż jest 
szybszy i mniej skomplikowany.

 jesień 2020
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