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WIOSNA

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   brakuje wykonawców 
– zostań fachowcem w swoim domu

•  bądźmy eko, czyli co to jest 
decluttering i ZERO waste

•    ogród na topie 
– modne rabaty i klimatyczne altany 
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W tym sezonie świat zdecydowanie 
stawia na powściągliwość w zakupach 
i samoograniczenie w konsumpcji 
– słyszymy, że problem śmieci stał się 
problemem globalnym. Wyrzucając, 
marnujemy żywność, ubrania, przedmioty 
codziennego użytku. Ideologia zero waste 
wyzywa na pojedynek nasze potrzeby 
przede wszystkim te, które wmówił nam 
świat. Przekaz jest prosty. Będziemy mniej 
kupować, mniej będziemy wyrzucać. Jak 
to jednak zwykle bywa z takimi skrajnymi 
ideami – są zbyt piękne, by były prawdziwe. 
Nie jesteśmy w stanie zupełnie zrezygnować 
ze swoich potrzeb materialnych – bo 
czy wszystko czym się otaczamy, musi 
sprowadzać się tylko do listy rzeczy 
niezbędnych do życia? A gdzie potrzeby 
estetyczne, czy choćby pragnienie wygody, 
dla zaspokojenia których wymieniamy 
wyposażenie domu, zmieniamy ubrania, 
dekorujemy wnętrza? Oczywiście warto 
wprowadzić drugi obieg np. ubrań, a do 
dekoracji wykorzystać stare sprzęty. Nie da 
się jednak bezśmieciowo przeprowadzić 
żadnego remontu! Malowanie to np. 
parę wiaderek farby, którymi po zużyciu 
zawartości wzbogacimy nasz śmietnik! 
Jak do tej pory żaden z producentów nie 
wprowadził do sprzedaży farb luzem! 
W przypadku idei zero waste jesteśmy 
więc za, bo rzeczywiście warto byłoby 
zrobić sobie rachunek sumienia z naszych 
konsumpcyjnych zwyczajów, z drugiej 
– przeciw, bo przecież musielibyśmy, 
pozamykać sklepy ze wszystkim, co 
wykracza poza podstawowe potrzeby. 
Na to nie zgadzamy się absolutnie! 

Zapraszam do lektury  
Nasz adres: www.mjakmrowka.pl



URODA WIOSENNYCH BZÓW 
Jego pięknie, a niekiedy wręcz oszałamiająco pachnące zebrane 
w wiechy kwiaty w odcieniach fioletu lub bieli są synonimem wiosny 
w pełni rozkwitu. Te wszystkie atuty bzu tureckiego sprawiają, że 
trudno wyobrazić sobie bez niego wiosenny ogród. Zaletą lilaka 
pospolitego są także różnorodne formy nasadzeń, w których się 
sprawdzi. Może on bowiem tworzyć formę silnie rozgałęzionych 
krzewów, niewielkich wielopniowych drzew, do bardzo modnych 
należą także odmiany szczepione na pniu. Jednak 
niezależnie od tego, na jaki lilak się zdecydujemy, 
warto pamiętać, że aby zachował on ładny 
pokrój, należy go przycinać. Co kilka lat 
powinno się po kwitnieniu wykonać 
tzw. cięcie odmładzające. Sprawi 
ono zagęszczenie zbyt luźnych 
i słabo kwitnących pędów. Nie 
zapominajmy też o regularnym 
usuwaniu przekwitłych 
kwiatostanów.  
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PORA NA SADZENIE 
DRZEW I KRZEWÓW
Drzewa i krzewy można sadzić nie 
tylko jesienią, ale także wczesną 
wiosną. O tej porze zaleca się 
wręcz sadzenie azalii, magnolii 
czy różaneczników. Zadbajmy, by 
świeżo posadzonym nie zagrażało 
przesuszenie – gleba powinna mieć 
odpowiedni poziom wilgoci. Warto 
też pomyśleć o zasadzeniu klonów, 
brzóz czy wierzb. Szczególnie 
cenimy wierzbę japońską odmiany 
’Hakuro-nishik’. Jej korona ma 
atrakcyjną kulistą formę i wyjątkowo 
dekoracyjne liście, które od wiosny 
aż do późnego lata przyjmują barwę 
biało-różowo-zieloną, po czym do 
końca sezonu są białozielone. Bardzo 
dekoracyjne są też jej kwiatostany 
zwane popularnie kotkami lub 
baziami, które pojawiają się przed 
rozwojem liści. ’Hakuro-nishiki’ 
możemy posadzić w miejscu 
wyeksponowanym jako pojedynczy 
soliter. Oprócz wierzby ’Hakuro- 
-nishiki’ warto uprawiać także inne 
przedstawicielki tego gatunku jak 
wierzba płacząca ’Iwa’ z pędami 
zwisającymi do ziemi czy też 
doskonale znosząca mróz ’Integra’.

TORF DO OGRODU
O tym, jak rośliny będą się rozwijać, decyduje w dużej mierze jakość 
gleby. Można ją podnieść i jednocześnie wzbogacić o cenne składniki 
odżywcze. Substancji, które je dostarczają jest dzisiaj bardzo wiele, 
jednak zawsze warto sięgać po te pochodzenia naturalnego. Do 
sprawdzonych zalicza się torf. Może on mieć różne właściwości. 

Najbardziej uniwersalny jest torf wysoki. 
Najlepiej stosować go jako podłoże 

roślin kwasolubnych, ponieważ 
naturalnie nieprzetworzony ma 
kwasowość pH od 3,5-4,5 (5). 
Dostępny jest również w wersji 
odkwaszonej. Do nawożenia 
gleby stosuje się też torf 

niski. Będzie przydatny 
także do rozluźnieniania zbyt 

ciężkiego podłoża oraz w regulacji 
nawodnienia gleb piaszczystych. 



 REKLAMA 

RABATY POD KONTROLĄ
Wiosna to idealna pora, by nadać stabilną formę trawnikom, 
a także rabatom i grządkom. Połączenia miejsc różniących 
się sposobem zagospodarowania oraz wykończenia powinny 
być wyraźnie rozgraniczone. Do najbardziej atrakcyjnych 
należą palisady ogrodowe, które są nie tylko funkcjonalne, 
ale też estetyczne. Warto je wykorzystać na granicach, 
gdzie występuje różnica poziomów, choćby między 
rabatami a trawnikiem czy ogrodowymi ścieżkami. Mogą 
być wykonane z tworzywa sztucznego, kamienia, betonu 
lub drewna. Drewniane wyglądają wyjątkowo naturalnie, 
wybierajmy te z twardych gatunków drewna. Natomiast 
kamienne i betonowe doskonale stabilizują podłoże.

MEBLE OGRODOWE 
W NOWEJ ODSŁONIE
Drewniane meble ogrodowe zawsze 
są w modzie, dlatego wykonane z tego 
materiału stoły, ławki czy krzesła warto 
mieć na swoim tarasie. Co kilka sezonów 
wymagają one jednak odnowienia. To 
także dobry pretekst, by nadać im nowy 
wygląd. Dzisiaj jest to bardzo łatwe. 
Wystarczy sięgnąć po modne farby kryjące 
w atrakcyjnych kolorach lub też zastosować 
impregnaty koloryzujące. Kolorowe 
impregnaty to preparaty 3 w 1, równocześnie 
nadają drewnu atrakcyjną barwę, a przy tym 
zabezpieczają je nie tylko od zewnątrz, ale 
także wnikają w głąb drewna.
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DOM I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

RYNNY POD KONTROLĄ 
Po zimie – nawet łagodnej – trzeba sprawdzić 
stan rynien, bo jeśli będą niedrożne czy 
też nieszczelne, nie spełnią swoich funkcji. 
Pierwszym krokiem przy ocenie orynnowania  
powinno być usunięcie zalegających liści, gałęzi, 
piór oraz innych zanieczyszczeń. Używajmy 
tylko sprzętu, który nie będzie rysował powłok, 
nie należy więc wykorzystywać stalowych 
szczotek. Najbezpieczniejsze będzie stosowanie 
łopatek i szczotek przeznaczonych do tego typu 
prac. Po oczyszczeniu rynny i rury spustowe 
warto umyć, najlepiej przy pomocy węża 
ogrodowego lub myjki wysokociśnieniowej. 
Przed zanieczyszczeniami rynny zabezpieczą 

ochronne siatki. Powinny być sztywne, tak by nie uginały 
się pod wpływem śniegu czy liści oraz uniemożliwiały 
zagnieżdżenie się ptaków. Swoją funkcję dobrze spełnią 
siatki polietylenowe wykończone powłoką odporną na 
działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie 
UV. Czysta powierzchnia rynien ułatwi ocenę ich stanu. 
Jeśli zauważymy nieszczelności lub wygięcia rynien, 
kolejnym krokiem będą prace naprawcze. Najczęściej 
dochodzi do usterek haków podtrzymujących rynny, które 
się urywają. Trzeba więc przykręcić nowe do deski czołowej. 
Uszkodzeniom ulegają też złączki rynien, narożników oraz 
lejów spustowych. Defekty mogą mieć też inne elementy. 
Jeśli są duże, bardziej opłacalna może być wymiana całego 
orynnowania.

SEZON POD PARASOLEM 
Jeśli nad tarasem nie mamy stałego zadaszenia, nie zapominajmy o niezawodnych ogrodowych parasolach. Są tanie 
i łatwe w obsłudze. Funkcję ochronną pełni w nich czasza, czyli rozpostarty na konstrukcji materiał. Im większa jest 
jej powierzchnia, tym większe pole działania parasola. Tkanina powinna być wyposażona w filtr przeciwsłoneczny 
blokujący minimum 95% promieniowania UV. Wymianę powietrza pod parasolem zapewni otwór wentylacyjny. 
Tkanina czaszy powinna zabezpieczać nas też przed deszczem. Komfort wypoczynku podniesie wzmocniona 
konstrukcja stelaża, na której rozpostarty jest materiał. Znaczenie ma stabilna i bezpieczna, a także odporna na 
podmuchy wiatru noga. Wykonuje się ją zazwyczaj z aluminium, stali, tworzyw sztucznych lub drewna rodzimego 
bądź egzotycznego.
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WYZWANIA DLA DOMU

ŚWIĄTECZNE WYPIEKI
Wiosna to Wielkanoc, której świąteczny charakter podkreślają 
charakterystyczne wypieki – baby oraz mazurki. Jednak nawet 
te z najlepszej cukierni nie zbudują świątecznej atmosfery, tak 
jak samodzielnie upieczone. Prawdziwy nastrój przygotowań do 
Wielkanocy będzie wtedy, gdy w przygotowaniu wypieków będą 

uczestniczyć dzieci. Może to być początek 
fascynacji kulinarnych. Szczególnej satysfakcji 
dostarczą mazurki. Są łatwe do przygotowania, 
przy tym dają szerokie pole do popisu podczas 
ich ozdabiania, a więc sukces murowany! Do 
ich pieczenia wykorzystajmy specjalne formy 
do mazurków. Są one dostępne w różnych 
kształtach – najczęściej prostokąta, koła lub 
elipsy. Także ich wymiary są zróżnicowane. 
Łączy je jednak to, że mają niskie brzegi. Mogą 
być metalowe, ceramiczne lub silikonowe. 
Te ostatnie doskonale przewodzą ciepło, co 
przyspiesza pieczenie.

PIECZENIE CHLEBA
Wbrew obiegowej opinii chleb nie tuczy, a wręcz dba 
o szczupłą sylwetkę, bo zawiera błonnik. Ponadto m.in. 
poprawia pamięć i koncentrację, chroni przed nowotworami, 
a także wzmacnia organizm przyszłych mam. Zachęcamy 
więc do eksperymentowania i upieczenia chleba we własnym 
domu – przepisów możemy poszukać w internecie. Bo 
chociaż wybór pieczywa w sklepie jest ogromny, to kupienie 
bochenka o naprawdę dobrym, wartościowym i pozbawionym 
chemicznych dodatków składzie może być zadaniem 
niełatwym. Zresztą każdy, kto choć raz spróbował ciepłego 
chleba z chrupiącą skórką, nie będzie już chciał innego. 
Oczywiście przygotowanie i pieczenie chleba wymaga od 
nas pewnych umiejętności, wiedzy i wprawy, ale nie jest to 
zadanie tak trudne, jak wielu osobom się wydaje. Po pewnym 
czasie zapach świeżego pieczywa będzie rozchodził się po 
naszym domu bardzo często. 

ZDROWE JEDZENIE 
NA WIOSNĘ
Wraz z pierwszymi wiosennymi promieniami 
słońca czujemy potrzebę wzmocnienia 
organizmu dawką świeżych witamin. Wreszcie 
nadeszła pora zamiany ciężkostrawnej 
zimowej diety na zdrowszą i lżejszą! Sięgnijmy 
więc po nowalijki, czyli pierwsze warzywa 
i owoce, które pojawiają się po zimie. Mają 
w sobie wszystko, czego nam na wiosnę 
potrzeba – orzeźwienie, chlorofil, siłę wzrostu. 
Kupując je, korzystajmy tylko ze sprawdzonych 
źródeł – niestety wiele sklepów oferuje 
nowalijki ze szklarni, w których warzywa 
szpikuje się chemią, by rosły szybciej i były 
większe. Możemy również wyhodować 
nowalijki na własnym balkonie lub w doniczce 
w kuchni. Wiosenny talerz warzyw dostarczy 
nam energii, skutecznie poprawi nastrój oraz 
pozwoli zrzucić zbędne kilogramy. 
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UDEKORUJ DOM NA WIOSNĘ
Dekoracje wiosenne we wnętrzu mogą zdziałać cuda. Wprowadzą 
do domu świeżość i radosny nastrój. Wiosna to przede wszystkim 
powrót kolorów i koniec wszechogarniającej szarości. Możemy 
zacząć od zmiany firan i zasłon. Zawieśmy delikatne tkaniny 
w oknach, zwiewne, proste, bez skomplikowanych upięć. Ponadto 
postawmy na parapecie kwitnące kwiaty doniczkowe, np. storczyki 
i hiacynty, wybierzmy doniczki w jasnych kolorach. W oknie 
możemy zawiesić również np. papierowe dekoracje, wiszące 
kwietniki, girlandy i wianki. Dekoracje możemy z powodzeniem 
wprowadzić w innych miejscach w domu. W salonie możemy dodać 
tkaniny w wiosennych kolorach i wzorach. Najlepiej sprawdzą 
się poduszki, np. w kwiatowe desenie. Warto też dodać pled 
w pastelowym odcieniu. Jeżeli w jadalni mamy krzesła, możemy 
położyć na nich poduszki w kwiatowy wzór. Warto też wybrać jasny 
obrus w roślinny deseń. Gdy chcemy bardziej radykalnej zmiany, 
możemy wymienić pokrowiec sofy na jaśniejszy i w świeżym 
odcieniu. Możemy też wprowadzić chodnik na podłogę np. 
w błękitno-białe pasy. Nawet drobne zabiegi, jak wyeksponowanie 
kolorowych, soczystych kwiatów ciętych w szklanym wazonie 
w towarzystwie zapachowych świec odświeży przestrzeń i nada jej 
wiosenny klimat.

ŚWIĄTECZNY STÓŁ
Dekoracja wielkanocnego stołu ma ogromne 
znaczenie, gdyż jest centralnym miejscem, 
a wokół niego zasiadają wszyscy członkowie 
rodziny i przyjaciele. Warto więc zadbać 
o elegancką zastawę i dodatki, które stworzą 
odświętną atmosferę. Sprawdzą się również 
wiosenne akcenty, takie jak kompozycje ze 
świeżych kwiatów czy stroiki, przecież Wielkanoc 
to czas radości. Dzięki tulipanom, żonkilom, 
hiacyntom i szafirkom świąteczna aranżacja 
zyska wiele uroku, a wspólne chwile spędzone 
za stołem będą dla wszystkich obecnych 
czystą przyjemnością. Na wielkanocnym 
stole nie może zabraknąć oczywiście pisanek, 
rzeżuchy czy kurczaczka. Zadbajmy również 
o tekstylia – obrus i ładnie złożone serwetki. 
Dobierzmy kolorystycznie dodatki (możemy je 
kupić lub wykonać samodzielnie) i materiały 
tak, aby aranżacja stołu była harmonijna oraz 
dopasowana do stylu wnętrza. Pamiętajmy, 
że stół na Wielkanoc powinien być uroczysty, 
jednak zachowajmy umiar. Przy jego braku szybko 
zepsujemy najładniejsze i najpieczołowiciej 
przygotowywane nakrycie. 

DEKORACJE 
WŁASNORĘCZNE
Po długiej, szarej i mokrej zimie nie 
możemy się wprost doczekać nadejścia 
wiosny z jej świeżymi, radosnymi 
kolorami. Dni stają się coraz dłuższe, 
słońce coraz częściej gości na niebie 
i nadchodzi czas na przebudzenie 
z zimowego letargu. Pora doprowadzić 
dom do porządku, schować grube, 
szare swetry głęboko do szafy. Jest 
to zatem odpowiedni moment, by 
zaprosić przyjaciół oraz rodzinę 
i wspólnie świętować nadejście wiosny! 
Na tę okazję przygotujmy dom. Nie 
musimy od razu wydawać dużych 
pieniędzy – udekorować możemy go 
niedrogo, wykazując się kreatywnością 
i poświęceniem chociaż odrobiny 
czasu. Czasem wystarczą proste 
ozdoby wiosenne – na stół, parapet czy 
okno. Odpowiednio dobrane dodatki 
w mig wprowadzą do wnętrza świeżą, 
pozytywną atmosferę nadchodzącej 
wiosny. I pozostaną z nami na dłużej. 

WYZWANIA DLA DOMU
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     kuchnia po remoncie
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NIC TAK NIE ZACHĘCA DO PRACY W KUCHNI, JAK 
PIĘKNA I DOBRZE ZORGANIZOWANA PRZESTRZEŃ. 
GDY JESZCZE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI JEST OGRÓD, 
GOTOWANIE STAJE SIĘ KOJĄCYM RELAKSEM. 

Aż miło gotować!

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Kuchnia w  domu jednorodzin-
nym ma tę przewagę nad 
mieszkaniem w  bloku, że 

można ją lepiej powiązać z  otocze-
niem. Atut ten postanowili wyko-
rzystać państwo Grażyna i Bogumił, 

kiedy przed ponad już 20 laty bu-
dowali swój dom. Przyszłym wła-
ścicielom zależało, aby budynek 
miał jak najwięcej miejsc wiążących 
go z  ogrodem i  otaczającym pose-
sję lasem. Obydwoje mieli głębokie 

KUCHNIA
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Partnerskie kucharzenie
Wyjście do ogrodu w sposób naturalny 
podzieliło kuchnię na dwie strefy robocze. 
Choć początkowo taki układ wydawał się mało 
wygodny, okazało się, że dwurzędowa zabudowa 
to bardzo ergonomiczne rozwiązanie, szczególnie 
gdy w kuchni gotuje więcej niż jedna osoba. 
Funkcjonalność układu poprawiły także dość 
obszerne modułowe szafki. Przy jednej ze ścian 
stanął moduł ze zlewozmywakiem i płytą kuchenną 
oraz drugi z wygodnym ponadmetrowym blatem 
roboczym. Obok kuchennego zlewu umieszczono 
zmywarkę – wszystkie sprzęty odpowiadają 
kolejności działań podczas przygotowywania 
posiłków, a miejsca jest tyle, że gospodarze 
mogą jednocześnie doglądać garnków. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby w kuchni w tym samym 
czasie podziałały też inne osoby – bywająca 
często w rodzinnym domu córka czy goście. 
Przy przeciwległej ścianie swobodnie można 
przygotować kanapki, sałatki, podgrzać kolację czy 
zaparzyć kawę – obok wysokiej szafki na naczynia 
zmieściła się tutaj szeroka szafka przykryta blatem 
roboczym – to idealne miejsce na małe AGD oraz 
mobilny barek.   

przekonanie, że tylko wtedy różnica 
między mieszkaniem w  bloku a  do-
mem będzie warta ponoszenia tru-
dów budowy. Spośród wielu wów-
czas projektów gotowych dosłownie 
wyłuskali ten, w  którym każde po-
mieszczenie parteru – kuchnia, ja-

dalnia i  salon – miało swoje własne 
wyjście do ogrodu. Pozostałe liczne 
okna miały ponadstandardową wy-
sokość, co pozwoliło na nietypowe 
wówczas niskie usytuowanie para-
petów. Szczególnie kuchnia z  szero-
kim dwuskrzydłowym oknem balko-

nowym to było to! Perspektywa pie-
truszki do rosołu z  własnej grządki 
i to na wyciągnięcie ręki była mocno 
przemawiająca. 
Choć kuchnia jest pomieszczeniem 
niewielkim, to dzięki wręcz zalewa-
jącemu ją naturalnemu światłu 
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Gres jak mozaika 
Posadzkowe płytki robią 
wrażenie okładziny wykonanej 
z mozaiki. Zakreślone fragmenty 
kół o czarnych polach wpisane 
w kwadraty to motyw znany 
z tradycyjnych marokańskich 
płytek cementowych – to 
jednak również jeden z printów 
często wykorzystywanych 
przez współczesnych 
producentów nowoczesnego 
gresu. Delikatnie wyczuwalne 
zagłębienia biegnące wzdłuż 
wzorów dodają dodatkowej 
głębi i ciekawie współgrają 
z oświetleniem. Duży format 
płytek z drobnym wzorem 
sprawdzi się również 
w miejscach wymagających 
przycinania – można je 
ciąć w dowolnym miejscu 
bez ryzyka utraty walorów 
estetycznych. 

oraz wnikającej do wnętrza zieleni 
jest bardzo atrakcyjnym miejscem 
w  domu. Oryginalne wykończenie 
i  wyposażenie podkreśliło te atuty,  
a  ostatnio przeprowadzony remont 
dodał jej jeszcze klasy. Podstawą wy-
posażenia jest nietypowa zabudowa 
kuchenna – to wolno stojące szafki, 
które mimo okazałych gabarytów 
mają dość lekki wygląd. Każdy mo-
duł jest osobnym funkcjonalnie sta-
nowiskiem pracy, wyposażonym we 
własny blat. Mimo upływu lat design 
szafek przetrwał próbę czasu –  me-
ble wciąż zachwycają oryginalnością 
i  nadają kuchni indywidualny cha-
rakter. Szafki odznaczają się też so-
lidnym wykonaniem – to również po-
wód, dla którego podczas remontu 
kuchni właściciele postanowili ich 
nie wymieniać. Pod młotek natomiast 
poszły ściany i  posadzka. Wybór no-
wych okładzin nie był łatwy – ujawnił 
mocno odmienne gusta domowników.  

Po wielu debatach gospodarze posta-
wili na klasykę. Miejsce białej gla-
zury w popartowski czarnożółty wzór 
zajęła ponadczasowa biała cegiełka, 
beżową terakotę na posadzce zastą-
piono gresem z  klasycznym czarno-
-białym motywem opartym na geo-
metrycznej grafice. Drobny, nie-
mal mozaikowy deseń został nanie-
siony na płytki o  dużych formatach 
– 44x44 cm. Z jednej strony to świet- 

ne nawiązanie do czarnej mozaiki, 
którą wykończono czołowe ścianki  
murków, z  drugiej drobny wzór sta-
nowi dobry kontrast dla białej płasz-
czyzny ścian i  frontów szafek. Jest 
to również dobre tło dla jasnego 
drewna korpusów mebli. Po remon-
cie kuchnia stała się jeszcze bardziej 
powiązana z pozostałą częścią strefy 
dziennej – nową posadzkę przecią-
gnięto do holu i wiatrołapu.
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NIKT NIE LUBI MARNOWAĆ JEDZENIA 
I RZECZY, A MIMO TO MASA ŻYWNOŚCI 
NIEMAL CODZIENNE LĄDUJE W KOSZU NA 
ŚMIECI, A UBRANIA I INNE PRZEDMIOTY 
RÓWNIEŻ TRAFIAJĄ NA ŚMIETNIK. IDEA 
ZERO WASTE UCZY NAS, JAK UNIKNĄĆ 
MARNOTRAWSTWA. 

 PROBLEM NA CZASIE EKOLOGICZNE ZARZĄDZANIE

Idea zero waste

Idea zero waste powstała z pobudek związanych 
z  potrzebą ochrony środowiska. Podejmowa-
nie działań, które zmierzają w kierunku zmniej-

szenia ilości wytwarzanych śmieci, mają przynieść 
długofalowe korzyści w poprawie jakości powietrza 
i wody, a w efekcie ochrony naszego zdrowia i życia 
zagrożonych gatunków roślinnych oraz zwierzęcych. 
Idea ta w czystej postaci jest daleko idącą utopią, bo 
nie da się zupełnie zrezygnować z odpadów, można 
jednak dążyć do ich ograniczenia. Życie wedle idei 
zero waste sprowadza się do stosowania określo-
nych zasad tzw. 5R. Jest to rethink (przemyśl), refuse 
(odmawiaj), reduce (ograniczaj), reuse (wykorzystaj 
ponownie), recycle (recyklinguj), rot (kompostuj). 
Pierwsze dwie zachęcają do powściągliwości w kon-
sumpcji, kolejne trzy zmieniają podejście do gospo-
darowania odpadami. Długotrwałym efektem na-
szych działań będzie nie tylko pusty kosz na śmieci, 
ale również bardziej zasobny portfel, mniej zmarno-
wanej żywności, przemyślana garderoba.

dla naszego budżetu
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Rethink, czyli weryfikujmy 
swoje potrzeby
Bogaty rynek rozbudza nasze potrzeby 
konsumenckie, a marketing i reklama 
sprawiają, że tracimy nad nimi kontrolę. 
Zasada rethink to nic innego jak świadome 
kierowanie własnymi potrzebami 
dotyczącymi zakupów. Czy na pewno 
wszystkiego potrzebujemy, co wpadnie nam 
w oko na wystawie sklepowej? Sprawdźmy, 
czy nie da się naprawić starych rzeczy lub 
pożyczyć od kogoś. Dobrym zwyczajem 
jest dzielenie się z innymi rodzinami np. 
sprzętem sportowym dla dzieci – jeśli 
rodziny nie wyjeżdżają w tym samym 
czasie na narty, można użytkować wspólnie 
przynajmniej część sprzętu. 

Reduce, czyli unikajmy zbędnego kupowania

To efekt procesu weryfikacji potrzeb 
zarówno codziennych, jak i długofalowych. 
Polega na redukowaniu ilości produktów 
spożywczych, które wydają nam się 
niezbędne do przygotowania posiłków, 
a w rzeczywistości niewykorzystana ich 
część ląduje w koszu na śmieci. Jeśli 
nasza kuchnia jest prowadzona w oparciu 
o rozbudowane przepisy, zweryfikujmy 
je – zazwyczaj te same potrawy można 
przygotować przy użyciu mniejszej liczby 
dodatków. Ubrania kupujmy w małych 
zestawach na określone pory roku 
– unikniemy niedopasowania odzieży, 
co w efekcie powoduje jej zaleganie 
w szafie. Zredukujmy liczbę przedmiotów 
codziennego użytku, tylko do takich, które 
są naprawdę niezbędne do funkcjonowania.

Refuse, czyli odmawiajmy 
przyjmowania zbędnych rzeczy
Nie przyjmujmy tego, co jest nam zbędne, nawet 
jeśli jest za darmo. Ulotki, próbki kosmetyków, 
wszelkiego rodzaju gratisy nie przydadzą nam 
się absolutnie do niczego – prawdopodobnie 
natychmiast wyrzucimy je do kosza. Przyjmując 
taką postawę, nie godzimy się na zbędne 
zanieczyszczenia. Na zakupach odmawiajmy 
pakowania warzyw czy owoców w foliowe 
jednorazowe woreczki, nie kupujmy reklamówek. 
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Reuse, czyli używajmy ponownie 
Nie stosujmy rozwiązań jednorazowych. Do 
żywności wykorzystujmy tylko wielorazowe 
opakowania (np. słoika po dżemie możemy użyć 
do robienia przetworów lub przechowywania 
ryżu). Nie używajmy jednorazowych talerzyków 
i sztućców. W kuchni wróćmy do bawełnianych 
ścierek i ręczników – ograniczmy serwetki i ręczniki 
papierowe. W łazience może uda nam się korzystać 
z wielorazowych artykułów higienicznych (np. 
golarek na żyletki). Zrezygnujmy z jednorazowych 
klapków u pedicurzystki, jednorazowych ręczników 
u fryzjera, jednorazowej szczoteczki do zębów 
w hotelu – zamiast nich nośmy własne sprzęty 
i przybory. Używajmy też ponownie także tego, 
co na pierwszy rzut oka jest już śmieciem, np. 
zasadźmy kwiatki w dziurawym garnku, a szklaną 
butelkę po oleju dokładnie umyjmy, wyparzmy 
i zlejmy do niej domową nalewkę. Naprawiajmy 
rzeczy zamiast wyrzucać. Zdarty obcas uratuje 

szewc, zerwany pasek w torebce kaletnik, baterię 
w zegarku wymieni zegarmistrz. Stare profesje 
wracają do łask. Pozwólmy im rozkwitnąć na nowo.

Rot, czyli kompostujmy co organiczne 
Kompostujemy odpadki organiczne, ale na kompost 
wyrzucamy nie tylko resztki jedzenia i produkty uboczne 
pielęgnacji ogrodu, ale także przedmioty codziennego 
użytku wykonane z organicznych materiałów – można 
np. wyrzucić na kompost zużytą konopną myjkę do 
naczyń, papier makulaturowy, popiół z kominka czy 
połamany drewniany trzonek od szczotki. Kompostowanie 
przynosi wielorakie korzyści – z kompostu otrzymujemy 
naturalny nawóz, a wyrzucając część śmieci na kompost 
zmniejszamy ich objętość nawet o 50%. 

Recykling to forma przetwarzania wtórnego 
odpadów, w wyniku którego powstają produkty 
o wartości wyższej niż surowce, jakie można 
byłoby uzyskać z przetworzenia odpadów 
– takie działania z reguły są robione na skalę 
przemysłową i wymagają zanoszenia zużytych 
rzeczy do stosownych punktów. Upcykling 
to z kolei nadawanie śmietnikowym rzeczom 
nowego życia – pozwala ograniczać konsumpcję 
i czerpać zadowolenie z powściągliwości 
w produkcji odpadów. Upcykling wpisuje się 
w jeden z modnych trendów wnętrzarskich 
wabi-sabi, w którym starym zniszczonym 
przedmiotom przypisuje się wartość estetyczną 
nawet bez odnawiania ich. 

Recykling i upcykling, czyli przetwarzamy stare na nowe
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LOKALE MIESZKALNE NABYWANE SĄ NIE 
TYLKO W CELACH MIESZKANIOWYCH. 
W DUŻYCH MIASTACH I MIEJSCOWOŚCIACH 
ATRAKCYJNYCH TURYSTYCZNIE 
KUPOWANE SĄ MIESZKANIA NA WYNAJEM 
KRÓTKOTERMINOWY. 
JAKIE WARUNKI POWINNA SPEŁNIAĆ TEGO 
TYPU NIERUCHOMOŚĆ? 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

M ieszkania stały się sposobem na lokowanie pieniędzy. 
Analitycy finansowi nadal twierdzą, że otwierają one moż-
liwości uzyskania wyższej stopy zwrotu niż w przypadku 

lokat bankowych, potencjalne zyski są w dłuższej perspektywie bar-
dziej stabilne niż na rynkach finansowych, a  na dodatek wartość 
nieruchomości długofalowo rośnie. Aby kapitał „pracował”, czyli re-
gularnie przynosił tzw. dochód pasywny, trzeba z rozwagą podejmo-
wać decyzje, zwłaszcza że rynek nieruchomości oferuje coraz więcej 
sposobów inwestowania. 

MIESZKANIE NA WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY 
Aby zarabiać na wynajmie krótkoterminowym, możemy kupić za-
równo mieszkanie sprzedawane jako lokal mieszkalny, jak i te o sta-
tusie lokalu usługowego. Status lokalu mieszkalnego ściśle reguluje 
prawo. Według przepisów musi to być lokal samodzielny, czyli wydzie-
lony trwałymi ścianami, przeznaczony na stały pobyt ludzi i służący 

MIESZKANIE
dla turystów  

DOMOWE FINANSE
     plany mieszkaniowe
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zaspokajaniu potrzeb mieszkanio-
wych. Przepisy określają też mini-
malny metraż takich mieszkań – od 
1 stycznia 2018 roku wynosi on 25 m2. 
Wprowadzając ten wymóg, jedno-
cześnie zrezygnowano ze sztywnych 
przepisów określających minimalne 
wymiary lub powierzchnie poszcze-
gólnych pomieszczeń wchodzących 
w  skład lokalu mieszkalnego. Inwe-
stując w  taką nieruchomość, zara-
biamy w  ten sposób, że kupujemy 
mieszkanie w  apartamentowcu, 
bloku czy  budynku wielorodzinnym 
i  nie zmieniając prawnie jego prze-
znaczenia wynajmujemy w  syste-
mie wynajmu krótkoterminowego. 
Wynajmując takie mieszkanie tu-
rystom, płacimy jedynie podatki od 
wynajmu. Zarządzaniem i  organiza-
cją wynajmu możemy zająć się sami 
lub zlecić go firmie oferującej tego 
typu usługi. 

MIKROAPARTAMENTY
Rośnie popularność zakupu miesz-
kań w  aparthotelach, czyli obiek-
tach, w których mieszkania są prze-
znaczone przede wszystkim na wy-
najem krótkoterminowy – typowo tu-
rystyczny. One również mogą mieć 
różny status – oferowane są lokale 
zarówno mieszkalne, jak i usługowe. 

Te, które mają status usługowych 
mogą mieć mniejszy metraż niż usta-
wowe 25 m2 – to tzw. minikawalerki 
lub mikroapartamenty. Choć prze-
pisy mówią „nie” mikroapartamen-
tom jako lokalom mieszkalnym, ry-
nek wręcz przeciwnie – nadal są one 
bardzo poszukiwane, więc oferta de-
weloperów jest duża. Chociaż cena za 
1 m2 jest znacznie wyższa niż śred-
nia rynkowa, to przy niewielkiej ich 
powierzchni (często nieprzekracza-
jącej 17 m2) nabywcy płacą relatyw-

nie mniej niż przy zakupie standar-
dowej kawalerki. Status lokalu usłu-
gowego oznacza jednak, że na osoby, 
które kupują tego typu lokale na cele 
inwestycyjne, nałożony jest wyższy 
VAT – 23%. Gdyby nie zostały wpro-
wadzone normy powierzchniowe 
i  w  świetle prawa byłyby to miesz-
kania, VAT byłby niższy i wynosiłby 
8%. Przy zakupie mikroapartamen-
tów istotna jest kwestia finansowa-
nia – z racji tego, że mają one status 
prawny lokali niemieszkalnych, 
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banki nie udzielają na ich zakup 
kredytów hipotecznych –  ich naby-
cie jest możliwe wyłącznie za go-
tówkę lub finansowane kredytem 
inwestycyjnym.

ZAKUP MIKROAPARTAMENTU 
A USTAWA DEWELOPERSKA
Tzw. ustawa deweloperska chroniąca 
interesy kupujących wymaga, aby 
umowa kupna lokalu została zawarta 
w  formie aktu notarialnego, a  rosz-
czenie konsumenta zostało wpisane 
do księgi wieczystej nieruchomo-
ści,  pieniądze wpłacane przez kon-
sumentów muszą być gromadzone 
na rachunkach powierniczych. Jed-
nakże zapisy te dotyczą jedynie lo-
kali mieszkalnych oraz domów jed-
norodzinnych. Dlatego szczególnie 
ryzykowne są inwestycje w  lokale 
użytkowe, w  przypadku których ta-
kich zabezpieczeń nie ma. Ich brak 
oznacza, że deweloperzy nie stosują 
ustawy deweloperskiej do sprze-
daży aparthoteli. Upadek inwesty-
cji i  niedokończenie budowy może 
więc oznaczać utratę pieniędzy na-
bywcy – ponosimy więc nieporów-
nywalnie większe ryzyko niż w przy-
padku transakcji zakupu mieszkania 
na rynku pierwotnym. 

OFERTA Z OPERATOREM
Kupując lokal w aparthotelu, możemy 
zawrzeć umowę wynajmu gwarantu-
jącą określony zysk. Pełną obsługą lo-
kalu – szukaniem najemców, rozlicza-
niem mediów, zebraniami wspólnoty 
mieszkaniowej, windykowaniem na-

leżności – zajmuje się wówczas ope-
rator. Taki model inwestycji spraw-
dza się jednak jedynie w dużych kom-
pleksach i  lokalizacjach gwarantu-
jących stały dopływ klientów, a co za 
tym idzie zysk. Spotyka się opinie, że 
tego typu inwestycje są narażone na 
ryzyko. Przede wszystkim umowy 
zwykle zawierane są na kilka lat. 
W przypadku niepowodzenia i braku 
możliwości kontynuowania umowy 
najmu przez operatora trzeba liczyć 
się z  tym, że po kilku latach zosta-
niemy z apartamentem, który trudno 
nam będzie wynająć lub sprzedać 
w korzystnej cenie. 

Dlaczego
aparthotel? 
Popularność hoteli oferujących 
lokale z kuchnią lub aneksem 
kuchennym wzrasta, przy czym 
wielkość mieszkania nie ma 
dużego znaczenia. Wynajmem 
lokali w takich budynkach są 
zainteresowani nie tylko turyści. 
Z aparthoteli chętnie korzystają 
również osoby w dłuższych 
podróżach służbowych – przez 
te kilka czy kilkanaście dni 
można się w nich urządzić 
niemal jak w domu! Jeszcze 
do niedawna aparthotelami 
nazywano przede wszystkim 
placówki mające apartamenty 
do wynajęcia wyposażone 
w kuchnię lub kuchenny aneks, 
natomiast condohotelami 
określano budynki oferujące 
jedynie pokoje hotelowe do 
wynajęcia. Przyjmowało się, 
że te pierwsze powstawały 
głównie w miastach, natomiast 
drugie – głównie w kurortach. 
W tej chwili rozróżnienie to 
się zaciera – deweloperzy 
oferują zarówno apartamenty, 
jak i pokoje hotelowe 
z aneksem kuchennym, 
niektórzy proponują nawet 
apartamenty dwupokojowe 
z kuchnią, reklamując obiekty 
jako condohotele. Wybór 
nazwy to indywidualna decyzja 
dewelopera. 
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KIEDY PRZYCHODZI CZAS PRZEPROWADZKI DO NOWEGO MIESZKANIA CZY 
DOMU, NAWET TEGO WYMARZONEGO I DŁUGO OCZEKIWANEGO, WIZJA 
PRZENOSZENIA CAŁEGO DOBYTKU MOŻE NAS PRZYTŁOCZYĆ. JEDNAK JEŚLI SIĘ 
DOBRZE PRZYGOTUJEMY, PAKOWANIE RZECZY PÓJDZIE SPRAWNIE.

przeprowadzka

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Gdy planujemy przepro-
wadzkę, głowę zaprząta 
nam pakowanie i  transport 

rzeczy z  jednego mieszkania do dru-
giego. Jednak to niejedyne czynności, 
o które musimy zadbać. Aby uniknąć 
zamieszania, warto przygotować plan 
działania, uwzględniając w  grafiku 
wszystkie sprawy organizacyjne zwią-
zane z nowym lokum.

SPRAWY URZĘDOWE
Miesiąc przed planowaną prze-
prowadzką poinformujmy urzędy, 
firmy i  instytucje o  planowanej 
zmianie miejsca zamieszkania. Za-
wiadamiamy m.in. urząd skarbowy, 
urząd pocztowy, ZUS, bank, firmę 
ubezpieczeniową, gazownię i  za-
kład energetyczny, przychodnię le-
karską czy wydawnictwo, w którym 

prenumerujemy prasę. Wypowia-
damy także usługi telekomunika-
cyje i  telewizyjne. Ponadto uzgad-
niamy urlop z  pracodawcą, a  także 
ustalamy z firmą przeprowadzkową 
dokładny termin. 

PORZĄDKI I PAKOWANIE
Podstawą jest przygotowanie odpo-
wiednich toreb czy kartonów.  Warto 

SPRAWNA
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NAJWAŻNIEJSZE 
DOKUMENTY ORAZ KLUCZE 

UMIEŚĆMY W TOREBCE 
(NIGDY W REKLAMÓWCE), 

Z KTÓRĄ NIE BĘDZIEMY 
ROZSTAWAĆ SIĘ PODCZAS 

PRZEPROWADZKI. 
BEZPOŚREDNIO PRZED 

POJAWIENIEM SIĘ FIRMY 
TRANSPORTOWEJ SPISZMY 
STAN LICZNIKÓW (GAZ, 

PRĄD, WODĘ).

Z firmą przewozową
Jeśli przeprowadza się cała rodzina, 
a dodatkowo przewożone są meble, 
najlepiej skorzystać z pomocy 
fachowców. To kwestia posiadania 
odpowiedniego środka transportu 
oraz logistyki.

 Jeśli decydujemy się na firmę 
transportową, szukajmy takiej 
z dobrymi opiniami. Nie zawsze 
taniej znaczy lepiej!

 Upewnijmy się, czy cena jest 
za liczbę kursów, czy godziny i jakimi 
samochodami dysponuje firma.

 Sprawdźmy, czy poza kierowcą 
firma ma tragarzy. Nie wierzmy, że 
kierowca będzie cokolwiek nosić. 

 Wiele firm oferuje zabezpieczenie 
rzeczy transportowanych lub nawet za 
większą sumę ubezpieczenie ich. 

 Niektóre firmy użyczają kartony 
oraz inne rzeczy potrzebne do 
spakowania się.

także rozpocząć prace z  wyprze-
dzeniem, aby w  nerwach nie wrzu-
cać rzeczy byle jak. Przeglądamy 
wszystko: pomieszczenie po po-
mieszczeniu, szafka po szafce. Prze-
prowadzka to dobry moment na po-
zbycie się zbędnych przedmiotów 
– w nowym mieszkaniu będą zbędne, 
nie warto więc ich przewozić, a przy 
okazji możemy je sprzedać. W  ten 
sposób oszczędzimy sobie pudeł ze 
zbędnymi przedmiotami. Zwalnia-
jąc mieszkanie, zadbajmy o jego stan 
techniczny, przede wszystkim do-
kończmy niezbędne naprawy.

DZIECI, ZWIERZĘTA 
I DOKUMENTY
Ważną kwestią okazuje się opieka nad 
dziećmi, zwierzętami domowymi oraz 
właściwe zabezpieczenie ważnych do-
kumentów. Czynności tych nie należy 
zostawiać na ostatnią chwilę, zdecy-
dowanie lepiej dokonać niezbędnych 
ustaleń dwa tygodnie przed przepro-
wadzką. W tym celu dobrze jest sko-
rzystać z pomocy rodziny (np. dziad-
ków) lub zatrudnić opiekunkę. Jest 
to także odpowiedni moment, aby za-
bezpieczyć dokumenty przed ewen-
tualnym zagubieniem.
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Pudełka, kartony i torby 
w odpowiedniej ilości
Niezbędne podczas przeprowadzki 
są oczywiście wszelkie torby, worki 
foliowe (najlepiej o pojemności 120 l), 
pudła i kartony. Warto zgromadzić 
je dużo wcześniej – możemy je 
przechowywać np. w piwnicy. 
Kartony bez problemu kupimy 
w marketach budowlanych czy 
internecie. Możemy także poprosić 
zaprzyjaźnionego sklepikarza o ich 
odkładanie – jednak zazwyczaj są one 
już mocno zniszczone. Koniecznie 
musimy zaplanować ich wielkość 
oraz ilość. Pamiętajmy, że waga 
kartonu lub worka nie powinna 
przekraczać 25 kg – dotyczy to 
przede wszystkim książek, które 
z założenia są ciężkie. Przyjmuje 
się, że transport wszystkich rzeczy 
z dwupokojowego mieszkania 
wymaga posiadania ok. 20 średniej 
wielkości kartonów oraz 20 mocnych 
worków.

Ochronne folie i taśmy 
W czasie transportu meble oraz inny sprzęt 
narażone są na wstrząsy oraz uderzenia 
i zarysowania. Dlatego konieczne jest 
szczególnie dobre zabezpieczenie 
najcenniejszych i najbardziej 
wartościowych rzeczy. W tym celu można 
je np. owinąć folią bąbelkową, a następnie 
dodatkowo zabezpieczyć przy pomocy 
folii stretch. Drobniejsze przedmioty 
można ułożyć w kartonowych pudłach, 
które zakleja się wykorzystując taśmę 
pakową. Folię stretch można również 
wykorzystać do pakowania drobiazgów, 
ponieważ pozwala na łączenie ich razem. 
Przydaje się także do zabezpieczenia 
takich mebli jak sofy, kanapy czy fotele, 
chroniąc je w czasie przenoszenia, np. 
przed przedziurawieniem lub zabrudzeniem 
i poplamieniem.

 TO SIĘ PRZYDA  PRZY SPRAWNEJ PRZEPROWADZCE
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Gazety i ręczniki papierowe 
do szkła 
Podczas przeprowadzki należy dobrze 
zabezpieczyć naczynia i akcesoria 
wykonane z kruchych materiałów: szkła, 
ceramiki czy porcelany. Każdy egzemplarz 
warto owinąć gazetą, ręcznikiem 
papierowym, miękkim materiałem lub folią 
bąbelkową. Talerze układamy jeden na 
drugim (zajmą mniej miejsca), podobnie 
postępujemy z miskami. Garnki warto 
wypełnić drobniejszymi rzeczami (np. 
woreczkami z przyprawami). Wszystkie 
przedmioty najlepiej zapakować do 
wytrzymałych kartonów – pamiętajmy 
o ich starannym zaklejeniu.

Marker do opisania
Pakując rzeczy, warto zadbać o to, aby 
w poszczególnych kartonach czy workach 
znajdowały się konkretne przedmioty 
– osobno pakujemy szkło, porcelanę, 
produkty spożywcze, odzież itp. 
Poszczególne pakunki warto opisać – to 
gwarancja odnależienia się w pudłach. 
Przyda się więc marker, a najlepiej dwa, aby 
nie tracić czasu na szukanie pierwszego, 
gdy ten gdzieś się zagubi. Pudła 
podpisujemy jak najbardziej szczegółowo, 
można łącznie z pomieszczeniem, do 
którego dane pudło przynależy. Dzięki temu 
od razu wiemy, gdzie je wstawić i przy 
wprowadzce nie będzie bałaganu. 

Szafa transportowa na ubrania
Wiele osób uważa, że najlepiej sprawdza się pakowanie 
odzieży w worki – jednak nie zawsze tak jest. Owszem, odzież 
nie jest czymś, co może się złamać, zniszczyć czy uszkodzić 
i zapakowana w worki na pewno dotrze na miejsce w całości. 
Niestety tak przewiezione ubrania wyciągniemy z worków 
pomięte i wygniecione, poza tym będzie nas czekać składanie 
ich jeszcze raz – od początku. W takiej sytuacji warto rozważyć 
inną opcję. Szafa transportowa to taki specjalny, duży karton 
z zamocowanym wewnątrz drążkiem, z dwoma wygodnymi 
uchwytami do noszenia po bokach. Nie trzeba zdejmować 
wszystkich ubrań z wieszaków, składać ich i pakować do 
pudeł czy worków. Wystarczy przenieść wszystko z szafy 
do papierowego pudła. Ponadto takie kartonowe szafy 
są wielokrotnego użytku – możemy je złożyć i ponownie 
wykorzystać. Pamiętajmy, że każda rzecz, którą przewozimy 
powinna być sucha i czysta. Jeśli pojawia się konieczność 
przewiezienia rzeczy brudnych, należy je osobno zapakować. 
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DECLUTTERING TO 
NIC INNEGO, JAK 
ZORGANIZOWANE 
PORZĄDKOWANIE 
SWOJEJ PRZESTRZENI: 
SZAFY, DOMU, 
MIESZKANIA, PIWNICY 
I STRYCHU. POLEGA 
ONO GŁÓWNIE NA 
JEJ ODGRACANIU 
–  POZBYWAMY SIĘ TEGO, 
CO NIEPOTRZEBNE.

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

PRZYWRÓCIĆ
porządek 
	 	 rzeczy	

Niewiele osób jest na tyle zdy-
scyplinowanych, żeby na 
bieżąco się pozbywać nie-

potrzebnych przedmiotów, a które 
są niezbędne trzymać w ryzach. Je-
śli już zorientujemy się, że mamy 
w  domu graciarnię, pora na po-
rządki. Nie pozostaje nam nic in-
nego, jak zaopatrzyć się w worki na 
śmieci, kartonowe pudła, duże re-
klamówki i  spokojnie przystąpić do 
dzieła. Działania przyniosą efekt, je-
śli będą systematyczne i dobrze zor-
ganizowane. To właśnie kryje się pod 
pojęciem declutteringu. Prace po-
rządkowe w mieszkaniu lub domu 
zacząć możemy praktycznie od każ-
dego miejsca – jednej szuflady lub ca-
łego pomieszczenia.  
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PRZYWRÓCIĆ

CO JEST CELEM 
DECLUTTERINGU 
Systematyczna i zorganizowana praca 
związana z odgracaniem ma zaprowa-
dzić ład i przyjazną przestrzeń w na-
szym domu. Wraz ze starymi rzeczami 
odzyskujemy przede wszystkim miej-
sce – wizualnie przestrzeń każdego 
wysprzątanego pomieszczenia wyda 
nam się wtedy znacznie większa. Po-
nadto w starych przedmiotach groma-
dzi się zwykle dużo kurzu, co oznacza 
też niebezpieczeństwo namnażania 
się roztoczy i  drobnoustrojów. Zawa-
lone pomieszczenia utrudniają cyrku-
lację powietrza – niezależnie od tego, 
jakbyśmy próbowali wietrzyć miesz-
kania, nigdy nie będzie ono czyste 
i świeże. Decluttering zmieni więc ja-
kość powietrza. Ponadto natłok rze-
czy sprawia, że często nie możemy 
znaleźć tych akurat potrzebnych – to 
strata czasu i  nerwów. Decluttering 
pozwoli nam odzyskać panowanie nad 
naszym życiem i oszczędza nasz czas 
tracony zwykle na poszukiwania. Od-
gracenie domu i mieszkania oraz po-
zbycie się niepotrzebnych rzeczy 
służy tym, które chcemy zatrzymać 
– odzyskane miejsce w szafie sprawi, 
że ubrania będą się mniej gniotły. I na 
koniec, decluttering może przynieść 
korzyści innym osobom – oddamy im 
swoje już nieużywane rzeczy, a  cza-
sami nawet nam samym korzyści fi-
nansowe – gdy je sprzedamy.  

DOBRA PORA NA PORZĄDKI
Nie zabierajmy się do declutteringu, 
gdy jesteśmy zapracowani i  mamy 
czas tylko wieczorami. Porządki 
w domu warto potraktować tak, jak 
projekt w pracy albo jakieś trudniej-
sze życiowe zadanie: ustalmy de-
adline, znajdźmy cel i  zaangażujmy 
rodzinę albo przyjaciół. Dobrym roz-
wiązaniem jest ustalenie kolejno-
ści: najpierw wynosimy rzeczy, które 
chcemy wyrzucić. W drugiej kolejno-
ści odkładamy te, które chcemy ko-

muś podarować. Reszta może sta-
nowić pulę do ponownej segrega-
cji. Stworzenie planu declutteringu 
i  nadanie mu realnych ram czaso-
wych z pewnością ułatwi nam zada-
nie. Przy tak gruntownych porząd-
kach ważne jest uświadomienie so-
bie, że nie musimy wszystkiego zrobić 
na raz. W  tym sezonie możemy po-
zbyć się rzeczy niepotrzebnych i zo-
stawić tylko użyteczne. W przyszłym 
możemy pójść o krok dalej i te uży-
teczne posegregować. 
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CO ZROBIĆ Z NIEPOTRZEBNYMI RZECZAMI?

Odzież – najtrudniejsza do declutteringu
Pozbywamy się ubrań niepasujących rozmiarem, 
zniszczonych, nienadających się do użytku oraz tych, których 
nie nosiliśmy od dłuższego czasu. To jednak tylko teoria 
– przegląd szaf i garderób oraz wyrzucenie zbędnej odzieży 
to chyba jeden z trudniejszych momentów domowego 
declutteringu, szczególnie jeśli przeprowadzają go kobiety 
we własnej szafie. W tym przypadku często potrzebna jest 
segregacja w kilku podejściach – przy pierwszym wątpliwe 
ubrania odkładamy do specjalnego worka po to, aby jeszcze 
co najmniej raz do nich wrócić. Podobnie postępujemy 
w przypadku ubrań pozostawionych w szafie. Ponadto 
działania te powinny być sezonowe – u progu wiosny 
dokonujemy declutteringu odzieży wiosenno-letniej, po lecie 
– jesienno-zimowej. Przed podjęciem decyzji o wyrzuceniu 
niepotrzebnych ubrań, zastanówmy się, czy rzeczywiście 
nikt już z nich nie skorzysta. Lepsze, markowe ubrania 
możemy sprzedać – w internecie lub zorganizować wymianę 
koleżeńską albo zyskującą również u nas na popularności 
wyprzedaż garażową. Można też dobre rzeczy oddać komuś 
w rodzinie lub przekazać osobom potrzebującym. Jeśli nawet 
nie mamy możliwości nawiązania kontaktu z placówkami 
pomagającymi potrzebującym, warto skorzystać z regularnie 

Co ze starymi butami? 
Porządkowanie obuwia jest łatwiejsze niż ubrań, chociaż 
to właśnie buty stanowią największą kategorię znalezisk 
podczas gruntownego declutteringu strychów i piwnic. 
Nieużywane i źle przechowywane przez dłuższy czas 
obuwie zwykle nie nadaje się do chodzenia 
– skóra się odkształca, wysycha, buty tracą swoją 
formę. Jeśli musimy 
pozbyć się nie tylko 
zniszczonych czy 
w nieodpowiednim 
rozmiarze, ale 
również tych, 
w których mało 
chodzimy, oddajmy 
je potrzebującym. 

prowadzonych osiedlowych zbiórek odzieży używanej. 
Warunek jest jeden – oddawane rzeczy nie mogą być 
zniszczone. Co zatem z odzieżą, która rzeczywiście nie 
nadaje się już do noszenia? W tym przypadku pozostaje 
oddanie ubrań do kontenera na recykling, który polega na 
przetworzeniu odzieży w tekstylia stosowane w przemyśle 
(np. szmatki do czyszczenia, czyściwo przemysłowe oraz 
kompozyty). Część rzeczy może się przydać do upcyklingu 
– przerobienia np. na torebki, powłoczki na poduszki, 
dywaniki itp. Po declutteringu odzieży porządkujemy szafę 
tak, aby rzeczy się nie niszczyły samym przechowywaniem  
i zmieniamy nawyki zakupowe, aby było ich mniej.   
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Meble i stare sprzęty domowego użytku 
Należą do kłopotliwych tzw. gabarytów – to też trudne 
wyzwania podczas declutteringu. W tym przypadku 
warto przyjrzeć się z uwagą każdemu przedmiotowi. 
W dobie wnętrzarskiego eklektyzmu, mody na estetykę 
PRL-u i styl retro każdy stoliczek czy krzesło do tej pory 
przechowywane na strychu może nabrać dużej wartości 
aranżacyjnej – jeśli nie w naszym domu czy mieszkaniu, to 
być może u przyjaciółki albo nowego nabywcy, któremu 
mebel odsprzedamy. Oczywiście takie sentymentalne 
podejście do declutteringu strychu czy piwnicy może 
znacząco wydłużyć proces porządkowania, ale kto 
powiedział, że prace mamy zamknąć w jeden weekend? Bez 
zbędnych sentymentów wyrzućmy natomiast stare, mocno 
zniszczone wersalki, poplamione materace, połamane 
meblościanki, kuchenne szafki z paździerza, obtłuczoną 
ceramikę łazienkową czy zużyte AGD, które nie ma wartości 
zabytkowej, a nie da się już naprawić. Wywozy gabarytów 
organizuje gmina.  

Naczynia kuchenne i stołowe
Stare elementy zastawy to bogactwo niemal 
każdego domu. Czy powinniśmy je wyrzucać? 
Okazuje się, że większość z nich ma swoją wartość 
rynkową – można się o tym przekonać, zaglądając do 
ciucholandów – oprócz ubrań często sprzedawane 
tam są właśnie naczynia kuchenne, porcelana 
i domowe szkło. Amatorów tych przedmiotów 
jest niemal tyle samo, co chętnych do zakupów 
używanej odzieży, bo to albo znajdzie się filiżankę 
identyczną, jaką miała babcia – albo bardzo 
przydatny na działkę gąsior na wino! Spójrzmy 
więc na swoje „skorupy” okiem takiego nabywcy 
i zamiast wyrzucać do śmietnika, wystawmy je do 
sprzedaży na którejś z platform wyprzedażowych 
w internecie lub dołączmy do wyprzedaży 
garażowej.    

Książki – decluttering ostrożny 
Jeszcze do niedawna znawcy przemian społecznych 
i procesów cywilizacyjnych wieścili śmierć książek – ich 
miejsce miały zająć media elektroniczne, traktowane 
również jako środek do kontaktu ze słowem pisanym.   
Książki i biblioteki przestały być obowiązkowym 
programem wyposażenia tzw. dobrych domów. W wielu 
rodzinach brak odwagi, by pozbyć się ich na zawsze, 
sprawiał, że książki trafiały na strychy oraz do piwnic 
i często zalegają tam w nich do dzisiaj. Jeśli chcemy się 
ich pozbyć, poszukajmy nowego nabywcy. 
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Wątpliwe skarby „przydasiów” 
Czego to nie ma w naszych domach? Jeśli ktoś z domowników 
prezentuje skłonności do tzw. przydasiostwa, możemy być 
pewni, że nasze piwnice i strychy zalegają stare zepsute 
budziki, aparaty fotograficzne z poprzedniej epoki, akumulatory, 
ładowarki do telefonów, dziesiątki metrów starych kabli, 
metalowe pudełka po ciastkach, herbacie i czekoladkach, stare 
suszarki do włosów, lokówki, golarki i prostownice, do tego 
stare miski łazienkowe i wiaderka po farbach. Po wstępnej 
segregacji czy na pewno nie objawi się nam wśród tych 
rupieci jakaś zabytkowa perełka w rodzaju designerskiego 
pereelowskiego czajnika lub przedwojennej maszyny do 
pisania, reszta jest prawdopodobnie do wyrzucenia. Na 
bazarach i targach spotykamy czasem takie pudła z rupieciami 
i chętnych na ich zakup. Jeśli mamy czas, można spróbować 
w ten sposób pozbyć się tych skarbów.     

Dziedzictwo po dzieciach 
W rodzinach, szczególnie wielodzietnych, 
pokaźne pole do declutteringu stanowi 
dobytek po dzieciach. Jest wiele środowisk, 
w których wózki, łóżeczka, wanienki, ubranka 
i zabawki są przechodnie – to bardzo dobra 
tradycja realizująca cel zero waste czasami 
nawet z nawiązką. Nie mając takich zwyczajów 
w otoczeniu, warto je zapoczątkować, ale można 
też rzeczy po dzieciach oddać instytucjom 
charytatywnym lub sprzedać. Doświadczenie 
wielu osób pokazuje jednak, że warto kilka 
zachować, z rozmysłem nadając im wartość 
sentymentalną – pojedyncze zabawki ulubione 
przez nasze dzieci, pierwsze buciki, sukieneczka 
od chrztu czy ukochana książeczka to fajna 
pamiątka na pokolenia. 

Domowe tekstylia i dodatki dekoracyjne
Jest z pewnością wiele takich domów, w których długie rzędy 
starych szaf i strychowe pojemniki wypełniają nieużywane obrusy, 
zasłony, komplety ręczników lub pościeli, a czasami nawet kupony 
tkanin krawieckich nabyte jako cenna zdobycz przez naszych 
rodziców lub dziadków w czasach niedoborów rynkowych np. 
lat 80. poprzedniego wieku. Zużyte tekstylia wyrzućmy, ale te 
jeszcze w dobrym stanie mogą się przydać potrzebującym. Jako 
wyroby ostatnich fabryk PRL-u mogą one prezentować całkiem 
niezłą jakość – sprawdźmy, czy wśród starych materiałów nie ma 
tak cenionego dzisiaj lnu lub przyzwoitej jakości polskiej wełny. 

Również nabytki z tamtych czasów pochodzące 
ze wschodnich rynków mogą mieć wysoką 
jakość – jest wiele osób, które bardzo ceni 
sobie stare, ale niezrównane pod względem 
wchłaniania wilgoci chińskie ręczniki w barwne 
kwiaty! Declutteringowi podlegają też domowe 
dekoracje – te również segregujmy z rozwagą. 
Moda się zmienia, kto by pomyślał, że proste 
w przekazie obrazy religijne czy figurki staną się 
dla wielu cennymi elementami dekoracyjnymi! 
Ogromną wartość zyskały dzisiaj figurki 
z porcelany pochodzące z renomowanych 
polskich wytwórni takich jak Chodzież i Ćmielów 
czy ozdobna ceramika z Włocławka lub 
Bolesławca.   
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TEJ WIOSNY SPRZĄTANIE DOMU, BALKONU 
I OGRODU NIE MUSI BYĆ ZMORĄ! WYSTARCZY 
SKORZYSTAĆ Z INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ 
ZASTOSOWANYCH ZARÓWNO W PROSTYCH 
PRZYBORACH, JAK I ZAAWANSOWANYCH 
TECHNOLOGICZNIE SPRZĘTACH DO SPRZĄTANIA. 
WIELE Z NICH POZWALA WYELIMINOWAĆ 
UŻYCIE DETERGENTÓW I WPROWADZIĆ NIEMAL 
BEZŚMIECIOWY STYL SPRZĄTANIA. POSŁUŻĄ WIĘC 
NASZEMU ZDROWIU I ŚRODOWISKU! 

w porządkach

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

INNOWACJE



 REKLAMA 

Miniodkurzacz
Małe odkurzacze ręczne przeznaczone 
głównie do utrzymania czystości 
w samochodach znajdują również swoje 
zastosowanie w domu. Te najbardziej 
nowoczesne modele wyposażone są 
w 2-stopniową bezworkową komorę 
cykloniczną, która zapewnia optymalną 
filtrację powietrza. Miniodkurzacz nie 
zajmuje miejsca – na codzień urządzenie 
można przechowywać na wygodnej 
podstawie ładującej, którą można 
zamontować na ścianie lub ustawić na 
stole. Dzięki temu miniodkurzacz jest 
zawsze gotowy do pracy. 

PROSTE, DOSTĘPNE I SKUTECZNE
Poręczny czyścik parowy
Czyściki parowe, nazywane też oczyszczaczami parowymi, mają mniejszą 
moc silnika niż służące do sprzątania większych powierzchni parownice. 
Urządzenia te mają w zestawie wiele wymiennych końcówek, które 
umożliwiają dotarcie nawet do trudno dostępnych miejsc. Poręczne, lekkie 
pozwalają na bardziej precyzyjne usuwanie brudu z płytek łazienkowych, 
ale przede wszystkim z mniejszych przedmiotów i wszelkich zakamarków, 
takich jak przestrzeń między żeberkami kaloryferów, szczeliny w ramach 
okiennych, miejsca styku urządzeń łazienkowych z posadzką lub ścianą. 
Czyściki parowe czyszczą bez użycia detergentów! 
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Samojezdny 
odkurzacz
To jeden z symboli współczesnych 
technologii sprzątających. Urządzenie 
samodzielnie wykrywa przeszkody 
oraz planuje trasę przejazdu. 
Zaprogramowany przez nas robot 
samodzielnie wyruszy do pracy 
o określonej porze, a po jej skończeniu 
wróci do stacji ładującej. Na rynku są 
dostępne urządzenia nowej generacji,  
które dzięki zastosowaniu innowacyjnej 
technologii sprzątają w narożnikach, 
wzdłuż krawędzi i w zakamarkach, 
same tworzą mapę domu i opróżniają 
pojemnik na zabrudzenia.   

Mop parowy 
Konstrukcją przypomina zwykły 
mop, z tym że wyposażony jest 
w pompkę oraz grzałkę, dzięki 
której woda dostępna w zbiorniku 
jest podgrzewana do odpowiedniej 
temperatury, co z kolei powoduje 
wydzielanie gorącej pary. Mop 
parowy samodzielnie dostosowuje 
emisję pary do czyszczonej 
powierzchni. Para skutecznie czyści 
zabrudzenia, a jednocześnie zwalcza 
bakterie i wirusy. Mopy parowe 
nie tylko więc usprawniają pracę 
oraz przynoszą wymierne korzyści 
dla zdrowia mieszkańców. Według 
zapewnień producentów, urządzenia 
te usuwają 99,99% bakterii bez 
użycia jakichkolwiek środków 
chemicznych. 

Szczotka elektryczna
Ułatwia robienie porządków 
w nieoczekiwanych momentach, 
np. gdy się coś stłucze lub 
rozsypie. Teleskopowa konstrukcja 
urządzenia przypomina 
akumulatorowy odkurzacz, który 
wyposażono w dwie końcówki 
z elektrycznie napędzanymi wałkami 
czyszczącymi. Połączenie mocy 
ssącej i pracy rolek daje dużą siłę 
czyszczącą. 

Robot do mycia szyb
Robot jest mocowany na szybie z wykorzystaniem silnika próżniowego. 
Urządzenie samo porusza się po szybie, bez konieczności interwencji 
użytkownika – wystarczy przyłożyć je do powierzchni szklanej i uruchomić 
zasilanie, a będzie samo trzymało się szyby. Robot myje okna za pomocą 
specjalnych ściereczek wielokrotnego użytku, które zbierają zabrudzenia lub 
polerują szybę. Urządzenie sprawnie czyści przede wszystkim szyby, chociaż 
można je również wykorzystać do mycia okładzin ściennych np. wykonanych 
ze szklanych paneli lub wielkoformatowych płytek szklanych lub ceramicznych. 
Warunkiem skutecznego zastosowania takiego urządzenia w przypadku 
tego typu okładzin jest, aby nie miały one zbyt głębokich fug lub wypukłych 
ornamentów, które sprawiają, że robot może mieć trudności z wytworzeniem 
podciśnienia. 

Ręczny mop 
ze spryskiwaczem 
Na rynku mamy duży wybór 
różnego rodzaju mopów, 
które sprawią, że utrzymanie 
podłogi w czystości będzie 
mniej czasochłonne, a nawet 
przyjemne. Najnowszym 
wariantem uniwersalnego 
ręcznego mopa jest ten 
wyposażony w spryskiwacz. 
Woda razem z płynem wlewana 
jest do drążka, z którego 
następnie, za pomocą przycisku 
przy rączce drążka, trafia na 
podłogę w postaci mgiełki. 
Wydostająca się na zewnątrz 
mgiełka jest na tyle 
delikatna, że urządzenie 
może być stosowane 
do każdego rodzaju 
podłogi, również 
wykonanej 
z materiałów 
wrażliwych na 
wilgoć. 
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AUTOR TEKSTU: Paweł Siemieniuk

Ciepłe, ciche i bezpieczne drzwi
Zgodnie z obowiązującymi przepisami drzwi ze-
wnętrzne muszą mieć współczynnik przenikania cie-
pła U < 1,5 W/(m²·K), a w 2021 r. jego wartość 
nie może przekroczyć 1,3 W/(m²·K). Termoizolacyj-
ność zależy od konstrukcji i zastosowanych materia-
łów. Cieplejsze są drzwi grubsze, z większą warstwą 
materiału izolacyjnego. Przy zakupie warto zwrócić 
także uwagę na współczynnik Rw, określający izo-
lacyjność akustyczną. Im jest on wyższy, tym lepsze 
są właściwości tłumienia dźwięków. Ciszę w domu 
zapewnią drzwi o Rw = 30-35 dB. Drzwi wejściowe 
produkowane są w sześciu klasach odporności RC 
– od 1 do 6. Im wyższa, tym większa jest odporność 
na włamanie. Modele niższej klasy zapewniają tyl-
ko podstawową ochronę, te wyższej będą stawiały 
opór nawet wówczas, gdy włamywacz będzie używał 
do ich sforsowania elektronarzędzi dużej mocy.

NA ZAKUPY

DRZWI ZEWNĘTRZNE MUSZĄ BYĆ KOMFORTOWE W UŻYTKOWANIU, NIE 
MOGĄ STWARZAĆ PROBLEMÓW PODCZAS ZAMYKANIA CZY OTWIERANIA. 
PONADTO MUSZĄ STANOWIĆ SZCZELNĄ BARIERĘ PRZED UTRATĄ CIEPŁA, 
HAŁASEM ORAZ INTRUZAMI. NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS ICH 
ZAKUPU I MONTAŻU?

Montaż drzwi
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Ościeżnica w sam raz
Zanim wybierzemy się na zakupy, dokładnie zmierzmy 
otwór drzwiowy. Źle dobrana ościeżnica spowoduje 
problemy podczas montażu i eksploatacji drzwi. Kon-
sekwencją zbyt dużego luzu będzie brak stabilności. 
Natomiast w przypadku zbyt dużych wymiarów drzwi 
będziemy musieli ograniczyć ilość uszczelniającej 
pianki. Otwór, w którym zostaną zamontowane drzwi 
wejściowe powinien być szerszy od ościeżnicy o ok. 
20-30 mm i wyższy od niej o ok. 10-15 mm. Szcze-
gółowych wytycznych odnośnie wymaganej wielkości 
otworu drzwiowego możemu poszukać np. na stronie 
internetowej wybranego producenta.

Ciepły i szczelny próg
Istotną rolę odgrywa prawidłowy montaż progu. 
Powinien być szczelny i stabilny. Źle zamontowa-
ny próg grozi wychłodzeniem i zawilgoceniem 
domu. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór 
ciepłego progu termicznego. Montuje się go 
w uprzednio przygotowanym kanale w posadzce 
pod drzwiami. Przestrzeń pod progiem wypełnia 
się materiałem termoizolacyjnym aż do warstwy 
betonu znajdującej się poniżej ocieplenia pod-
łogi. Termoizolację zabezpiecza się od zewnątrz 
hydroizolacją. Taki układ warstw chroni przed 
przenikaniem zimna pod podłogą. 

Solidny zamek
Drzwi wejściowe powinny mieć minimum dwa zamki 
– jeden centralny umieszczony wewnątrz skrzydła, i dru-
gi wierzchni – przykręcony do skrzydła od strony po-
mieszczenia. Zamek centralny obsługujący wiele pun-
ków ryglowania po obwodzie skrzydła jest zamontowany 
fabrycznie w drzwiach i jego samodzielna instalacja jest 
przeważnie niemożliwa. Sami możemy zamontować 
jedynie zamek ryglujący drzwi tylko w jednym punkcie, 
czyli typowy, jedno- lub kilkuryglowy zamek wpuszczany. 
We wszystkich typach zamków centralnych można nato-
miast wymienić samą wkładkę bębenkową. 

Funkcjonalna klamka
Wybierając klamkę, oprócz wyglądu, pod uwagę 
powinniśmy wziąć również funkcjonalność. War-
to zdecydować się na mechanizm o solidnej bu-
dowie, najlepiej ze sprężynami po obu stronach, 
dzięki czemu klamka samoczynnie powróci po 
naciśnięciu do pozycji wyjściowej. Aby upewnić 
się, że korzystanie z wybranej klamki będzie kom-
fortowe, dobrze jest przed zakupem sprawdzić 
jej ułożenie w dłoni. Klamki mają standardowo 
rozstaw 72, 90 lub 92 mm – jest to odległość 
od środka klamki do zamka (pod taki wymiar są 
przygotowane otwory w skrzydłach drzwi).
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Niezbędne narzędzia
Zanim przystąpimy do montażu drzwi, należy 
przygotować narzędzia i przyrządy pomiarowo-
-kontrolne. Ich dokładny spis zazwyczaj znajdu-
je się w instrukcji montażu, którą otrzymujemy 
podczas zakupu drzwi. Zestaw podstawowy 
powinien zawierać: wiertarkę udarową, wkrętak 
płaski i krzyżakowy, młotek metalowy i gumowy, 
kombinerki, drewniane kliny, poziomnicę kątową 
i długą. Okucia i elementy dodatkowe skrzydła 
drzwiowego oraz ościeżnicy znajdują się w pa-
kiecie od producenta. Przed rozpoczęciem mon-
tażu należy uważnie sprawdzić, czy dostarczono 
nam całość zgodnie z zamówieniem.

Montaż dobrany do ściany
Zazwyczaj drzwi wejściowe montuje się w gotowym otwo-
rze drzwiowym. Wszystkie prace powinny przebiegać w taki 
sposób, aby ograniczyć powstawanie mostków termicznych. 
W  ścianie jednowarstwowej ościeżnicę osadzamy w połowie 
grubości muru, w  dwuwarstwowej przy grubości termoizola-
cji wynoszącej 15-20  cm drzwi należy mocować w warstwie 
termoizolacji (w  pobliżu krawędzi ściany nośnej). Natomiast 
w ścianie trójwarstwowej ościeżnicę umieszczamy nad warstwą 
termoizolacji blisko ściany osłonowej. Jednak warto pamiętać, 
że drzwi antywłamaniowe nawet w ścianach trójwarstwowych 
bardzo często kotwi się bezpośrednio do ściany nośnej. Poza 
tym w nowoczesnych budynkach wskazane jest właściwe zaizo-
lowanie oraz trójwarstwowe uszczelnienie drzwi. 

Prace przygotowawcze
Zaczynamy od skręcenia ościeżnicy. Następnie 
przyklejamy do niej taśmę paroszczelną i  przy-
kręcamy wsporniki montażowe (w  ścianach trój- 
i dwuwarstwowych). Ościeżnicę umieszczamy 
w  otworze drzwiowym, ustalamy wysokość nad 
posadzką, poziomujemy i unieruchamiamy drew-
nianymi klinami. Zakładamy skrzydło drzwiowe 
i  regulujemy ustawienie elementów. Montujemy 
3 rozpórki usztywniające ościeżnicę, sprawdzamy 
działanie zamków i blokad antywyważeniowych.

Podstawowe zasady
Gdy wszystko działa poprawnie, zdejmujemy skrzydło. Kolejnym 
krokiem jest zakotwienie ościeżnicy w ścianie nośnej – długość 
osadzenia śrub kotwiących powinna wynosić minimum 10 cm 
w ścianach o dużej wytrzymałości (np. z cegły pełnej) i przynaj-
mniej 15 cm w ścianach z pustaków lub betonu komórkowego. 
Następnie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem wypełniamy 
materiałem termoizolacyjnym (ewentualnie zaprawą cemento-
wą) i przyklejamy uszczelkę paroprzepuszczalną. Po zdemonto-
waniu rozpórek możemy już zamocować próg i założyć skrzydło 
– wszystkie elementy drzwi powinny działać bez zarzutu. 
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Z ROKU NA ROK WZRASTA ROLA 
MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH 
STOSOWANYCH DO OCIEPLANIA 
PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH: 
ŚCIAN, DACHU, PIWNIC, PODŁOGI 
NA GRUNCIE. PRODUCENCI OFERUJĄ 
MATERIAŁY TRADYCYJNE I TAKIE, 
W KTÓRYCH PROCESIE PRODUKCJI 
ZASTOSOWANO INNOWACYJNE 
ROZWIĄZANIA. PO JAKIE WYROBY 
WARTO DZIAJ SIĘGNĄĆ?

w każdym miejscu 
domu

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Materiały termoizolacyjne stanowią jeden z waż-
niejszych segmentów produktów wykorzysty-
wanych podczas budowy i  remontów budy-

ków. Dzieje się tak, ponieważ wymagania dotyczące izo-
lacyjności budynków zawarte w  aktualnych przepisach 
budowlanych są coraz większe – budownictwo energo-
oszczędne stało się standardem. Ruszyły też programy 
rządowe wspomagające termomodernizacje domów 
Polaków. 

CIEPŁO
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NOWOCZESNE MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE
Wełna szklana nowej generacji
Wełna mineralna szklana produkowana jest z piasku 
kwarcowego i surowców szklanych z recyklingu. Proces 
produkcji nowoczesnej wełny szklanej jest oparty na 
biotechnologii łączenia włókien wolnych od formaldehydu, fenolu 
i akrylu. W efekcie ona jest mniej pyląca i drażniąca, miła 
w dotyku, łatwa w obróbce, mniej zapachowa, a ponieważ 
jest produkowana bez jakichkolwiek sztucznych barwników, 
ma naturalnie brązowy kolor. Płyty mogą być jednostronnie 
pokryte czarnym welonem, spełniającym rolę wiatroizolacji 
w fasadach wentylowanych (również ścian trójwarstwowych) 
– zapewniają one wówczas ochronę przed wiatrem, a zarazem 
paroprzepuszczalność. Wełna mineralna szklana nowej generacji 
wykonana jest z włókien hydrofobizowanych zwiększających 
odporność na wchłanianie wody. 

Nowoczesne produkty z wełny mineralnej skalnej
Wełna skalna wytwarzana jest ze skał: bazaltu, dolomitu, gabro, wapienia, a także 
żużlu oraz koksu – są to minerały pochodzenia wulkanicznego. Pod wpływem 
wysokiej temperatury – ponad 1500°C – minerały przekształcają się w płynną 
lawę, która po schłodzeniu tworzy cienkie włókna. Proces ten powoduje, że 
wełna skalna ma większą gęstość i przez to jest bardziej wytrzymała, dlatego 
doskonale sprawdzi się w warunkach dużych obciążeń. Zapewnia też większe 
bezpieczeństwo pożarowe naszego domu – skalna wełna fasadowa i dachowa to 
produkty klasyfikowane jako „A1”, a więc niepalne, nie biorące udziału w pożarze. 
Są one barierę dla ognia – pożar nie rozprzestrzeni się po elewacji naszego domu, 
nie zniszczy dachu. Materiał ten sprawdzi się się również wtedy, gdy zależy nam na 
komforcie akustycznym – jest włóknisty, a równocześnie sprężysty (ale nie sztywny), 
dlatego lepiej niż inne materiały izolacyjne pochłania dźwięki powietrzne i gwarantuje lepszą ochronę przed 
hałasem z zewnątrz. Kolejnym atutem wełny skalnej jest zerowa rozszerzalność termiczna. Oznacza to, że zimą czy latem, 
kiedy temperatura elewacji i dachu może zmieniać się nawet o 60°C, płyty z wełny skalnej będą stabilne wymiarowo.  

Tradycyjny styropian EPS 
Styropian to ekspandowany polistyren (styropian 
EPS), mający postać lekkich, białych, porowatych 
granulek. Jest to materiał lekki, odznacza się dobrymi 
parametrami mechanicznymi i nie zawiera substancji 
szkodliwych dla zdrowia. Właściwie położony 
i zabezpieczony nie traci swoich właściwości przez 
cały czas eksploatacji, nie butwieje, nie gnije, jest 
odporny na algi i grzyby. Najczęściej formuje się 
z niego płyty, ale dostępne są również maty laminowane 
pokryte papą. Oferowany jest także w postaci sypkiego 
granulatu, wykorzystywanego jako samodzielna izolacja 
termiczna lub dodatek do zapraw i tynków. 

Styropian z dodatkiem grafitu
Aktualnie na rynku dostępny jest również styropian nowej 
generacji w czarne kropki (z dodatkiem grafitu) oraz szary 
(z jeszcze większą zawartością grafitu). Nowe odmiany 
tego materiału mają lepsze parametry cieplne, można 
więc stosować cieńszą warstwę izolacji. Ponadto grafitowe 
cząstki odbijają promieniowanie cieplne, co jeszcze bardziej 
ogranicza ucieczkę ciepła na zewnątrz domu.  
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Styropian fazowany i ryflowany
Styropian o fazowanych krawędziach, 
choć bardziej pracochłonny w mocowaniu, 
poleca się z uwagi na lepszą szczelność 
wykonywanej przy jego użyciu 
termoizolacji. Zastosowanie płyt 
fazowanych sprawia, że ich krawędzie 
szczelnie do siebie przylegają, dzięki 
czemu nie występują między nimi szczeliny 
tworzące liniowe mostki cieplne, którymi 
mogłoby uciekać ciepło z budynku. Styropian 
ryflowany, na którego powierzchni znajdują 
się wytłoczone rowki (poziomo lub w skośną 
kratkę) łatwiej odprowadza wodę powstającą 
podczas skraplania pary. 

Polistyren esktrudowany XPS
Polistyren XPS jest materiałem izolacyjnym bardzo 
ciepłym (jego współczynnik przewodzenia ciepła wynosi 
0,027-0,036 W/(m.K)) i twardym, ma też stosunkowo dużą 
wytrzymałość na ściskanie, co przekłada się na jego 
wytrzymałość mechaniczną. Wyróżnia się też znikomą 
nasiąkliwością, dlatego płyty XPS są odporne na działanie 
wody. Płyty są barwione na różny kolor (w zależności od 
producenta). Polistyren ekstrudowany jest stosunkowo 
drogi, warto go stosować, gdy chce się osiągnąć 
oczekiwaną izolacyjność termiczną ściany przy jej niedużej 
grubości, ale przede wszystkim w miejscach, które 
narażone są na działanie wilgoci. 

Pianka poliuretanowa 
To dobra izolacja termiczna i akustyczna, 
którą stosuje się najczęściej do ocieplania ścian 
szkieletowych oraz dachu i poddaszy. Izolację 
nanosi się metodą natryskową od wewnątrz przed 
montażem płyt kartonowo-gipsowych. Pianka po 
naniesieniu na powierzchnię w ciągu kilku sekund 
zwiększa swoją objętość ponad stukrotnie, szczelnie 
wypełniając wolne przestrzenie. Dzięki temu nie 
dochodzi do powstawania mostków termicznych 
w ścianie i dachu. 

Perlit ekspandowany 
To granulat szklany powstający na skutek prażenia 
w bardzo wysokiej temperaturze riolitowego szkliwa 
wulkanicznego. Perlit bardzo dobrze izoluje termicznie 
i akustycznie. Jest niepalny, odporny na wilgoć 
i działanie zmiennych warunków atmosferycznych. 
Stosuje się go do ocieplenia przegród poprzez 
wypełnianie luźnym materiałem przestrzeni między 
podwójnymi ścianami.
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OCIEPLAMY DOM W ZGODZIE Z ZASADAMI

Fundamenty 
Odkąd w przepisach budowlanych w zakresie ochrony 
termicznej budynku obowiązuje standard budownictwa 
energooszczędnego, ocieplenie fundamentów i piwnic 
to etap, którego nie możemy pominąć. Dlatego tak 

ważne jest zarówno przeprowadzenie prac zgodnie ze 
sztuką budowlaną, jak i wybór odpowiedniego materiału 
izolacyjnego wraz ze sposobem jego mocowania. 
Nowoczesne materiały mają parametry spełniające 
aktualne wymagania izolacji termicznej stosowanej 
w ekstremalnych warunkach, gdzie wyrób jest 
w bezpośrednim kontakcie z wodą przez długi okres czasu, 
w połączeniu ze zmianą temperatury. Produkty te mogą 
również stykać się z gruntem i nie wymagają dodatkowych 
zabezpieczeń. Jest wiele materiałów, które można 
wykorzystać przy ociepleniu fundamentów.
Do najpopularniejszych należą płyty z pianki 
poliuretanowej PIR, polistyrenu ekstrudowanego XPS 
albo specjalny styropian EPS o obniżonej nasiąkliwości 
oraz hydrofobizowane płyty z wełny mineralnej. Wybór 
klientom często ułatwiają oznaczenia handlowe 
– w sklepie czy składzie wystarczy wówczas sięgnąć 
po produkty oznaczone nazwą „Fundament”, „Aqua” 
lub „Hydro”. 

Podłoga na gruncie
Wykonanie ocieplenia podłogi na gruncie jest równie ważne 
jak izolacja ścian czy dachu. Odpowiednia grubość izolacji 
termicznej ograniczy zjawisko wyrównywania temperatury 
między ciepłym wnętrzem domu a chłodnym gruntem. 
Najczęściej na podłodze na gruncie układamy styropian 
EPS lub polistyren XPS o grubości 10-12 cm, co daje 
optymalne poczucie ciepła i komfort użytkowania podłogi. 
Ocieplenie niweluje efekt zimnej podłogi, a straty ciepła do 
gruntu zmniejszają się w ten sposób do 15%, dodatkowo 
termoizolacja chroni dom przed wilgocią i wodą. Jeżeli na 
parterze budynku zastosujemy ogrzewanie podłogowe, to 
powinniśmy ułożyć na styropianie lub na polistyrenie XPS 
warstwę folii przeciwwilgociowej. Ocieplenie podłogi na 
gruncie może też być wykonane z hydrofobowej, twardej 
wełny mineralnej o dużej gęstości i wytrzymałości na 
odkształcenia – taki produkt jest na rynku, ale dość drogi.   

Ściany zewnętrzne
Inwestorzy świadomi roli materiałów izolacyjnych 
w ostatecznym bilansie energetycznym 
budynku sięgają po produkty o podwyższonych 
właściwościach termoizolacyjnych, dzięki 
czemu wymaganą przepisami termoizolacyjność 
przegrody uzyskują przy zastosowaniu cieńszej 
warstwy izolacji. Zmniejszona grubość izolacji 
daje też możliwość użycia krótszych kołków 
do mocowania, węższych parapetów oraz 
niższe zużycie materiałów do obróbki otworów 
okiennych i drzwiowych. Dlatego zwykły biały 
styropian EPS zastępowany jest coraz częściej 
styropianem w kropki (z dodatkiem grafitu) 
oraz szarym (z jeszcze większą zawartością 
grafitu) – ich lepsze parametry termoizolacyjne 
pozwalają na stosowanie płyt do 30% cieńszych 
w stosunku do popularnych odmian białego 
EPS przy zachowaniu identycznych właściwości 
termoizolacyjnych. Zwolennicy wełny mineralnej 
sięgają po płyty z wełny skalnej i szklanej 
pokryte welonem szklanym, który chroni wełnę 
przed zawilgoceniem i zapobiega wywiewaniu 
ciepła z materiału izolacyjnego. Większość 
producentów określa styropian i wełnę do 
ścian zewnętrznych terminem „Fasada”. 
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Dach i poddasze
Do ocieplenia dachów stromych tradycyjnie stosuje 
się przede wszystkim płyty lub maty z wełny 
skalnej, która jest bezpieczna dla zdrowia, niepalna, 
ma znakomitą izolacyjność termiczną i akustyczną. 
Dzięki jej zastosowaniu zmniejszamy też ryzyko 
występowania grzybów i pleśni, gdyż jest materiałem 
odpornym na wilgoć i paroprzepuszczalnym. Podobne 
właściwości mają też maty z wełny szklanej, 
cechujące się sprężystością, dzięki czemu szczelnie 
wypełniają izolowaną przestrzeń i tym samym 
eliminują nieszczelności, jakie mogą powstać na styku 
materiału termoizolacyjnego z konstrukcją dachu. 
Wybierając wełnę mineralną do ocieplenia poddasza, 
kupmy produkt o jak najniższym współczynniku 
przewodzenia ciepła. Aktualnie na rynku są 
dostępne maty z wełny mineralnej o współczynniku 
przewodzenia ciepła nawet 0,030 W/(m.K). 
Przestrzenie poziome na poddaszach nieużytkowych 
i stropodachach wentylowanych można też zaizolować 
nadmuchiwaną wełną skalną – granulat skalny 
wdmuchuje się dowolną maszyną przeznaczoną do 
nadmuchu granulatów izolacyjnych.

Do izolowania dachów spadzistych można też użyć płyt ze 
sprężystego styropianu EPS – producenci oznaczają ten typ 
styropianu nazwą „Poddasze”. Dzięki fabrycznie wykonanym 
nacięciom płyty sprężynują i wypełniają przestrzenie między 
krokwiami. Rozwiązaniem polecanym do domów o dużym kącie 
nachylenia połaci są też kształtki styropianowe, które montuje się do 
krokwi, zastępując łaty i kontrłaty. Materiałem rekomendowanym do 
domów energooszczędnych i pasywnych są sztywne płyty z pianki 
poliuretanowej PIR, które wysokie współczynniki izolacyjności 
termicznej dachu zapewniają już przy grubości 16 cm. Piankę PIR 
otwartokomórkową można również układać natryskowo za pomocą 
agregatu do hydrodynamicznego natrysku, co pozwala dokładnie 
wypełnić wszelkie zagłębienia.  

Stropy piwniczne, stropy nad 
garażami i przejazdami 
Producenci zarówno wełny mineralnej, jak i styropianu 
oferują specjalistyczne produkty do ocieplenia 
stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi. 
Tradycyjnie stosuje się styropian EPS (wybieramy 
produkt określany najczęściej jako „Dach Podłoga”), 
które mocuje się przy pomocy łączników oraz przykleja 
do stropu zaprawą klejową. Lepsze właściwości 
akustyczne mają jednak płyty z wełny lamelowej 
– pokryte jednostronnie preparatem gruntującym 
mocuje się bezpośrednio do powierzchni betonowych 
wyłącznie zaprawą klejącą, bez dodatkowych 
łączników mechanicznych. Specjalne płyty do suchego 
montażu z wełny szklanej są lekkie, sprężyste oraz 
zabezpieczone przed obsypywaniem. 

Ściany działowe – izolacja akustyczna
W domach jednorodzinnych ważnym czynnikiem jest redukcja 
przenoszenia dźwięków między pomieszczeniami. By zapewnić 
skuteczną izolację akustyczną ścian działowych wykonanych 
w systemie suchej zabudowy, wypełnia się je płytami z wełny 
mineralnej skalnej lub szklanej (określane przez producenta jako 
np. jako „Aku” lub „Ton”). Do istniejącej ściany dokładamy płyty 
z wełny skalnej lub szklanej, a następnie osłaniamy ją płytami g-k, 
które przykręcamy do uprzednio zbudowanego rusztu metalowego. 
Wymiary (grubość i szerokość płyt) odpowiadają szerokości profili 
stalowych oraz ich standardowemu rozstawowi.

Instalacje – izolacja dla ochrony energii cieplnej
Najczęściej stosowana do izolowania rur centralnego ogrzewania jest 
pianka polietylenowa – nie wchłania pary wodnej i jest elastyczna, 
może za to kurczyć się pod wpływem wysokiej temperatury. Pianka 
poliuretanowa wyróżnia się odpornością na działanie chemikaliów, 
ale nie jest odporna na działanie promieni słonecznych i ma mniejszą 
odporność na zawilgocenie niż pianka polietylenowa. Kształtki 
izolacyjne ze styropianu stosuje się do takich elementów jak 
pompy obiegowe, natomiast wełna mineralna skalna i szklana 
wykorzystywana jest do tworzenia izolacji do rur. Tego rodzaju materiał 
stosuje się głównie do otulania rurociągów wysokotemperaturowych, 
ponieważ nie ulega kruszeniu ani topnieniu. 
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ZEWNĘTRZNE ŚCIANY BRUDZĄ 
SIĘ, MOGĄ NA NICH POJAWIĆ SIĘ 
RÓWNIEŻ ZIELONKAWE NALOTY. 
DLATEGO CO JAKIŚ CZAS WARTO 
PRZEPROWADZIĆ CZYSZCZENIE 
ELEWACJI. TYLKO JAK TO ZROBIĆ?

elewacja na wiosnę

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot, Dominika Kucharska

CZYSTA

Nie ma określonych terminów dotyczą-
cych mycia elewacji. Po prostu ściany ze-
wnętrzne czyścimy wtedy, gdy zaistnieje 

taka potrzeba, chociaż wielu fachowców zaleca, aby 
raz w roku przeprowadzać tę pracę. Pamiętajmy, 
że regularne czyszczenie zabezpiecza powierzch-
nie przed pojawieniem się uporczywych wykwi-
tów. Niestety mocno zabrudzone ściany będą trud-
niejsze do umycia. Jakich środków i urządzeń użyć, 
aby skutecznie usunąć różnego typu zabrudzenia? 
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SPRZĘT MYJĄCY
Niewielkie zabrudzenie z łatwością usu-
niemy przy pomocy szczotki i wody, 
możemy dodać niewielką ilość de-
tergentu. Używamy średnio twardej 
szczotki ryżowej. Nie stosujmy szczo-
tek drucianych lub narzędzi o metalo-
wych końcówkach. Zbyt mocne ście-
ranie powierzchni może doprowadzić 
do uszkodzenia tynku. Zabrudzenia 
powstające na całej elewacji możemy 
usunąć pod ciśnieniem – myjką ciśnie-
niową. Nie musimy inwestować w spe-
cjalistyczne środki do mycia elewa-
cji – wystarczy czysta woda, a prepa-
raty stosujemy dopiero w przypadku 
bardziej uporczywych zabrudzeń, np. 
glonów czy białych wykwitów. 

MYCIE Z ZASADAMI
Usuwanie zabrudzeń z wykorzysta-
niem myjki ciśnieniowej jest łatwe, 
a także skuteczne. W przypadku nie-
wielkich zabrudzeń w zupełności wy-
starczy nam myjka o ciśnieniu do 
120 barów, przy większych lepiej wy-
brać mocniejszy model. Zanim przy-
stąpimy do pracy, sprawdźmy w niewi-
docznym miejscu, czy nie wyrządzimy 
szkody. Mycie ścian wykonujemy od 
góry i stopniowo kierujemy się ku do-
łowi – tak, aby zabrudzenia nie spły-
wały po już wyczyszczonych fragmen-
tach. Jeśli zastosowaliśmy dodatkowy 
płyn do mycia elewacji, spłuczmy go 
po zakończeniu wszystkich prac. Do 
mycia dobrze jest zastosować ciepłą 
wodę – jej działanie jest bardziej in-
tensywne i efektywne, a także znacz-

nie skraca czas czyszczenia ścian. 
Jednak woda nie może być zbyt go-
rąca, ponieważ może doprowadzić do 
powstania pęknięć. 
Wszystkie prace najlepiej wykonywać  
w słoneczny dzień. Wyższe tempera-
tury i promienie słoneczne przyspie-
szą wyschnięcie elewacji. Ponadto 
mycie wyziębionych ścian może do-
prowadzić do popękania tynku.  

BEZ GLONÓW I POROSTÓW
Czasami na elewacji pojawia się zie-
lony nalot – to efekt ataku glonów, 
porostów oraz mchów. Do ich usu-
nięcia niezbędne będą dobrej jako-
ści preparaty. Zaczynamy jednak od 
wstępnego oczyszczenia ścian pod 
ciśnieniem. Powierzchniowe zabru-
dzenia możemy usunąć wodą. Bar-
dziej uporczywe zmywamy przy uży-
ciu szczotki. Po całkowitym usunię-
ciu zielonego nalotu, warto zastoso-
wać grzybobójcze środki do mycia 
elewacji. Ich zastosowanie zabezpie-
czy powierzchnię przed ponownym 
namnażaniem się zanieczyszczeń 
biologicznych.

MALOWANIE ELEWACJI
Bardzo często po wyczyszczeniu ele-
wacji konieczne będzie jej pomalo-
wanie. Należy przedtem uzupełnić 
wszelkie ubytki, pęknięcia i rysy. Po-
lecane są do tego specjalne zaprawy 
akrylowe o  dużej elastyczności lub 
kity akrylowe do nanoszenia ręczną 
wyciskarką. Rodzaj farby trzeba do-
brać do rodzaju tynku. W przypadku 

tynku mineralnego możemy użyć np. 
farby silikonowej. Zwróćmy uwagę na 
to, czy wybrana farba została przeba-
dana pod kątem podatności na rozwój 
grzybów pleśniowych i glonów. 

ZAIMPREGNOWANE ŚCIANY
Czystą ścianę możemy zaimpregno-
wać, aby mniej się brudziła – zabiegi 
konserwacyjne będziemy mogli wy-
konywać znacznie rzadziej. Służą do 
tego specjalne preparaty silikonowe, 
siloksanowe lub zawierające PTFE, 
czyli teflon. Impregnat nie powinien 
zmieniać koloru fasady i powodo-
wać wybłyszczeń powierzchni. Nie 
może też pogorszyć współczynnika 
dyfuzji tynku, czyli zmniejszyć jego 
paroprzepuszczalności.

Specjalistyczne mycie 
klinkieru
Elewacje wykończone cegłą 
klinkierową mają dość 
specyficzne wymagania. 
Powierzchniowe zabrudzenia 
usuniemy myjką ciśnieniową. 
Jednak w przypadku bardziej 
uporczywych zabrudzeń 
musimy zastosować czyszczenie 
mechaniczne, czyli piaskowanie 
niskociśnieniowe. Do wykonania 
tego typu pracy konieczny jest 
specjalistyczny sprzęt – dlatego 
warto zatrudnić fachowców. 
Podczas czyszczenia wykorzystuje 
się strumień sprężonego 
powietrza (czyszczenie na sucho) 
lub strumień wody (czyszczenie 
na mokro). W obu przypadkach 
stosuje się dodatki ścierne, które 
złuszczają wierzchnią warstwę 
cegły. Metoda mechaniczna 
sprawdzi się także podczas 
usuwania graffiti.
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PROFESJONALNA 
MYJKA 
CIŚNIENIOWA
To urządzenie o szerokim 
zastosowaniu, szczególnie dla 
właścieli domów z ogrodem. 
Standardowe myjki mają 
zwykle moc 300-380 l/h, 
natomiast te przeznaczone do 
profesjonalnego użytku powyżej 
500 l/h. Do częstych prac 
porządkowych, a szczególnie 
mycia elewacji, ogrodzenia, 
kostki brukowej, tarasu etc. 
warto wybrać model o wyższej 
wydajności. Kupując myjkę 
ciśnieniową, zwróćmy uwagę 
na ilość/rodzaj strumieni, jaki 
urządzenie pozwala uzyskać. 
Silny, wąski strumień sprawdzi 
się przy czyszczeniu szpar 
oraz punktowych zabrudzeń. 
Strumień płaski – do mycia 
większych powierzchni. Silny 
strumień rotacyjny będzie dobry 
przy czyszczeniu powierzchni 
chropowatych oraz do usuwania 
silnych zabrudzeń. Wreszcie 
strumień napowietrzony, 
niskociśnieniowy będzie 
odpowiedni podczas 

czyszczenia gładkich 
powierzchni. Istotna 
jest również 

długość węża, 
która decyduje 

o tym, na jakiej 
przestrzeni 

będziemy 
mogli 

korzystać 
z myjki.

 TO SIĘ PRZYDA  PRZY CZYSZCZENIU ELEWACJI

WYSIĘGNIK TELESKOPOWY 
Ten bardzo wygodny gadżet sprawdzi się tam, gdzie zależy nam 
na dobrym dostępie do wyższych partii elewacji. Wysuwana 
teleskopowa lanca w zależności od wybranego modelu sięga nawet 
do wysokości 7-8 m. Jest lekka, ale wytrzymała, zwykle wykonana 
z cienkiego aluminium. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, 
ponieważ oferowane najczęściej w komplecie z dodatkowym 
pistoletem i dyszą tłoczącą przypinaną oraz pasem, który wspomaga 
utrzymywanie i stabilną pracę tym narzędziem.

PREPARATY PRZECIW GLONOM, GRZYBOM 
ORAZ POROSTOM
Nawet dobrze i starannie mechanicznie domyta elewacja nie 
zapobiegnie nawrotowi nalotów wywołanych przez pleśnie, porosty 
oraz grzyby – jeśli pojawiły się raz na elewacji, to ich zarodniki 
wniknęły w podłoże. Dlatego zaleca się w takim przypadku również 
czyszczenie chemiczne, które dogłębnie odkaża powierzchnię. 
Do tego celu polecane są specjalistyczne preparaty do usuwania 
glonów, mchów, porostów. Większość 
z nich zawiera dwie 
klasy chemicznych 
substancji czynnych 
– silnie alkaliczne, 
nieorganiczne związki 
chloru lub organiczne 
zasady amoniowe.
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RUSZTOWANIE
Rusztowania nie są zarezerwowane wyłącznie 
dla profesjonalistów. Możemy wykorzystać je 
podczas mycia elewacji, a także innych prac wokół 
domu. Rusztowania stanowią stabilną konstrukcję, 
wykonaną z wytrzymałych materiałów, a na ich 
szczycie znajduje się pomost zabezpieczony 
poręczą, dzięki czemu wszelkie prace remontowe 
i konserwatorskie będą dużo łatwiejsze. 
Ponadto można rozstawić je na schodach lub 
nierównościach i pochyłościach terenu. 

STABILNA DRABINA
Jeśli nie dysponujemy myjką ciśnieniową 
z wysięgnikiem, to do umycia wysokich partii 
elewacji (a także dachu) przyda nam się drabina. 
Najlepiej zdecydować się na drabinę aluminiową 
rozstawną. Jest lekka, przestawimy ją więc 
z łatwością, a udźwig to zazwyczaj 100-150 kg. 
Dobrym wyborem będzie model dwustronny, 
ponieważ umożliwia wchodzenie i schodzenie oraz 
pracę w dwóch kierunkach. 

 REKLAMA 
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MALOWANIE JESZCZE 
NIGDY NIE BYŁO TAK 
ŁATWE! DO WYBORU 
MAMY CAŁĄ GAMĘ 
PĘDZLI, WAŁKÓW CZY 
SPECJALISTYCZNYCH 
ZESTAWÓW. ZANIM 
WIĘC PRZYSTĄPIMY 
DO PRACY 
SPRAWDŹMY, CO 
OFERUJE RYNEK.

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

MALOWANIE
Udoskonalone

Duży wybór narzędzi 
malarskich to dla ama-
torów znaczne ułatwie-

nie. Jednak z drugiej strony 
spore utrudnienie, gdyż w ogro-
mie wałków i pędzli łatwo się po-
gubić. Niestety producenci farb 
nie ułatwiają nam wyboru od-
powiednich akcesoriów – okre-
ślają jedynie sposób nanosze-
nia: pędzel, wałek lub natrysk. 
A trwałość i odpowiedni wygląd 
powłok malarskich zależy w du-
żym stopniu od prawidłowego 
doboru narzędzi. Przy wyborze 
pędzli i wałków ważne jest, aby 
ich powierzchnia czynna była 
dostosowana do rodzaju farby, 
a także rodzaju i wielkości ma-
lowanej powierzchni. Aby uła-
twić sobie malowanie, warto 
również skorzystać z nowocze-
snych rozwiązań. Prace wyko-
nywane dopasowanymi narzę-
dziami będą przebiegały szybko 
i z łatwością.

PĘDZLE W DŁOŃ
Pędzle są niezbędne, gdy chcemy 
pomalować tynk strukturalny lub 
powierzchnię wymagającą dużej 
precyzji czy trudno dostępną. Do 
wyboru mamy pędzle z   włosia 
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naturalnego (zazwyczaj ze szcze-
ciny świńskiej) oraz syntetycz-
nego (na przykład nylonowo-polie-
strowego). Te z włosia naturalnego 
przeznaczone są przede wszystkim 
do farb rozpuszczalnikowych (tzw. 
olejnych). Lepiej nie stosować ich 
do farb wodorozcieńczalnych, gdyż 
pod wpływem wody włosie mięk-
nie, wyciera się podczas malowa-
nia i zaczyna wypadać. Natomiast 
pędzle z włosiem syntetycznym, cho-
ciaż dedykowane są dla farb wod-
nych, mogą być również stosowane 
do rozpuszczalnikowych. Ważny jest 
również kształt narzędzia i jego wiel-
kość. Pędzle okrągłe wykorzysty-
wane są do malowania okien i po-
wierzchni drewnianych zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz pomiesz-
czeń, skomplikowanych kształtów 
z dużą ilością zakamarków. Pędzle 
płaskie (tzw. angielskie) są uniwer-
salne. Można je stosować do ma-
lowania większości rodzajów po-
wierzchni (dużych, małych, płaskich 
i chropowatych). Mniejsze i więk-
sze modele nadają się do malowania 
nieregularnych fragmentów ścian, 
zakamarków, kątów i naroży. Ma-
lowanie wszystkich trudno dostęp-
nych miejsc (np. za grzejnikami, ko-
tłami czy armaturą) ułatwią pędzle 
płaskie kątowe – tradycyjne „kalory-
ferowce” bądź innowacyjne „gęsie 
szyje”. Natomiast duże powierzch-
nie pokryjemy za pomocą ławkow-
ców, czyli pędzli płaskich o dużej 

grubości. Wykorzystać je możemy 
również do gruntowania ścian, zmy-
wania farb lub nakładania kleju do 
tapetowania.   

A MOŻE WAŁEK?
Wybierając wałek, pod uwagę powin-
niśmy wziąć jego szerokość, śred-
nicę, materiał z jakiego został wyko-
nany oraz długość włosia (runa). Im 
dłuższe włosie, tym bardziej będzie 
widoczna struktura pozostawiona 
na malowanej powierzchni. Wał-
kami z krótkim włosiem uzyskamy 
gładkie ściany. Od szerokości i śred-
nicy wałka zależy szybkość oraz wy-
goda malowania. Bardzo szeroki wa-
łek jest bardziej wydajny, ale cięż-
szy i mniej poręczny. Tak samo jak 
w  przypadku pędzli, wałek dobie-
ramy do rodzaju farby. Te z pluszu 

Wałki do zadań 
specjalnych
Obok standardowych wałków 
malarskich znajdziemy również 
modele nietypowe. Niektóre 
ułatwiają pomalowanie trudno 
dostępnych miejsc, inne służą 
do celów czysto dekoracyjnych.

 Wałek do malowania 
narożników – z okrągłą główką 
o średnicy 3-8 cm. Pozwala 
wygodnie i szybko pomalować 
narożniki ścian.

 Wałek do odcinania 
– służy do odcinania kolorów 
na krawędzi dwóch ścian lub 
ściany i sufitu. Jest wyposażony 
w odchylaną tarczę, która 
chroni przed zabrudzeniem 
powierzchni w innym odcieniu.

 Wałek do malowania rur 
i grzejników – bardzo wąski, 
osadzony na długim uchwycie. 
Pozwala dotrzeć do każdej 
szczeliny.

 Wałek ze zbiornikiem na 
farbę – przydatny podczas 
malowania dużych powierzchni. 
Wyposażony w pojemnik na 
farbę oraz pompkę, która 
umożliwia jej wygodne 
dozowanie. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu nie trzeba co 
chwilę przerywać pracy, żeby 
sięgnąć wałkiem do kuwety.

 Wałek malarski 
dekoracyjny – służy do 
malowania wzorów na ścianie. 
Jego zastosowanie wymaga 
precyzji i nieco wprawy. 
W sklepach znajdziemy 
wałki dekoracyjne z różnych 
materiałów, m.in. gąbki czy 
gumy (pokrytej wypukłym 
wzorem).
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nylonowego lub futra  baraniego prze-
znaczone są raczej do farb wodoroz-
cieńczalnych. Wałki moherowe, we-
lurowe bądź gąbkowe – do lakierów 
i farb rozpuszczalnikowych. Oprócz 
typowych wałków przydatne są też 
specjalne, na przykład do narożni-
ków czy z okapnikiem. Krótkie runo 
wałka nadaje się do powierzchni 
gładkich, dłuższe do chropowatych. 
W sklepach znajdziemy gotowe ze-
stawy: wałek, uchwyt i kuweta. Mo-
żemy również kupić jeden uchwyt 
oraz kilka rodzajów wałków i stoso-
wać je wymiennie.

WAŁEK UDOSKONALONY
Do malowania dużych, wysokich 
powierzchni i sufitów przyda się 
przedłużacz do wałka (lub pędzla) 
o  zmiennej długości. To poręczny, 
teleskopowy drążek, na końcu któ-
rego umieszczamy wałek. Dzięki 
niemu nie musimy rozstawiać dra-
biny. Drążki mają długość od 1 do 
3 m. Jednak warto pamiętać, że im 
dłuższy wysięgnik, tym trudniej do-
kładnie malować. Godnym polece-
nia rozwiązaniem jest wałek elek-
tryczny wyposażony w mechanizm 
zasysający z naczynia farbę, która 
wężem (nawet 5 m) trafia bezpośred-
nio do wałka. Takie narzędzie do 
malowania przyspiesza pracę i po-
zwala uniknąć bólu pleców (nie mu-
simy wciąż się schylać, aby nabrać 
farbę). Farba jest doprowadzana do 
wałka przez naciśnięcie przycisku 
na pilocie zaczepionym na rękoje-

ści. Sami też kontrolujemy, ile farby 
ma zassać. Taki wałek elektryczny 
do malowania standardowo ma wy-
sięgnik teleskopowy. Farba jest na-
noszona na wałek równomiernie 
i  nie kapie dzięki systemowi po-
bierania farby bezpośrednio z po-
jemnika –  nie trzeba więc bardzo 
szczelnie zabezpieczać pomieszcze-
nia przed zabrudzeniem.

MALOWANIE NATRYSKOWE
Bardzo ważnymi urządzeniami są 
także agregaty i pistolety. To nowo-
czesne narzędzia malarskie, które 
potrafią błyskawicznie pokrywać na-
wet spore powierzchnie – dzięki 
temu świetnie sprawdzają się na 
przykład w trakcie malowania ele-

wacji budynków. Malowanie na-
tryskowe jest  szybsze od tradycyj-
nych technik – w tym samym czasie 
można pomalować aż trzy razy więk-
szą powierzchnię oraz zużywamy 
mniej farby (oszczędzamy około 
15% farby). Pozwala na uzyska-
nie idealnie gładkiej powierzchni, 
bez śladów pędzla i dotrzeć z farbą 
w trudno dostępne wgłębienia oraz 
narożniki. Drugą warstwę farby mo-
żemy nanosić nie czekając, aż wy-
schnie pierwsza.

Zagwarantowana 
wygoda
Komfort pracy oraz efekt 
końcowy są ważne, podobnie 
jak stabilność, z jaką narzędzie 
leży w dłoni. Zapewnić to 
mogą pędzle z rączkami 
3-komponentowymi. Rączki 
3-k to połączenie trzech 
różnych rodzajów materiałów 
o najwyższej jakości. Dzięki 
odpowiedniej kombinacji ich 
zastosowania, pędzel świetnie 
leży w dłoni, gwarantując 
wygodną pracę bez większego 
wysiłku, ale to nie wszystko. 
Specjalne rowki w górnej części 
trzonka umożliwiają stabilny 
uchwyt i tym samym precyzyjną 
pracę. Pędzle z serii 3-k zostały 
również wyposażone w uchwyt, 
umożliwiające wygodne 
odwieszenie narzędzia na 
wiadro z farbą w przerwie od 
pracy.
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MIESZKANIA W NOWOCZESNYM BUDOWNICTWIE 
WYGLĄDAJĄ PODOBNIE. JEŚLI CHCEMY PRZEŁAMAĆ 
MONOTONIĘ ICH ESTETYKI, WARTO PODCZAS 
ATRANŻACJI NADAĆ IM INDYWIDUALNY RYS. 
WYSTARCZY DO WNĘTRZ WPROWADZIĆ KILKA 
PRZEDMIOTÓW Z DAWNYCH EPOK.  

Pojęcie scenografii kojarzy się z te-
atrem – to aranżacja sceny ma-
jącej być tłem dla wydarzeń to-

czących się na jego deskach. Stworze-
nie scenografii zakłada coś, co szybko 
ulega zmianom – po odegranej sztuce 
zmienia się wystrój. Jest w  tym poję-
ciu również element oderwania od rze-

czywistego życia – przedmioty użyte 
do scenografii tylko odgrywają swoją 
rolę w toczącej się akurat sztuce, nigdy 
nie służą spełnianiu rzeczywistych po-
trzeb aktorów. Zasady tworzenia sce-
nografii teatralnej można też zasto-
sować w  warunkach domowych jako 
środek służący zindywidualizowaniu 

DOMOWE
scenografie

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska
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wystroju wnętrza czy swego rodzaju 
zabawy z dawnymi sprzętami. W po-
mieszczeniu nowoczesnym i jak naj-
bardziej dostosowanym do naszych 
potrzeb aranżujemy wówczas jedy-
nie skrupulatnie wyreżyserowane 
kąciki z  użyciem antyków czy sta-
rych niestosowanych dzisiaj przed-
miotów – takie domowe scenografie 
będą pełniły funkcję oryginalnej de-
koracji. Cechą domowych scenografii 
jest właśnie oderwanie od bieżących 
potrzeb użytkowych – kąciki mają je-
dynie przywodzić na myśl zwyczaje, 
które odeszły w przeszłość czy dawne 
użycie jakiegoś przedmiotu. Może to 
być również dobry sposób na ocalenie 
od zapomnienia rodzinnych pamiątek 
zalegających strychy i piwnice. Nawet 
trącące myszką sprzęty mają szansę 
wówczas odzyskać swoje drugie życie. 

ARANŻACJE W STYLU RETRO
Domowe scenografie wpisują się 
w modny styl retro. Nie jest to pojęcie 
jednoznaczne. Spotkamy interpreta-
cje wiążące styl retro z estetyką lat 50., 
60. i 70. XX wieku pełną żywych ko-
lorów, wzorów geometrycznych, z po-
zoru niepasujących do siebie mebli 
czy zwariowanych dodatków z uwiel-

bianego w  tamtym okresie plastiku. 
Inni utożsamiają ten trend z  wpro-
wadzaniem do wnętrz antyków czy 
też sprzętów rustykalnych. Aranżacje 
w stylu retro nie muszą nawiązywać 
do jednej, określonej epoki czy wieku. 
Jedne sprzęty mogą pochodzić z  lat 
młodości naszych babć, inne mogą 
wyglądać jak obiekty muzealne. 

 DO DOMOWYCH 
SCENOGRAFII IDEALNIE 

POSŁUŻĄ STARA 
ELEKTRONIKA I AGD. 
ŁĄCZĄ ONE DAWNĄ 
FUNKCJONALNOŚĆ 

Z EFEKTOWNĄ ESTETYKĄ. 
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Jednak wbrew pozorom styl ten jest 
dość wymagający – nagromadzenie 
starych przedmiotów i nadmiar form 
oraz kolorów łatwo może wprowadzić 
do wnętrza chaos. Bezpiecznym roz-
wiązaniem jest zaaranżowanie tylko 
jednego zakątka z użyciem przedmio-
tów retro – to jest właśnie pole do do-
mowych scenografii. Inspiracją mogą 
być stare fotografie czy filmy, a  cza-
sami wystarczy wyobrazić sobie sy-
tuacje, w których dawne przedmioty 
miały zastosowanie. Zabytkowe krze-
sło, na którym z  powodów technicz-
nych nie siadamy, przy nim mały sto-
liczek, na nim stary telefon, obok rów-
nie wiekowa lampa – może w taki spo-
sób spędzała leniwe popołudnia nasza 
prababcia? Albo półka, której bohate-
rem będzie stary niesprawny już ze-
gar kominkowy, obok leciwa lampka 
stołowa i  filiżanka z  łyżeczką – czy 
ktoś odstawił na chwilę herbatę pod-
czas five o’clock? 

TŁO DLA SCENOGRAFII
Styl retro opiera się na łączeniu w jed-
nej aranżacji elementów o różnym po-
chodzeniu. Aby uniknąć natłoku form 
i barw, należy zadbać o odpowiednie 
otoczenie – wyraziste sprzęty dobrze 
zakomponują się tylko na spokojnym 
tle. Kolory ścian i  podłóg powinny 
być stonowane, najlepiej z  palety 
barw tłowych. Dobrą bazę będą sta-
nowiły gładkie pomalowane na jeden 
kolor ściany, nowoczesne posadzki 
z  drewna czy kamienia lub imitują-
cego go gresu. Wyposażenie takie jak 
zabudowa kuchenna czy meble w sa-
lonie powinny być wówczas utrzy-
mane w stylu minimalistycznym.   

BOHATER ARANŻACJI RETRO 
Stara domowa elektronika i  sprzęty 
AGD z  poprzednich epok idealnie 
wpisują się w  stylistykę retro. Nie-
rzadko są one wręcz zabytkami daw-
nej sztuki użytkowej, sygnowane na-

zwiskami znanych projektantów 
mają wypracowane formy i  nieba-
nalne kształty. Wiele z  nich jest po-
nownie wdrażana do produkcji – bez 
problemu kupimy nowoczesne lo-
dówki, kuchenki, a  także małe AGD 
naśladujące stare wzory. Jednak do 
domowych scenografii posłużą tylko 
autentyki. Stare żelazka, aparaty fo-
tograficzne, radia, telewizory, ma-
szyny do szycia, kuchenne wagi i apa-
raty telefoniczne – wprawne oko ko-
nesera doceni urok każdego starego 
żeliwa, w  domowych scenografiach  
sprawdzą się nawet te niekompletne 
czy podrdzewiałe. Gdzie ich szukać? 
Pierwsze kroki kierujemy do wła-
snych zasobów – na niejednym stry-
chu i  w  piwnicy z  pewnością znaj-
dziemy prawdziwe perełki! Wiele jest 
ogłoszeń o  sprzedaży starych domo-
wych urządzeń w internecie, a praw-
dziwi szperacze znajdą swoje łupy na 
bazarach i targach staroci.



59

STARA MASZYNA DO SZYCIA
Designerskim unikatem do retro aranżacji będzie stylowy Singer 
– żeliwny korpus o mistrzowsko dopracowanym kształcie pomalowany 
na czarno i ozdobiony złotymi oraz kolorowymi malowanymi lub 
odciskanymi w metalu ornamentami prezentuje się malowniczo. Warto 
też sięgnąć po egzemplarze starych maszyn do szycia wyprodukowane 
po II wojnie światowej. Kształt korpusów, kolorystyka i detale wpisują 
się w charakter ówczesnego designu kontynuującego stylistykę art déco.

RETRO APARATY 
FOTOGRAFICZNE
Stary sprzęt fotograficzny wraca 
do łask – dla wielu osób to 
świetny sposób na rozpoczęcie 
przygody z fotografią. Modele 
z początku XX wieku posłużą 
raczej jedynie do domowych 
scenografii. Rozbudowany 
korpus bardzo starego modelu 
aparatu fotograficznego będzie 
głównym bohaterem lub dobrym 
uzupełnieniem scenografii 
z użyciem ekspozycji starych 
fotografii w ramkach. 

 POLECANE  DO DOMOWEJ SCENOGRAFII

SPRZĘT GRAJĄCY 
Gramofony, przedwojenne 
radia, telewizory dla starszego 
pokolenia to przedmioty niosące 
za sobą ogromny ładunek 
nostalgiczny – scenografie 
z ich użyciem wzbudzają 
w pamięci dźwięk starych 
przebojów, programów 
telewizyjnych sprzed pół wieku 
czy charakterystycznego 
trzasku towarzyszącego 
dawnym audycjom 
radiowym. Młodzi 
szybko zaadaptują 
takie sprzęty do 
aranżacji w stylu 
industrialnym 
i eklektycznym.

APARAT TELEFONICZNY 
Duże walory estetyczne mają 
zarówno przedwojenne egzemplarze 
aparatów biurkowych oraz ściennych, 
jak i powojenne modele. Koneserzy  
docenią elementy takie jak czarna 
obudowa, niklowana podstawa, 
słuchawka z drewnianą rączką, 
a przede wszystkim tarcza numerowa 
– w wielu aparatach nadal sprawna.     

MASZYNA DO PISANIA 
Wykonana z metalu pomalowanego na czarno i wyeksponowana 
na eleganckim drewnianym biurku obok książek czy innych 
gadżetów retro stworzy nostalgiczną scenografię idealną zarówno 
do pracy, jak i odpoczynku. Zdarta farba i podrdzewiały korpus 
maszyny to dobry punkt wyjścia do aranżacji w stylu loftowym. 
We wnętrzach nawiązujących do stylistyki lat 50. i 60. najlepiej 
sprawdzą się modele w wyrazistych mocnych kolorach, na przykład 
pomarańczowym, żółtym lub seledynowym. 
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OKNA DACHOWE WYMAGAJĄ OSŁONY. NAJCZĘŚCIEJ W TEJ ROLI WYSTĘPUJĄ 
ROLETY. OCZEKUJEMY OD NICH PRZEDE WSZYSTKIM, BY BYŁY FUNKCJONALNE. 
CO TO OZNACZA?

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Trudno wyobrazić sobie okna dachowe bez 
odpowiedniej osłony, która nie ogranicza-
łaby dopływu światła słonecznego do wnę-

trza – przez takie przeszklenia dociera go do po-
mieszczeń znacznie więcej niż w przypadku okien 
fasadowych tej samej wielkości. Oprócz regulacji 
ilością światła naturalnego oczekujemy od nich 
również wypełnienia innych zadań. Powinny one 
tworzyć skuteczną barierę przed stratami ciepła 
– to zadanie na chłodne miesiące, natomiast w cza-
sie upałów ich rolą jest ograniczanie dopływu cie-
pła do wnętrz. Ze względu na położenie okien da-
chowych znaczenie ma także wygoda obsługi prze-
słon. Tym licznym wymaganiom najlepiej spro-
stają rolety. Do dyspozycji mamy wiele rodzajów 
montowanych od wewnątrz, a także na zewnątrz.

ROLETY
do okien dachowych
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MANEWROWANIE 
DOPŁYWEM ŚWIATŁA
Podstawową funkcją rolet dacho-
wych jest wpuszczanie do wnętrz po-
żądanej przez nas ilości światła natu-
ralnego. Mogą one je rozpraszać lub 
też skutecznie blokować jego dopływ 
do pomieszczenia. Funkcję rozpra-
szającą spełniają rolety wewnętrzne, 
które dają przyjemne, miękkie świa-
tło. Dobrym wyborem będą modele 
określane jako dekoracyjne. Kon-
trolę nad ilością wpadającego świa-
tła zapewnia ich półprzezroczysta 
tkanina – zazwyczaj poliestrowo-ba-
wełniana. Roleta dekoracyjna może 
być montowana na haczykach lub 
prowadnicach. W  tej funkcji spraw-
dzą się też modne rolety rzymskie, 
których materiał przepuszcza mięk-
kie i  rozproszone światło, co służy 
także budowaniu w  pomieszczeniu 
miłej i  ciepłej atmosfery. Zróżni-
cowany stopień rozproszenia świa-
tła uzyskamy, sięgając po rolety pli-
sowane. Warto je wybrać do zasła-
niania okien dachowych o  nietypo-
wych kształtach, np. trójkątnych lub 
trapezowych. Sprawdzą się na nich, 
ponieważ możemy je zwijać w dowol-
nej części okna – od góry, od dołu czy 
w środku przeszklenia.

SKUTECZNE ZACIEMNIENIE
Pożądaną funkcjonalnością rolet 
–  szczególnie w  sypialniach czy też 
pokojach dziecięcych – jest moż-
liwość skutecznego zaciemnienia 
pomieszczenia. 
Jego zacienienie w około 90% dają ro-
lety wewnętrzne wyposażone w  po-
włokę aluminiową odbijającą rów-

MONTAŻ ROLET 
– W SZCZEGÓLNOŚCI 

ZEWNĘTRZNYCH 
– PRZYCZYNIA SIĘ RÓWNIEŻ 

DO POPRAWIENIA 
PARAMETRÓW 

AKUSTYCZNYCH 
PODDASZA. WŁAŚCIWOŚCI 

WYGŁUSZAJĄCE BĘDĄ  
NAJBARDZIEJ PRZYDATNE 

W SYPIALNI ORAZ POKOJU 
DO PRACY. 

nież ciepło. Na rynku są modele 
gwarantujące zaciemnienie nawet 
w  100%. Jeśli nie chcemy, by we 
wnętrzu panował całkowity mrok, 
sięgnijmy po produkty, które są zbu-
dowane z  trzech warstw – zewnętrz-
nej tkaniny ozdobnej, środkowej za-
ciemniającej oraz spodniej powłoki 
aluminiowej. Dobre zaciemnienie 
dają również rolety wykonane z  tka-
niny pokrytej jednostronnie gumą, 
która w 100% blokuje promienie sło-
neczne, nie przepuszczając światła 
do pomieszczenia.
Efekt mroku uzyskamy także mon-
tując rolety podwójnie plisowane. 
Dopływ światła blokuje tkanina 
o  strukturze plastra miodu,  FO
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z wewnętrzną powłoką aluminiową, 
która odpowiada za skuteczne odcię-
cie dopływu promieni słonecznych. 
Doskonałą kontrolę nad światłem 
zapewnią także rolety zewnętrzne. 
W  przeciwieństwie do modeli mon-
towanych od wewnątrz okna, od-
bijają promienie słoneczne jeszcze 
przed szybą. Dodatkowo chronią 
przed szkodliwym działaniem promie-
niowania UV zarówno na nasz orga-
nizm, jak i zabezpieczają przed pło-
wieniem elementy wykończenia 
i wyposażenia wnętrz na poddaszu.

FUNKCJA 
ENERGOOSZCZĘDNA
Odpowiednio dobrane rolety to też 
sposób na oszczędzanie energii. 
W  chłodnych porach roku zasłonię-
cie nimi okien po zmroku może sku-
tecznie przyczyniać się do ochrony 
pomieszczeń przed wychładzaniem. 
Do najbardziej efektywnych  rolet 
wewnętrznych należą modele po-
dwójnie plisowane. Mogą zmniej-
szać straty ciepła do 30%. Ma na 
to wpływ zarówno ich konstrukcja 
w  formie plastra miodu, jak i  tka-
nina z  wewnętrzną aluminiową po-
włoką, która wykorzystuje komory 
powietrzne do dodatkowej izolacji 
termicznej. 

Jednak za najbardziej energo-
oszczędne uznaje się rolety ze-
wnętrzne. Mogą poprawić izolacyj-
ność cieplną okna aż o  1/3. Przy-
czynia się do tego nie tylko miejsce 
montażu, ale również ich budowa. 
Są złożone z  lameli aluminiowych 
wypełnionych pianką poliureta-
nową, która wpływa korzystnie na 
właściwości termoizolacyjne. 
Osłony okienne w formie rolet także 
latem przyczyniają się do zmniej-

szenia zużycia energii w przypadku, 
gdy wspomagamy się podczas upa-
łów klimatyzacją lub stosujemy in-
nego rodzaju wentylatory elek-
tryczne. Zaciągnięte w  ciągu dnia 
skutecznie chronią przed przegrze-
waniem poddasza, w  czasie gdy za-
słaniają okna, temperatura w  po-
mieszczeniu może być obniżona na-
wet o  10oC. W  tej funkcji najlepiej 
sprawdzą się rolety zaciemniające 
oraz zewnętrzne. 

Łatwe do utrzymania 
w czystości
Wybierając rolety, warto też 
zwrócić uwagę na ich podatność 
na zabrudzenia oraz to, w jaki 
sposób należy je czyścić 
– zadbane są nie tylko bardziej 
estetyczne, ale też dłużej będą 
sprawnie działać. Do odpornych na 
zabrudzenia, a przy tym łatwych 
do utrzymania w czystości należą 
rolety gumowane. Niektóre 
rodzaje rolet mogą być również 
zaimpregnowane środkami 
podnoszącymi ich odporność na 
wilgoć oraz zabrudzenia – tego 
typu modele są szczególnie 
polecane do łazienki czy też 
kuchni. Powierzchnię większości 
rolet wewnętrznych można 
delikatnie odkurzać przy pomocy 
odpowiedniej końcówki i z małą 
siłą ssącą. Można je przecierać 
wilgotną ściereczką, której warto 
też użyć do systematycznego 
odkurzania kasety oraz prowadnic.
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CODZIENNIE 
OTWIERAMY I ZAMYKAMY 
OKNA, OPUSZCZAMY 
I PODNOSIMY 
ROLETY. WYMAGA 
TO TROCHĘ 
ZAANGAŻOWANIA 
I BYWA UCIĄŻLIWE, 
SZCZEGÓLNIE GDY 
JEST ICH KILKANAŚCIE. 
DZIĘKI INTELIGENTNYM 
ROZWIĄZANIOM 
MOŻEMY NIMI 
STEROWAĆ, NIE 
RUSZAJĄC SIĘ Z KANAPY.

inteligentnie
sterowane

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Gdy mieszkamy w  niewiel-
kim mieszkaniu, otwar-
cie kilku okien nie jest pro-

blemem. Jednak w  dużym dwupię-
trowym domu już tak – liczba okien, 
a tym samym rolet zapewne jest spora. 
Aby skończyć z  chodzeniem od po-
mieszczenia do pomieszczenia i  wy-
konywaniem rutynowych czynności, 
wystarczy zintegrować różne urzą-
dzenia oraz instalacje w jeden system 
domu inteligentnego. Nie tylko zaosz-
czędzimy czas, ale zwiększymy bez-
pieczeństwo nasze i naszych bliskich 
oraz zaoszczędzimy energię – nie zo-
stawimy omyłkowo otwartych okien 
wychodząc z domu.

INTELIGENTNE SYSTEMY
Do sterowania roletami czy oknami 
od wielu lat stosuje się elementy sys-
temu alarmowego, np. czujki ruchu. 
To najprostsze rozwiązania. Bardziej 
zaawansowane to przyciski zamonto-
wane na ramie, specjalny pilot czy pa-
nel dotykowy, dzięki którym zdalnie 
zamkniemy okna czy opuścimy ro-
lety. Do wyboru mamy też różnego ro-
dzaju aplikacje na telefon czy tablet, 
sprzedawane przez firmy oferujące 
systemy inteligentnego domu. Dzięki 
systemowi dobranemu do potrzeb 
możemy sterować nie tylko oknami 
czy przesłonami okiennymi, ale także 
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oświetleniem czy ogrzewaniem, na-
wet gdy jesteśmy poza domem oraz 
wcześniej zaplanować ich pracę. Naj-
bardziej zaawansowane technologie 
przewidują również sterowanie gło-
sem – wystarczy będąc w domu wydać 
odpowiednią dyspozycję.

OKNA DACHOWE
Najbardziej popularne są zdalnie 
otwierane i zamykane okna dachowe, 
a także do dachów płaskich. Gdy prze-
szklenia umieszczone są bardzo wy-
soko lub w  miejscach, gdzie nie ma 
do nich bezpośredniego dostępu (np. 
nad klatką schodową czy wysokim 
salonem na dwie kondygnacje), jest 
to jedyny sposób ich obsługiwania. 
Zdalnie sterowane okno wizualnie 
niewiele różni się od tradycyjnego. 
Wszystkie mechanizmy są ukryte 
wewnątrz konstrukcji okien. Elek-
tryczny system sterowania składa 
się ze sterownika  wielofunkcyjnego, 
silnika, czujnika deszczu i  pilota do 
zdalnego sterowania lub panelu ste-
rowania. Dzięki sterownikowi pod pa-
nel sterowania można podłączyć inne 
urządzenia, które będą współpraco-

wać z oknami, np. zdalnie otwierane 
i  zamykane rolety zewnętrzne lub 
markizy. Okna trzeba podłączyć do 
sieci elektrycznej, choć na rynku do-
stępne są również takie, które są za-
silane energią słoneczną. W zależności 
od producenta i typu okna można za-
programować na każdą sytuację –  na 
dzień, na noc, na dłuższy czas nie-
obecności. Dzięki wbudowanemu 
czujnikowi okna reagują również na 
zmianę pogody – gdy robi się wietrz-
nie lub deszczowo, natychmiast się 
zamykają. Pilot pozwala nam na wła-
sne sterowanie oknami (nawet kil-
koma) wedle potrzeb – z  dowolnego 
miejsca w  domu. Na rynku są do-
stępne także takie okna, które mogą 
 uratować życie domownikom 

Oszczędność energii
Inteligentne rozwiązania sprzyjają 
oszczędzaniu energii, np. można 
zsynchronizować otwieranie okien 
z wyłączeniem grzejników. Pozwalają 
również na stworzenie programów 
uruchamianych o określonej porze,  
np. automatyczne opuszczenie 
rolet zewnętrznych po wyjściu 
z domu, gaszenie światła i obniżenie 
temperatury. Latem zaprogramowane 
rolety zewnętrzne opuszczają 
się, zapobiegając nadmiernemu 
nagrzewaniu wnętrza i tym samym 
ograniczają zużycie energii potrzebnej 
do chłodzenia i klimatyzacji. Natomiast 
w zimowy dzień podnoszą się, 
zapewniając dopływ energii słonecznej 
do pomieszczenia, zaś nocą – zasłonięte 
– chronią przed stratami ciepła.
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podczas pożaru. Podłączone do sys-
temu przeciwpożarowego „rozpo-
znają” zagrożenie i  włączają funkcję 
oddymiania pomieszczeń. 

OKNA TARASOWE
Niektórzy producenci oferują sys-
temy przesuwnych lub podnoszo-
no-przesuwnych okien tarasowych 
w  wersji elektrycznej. Kable elek-
tryczne i  silniczki najczęściej są 
ukryte wewnątrz profili, dlatego mo-
dele ze sterowaniem elektrycznym 
to drzwi o  grubych ramach. Napęd 
można też umieścić we wnęce w po-
sadzce, wymaga to jednak przygoto-
wania niewielkiego otworu. Podsta-
wowe funkcje to otwieranie, zamy-
kanie i  bezpieczna mikrowentylacja. 
Automatyczna blokada zatrzymuje 
drzwi w  chwili napotkania prze-
szkody, co chroni przed przytrzaśnię-
ciem. Możliwe jest także indywidu-
alne zaprogramowanie funkcji okien, 

np. szerokości otwarcia. Wykorzystu-
jąc sterowniki, można sprząc pracę 
okien ze stacją pogody. Jeżeli czuj-
niki odnotują opady, otwarte okna 
zostaną zamknięte. Drzwiami steruje 
się za pomocą pilota lub włącznika 
naściennego.

OKNA FASADOWE
Modele z prostymi funkcjami można 
znaleźć w  ofercie wyłącznie nielicz-
nych producentów okien. Co cie-
kawe, taki osprzęt mają już produ-
cenci okuć, można więc przypusz-
czać, że niedługo okna fasadowe 
sterowane elektrycznie będą po-
wszechnie dostępne. Okna pionowe 
sterowane automatycznie można 
uchylać na odległość ok. 20 cm. Na 
bok okno rozwiera się ręcznie. Sto-
sując moduł sprzęgający, można jed-
nocześnie obsługiwać kilka okien. 
Ten sam mechanizm można wyko-
rzystać również do uchylania naświe-

tli zamontowanych nad dużym prze-
szkleniem lub obok niego. System 
obejmuje także zabezpieczenie przed 
przytrzaśnięciem. Sterowanie od-
bywa się za pomocą pilota, panelu na 
ścianie lub przycisku na klamce.

ROLETY ZEWNĘTRZNE
Najczęściej inwestorzy decydują się 
na sterowanie roletami zewnętrz-
nymi.  Najpopularniejsze są systemy 
radiowe, czyli bezprzewodowe. Prze-
słony działają w tym przypadku na pi-
lota. Takie sterowanie jest wygodne 
i  pozwala na wiele modyfikacji, np. 
stopnia rozszczelnienia czy obrotu 
lameli. Drugim rodzajem jest ste-
rowanie przewodowe. Wymaga pod-
łączenia przewodem, zainstalowa-
nia przełączników oraz poprowa-
dzenie przewodów w  ścianie, dla-
tego rolety sterowane przewodowo 
powinno się zakładać na początko-
wym etapie budowy domu czy wy-
kańczania mieszkania. Trzeci typ to 
typ mieszany. Z jednej strony żaluzje 
działają na pilota, z drugiej reagują 
także na przełączniki w mieszkaniu. 
Systemy sterowania roletami bardzo 
często pojawiają się w  inteligentnym 
domu. Są tam częścią większej cało-
ści, która łączy przesłony z  innymi 
elementami. Mogą być więc połą-
czone z czujnikami pogodowymi lub 
być zaprogramowane na tryb wyjaz-
dowy. Sterownik rolet zewnętrznych 
może był zintergrowany również 
z  ogrzewaniem lub chłodzeniem. 
Można także sterować nimi na odle-
głość, np. przez telefon. 
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MEBLE NOWOCZESNE I TE VINTAGE
Nowoczesne meble zarówno te kupowane pojedynczo, jak i te w kompletach 
oferowane są w coraz to bardziej odważnych kolorach. Warto przy tym zwrócić 
uwagę, że przekraczają one granice materiałowe – dzięki innowacyjnym 
sposobom barwienia dokonywanym podczas produkcji 
oraz nowoczesnym farbom każdy naturalny materiał 
i każde tworzywo sztuczne może występować 
w dowolnym kolorze. Pomalowane na kolor miętowy 
może być drewno, siedziska z polipropylenu, fronty szafek 
wykonane z MDF i tkaniny meblowej tapicerki. Miętowy 
pasuje doskonale do modernistycznych kształtów, 
świetnie gra również na antykach i meblach 
stylizowanych na stare. Podążając 
za trendami, warto więc szukać 
materiałów i farb do zmiany obicia 

lub powłoki starych 
mebli, by nadać 

im modny 
sznyt.

MODA NA KOLOR MIĘTOWY
WYBIERANY PRZEZ INSTYTUT PANTONE KOLOR ROKU TO OD LAT WYZNACZNIK 
WNĘTRZARSKICH TRENDÓW. WŚRÓD NOMINOWANYCH NA 2020 R. ZNALAZŁ SIĘ 
INTRYGUJĄCY KOLOR NEO MINT – NEONOWY MIĘTOWY. ZANIM OGŁOSZONO 
ZWYCIĘZCĄ CLASSIC BLUE, MIĘTOWY JUŻ ROZGOŚCIŁ SIĘ W DEKORACJACH.

DLACZEGO NEO MINT
Neo mint przeniknął do naszych wnętrz zupełnie 
naturalnie – od dłuższego czasu widać w topowych 
propozycjach aranżacyjnych stylistów, że kolory pastelowe 
mają uznanie. Rozbielone róż, szarość i żółć to barwy, 
które pojawiały się w ostatnim czasie jako najmodniejsze 
w dodatkach i dekoracjach. Pastelowy kolor miętowy 
w wariancie neonowym ma być barwą symbolizującą 
nową erę w dziejach ludzkości, której istotą jest połączenie 
technologii z naturą. Komponent zieleni zdecydowanie 
zwraca ten odcień ku naturze, element połyskujący wiąże 
go z rozwojem technologicznym, przywołując skojarzenia 
z laboratorium chemicznym lub miejskimi neonami. 
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MODA NA KOLOR MIĘTOWY

MIĘTOWE ŚCIANY
Miętowy będzie modny również na ścianach. Zatem 
jeśli planujemy odnowienie lub wykończenie na nowo 
wnętrza, warto zastanowić się nad wyborem tej barwy. 
Na rynku pojawiły się już farby w tym kolorze, 
znajdziemy też pełną gamę innych rozwiązań ściennych 
jak dekoracyjne tapety, fototapety oraz panele ścienne.

TANIO I ZABAWNIE
Nie zapominajmy o sprawdzonych 

prostych rozwiązaniach, które mogą 
uatrakcyjnić wystrój naszego wnętrza. 
Dodatki modowe, a także ubrania, które 

również w tym sezonie będą oferowane 
w wiodącym kolorze – miętowym, 

mogą przy okazji wpłynąć na charakter 
wystroju mieszkania. Otwarte 
przestrzenie, wyposażenie w stylu 

loftowym pozwoli wypełnić mieszkanie tym 
kolorem niby przypadkiem, a jednak z pełną 
premedytacją. Wystarczy kolor 
powtórzyć w poduszkach 
i pledach, a wnętrze 
wypełnia się 

nowoczesną 
miętą.

AKCESORIA, DODATKI, DEKORACJE 
– MIĘTOWY KOKTAJL
W tym sezonie na pewno nie zabraknie na stoiskach 
z artykułami do wystroju i wyposażenia wnętrz 
dodatków w kolorze miętowym. Znajdziemy zatem 
atrakcyjny asortyment do wyposażenia pokojów 
dziennych, jadalni, łazienek oraz kuchni w jednym 
z najmodniejszych aktualnie kolorze. 
Jeśli zatem chcemy wprowadzić mocne, a jednocześnie 
ciepłe w odbiorze akcenty, koniecznie rozglądajmy się 
za nowościami. W kolorze mięty odnajdziemy również 
przedmioty codziennego użytku jak np. małe i duże 
AGD – nowoczesne materiały i technologie produkcji 
sprawiają, że nie tylko kolor będzie ich atutem, ale 
i gwarantowana wysoka jakość.
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AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska
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jakby nie do pary

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

OPRAWY ŚWIETLNE TO 
PRODUKTY, KTÓRE STALE 
„NAD SOBĄ PRACUJĄ” 
–  WYRÓŻNIAJĄ SIĘ 
CORAZ LEPSZĄ JAKOŚCIĄ 
WYKONANIA I TRWAŁOŚCIĄ, 
A ICH DESIGN JEST 
ZAWSZE W ZGODZIE 
Z AKTUALNYMI TRENDAMI. 
GDY MAMY OŚWIETLIĆ STÓŁ, 
NAJLEPIEJ UŻYĆ ICH KILKA 
JEDNOCZEŚNIE. 

LAMPY
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Trudno sobie wyobrazić stół ja-
dalniany bez odpowiedniego 
oświetlenia – nie tylko pełni 

ono ważną funkcję oświetlając stół, 
ale też uprzyjemnia spotkania w gro-
nie rodziny i przyjaciół. Gdy stół jest 

większy, na przykład prostokątny lub 
owalny, zamiast jednej lampy zawie-
sza się ich kilka – producenci oferują 
całe „rodziny” opraw. Ale nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby w jednej kom-
pozycji zastosować lampy z różnych 

kolekcji, a nawet od różnych pro-
ducentów. W  takiej kompozycji naj-
lepiej zastosować lampy sufitowe 
o  prostych kształtach. Z łatwością 
dobierzemy odpowiednie do aranża-
cji stołu i naszych potrzeb.
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Jak dobierać lampy 
w kompozycji „nie do pary”
Jeśli nad stołem w jadalni chcemy 
zawiesić kilka lamp, nie może to być 
dobór przypadkowy. Stosujemy w tym 
przypadku sprawdzone zasady.   

 Lampy z tej samej kolekcji. To 
najprostsze do zrealizowania kryterium 
wyboru – sięgamy po lampy wykonane 
z tych samych materiałów, w tym 
samym kształcie, ale różnej wielkości.  

 Lampy z różnych kolekcji, ale 
w tym samym stylu. Spójność 
stylowa opraw zagwarantuje nam 
harmonię kompozycji. Nie oznacza to, 
że nie możemy tu zastosować zasady 
kontrastu względem całej aranżacji. 
Minimalistyczne oprawy możemy 
zastosować do klasycznego wnętrza 
i odwrotnie.  

 Kolekcja opraw w różnym stylu. 
Zasadę mieszania stylów typową dla 
eklektyzmu przenosimy do oświetlenia.  

ATUTY KOMPOZYCJI OPRAW
Jadalnia jest zwykle częścią więk-
szego pomieszczenia – pokoju dzien-
nego lub salonu. Mimo że lampa sto-
łowa nie jest w tym pomieszczeniu 
jedynym oświetleniem, to jednak 

decyduje o komforcie korzystania 
z tej strefy. Więcej niż jedna oprawa 
świetlna spełnia w tym przypadku 
głównie rolę funkcjonalną – duży 
stół niełatwo oświetlić jedną lampą 
tak, by jego krańce nie pozostawały 

w strefie cienia. Drugi aspekt to de-
koracyjny walor – lampy nie tylko 
oświetlają. Podczas gdy jedna lampa 
we wnętrzu zazwyczaj „ginie”, kilku 
zgrupowanych w jednym miejscu 
trudno nie zauważyć!  



Żarówkowy miszmasz nad stołem
Pozostawianie źródeł światła bez opraw to trend wpisujący się przede wszytkim w styl loftowy oraz 
industrialny. Bogata oferta rynkowa ozdobnych żarówek pozwala je zastosować również jako kompozycję lamp 
wyeksponowaną nad stołem. Szklane osłony żarówek przybierają efektowne kształty często przypominające 
naczynia szklane różnego przeznaczenia: kuchenne i aptekarskie butelki, laboratoryjne menzurki itp. Używane do 
ich produkcji szkło jest całkowicie przezroczyste, białe lub kolorowe bądź lekko przydymione. Są również modele 
łączące kolorowe szkło z przejrzystym mlecznym. Możemy skorzystać z gotowych propozycji producentów 
– wówczas pęk takich źródeł światła zawieszonych na kolorowych kablach tworzy jedną oprawę oświetleniową 
– albo skomponować oświetlenie samemu – na rynku są też kable gładkie i z oplotem, oprawki, podsufitki. Na 
czasie są też osłonięte przezroczystym szkłem dekoracyjne żarniki węglowe – popularnie nazywane żarówkami 
Edisona. Zarówno szklane bańki żarówek, jak i żarniki mogą mieć różne kształty. Dekoracyjne żarniki stosuje 
się zarówno w tradycyjnych żarówkach, jak i żródłach światła LED. Można je stosować solo albo do lamp 
z przezroczystymi kloszami, lamp „klatek” oraz kandelabrów. 

 REKLAMA 
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ZORGANIZOWANIE 
STREFY KĄPIELOWEJ 
W MAŁEJ ŁAZIENCE NIE 
SPRAWI PROBLEMU, 
GDY ZAARANŻUJEMY JĄ 
W POSTACI NATRYSKU. 
MOŻLIWOŚCI MAMY 
WIELE.

na miarę

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Jeżeli wielkość łazienki utrud-
nia lub wręcz uniemożliwia 
montaż wygodnej wanny, naj-

korzystniejszym rozwiązaniem bę-
dzie zaprojektowanie strefy kąpie-
lowej w  innej postaci. Do jej aran-
żacji możemy wykorzystać  gotowe 
brodziki, kabiny czy ścianki prysz-
nicowe. Atrakcyjną alternatywą 
będą dla nich kabiny typu walk-in. 
Różnorodność produktów przezna-
czonych do natrysku jest dzisiaj tak 
duża, że organizacja tej strefy stwa-
rza wiele ciekawych możliwości, 
często nieoczywistych rozwiązań.

DUŻY PRYSZNIC 
NA MAŁEJ PRZESTRZENI
Projektując strefę kąpielową w nie-
wielkim pomieszczeniu, często sta-
ramy się zminimalizować jej wiel-
kość. Wydaje nam się, że w ten spo-
sób wnętrze stanie się bardziej 
przestronne i funkcjonalne. Jednak 
taki krok zazwyczaj przynosi po-
zorne zyski. Ma to miejsce choćby 
wtedy, gdy po zainstalowaniu ka-
biny prysznicowej lub brodzika 
okazuje się, że wolnej przestrzeni 
nie zagospodarujemy w żaden inny 
sposób. Trudno bowiem funkcjo-
nalnie wykorzystać pasek szeroko-
ści 5-10  cm między ścianą kabiny 
prysznicowej a  ścianą pomieszcze-
nia. To zazwyczaj tylko miejsce, 
w  którym zbiera się kurz. W  przy-
padku takich łazienek – najczęściej 

PRYSZNIC



75

wąskich – znacznie rozsądniej bę-
dzie zaaranżować natrysk na całą 
szerokość pomieszczenia. W  takich 
projektach można wykorzystać sze-
rokie, a  przy tym krótkie brodziki. 
Najszersze mają nawet 150-160 cm, 
przy długości 70-80 cm, chociaż 
w  większości ofert producentów za 
szerokie są uznawane brodziki 100- 
-120  cm. Gdy zdecydujemy się na 
przestronną strefę kąpielową, zwy-

kle będziemy musieli zrezygnować 
z  tradycyjnej kabiny prysznicowej 
– najszersze mają bowiem 120  cm. 
Chociaż można też zamówić kabinę 
prysznicową na wymiar, to jest to roz-
wiązanie dość kosztowne. Bardziej 
ekonomiczne będzie jej zastąpienie 
prysznicową ścianką lub zasłonką. 
Przy aranżacji, w  której nie oba-
wiamy się zamoczenia innych ele-
mentów wyposażenia czy wykończe-

nia łazienki, można też zrezygnować 
z osłony prysznica.

KABINA BEZ BRODZIKA
W przypadku szerokiej strefy prysz-
nicowej można odstąpić od montażu 
brodzika i  zastosować jedynie od-
pływ w posadzce. W takim rozwiąza-
niu woda jest odprowadzana z pod-
łogi za pomocą odwodnienia punk-
towego w  formie tradycyjnej kratki 

lub liniowego. Brak brodzika do-
brze działa na rzecz optycznego po-
większenia wnętrza, dlatego też tego 
typu projekty strefy prysznicowej są 
chętnie wykorzystywane w  małych 
łazienkach. Jednak taki wariant na-
trysku nie zawsze jest możliwy do 
zrealizowania na wyższych kondy-
gnacjach. By go zastosować, strop 
i podłoga muszą mieć zazwyczaj 11-
-15 cm wysokości. To sprawia, 

NAWET W MAŁEJ 
ŁAZIENCE MOŻNA 

ZAPROJEKTOWAĆ DUŻY 
I WYGODNY NATRYSK 

BEZ STRAT DLA ODBIORU 
PRZESTRZENI ORAZ JEJ 
FUNKCJONALNOŚCI.
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że zmieści się w nim odpływ kana-
lizacyjny oraz wypust podłogowy 
z  syfonem. Podłoga pod pryszni-
cem musi mieć wyprofilowany spa-
dek – ok. 2-2,5% w stronę odpływu 
wody, co zapobiegnie zalaniu ła-
zienki podczas kąpieli. Ważnym ele-
mentem jest także właściwie uło-
żona pod posadzką hydroizolacja 
w postaci folii w płynie, maty i taśmy. 
Odpływ można także zamontować 
w  ścianie. Posłuży temu przezna-

czony do takich konstrukcji stelaż 
z  syfonem oraz odpływ. Decydując 
się na montaż odpływu w  ścianie 
lub podłodze, pamiętajmy o ich wy-
kończeniu materiałami odpornymi 
na działanie wilgoci. Podłoga musi 
mieć właściwości antypoślizgowe, 
dzięki czemu będzie bezpieczna.

ERGONOMIA 
KSZTAŁTU
Optymalnemu wykorzystaniu prze-
strzeni łazienki służą także dobrze 
dopasowane kształty brodzików oraz 
kabin łazienkowych. Gdy planu-
jemy prysznic na całą szerokość ła-
zienki lub też montujemy go w ni-
szy zaprojektowanej pod określony 
wymiar wyposażenia, sprawdzą się 
prostokątne lub kwadratowe brodzik 

i  kabina. Jednak gdy strefa natry-
sku jest elementem typowych roz-
wiązań, warto pomyśleć o  innym 
kształcie tych sprzętów. Wówczas 
na niewielkiej przestrzeni łatwiej 
będzie bezkolizyjnie umieścić nie-
zbędne elementy białego montażu. 
Kompaktową aranżację umożliwią 
brodziki pentagonalne, czyli pięcio-
boczne. W niektórych przypadkach 
najlepszym rozwiązaniem będzie 
model trapezowy dostępny w  wa-
riancie prawym lub lewym. Aranża-
cję małej przestrzeni mogą też uła-
twić brodziki łukowe. Możemy do 
nich dobrać odpowiednie kabiny 
lub też zdecydować się na mon-
taż kabiny w takiej formie bez bro-
dzika, w  parze z  odprowadzeniem 
wody w posadzce czy ścianie.
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MODNY WALK-IN
Niewielka łazienka wymaga dys-
cypliny aranżacyjnej, dlatego bar-
dzo często jest projektowana w  du-
chu minimalizmu. Takim styliza-
cjom sprzyja kabina walk-in. Tworzą 
ją hartowane tafle szkła – od jed-
nej do trzech o szerokości zazwy-

czaj od 70 do 140 cm. To sprawia, że 
ich delikatna konstrukcja nie zaj-
muje tak dużo miejsca jak trady-
cyjna. Szczególnie nowatorsko pre-
zentują się jednoelementowe ścianki 
oparte na ścianie łazienki jedynie 
na wsporniku. Ścianki są wyprofilo-
wane, dzięki czemu podczas prysz-

nica woda spływa po nich bez nara-
żania łazienki na zalanie. Tego typu 
osłony prysznicowe mogą być wypo-
sażone w płaską zlicowaną z posadzką 
płytę brodzikową lub też występować 
bez brodzika. W  takim przypadku 
konieczne będzie zastosowanie od-
pływu w podłodze lub ścianie.

Spa pod prysznicem
Strefa kąpielowa poza wanną kojarzy nam się z szybkim prysznicem, 
ale dzisiaj potrzebę relaksu można zaspokoić w kabinie masażowej 
lub wyposażonej w panel prysznicowy z funkcją hydromasażu.

 Kabina masażowa. Jej standardowe wyposażenie to prysznic 
centralny i rączka natryskowa. Poza nimi są dysze do masażu pleców, 
ale warto, by w naszej kabinie znalazły się także dysze masujące 
stopy i kark. Mogą mieć funkcję rotacyjną, co oznacza zmianę 
zwykłego strumienia wody w wirujący, a także funkcję fitness dającą 
mocny strumień wody i wellness z łagodnym strumieniem. Swoich 
zwolenników mają też bicze wodne, dające silne strumienie wody na 
przemian zimnej i ciepłej. 

 Kabina masażowo-parowa. Zawyczaj kabiny masażowe mają 
także wytwornicę pary, dlatego występuję również pod nazwą 
masażowo-parowych. Generator pary pozwala osiągnąć niemal 
100% wilgotność powietrza, co sprawia, że natrysk daje podobny 
efekt jak pobyt w saunie. W przeciwieństwie do prawdziwej, z tego 
typu sauny można korzystać codziennie. 

 Panel prysznicowy. To rozwiązanie tańsze od zakupu kabiny 
masażowej. Panele są niewielkie, można je dobrać nawet do małej 
kabiny. Mogą mieć różną liczbę dysz masujących – zazwyczaj do 8.
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NIEBANALNA, SUBTELNA 
I WYJĄTKOWO ŁATWA 
W WYKONANIU DEKORACJA 
BĘDZIE ROMANTYCZNĄ 
OZDOBĄ WIOSENNEGO 
STOŁU, NP. W CZASIE KOMUNII. 
MOŻEMY WYKORZYSTAĆ 
PRZY TYM DOMOWE 
BIBELOTY – JEDYNY WARUNEK, 
BY BYŁY W SPOKOJNYM 
KOLORZE. PASTELOWY BŁĘKIT, 
PRZYDYMIONY RÓŻ ORAZ 
DELIKATNY ÉCRU BĘDĄ JAK 
NAJBARDZIEJ NA MIEJSCU.

Do wykonania dekoracji 
potrzebne będą: ostre 
nożyczki, niewielkie cążki, drut 
florystyczny lub drut metalowy 
o średnicy 0,3-0,4 mm, nić 
pasmanteryjna w kolorze 
białym, 3 wydmuszki wykonane 
z jajek o nieskazitelnie białej 
skorupce (spażone gorącą 
wodą), 1-2 gałązki storczyka 
ciętego (najlepiej białego 
lub kremowego), 1-2 gałązki 
gipsówki wiechowatej. Kwiaty 
powinny być bardzo świeże 
i przechowywane w chłodnym 
miejscu.

DIY
ZRÓB TO SAM

Wiosenna 
dekoracja stołu

1



81

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

Z drutu florystycznego przygotowujemy „stelaż” 
na kwiaty, czyli na jednym z końców wykonujemy 
niewielkie oczko. Potrzebne nam będą trzy kawałki 
nie dłuższe niż 3-4 cm oraz trzy dłuższe ok. 7 cm, 
z których przygotujemy wianuszki, podstawki pod jaja.

Na podstawie z dłuższego fragmentu drutu 
umieszczamy kolejno i naprzemiennie kwiaty 
storczyka, przymocowując je za ogonek oraz gałązki 
gipsówki. Następnie zaginamy drut w okrąg, tak by 
powstał nam niewielki wianek – podstawa na jajo.

Każdą wydmuszkę umieszczamy na osobnejnej kwiatowej 
dekoracji.

W każdej z dziurek na szczycie wydmuszki 
umieszczamy krótszy drucik z bukietem gipsówki.

W przygotowanej pętelce umieszczamy kilka gałązek 
gipsówki i przymocowujemy je do drutu (tu możemy 
użyć nici pasmanteryjnej). W ten sposób powstają 
nam 3 elementy kwiatowe do dekoracji jaj oraz 
3 bazy na wianki do podstawy.

2
3

4

5

6

Dekoracyjne dodatki: ceramiczne misy, 
wazony, ażurowe lampiony dobierzesz 
w sieci sklepów PSB Mrówka
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AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

MASZ DOŚĆ NUDY W SWOIM 
OGRODZIE? DODASZ MU 
WYJĄTKOWOŚCI, WPROWADZAJĄC  
POŁĄCZENIA ROŚLIN, W KTÓRYCH 
NOWOCZESNOŚĆ I SUROWOŚĆ 
MIESZA SIĘ Z SIELSKOŚCIĄ 
I NAWIĄZUJE DO NIESKALANEJ, 
ENDEMICZNEJ NATURY. 

rabaty
STYLOWE
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Imitacja naturalnych krajobrazów 
– czyli zestawienia roślin, które do 
złudzenia przypominają łąkowe 

kompozycje, te wprost z miedzy, so-
czyste gąszcze z  brzegu strumienia 
czy wreszcie skromne, ascetyczne 
naskalne kobierce – to dziś najmod-
niejsze trendy w ogrodach, jednocze-
śnie też najtrudniejsze do uzyska-
nia i pielęgnowania. Idea jak najdo-
skonalszego zbliżenia się do natury 
w  fakturach, kolorach i  kompozy-
cjach wymaga sporo pracy oraz na-
kładów finansowych. Jednak podglą-
dając rabaty wykonane przez specja-
listyczne firmy ogrodnicze, wykorzy-
stujące profesjonalnych architektów 
krajobrazu, możemy uszczknąć coś 
dla siebie – wykorzystać pomysł i po-
szukać odmian, które będą podobne, 
a przy tym wygodne w uprawie.

ARTYSTYCZNY NIEŁAD
Nasze rabaty powinny być w  pozor-
nym nieładzie, dlatego zrezygnujmy 
z wyraźnie wyznaczonych stanowisk, 
mocno i geometrycznie określonych 
przestrzeni na rzecz pozornego wza-
jemnego zagłuszania się roślin i  mie-
szania stanowisk –  starajmy się od-
tworzyć dziki, naturalny charakter 
kompozycji. W  takich stylizacjach 
stawiamy zatem na rośliny zadarnia-

jące, mocno rozrastające się w  dol-
nych piętrach. Doskonale odnajdą 
się tu trawy, paprocie, funkie. Od-
miany bylin, jakie powinny znaleźć 
się w naszym naturalistycznym ogro-
dzie to te, które przypominają albo 
wręcz są krewniakami tych wprost 
z  łąk czy pól. Będą to np. naparst-
nice, ostróżki, tawułki, dzwonki. 
Modne są również fragmenty prze-
strzeni ogrodowej poświęcone wy-
łącznie imitacjom łąk, gdzie królują 
drobne, ale niezwykle urokliwe rośliny 
miododajne: lawenda, lebiodka po-
spolita, kocimiętka, kosmosy, maki 
polne, chabry bławatki, nagietki, 
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ślaz piżmowy, rutewka  orlikolistna, 
dzwonki polne czy orliki. W  mod-
nych ogrodach stałe przedstawiciel-
sto powinny mieć odmiany o  typowo 
wiejskim charakterze: malwy, dalie 
(uniwersalne o  bardzo szerokiej re-
prezentacji odmian), jeżówki, rudbe-
kie, a także łubiny i irysy. 
Trendem jest także łączenie roślin 
ozdobnych z ziołami oraz warzywami. 
W  takich kompozycjach nie może 
zabraknąć lebiodki, szałwii, rozma-
rynu, a  także przepięknie kwitną-
cych czosnku i kopru. Na kwiatowej 

rabacie powinny się też znaleźć krza-
czki truskawek lub poziomek, szcze-
gólnie efektownie zestawionych z ja-
skrawozielonymi żurawkami. Pamię-
tajmy jednak, że współczesne rabaty 
wyróżnia ascetyczność i  prostota. 
Unikamy wielobarwnych bukietów 
na rzecz monochromii oraz domina-
cji bieli i zieleni.

STANOWISKA JAK Z NATURY
Zadaniem rabat w naszych ogrodach 
jest odtworzenie naturalnego eko-
systemu, dlatego kompozycje roślinne 

powinny być dobrane pod względem 
podobnych potrzeb. W  tym duchu 
utrzymane są rabaty udające środowi-
ska naskalne, z drobnym roślinami, do 
których należą rozchodniki, rojniki 
i bylinami takimi jak: goździki karło-
wate, macierzanka, gęsiówki, ostogło-
wiec, sasanki itp. oraz wspaniałe kom-
pozycje wokół oczek wodnych (irysy, 
funkie, niezapominajki, paprocie, 
rodgersje, tataraki w różnych odmia-
nach, tarczownice itp.) nasadzone tak, 
jakby ich ekspansja miała naturalny 
charakter.
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Funkie i tawułki ogrodowe
To byliny polecane niemalże na każde stanowisko w ogrodzie, 
są niezwykle przyjazne w uprawie i nie mają wygórowanych 
wymagań. Możemy je z powodzeniem sadzić w głębokim 
cieniu, pod drzewami, tam gdzie inne rośliny nie będą rosły 
okazale. Zarówno jedne, jak i drugie znajdziemy w wielu 
dekoracyjnych odmianach różniących się wielkością i barwą. 
Doskonale komponują się sadzone naprzemiennie, gdzie 
gęste kępy dekoracyjnych łopatkowatych liści funkii mieszają 
się z ażurowymi listkami i wiechowatymi, pierzastymi 
kwiatostanami tawułek. Dobrze wyglądają połączenia funkii 
o liściach z białymi lub żółtymi obwódkami z tawułkami 
kwitnącymi na biało i kremowo. Warto szukać ciekawych odmian, 
bo w tej grupie roślin z każdym rokiem pojawiają się nowości.

Hortensje ogrodowe i trawy
Krzewy hortensji ogrodowych budują dość obszerne 
i wyższe kępy, dlatego nie jest łatwo prezentować je 
w towarzystwie innych gatunków. Od pewnego czasu 
jednak bardzo modne jest połączenie tych niezwykle 
dekoracyjnie kwitnących roślin ozdobnych ze średnimi 
i wysokimi trawami – np. miskantami. 
Hortensje wyglądają niezwykle efektownie posadzone wraz 
z odmianami gęstych traw w dekoracyjnym szpalerze, np. 
wzdłuż ściany budynku, ścieżki ogrodowej lub ogrodzenia. 
Aby obficie kwitły, wymagają dość nasłonecznionego 
stanowiska, podobnie jak trawy są najbardziej efektowne, 
gdy nie brakuje im słońca. Hortensje w zależności od 
kwasowości podłoża przybierają kolor różowy lub błękitny, 
ale znajdziemy też odmiany białe, a nawet czerwone. 
Wszystkie te kolory bardzo estetycznie kontrastują 
z zielenią lub siwością traw. Zarówno jedne, jak i drugie 
rośliny doskonale prezentują się zimą, kiedy pozostawione 
suche kwiatostany stają się nierzadko jedyną dekoracją 
opustoszałego o tej porze ogrodu.

Czosnek i kocimiętka
W połączeniach polecanych do nowoczesnych prezentacji 
ogrodowych nie może zabraknąć czosnków ozdobnych 
o kulistych kwiatostanach na długiej wyrazistej łodydze. 
Kwitną, gdy inne cebulowe zwykle już przekwitły. Na 
rabacie prezentują się okazale w towarzystwie roślin 
stożko-wiechowatych. Dlatego możemy prezentować je 
z innymi odmianami na topie jak np. pustynniki, szałwie, 
ostróżki, tawułki. Bardzo dekoracyjną i utrzymaną w tej 
samej tonacji kolorystycznej kompozycję stworzy czosnek 
w towarzystwie kocimiętki, byliny o małych wymaganiach 
uprawowych, a szybkim i dekoracyjnym rozroście.

Jeżówki i trawy
To dziś kanon 
nowoczesnej rabaty. 
Jeżówki doskonale 
prezentują się 
w wyższych piętrach 
w towarzystwie kęp 
traw ozdobnych: 
miskantów, trzcinnika, 
śmiałka albo ostnicy. 
Najatrakcyjniejsza jest 
jeżówka w purpurowym 
kolorze. Ale niezwykle 
dekoracyjnie, 
szczególnie jeśli 
lubimy rabaty 
monochromatyczne 
(a taka tendencja jest 
też na ogrodniczym 
topie), wygląda 
również odmiana biała 
i kremowa. Warto 
uwzględnić w ogrodzie 
również te o pełnych 
kwiatostanach. Jeżówki 
wymagają rabaty 
słonecznej, bardziej 
suchej niż wilgotnej.

DOBRE POŁĄCZENIA NA MODNYCH RABATACH
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WYGLĄDAJĄ BARDZO DEKORACYJNIE I DLATEGO WARTO MIEĆ JE W SWOIM 
OGRODZIE. O ROŚLINACH PIENNYCH NIE ZAPOMNIJMY TAKŻE ARANŻUJĄC 
NASZ TARAS CZY BALKON.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

KRZEWY 
ozdobne na pniu
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Rośliny szczepione na pniu 
zagościły na stałe w  aran-
żacjach ogrodowych. Szcze-

gólnie warto o  nich pamiętać, pro-
jektując ogrodowy zakątek na ta-
rasie lub balkonie. Dzięki nim 
można tworzyć efektowne kompo-
zycje z  udziałem takich krzewów 
czy drzew, które w innej formie nie 
mogłyby się pojawić w  tych stre-
fach. Doskonale sprawdzą się też 
wtedy, gdy będziemy chcieli stwo-
rzyć kaskadową kompozycję. Taka 
piętrowa stylizacja urozmaici czę-
sto „płaskie” monotonne ogrodowe 
aranżacje, a także wzbogaci ich od-
biór estetyczny. W  formie piennej 
występuje wiele atrakcyjnych ga-
tunków i odmian, które uczynią na-
wet niewielki balkon bardzo atrak-
cyjnym i  umożliwią stworzenie 
w tej przestrzeni namiastki ogrodu. 

SZCZEPIENIE NA PNIU
Wysoko wyniesiona ponad poziom 
podłoża korona piennych krzewów 
czy drzewek powstaje wskutek za-
szczepienia jej na pniu rośliny two-
rzącej tzw. podkładkę. Jest nią zwy-
kle forma botaniczna – tzn. gatu-
nek wyjściowy. Roślina przezna-
czona na podkładkę powinna być 
łatwa w  uprawie oraz odporna za-
równo na warunki atmosferyczne, 
jak i  choroby. Miejscem szczepienia 
są górne partie pnia, co pozwala uzy-
skać formę przypominającą minia-
turowe drzewko. W  ten sposób ro-
śliny można rozmnażać na różnych 

wysokościach – zazwyczaj od 50 do 
200 cm. Rośliny przez cały okres swo-
jego życia nie rosną, za to można za-
obserwować rozrost ich korony, którą 
można przycinać do pożądanych wy-
miarów oraz formować jej kształt. 
Planując je, mamy też gwarancję, że 
nie będą zagłuszać i nadmiernie za-
cieniać innych roślin w ogrodzie czy 
też na tarasie. Takie właściwości dają 
nam pełną kontrolę nad wymiarami 
rośliny piennej i  znacznie ułatwiają 
projektowanie ogrodów – szczegól-
nie tych niewielkich, a także tworze-
nie aranżacji roślinnych na tarasach 
i  balkonach. Ogrodnicy-amatorzy 
mogą pokusić się o  samodzielne 

ROŚLINY PIENNE TO 
NIE TYLKO GATUNKI 

OZDOBNE, ALE 
RÓWNIEŻ LICZNE 

OWOCOWE.
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uzyskanie tego typu sadzonek, wy-
korzystując metodę przez zbliżenie 
zwaną też ablaktacją. Pożądaną sa-
dzonkę uzyskujemy z  posadzonych 
bardzo blisko siebie dwóch roślin. 

ZAWSZE EFEKTOWNE
Rośliny szczepione na pniu tak jak 
inne wymagają nawożenia oraz pod-
lewania zgodnego z  zaleceniami 
dla danego gatunku czy odmiany. 
Na zimę tego rodzaju rośliny warto 
chronić w  miejscach szczepienia, 
co zabezpiecza je przed przemarza-
niem. W  przypadku odmian pien-
nych szczególnie istotne jest rów-
nież odpowiednie, systematyczne 
przycinanie pędów. To zarówno ko-
rygowanie kształtu korony, jak i cię-
cie fitosanitarne. Skracanie pędów 

pobudza roślinę do zagęszczania 
korony oraz uzyskania jej efektow-
nego pokroju. Należy też dbać o usu-
wanie pędów wyrastających z  pod-
kładki poniżej korony naszego mi-
nidrzewka. Jeśli nie będziemy ich 
wycinać, w  skrajnych przypadkach 
może to doprowadzić do zaniku cha-
rakterystycznej piennej formy.

KWITNĄCE KRZEWY
To bardzo duża i chętnie wykorzysty-
wana w  kompozycjach ogrodowych 
grupa roślin szczepionych na pniu. 
Najczęściej sięgamy po azalie czy 
róże. Ich piękne duże kwiaty w  bo-
gatej kolorystyce wzniesione na tle 
zielonych liści na wysokich palikach 
prezentują się wyjątkowo efektow-
nie. Zazwyczaj nadaje się im kształt 

kuli, ale równie często pozwala się 
rozrastać tak, aby kwiaty na gałąz-
kach zwisały, przypominając swoją 
formą drzewa wierzby płaczącej. Ró-
żane drzewka powstają w  wyniku 
szczepienia róży szlachetnej na dzi-
kiej róży. Większe okazy dorastają 
do 140 cm, mniejsze do ok. 60 cm i są 
chętnie wykorzystywane jako kwiaty 
doniczkowe do ozdoby tarasu czy 
większego balkonu. Dobrym wybo-
rem będzie także szczepiony na pniu 
głóg. Jego ozdobą są drobne zazwy-
czaj ciemnoróżowe kwiaty. Głóg nie 
należy do krzewów szczególnie wy-
magających. Jest też odporny na na-
sze warunki klimatyczne. Do bar-
dzo atrakcyjnych należy także szcze-
piony na nóżce lilak. Miniaturowe 
drzewko osiąga zazwyczaj tylko 2 m 



wysokości. Jest ozdobą aranżacji ogro-
dowej w drugiej połowie maja.

KRZEWY IGLASTE 
Ich formy pienne są szczególnie atrak-
cyjne, większość krzewów iglastych 
proponowanych w formie piennej to ro-
śliny zimozielne, które są ozdobą kom-

pozycji ogrodowych przez cały rok. 
Doskonale harmonizują także z kwia-
tami, które na zielonym tle ich koron 
wyglądają wyjątkowo atrakcyjnie.
Ich atutem jest też bogactwo gatun-
ków. Do najpopularniejszych należą 
cyprysiki i  jałowce, ale równie inte-
resujące są tuje, modrzewie, jodły czy 

świerki. Cenimy je także za ciekawą 
formę – mają one lub są kształtowane 
jako kula, stożek albo kolumna. Do 
bardzo dekoracyjnych należą rów-
nież krzewy iglaste o  pokroju zwisa-
jącym, takie jak np. cyprysik grosz-
kowy ’Sunset’ czy jałowiec pospolity 
’Greenmantre’.

 REKLAMA 
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UPRAWY
balkonowe
LICZBA OSÓB, KTÓRE DYSPONUJĄ WŁASNYM 
OGRODEM NIE JEST ZBYT DUŻA, JEDNAK NAWET 
CI, KTÓRZY NIE MAJĄ WŁASNYCH GRZĄDEK, 
MOGĄ POKUSIĆ SIĘ O UPRAWĘ WARZYW 
CZY ZIÓŁ, A NAWET OWOCÓW NA WŁASNYM 
BALKONIE. TO NIE TAKIE TRUDNE!

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska
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Coraz większą wagę przywią-
zujemy do zdrowego odży-
wiania. Znaczenie ma nie 

tylko to, co jemy. Równie istotne jest 
pochodzenie żywności. Często zda-
rza się bowiem, że ta, która z zasady 
powinna być źródłem wysokowarto-
ściowych elementów, zawiera w  so-
bie całą tablicę Mendelejewa z  do-
datkiem antybiotyków. Tak dzieje 
się również w  przypadku owoców 
i  warzyw, które są przecież syno-
nimem zdrowia. Dlatego warto po-
kusić się o samodzielną uprawę ro-
ślin jadalnych do własnej kuchni. 
Dodatkowo mogą być one efek-
towną dekoracją balkonu lub tarasu. 

ODPOWIEDNIE 
WARUNKI DO UPRAWY
Najlepiej sprawdzi się uprawa wa-
rzyw, owoców czy ziół na balkonach 
i  tarasach usytuowanych od połu-
dnia – większość z  nich to rośliny 
światłolubne. Równocześnie trzeba 
pamiętać, by nie doszło do ich popa-
rzenia. W trakcie upałów konieczne 
może się okazać ich cieniowanie. 
Zwróćmy też uwagę na głębokość 
i kolorystykę pojemników. Powinny 
mieć one co najmniej 40 cm głębo-
kości, aby zagwarantować udane 
zbiory. Najlepiej sprawdzą się do-
nice gliniane, które długo utrzy-
mują wilgoć. Rośliny uprawiane na 
stanowiskach południowych warto 
sadzić w  jasnych donicach, które 
nie nagrzewają się zbyt mocno. Za-
dbajmy też o odpowiedni dobór pod-
łoża, musi być ono dostosowane do 
wymagań danego gatunku oraz wa-
runków uprawy. Szczególnie istotne 
w takim w przypadku jest także ich 

systematyczne nawożenie. Kon-
trolujmy również ich podlewanie. 
Nie można też dopuścić do prze-
suszenia roślin oraz ich nadmier-
nego zalewania. Pamiętajmy, że 
niektóre rośliny będą wymagały 
zimą przeniesienia do pomieszczeń.

WARZYWA POD RĘKĄ
Lista jarzyn, które można uprawiać 
na balkonie wcale nie jest krótka. 
W donicach i pojemnikach uda się ho-
dowla roślin, nie potrzebujących 

UPRAWY

WARZYWA I OWOCE 
UPRAWIANE 

NA BALKONACH 
NIE TYLKO SĄ SMACZNE 
ORAZ ZAWSZE ŚWIEŻE, 

ALE RÓWNIEŻ 
WYGLĄDAJĄ BARDZO 

EFEKTOWNIE.  
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do wzrostu zbyt dużej ilości ziemi 
–  ich system korzeniowy jest sto-
sunkowo płytki. Zalicza się do nich 
cebulę, pomidory, paprykę, ogórki, 
a także fasolę pnącą, sałatę czy rzod-
kiewkę. Można pokusić się o  ich sa-
modzielny wysiew, jednak w  przy-
padku niektórych, choćby pomi-
dorów czy papryki, warto kupić 
gotowe sadzonki – często już owo-
cujące. Do uprawy balkonowej ide-
alne będą pomidory odmian drob-
noowocowych, które przydadzą się 
nie tylko w kuchni, są też bardzo de-
koracyjne. Najlepiej sprawdzą się 
pomidory karłowe takie jak ‘Gold 
Cherry’ ‘Maskotka’, ‘Czarny Tiger’ 
(typu Cherry) lub też wysoko rosnący 
‘Red Pear’. Pięknie będą się także 
prezentować żółte owoce odmiany 
‘Ola Polka’. W donicach można rów-
nież uprawiać zarówno słodkie, jak 
i  ostre odmiany papryki. Dobre 
plony z tej formy uprawy uzyskamy 
sadząc chili. Do wyboru mamy wiele 

odmian sałat – zarówno wiosennych, 
jak i letnich oraz jesiennych. Z powo-
dzeniem można też posadzić buraka 
naciowego oraz buraki na boćwinkę.

OWOCE Z BALKONU
Uprawę owoców na balkonie warto 
rozpocząć od posadzenia poziomek 
oraz truskawek. Rośliny najlepiej wy-
sadzić do pojemników w  maju. Do 
uprawy na balkonie nadają się tru-
skawki sadzone na grządkach, jed-
nak wymagają one dość dużych po-
jemników. Z tego względu warto zde-
cydować się na odmiany pnące (zwi-
sające). Należy do nich np. ‘Fragoo’ 
lub ‘Karan’. Zanim pojawią się owoce, 
nasz balkon będą zdobić ich różowe 
i  białe kwiaty. Walory ozdobne mają 
też poziomki. W takiej uprawie spraw-
dzi się popularna odmiana ‘Rugia’ 
o czerwonych, dość dużych owocach. 
Jest bardzo plenna i odporna na mróz, 
powtarza owocowanie. Podobne atuty 
ma ‘Regina’. Te walory, a dodatkowo 

wyjątkowo duże owoce ma odmiana 
‘Baron Solemacher’. Z  jagodowych 
do uprawy na balkonie nadają się 
także maliny karłowe ‘Ruby Beauty’. 
W  takich warunkach można rów-
nież hodować borówkę amerykań-
ską. W pojemnikach z powodzeniem 
sobie poradzą niższe odmiany, np. 
osiągająca jedynie 70 cm wysokości 
‘Aino’ czy ‘Alvar’ lub ‘Jorma’. Pamię-
tajmy, że w naszej uprawie powinny 
się znaleźć co najmniej 2 krzaki bo-
rówki, co w  przypadku małych bal-
konów będzie trudne do realizacji. 
W  skrzyniach i donicach można też 
sadzić niektóre gatunki agrestu i po-
rzeczek. W  naszym klimacie na ba-
konie można pokusić się o  uprawę 
gatunków egzotycznych. Coraz czę-
ściej widuje się tam drzewka cy-
tusowe nie tylko takie jak cytryny, 
mandarynki czy pomarańcze, ale 
także rzadziej spotykany kumkwat 
– polecana jest odmiana ‘Forunella 
Margarita’. W  takich warunkach 



urosną także miniarbuzy oraz mini-
kiwi. Wytrawni balkonowi ogrodnicy 
mogą poszczycić się uprawą abuzów 
o  wadze kilku kilogramów, spraw-
dza się choćby odmiana ‘Janosik‘.

PACHNĄCE 
I POŻYTECZNE
Dużą grupę roślin uprawianych na 
balkonach tworzą zioła – zawsze 
znajdzie się trochę miejsca, by po-

stawić kilka doniczek. Hodowla 
wielu gatunków odbywa się z  suk-
cesami. To często rośliny wielolet-
nie, takie jak choćby szałwia, estra-
gon, mięta, tymianek czy szczypio-
rek. Należą do nich także rozma-
ryn i  majeranek, które jednak nie 
są odporne na mróz, dlatego na zimę 
warto przenieść je do domu. Wiele 
ziół wieloletnich można rozmnażać 
przez sadzenie młodych pędów. Jed-

nak naszą przygodę z tymi przypra-
wami dobrze rozpocząć od zasiania 
wiosną ziół jednorocznych takich 
jak bazylia, cząber, koper, rumianek, 
ogórecznik, kolendra czy trybula. 
Dobrym sposobem na rozpoczę-
cie upraw będzie też zakup sadzo-
nek na stoiskach ogrodniczych. Pa-
miętajmy, że niektore zioła bardzo 
szybko się rozrastają, dlatego prze-
znaczmy na nie duże donice.

 REKLAMA 
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 TO SIĘ PRZYDA  PRZY UPRAWIE WARZYW NA BALKONIE
Skrzynki i skrzyneczki
Rośliny jadalne będą ładnie się prezentowały 
w pojemnikach wykonanych z naturalnego drewna. 
Można użyć skrzynek z odzysku lub wykonać je 
samodzielnie, dostosowując wymiary pod konkretne 
rośliny. Warto do tego celu wykorzystać palety lub zbędne 
deski. Drewno nie może być jednak zabezpieczone 
chemicznymi impregnatami.

Domowy ekologiczny rozsadnik
Jeśli decydujemy się na samodzielną produkcję 
sadzonek warzyw czy ziół, warto zaopatrzyć się 
w odpowiednie donice i rozsadniki. Szczególnie godne 
polecenia są te ekologiczne z tektury lub torfu. Można 
też pokusić się o ich samodzielne wykonanie, choćby 
ze starych gazet oraz wkładów do rolek papieru 
toaletowego i ręczników papierowych. Wysadzamy je do 
docelowych pojemników wraz z roślinami, ponieważ są 
one biodegradowalne. 

Miniszklarnie
W naszej kapryśnej i zmiennej aurze szczególnie młode 
rośliny wymagają bardziej cieplarnianych warunków. Są one 
konieczne na wczesnym etapie uprawy pomidorów, papryki 
czy ogórków. Ciepło jest także wymagane w rozwoju arbuzów. 
Z tych względów warto wyposażyć się w miniszklarnię 
lub niewielki tunel foliowy. Wykorzystamy je również 
przygotowując rozsady. Korzystne warunki do wzrostu nasion 
i sadzonek zapewni miniszklarnia o wymiarach 45x22x35 cm. 
Gdy upraw jest więcej, a miejsca na balkonie mamy niewiele, 
dobrym wyborem będzie mała szklarnia piętrowa. Doniczki 
ustawiamy wówczas na kilku pnących się w górę ażurowych 
półkach. Możemy także szklarnię lub tunel foliowy wykonać 
samodzielnie. Mają one konstrukcję metalową oraz osłony 
z mocnej folii lub płyt poliwęglanowych.

Zestaw małych narzędzi
Będą towarzyszyć nam przez cały sezon wegetacyjny. 
W zestawie narzędzi do upraw na balkonie powinny 
znaleźć się wąska i szeroka łopatka, przydatne podczas 
sadzenia i wykopywania roślin. Do spulchniania gleby, 
a także podczas pielenia bedą odpowiednie małe widełki 
oraz grabki. Na etapie siania nasion czy pikowania bardzo 
pomocny jest również ergonomiczny pikownik. 
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MARKIZA TO 
ŚWIETNA OCHRONA 
PRZED SKWAREM. 
W SŁONECZNE DNI 
SPOWODUJE, ŻE 
POSIŁKI I PRZYJĘCIA 
NA TARASIE CZY 
BALKONIE BĘDĄ 
KOMFORTOWE, 
A RELAKS Z KSIĄŻKĄ 
NA LEŻAKU 
PRZYJEMNY. DZIĘKI 
NIEJ TAKŻE DESZCZ 
NIE PRZESZKODZI NAM 
W ODPOCZYNKU. 

na taras i balkon

AUTOR TEKSTU: Xxxxx Xxxxx

MARKIZY
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Jeszcze kilkanaście lat temu mar-
kizy zazwyczaj kojarzono ze skle-
pami lub letnimi ogródkami. Dzi-

siaj z powodzeniem są stosowane 
w  mieszkaniach i domach jednoro-
dzinnych, wypierając stałe zadasze-
nia. Doskonale chronią przed słoń-
cem i  deszczem, są także bardzo in-
teresującym elementem dekora-
cyjnym. Mnogość modeli i funkcji 
pozwala wybrać taką markizę, która 
spełni wszystkie nasze oczekiwania. 

MAŁE I DUŻE
Ze względu na miejsce montażu oraz 
rozmiary wyróżnia się markizy balko-
nowe i tarasowe. Modele tarasowe od 
balkonowych różnią się głównie więk-
szymi rozmiarami – ich wysięg docho-
dzi nawet do 3,5 m. Zadaszenia mają 
składane przegubowo ramiona, po-
szycie z impregnowanego materiału 
i regulowany kąt nachylenia. Te mo-
cowane na ostatnich kondygnacjach 
budynków powinny być wyposażone 
w boczne wsporniki na stałe przy-
twierdzone do ściany – uchroni je to 
przed silnym wiatrem. Szczególnym 
rodzajem są markizy koszowe o pół-
okrągłym kształcie. Zazwyczaj są wy-
korzystywane do ozdabiania witryn 
czy wejść do sklepów, jednak nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby zawiesić je 
nad drzwiami balkonowymi. 

W KASECIE I BEZ
Producenci oferują markizy chowane 
na różne sposoby. Rura, na którą na-
wija się materiał może być odsło-
nięta (bez kasety), przykryta od góry 
(w półkasecie) lub zupełnie zasłonięta 
(w pełnej kasecie). To, na jaką się zde-
cydujemy, wpływa na trwałość zada-
szenia. Markiza, nawet zwinięta, jest 
stale narażona na działanie deszczu, 
słońca, wiatru czy śniegu. Nic więc 

dziwnego, że po jakimś czasie pogor-
szy się jej jakość i trwałość. Z tego po-
wodu odsłoniętą markizę warto wy-
brać tylko wtedy, gdy będzie zamon-
towana pod zadaszeniem. Jeśli na-
szym kryterium jest cena, to najmniej 
zapłacimy za markizę bez kasety, 
a najwięcej za tę w pełnej kasecie. De-
cydując się na model bez kasety, wy-
bierzmy taki, który będziemy mogli 
łatwo  zdemontować na zimę. 

Bez plam
Niewielkie zabrudzenia usuniemy 
wodą z delikatnymi środkami 
do prania. Gdy materiał jest 
bardzo brudny, możemy go 
zdjąć ze stelaża i umyć ciepłą 
wodą z dodatkiem płynu do 
mycia naczyń lub środkami 
przeznaczonymi do czyszczenia 
i impregnacji markiz. Możemy 
także wykorzystać myjkę 
ciśnieniową lub zlecić czyszczenie 
profesjonalnej firmie. Pamiętajmy, 
że mokrej markizy nie należy 
zwijać! W sprzedaży dostępne 
są również markizy wykonane 
z materiału samoczyszczącego. 
Zewnętrzna warstwa tkaniny 
pokryta jest małymi włosami 
i kolcami, które zatrzymują wodę 
i zanieczyszczenia na sobie, nie 
pozwalając przenikać im w głąb. 
Brud i woda nie przylegają bardzo 
mocno, więc mogą być łatwo 
spłukane przez deszcz.

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot
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TRWAŁY KOLOR
Producenci prześcigają się w coraz to 
nowszych deseniach i wzorach tkanin 
– niektórzy oferują ich nawet ponad 
100. Najpopularniejsze są jednak ma-
teriały jednokolorowe lub w dwukolo-
rowe pasy. Wzór powinniśmy dobrać 
do stylistyki domu. Nie martwmy się, 
że markiza wypłowieje na słońcu, po-
nieważ poszycie wykonywane jest ze 
specjalnej tkaniny poliestrowej zabez-
pieczonej lakierem akrylowym lub za-
impregnowanego materiału akrylo-
wego. Dostępne są również markizy 
z materiału pokrytego wodoodporną 
folią. Tkaniny nie płowieją i  nie od-
barwiają się, są odporne na rozerwa-
nie, odbijają szkodliwe promieniowa-
nie UV, zatrzymują promieniowanie 
słoneczne, a także nie przepuszczają 
wody (nie pełnią jednak funkcji para-
sola od deszczu). Pamiętajmy, że po-
szycia akrylowego nie można zwijać, 
gdy jest mokre – inaczej zapleśnieje.

KORBA CZY SILNIK
Zadaszenie możemy rozwijać i  zwi-
jać za pomocą korbki lub silnika elek-
trycznego. Napęd elektryczny jest wy-
godniejszy, bo do sterowania markizą   
wystarczy wyłącznik lub guzik na pi-
locie. Obsługa elektryczna umożliwia 
także wyposażenie markizy w spe-
cjalny czujnik pogodowy: wiatrowy 
lub słoneczno-wiatrowy. To bardzo 
duże ułatwienie – tkanina rozwija się, 
gdy na tarasie pojawi się słońce i zwija 
podczas porywistego wiatru. 
 
SPOSOBY NA MONTAŻ
Markiza jest ciężka – ta najpopular-
niejsza o wymiarach 500x350 (400) cm 
waży ok. 50 kg. Dlatego – chociaż 
można zamontować ją samodzielnie 
–  pracę tę warto zlecić doświadczo-
nym specjalistom (montaż powinny 
wykonywać minimum 2 osoby). 
Każdą markizę można zamontować 
na 3 sposoby, które wymagają zasto-

sowania innych uchwytów. Do kro-
kwi dachowej (najłatwiejsza metoda) 
potrzebne są wkręty do drewna, do 
nadproża lub balkonu – specjalne dy-
ble, które osadza się w odpowiednio 
długich otworach (nie wolno zastępo-
wać ich zwykłymi kołkami rozporo-
wymi). Najtrudniejszy jest montaż do 
ścian zewnętrznych. W tym przypadku 
trzeba zastosować kotwy chemiczne 
i kołki dystansowe – mogą być drew-
niane, ale lepsze (niestety droższe) 
będą aluminiowe.

KONSERWACJA
Markizy są ciągle obciążane przez 
wiatr, dlatego należy sprawdzać, czy 
śruby się nie poluzowały, czy nic 
nie skrzypi, czy nic się nie ułamało. 
Wszystkie elementy ruchome, takie 
jak przeguby i łańcuchy ramion na-
ciągowych, prowadnice boczne, wy-
magają regularnego smarowania. Wy-
starczy to robić raz w roku.

Klasy odporności
Zanim kupimy markizę, 
sprawdźmy jej klasę odporności 
na podmuchy wiatru. Pierwsza 
klasa oznacza, że zadaszenie 
może pozostać rozłożone przy 
wietrze o prędkości 5,5-7,9 m/s. 
To niedużo, wiatr o takiej sile 
zaledwie porusza gałęzie i liście 
na drzewach. Natomiast klasa 
trzecia odporności (najwyższa) 
daje gwarancję, że nawet wiatr 
o sile 10,8-13,8 m/s nie zniszczy 
rozłożonej markizy. To siła, która 
wyrywa parasole ogrodowe 
i porusza grube gałęzie.
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NIC TAK NIE REGENERUJE SIŁ 
JAK WYPOCZYNEK NA ŚWIEŻYM 
POWIETRZU, DLATEGO 
W NASZYM NAJBLIŻSZYM 
OTOCZENIU WARTO STWORZYĆ 
MIEJSCA, KTÓRE BĘDĄ SPRZYJAĆ 
RELAKSOWI. Z PEWNOŚCIĄ 
NALEŻY DO NICH OGRODOWA 
ALTANA.

azyl w ogrodzie

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

ALTANA
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Warto się na nią zdecydo-
wać, nawet jeśli w  na-
szym domu zaplano-

wano taras. Położoną w  ogrodzie 
altanę można wykorzystywać na 
wiele sposobów. To doskonałe miej-
sce na spokojną lekturę czy pracę 
oraz drzemkę, gdy w domu panuje 
rwetes. Skorzystamy z niej również, 
gdy będziemy chcieli z  dala od in-
nych odbyć ważną rozmowę z przy-
jaciółką. Z domku w ogrodzie chęt-
nie będą także korzystać maluchy 

– to inspirujące, a  przy tym bez-
pieczne miejsce do wielu zabaw. 
Docenimy ją także podczas ogrodo-
wego przyjęcia, rodzinnego obiadu 
czy organizując grilla. Przeniesie-
nie centrum wydarzeń z  dala od 
domu sprawi, że atmosfera będzie 
bardziej swobodna i  niezobowią-
zująca zarówno dla gości, jak i  go-
spodarzy. Altana może więc stać się 
jeszcze jedną strefą, która spełni 
funkcję domowej przestrzeni. Pa-
miętajmy, by miejsce przeznaczone 

na altanę zapewniało piękny widok 
na otoczenie.

UROK MAŁEJ 
ARCHITEKTURY
Altana należy do obiektów archi-
tektonicznych o lekkiej, najczęściej 
ażurowej konstrukcji – to właśnie 
ona w dużym stopniu decyduje o jej 
urodzie. Zazwyczaj jest zbudowana 
na planie kwadratu, prostokąta lub 
wieloboków – sześcio- czy ośmio-
kąta. Ten typ budowli może być 
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inspirowany różnymi stylami. Dla-
tego też warto ją zaplanować, by 
podkreślić charakter aranżacji na-
szego ogrodu. Bardzo urokliwe są 
choćby altany ażurowe wzorowane 
na architekturze uzdrowiskowej czy 
angielskiej lub greckiej. Klima-
tyczny ogród z  pewnością pozwoli 
nam stworzyć altana, której ele-
menty będą bliskie japońskim pago-
dom. Dużą popularnością cieszą się 
także altany w  stylu wiejskim czę-
sto określane przez producentów 
jako rustykalne lub góralskie. No-
woczesną minimalistyczną aran-
żację ogrodu można uzyskać, pro-

jektując altanę pawilonową w styli-
styce skandynawskiej. Altana może 
też przybrać bardzo prostą formę, 
bez użycia materiałów budowla-
nych – utworzymy ją choćby ze 
strzelistych krzewów posadzonych 
na planie nie do końca zamkniętego 
okręgu lub wieloboku. 

PRAKTRYCZNA GOTOWA  
ALTANA
Dobrym wyborem będzie zakup go-
towej altany, której montaż można 
wykonać nawet we własnym zakre-
sie. Niektórzy sprzedawcy oferują 
także usługę zamontowania obiektu 

u  inwestora. Konstrukcja gotowych 
altan jest zazwyczaj lekka i  tworzą 
ją ścianki, które mogą być zastą-
pione ażurowymi elementami w for-
mie kratownicy pełniącymi funkcję 
balustrady. Inne elementy to słupy 
nośne, konstrukcja dachowa (często 
razem z  poszyciem) oraz podłoga, 
która nie jest zawsze oferowana.
Altana może być wyposażona w rynny 
oraz zbudowana na legarach. W kom-
plecie otrzymujemy również ele-
menty montażowe, takie jak wkręty, 
śruby oraz kątowniki, a  także oku-
cia, zawiasy, gwoździe, a  nawet 
klamki. Producenci dołączają także 



 REKLAMA 

Ważny dach
Dach w altanie ogrodowej ma najczęściej 
konstrukcję w postaci ramy opartej na słupach 
nośnych. Jako pokrycie dachu altan drewnianych 
zazwyczaj wykorzystuje się gonty bitumiczne – to 
rozwiązanie zaliczane do najtańszych i bardzo 
funkcjonalnych. Ze względu na niewielką wagę nie 
wymagają solidnej konstrukcji nośnej. Nie będzie 
też problemu z jego samodzielnym remontem. 
W bardziej ekskluzywnych altanach wykorzystuje 
się także blachodachówkę, dachówkę ceramiczną 
oraz cementową. Stylowe altany rustykalne pokrywa 
się również strzechą, a także gontem drewnianym 
oraz wiórem. W takich przypadkach trzeba pamiętać 
o ich impregnacji. W altanach metalowych stosuje 
się także dachy z lekkich płyt poliwęglanowych, 
najczęściej są one wykonane z poliwęglanu 
komorowego. Stosowane do zadaszeń są odporne 
na działanie promieniowania UV, uderzenia 
czy uszkodzenia mechaniczne. Nowoczesne 
minimalistyczne altany o konstrukcji metalowej 

mogą mieć również zadaszenie z tkaniny. To poszycia 
wykonane z materiałów odpornych na działanie promieni 
UV oraz wody. Ich konstrukcja jest również wzmocniona 
w miejscach podatnych na rozprucie.

do zestawu instrukcję montażu. 
Można też zamówić kotwy monta-
żowe oraz preparaty sugerowane 
przez producenta do ochrony altany. 
Całość jest bezpiecznie zapakowana 
na palecie transportowej. 

Niektórzy producenci oferują także 
altany z  wyposażeniem. Obejmuje 
ono zazwyczaj wykonane z tego sa-
mego materiału lub z jego użyciem 
donice, ławki, stół oraz krzesła. To 
przeważnie produkty ekskluzywne. 

Z DREWNA LUB METALU
Najbardziej popularne są gotowe 
altany drewniane, które doskonale 
wyglądają w  naturalnym otocze-
niu ogrodu. Najczęściej są one wy-
konane z drewna sosnowego lub 
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świerkowego. Można też znaleźć dę-
bowe, ale ich koszt bywa kilkakrot-
nie wyższy od konstrukcji z  mniej 
szlachetnego gatunku drewna. Nie-
kiedy producenci oferują zbudo-
wanie altany z  drewna egzotycz-
nego, ale taki materiał także bardzo  
podnosi jej cenę. Poziom wilgotno-
ści drewna użytego do budowy al-
tan nie powinien przekraczać 18%. 
Drewno może być poddane impre-
gnacji ciśnieniowej oraz pomalo-
wane lakierobejcą, farbą kryjącą 
lub olejem. To sprawia, że jest ono 
odporne na działanie mrozu oraz 
wilgoci. Konstrukcje drewniane 
warto zamontować na legarach, co 
znacznie przedłuży ich żywotność. 
Do bardzo stylowych można zali-
czyć gotowe altany metalowe, któ-

rych konstrukcja jest zazwyczaj 
ażurowa, dzięki czemu budowla 
sprawia wrażenie bardzo delikatnej 
oraz lekkiej. Najczęściej są one wy-
konywane z  aluminium wykończo-
nego barwną powłoką ochronną. 
Bardzo ekskluzywna, a  przy tym 
stylowa będzie altana z  kutego że-
laza, zazwyczaj ma ona formę bliską 
secesyjnym ornamentom. Altany 
metalowe wykonuje się również ze 
stali. Metalowa konstrukcja i części 
powinny być pokryte podkładem 
oraz specjalną farbą, która chroni 
przed niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi. Altany metalowe są 
instalowane na betonowych funda-
mentach lub płytach, na drewnia-
nej podłodze lub po prostu na żwi-
rze, a nawet na trawie. 

Zgodnie z prawem
Zanim zdecydujemy się 
na postawienie altany, 
dopilnujmy, by jej budowa 
odbyła się w zgodzie z prawem 
budowlanym. W przepisach 
altana ogrodowa nie jest 
definiowana jako element małej 
architektury (określa je artykuł 
3 pkt 4 Prawa budowlanego). 
Zgodnie z artykułem 29 ust.1 
pkt 2d budowa wolno stojących 
altan o powierzchni zabudowy 
do 35 m2, gdy łączna liczba 
tych obiektów na działce nie 
przekracza dwóch na każde 
500 m2 powierzchni działki, 
nie wymaga pozwolenia na 
budowę. Zgodnie z art. 30 
ust.1 pkt 1 budowa altany nie 
wymaga również zgłoszenia 
organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej. 
Trzeba jednak pamiętać, 
że wydanie pozwolenia na 
budowę altany jest konieczne 
w przypadku przedsięwzięcia, 
które wymaga przeprowadzenia 
oceny oddziaływania 
na środowisko, oraz 
przedsięwzięcia wymagającego 
przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na obszar Natura 
2000, zgodnie z art. 59 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 
Altana o powierzchni 35 m2 
pozwala na organizację nawet 
dużych imprez – może mieć 
wymiary np. 5x7 m. Zazwyczaj 
decydujemy się na znacznie 
mniejszą. W ofercie rynkowej 
znajdują się najczęściej altany 
ogrodowe o wymiarach 
nieprzekraczających 15 m2. 
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ROŚLINY POLECANE NA ŚCIANY ALTAN
Urokliwe powojniki
Nieodłącznym elementem altany są 
wspinające się po jej ażurowych ściankach 
pnącza – dzięki nim zyskujemy intymność, 
a przy tym tworzą klimat, zacieniając jej 
wnętrze. Niezwykle dekoracyjnie wyglądają 
choćby powojniki. Mają bardzo efektowne 
kwiaty – najbardziej okazałe należą do 
odmian wielokwiatowych. W zależności 
od gatunku i odmiany rozwijają się od maja 
do października. Do wczesno kwitnących 
należą choćby 'Anna German' czy 'Hania'. 
Późno kwitnące to m.in. 'Biały Anioł ', 
'Rasputin' czy 'Mazury'.

Nieokiełznany wiciokrzew
To idealne pnącze do altan usytuowanych 
w naturalistycznym ogrodzie. Jego główną 
ozdobą są rurkowate, długie i pachnące 
kwiaty. Rozpoczynają kwitnienie w 2-4 roku 
po posadzeniu i rozkwitają – w zależności 
od gatunku i odmiany – od końca maja do 
października. Mają różne kształty liści, które 
mogą być zimozielone lub opadać jesienią. 
Najlepiej rosną i najobficiej kwitną na 
glebach obojętnych lub lekko zasadowych. 

Efektowna 
glicynia
Ze względu na przepiękne 
grona kwiatostanowe 
o długości do 25 cm można 
ją zaliczyć do najbardziej 
dekoracyjnych pnączy. 
Motylkowate kwiaty 
w zależności od odmiany 
mogą być fioletowe lub 
fioletowoniebieskie, białe 
lub różowe i pojawiają się 
najczęściej w pierwszej 
połowie maja. Kwitnienie 
może się powtórzyć 
pod koniec lata. 
Glicynię sadzimy wokół 
altan usytuowanych 
w słonecznym, a przy tym 
zacisznym miejscu. Roślina 
wymaga przepuszczalnej 
gleby.

Róża z klimatem
Wokół altan sprawdzą się róże wykształcające silnie rosnące długie 
pędy, które z łatwością mogą oprzeć się na ich ażurowych ściankach. 
Róże pienne należy jednak podwiązywać do podpór, ponieważ nie mają 
one wykształconych organów czepnych lub pnących. Pędy tej grupy 
róż mogą osiągać wysokość do 3 m. Róże pnące należą do kwitnących 
długo i bardzo obficie, mogą też powtarzać kwitnienie.

Milin amerykański
Warto go wykorzystać do osłonięcia altan 
o solidnej konstrukcji, milin zalicza się bowiem 
do pnączy, które rozrastają się bardzo silnie. 
Jego ozdobą są trąbkowate kwiaty, które 
w zależności od odmian są pomarańczowe, 
żółte lub czerwone oraz dekoracyjne liście. 
Milin kwitnie od lipca do września.
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TA CZĘŚĆ DOMU WYMAGA SZCZEGÓLNIE 
DOPRACOWANYCH ROZWIĄZAŃ. KORZYSTAMY 
Z NIEJ WIELOKROTNIE W CIĄGU DNIA, NIE 
POMINĄ JEJ TAKŻE NASI GOŚCIE. TO POWODY, 
DLA KTÓRYCH ZNACZENIE MA ZARÓWNO JEJ 
FUNKCJONALNOŚĆ, JAK I STRONA ESTETYCZNA. 

strefa godna 
reprezentacji

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

WEJŚCIE
Strefa wejścia we współcze-

snym domu zyskała nową 
rangę. Jest ona uważana za 

ważny element wizerunku naszej 
siedziby. Dostęp do niej mają nie 
tylko domownicy, ale także wszy-
scy wchodzący na teren posesji,  jest 
ona często również widoczna dla są-
siadów. Ale dla nas powinna się li-
czyć nie tylko jej estetyka. Dla użyt-
kownika równie istotna jest jej funk-
cjonalność. Ma ona wpływ zarówno 
na wygodę wejścia i wyjścia z bu-
dynku, to także element oddziału-
jący na bezpieczeństwo poruszania 
się w tym obszarze. Jak więc ją zor-
ganizować, by spełniała te wszyst-
kie wymagania?
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Dla pokoleń
Intensywność użytkowania 
strefy wejścia sprawia, że 
jest ona wyjątkowo narażona 
na zabrudzenia, a nawet 
uszkodzenia mechaniczne, 
dlatego warto ją wykończyć 
solidnymi i ponadczasowymi 
materiałami. Należy do nich 
klinkier. Najkorzystniejsze  
będzie zastosowanie płytek 
klinkierowych. Ich nasiąkliwość 
czy odporność na warunki 
atmosferyczne jest równie 
wysoka jak cegieł. Dzięki 
płytkom kątowym są dla 
laika nie do odróżnienia na 
elewacji od cegły. Ich atut to 
także atrakcyjne wzory. Do 
ponadczasowych należą płytki 
rustykalne. Tańszą i łatwiejszą do 
ułożenia alternatywą dla klinkieru 
ceramicznego jest klinkier 
elastyczny.

KAMERALNA I ZACISZNA
Wygodzie przekraczania granicy 
między domem a  jego otoczeniem 
może służyć usytuowanie strefy wej-
ścia. Zaciszną, osłoniętą od wiatru, 
deszczu czy nadmiaru słońca uzy-
skamy, gdy będzie ona umieszczona 
pod wysuniętym okapem lub w  pod-
cieniu. Chociaż to detale o wielowie-
kowej tradycji, to jednak za sprawą 
nowoczesnych rozwiązań projekto-
wych nie trącą myszką. W XXI wiek 
przenosi je kubiczna forma. Strop 
wyższej kondygnacji nakrywający 

podest wejściowy może być podtrzy-
mywany słupem opartym na planie 
prostokąta lub w formie delikatnej, 
często ażurowej ścianki. Bywa też 
nadwieszony, co całej kompozycji 
wejścia dodaje lekkości i budzi sko-
jarzenia z architekturą użytkową. Do 
zmian wizerunku podcienia i  wy-
suniętego okapu przyczyniają się 
także nowoczesne materiały kon-
strukcyjne oraz wykończeniowe. 
Elementem architektonicznym bu-
dującym zaciszną strefę wejścia 
może być jej zaprojektowanie pod 

wykuszem lub balkonem. W do-
mach usytuowanych na niewiel-
kich działkach tę strefę umiesz-
cza się też w  zaciszu ścianki para-
wanowej. Nowoczesny wizerunek 
wejścia do domu buduje także jego 
miejsce na elewacji. Bardzo często 
projektuje się je w narożu budynku. 
Takie przesunięcie z  centrum 
ściany zrywa z  symetrią charakte-
rystyczną dla tradycyjnej architek-
tury. Strefa wejścia zyskuje też wię-
cej intymności. A  co jeśli ten ele-
ment elewacji jest pozbawiony 



OGRÓD I POSESJA
     między domem a ogrodem

112  wiosna 2020

zadaszenia będącego wynikiem ar-
chitektury domu? W takiej sytuacji 
najprościej zdecydować się na go-
towy, łatwy w montażu daszek o kon-
strukcji metalowej z  osłoną poli-
węglanową lub też ze szkła akrylo-
wego. Pamiętajmy, że niekiedy pro-
ducenci oferują gwarancję na drzwi 
zewnętrzne tylko w przypadku, gdy 
są one osłonięte dachem. Gotowe 
daszki mają przeważnie szerokość 
150-160 cm i głębokość w granicach 
85 cm. To wystarcza, by zabezpie-
czyć przed opadami atmosferycz-
nymi nie tylko drzwi, ale i osoby sto-
jące na podeście.

ZAWSZE BEZPIECZNIE 
O wypadek przed progiem domu nie 
trudno – wystarczy poślizgnąć się na 
mokrej nawierzchni czy też potknąć 
na stopniach schodów. Takich sytu-
acji unikniemy, planując odpowied-
nie wymiary podestu i schodów wej-
ściowych. Przy drzwiach otwierają-
cych się na zewnątrz, długość po-
destu powinna wynosić co najmniej 
150 cm, gdy otwierają się do środka, 
wystarczy 80 cm. We współczesnych 
strefach wejścia można zauważyć re-
dukcję schodów. Jest to związane z 
projektowaniem domów bez podpiw-
niczenia. Jeśli jednak prowadzą do 

domu, ich stopnie powinny mieć 90- 
-120 cm szerokości, 14-15 cm wysoko-
ści oraz co najmniej 28 cm długości. 
Istotny jest także dobór materiałów 
wykończeniowych na nawierzchnie. 
Muszą być trwałe i antypoślizgowe. 
Takie wymagania spełnią m.in. pło-
mieniowany lub groszkowany granit 
czy też gres z reliefami. Okładziny 
schodów powinny mieć ryfle, czyli 
równoległe do krawędzi stopnicy 
rowki. Funkcję antypoślizgową speł-
nią też taśmy z tworzywa sztucznego 
lub piasku kwarcowego. Są one cien-
kie, nie wpłyną negatywnie na kom-
fort poruszania.
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GDY DNI STAJĄ SIĘ DŁUŻSZE I CIEPLEJSZE, WARTO ZAPLANOWAĆ PORZĄDKI 
WOKÓŁ DOMU I W OGRODZIE. O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?

wiosną na błysk

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Utrzymanie w czystości naszej posesji po-
winno być naturalną potrzebą. Gdy oto-
czenie domu jest zadbane, nasz nastrój 

z pewnością będzie lepszy! Wypielęgnowane po-
dwórko i ogród to również nasza wizytówka. Je-
śli te argumenty nie wystarczają, by zabrać się 
do prac porządkowych, pamiętajmy, że do utrzy-
mania ładu na terenie wokół budynku mieszkal-
nego zobowiązują nas przepisy prawne. Sankcją 
za ich nieprzestrzeganie może być grzywna.

PARAGRAF NA PORZĄDEK
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996 r. 
o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach 

POSESJA



 REKLAMA 

właściciele nieruchomości są zo-
bowiązani do utrzymania czysto-
ści i  porządku na posesji. Artykuł 5 
obliguje nas do wyposażenia nieru-
chomości w  czyste worki lub pojem-
niki, w  których będą zbierane od-
pady komunalne. Zadbane powinno 
być też miejsce ich usytuowania. Dzi-
siaj bardzo często na mocy uchwały 
rady gminy, o której mówi art. 6r obo-
wiązki związane z  dostarczaniem 
worków i koszy w całości lub w czę-

ści przejmują gminy, a  w  praktyce 
firmy odbierające nasze śmieci. Jest 
to część usługi świadczonej w zamian 
za opłatę, którą ponosi właściciel nie-
ruchomości. Zgodnie z  przepisami 
odpady możemy zbierać w  sposób 
selektywny lub też dostarczać zmie-
szane. Ta druga forma jest jednak 
znacznie bardziej kosztowna. Spo-
sób selekcji śmieci musimy zadekla-
rować i go przestrzegać. Do naszych 
obowiązków należy także przyłącze-

nie nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej. Gdy jest to technicz-
nie niemożliwe czy też nieuzasad-
nione ekonomicznie, trzeba wypo-
sażyć nieruchomość w zbiornik bez-
odpływowy nieczystości ciekłych lub 
w  przydomową oczyszczalnię ście-
ków bytowych. Oba rozwiązania mu-
szą spełniać odpowiednie wymaga-
nia prawne. Przepisy obligują nas 
również do utrzymania w  czystości 
przylegających do naszej posesji 
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chodników co przekłada się na usu-
wanie błota, śniegu, lodu i  innych 
zanieczyszczeń. Jesteśmy z  tego 
obowiązku zwolnieni w  przypadku, 
gdy na chodniku można parkować 
samochody. 

CZYSTO POD STOPAMI
Znajdujące się na posesji trakty ko-
munikacyjne – ścieżki, ogrodowe 
alejki, podjazd czy schody wejściowe 
– to elementy mające znaczny wpływ 
na wizerunek otoczenia domu. Po-
dobne oddziaływanie na jego obraz 
mają tarasy oraz podest wejściowy. 
Wiosną warto uważnie się im przyj-

rzeć. Po zimie są zawsze zabrudzone, 
niekiedy pokryte glonami, mchem 
czy też jesiennymi liśćmi lub igli-
wiem modrzewia. Równie często 
można na nich zauważyć drobne 
ubytki spowodowane typowymi dla 
zimy i  przedwiośnia dużymi waha-
niami temperatury oraz nadmiarem 
wilgoci. To wszystko sprawia, że wy-
magają starannego oczyszczenia. 
Przydatna będzie odpowiednia mio-
tła. Uniwersalnym wyborem do twar-
dych nawierzchni będą tzw. miotły 
ulicowe. Ich włosie zazwyczaj z PVC 
lub włókna kokosowego jest odpo-
wiednio długie, wytrzymałe oraz 

Rośliny pod kontrolą
Elementami, które zdobią 
posesję, ale też przyczyniają się 
do nieporządku są posadzone 
na niej rośliny. Drzewa, krzewy, 
a także kwiaty pozostawiają 
liczne odpady organiczne. Ich 
źródłem jest także trawnik. Jak 
sobie z nimi radzić?

 Liście. Wiosną jest 
jeszcze sporo pozostałości 
po poprzednim sezonie 
wegetacyjnym. Sposobem na 
zmniejszenie ich liczby będzie 
z pewnością posadzenie 
w ogrodzie drzew i krzewów 
zimozielonych. Do uprzątania 
liści warto wykorzystać grabie 
z długimi i elastycznymi zębami.
Praktycznym rozwiązaniem 
będzie też odkurzacz do liści 
z rozdrabniarką

 Skoszona trawa. Zadbany 
trawnik ma wielki wpływ na 
odbiór estetyczny posesji. 
Skoszoną trawę można 
wykorzystać jako ściółkę 
lub nawóz organiczny bądź 
pozostawić na trawniku. Jednak 
ta z pierwszego wiosennego 
koszenia jest pełna starych 
oraz przesuszonych części 
i należy ją np. zakompostować. 
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sztywne. Do usuwania mchu, trawy, 
chwastów i  innych zanieczyszczeń 
ze spoin płyt betonowych czy kostki 
brukowej przyda się szczotka ze sta-
lowym włosiem. Warto wybrać mo-
del z  wymiennymi głowicami, które 
w zależności od potrzeb osadzamy na 
ergonomicznym trzonku. Na utwar-
dzonych traktach sprawdzi się także 
zamiatarka. Gwarantuje ona pracę 
bez wznoszącego się podczas używa-
nia szczotki kurzu. Jest wyposażona 
w  pojemnik zbierający, co znacznie 

przyspiesza sprzątanie. Poradzi so-
bie z usunięciem liści, papierków czy 
kapsli. Czystą nawierzchnię warto 
umyć wodą pod wysokim ciśnieniem. 
Najlepiej zastosować myjkę z  przy-
stawką dostosowaną do mycia twar-
dych powierzchni płaskich. Efekt 
będzie dłuższy, gdy po wyschnię-
ciu nawierzchnię zaimpregnujemy. 
W ten sposób możemy zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem np. płyty lub 
kostki betonowe, kamienne, a  także 
ceramiczne. Na rynku znajdziemy 
wiele produktów przeznaczonych 
do tego rodzaju okładzin. Impregna-
cja utrudnia także rozwój mchów 
oraz grzybów. Do dyspozycji mamy 
zarówno preparaty bezbarwne, jak 
i  barwiące. Wybór tych drugich jest 
uzasadniony, gdy chcemy podkre-
ślić kolor materiału nawierzchnio-
wego. Stosuje się je zarówno do po-
wierzchni nowych, jak i  tych, które 
są już użytkowane.

OGRODZENIE DO LIFTINGU
To pierwszy element posesji, który 
nie tylko wita gości, ale też jest wi-
doczny dla wszystkich przechodzą-
cych obok domu. Warto więc przyj-
rzeć się mu uważnie, by ocenić, czy 
zima nie wpłynęła negatywnie na 
jego wygląd. Jeśli mamy ogrodze-
nie metalowe lub drewniane, reno-
wacja często oznacza jego malowanie. 
Przed przystąpieniem do malowa-
nia powierzchnia bramy i  płotu po-
winna być dokładnie wyczyszczona. 
Należy usunąć stare łuszczące się po-
włoki. Niekiedy konieczne są także 
drobne naprawy. Trzeba np. wymie-
nić uszkodzone sztachety. Jeśli naszą 
posesję odgradza od ulicy żywopłot, 
należy zadbać o usunięcie martwych 
lub trwale uszkodzonych pędów oraz 
skrócenie pozostałych. Najłatwiej tę 
pracę wykonać przy pomocy nożyc 
elektrycznych, spalinowych lub zasi-
lanych akumulatorem.
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Płot, brama wjazdowa 
i furtka to wizytówka 
posesji, dlatego 
powinny znajdować 
się pod czujnym okiem 
gospodarzy. Jeśli 
wymagają napraw lub 
wymiany, lato będzie 
najlepszą porą na ich 
wykonanie. Warto 
wtedy pomysleć 
o nadaniu im nowego 
wizerunku.

Lato

Stosowane od lat okładziny 
laminowane mają ostrą 
konkurencję w postaci paneli 
winylowych. Ich atutem 
jest funkcjonalność – wiele 
materiałów posadzkowych 
tego typu można układać 
nawet w łazienkach i innych 
pomieszczeniach mokrych. 
Jakie jeszcze mają zalety?

W NASTĘPNYM NUMERZE

Ogród tworzą nie tylko rośliny, w budowaniu jego wizerunku równie istotną 
rolę odgrywają elementy małej architektury. Palisady, ławki, ścieżki, tarasy to 
detale, które powinny współgrać z kwiatami, krzewami i drzewami. W tworzeniu 
charakteru aranżacji liczą się ich forma czy materiał, z jakiego je wykonano.

OGRODZENIE DO LIFTINGU
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MODA NA PANELE WINYLOWE

TRAFIONY KOLOR

ROŚLINY W RAMACH OGRODOWEJ ARCHITEKTURY 

Obok białych ścian na topie są te 
w kolorze – nic tak jak barwa nie 
dodaje wnętrzom charakteru. Jednak 
trafne dobranie odcienia farby nie 
należy do łatwych zadań. Inaczej 
wybrana przez nas kolorystyka 
farb wygląda w próbniku niż na 
fragmencie ściany czy na całej 
powierzchni. Jak je dobierać?

120  wiosna 2020
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