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WIOSNA

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   farby i akcesoria niezbędne 
do malowania

•    innowacje w wykończeniu 
i wyposażeniu wnętrz

•    ogród, taras i balkon 
otwierają się na wiosnę 
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112Współczesny rynek z segmentu 
dom i ogród oferuje tak wiele 
artykułów, że z łatwością możemy 
podążać za trendami, zmieniając 
za każdym razem wystrój wnętrza, 
tarasu czy balkonu lub uzupełniając 
je jedynie modnymi dodatkami. 
Trendy kolorystyczne i materiałowe 
potrafią jednak zmieniać się bardzo 
szybko, że taka nieustanna pogoń za 
nowinkami po pewnym czasie może 
nas zmęczyć. Ponadto ze zużytymi 
rzeczami coś musimy zrobić, część 
z nich z pewnością trafi na śmietnik. 
Tej wiosny porzućmy perfekcjonizm 
i pogoń za doskonałością 
w podążaniu za modą. Tym razem 
z większą czułością spójrzmy 
na swój stary dobytek. Warto 
w tym względzie zainspirować się 
pochodzącym z Japonii stylem 
wabi-sabi, który na przekór 
zachodniemu konsumpcjonizmowi 
każe czerpać radość z prostej 
codzienności i otaczania się rzeczami 
niekoniecznie pierwszej nowości. 
Tej wiosny pokochajmy przedmioty 
podniszczone, niosące za sobą 
jakąś opowieść, budzące dobre 
skojarzenia lub przywołujące miłe 
wspomnienia. A ile zaoszczędzimy na 
wywozie śmieci, nie wyrzucając do 
kosza podszczerbionej ceramiki czy 
wyleniałego dywanu! 

Zapraszam do lektury 

Nasz adres: www.mjakmrowka.pl
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WiosnaKALENDARIUM
SEZON W OGRODZIE

Przycinanie drzew i krzewów 
to ważny zabieg pielęgnacyjny 
wpływający na wygląd, zdrowie 
i obfitość kwitnienia roślin. Młode 
rośliny najlepiej przyciąć tuż po 
posadzeniu, skracając wszystkie 
pędy mniej więcej o 1/3 długości. 
W ten sposób pobudzimy je do 
wzrostu i uformujemy. W przypadku 
starszych okazów przycinamy zbyt 
długie gałęzie, pamiętając, aby nie 
zdeformować rośliny. Corocznie 
usuwamy gałęzie chore, suche 
i nadłamane, a także pędy krzyżujące 
się albo nadmiernie zagęszczające 
wnętrze drzewa bądź krzewu. 
Najlepiej prześwietlać rośliny wczesną 
wiosną, zanim jeszcze ukażą się liście. 
Można je wówczas obejrzeć w całej 

okazałości i zadecydować, które 
z fragmentów należy usunąć. Łatwo 
wtedy także manewrować sekatorem. 
Ponadto rośliny pozostające 
w uśpieniu dobrze znoszą skaleczenia, 
a rany wraz z ruszeniem soków 
szybko się zabliźnią. Odpowiednią 
porą na zabiegi są bezdeszczowe 
dni, z temperaturą powyżej zera. 
Nie martwmy się, że złym cięciem 
uszkodzimy roślinę. Większość 
gatunków (szczególnie liściastych) 
dobrze znosi nawet zbyt intensywne 
i nieumiejętne przycinanie. Przez jakiś 
czas mogą oczywiście źle wyglądać, 
ale wkrótce nowe przyrosty zasłonią 
to, co niechcący popsuliśmy, 
a następnym razem zrobimy to już na 
pewno o wiele lepiej.

ŚCIÓŁKA W OGRODZIE 
Ziemia w ogrodzie porasta 
chwastami, wysycha lub nadmiernie 
nasiąka wodą, latem się nagrzewa, 
a zimą wychładza. Jest narażona na 
różne problemy. Zaradzić im może 
ściółkowanie. Pokrywając ziemię 
ściółką, naśladujemy przyrodę, 
gdyż w naturalnych warunkach 
i w zdrowym ekosystemie gleba 
zawsze jest pokryta resztkami 
organicznymi lub porośnięta 
roślinami. Niebagatelną zaletą 
ściółkowania jest także estetyka, 
gdyż przy pomocy materiałów 
w różnych odcieniach możemy 
zaprojektować piękne efekty 
wizualne. Ciekawe kontrasty barw 
można uzyskać przy pomocy 
warstw z kory lub pociętego drewna 
w różnych kolorach, sąsiadujących 
np. z szarym żwirem. Ściółka 
może również stanowić tło, które 
podkreśli barwy kwiatów i liści. 
Materiał użyty do ściółkowania 
powinien być wilgotny, luźny 
i rozdrobniony. Rozsypujemy go 
równomiernie po całej powierzchni, 
tworząc warstwę grubości od 
kilku do kilkunastu centymetrów. 
Ściółkę rozkładamy tak, aby nie 
dotykała bezpośrednio łodyg ani 
pni, gdyż może przyczynić się do ich 
podgniwania. Pamiętajmy również 
o zasadzie, iż lepiej ściółkować 
częściej (co roku) cienką warstwą niż 
rzadziej warstwą grubszą. Co ważne, 
nie przykrywajmy ściółką gleby 
zmarzniętej, gdyż będzie wolniej 
rozmarzać! Pracę wykonujemy 
zatem wczesną wiosną, ale dopiero 
po całkowitym rozmarznięciu gleby.

2  wiosna 2019

PRZYCINANIE KRZEWÓW NA RZECZ ROZROSTU 
I ESTETYKI
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Z pewnością powinniśmy 
postawić na rośliny, które 
oprą się marcowym, 
jeszcze niezbyt wysokim 
temperaturom. Dobrze też, 
jeśli wiosenne kwiaty na 
balkon oraz taras będą kwitły 
długo i obficie – wówczas 
roślinna aranżacja będzie 
dłużej cieszyła nasze oczy. 
Do roślin odpornych na 
przymrozki zalicza się 
m.in. bratki. W donicach 
i skrzyniach balkonowych 
bardzo ładnie prezentują 
się bratki miniaturowe. 
Rośliny te kwitną obficie, 
tworząc niskie kępki 
o małych kwiatach. 
Roztaczają też przyjemną 
woń. Jeśli chcemy, aby 
kwiaty nie przekwitły 
wraz z nadejściem lata, 
wybierzmy np. odmianę 
Endurio. Charakteryzuje ją 
wczesne kwitnienie, więc 
kwiaty ozdobią balkon 

już wczesną wiosną oraz 
odporność na upały, 
która zapewni im piękny 
wygląd nawet w cieplejsze 
dni. W marcu zakwitnąć 
mogą również pierwsze 
pierwiosnki (prymulki). Do 
odmian kwitnących wiosną 
zalicza się m.in. pierwiosnka 
lekarskiego, wyniosłego czy 
bezłodygowego. W marcu, 
kwietniu i maju balkon 
lub taras może również 
ozdobić np. ciemiernik 
biały lub niebieskawy. 
Rośliny te polecane są do 
pojemnikowych aranżacji 
m.in. z uwagi na ich 
trwałość. Wiosenne kwiaty 
na balkon i taras to również 
kwiaty cebulowe – tulipany, 
hiacynty, krokusy. Do uprawy 
w pojemnikach najlepiej 
wybrać tulipany niskie, 
np. Stresa, Shakespeare, 
Monte Carlo, Czaar Peter czy 
Cacharel.

WYGODNE POJEMNIKI POD 
ROZSADY
Do domowej produkcji rozsady warto zakupić 
specjalne pojemniki. Ciekawym rozwiązaniem 
są biodegradowalne doniczki torfowe. Sprawdzą 
się zwłaszcza do uprawy delikatnych roślin (np. 
których system korzeniowy łatwo uszkodzić). Takie 
donice umieszcza się razem z rośliną bezpośrednio 
w gruncie. Przez pierwsze tygodnie, gdy zaczną się 
rozkładać, będą nawozem – zieleń czerpie z nich 
podstawowe składniki pokarmowe. Z czasem 
ulegną całkowitemu rozkładowi i nie pozostanie 
po nich żaden ślad. Na rynku dostępne są również 
wielodoniczki (multipoty, multiplaty) –  ich główną 
zaletą jest duża liczba pojedynczych komór, 
możliwość łatwego przenoszenia oraz to, że mogą 
być wielokrotnie wykorzystywane. O ile w przypadku 
wyboru pojemników na rozsadę mamy dowolność, 
o tyle wyborem odpowiedniej ziemi nie może rządzić 
przypadek. W działach ogrodniczych marketów 
budowlanych możemy nabyć odpowiednie podłoże 
do wysiewu nasion lub składniki na mieszankę 
wykonaną z takiej samej ilości piasku, substratu 
torfowego i perlitu.

PIERWSZE KWIATY NA TARAS I BALKON
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Skoszona trawa to cenny 
materiał roślinny, który 
znakomicie nadaje się do 
późniejszego wykorzystania 
w ogrodzie. Nie wyrzucajmy 
pokosu (ściętych źdźbeł 
traw). Szkoda, aby ten 
wartościowy surowiec 
organiczny, będący bogatym 
źródłem naturalnych 
substancji odżywczych, 
trafił do śmietnika. Jak więc 
wykorzystać skoszoną 
trawę? Możemy pozostawić 

ją na trawniku, ale tylko wtedy, jeśli źdźbła są młode, delikatne i niezbyt długie. 
Takie szybko się rozkładają i zasilają nasz trawnik, m.in. w azot. Nie należy 
natomiast pozostawiać na trawniku pokosu, gdy zawiera kwiatostany, łodygi 
i stare źdźbła. Twarde części trawy rozkładają się bardzo wolno, powodując 
filcowanie darni, czyli zbijanie się martwych fragmentów roślin, co utrudnia 
wzrost trawy. Skoszoną trawę możemy wykorzystać również do ściółkowania 
rabat. Rozkładamy ją pomiędzy roślinami, tak aby grubość warstwy nie 
przekraczała 2-3 cm. Taka ściółka będzie zatrzymywała wilgoć w glebie 
i zapobiegnie rozwojowi chwastów, a po rozłożeniu wzbogaci glebę w cenną 
próchnicę. Ścięte żdżbła trawy to bardzo cenne źródło materii organicznej, 
która doskonale nadaje się na kompost. Trawę (najlepiej podsuszoną) układamy 
warstwami, naprzemiennie z innymi resztkami roślinnymi. Po jednym sezonie 
skoszona trawa rozłoży się, tworząc bogatą w próchnicę ziemię kompostową.

SEZON W OGRODZIE

SPOSOBY NA SKOSZONĄ TRAWĘ

KOSIARKA AUTOMATYCZNA
Mówiąc ogólnie to urządzenie wyposażone w akumulator, komputer, 
który możemy zaprogramować oraz czujniki pozwalające określić 
urządzeniu, po jakiej powierzchni się porusza i czy na jego drodze 
nie znajdują się jakieś przeszkody. Najważniejsze jest jednak to, że 
kosiarki automatyczne pracują same, bez naszego udziału. Jeśli zostaną 
odpowiednio zaprogramowane, mogą skosić trawnik nawet podczas 
naszego wyjazdu na urlop. Poza opcją związaną z ustalaniem dni i godzin 
uruchomienia urządzenia, producenci dają nam możliwość określenia 
dokładnych ścieżek koszenia oraz funkcji związanych m.in. z wysokością 
trawy. Dobrej jakości robot samojezdny do koszenia trawy pracuje 
niezwykle cicho, co ma oczywiście wpływ na nasz komfort. Co więcej, 
za sprawą wbudowanych czujników jest on w stanie omijać różnego 
rodzaju przeszkody, np. zabawki, meble ogrodowe czy palisady. 

ZDROWE ROŚLINY
Wiosną zaczynają budzić się do 
życia zarówno rośliny, jak i ich 
wrogowie, dlatego działania 
ochronne trzeba zacząć jak 
najwcześniej. W przypadku 
drzew i krzewów owocowych, 
oprysk przeciwgrzybowy możemy 
przeprowadzić, jeśli zaczynają 
nabrzmiewać pąki. Sprawi on, że 
choroba grzybowa, która może 
zagrażać roślinie, nie dostanie 
się do środka pąka. Niektórzy 
producenci zalecają, aby oprysk 
przeprowadzić zanim na drzewie 
pokażą się liście. Początek 
wegetacji to także dobry czas, 
by rozpocząć ograniczanie 
rozwoju szkodników na roślinach 
ozdobnych, ponieważ później, 
w trakcie sezonu bardzo ciężko 
zlikwidować rozwój szkodników 
i powodowane przez nie 
uszkodzenia. Dobrym sposobem 
zapobiegania rozwojowi szkodników 
jest zastosowanie preparatów na 
bazie oleju parafinowego. 
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WIOSENNE NAWOŻENIE
Rozpoczynające wzrost, rośliny potrzebują wielu 
substancji odżywczych. Najlepsze są nawozy 
ograniczne. Zawierają potrzebne roślinom 
minerały, a poza tym – rozkładając się w ziemi 
– tworzą próchnicę, która znacznie poprawia 
właściwości gleby. Bardzo dobrym nawozem 
jest kompost. Stosuje się go co roku wiosną (lub 
jesienią) w ilości około 20 l/m2. Po rozłożeniu 
wokół roślin (warstwą 2 cm) należy wymieszać 
go z glebą na głębokość 10-15 cm. Można 
również zasilać nim trawniki. W tym celu trzeba 
rozłożyć warstwę około 1 cm na całej powierzchni 
murawy. Na rabatach zamiast kompostu można 
lekko przykopać rozłożoną na powierzchni ziemi 
trzycentymetrową warstwę torfu (wysokiego 
lub niskiego), przekompostowanej kory albo 
– dostępnych w niektórych rejonach kraju 
– odpadów węgla brunatnego. 
Nawożenie organiczne uzupełniane jest nawozami 
mineralnymi. Należy je stosować zwłaszcza 
wtedy, jeśli dodaliśmy do ziemi torfu lub kory, 
które zawierają co prawda dużo próchnicy, ale 
mają mało potrzebnych roślinom minerałów. 
Najlepsze są mieszanki wieloskładnikowe, 
gdyż zawierają wszystkie potrzebne roślinom 
makro- i mikroelementy. Bardzo dobre są nawozy 
specjalistyczne, których skład opracowany został 
dla konkretnych roślin. Są więc nawozy dla: 
hortensji, róż, różaneczników i azalii, kwiatów 
ogrodowych, roślin iglastych, krzewów liściastych, 
trawników, borówek, poziomek i truskawek, 
winorośli oraz drzew i krzewów owocowych. 
Wiosną warto stosować nawozy wolnodziałające, 
gdyż wystarczy dodać je do ziemi raz na cały 
sezon wegetacyjny. Składniki mineralne w nich 
zawarte będą powoli przenikać do gleby.

SEZON W OGRODZIE

JAK WYBIERAĆ SADZONKI ROŚLIN
Kupując sadzonki roślin, aby zwiększyć ich szanse na  przyjęcie 
się i bujny wzrost, powinniśmy do uprawy wybrać okazy 
 najdorodniejsze i najsilniejsze. Na co zwracać uwagę, by  cieszyć 
się później pięknymi roślinami? Przede  wszystkim   oceniamy 
ogólny stan rośliny. Jej zewnętrzne  części nie mogą być 
wysuszone ani uszkodzone. Materiał roślinny  dyskwalifikują 
również wszelkie objawy porażenia chorobami bądź  obecność 
szkodników. Spośród wszystkich sadzonek należy wybierać 
okazy proporcjonalnie rozwinięte i młode – łatwiej się  przyjmują 
i poddają formowaniu niż rośliny starsze. W przypadku drzew 
i krzewów musimy ocenić stan systemu korzeniowego.  Trudniej 
rozeznać się w sytuacji, gdy mamy do czynienia z  sadzonkami 
balotowymi (czyli z systemem korzeniowym ukrytym w ziemi 
i owiniętym tkaniną) lub w pojemnikach. W takim przypadku 
 sprawdzamy, czy bryła ziemi lub korzenie nie są przesuszone 
i nie rozpadają się oraz czy nie przerastają przez otwory na 
dnie pojemnika. System korzeniowy powinien być dobrze 
 uformowany, a korona małego drzewka gęsta, o silnych 
gałęziach. Wybierając sadzonki kwiatów, zwracajmy uwagę 
także na kondycję pędów i liści. Zajrzyjmy pod spód liści 
i sprawdźmy, czy nie kręcą się tam podejrzane robaczki. O ich 
obecności świadczą też dziury w liściach, zniekształcenia, bąble. 
Zobaczmy, czy liście nie są pokryte podejrzaną (najczęściej 
lepką) substancją. Dobrym wyborem są te rośliny, które są 
najbardziej rozkrzewione, mają wiele pędów i pąków. Ważne też, 
by korzenie były świeże, bez jakichkolwiek śladów zasychania, 
ponieważ nawet krótkotrwałe ich przesuszenie powoduje gorsze 
przyjmowanie się roślin. Zdrowe i silne pędy oraz dorodne liście 
to także  wyznaczniki dobrych sadzonek warzyw i owoców. 
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CZYSTE AUTO
Przygotowanie samochodu do 
sezonu wiosenno-letniego należy 
rozpocząć od jego umycia. Najlepiej 
pracę tę wykonać samodzielnie. 
Postarajmy się jak najdokładniej 
oczyścić nie tylko karoserię 
z wierzchu, ale także dotrzeć do 
jej zagłębień. Nie zapomnijmy 
o uszczelkach, listwach, ramkach 
okien, kanałach odpływowych, 
lusterkach, lampach itp. Do mycia 
potrzebna będzie nam dobra, miękka 
gąbka, możemy użyć też specjalnej 
myjki lub rękawicy z mikrofibry czy 
owczej wełny. Niezbędne są także 
odpowiednie detergenty. Dobrze 
jest zaopatrzyć się w preparat, który 
nie tylko myje, ale także zabezpiecza 
powłokę lakieru. Na koniec warto 
nawoskować samochód,

NIEZASTĄPIONE MEBLE 
OGRODOWE
Aranżując ogród i taras, zainwestujmy 
w naprawdę wygodne oraz ładne meble 
ogrodowe. Tylko wtedy będziemy 
z przyjemością odpoczywać na świeżym 
powietrzu oraz przyjmować gości. Rattan 
to już tradycja oraz dobry standard na 
każdą kieszeń. Ostatnim krzykiem mody 
są meble ogrodowe z technorattanu: 
odporne na warunki pogodowe, czyli 
zarówno duże promieniowanie UV, 
jak i wilgoć, wysokie temperatury 
latem, a niskie zimą. Niezmiennie dużą 
popularnością cieszą się meble ogrodowe 
drewniane, a także lekkie aluminiowe 
lub plastikowe. Pamiętajmy, że meble 
ogrodowe powinny być lekkie, a przy 
tym stabilne. Dobrze, aby były dobrane 
do otoczenia. Jeśli stoją blisko domu, to 
do elewacji, a gdy dalej – do charakteru 
ogrodu.

ZIELONA ŚCIANA Z PNĄCZY
Trejaże to jedne z najpopularniejszych konstrukcji 
ogrodowych – warto jednak pamiętać, że istnieją 
również modele przeznaczone do zastosowania 
na balkonach czy tarasach. Podstawową 
rolą, jaką te podpory mają do spełnienia jest 
podtrzymywanie krzewów i bylin pnących 
– roślin, które rosnąc, owijają się wokół podpory 
wąsami, pędami lub ogonkami. Szybko rosną 
i pięknie się prezentują. W ciągu roku, dwóch lat 
są w stanie utworzyć szczelną zieloną ścianę. 
Dużą popularnością cieszą się róże pnące 
i winobluszcze. Warto wybrać pachnące gatunki, 
np. wiciokrzew pomorski ’Serotina’, wiciokrzew 
przewiercień, wiciokrzew Heckrotta, winorośl 
pachnąca, powojnik południowy ’Powirotta’, 
’Goldflame’, powojnik jesienny ’Rubromarginata’. 

DOM I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE
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DOM I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

PRZYJĘCIE NA ŁONIE NATURY
Nie ma się czemu dziwić, że po długiej i mroźnej zimie większość z nas jest spragniona pięknej, słonecznej pogody. Piknik 
to nie tylko okazja do wyjścia z domu, ale także szansa na spotkanie z rodziną. Takie przyjęcie można zorganizować we 
własnym ogrodzie. Pamiętajmy jednak, że wymaga ono odpowiedniej oprawy. Oprócz mebli i dekoracji ogrodowych, 
ważne jest także, aby stworzyć wyjątkową aranżację stołu. W końcu takim spotkaniom towarzyszą wspólne posiłki. Jak 
udekorować więc stół? Pomysłów jest wiele, dużo zależy od tego, jaki charakter ma organizowane przyjęcie. Są jednak  
sposoby, które sprawdzą się zarówno podczas niezobowiązujących spotkań w gronie przyjaciół, jak i większych imprez. 
Idealnym pomysłem na aranżachę stołu na przyjęcie w ogrodzie jest zrobienie bukietów z polnych kwiatów. Wystarczy 
wstawić je do słoików przewiązanych ozdobną tasiemką. Powinniśmy zadbać także o ceramiczne talerze, stalowe sztućce 
oraz szklanki. Dzięki temu unikniemy problemów np. z krojeniem mięsa plastikowym nożem czy przewracającymi się 
kubkami. Po zachodzie słońca warto wprowadzić nieco światła do naszego ogrodu. To tego celu doskonale nadają się 
lampiony zawieszone na gałęziach drzew. Innym rozwiązaniem są świece LED.

MNISZEK LEKARSKI ŹRÓDŁEM 
ZDROWIA
Mniszek lekarski znany jest i stosowany od lat 
jako zioło mające działanie żółciopędne oraz 
moczopędne, odtruwające, poprawiające trawienie 
i przeciwreumatyczne. Na dodatek wszystkie części 
rośliny są jadalne i wartościowe, bogate m.in. 
w karotenoidy, witaminę C, wapń oraz potas, tak więc 
z powodzeniem można je wykorzystywać w kuchni. 
Kwitnące na przełomie kwietnia i maja kwiaty mogą 
służyć jako ozdoba sałatek, deserów oraz napojów. 

Przygotujemy z nich także napary i przetwory 
m.in. konfiturę czy syrop. Świeże liście mniszka 
można przyrządzać podobnie jak szpinak. Najlepiej 
zrywać je zanim roślina zakwitnie, wtedy mają 
mniej goryczki. Dorzucone do sałat oraz innych ziół 
razem z ulubionymi sezonowymi dodatkami stworzą 
wspaniałe, aromatyczne mieszanki. Można również 
umyte, przelane gorącą wodą i posiekane listki dusić 
na oliwie wraz z czosnkiem oraz przyprawami (m.in. 
kurkumą i pieprzem) i podawać wraz z makaronem 
lub pieczywem. Korzenie zwykle wykopuje się 
jesienią i można je spożywać na surowo, podobnie 
jak inne warzywa.
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ŁAD W PRZEDPOKOJU
Dobrze zaaranżowany przedpokój 
pełni funkcję reprezentacyjną 
i praktyczną oraz współgra z resztą 
wnętrz. Minimalnym wyposażeniem, 
jakie powinno się w nim znaleźć jest 
lustro, wieszak na odzież wierzchnią 
oraz szafka na buty. O tym, jakie 
wieszaki do przedpokoju wybrać, 
decyduje przede wszystkim metraż. 
W małym pomieszczeniu najlepiej 
sprawdzają się modele ścienne. 
Jeżeli przedpokój naszego domu jest 
dość duży, bez problemu możemy 
zdecydować się na zakup wieszaka 
wolno stojącego. Praktycznym 
rozwiązaniem do przedpokoju jest 
szafka lub skrzynia na buty. Mebel 
może zostać wyposażony w drzwiczki 
otwierane z przodu, szuflady, 
koszyczki lub klapę otwieraną z góry. 
Niektórzy producenci wieńczą 
meble tapicerowanym materacem, 
inni projektują modele o prostym, 
twardym blacie, pozostawiając wybór 
miękkiego siedziska użytkownikowi. 
Niedoceniony elementem każdego 
domu, który nie tylko zabezpiecza 
i chroni podłogi, ale także może 
być zabawnym dodatkiem jest 
wycieraczka. 

NAJWAŻNIEJSZA SZAFA
Trudno wyobrazić sobie komfortowy 
przedpokój bez szafy na ubrania. To 
mebel wielofunkcyjny, bardzo praktyczny 
i potrzebny w przestrzeni przedpokoju. 
Bardzo istotne jest jednak, aby szafa była 
idealnie dopasowana do wnętrza – zarówno 
do jego wymiarów, jak i stylistyki. Jednym 
z najpopularniejszych modeli szaf są te 
o przesuwnych drzwiach. Najczęściej 
wybierają je właściciele niewielkich 
przedpokojów, ponieważ tego typu system 
zamykania, oznacza znaczną oszczędność 
miejsca. Oprócz tego, coraz więcej osób 
decyduje się na meble o lekkich, ażurowych 
drzwiach przypominających zasunięte 
żaluzje. Taki design wprowadza do wnętrza 
lekkość i ciekawy, nieco amerykański 
look. Niezależnie od tego, na jaką szafę się 
zdecydujemy, pamiętajmy, aby rozbudować 
ją maksymalnie w górę – umożliwi to 
najpełniejsze wykorzystanie przestrzeni. 
Jeżeli przeważnie nosimy krótkie kurtki, 
to wieszanie ubrań możemy zaplanować 
na dwóch poziomach. Jeśli mamy także 
długie płaszcze, przeznaczmy na nie część 
wnętrza o wysokości ok. 110 cm. W dolnej 
części szafy zaplanujmy szuflady na czapki, 
szaliki i rękawiczki. Schowki pod sufitem 
przeznaczmy na walizki i nesesery oraz 
rzadko używany sprzęt sportowy.

WYZWANIA DLA DOMU
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PODPATRZONE U INNYCH
     z podróży po Polsce

 
W CZASIE MAJÓWKOWYCH 
PODRÓŻY PO POLSCE NAPOTYKAMY 
RÓŻNORODNE FORMY BUDOWNICTWA 
REGIONALNEGO. NASZĄ SZCZEGÓLNĄ 
UWAGĘ PRZYCIĄGA ZWYKLE 
MALOWNICZA TECHNOLOGIA MURU 
PRUSKIEGO – DZISIAJ ZOBACZYMY JĄ 
NIE TYLKO W SKANSENACH! 

w kratkę

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

ELEWACJA
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D omy budowane w oso-
bliwej technologii tzw. 
muru pruskiego przycią- 

gają uwagę. Malowniczo wygląda-
jące budynki mieszkalne i gospodar-
cze rozpoznamy bez trudu – to ele-
wacja podzielona szachulcami, czyli 
drewnianymi belkami, na geome-
tryczne pola wypełnione tynkiem, ce-
głą lub gliną przypominające swoim 
wyglądem kratkę. Technologia muru 
pruskiego ma długą tradycję – stoso-
wano ją na naszych ziemiach od wie-
ków, szczególnie na terenach zaboru 
pruskiego. Budynki „w kratkę” spo-
tkamy na Warmii, Mazurach, Pomo-
rzu, Dolnym Śląsku i Wielkopolsce. 

TRADYCYJNA KONSTRUKCJA
Technologia słupowo-ryglowa, czyli 
szachulcowa jest zbliżona do szkie-
letowej. Jej wszystkie elementy kon-
strukcyjne wykonane są z drewna he-
blowanego, które powinno być od-
powiednio zaimpregnowane. Barwa 
impregnatu jest istotna, ponieważ 
nadaje kolor widocznym drewnia-
nym elementom elewacyjnym. Kon-
strukcja ryglowa przesądza o wyglą-
dzie ścian zewnętrznych. Przestrzeń 
między belkami wypełniona najczę-
ściej cegłami lub gliną i trzciną na-
daje ostateczny charakter elewacji. 
Najbardziej wyrazisty wygląd two-
rzą te wykończone białym tynkiem 
– kontrastowe zestawienie bieli ścian 
z  czarnym lub poczerniałym pod 
wpływem działania warunków atmos-
ferycznych drewnem doskonale od-
cina się od otaczającej zieleni. 

WSPÓŁCZESNE NAWIĄZANIA
Dzisiaj, by uzyskać efekt muru pru-
skiego, nie trzeba decydować się na 
budowę domu w konstrukcji szkiele-
towej. Nowoczesny „mur pruski” bę-
dzie zdobił elewację naszego domu 
murowanego, jeśli przed wykończe-
niem ścian zewnętrznych zdecydu-
jemy się na wykonanie na nich drew-
nianego rusztu. Pola utworzone przez 
drewniane rygle ociepla się wełną 
mineralną lub styropianem. Prze-
strzeń między elementami drewnia-
nymi można otynkować – najczę-
ściej na biało lub też wykończyć np. 
płytkami klinkierowymi. Doskonale 
sprawdzają się te, tworzące kontrast 
z  kolorem, jaki nadano drewnu. 

Chata kaszubska w skansenie w Klukach. Gliniane wypełnienia między belkami 
malowano na biało, dopełnieniem są zielone okiennice. Naczółkowy kryty słomą dach 
dodatkowo dodaje budynkowi malowniczej patyny.  

Technologia szachulcowa przenikała również do budownictwa gospodarczego. 
Wznoszono w niej spichlerze, stajnie, obory i kuźnie.    

Wiejska chata w skansenie w Olsztynku. Elementem charakterystycznym jest mur pruski 
– uwagę przykuwają wypełnienia z cegieł ułożonych w fantazyjne wzory, a także bardzo 
szerokie podcienia przed głównym wejściem do chaty. 

PEREŁKI ARCHITEKTONICZNE Z ELEWACJĄ 
SZACHULCOWĄ
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PODPATRZONE U INNYCH
     z podróży po Polsce

W sposób naturalny technologia ta 
wpisuje się w  tereny byłego zaboru 
pruskiego, dlatego nowe budynki wy-
korzystujące tę estetykę spotyka się 
głównie na Mazurach czy Pomorzu. 
To zazwyczaj budynki letnie, rekre-
acyjne, restauracje, karczmy – mur 
pruski buduje klimat wypoczynku. 
Technologia ta przenika jednak rów-
nież do całorocznych budynków 
mieszkalnych, czerpiących wzorce 
z  przeszłości – doskonale wpisują 

się one w  nowoczesne trendy archi-
tektoniczne. Najczęściej są to domy 
zaprojektowane na bazie wydłużo-
nego prostokąta i przekryte dwuspa-
dowym dachem – tzw. stodółki, ale 
jest również wiele nawiązań do tra-
dycyjnej architektury podcieniowej. 
Ściana elewacyjna podzielona na „po-
letka” wzbogaca prostą architekturę 
i  jest wówczas jedynym elementem 
dekoracyjnym budynku. W  domach 
przekrytych dwuspadowym dachem 

„kratką” wzbogaca się często jedy-
nie szczyty lub elementy wysunięte, 
takie jak wykusz czy ryzalit. Drew-
niane rygle najlepiej wyglądają na 
ścianach w  połączeniu z  klinkierem 
lub elementami kamiennymi choćby 
z  piaskowca czy wapieni. Oprócz 
tynku przestrzeń między nimi można 
też wypełnić drewnianą oblicówką. 
Domy, którym chcemy nadać bardziej 
tradycyjny charakter warto pokryć 
strzechą lub gontem. 

WSPÓŁCZESNE 
NAWIĄZANIE DO ELEWACJI 
SZACHULCOWEJ WYMAGA 

ODPOWIEDNIEGO 
DOBORU MATERIAŁÓW. 

WIDOCZNE NA ŚCIANACH 
ELEMENTY KONSTRUKCJI 

POWINNY BYĆ WYKONANE 
Z NATURALNYCH 

SUROWCÓW: DREWNA, 
KLINKIERU, KAMIENIA. 

ZNAKIEM NOWOCZESNOŚCI  
BĘDĄ DACHÓWKI 

CERAMICZNE, OKNA 
DACHOWE, NOWOCZESNE 

DRZWI WEJŚCIOWE.
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DOMOWE FINANSE 
     sposoby na oszczędzanie AUTOR TEKSTU: Monika Jabłońska

Problem na czasie

GŁÓWNYM SPOSOBEM NA POZBYCIE SIĘ ŚMIECI JEST ICH SKŁADOWANIE 
NA WYSYPISKACH. JEDNAK SĄ ONE PRZEPEŁNIONE I NIE SPEŁNIAJĄ SWOICH 
FUNKCJI. JAK MOŻEMY SKUTECZNIE WALCZYĆ Z ZALEWAJĄCĄ NAS LAWINĄ 
ODPADÓW, A PRZY OKAZJI ZAOSZCZĘDZIĆ?

SEGREGUJEMY 
EKONOMICZNIE
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Modny upcykling
NIEKTÓRE PRODUKTY MOŻEMY WYKORZYSTAĆ 
PONOWNIE, NADAJĄC IM CAŁKIEM INNE 
PRZEZNACZENIE. POMYSŁÓW NA DANIE 
DRUGIEGO ŻYCIA NIEPOTRZEBNYM 
PRZEDMIOTOM JEST BARDZO WIELE, WSZYSTKO 
ZALEŻY OD NASZEJ POMYSŁOWOŚCI 
– INSPIRACJI MOŻEMY POSZUKAĆ TAKŻE NA 
STRONACH INTERNETOWYCH, BO RECYKLING 
JEST W MODZIE. NAJPROSTSZYM PRZYKŁADEM 
JEST STWORZENIE PIĘKNYCH KWIATOWYCH 
KOMPOZYCJI W SŁOIKACH. 

Makulatura w cenie
ZBIÓRKA I SPRZEDAŻ MAKULATURY TO NIE TYLKO 
ZAROBEK, ALE TEŻ TROSKA O EKOLOGIĘ. W TEN SPOSÓB 
SEGREGUJEMY ŚMIECI I ODDAJEMY PAPIER DO ODZYSKU. 
PRZEROBIONĄ MAKULATURĘ WYKORZYSTUJE SIĘ NP. 
DO PRODUKCJI PAPIERU TOALETOWEGO, KSIĄŻEK, 
ZESZYTÓW CZY RĘCZNIKÓW JEDNORAZOWYCH. CORAZ 
WIĘKSZA ILOŚĆ PRZETWARZANEJ MAKULATURY OZNACZA 
MNIEJSZĄ WYCINKĘ DRZEW. ZATEM PRZYNOSI TO TEŻ 
KORZYŚCI ŚRODOWISKU NATURALNEMU.

Zasady segregacji
KONIEC ZE WRZUCANIEM ODPADÓW DO 
WSPÓLNEGO KONTENERA. MIESZKAŃCY MAJĄ 
ZADBAĆ O TO, BY ŚMIECI – POSEGREGOWANE 
– TRAFIAŁY TAM, GDZIE TRAFIĆ MAJĄ. ABY 
ODPOWIEDNIO ZMOTYWOWAĆ TYCH, KTÓRZY 
Z SEGREGOWANIEM MIELI DOTĄD PROBLEM, 
ZAKŁADA SIĘ WPROWADZENIE SWEGO RODZAJU 
„KAR”. ŚMIECI ŹLE POSORTOWANE BĘDĄ UZNANE 
ZA „ZMIESZANE”, A ZA WYWÓZ TAKICH GMINA 
BĘDZIE MOGŁA USTALIĆ CENĘ CZTEROKROTNIE 
WYŻSZĄ NIŻ W PRZYPADKU ODPADÓW 
SEGREGOWANYCH. 
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DOMOWE FINANSE 
     sposoby na oszczędzanie

Bioodpady we własnym ogrodzie

Ekologicze zakupy

KOMPOSTOWANIE TO NAJLEPSZY 
SPOSÓB, ABY ZAGOSPODAROWAĆ 
ODPADY, KTÓRE POWSTAJĄ W NASZEJ 
KUCHNI. PONADTO KOMPOST 
JEST ŹRÓDŁEM NATURALNEGO, 
DARMOWEGO NAWOZU, KTÓRY 
MOŻEMY WYKORZYSTAĆ DO 
UŻYŹNIENIA GLEBY W OGRODZIE 
CZY DONICZKACH. WŁAŚCICIELE 
NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY BĘDĄ 
PRZETWARZAĆ BIOODPADY MOGĄ 
LICZYĆ NA OBNIŻENIA OPŁAT ZA 
WYWÓZ ŚMIECI.

Edukacja za młodu
JAK UWRAŻLIWIĆ DZIECKO 
NA POTRZEBY ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO I NAUCZYĆ 
JE WŁAŚCIWIE POSTĘPOWAĆ 
Z WYTWARZANYMI KAŻDEGO DNIA 
ODPADAMI? BAWMY – I DOPIERO 
BAWIĄC – UCZMY! JAK? 
CHOĆBY POPRZEZ TWORZENIE 
MODNYCH RECYKLINGOWYCH 
ZABAWEK. A JAKA SATYSFAKCJA 
Z SAMODZIELNEGO STWORZENIA 
SKARBONKI NP. Z KARTONU 
PO MLEKU!

ZMIENIAJĄC DOTYCHCZASOWE NAWYKI, MOŻEMY 
PRZYCZYNIĆ SIĘ DO OCHRONY ŚRODOWISKA. ZACZNIJMY OD 
REZYGNACJI Z KUPOWANIA PRZY OKAZJI KAŻDYCH ZAKUPÓW 
FOLIOWEJ REKLAMÓWKI. WARTO WYROBIĆ W SOBIE NAWYK 
CHODZENIA DO SKLEPU Z WŁASNĄ SIATKĄ. POSTARAJMY SIĘ 
KUPIĆ LUB USZYĆ TORBĘ Z MOCNEJ TKANINY, ABY SŁUŻYŁA 
CO NAJMNIEJ KILKA MIESIĘCY. WPRAWDZIE REKLAMÓWKI 
KOSZTUJĄ 10-40 GROSZY, ALE W SKALI ROKU UZBIERA 
SIĘ MINIMUM KILKANAŚCIE ZŁOTYCH. ZREZYGNUJMY TEŻ 
Z INNYCH PRODUKTÓW JEDNORAZOWYCH, NP. MASZYNKI 
DO GOLENIA, DŁUGOPISÓW, RĘCZNIKÓW CZY ZAPALNICZEK. 
SĄ ONE WPRAWDZIE BARDZO WYGODNE W UŻYCIU, JEDNAK 
ZWIĘKSZAJĄ ILOŚĆ ŚMIECI W NASZYCH DOMACH. ZASTĄPMY JE 
PRODUKTAMI LEPSZEJ JAKOŚCI, KTÓRE POSŁUŻĄ NAM DŁUŻEJ, 
RÓWNIEŻ ZE WZGLĘDU NA WYMIENNE WKŁADY.
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DOMOWE FINANSE 
     plany mieszkaniowe

DLA PLANUJĄCYCH 
BUDOWĘ DOMU 
WIOSNA TO 
WZMOŻONY OKRES 
POSZUKIWAŃ DZIAŁEK 
BUDOWLANYCH.
NA CO WARTO 
ZWRÓCIĆ UWAGĘ, 
BY WYBÓR MIEJSCA 
POD BUDOWĘ 
DOMU OKAZAŁ 
SIĘ KORZYSTNY 
DLA NASZEJ RODZINY?

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

pod budowę domu
DZIAŁKA
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Zakup działki budowlanej na-
leży do najważniejszych in-
westycji finansowych w  na-

szym życiu. Dobrze zlokalizowanych 
miejsc pod zabudowę jednorodzinną 
stale ubywa i  ziemia jest coraz droż-
sza. Dlatego znalezienie wymarzo-
nego terenu, na którym chcielibyśmy 
mieszkać, nie jest łatwe. Często decy-
zje o zakupie działki dokonywane są 
w bardzo dużych emocjach, a przecież 
taki wybór wymaga racjonalnego po-
dejścia. Warto więc się do niego odpo-
wiednio przygotować. Jeśli będziemy 
wiedzieli, jakie kryteria należy brać 
pod uwagę, by nasz wybór był w pełni 
świadomy zalet i  wad istotnych dla 
tego typu inwestycji, łatwiej będzie 
nam choćby wynegocjować niższą 
cenę za działkę.

DOBRZE SKOMUNIKOWANA 
LOKALIZACJA
Dom budujemy po to, by wygodnie 
w  nim mieszkać i  cieszyć się nim. 
Z  pewnością nie osiągniemy tego 
celu, jeśli większość czasu spędzimy 
w  drodze do pracy, szkoły, kina czy 
po zakupy zamiast w ogrodzie lub na 
tarasie czy w  salonie. By tak się nie 
stało, warto zainteresować się, jakie 
działka ma połączenia z  ośrodkami 
towarzyszącymi naszemu życiu. Dużą 
niezależność stwarza nie tylko kilka 
dróg dojazdowych do pracy i  szkoły 
dzieci, ale też bliskość przystanku au-
tobusowego, a szczególnie stacji kole-
jowej, która daje nam gwarancję do-
tarcia w pożądane miejsce bez stania 
w  dokuczliwych korkach. Zwróćmy 
też uwagę na odległość od najbliż-
szego sklepu spożywczego. Czasami 
warto więc wydać więcej na dobrze 
położoną działkę, niż później spędzać 
życie w podróży.

PRZYJAZNE OTOCZENIE
Poszukując wymarzonej działki, 
zwracamy szczególną uwagę na oto-
czenie – wszyscy chcemy mieszkać 
wśród atrakcyjnych, przyjemnych 
dla oka domów otoczonych zielenią. 
To oczywiście ideał, który najczę-
ściej ma wysoką cenę. Zawsze należy 
sprawdzić, czy w  pobliżu nie ma za-
kładów świadczących usługi generu-
jące hałas oraz uciążliwy fetor. Mogą 
to być nie tylko tak oczywiste przed-

siębiorstwa jak zakład kamieniarski, 
samochodowy, ferma drobiu, chlew-
nia czy ubojnia zwierząt oraz wysypi-
sko śmieci lub oczyszczalnia ścieków. 
Niektóre obiekty są także dokuczliwe 
nocą, kiedy wszystkie bodźce odbie-
ramy intensywniej. To m.in. czynna 
długo restauracja z ogródkiem, z któ-
rej dobiega muzyka czy znajdująca 
się kilka kilometrów od posesji auto-
strada lub buczący nocą klimatyzator. 
Trudniej sprawdzić, czy bezpośredni 
sąsiedzi nie będą uciążliwi, ale po-
winny nas zaniepokoić zgromadzone 
na posesji niepotrzebne rzeczy, zanie-
dbany ogród czy nadmierne zaintere-

sowanie naszą osobą. Można jednak 
dowiedzieć się, czy okolica ma dobrą 
reputację. Mieszkanie w  dzielnicy 
z tzw. złą sławą to loteria – jeśli zosta-
niemy uznani za obcych, możemy być 
narażeni na nieprzyjemności.

WIELKOŚĆ I KSZTAŁT
To jeszcze do niedawna jedno z  naj-
ważniejszych kryteriów wyboru 
działki. Obowiązujące w Polsce prze-
pisy prawne nie określają wprost mi-
nimalnej powierzchni działki budow-
lanej. Jednak mówią, jakie warunki 
trzeba spełnić, by wybrany przez 
nas projekt domu mógł zostać 

Dodatkowym atutem działki jest jej 
usytuowanie w otoczeniu nowych domów.

Zakup działki z wylanymi 
fundamentami pozwoli nam uniknąć 
niektórych formalności, jednocześnie 
to ograniczenie projektowe.
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DOMOWE FINANSE 
     plany mieszkaniowe

zrealizowany zgodnie z  prawem. Do 
najistotniejszych należy konieczność 
takiego posadowienia budynku, by 
jego ściany znajdowały się w odległo-
ści 4 m od sąsiadującej posesji, jeśli 
nie ma w nich okien, odległość może 
wynosić 3 m. Jeszcze do niedawna 
uważano, że jeśli szerokość działki 
wynosi mniej niż 16 m, postawienie 
domu może przysporzyć trudności. 
Jednak dzisiaj dzięki różnorodnym 
rozwiązaniom projektowym oraz ma-
teriałowym wygodne domy można po-
stawić na naprawdę niewielkich dział-
kach. Coraz więcej architektów pro-

ponuje rozwiązania także na węższe 
działki, dostępne są także projekty 
gotowe przeznaczone do takiej zabu-
dowy, nawet na działkach szeroko-
ści 11-12 m. Często takie rozwiązania 
cechuje oryginalna aranżacja prze-
strzeni, która sprawia, że dom wyróż-
nia się spośród innych. Najłatwiej wy-
budować dom na działce kwadratowej 
lub zbliżonej do kwadratu. Jednak ta-
kich działek w  korzystnej lokaliza-
cji jest coraz mniej, a  ich cena w  ta-
kim przypadku jest wysoka. Kupu-
jąc działkę, zwróćmy uwagę, czy bę-
dzie można na niej wygospodarować 

wystarczająco dużo miejsca do zadań, 
które były dla nas powodem podjęcia 
decyzji o budowie domu. Najczęściej 
jest to chęć posiadania ogrodu, ale 
może być to też potrzeba placu zabaw 
dla dzieci, boiska do gry lub posiada-
nia przestrzeni do realizacji hobby 
– np. motocyklowego. Może się także 
okazać się, że niezbędne będą zmiany 
w projekcie domu, jeśli już mamy ten 
wymarzony, aby go przystosować do 
niekorzystnego kształtu działki, co 
oczywiście wiąże się z  dodatkowymi 
kosztami.

UZBROJENIE W MEDIA
Koniecznie sprawdźmy, czy do działki 
zostały doprowadzone – a najlepiej by 
były już na niej wykonane przyłącza 
do sieci, co jednak nie jest zbyt czę-
ste. Jeśli nie mamy takiego komfortu, 
to istotne będzie, czy w pobliżu naszej 
potencjalnej posesji przebiegają li-
nie energetyczna, gazowa, telekomu-
nikacyjna, sieć wodociągowa oraz ka-
nalizacyjna. Im ich więcej zostało do-
prowadzonych do działki, tym koszty 
budowy domu będą niższe. Może się 
jednak okazać, że sieć ma za niskie 
parametry, żeby podłączyć do niej no-
wego odbiorcę. Problemy pojawiają 
się także wówczas, gdy do „naszej” po-
sesji prowadzi prywatna droga. Wów-
czas także sąsiedzi muszą wyrazić no-
tarialną zgodę na poprowadzenie me-
diów, co wiąże się także z  dodatko-
wymi kosztami. Należy wziąć to pod 
uwagę, szacując wydatki nie tylko na 
działkę, ale też budowę domu.

Badania 
geotechniczne
Warto zapytać 
sprzedającego, czy ma 
badania geotechniczne 
gruntu. Są one bardzo 
przydatne podczas budowy 
domu, a niekiedy konieczne, 
gdy musi je zawierać projekt 
budowy domu. Obowiązek 
sporządzenia przed budową 
fachowej opinii na temat 
gruntu i wód gruntowych 
spoczywa na inwestorach, 
dlatego jeśli nie wykonał jej 
sprzedawca, powinniśmy 
wykonać ją my. Zbadanie 
gruntu ułatwia prawidłowe 
posadowienie budynku.

Działka położona na 
stoku może wymagać 
większych nakładów 
na budowę domu 
niż w przypadku 
lokowanych na 
płaskim terenie.
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TOPOGRAFIA TERENU
Istotną rolę dla wartości budowlanej 
działki ogrywa także ukształtowanie 
terenu. Najlepiej, jeśli teren jest pła-
ski. Problemów może nam przyspo-
rzyć posadowienie domu na działce 
pochyłej lub jeśli jej część to skarpa. 
Wówczas kąt nachylenia terenu może 
wymagać przed budową domu np.  
niwelacji terenu. Także wybór pro-
jektu domu jest w  takich przypad-
kach trudniejszy. Konieczne może się 
okazać częściowe lub całkowite pod-
piwniczenie budynku, a  to wiąże się 
z  dodatkowymi i  to nie małymi wy-
datkami. Znaczenie ma także po-
ziom wód gruntowych, jeśli jest wy-
soki, możemy mieć utrudnienia pod-
czas budowy domu. Ma on wpływ na 
koszty budowy i  izolacji fundamen-
tów oraz wybór projektu domu. Bu-
dowa na terenach zalewowych niesie 
bardzo duże ryzyko zalania podczas 
powodzi, a nawet silnej ulewy.

KSIĘGA WIECZYSTA
Stan prawny parceli najlepiej spraw-
dzić w  księdze wieczystej, biorąc od 
właściciela działki jej numer. Zawiera 
ona informacje o obecnym właścicielu 
nieruchomości, jej stanie prawnym, 
zadłużeniu i obciążeniach, a także hi-
storię zmian właścicieli i stanu praw-
nego. Dzisiaj dane te można uzyskać 

nie tylko w Sądzie Rejonowym w Wy-
dziale Ksiąg Wieczystych dla miejsca 
lokalizacji działki. Najłatwiej spraw-
dzić je online w  internetowej księ-
dze wieczystej, najlepiej wykonać to 
pod okiem prawnika lub innej kom-
petentnej osoby, która sprawdzi zgod-
ność informacji dotyczących właści-
ciela, powierzchni, przeznaczenia par-
celi, jej obciążenia kredytem, innymi 
długami, służebnością drogi koniecz-
nej. Dowiemy się też, czy działka jest 
pusta, czy istnieje na niej jakaś zabu-
dowa oraz czy są zawarte umowy z na-
jemcami lub dzierżawcami.

Wypis i wyrys 
z planu 
zagospodarowania 
przestrzennego
Przed zakupem działki 
warto odwiedzić Wydział 
Architektury (Urbanistyki 
i Planowania) w urzędzie 
gminy. Sprawdzimy tam, czy 
parcela ma wypis i wyrys 
z planu zagospodarowania 
przestrzennego i jakie są jego 
zapisy, które jej dotyczą. Plan 
potwierdzi także, czy działka 
jest budowlana – jeśli jest 
rolna lub leśna, grunt trzeba 
będzie odrolnić lub odlesić, 
co też wiąże się z kolejnymi 
wydatkami i nie zawsze jest 
możliwe. Wymaga także 
nakładów czasowych. Istotne 
jest również, czy wybrana 
przez nas działka znajduje 
się na terenach budowlanych 
oraz czy podlega pod 
budownictwo jednorodzinne, 
a także w jakiej zabudowie 
(wolno stojącej, szeregowej, 
bliźniaczej, innej). Można 
też sprawdzić, czy są 
ograniczenia dotyczące 
zabudowy, takie jak 
liczba kondygnacji, 
kąt nachylenia połaci 
dachu. Istotną informacją 
jest ta o minimalnych 
powierzchniach działek 
budowlanych dla danej 
gminy, sprawdzając ją, nie 
kupimy zbyt małej parceli. 
Dowiemy się też, czy działka 
nie znajduje się w obszarze 
chronionym np. krajobrazu, 
miejsc archeologicznych, 
zabytków lub środowiska.

Nawet niewielka miejska działka 
może być atrakcyjnym terenem 
pod zabudowę jednorodzinną.
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ŚCIENNA OKŁADZINA 
Z DREWNIANYCH 
DESEK ZNÓW WRACA 
DO ŁASK. 
WE WSPÓŁCZESNE 
ARANŻACJE 
DOSKONALE WPISUJĄ 
SIĘ ZARÓWNO 
STARE ODNOWIONE 
BOAZERIE, JAK 
I NOWOCZESNE 
OKŁADZINY. 

w nowej odsłonie

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

BOAZERIA

Drewniane boazerie to wy-
różnik aranżacji miesz-
kań lat 70. i 80. ubiegłego 

wieku. Nie ma chyba w  Polsce 
domu czy mieszkania urządzanego 
w tamtych latach, które nie przeży-
łoby swojej przygody z  boazerią. 
Okładzina z pionowo lub poziomo 
ułożnych desek była wówczas świa-
dectwem znajomości wnętrzar-
skich trendów oraz pewnej zamoż-
ności, synonimem elegancji i  do-
brego smaku. Zazwyczaj witała nas 
już od progu, szczelnie pokrywa-
jąc ściany przedpokoju lub wiatro-
łapu, czasami płynnie przechodząc 
do kuchni, pokoju dziennego czy 
sypialni. Jako atut uznawano ła-
twość eksploatacji wykończonych 
w  ten sposób ścian – nie trzeba 
było ich co jakiś czas malować, wy-
starczało boazerię odkurzać i prze-
cierać wilgotną ścierką. Był to rów-
nież doskonały sposób na ukry-
cie nierówności ścian, co szczegól-
nie w pereelowskich blokach było 
zjawiskiem nagminnym. Boazeria 
miała też funkcje ochronne –  za-
trzymuje ona ciepło w  budynku 
i  tłumi hałas. Miała także jednak 
swoje negatywne strony: tworząc 
klimat przytulności, zacieśniała za-
razem przestrzeń, a gdy drewno po 
czasie ściemniało również zaciem-
niała pomieszczenia.  
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W KOLORZE DREWNA
Wprawdzie wnętrza wykończone 
starą boazerią wydają się już nie-
modne, ale nie musimy się jej tak 
szybko pozbywać. Drewno jest za-
wsze na czasie, może warto je za-
chować! Boazerię można zdemonto-
wać i nadać okładzinie nowy kształt 
– skrócić deski czy inaczej je zamo-
cować. Przy tej okazji można ją od-
nowić, zwłaszcza gdy deski są ściem-
niałe i przybrudzone. Jeżeli drewno 
jest w  dobrym stanie technicznym, 
bez ubytków i  zniszczeń, a  chcemy 
zachować kolor drewna boazerii, 
możemy pomalować ją lakierem 
bezbarwnym. Nowoczesne lakiery 
uwydatniają piękno drewna, nada-
jąc mu intensywny kolor i subtelne 
wykończenie. Można też zastoso-
wać lakiery koloryzujące, rozjaśnia-
jące naturalny kolor drewna lub je 
przyciemniające – takie produkty 
dostępne są nawet w  kilkudzie-
sięciu transparentnych kolorach. 
Na rynku znajdziemy wiele wybo-
rów pozwalających odnowić boaze-
rię – zwykle producenci określają 
je jako „Lakier do wnętrz”, „Lakier do 
drewna” albo „Lakier do mebli i  bo-
azerii”. Preparaty te zapewniają do-
skonałą odporność na zarysowania, 
uderzenia, plamy i  działanie wody. 
Jeśli chcemy polakierować na nowo 
boazerię w kuchni lub łazience, się-
gnijmy po „Lakier do kuchni i  łazie-
nek” z  żywicami poliuretanowymi, 

który tworzy powłokę odporną na 
wodę i  parę wodną. Przed ponow-
nym polakierowaniem boazerii na-
leży starą warstwę lakieru wraz 
z powierzchnią drewna zeszlifować, 
aby odsłonić surowe drewno. Lakier 
nakładamy na boazerię pędzlem 
w dwóch warstwach. 

W NOWYM KOLORZE
Odmienimy wnętrze, nadając boaze-
rii zupełnie nowy kolor. Jeśli stary 
lakier dobrze się trzymał, a chcemy 
przemalować boazerię na inny od-
cień, wystarczy powierzchnię zmyć 
wodą ze środkiem myjącym, 

LAKIER O POWIERZCHNI 
MATOWEJ LUB 

SATYNOWEJ PODKREŚLI 
UROK DREWNA.
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a  potem zmatowić starą warstwę 
lakieru drobnoziarnistym papierem 
ściernym. Gdy na deskach są nieprzy-
czepne fragmenty starej powłoki, na-
leży je usunąć, ubytki w  drewnie 
uzupełnić szpachlą i całość przeszli-
fować papierem ściernym. Tak przy-
gotowaną boazerię można dwukrot-
nie pomalować odpowiednią farbą. 
Producenci oferują dwa rodzaje pro-
duktów do malowania boazerii na ko-
lor kryjący: emalię do drewna i  farby 
kredowe. Na półkach szukajmy więc 
preparatów o  nazwach „Emalia do 
drewna” lub „Emalia do drewna i me-
talu” – są to wodorozcieńczalne farby 
tworzące szybkoschnące, gładkie, 
twarde, a  zarazem elastyczne po-
włoki o  równomiernym połysku lub 

półmacie. Emalia jest odporna na 
działanie wody i łagodnych środków 
czyszczących używanych w  gospo-
darstwie domowym. Farba kredowa 
zapewni z kolei powłokę o wyraźnie 
matowym wykończeniu, pozwala też 
zrobić na boazerii przecierki, przeni-
kanie różnych barw, zmatowienia czy 
też zapewnić efekt wyraźnego pocią-
gnięcia pędzla. Na półkach szukamy 
wówczas produktu o  nazwie „Farba 
kredowa do drewna”. Na topie są rów-
nież drewniane okładziny pomalo-
wane na metaliczny kolor: srebrny, 
złoty, miedziany. Chcąc pomalo-
wać drewno na taki odcień, sięgamy 
po emalię do dekoracyjno-ochron-
nego malowania powierzchni drew-
nianych, specjalne lakiery do drewna 

tworzące mocną powłokę o  meta-
licznym wykończeniu lub metaliczne 
lakierobejce. 

BOAZERIA ZE STARYCH DESEK 
Alternatywą dla starej boazerii 
mogą być deski z  odzysku. Pocho-
dzące z  rozbiórki starych domów 
i stodół mogą być doskonałą ozdobą 
ścian. Mają wyraźny wzór, liczne 
sęki, przebarwienia i  niejednolity 
odcień. W  zależności od gatunku 
drewna i sposobu jego wykończenia 
ze starych desek można wykreować 
okładzinę o  zróżnicowanej kolory-
styce, fakturze i formie. Takie okła-
dziny idealnie wpisują się w modne 
wnętrzarskie trendy – industrialny 
i loftowy. 

Na rynku są obecne firmy oferujące 
stare drewno rozbiórkowe. 
Pochodzące z rozbiórki starych 
budynków deski są suszone 
w profesjonalnych suszarniach, 
czyszczone i przycinane na wymiar. 
Grubość desek stosowanych na 
okładziny ścienne wynosi około 
1,5 cm, szerokość od 10 do 30 cm, 
długość dochodzi nawet do ponad 
2 m. Deski okładzinowe mają 
wycięte pióra, można je więc 
składać jedną na drugą. ukrywając 
mocowanie w felcu. Mogą być 
nieco pokrzywione, więc zanim 
zostaną zamocowane na ścianie, 
lepiej je dopasować na sucho. 

Przed montażem zaleca się 
pozostawienie desek na 10-14 dni 
w pomieszczeniu, w którym mają 
być instalowane. Deski można 
przykręcać do rusztu drewnianego 
zamocowanego na ścianie, 
przyklejać bezpośrednio do ściany 
lub przygotować gotową okładzinę 
w postaci modułów, które mocuje 
się do ściany. Żeby zabezpieczyć 
okładzinę, można ją pomalować 
preparatem transparentnym lub 
takim, który zmieni jego barwę. 
Stosuje się najczęściej pokosty 
lniane i olejowoski. Szczególnym 
powodzeniem cieszą się deski 
w kolorze srebrnoszarym, o takie 

jednak najtrudniej. W sposób 
naturalny można je uzyskać jedynie 
z drewna, które przez dziesiątki lat 
było intensywnie wystawione na 
promienie słoneczne, wiatr, deszcz, 
śnieg – to w ich działaniu kryje się  
przepiękny, szarosrebrny kolor. Są 
dostępne lakierobejce zabarwiające 
drewno na taki kolor.  

Skąd wziąć drewno rozbiórkowe? 
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PANELE LAMINOWANE TO DZISIAJ LIDER WŚRÓD MATERIAŁÓW STOSOWANYCH 
DO WYKOŃCZENIA PODŁÓG. ICH UŻYCIE DAJE GWARANCJĘ NIE TYLKO 
TRWAŁEJ I ESTETYCZNEJ POSADZKI, ALE PRZEDE WSZYSTKIM POZWALA 
NA SZYBKIE JEJ UŁOŻENIE ORAZ NATYCHMIASTOWE UŻYTKOWANIE. 

– posadzka w mig!

AUTOR TEKSTU: Andrzej Wróbel

Postępując zgodnie z  zalece-
niami producentów, można 
cieszyć się gotową posadzką 

już po kilku godzinach pracy. Wy-
kończenie podłogi wiąże się nie 
tylko z zakupem materiałów posadz-
kowych, to również wydatki zwią-
zane z  ich ułożeniem. Zdarza się 
również, że koszty prac oraz klejów 
czy zapraw są bliskie tym, jakie mu-
simy ponieść podczas zakupu płytek 

czy parkietu. Do tego w  przypadku 
parkietów czy desek trzeba doliczyć 
niebagatelne kwoty na produkty za-
bezpieczające drewno. Wybór paneli 
podłogowych może więc przynieść 
duże oszczędności – szczególnie jeśli 
zdecydujemy się na ich samodzielne 
zamocowanie na podłodze. Zanim 
jednak przystąpimy do prac, warto 
poznać zasady montażu paneli. Je-
śli mamy wątpliwości, czy podołamy 

tym pracom, nie eksperymentujmy 
– źle ułożoną posadzkę trzeba będzie 
bowiem szybko wymienić.

KLIK I JUŻ
Jeszcze do niedawna większość pa-
neli laminowanych układano przy 
użyciu kleju, co było pewnym utrud-
nieniem, wymagało bowiem do-
świadczenia i  pochłaniało więcej 
czasu. Dzisiaj to przeszłość – ten 

PANELE
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rodzaj posadzki montuje się przy
użyciu mechanizmów zatrzasko-
wych. Stosowane obecnie panele
laminowane są przystosowane do
zbudowania tzw. podłogi pływają-
cej.Takieukładanienieprzysparza
problemów nawet amatorom, a  za-
mocowana w  ten sposób posadzka
jestwytrzymała.
Jej zalety to również łatwy i  moż-
liwy w  dowolnej chwili demontaż
elementów, które można wykorzy-
staćw  innymmiejscu. Jest towięc
doskonała podłoga do mieszkania,
które za kilka lat będziemy zmie-
niać. Najczęściej każdy producent
instruuje, jak należy montować
ichpanele.Stosująz reguływłasne
oznaczeniasystemumontażudesek.
Wartomiećtonauwadze–bowiem
jeśli będziemypostępowali zgodnie
z ichzaleceniami,możemyliczyćna
honorowanie gwarancji, jaką otrzy-
mujemyprzyzakupiepaneli.

W DOBRYCH WARUNKACH
Doukładaniapodłogiz panelilami-
nowanych można przystąpić, gdy
w  pomieszczeniu zostały zakoń-
czone wszelkiego rodzaju prace in-
stalacyjne oraz wykończeniowe.
Podłoże musi być trwałe, wytrzy-
małe na rozciąganie i  naciski oraz
suche. Ważne jest też, by było wy-
równane, bez pęknięć i  ubytków,
a  także oczyszczone z  kurzu oraz
wszelkiegorodzajuzabrudzeń.Jeśli
nie będziemyprzestrzegać tych za-
sad,posadzkamożesięuginaći kla-
wiszować. Bardzo istotnym czynni-
kiemjestrównieżtemperaturapod-
łoża, która podczas układania nie
powinnabyćniższaniż 15oC i wyż-
sza niż 25oC. Duże znaczenie ma
wilgotnośćpowietrzaoraz tempera-
turaotoczenia–sprawdźmy,jakąza-
leca producent. Najczęściej mieści
się w  granicach 16-22oC, natomiast
optymalnawilgotnośćpowietrzawy-
nosi40-65%.Z uwaginawilgotność,
która ma znaczenie także podczas
użytkowaniapaneli, tylkonieliczne
(dość drogie) nadają się do zamon-
towaniaw pomieszczeniach,w któ-
rychwilgotność powietrza przekra-
cza 65%, czyli w  łazienkach, pral-
niachorazsaunach.Zewzględuna
warunkitakżetylkospecjalnieprzy-

stosowanepanelemożnaukładaćna
wodnym ogrzewaniu podłogowym
(na elektrycznym się ich niemon-
tuje). W  takich miejscach istotne
jest, by miały niski współczynnik
oporucieplnego.

PODCZAS ZAKUPÓW
Pamiętajmy, by dokonać zakupu
o 5-10%więcejpaneliniżkonieczne
jestdoułożeniaposadzki.Ichwięk-
szailośćmożesięokazaćprzydatna
jużpodczasukładania,kiedytonie-
zbędne jestprzycinaniedesek i nie
można wszystkich wykorzystać
w 100%.Jesttoszczególnieprawdo-
podobne w  pomieszczeniach o  nie-
regularnym, wynikowym kształcie,
w którymsąwnęki,niszelubściana
skośna albo w  kształcie łuku. Do-
wiedzmy się jednak, czy jest moż-
liwość zwrotu nieotwartych opako-
wań, jeśli zostanie nam ich kilka.
Gdypaneleznajdąsięjużw naszym
domu,koniecznejestprzeprowadze-
nieichaklimatyzacji.Polegaonana
tym,żemusząconajmniejprzez

PANELI PRZYSTOSOWANYCH DO UKŁADANIA W SYSTEMIE 
PŁYWAJĄCYM NIE ZALECA SIĘ MONTOWAĆ NA STAŁE 

– PRZYKLEJAĆ CZY PRZYBIJAĆ DO PODŁOŻA. JEST TO MOŻLIWE 
TYLKO WTEDY, GDY MAJĄ ONE TWORZYĆ OKŁADZINĘ 

SCHODÓW. 
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dobę, a najlepiej dwie przed planowa-
nym montażem poleżeć w  pomiesz-
czeniu, w  którym mają być zamon-
towane. To sprawi, że dostosują one 
swoją wilgotność do otoczenia. Jest 
to istotne, ponieważ  w czasie trans-
portu zmienia się wilgotność rdze-
nia wykonanego z  drewnopochod-
nej płyty HDF. Paneli nie należy wyj-
mować z  oryginalnych opakowań. 
Wystarczy je otworzyć przed przy-
stąpieniem do układania i  uważnie 
je przejrzeć. To dobry moment, by 
sprawdzić, czy nie występują na nich 
uszkodzenia mechaniczne, takie jak 
zarysowania czy ubytki oraz wady 
powierzchniowe, np. przebarwienia. 
Jest to istotne, ponieważ wielu pro-
ducentów uwzględnia reklamację 
tylko wówczas, gdy zgłosimy tego ro-
dzaju uszkodzenia wyrobów przed 
ich montażem.

DOBRY PODKŁAD
Zanim przystąpimy do montażu pa-
neli, powinniśmy zaopatrzyć się 
w  materiały umożliwiające ich po-
prawne ułożenie. Posadzka z tego ro-
dzaju materiału wykonana w  syste-
mie pływającym wymaga dobrego 
podkładu wyrównującego. Jest ona 
bowiem narażona na naprężenia, 
które objawiają się m.in. skrzypie-
niem. Równie istotna jest funkcja 
stabilizująca podkładu, który zapo-
biega przesuwaniu paneli podczas 
codziennego użytkowania. Dodat-
kowo jego użycie sprawi, że podłoga 
będzie cichsza, a  także cieplejsza 

oraz bardziej odporna na wilgoć. 
Najczęściej stosujemy wyroby gru-
bości 3, 5 lub 10 mm. Do sprawdzo-
nych i chętnie wybieranych zaliczyć 
można podkład korkowy, który do-
datkowo wycisza i  ociepla podłogę. 
Sprawdzi się przy idealnie gładkim 
oraz równym podłożu. Dobrym wy-
borem będą też wykonane z materia-
łów drewnopochodnych płyty, które 
polecane są, gdy podłoże nie jest per-
fekcyjnie równe. Można też użyć bar-
dzo dobrze wyciszających mat kwar-
cowych lub izolację z  polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS). Do skutecz-
nych zalicza się także wyroby z  po-
liuretanu oraz polietylenu.

ZESTAW AKCESORIÓW
Do sprawnego układania konieczny 
jest też zestaw odpowiednich narzę-
dzi takich jak rozpórki (kliny), które 
posłużą do zachowania szczelin dy-
latacyjnych. Do przycinania paneli 
warto przygotować wyrzynarkę.  
Przydatne będą również ołówek, 
miarka, nożyk do cięcia z  ostrzem 
trapezowym, klocek montażowy 
i gumowy młotek. Nie zapomnijmy 
też o  poziomnicy – najlepiej długo-
ści ok. 150 cm oraz taśmie klejącej 
odpornej na wilgoć. Do wykończe-
nia posadzki konieczne będą listwy 
przypodłogowe oraz akcesoria nie-
zbędne do ich montażu.

Ważna szczelina 
dylatacyjna
Panele pod wpływem 
temperatury oraz wilgotności 
powietrza pracują i nieznacznie 
zmieniają swoje wymiary, 
dlatego też podczas montażu 
nie zapomnijmy o zachowaniu 
szczelin dylatacyjnych pomiędzy 
ścianami, progami, drzwiami 
i innymi stałymi elementami 
– wystarczy przerwa szerokości 
1 cm. Dodatkowe szczeliny 
(szerokości 1-2 cm) będą 
konieczne, jeśli pomieszczenie 
jest bardzo duże (o wymiarach 
większych niż 6x8 m), a panele 
mają grubość poniżej 12 mm.
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 Zanim przystąpimy do instalacji 
paneli na podłożu, rozkładamy 
folię grubości minimum 0,2 mm. 
Należy ją układać na zakładkę (jej 
kolejne warstwy muszą nachodzić 
na siebie 20-30 cm), po czym trzeba 
je skleić taśmą odporną na wilgoć. 
Na tak przygotowanej folii układa 
się podkład wyrównujący. Sposób 
jego mocowania zależy od tego, jaki 
rodzaj podkładu wybraliśmy. Jeśli 
jest to produkt w formie rolki (taśmy) 
lub płyty, układa się go na styk. 
Podkład rowkowy umieszczamy 
zawsze rowkami do dołu.

 Układanie paneli rozpoczynamy od 
rogu pomieszczenia, w taki sposób, 
by krawędź z piórem (wypustem) 
znajdowała się przy ścianie. Istotne 
jest zachowanie odstępu od ściany 
szerokości 10 mm. Ułożony w ten 
sposób pierwszy element i kolejne 

w rzędzie należy zabezpieczyć przed 
przesunięciem za pomocą rozpórek 
lub klinów dystansowych. Każdy 
kolejny panel łączymy z już ułożonym 
stroną czołową pod kątem 30°.

 Problemem może być 
dopasowanie ostatniego 
panelu w rzędzie. Należy 
przyciąć stronę czołową panelu 
poprzednio dopasowanego od 
strony wypustów do poprzednio 
ułożonego w rzędzie. Odsuńmy go 
o 10 mm od ściany, do której ma 
przylegać czołem. Przy pomocy 
miarki zaznaczamy miejsce styku 
obu paneli na elemencie, który ma 
być zamocowany i przycinamy go 
wyrzynarką po stronie dekoracyjnej 
– odcięta strona powinna przylegać 
do ściany.

 Elementy kolejnych rzędów 
wsuwamy w wyżłobienia elementów 
już ułożonych. System układania 
paneli, w którym pierwszy rząd 
łączymy czołowo (krótszymi bokami), 
a pozostałe dłuższymi bokami jest 
najbardziej powszechny. Niekiedy 
producenci zalecają łączenie paneli  
najpierw długim bokiem, a następnie 
krótszym dociskając zatrzask – ten 
sposób ich układania uchodzi za 
łatwiejszy. Niezależnie od tego, 
w jaki sposób je mocujemy pomiędzy 

układanymi panelami nie może być 
szpar, dlatego podczas ich łączenia, 
co jakiś czas dobija się je gumowym 
młotkiem, najlepiej w krawędź 
z wyprofilowanym wpustem. Nie 
należy uderzać we wypust panelu 
(pióro). Można je bowiem uszkodzić.

 By uzyskać najlepszy efekt 
estetyczny, panele powinno się 
układać prostopadle do okna (jeśli 
jest ich we wnetrzu kilka, to do tego, 
które jest największym źródłem 
naturalnego światła). Po ułożeniu 
paneli możemy przystąpić do 
montażu listew przypodłogowych. 
Mocuje się je do ścian. Do 
dyspozycji mamy listwy wykonane 
z różnych materiałów. Najlepiej 
dobierać je do koloru ścian lub 
barwy i rysunku paneli. 

MONTAŻ W KILKU KROKACH

Uwaga! W trakcie prac 
montażowych nie należy wietrzyć 
pomieszczenia, dzięki temu 
wilgotność powietrza nie ulegnie 
gwałtownej zmianie.
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OFERTA RYNKOWA FARB 
DO WNĘTRZ POZWALA 
ZASPOKOIĆ OCZEKIWANIA 
NAWET NAJBARDZIEJ 
WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW. 
NIEOGRANICZONA PALETA 
KOLORÓW, DOSKONAŁE 
WŁAŚCIWOŚCI KRYJĄCE, 
WYSOKA TRWAŁOŚĆ TO 
DOPIERO POCZĄTEK LISTY 
ZALET, JAKIE OFERUJĄ 
NOWOCZESNE FARBY DO 
WNĘTRZ. 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Jak kupować farby 
DO WNĘTRZ

Wybierając farby, łatwo do-
stosować ich właściwości, 
odcienie i rodzaj uzyska-

nej powierzchni do naszych potrzeb. 
Mamy farby specjalne do pomiesz-
czeń narażonych na działanie wilgoci 
i  intensywną eksploatację, farby do 

wnętrz małych, wąskich lub niskich. 
Możemy wybrać specjalną farbę od-
bijającą światło lub je pochłaniającą. 
Nowoczesne wyroby pozwalają ścia-
nom oddychać, pomalowana nimi po-
wierzchnia sama się czyści, a  nawet 
likwiduje szkodliwy dla zdrowia for-

maldehyd. Słowem – właściwości no-
woczesnych farb wykraczają poza te, 
które do niedawna przypisywane były 
innym preparatom! Problem w  tym, 
że rodzajów produktów jest wiele, są 
one różnie opisane i oznakowane. Jak 
poruszać się w  takim gąszczu oferty? 
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EKONOMIA MALOWANIA, 
CZYLI WYDAJNOŚĆ
FARBY 
Parametr określany jako wydajność 
farby powinien być podany na opa-
kowaniu. Mówi on nam o tym, ile m2 
powierzchni pomalujemy, zużywa-
jąc 1 litr farby. Za efektywne uważa 
się te powyżej 10 m2/l, przy czym 
warto wiedzieć, że są dostępne 
farby o  wydajności nawet 18 m2/l 
(taką wydajność mają tzw. farby in-
westycyjne, przeznaczone do malo-
wania dużych powierzchni, również 
metodą natryskową). O wydajności 
decyduje siła krycia – to parametr 
mówiący, ile warstw farby trzeba 
nałożyć na białe, a  ile na kolorowe 
ściany. Przekłada się to bezpośred-
nio na koszty malowania.
Wydajna farba, choć droższa w  za-
kupie, w  efekcie może się okazać 
tańszym rozwiązaniem – będziemy 
jej potrzebowali mniej. Siła krycia 
farby w  dużym stopniu zależy od 
rodzaju, koloru i sposobu przygoto-
wania podłoża. Na ciemnych podło-
żach farbę nakłada się grubszą war-
stwą. Więcej farby zużyjemy, gdy 
podłoże jest zbyt chłonne i  mocno 
zabrudzone. Mniej – gdy jest ono 
dobrze oczyszczone i wyrównane. 

FARBY UNIWERSALNE 
I SPECJALNEGO 
ZASTOSOWANIA
Farby, na których opakowaniach znaj-
dziemy informację, że są one prze-
znaczone do ścian i sufitów, mają uni-
wersalne zastosowanie. Są jednak 
w  domu miejsca, w  które warto za-
inwestować więcej. To kuchnia, ła-
zienka, pralnia, czyli pomieszczenia 
o  podwyższonej wilgotności i  bar-
dziej niż inne narażone na gromadze-
nie się zabrudzeń. Z myślą o nich pro-
ducenci oferują farby określane jako 
„Kuchnia i Łazienka”. Są to najczęściej 
farby emulsyjne lateksowe, zawiera-
jące w swoim składzie dużą ilość ży-
wic, które sprawiają, że powstała po-
włoka jest bardziej elastyczna i  wy-
trzymała oraz bardziej odporna na 
zmywanie i  szorowanie. Uwagi wy-
magają także pomieszczenia, w  któ-
rych śpimy. Przeznaczone do ich ma-
lowania farby określane jako „Sypial-
nie i pokoje dziecięce” mają właściwo-
ści antyalergiczne. To produkty, które 
nie zawierają w swoim składzie sub-
stancji uczulających i nie wydzielają 
ich podczas malowania ani użytko-
wania. Muszą też być odporne na wil-
goć oraz wynikające z niej niebezpie-
czeństwo tworzenia się pleśni i grzy-
bów. Czytajmy uważnie opakowanie 
– na farbie dla alergików powinno 
się znaleźć logo Polskiego Towarzy-
stwa Alergologicznego oraz informa-
cje o posiadanych atestach i certyfik-
tach np. Nordic Ecolabel czy EU.

DO PRZEMALOWANIA 
ŚCIANY

W CIEMNYM KOLORZE 
NA BIAŁY BĘDZIE 

POTRZEBA
WIĘCEJ FARBY 

NIŻ WTEDY, JEŚLI
 MALUJEMY ŚCIANĘ 
BIAŁĄ NA KOLOR.  
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RODZAJE FARB DO WNĘTRZ
Uniwersalne farby akrylowe
To farby wodorozcieńczalne (emulsyjne). 
Ich spoiwem są żywice poliakrylowe, 
dzięki którym charakteryzują się 
wysoką przyczepnością do podłoża, 
co zapewnia farbom wysoką siłę 
krycia, a po wyschnięciu pomalowaną 
powierzchnię można zmywać. Farby 
akrylowe są przeznaczone do malowania 
sufitów oraz ścian w miejscach suchych 
i mniej narażonych na zabrudzenia. 
Dzięki matowej powłoce, jaką tworzą 
na pomalowanej powierzchni, optycznie 
redukują niedoskonałości ścian. Farby 
akrylowe możemy stosować zarówno na 
zagruntowanych tynkach, gipsie, drewnie, 
powierzchniach betonowych, jak i na 
zagruntowanych ścianach z płyt gipsowo- 
-kartonowych.  

Farby lateksowe do zadań 
specjalnych
To również farby wodorozcieńczalne (emulsyjne), 
podobnie jak farby akrylowe zawierające w swoim 
składzie żywice. Różnica polega jednak na 
znacznie większej ich zawartości, dzięki czemu 
powłoka powstała na pomalowanej powierzchni 
jest bardziej elastyczna i wytrzymała, co sprawia, 
że farby te są znacznie bardziej odporne na 
zmywanie i szorowanie. Farby lateksowe mają 
wysoką siłę krycia, maskują też niedoskonałości 
powierzchni ścian. Dostępne są w matowym 
i satynowym efekcie wykończenia. Atutem farb 
lateksowych jest „oddychanie ścian” – powłoki 
malarskie uzyskane po pomalowaniu ściany takimi 
farbami pozwalają odprowadzać parę wodną 
z pomieszczenia. Właściwość ta sprawia, że 
poleca się je do kuchni i łazienek. 

Nowa generacja farb do wnętrz
– farby ceramiczne 
To farby o wysokich walorach użytkowych 
i dekoracyjnych. Dzięki połączeniu komponentów 
ceramicznych, żywic oraz pigmentów, powłoka 
malarska nie przyciąga kurzu i zanieczyszczeń, co 
zapobiega powstawaniu plam oraz gromadzeniu 
się zabrudzeń na powierzchni ściany. Są 
dostępne farby ceramiczne, które mają zdolności 
redukowania poziomu szkodliwego dla zdrowia 
formaldehydu. Farby ceramiczne mają najwyższą 
odporność na zmywanie i szorowanie oraz bardzo 
dużą trwałość powłoki i kolorów. Niektórzy 
producenci wykorzystują też przy produkcji 
farb cząsteczki srebra, które chronią powstałą 
powłokę przed rozwojem bakterii. Odznaczają się 
też mocno matową powierzchnią, dzięki której 
pochłaniają światło. Farby ceramiczne mają także 
właściwości antyelektrostatyczne – nie przyciągają 
kurzu i zanieczyszczeń, co zapobiega powstawaniu 
plam oraz gromadzeniu się zabrudzeń na 
powierzchni ściany.
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 WŁAŚCIWOŚCI FARB DO WNĘTRZ 

Zmywalna  
W pokojach i miejscach mniej narażonych na 
zabrudzenia wystarczy, jeśli farba będzie zmywalna 
– taka informacja również powinna znajdować się na 
opakowaniu. Parametr ten może być podany w liczbie 
cykli – te o odporności powyżej 800 cykli są uznawane 
za zmywalne. 

Hydrofobowa 
Na szybszą utratę koloru narażone są szczególnie 
ściany i sufity w kuchniach oraz łazienkach, gdzie 
w powietrzu panuje większa wilgotność, a na ścianach 
osadza się tłuszcz i różnorodne zabrudzenia. Jeśli zależy 
nam, aby ściany w tych pomieszczeniach jak najdłużej 
pozostały białe, wybierzmy farby o właściwościach 
hydrofobowych – pomalowana taką farbą powłoka 
„odpycha” wodę i wszelkie płynne zanieczyszczenia, 
a w efekcie nie absorbuje plam i zabrudzeń, co pozwala 
dłużej zachować jej kolor. 

Plamoodporna
Na opakowaniach farb możemy się jeszcze spotkać 
z określeniem produktu jako „plamoodpornego”
– to zazwyczaj farby ceramiczne bazujące na 
ceramicznych komponentach oraz najwyższej 
jakości żywicach o właściwościach hydrofobowych. 
Taki skład farby sprawia, że plamy nie wnikają 
w jej głąb, dzięki czemu łatwo je z niej usunąć bez 
pozostawienia zabrudzeń. Farby nie absorbują 
plam pochodzących z takich substancji jak pisaki 
wodne, kawa, herbata czy wino. Warto taką farbę 
zastosować nie tylko w kuchni, ale np. w pokoju 
dziecięcym.

Odporna
na szorowanie 
Parametr ten powinien być również podany na 
etykiecie. Odporność farby na ścieranie oznacza się 
według normy PN-EN 13300 – najlepsza jest 1 klasa 
odporności, ale dla ułatwienia klientom wyboru, wielu 
producentów eksponuje na opakowaniu informację, 
że farba jest odporna na szorowanie. Warto wiedzieć, 
że w tej chwili dostępne są farby, których producenci 
deklarują aż 10-krotnie większą odporność na 
szorowanie niż innych farb. W praktyce oznacza to, 
że farba długo zachowa swój kolor, nawet jeśli ściana 
będzie bardzo często szorowana. 
Oba te warunki spełniają farby przeznaczone do 
malowania pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, 
czyli kuchni i łazienek. Taki rodzaj farby znajdziemy 
w ofercie niemal każdego producenta farb – zwykle 
określane są one nazwą „Kuchia i łazienka”.
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INNOWACJE – FARBY PONAD STANDARD

Silver Formula 
Do malowania kuchni i łazienek 
godne polecenia są farby emulsyjne, 
zawierające nanocząsteczki srebra  
(producenci opisują tę innowacyjną 
technologię jako SILVER FORMULA) 
lub tytanu oraz farby z cząsteczkami 
kwarcu, które zapewniają farbie 
właściwości biobójcze, a w efekcie 
również hamują rozwój grzybów 
pleśniowych, bakterii i drożdźy. 
Do pokrytych farbą z nanocząsteczkami 
ścian również słabiej przylega brud, 
łatwiej go też usunąć. Malowanie ścian 
kuchni i łazienki farbą zawierającą 
nanocząsteczki sprawia, że wykonane 
z niej powłoki pochłaniają zapachy, 
także te wydzielane przez gotowane 
potrawy. 

Teflon® surface protector
Zarówno w kuchni, jak i w łazience 
sprawdzą się farby lateksowe 
z dodatkiem teflonu, określane przez 
producentów jako Teflon® surface 
protector. Teflon sprawia, że są bardzo 
odporne na zabrudzenia (brud nie 
przywiera do tego materiału), ścieranie 
i wodę. Produkty te na gładkich, 
wysezonowanych podłożach nie 
absorbują zabrudzeń i „trudnych” plam, 
takich jak: ketchup, olej słonecznikowy, 
pisaki wodne, kredki, szminka, sok 
pomarańczowy, mleko czy musztarda 
(w przypadku zaplamienia ścian tymi 
substancjami zaleca się usuniecie plam 
nie później niż 1 godzinę po zabrudzeniu). 
Plamy z kawy i wina nie pozostawią 
plam, jeśli je usuniemy 15 minut po 
zabrudzeniu. 

Antyformaldehyd 
Formaldehyd to lotny związek 
organiczny występujący m.in. 
w materiałach budowlanych, 
meblach, panelach podłogowych, 
dywanach czy wykładzinach. 
Elementy te znajdują się w każdym 
domu, dlatego stale narażeni 
jesteśmy na szkodliwe działanie 
formaldehydu. Jego redukcję 
w powietrzu wewnętrznym 
zapewnia nowa, ceramiczna 
farba, która oczyszcza powietrze 
ze szkodliwego formaldehydu. 
Zawarta w niej unikalna technologia 
wyłapuje z powietrza formaldehyd 
(HCHO), zamieniając go podczas 
procesu chemicznego w cząsteczki 
pary wodnej. Podczas cyrkulacji 
powietrza są one usuwane na 
zewnątrz pomieszczeń.
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EFEKTY NA ŚCIANIE – STOPIEŃ POŁYSKU, OPTYCZNE TRIKI 

Matowa 
– antyrefleksyjna 
Matowa powłoka (współczynnik 
odbicia światła < 5) sprawia, że 
farba tłumi refleksy świetlne, 
a jeśli je odbija, to w sposób 
rozproszony. W efekcie farba 
o powierzchni matowej 
kryje nierówności i wszelkie 
niedoskonałości ścian. Niektórzy 
producenci szczególnie właśnie 
tę właściwość podkreślają na 
opakowaniu, określając farbę jako 
„antyrefleksyjną” i rekomendując 
ją do malowania sufitów. Wyroby 
matowe sprawdzą się tam, gdzie 
zależy nam na wyeliminowaniu 
efektu połyskującej powierzchni 
ściany i zniwelowaniu 
nierówności.

Satynowa 
Farba, na której opakowaniu 
znajdziemy określenie 
„satynowa” zapewnia lekki 
połysk, będący efektem 
większej siły odbijania światła 
od powłoki. W rezultacie taka 
farba powiększa optycznie 
pomieszczenie, ale ma również 
wady – uwypukla nierówności 
ścian, mogą też być lepiej 
widoczne niedociągnięcia 
powstałe podczas malowania. 
Jeśli chcemy, aby powierzchnia 
ściany odbijała światło, 
wybierzmy farby o powierzchni 
satynowej. 

Z rozjaśniaczami 
optycznymi
Do pomieszczeń małych, 
wąskich lub niskich zastosujmy 
farby z rozjaśniaczami 
optycznymi – powiększą one 
optycznie wnętrza. Farby 
te, szczególnie w jasnych 
kolorach, mają także zdolność 
rozświetlania pomalowanych 
płaszczyzn ścian i sufitów, 
dlatego sprawdzą się również 
w pomieszczeniach, do których 
nie dociera światło dzienne, 
np. klatek schodowych czy 
korytarzy ulokowanych w środku 
planu domu, łazienek bez okien, 
aneksów kuchennych położonych 
z dala od okien. Na opakowaniu 
szukajmy określenia „Światło 
i Przestrzeń”.   
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ABY SAMODZIELNE 
MALOWANIE ŚCIAN 
PRZEBIEGAŁO 
SPRAWNIE I EFEKT 
BYŁ ZADOWALAJĄCY, 
NALEŻY
ZAOPATRZYĆ SIĘ 
W ODPOWIEDNIE 
NARZĘDZIA 
I AKCESORIA.

W NIEZBĘDNIKU
MALARZA

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

To się przyda!

Dekorowanie 
pędzlami
PĘDZLE DOBIERAMY  
DO RODZAJU FARBY. 
POMOŻE NAM 
W TYM ICH PODZIAŁ 
KOLORYSTYCZNY. 
PĘDZLE DO FARB  
WODOROZCIEŃCZAL- 
NYCH SĄ OZNACZONE 
KOLOREM NIEBIESKIM, 
A NA BAZIE 
ROZPUSZCZALNIKA 
– CZERWONYM. 
WYBIERAJĄC PĘDZEL, 
ZWRÓĆMY UWAGĘ, 
NA UKSZTAŁTOWANIE 
I WYKONANIE WŁOSIA. 
PRZEDE WSZYSTKIM 
MUSI BYĆ SOLIDNIE 
OSADZONE NA 
GŁÓWCE, ABY „WŁOSKI” 
NIE POZOSTAWAŁY 
NA ŚCIANIE.
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Pomocne taśmy
NAJLEPIEJ ZAOPATRZYĆ SIĘ W WĄSKIE I SZEROKIE 
TAŚMY PAPIEROWE. PRZYKLEIMY NIMI FOLIĘ 
MALARSKĄ DO LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ,  
OKLEIMY OŚCIEŻNICE OKIEN I DRZWI, 
KONTAKTY ORAZ INNE ELEMENTY, KTÓRE 
PRZY MALOWANIU MOŻEMY NIECHCĄCY 
POMALOWAĆ FARBĄ. TAŚMY WYKORZYSTUJE 
SIĘ RÓWNIEŻ DO ODDZIELENIA JEDNEGO 
ODCIENIA OD DRUGIEGO W PRZYPADKU 
MALOWANIA ŚCIAN NA RÓŻNE KOLORY. 

WYBIERAJĄC WAŁKI, ZWRÓĆMY UWAGĘ NA 
RUNO. SYNTETYCZNE SPRAWDZI SIĘ W PRZYPADKU 
MALOWANIA FARBAMI WODOROZCIEŃCZALNYMI, 
MOHEROWE CZY WEŁNIANE PRZY NAKŁADANIU FARB 
ROZPUSZCZALNIKOWYCH, NATOMIAST GĄBKOWE 
– OLEJNYCH. DO GŁADKICH POWIERZCHNI SŁUŻY 
WAŁEK Z KRÓTKIM WŁOSIEM (6-10 MM), A DO 
SZORSTKICH TYNKÓW STRUKTURALNYCH WSKAZANE 
JEST SKORZYSTANIE Z WAŁKÓW Z WŁOSIEM 13-15 MM.  

SŁUŻY DO RÓWNOMIERNEGO NABIERANIA 
FARBY NA WAŁEK, JEST BARDZO WYGODNA 
I PRAKTYCZNA W UŻYCIU. ŻEBROWANE 
WYTŁOCZENIA PROWADZĄCE DO RYNIENKI 
Z FARBĄ UMOŻLIWIAJĄ ODCIŚNIĘCIE 
NADMIARU FARBY Z WAŁKA LUB PĘDZLA. 
KUWETA JEST LEPSZA OD KRATKI ZAKŁADANEJ 
NA WIADRO, PONIEWAŻ NIE DO KAŻDEGO 
WIADRA KRATKA I WAŁEK SIĘ ZMIESZCZĄ. JEŚLI 
BĘDZIEMY MALOWAĆ FARBAMI W RÓŻNYCH 
KOLORACH, POWINNIŚMY KUPIĆ NAWET 
KILKA KUWET – KAŻDĄ DO INNEGO KOLORU.

I pozamiatane...Wałki do dużych powierzchni

Wygodny wysięgnik teleskopowy
UDOSKONALENIE TO DOCENIMY, MALUJĄC SUFIT 
CZY WYŻSZE PARTIE ŚCIAN – PO ROZSUNIĘCIU 
DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA MOŻE WYNIEŚĆ NAWET 
2 M. DZIĘKI NIEMU NIE MUSIMY KORZYSTAĆ 
Z DRABINY I CIĄGLE JEJ PRZESTAWIAĆ. PAMIĘTAJMY 
JEDNAK, ŻE NA TELESKOPIE NALEŻY UMIEŚCIĆ 
DOBRY JAKOŚCIOWO WAŁEK, ABY NIE ZACHLAPAĆ 
WSZYSTKIEGO WOKÓŁ. 

Funkcjonalna kuweta 
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Dobrane szpachelki i skrobaki
PRZYDA SIĘ ZARÓWNO WĄSKA, JAK I SZEROKA 
SZPACHELKA. WYKORZYSTAMY JE PODCZAS 
NAKŁADANIA SZPACHLÓWKI W MIEJSCA 
UBYTKÓW I PĘKNIĘĆ NA ŚCIANACH. WĄSKIEJ 
SZPACHELKI MOŻEMY TAKŻE UŻYĆ DO USUWANIA 
ŁUSZCZĄCEJ SIĘ POWŁOKI I PRZY SPRZĄTANIU 
DO ZESKROBANIA ZASCHNIĘTEJ FARBY. WARTO 
RÓWNIEŻ ZAOPATRZYĆ SIĘ W SKROBAK. 
TRÓJKĄTNY I Z WYCIĘCIEM NA WAŁEK POSŁUŻY  
DO USUNIĘCIA ŁUSZCZĄCYCH SIĘ FARB ZE ŚCIAN 
ORAZ RESZTEK FARBY Z PODŁOGI PARAPETÓW 
I INNYCH MIEJSC.

FOLIA MALARSKA SŁUŻY DO PRZYKRYCIA 
PODŁOGI, MEBLI ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW, 
KTÓRYCH NIE MOŻNA USUNĄĆ, ABY OCHRONIĆ 
JE PRZED ZABRUDZENIEM FARBĄ. KOSZT FOLII 
JEST NIEWIELKI, A OSZCZĘDNOŚĆ CZASU PRZY 
PÓŹNIEJSZYM SPRZĄTANIU OGROMNA. DOBRYM 
WYBOREM JEST ZAKUP FOLII MALARSKIEJ 
Z TAŚMĄ. POZWALA ONA KOMFORTOWO, 
PEWNIE I SZCZELNIE ZABEZPIECZYĆ WSZYSTKIE 
POWIERZCHNIE, A PRZY TYM WCALE NIE KOSZTUJE 
BARDZO DUŻO.

Folia do zabezpieczeń

Drabiny do różnych prac
na wysokości
NAJCZĘŚCIEJ DO PRAC DOMOWYCH 
WYKORZYSTYWANA JEST DRABINA 
ALUMINIOWA (LEKKA I DROŻSZA) LUB 
STALOWA (CIĘŻSZA I TAŃSZA). DO 
MALOWANIA STOSUJEMY DRABINĘ 
ROZSTAWNĄ, WOLNO STOJĄCĄ, 
PRZYPOMINAJĄCĄ ODWRÓCONĄ LITERĘ 
V. W PRZYPADKU MALOWANIA MIESZKANIA 
POWINNA NAM WYSTARCZYĆ ZWYKŁA 
DRABINA JEDNO-  LUB DWUSTRONNA, 
WYPOSAŻONA W SZEROKI PODEST 
I ANTYPOŚLIZGOWE STOPNIE. PRZY JEJ 
WYBORZE ZWRÓĆMY UWAGĘ NA ZASIĘG 
PRACY WYRAŻONY W METRACH. PONADTO, 
POWINNIŚMY POSTAWIĆ NA SPRAWDZONEGO 
PRODUCENTA DRABINY, KTÓRY BĘDZIE 
GWARANTEM WIELOLETNIEJ SATYSFAKCJI 
I BEZAWARYJNOŚCI.
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ŁAZIENKA TO POMIESZCZENIE, Z KTÓREGO KORZYSTAMY KILKA RAZY W CIĄGU 
CAŁEGO DNIA. DLATEGO MUSIMY UTRZYMYWAĆ JĄ W CZYSTOŚCI. TO WCALE 
NIE JEST TAKIE TRUDNE, POD WARUNKIEM JEDNAK, ŻE ZASTOSUJEMY 
ODPOWIEDNIE ŚRODKI CZYSTOŚCI.

na czystą łazienkę

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Usuwanie śladów po wodzie, 
osadów z mydła oraz ka-
mienia to zajęcie, którego 

chyba nikt nie lubi, ale korzysta-
nie z zaniedbanej łazienki nie na-
leży do najprzyjemniejszych. Aby 

zabrudzenia nie narastały, bakterie 
nie mnożyły, to najważniejsze ele-
menty łazienki powinniśmy czyścić 
codziennie, nie dopuszczając do za-
niedbań, a raz w tygodniu przepro-
wadzać gruntowne porządki. Gdy 

zaopatrzymy się w niezbędne prepa-
raty zapewniające czystość i długo-
trwały efekt, to utrzymanie czysto-
ści oraz higieny w łazience nie bę-
dzie trudne. Ponadto sprzątanie pój-
dzie szybko.

SPOSOBY
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Umywalka na błysk
Z umywalki korzystamy chyba najczęściej. Z tego też powodu 
dość szybko możemy zauważyć na niej liczne osady z mydła, 
a na baterii kamienne naloty. Aby umywalkę wyczyścić z kurzu, 
mydła i innych zabrudzeń, możemy umyć ją odpowiednimi 
detergentami w formie płynu lub mleczka. Unikajmy stosowania 
środków z granulatem, proszków czy past polerskich, a także 
szorstkich myjek – zastąpmy je miękką gąbką, która nie naruszy 
zewnętrznej powłoki umywalki. Po dokładnym umyciu ceramiki, 
wycieramy powierzchnię do sucha. Połysk umywalce możemy 
nadać polerując ją bawełnianą szmatką.
Natomiast kamienny nalot, który często pojawia się na styku 
baterii z umywalką czy przy odpływie wody usuniemy za pomocą 
szczotki. Gdy to nie pomaga, miejsce obłóżmy gazą nasączoną 
środkiem odkamieniającym – po godzinie powinniśmy bez 
problemu pozbyć osadów. Aby w przyszłości nie dopuścić do 
takiego stanu, warto po każdym umyciu rąk wytrzeć umywalkę 
i baterię do sucha.   

CHEMIA DO SANITARIATÓW

Wanna i brodzik zawsze czyste
Zazwyczaj wybieramy wanny czy brodziki 
z akrylu. Do ich czyszczenia przeznaczone są 
odpowiednie mleczka i inne środki czystości. 
Wygodna w użyciu formuła preparatów pozwala 
usunąć bez wysiłku uporczywy brud, osady 
z kamienia czy też rdzy. Są tak skomponowane, 
aby nie rysować powierzchni, a nawet nadawać 
połysk. Ich zastosowanie jest łatwe i szybkie 
– należy nimi przetrzeć czyszczoną powierzchnię 
i dokładnie spłukać. Przed zakupem detergentu  
sprawdźmy, czy na pewno przeznaczony jest do 
akrylowych wanien i brodzików.
Wielu zwolenników mają również wanny 
żeliwne. Jednak nie wszystkie preparaty 
nadają się do ich pielęgnacji, zwłaszcza te 
o proszkowej konsystencji – drobiny preparatu 
mogą powodować zarysowania. Do czyszczenia 
wanien emaliowanych nie wolno stosować 
również druciaków. Natomiast świetnie sprawdzą 
się mleczka w spreju czy nasączone środkami 
chemicznymi chusteczki. 

Płytki i fugi na lata
Dostępne w sprzedaży płyny pozwalają utrzymywać w czystości 
zarówno płytki, jak i fugi. Skutecznie dezynfekują, czyszczą 
i nadają połysk przy standardowym myciu mopem czy szmatką. 
Na sklepowych półkach preparatów jest bardzo dużo. To, jaki 
powinniśmy wybrać zależy od rodzaju płytek, gdyż inaczej 
wyczyścimy płytki z gresu, a inaczej z klinkieru. Niepoprawnie 
dobrane środki mogą spowodować, że płytki stracą swój kolor, 
pojawią się na nich przebarwienia, a nawet drobne pęknięcia. 
Aby kafelki błyszczały, były odporne na wilgoć i tworzenie się 
kamienia wodnego, po umyciu dobrze jest natrzeć je specjalną 
emulsją do polerowania. Kiedy nie jesteśmy w stanie sobie 
poradzić z silniejszymi zabrudzeniami, warto skorzystać np. ze 
specjalnego oczyszczania parowego, który rozluźnia i odkleja 
od czyszczonej powierzchni pojedyncze cząsteczki brudu, 
skutecznie się ich pozbywając. Czasami konieczne może być też 
skorzystanie ze specjalistycznych środków do usuwania zapraw 
klejowych po samym montażu płytek. Pamiętajmy, że czyszczenie 
fug jest nie tylko konieczne ze wględów estetycznych. Właśnie 
tam – w zakamarkach – panują idealne warunki do rozwoju pleśni 
i grzybów. Gdy pojawią się, należy zastosować profesjonalne 
środki. Najlepiej takie, które działają czyszcząco i grzybobójczo.
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Wzorowa łazienka
Każda łazienka może wyglądać idealnie. Jak 
zamienić jej mozolne sprzątanie w banalną 
czynność?

 Systematyczna pielęgnacja. Aby zachować 
czystość i higienę w łazience, najważniejsze 
jest, aby regularnie o nią dbać. Wyczyszcznie 
zaniedbanych powierzchni zajmuje dużo czasu i jest 
o wiele trudniejsze. Gdy będziemy łazienkę sprzątać 
systematycznie, prace będą polegały jedynie na 
przecieraniu i zalewaniu sanitariatów płynami 
bakteriobójczymi, a nie na żmudnym zeskrobywaniu 
starego kamienia.

 Impregnacja kabiny prysznicowej. Jeśli 
kupiliśmy kabinę ze ściankami pokrytymi specjalną 
powłoką, po umyciu i wytarciu do sucha należy 
zabezpieczyć ją odpowiednim preparatem, który 
uzupełni ubytki w powłoce. Taki zabieg trzeba 
powtarzać co 3-6 miesięcy. Gdy kabina nie ma 
specjalnej powłoki, jej ścianki możemy samodzielnie 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem impregnatem 
lub odżywką do szkła. Będą one pełnić taką samą 
funkcję jak powłoki – chronić przed nadmiernym 
odkładaniem się zabrudzeń. Impregnaty te można 
wykorzystać również do zabezpieczania umywalek, 
wanien i brodzików emaliowanych, armatury i płytek 
ceramicznych w kabinie prysznicowej. 

 Uporządkowane drobiazgi. Kosmetyki 
i przybory toaletowe przechowujmy w koszykach, 
szkatułkach i organizerach. Te, których używamy 
najrzadziej, schowajmy do szafek. Dzięki temu 
z łazienki zniknie poczucie chaosu i będziemy mogli 
dotrzeć do zakamarków na półkach i blatach.

Przejrzysta kabina
Aby nie dopuścić do nieestetycznych zacieków, najlepiej 
by było, aby każdy domownik po kąpieli wycierał kabinę 
do sucha. Jednak raczej jest to niemożliwe i plamy 
pojawią się na szybie. Usuniemy je z łatwością za 
pomocą płynu do mycia szyb. Do codziennej pielęgnacji 
wewnętrznej powierzchni możemy wykorzystywać 
środki przeznaczone specjalnie do czyszczenia kabin 
prysznicowych. Natomiast mocniejsze zabrudzenia 
– żółte zacieki i biały osad – usuniemy za pomocą 
koncentratów lub odkamieniaczy. Jednak preparaty te 
powinniśmy używać okresowo i zgodnie z zaleceniami 
producentów. Pamiętajmy, że do czyszczenia kabin nie 
można stosować preparatów szorujących w postaci 
mleczek i past, ani też proszków do prania. Lepiej też 
unikać środków zawierających kwasy lub aceton.

Miska sedesowa bez bakterii
Badania z zakresu higieny gospodarstwa domowego 
wykazały, że miska sedesowa jest najbardziej 
zanieczyszczonym miejscem w łazience. Bakterie, które 
tam występują mogą spowodować groźne dla człowieka 
infekcje. Z tego powodu o czystość miski ustępowej 
powinniśmy szczególnie dbać. Zaleca się, aby minimum 
dwa razy w tygodniu odkazić ją specjalnym żelem lub 
płynem antybakteryjnym, który usunie osady, bakterie, 
pozostawi przyjemny zapach i nabłyszczy powierzchnię 
muszli. Mając na uwadze fakt, iż powierzchnia 
sanitariatów jest podatna na zarysowania, powinniśmy 
wybierać detergenty bez dodatku granulatu. Wszystkie 
zewnętrzne części możemy umyć uniwersalnym płynem 
– najlepiej użyć do tego papierowego ręcznika, który 
od razu wyrzucimy. Szczególną uwagę zwróćmy na 
deskę oraz spłuczkę, których dotykamy bardzo często 
brudnymi rękami. Do ich wyczyszczenia możemy użyć 
odpowiednich ściereczek antybakteryjnych.
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Kosz na śmieci
Kosze łazienkowe są dość małe, najczęściej mają pojemność 
5-10 l. Zawsze są jednak zamykane – pokrywa przesłania 
śmieci i chroni przed wydobywaniem się nieprzyjemnych 
zapachów. Kosze mogą być wykonane z tworzywa 
sztucznego lub metalu. Modele plastikowe są lekkie, 
mogą być również wykończone obciążającymi elementami 
wzmacniającymi – np. z gumy. Ich przewagę stanowi to, że 
są odporne zarówno na wilgoć, jak i styczność z rozmaitymi 
roztworami chemicznymi. Sztuczny materiał jest również 
obojętny wobec namnażania się bakterii czy grzybów. 
Natomiast kosze wykonane ze stali 
czy aluminium z są mniej 
narażone na uszkodzenia 
mechaniczne. Jednak część 
przeznaczona na odpady 
powinna być odpowiednio 
chroniona przed 
bezpośrednią stycznością 
z nimi. Dlatego w takich 
koszach najczęściej 
umieszczony jest 
wewnętrzny drugi pojemnik 
wykonany z tworzywa 
sztucznego. 

Ściągaczka do szyb 
Gumowa ściągaczka do szyb to najłatwiejszy 
i najtańszy sposób na ograniczenie zacieków 
na szklanych kabinach oraz parawanach, 
a także wilgoci i pleśni w łazience. Trzeba 
jednak nabrać nawyku używania jej po 
każdym natrysku. Ściągaczką (może być taka 
jak do mycia okien, tylko bez kijka) zbieramy 
wodę ze ścian prysznica, w kierunku z góry 
na dół, a następnie z brodzika lub wanny do 
odpływu. Na ściągnięcie wody potrzeba około 
pół minuty. Najlepsze są ściągaczki z miękką 
gumą. Zbyt twarda może porysować szkło 
lub powłokę zabezpieczającą oraz zostawić 
ciemne smugi na wannie, brodziku lub 
profilach kabiny (usuwa się je np. mleczkiem 
do czyszczenia). Ściągaczka sprawdzi się 
podczas wyczyszczenia zaparowanego lustra.

Szczotki WC
Charakteryzują się podobnym wyglądem, 
jednak nie oznacza to, że każda szczotka jest  
optymalnym rozwiązaniem. Wiele zależy od 
trwałości materiału, z jakiego dany produkt 
został wykonany. Najczęściej stosuje się włosie 
syntetyczne. Powinno ono być dość sztywne, ale 
nie ostre. W przeciwnym razie uszkodzimy miskę 
WC. Niektóre rodzaje szczotek wyposażone są 
w dwa rodzaje włosia. Pierwsze jest stosunkowo 
miękkie i stosuje się je po to, aby przemyć toaletę 
i nadać jej blasku. Natomiast drugie jest grubsze 
i twardsze, co pozwala na usunięcie nawet 
silnych zabrudzeń. Na rynku dostępne są również 
szczotki, których włosie wykonane jest z silikonu. 

NIEZBĘDNE PODCZAS SPRZĄTANIA
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ZNISZCZONA CEGŁA NA ŚCIANACH, 
POLUZOWANE DESKI ZE SZPARAMI 
W POSADZKACH, POŻÓŁKŁE TAPETY, MEBLE 
Z PRZETARTĄ TAPICERKĄ I OBTŁUCZONE 
NACZYNIA – MOTYWY TE MOŻNA 
SPOTKAĆ W KILKU STYLACH: LOFTOWYM, 
WIEJSKIM, VINTAGE. JEST JEDNAK CAŁKIEM 
NOWY TREND: INSPIROWANY JAPOŃSKĄ 
FILOZOFIĄ ŻYCIA WABI-SABI. 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

 – niedoskonałość 
NOWY TREND
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Po latach nieskazitelnie dopra-
cowanego stylu minimalistycz-
nego przyszła moda na niedo-

skonałość. Trend polegający na włą-
czaniu w  aranżację starych używa-
nych przedmiotów nie jest czymś 
zupełnie nowym. To dość charakte-
rystyczne elementy dla stylu eklek-
tycznego czy rustykalnego. Jednak 
w  ostatnim czasie to moda na no-
woczesne lofty oswoiła niedokoń-
czone lub mocno zniszczone ściany 
i posadzki, zaś japońska filozofia ży-
cia wabi-sabi znalazła dla tych zja-
wisk odpowiednią ideę – to akcepta-
cja przemijania, podkreślenie efek-
tów upływającego czasu, radość z ob-
cowania z  tym, co stare zniszczone, 
nigdy niedokończone. 

STARE, PODNISZCZONE, 
Z CIEKAWĄ HISTORIĄ 
Słowo „wabi” oznacza prostotę, na-
tomiast „sabi” piękno wynikające 
z  upływu czasu. Właściciele miesz-
kań i  domów mają być autentyczni, 
pogodzeni z przemijaniem, a w domu 
ze zniszczeniem i  zużywaniem się 
rzeczy. Dlatego starych przedmiotów, 
nawet jeśli straciły one swój pier-
wotny urok, się nie wyrzuca, nie za-
stępuje nowymi. Ponadto nic w aran-
żacji wnętrza człowieka pogodzonego 
z upływającym czasem nie musi być 
idealne. Najlepiej, jeśli każdy ele-
ment wyposażenia opowiada swoją 
historię, niesie za sobą jakiś ładunek 
emocji i wspomnień. To nie dom pe-

łen drogocennych antyków ani de-
signerskich dekoracji, ale prostych 
przedmiotów gromadzonych w  ży-
ciu, przywiezionych z podróży i poda-
rowanych kiedyś przez bliskie osoby, 
choć niekoniecznie zachwycających. 

AFIRMACJA PRZEMIJANIA  
Materiały bliskie filozofii akceptują-
cej upływ czasu to stare drewno, na-
turalne formy kamienia, ceramika 
wytwarzana ręcznie, wyroby rze-
mieślnicze. Drewno najlepiej stulet-
nie, spękane, wypaczone, ze śladami 
korników, kamień wyślizgany wielo-
wiekowym użytkowaniem, cegły 

W STYLU WABI-SABI 
NIE MA MIEJSCA NA 
WYPOLEROWANE 

PŁASZCZYZNY 
POSADZEK, BŁYSZCZĄCE   
SYNTETYCZNE TKANINY 
I DROGIE LUKSUSOWE 

PRZEDMIOTY. 
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z solnymi wykwitami, tynki spękane. 
Wnętrze wabi-sabi można uzupełnić 
tkaninami, ale najlepiej wiekowymi, 
nieco podniszczonymi, mogą być na-
wet postrzępione lub pocerowane. 
Jeśli mają być nowe, muszą być wy-
łącznie pochodzenia naturalnego: 
sprany len, juta, wełna czy bawełna 
organiczna. Obowiązują jasne ko-
lory ziemi – beże, zgaszone zielenie 
i  oranże oraz brązy. Towarzyszą im 
różne odcienie bieli i cała gama sza-
rości. Po materiały wykończeniowe 
wabi-sabi udaje się do firm oferują-
cych cegłę i drewno rozbiórkowe, po 
meble i przedmioty wyposażenia na 
strychy oraz bazary. Nie waha się łą-
czyć przedmiotów różnego pochodze-
nia i stylistyki.

AUTENTYCZNA PATYNA 
Stare przedmioty najlepiej mieć au-
tentyczne – odziedziczone po rodzi-
nie, pozostawione w  spadku przez 
poprzednich właścicieli mieszkania, 
wyszperane na strychach, piwnicach, 
pchlich targach i aukcjach interneto-
wych. Styl bazujący na niedoskona-
łości nie przepada za sztucznym po-
starzaniem – przecierki na fabrycz-
nie nowych meblach nie wyglądają 
w  tym kontekście naturalnie. Nie-
doskonałość musi być autentyczna 
–  ślady po kornikach w  drewnie 
prawdziwe, a nie wykonane fabrycz-
nie dziurki, drewniana posadzka 
z prawdziwymi szparami, a nie naśla-
dujące je nowe fugi.  

NIEDOSKONAŁOŚĆ 
A NOWOCZESNOŚĆ
Perfekcyjnie wykończone wnętrza, 
gdzie wszystko jest nowe, błyszczące, 
nieskazitelnie gładkie płaszczyzny 
jak z żurnala już nas zmęczyły. Wiele 
pomieszczeń urządzanych w  mod-
nym jeszcze tak do niedawna stylu 
minimalistycznym jest nużąca, cza-
sami zbyt mocno przypomina prze-
strzeń biurową. Eklektyzm przełamał 
ten trend, wprowadzając zasadę łącze-
nia starego z nowym – jednak w tym 
stylu to nowe nadal miało być nie-
skazitelne, a  stare pieczołowicie od-
restaurowane. I  tak na tle wielkofor-

matowego polerowanego gresu stają 
fotele ludwiki i  biedermajerowskie 
serwantki. Ściany nadal wykończone 
idealnie gładkim tynkiem zdobią lu-
stra i obrazy w staroświeckich ramach. 
Moda na niedoskonałość to parę kro-
ków dalej. Meble mogą być zaryso-
wane, płytki obtłuczone, a tkaniny po-
żółkłe. Kluczem jest to, by nie zgro-
madzić wyłącznie przedmiotów tego 
rodzaju – zamiast wysmakowanego 
wnętrza, uzyskamy wtedy wnętrze ro-
biące wrażenie mieszkania po babci 
lub przed remontem, a  to nie o  taki 
efekt chodzi. Niedoskonałość musi 
być wpisana w nowoczesność. 



 REKLAMA 

Co tworzy styl wabi-sabi
 Tworzenie atmosfery gościnności. W Japonii 

wita się gości głębokim ukłonem. Dla nas formą 
„ukłonu” niech będzie przygotowanie domu na 
wizytę, polegającą na stworzeniu atmosfery takiej, 
jaką lubią nasi znajomi – włączenie ich ulubionej 
płyty, przygotowanie lubianej przez nich potrawy 
czy ozdobienie domu świeżymi kwiatami. W czasie 
odwiedzin koniecznie skoncentrujmy się na gościach, 
oddajmy się w pełni radości przebywania z nimi, 
odkładając na bok wszystko, co nas może odciągać 
od cieszenia się chwilą. Goście musżą też poczuć 
się ważni – dobrym pomysłem jest wciągnięcie ich 
we wspólne przygotowanie posiłku. Popracujmy 
również nad zwyczajem przyjmowania gości 
niezapowiedzianych, stawiając na naturalność 
i spontaniczność takich wizyt. 

 Aranżacje z wykorzystaniem skromnych 
materiałów. Ogromny potencjał dają naturalne 
materiały niewymagające skomplikowanej obróbki: 
drewno, wełna, glina, szorstki papier, kamień, skóra, 
len, bawełna, wiklina, żelazo czy miedź. Przedmioty 
te starzeją się bez utraty swoich wysokich walorów 
estetycznych, nie podlegają przemianom mody. 
Można też je przekazać w spadku, nawet tkaniny 
z powodzeniem mogą służyć następnym pokoleniom. 
Przedmioty te warto też kupować z drugiej ręki, 
ponieważ nie tracą na wartości, można również je 
z czasem odsprzedać. 

 Kompozycje z kwiatów i gałązek więdnących, 
usychających. Zgodnie z filozofią wabi-sabi śmierć 
jest nieodłączną częścią życia – dotyczy to też 
roślin. Wysuszone bukiety, kwiaty bez płatków, 
gałązki z suchymi listkami – pozwalając bukietom 
dogasać na widoku, wydobywamy wówczas piękno 
ukryte w przemijaniu.  

 Rzeczy, które napawają nas szczęściem lub 
nostalgią. Otaczajmy się zdjęciami ukochanych 
osób, widokami krajobrazów, które nas kiedyś 
zachwyciły oraz pamiątkami z dzieciństwa.  

 Przedmioty, na których widać upływ mijającego 
czasu. To wyszczerbiona ceramika, porcelana 
z ubytkami, przedmioty metalowe ze śladami rdzy.
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BUTIKOWE INSPIRACJE
     wiodący motyw

KOLOR, ZAPACH, URODA. LILAK 
WNOSI TYLE WIOSNY DO NASZEGO 
OGRODU, ALE TAKŻE WNĘTRZA, 
ŻE NIE SPOSÓB NIE PODDAĆ 
SIĘ JEGO NIEPOWTARZALNEMU 
UROKOWI. ZAINSPIRUJMY SIĘ TYM, 
CO W BZIE NAJWSPANIALSZE 
– NIEPOWTARZALNĄ ŚWIEŻOŚCIĄ 
GRONIASTYCH KWIATÓW.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

BEZ BZU?
Ależ skąd!
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FIOLET INNY NIŻ WSZYSTKIE KOLORY
Okazałe kwiatostany lilaka pospolitego mają długość 
nawet do 30 cm. Taka wielkość sprawia, że ich 
charakterystyczna barwa, której nazwa pochodzi wprost 
od miana tego krzewu, jest doskonale uwypuklona. Ale 
bez turecki przyjmuje nie tylko kolor liliowy, to także wiele 
innych odcieni fioletu o bardzo różnym natężeniu tej 
barwy. Jak zatrzymać na dłużej ten zmysłowy obraz? 
Wystarczy sięgnąć po przedmioty codziennego użytku 
w typowych dla lilaka odcieniach. Detale zarówno 
w pastelowych wariantach, jak i tych mocniejszych 
można zestawiać w wielu kompozycjach. Codzienny 
i całoroczny kontakt zapewni nam choćby zastawa 
stołowa. Poranna kawa w fioletowej filiżance ożywi nas 
i wprawi w dobry nastrój już od rana! 

KULINARNIE? WIZUALNIE? TAK!
Kwiaty lilaka wykorzystuje się przede wszystkim 
jako cięte – doskonale sprawdzają się 
w różnorodnych kompozycjach florystycznych. 
W dobie zdrowej, ekologicznej kuchni warto 
poznać kolejny atut bzu tureckiego – jego walory 
kulinarne! Kwiaty tego krzewu są nie tylko jadalne, 
ale mają także właściwości lecznicze, m.in. dobrze 
wpływają na wygląd skóry i trawienie. Ich smak 
jest nieco gorzkawy, dlatego w kuchni korzystajmy 
z niewielkich ilości płatków. Może być to na przykład 
wspaniała przyprawa, a przy tym efektowna 
dekoracja ciast oraz wiosennych sałatek.

ODPRĘŻAJĄCY ZAPACH
O tym, że aromaterapia ma korzystny wpływ na nasze zdrowie 
i samopoczucie wiemy wszyscy. Bezkonkurencyjne są zapachy 
wzięte wprost z natury. Mocny i niezwykle przyjemny aromat 
lilaka pospolitego ma nadzwyczajne walory relaksacyjne. Możemy 
też samodzielnie wykonać olejek. Kilka kropli pomoże złagodzić 
skutki depresji i lęków. W sezonie korzystajmy z bzu w naturze lub 
ustawiając wazony z ciętymi gałązkami. 
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W KUCHNI PRZEMIERZAMY DZIESIĄTKI 
METRÓW, ALE JEST TEŻ WIELE 
CZYNNOŚCI, PRZY KTÓRYCH STOIMY 
W BEZRUCHU PRZEZ DŁUŻSZY CZAS. 
CZĘSTO SCHYLAMY SIĘ, ALE I SIĘGAMY 
DO WYŻEJ POŁOŻONYCH PÓŁEK. 
JAK PRZY KAŻDEJ PRACY, POZYCJA 
NASZEGO CIAŁA WPŁYWA NA NASZĄ 
KONDYCJĘ I ZDROWIE.

Kuchenna
AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Funkcjonalna kuchnia to podstawa. To tu gotujemy, 
pieczemy, zmywamy. Ergonomia w kuchni polega 
na takim usytuowaniu mebli i srzętów AGD, za-

chowaniu między nimi takich odległości oraz zamonto-
wania ich na takiej wysokości, aby podczas korzystania 
z niej w jak najmniejszym stopniu obciążać swój orga-
nizm, a prace były jak najmniej wysiłkowe.  

ERGONOMIA
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ERGONOMIA
TRÓJKĄT ROBOCZY 
– KRÓTSZE TRASY 
DO POKONANIA
Podstawowe sprzęty, lodówka, zlewoz-
mywak i kuchenka powinny tworzyć 
w kuchni tzw. trójkąt roboczy – wów-
czas między urządzeniami odległości 
nie są tak duże, by pokonywanie ich 
utrudniało pracę i powodowało zmę-
czenie. Najłatwiej jest stworzyć trój-
kąt roboczy w kuchni dwuciągowej, 
w kształcie litery L lub z wyspą. Jed-
nak w nowoczesnych kuchniach za-
miast połączonych szafkami i blatami 
urządzeń coraz częściej meble oraz 
sprzęty zostają oderwane od siebie, 
a układ trzech urządzeń zostaje roz-
szerzony. Tworzą wolno stojące stano-
wiska pracy – z płytą kuchenną, pie-
karnikiem, mikrofalówką, lodówką, 
szafą-spiżarnią, blatami roboczymi 
usytuowanymi często na mobilnych 
stolikach i szafkach. W takiej kuchni 
strefy pracy również mogą być mo-
bilne: zmieniać się w zależności od sy-
tuacji i potrzeb.  

WYGODNE KORZYSTANIE 
Z LODÓWKI, SPIŻARNI I SZAF 
NA PRODUKTY
O ergonomii strefy przechowywania 
decyduje nie tylko sama lodówka. 
Ważny jest sposób jej otwierania – po-
winna ona umożliwiać odkładanie 

produktów na blat obok lub naprze-
ciwko bez potrzeby wykonywania 
zbytnich manewrów swoim ciałem. 
W okolicy lodówki powinien znaleźć 
się blat do wypakowywania produk-
tów z siatek – nie wykonujemy wów-
czas niepotrzebnych ruchów. Dobrze, 
aby przy lodówce znalazło się też wy-
godne miejsce do przygotowywania 
zimnych posiłków, np. kanapek czy sa-
łatek – jak najmniejszym ruchem wy-
ciągamy wówczas produkty z lodówki 
i kanapka gotowa!
Jeśli zakupy robimy raz w tygodniu, 
to są one zwykle większe, dlatego po-
trzeba wówczas znacznie więcej miej-
sca na zapasy. Aby praca przy ich roz-
pakowywaniu, a potem przygotowa-
niu posiłków nie była uciążliwa, po-
winno to być miejsce jak najbliżej 
blatów roboczych. Mogą to być szafki 

kuchenne, szafa lub spiżarnia w pobliżu 
kuchni, schowek w garażu, ale tylko je-
śli znajduje się on blisko kuchni. Je-
śli często korzystamy z mrożonek, 
potrzebujemy dużej zamrażarki, jeśli 
z  konserwowanych i gotowych dań 
w  puszkach – dużej szafy-spiżarni. 
Gotując obiad na kilka dni, trzeba po-
myśleć o chłodnym miejscu na od-
stawienie dużego garnka z zupą czy 
z bigosem, np. lodówki z odpowiednim 
rozstawem półek.

JEŚLI ZAMIERZAMY NA 
WYSPIE GOTOWAĆ, 
JEJ WYMIARY MUSZĄ 
BYĆ WIĘKSZE. POZA 

PŁYTĄ KUCHENNĄ MUSI 
SIĘ NA NIEJ ZNALEŹĆ 

BLAT ODSTAWCZY 
USYTUOWANY PO OBU 

JEJ STRONACH.
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WIĘCEJ MIEJSCA NA 
BLATACH ROBOCZYCH
O tym, że ciasnota w kuchni męczy 
nie musimy nikogo przekonywać. 
Kuchnia powinna umożliwiać swo-
bodne korzystanie ze wszystkich na-
czyń i potraw podczas przygotowywa-
nia posiłku. Podstawowy blat roboczy 
nie może być krótszy niż 80 cm, ale 
przy każdym sprzęcie powinny być 
też blaty odkładcze – przynajmniej 
z jednej strony zlewozmywaka i z jed-
nej strony płyty grzewczej –  każdy 
z  nich nie powinien być węższy niż 
30  cm. Podane wymiary to jednak 

absolutne minimum. Dłuższe blaty 
umożliwią pracę kilku osobom jedno-
cześnie, ponadto pozwolą np. na swo-
bodniejsze przygotowanie większego 
przyjęcia, świątecznych potraw czy 
przetworów na zimę.  

WYSPA – WSZYSTKIE RĘCE 
NA POKŁAD! 
Wyspa w kuchni to przede wszyst-
kim szansa na powiększenie płasz-
czyzny blatów roboczych. Ale ten spo-
sób zabudowy w kuchni zrewolucjo-
nizował również sposób korzystania 
z  tego miejsca. Wokół wyspy może 
stanąć kilka osób i każda z nich ma 
miejsce, by uczestniczyć w przygoto-
waniu posiłków. Do gotowania można 
więc wciągnąć rodzinę i przyjaciół 
– to również odciążenie własnych sił, 
a jaka przyjemność! Wyspa zmienia 
także miejsce usytuowania urządzeń 
AGD – płytę kuchenną i zlewozmy-
wak można w tym układzie umieścić 
bezpośrednio obok siebie. 

Z PODZIAŁEM NA STREFĘ 
BRUDNĄ I CZYSTĄ
Wzorem kuchni gastronomicznych 
coraz częściej staramy się oddzielać 
od siebie czynności „brudne” od „czy-
stych”. Brudne to mycie i obieranie 
warzyw oraz zmywanie naczyń, czyste  
– mycie takich produktów jak mięso, 
krojenie, siekanie warzyw, owoców.  
Skoncentrowanie w kuchni prac 
czystych i brudnych oszczędza 

Do garnków 
zaglądaj zdrowo
Płyta kuchenna umieszczana 
jest zwykle w blacie roboczym 
– jej krawędź wypada na 
wysokości około 89-91 cm 
nad podłogą. To optymalna 
wysokość pozwalająca na 
przyjęcie zdrowej postawy 
podczas przygotowywania 
potraw. W starych kuchniach 
urządzenia montowne były 
na wysokośći 86 cm – jest 
to jednak zbyt nisko dla osób 
wysokich, a weźmy pod 
uwagę, że kolejne populacje 
są coraz wyższe. Niektórzy 
projektanci zalecają aby 
kuchenkę zamontować niżej 
– krawędź garnka, do którego 
zaglądamy, jest wówczas 
również niżej. 

Gdy mamy zwyczaj wciągać gości w przygotowywanie posiłków, zaplanujmy obszerne blaty 
robocze. 

Dwa zlewozmywaki 
– jeden w zabudowie pod 
ścianą drugi na wyspie 
– pozwalają oddzielić strefę 
brudną od czystej. 
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nasz wysiłek, który musielibyśmy po-
święcić np. na sprzątanie. Jak może 
wyglądać taki podział? Obok zle-
wozmywaka do mycia naczyń (strefa 
brudna) pojawia się drugi – do mycia 
i płukania produktów (strefa czysta). 
W ten sam sposób możemy odzielić 
od siebie blaty robocze. Na czynności 
czyste i brudne możemy przeznaczać 
osobne deski do krojenia, sitka oraz 
naczynia.  

ERGONOMICZNE 
SCHYLANIE I SIĘGANIE 
Ograniczenie konieczności schyla-
nia się podczas kuchennych prac to 
jedna z obowiązujących zasad ergo-
nomicznej kuchni – stąd m.in. pie-
karniki i  kuchenki mikrofalowe 
wbudowywane w szafki w tzw. stre-
fie zasięgu rąk, a  nie jak do nie-
dawna umieszczane w  dolnym 
ciągu zabudowy, czyli pod płytą ku-

chenną. Ta sama zasada przenio-
sła się do projektowania lodówek, 
w  których zamrażarka znajduje 
się na dole, a  chłodziarka na gó-
rze. Rzadko jednak przekładamy ją 
na inne urządzenia, np. zmywarkę. 
Ta zazwyczaj nadal ustawiana jest 
na poziomie posadzki pod kuchen-
nym blatem, co powoduje koniecz-
ność schylania się podczas wkłada-
nia naczyń.   

PIEKARNIK ZAMONTOWANY 
NA WYSOKOŚCI 90 CM 

(DOLNA KRAWĘDŹ)
MA WIELE ATUTÓW 

UŻYTKOWYCH – PRZEDE 
WSZYSTKIM JEST TO 

SWOBODNY WGLĄD 
I DOSTĘP DO POTRAWY. 

ŁATWIEJ TEŻ SWOBODNIE 
ODSTAWIĆ CIĘŻSZE 

NACZYNIE NA POBLISKI 
BLAT. NA PEWNO JEST TO 

TEŻ BEZPIECZEŃSTWO 
– ZWŁASZCZA PRZY MAŁYCH 

DZIECIACH, KTÓRE MAJĄ 
W TEN SPOSÓB UTRUDNIONY 

KONTAKT Z PIEKARNIKIEM. 

Piekarnik coraz częściej odrywa się od plyty kuchennej, nie musimy schylać 
się, zaglądając do pieczonej potrawy. Podobnie jak piekarnik, również 
zmywarkę można umieścić w wygodnej strefie zasięgu. Gdy dolną krawędź 
górnej półki usytujemy na wysokości ponad 80 cm, nie trzeba będzie 
nadmiernie wyciągać ramion podczas jej obsługi. 

Wiszące szafki, do których często 
sięgamy powinny mieć półki 
usytuowane w strefie dobrego 
zasięgu dorosłych domowników.
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TRENDY LAT 60. I 70. MAJĄ SIĘ W NAJLEPSZE. MEBLE I SPRZĘTY Z TAMTEGO 
OKRESU OSIĄGAJĄ NA RYNKU CORAZ TO WYŻSZE CENY. NIE WSZYSTKIE 
JEDNAK ZACHOWAŁY SIĘ W DOBRYM STANIE, DUŻA CZĘŚĆ Z NICH WYMAGA 
GRUNTOWNEJ RENOWACJI. JAK DOKONAĆ JEJ SAMODZIELNIE?

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

STARY jak nowy
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Wiele mebli z  połowy 
XX  wieku oferowanych 
na rynku jest sprzeda-

wana już po renowacji – te jednak są 
bardzo drogie. Jeśli udało nam się 
odnaleźć w rodzinnych zasobach lub 
kupić za grosze nawet podniszczone 
okazy z  tamtych lat, warto pokusić 
się o ich odnowienie we własnym za-
kresie. Po własnoręcznych przerób-
kach z pewnością zyskają one na ory-
ginalności, dzięki czemu bedziemy 
mogli cieszyć się ich wyjątkowością. 
A dodatkowo satysfakcja z własnego 
dzieła gwarantowana! 

CZAS „PATYCZAKÓW”
Meble pochodzące z lat 60. i 70. ubie-
głego stulecia były odpowiedzią 
na powstawanie małych mieszkań 
w ówczesnym budownictwie wieloro-
dzinnym. Masywne sprzęty w  stylu 
artdecowskim zbytnio przytłaczały 
niewielką przestrzeń, powstała więc 
potrzeba tworzenia lekkich, niewiel-
kich gabarytowo mebli. Zamiast cięż-
kich przysadzistych bufetów pro-
jektowano niewielkie kredensy, ol-
brzymie biblioteki zastąpiono lek-
kimi regałami na książki, masywne 
stoły delikatnymi stolikami. Z  cza-

sem zwracano jeszcze większą uwagę 
na maksymalny sposób wykorzysta-
nia przestrzeni, co spowodowało po-
jawienie się tzw. meblościanek. Ce-
chą wspólną wszystkich tych sprzę-
tów była lekkość formy osiągana 
m.in. oparciem korpusów mebli 
na cienkich ustawionych pod sko-
sem nóżkach – stąd nazwa tej formy 
mebli „patyczaki”. Wolna od zabu-
dowy podłoga również optycznie po-
większała przestrzeń mieszkania. 
Trend ten utrzymywał się aż do mo-
mentu wprowadzenia do masowej 
produkcji meblościanek z  płyty 

Najbardziej charakterystyczne przykłady „patyczaków”
Krzesła, stoliki, szafki nocne i RTV odznaczały się lekkością korpusu i zwężającym się ku dołowi nogom zazwyczaj 
toczonym – to dzięki stopniowemu zwężaniu się średnicy nóżek meble te zyskują swój niepowtarzalny wygląd. 
Jednocześnie są one bardzo funkcjonalne – zamykane szafki, otwarte półki i liczne szuflady tworzą wygodną przestrzeń 
do przechowywania, a dzięki wysokim nóżkom można bez problemu zadbać o porządek w mieszkaniu, łatwo je też 
przestawić z miejsca na miejsce, zmieniając w ten sposób częściej aranżację wnętrza. 
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wiórowej, które dla uzyskania sta-
bilności wspierano na pełnych coko-
łach. Wtedy również pogorszyła się 
jakość korpusów mebli.

KONSTRUKCJA MEBLI
Stare meble z lat 60. i 70. wykonane 
są zazwyczaj z  litego drewna, płyty 
wiórowej lub płyty stolarskiej, czyli 
klejonki sosnowej. Powierzchnię czę-
ści konstrukcyjnej pokrywano for-
nirem, czyli cienkimi płatami szla-
chetnego drewna np. orzecha. Wy-
raźnie zarysowany rysunek drewna 
sprawiał, że fornir pełnił na meblach 
PRL funkcję dekoracyjną i nadawał 
im szlachetny wygląd. Po przykleje-
niu do mebla fornir pozostawał wciąż 
delikatny, dlatego jego powierzch-
nię zabezpieczano warstwą bardzo 
odpornego, chemoutwardzalnego la-
kieru. Taka konstrukcja płyt mebli 
z tamtych lat utrudnia ich renowację. 
Zdarcie forniru odsłania tę mniej es-
tetyczną część mebla, czyli płytę me-
blową. Aby mebel nie stracił walorów 
estetycznych, należy dokładnie usu-
nąć powłokę lakieru, jednocześnie 
nie naruszając delikatnego forniru. 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Renowacja mebli powinna zacząć się 
od oceny ich stanu technicznego. Na 
tej podstawie będziemy mogli opraco-
wać dalszy plan działania oraz zgro-
madzić niezbędne narzędzia i prepa-
raty. Po wstępnych oględzinach roz-
kręcamy częściowo meble – jest to 
obowiązkowe ze względu na to, że 
mamy wówczas łatwiejszy dostęp do 
wszystkich jego zakamarków. Nie 
oznacza to oczywiście konieczności 
całkowitego demontażu mebla. Roz-
kręćmy tylko te elementy, które mają 
być odnawiane – w przypadku biblio-
teczki, komody czy regału odkręcamy 
jedynie drzwiczki i  demontujemy 
szuflady, pozostawiając korpus mebla 
w całości. 

ODNAWIAMY STARE 
POWŁOKI
W meblach z  tamtych lat zniszczona 
jest zazwyczaj warstwa wierzchnia la-
kieru. Jeśli jego stan wymaga całko-
witego usunięcia, szlifujemy go za po-
mocą papieru ściernego lub szlifierki. 
Pierwszy wariant jest bardzo cza-

sochłonny, a  w  przypadku stosowa-
nia szlifierki brak wprawy w  używa-
niu urządzenia może doprowadzić do 
uszkodzenia warstwy forniru. Można 
też zastosować specjalne środki che-
miczne – preparaty te sprawiają, że 
stare powłoki wykończeniowe mebli 
pęcznieją i w rezultacie można je usu-
nąć za pomocą szpachelki. Bardziej 
skuteczną metodą usunięcia war-
stwy lakieru jest użycie opalarki. Jej 
działanie jest zbliżone do funkcjono-
wania suszarki do włosów – urządze-
nie podgrzewa powietrze do wysokiej 
temperatury, dzięki czemu lakier się 
rozwarstwia i można usunąć go z po-
wierzchni starego mebla za pomocą 
szpachelki.

CO Z UBYTKAMI?
Jeśli w  powierzchni forniru znaj-
dują się jedynie niewielkie pęknię-
cia i  rysy, możemy je zamaskować 
szpachlą w kolorze dopasowanym do 
barwy drewna. W  przypadku więk-
szych ubytków w  postaci kilkucen-
tymetrowych dziur w  fornirze, na-
leży dokleić fragmenty materiału, aby 
uzyskać jednolitą powierzchnię.
Zacznijmy od wyrównania krawę-
dzi ubytku. Meble z czasów PRL 
mają zazwyczaj uszczerbki forniru 

Skąd wziąć fornir?
Fornir to cienkie (od 0,1 
do 8,0 mm) płaty drewna 
uzyskiwane przez skrawanie 
płaskie lub obwodowe drewna. 
Trwały i atrakcyjny wizualnie 
jest fornir modyfikowany – to 
półfabrykat, który powstaje 
poprzez prasowanie ze 
sobą wielu cienkich arkuszy 
drewna, a następnie cięcie 
ich poprzecznie – dzięki temu 
otrzymywany jest powtarzalny 
wzór, który nie zawiera sęków 
czy innych wad typowych dla 
naturalnego drewna. Forniry 
sprzedawane są w płatach 
– kupimy je w serwisach 
drzewnych, centrach 
meblowych oraz marketach 
budowlanych. Mały kawalek 
forniru możemy z pewnością 
uzyskać u znajomego stolarza.
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o  nieregularnych kształtach, więc 
za pomocą noża malarskiego należy 
przyciąć krawędzie ubytku, aby uzy-
skał on maksymalnie regularny wy-
miar. Ma to ogromne znacznie, po-
nieważ w  to miejsce należy przy-
kleić łatkę z nowego arkusza forniru, 
a znacznie łatwiej będzie nam wyciąć 
fragment zbliżony kształtem do pro-
stokąta, niż zasklepiać dziurę o niere-
gularnych krawędziach. Po wycięciu 
odpowiedniej łatki należy ją przykleić 
klejem do drewna a nastepnie zasto-
sować  zacisk stolarski. 

PONOWNE SZLIFOWANIE 
Kolejnym etapem metamorfozy, ja-
kiej poddamy swój stary mebel, jest 
szlifowanie wykończeniowe. Pozwala 
ono usunąć niewielkie pozostałości 
lakieru, resztki szpachli, a  także wy-
gładzić powierzchnię mebla. Szlifo-
wanie wykończeniowe możemy wy-
konać ręcznie np. za pomocą gąbki 
szlifierskiej lub przy użyciu szlifierki 
mimośrodowej. Pamiętajmy jednak, 
aby stosować papier ścierny o  wyso-
kiej gradacji np. P400 lub P600.

MALOWANIE KOŃCOWE 
Meble PRL możemy wykończyć 
na kilka różnych sposobów. Jeśli 
chcemy uzyskać jednolitą powierzch-
nię, spod której nie będzie widoczna 
faktura forniru, zastosujmy emalię 
do drewna lub farbę kredową. W ten 

sposób uzyskamy idealne krycie 
i  jednolitą barwę. Pamiętajmy jed-
nak, że warto zabezpieczyć warstwę 
dekoracyjną nakładając wosk jako 
finalną powłokę, dzięki czemu ko-
lor będzie trwalszy. Natomiast jeśli 
chcemy, aby rysunek drewna pozo-
stał widoczny, wybierzmy do wykoń-
czenia wosk, olej lub lakier. Wosk po-
woduje, że drewno ma delikatny sa-
tynowy połysk i  jest gładkie. Olej 
z  kolei daje najbardziej naturalny 
efekt, a  drewno nim pokryte spra-
wia wrażenie surowego. Największy 
połysk uzyskamy, stosując lakier. 
Pamiętajmy jednak, że w  sprzedaży 
dostępne są lakiery o  różnym stop-
niu połysku, więc za ich pomocą mo-

żemy uzyskać również efekt mato-
wej powierzchni.  Bardzo zniszczone 
fronty mebli można wykończyć, ma-
lując je w efektowny wzór za pomocą 
szablonu.  

Odnowienie frontów z forniru 
i pomalowanie ich na nowo lakierem, 
woskiem lub olejem przywraca 
meblom ich pierwotny wygląd.

Pomalowanie szafki z PRL na 
kryjący nietypowy dla drewna 
kolor zmienia charakter 
aranżacji.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby fronty drewnianych szafek pomalować w geometryczne lub 
ornamentowe wzory za pomocą szablonu. 

STYL MEBLI Z CZASÓW 
PRL IDEALNIE 

WKOMPONOWUJE SIĘ 
W WIELE AKTUALNYCH 

TRENDÓW: 
SKANDYNAWSKI, 

VINTAGE, LOFTOWY 
I MINIMALISTYCZNY 
ORAZ EKLEKTYCZNY.
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MODA NA PRODUKTY PRZEMYSŁOWE WE WNĘTRZACH LOFTOWYCH SIĘGNĘŁA 
RÓWNIEŻ PO SEKTOR ROLNY I SPOŻYWCZY. POPATRZMY, JAK SPRAWDZAJĄ SIĘ 
W TYCH ARANŻACJACH SKRZYNKI NA OWOCE. 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

SKRZYNKI 
Metamorfozy  
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W modzie są nie tylko sło-
iki do przetworów wyko-
rzystywane jako wazony 

i świeczniki, pękate gąsiory na wino 
oraz soki, stare, stylizowane bańki 
na mleko czy wiadra. Ostatnio prym 
wiodą skrzynki na owoce i warzywa, 
i to już nie tylko te wykonane z su-
rowego drewna, ale również bardziej 
przemysłowe z tworzyw sztucznych. 

Decydując się na własną przygodę 
z przeróbką skrzynki na owoce, zo-
baczmy, jakie możliwości przynoszą 
te niepozorne przedmioty.  

DREWNIANA SKRZYNKA 
ZAMIAST PUDŁA Z PLASTIKU 
Prosta skrzynka na owoce okazała 
się przedmiotem bardzo nośnym 
zarówno pod względem funkcjo-

nalnym, jak i  estetycznym. Przede 
wszystkim bardzo praktyczna oka-
zała się jej podstawowa, pierwotna 
funkcja: przechowywanie. Prostopa-
dłościenny kształt i spora pojemność 
sprawiają, że można je wykorzystać 
w  roli pojemnika na zapas owoców 
i  warzyw, ale też np. odzieży, obu-
wia, bielizny pościelowej czy ręczni-
ków trzymanych na strychu czy 

Metamorfozy  
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 Farby kredowe  
Można je nakładać nawet na 
nieprzeszlifowane powierzchnie 
skrzynek. Klimatyczne 
przecierki, przenikanie różnych 
barw, zmatowienia, ślady 
pociągnięcia pędzla – to efekty, 
które łatwo uzyskamy dzięki 
farbom kredowym. Z dodatkiem 
specjalnych preparatów pozwalają 
one uzyskać także efekt 
spękania. Pamiętajmy jednak, że 
powłoka farb kredowych może 
być dość krucha i podatna na 
obtarcia. Paleta kolorów farb 
kredowych jest dość szeroka, 
ale w większości przypadków są 
to odcienie pastelowe, rozmyte, 
rozbielone. 

Czym pomalować drewniane skrzynki? 
 Farby akrylowe

To wodorozcieńczalne emalie 
przeznaczone do malowania powierzchni 
różnych materiałów. Przez producentów 
określane one są je jako farby do drewna 
i metalu. Są dostępne w wielu kolorach, 
są też farby do drewna i metalu, których 
kolor można uzyskać w mieszalniku. 
Mogą być kryjące, ale gdy chcemy 
podkreślić naturalny wygląd litego 
drewna, możemy też użyć transparentnej 
farby. Pomalowana nią powierzchnia ma 
delikatny satynowy połysk, jakby została 
ona nawoskowana. Farby akrylowe 
mają neutralny zapach, a już po godzinie 
powierzchnia mebla będzie sucha. Są 
też farby zawierające pigmenty, które 
nadają powierzchniom metaliczne 
wykończenie.

w  garderobie. Atutem w  tym przy-
padku są ażurowe ścianki skrzynek, 
zapewniające dopływ świeżego po-
wietrza do przechowywanej w  nich 
zawartości. 

OD SKRZYNKI DO MEBLA
Gabaryty skrzynek, zwarty kształt 
stał się jednak pretektem do wyko-

rzystania skrzynek jako części me-
bli: stelaży stolików, ław i taboretów, 
pojemników wsuwanych w  regały 
czy szuflad. Drewniane, nieoszlifo-
wane pojemniki na owoce okazały 
się materiałem doskonałym do prze-
róbek – ich zastosowanie ogranicza 
jedynie wyobraźnia. W sklepach i ga-
leriach pojawiły się również sprzęty, 

wykorzystujące skrzynki z tworzywa 
sztucznego –  to twórczy potencjał – 
nowe, intensywne kolory ożywiają 
industrialne wnętrza. Skrzynkowe 
meble można kupić gotowe i  wyko-
nać samodzielnie, warto sprawdzić, 
czy przypadkiem w naszym mieście 
nie są organizowane warsztaty wyko-
nywania takich mebli. 
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INNE ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWYCH MATERIAŁÓW

Kubik z drewnianych deszczułek spiętych 
pasami transportowymi sprawdzi się w roli 
stolika nocnego. 

Jak zrobić stolik kawowy niskim kosztem? Wystarczy połączyć ze sobą poziomo dwie 
drewniane palety transportowe, przykręcić od spodu kółka i pomalować zmywalną farbą! 
Spodnią paletę można wykorzystać jako praktyczną półkę. 

Doskonały pomysł na proste, 
mobilne łóżko. Materac 
położono na stelażu wykonanym 
z drewnianych palet, do których 
przykręcono kółka.  

Podniszczona metalowa szafka z fabrycznej 
szatni tworzy element centralny loftowej 
aranżacji pokoju. Surową kompozycję 
ocieplają kolorowe książki i świeże kwiaty.

Drewniana szpula od przemysłowego drutu 
może posłużyć jako praktyczny stolik. Surowe 
drewno wystarczy pomalować bezbarwnym 
lakierem lub lakierobejcą. 

Pomysł na oryginalną lampę. Przemysłowy 
kabel, na którym zawieszono oprawkę 
żarówki, oplata konar pnia drzewa. 
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ŻADNE POMIESZCZENIE 
NIE PRZESZŁO 
W OSTATNICH LATACH 
TAKIEJ METAMORFOZY JAK  
ŁAZIENKA. NOWOCZESNE 
TECHNOLOGIE 
ZASTOSOWANE W PRODUKCJI 
ŁAZIENKOWYCH SPRZĘTÓW 
SPRAWIŁY, ŻE TRADYCYJNE 
FUNKCJE WYKONUJE 
SIĘ ŁATWIEJ, SZYBCIEJ 
I OSZCZĘDNIEJ. 

w łazience
INNOWACJE

Zarówno przestronne, jak i mniejsze łazienki z powodzeniem 
mogą dziś zostać zaprojektowane oraz wyposażone w sprzęty 
najnowszej generacji, które nie tylko ułatwiają korzystanie ze 

wszystkich funkcji higienicznych, ale też stają się estetyczną wizy-
tówką domu czy mieszkania. Współczesna łazienka nie jest już bo-
wiem przestrzenią o marginalnej wartości, lecz wysmakowaną, ele-
gancką i zaaranżowaną z myślą o komforcie użytkowników, a także 
o  ochronie środowiska. Nowoczesne wyposażenie ułatwia również 
bieżącą eksploatację łazienki – kształt sprzętów i specjalne powłoki 
sprawiają, że łatwiej utrzymać ją w czystości. Innowacyjne rozwiąza-
nia technologiczne zastosowane w  łazienkowych urządzeniach po-
zwalają też oszczędzać wodę i energię. 
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PRYSZNIC NA MIARĘ XXI WIEKU
Odpływy liniowe 
Łazienkowy prysznic przeszedl chyba największą 
metamorfozę. Nowoczesna technologia pozwala 
na aranżację łazienki z natryskiem w formie kabiny 
prysznicowej bez brodzika. Jest to możliwe dzięki 
specjalnym wpustom prysznicowym instalowanym 
w płaszczyźnie podłogi. Prysznic bez brodzika ma 
wiele zalet – nie ingeruje w przestrzeń łazienki, 
ułatwia komunikację między strefą mokrą a suchą 
łazienki, nie tworzy bariery dla osób starszych 
i dzieci. Wizualnie nie przytłacza wnętrza, a nawet 
sprawia, że nabiera ono lekkości. Odpływy liniowe 
mają też większą płaszczyznę odbioru wody. 
Można je zamontować praktycznie w dowolnym 
miejscu posadzki prysznica, zazwyczaj jednak 
umieszcza się je blisko ściany, co pozwala 
uniknąć wylewania się wody poza obręb posadzki 
prysznica. Ścienne modele odpływów liniowych 
montuje się w ścianie tuż nad podłogą. 

Kabina z powłoką hydrofobową
Szklane ściany kabin prysznicowych przysparzają 
sporo kłopotów w utrzymaniu w czystości. Szkło 
nie jest idealnie gładkie, a sole mineralne zawarte 
w wodzie osadzają się na nim, tworząc kamienny 
nalot. Dlatego najlepiej wybrać kabinę prysznicową 
z powłoką hydrofobową, dzięki której krople wody 
łączą się i spływają wraz z zanieczyszczeniami. 
Brud nie przylega do powierzchni szkła, szybciej 
i łatwiej się go usuwa. Powłoka hydrofobowa jest 
trwała – skutecznie zabezpiecza przed zabrudzeniami 
nawet przez kilka lat. Jej trwałość można dodatkowo 
przedłużyć, czyszcząc szkło odpowiednimi środkami 
oraz ściągając wodę ze ścianek kabiny ściągaczką.

Ultrapłaski brodzik ze zintegrowanym 
odpływem
Wielu osobom trudno sobie jednak wyobrazić prysznic zupełnie 
pozbawiony brodzika. Te są jednak coraz bardziej płaskie, a w tej 
chwili łazienki doczekały się brodzików wręcz zlicowanych 
z płaszczyzną posadzki. Absolutnie płaskie brodziki dostępne 
są w kilku rozmiarach, mogą być też przycinane na wymiar 
w fabryce lub na miejscu montażu. Bezrantowe wykończenie 
brodzika umożliwia jego instalację w posadzce, odpływ 
jest umieszczony centralnie na dnie brodzika. Innowacyjna 
technologia nadruku umożliwia zastosowanie 20 atrakcyjnych 
dekorów w różnych stylach. Dzięki klasie antypoślizgowości 
A (PN12), zapewnia także większe bezpieczeństwo kąpieli pod 
prysznicem. 

WYKONUJĄC W ŁAZIENCE PRYSZNIC 
BEZ BRODZIKA, NALEŻY KONIECZNIE 

PAMIĘTAĆ O WKLEJENIU TAŚM 
USZCZELNIAJĄCYCH NA POŁĄCZENIU PŁYTY 

NATRYSKU 
Z PODŁOGĄ ŁAZIENKI. 
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WC NOWEJ GENERACJI

Miski ustępowe bezkołnierzowe 
Miski bezrantowe, zwane również bezkołnierzowymi 
mają konstrukcję ułatwiającą czyszczenie, a w połączeniu 
z innowacyjnym systemem spłukiwania gwarantują 
mniejsze zużycie wody. W konstrukcjach misek ustępowych 
tradycyjnych sedes otacza obrzeże, pod którym gromadzi 
się brud – jest to zarazem miejsce trudno dostępne dla 
osoby czyszczącej toaletę. W modelach bezkołnierzowych 
brak obrzeża otaczającego miskę sprawia, że w muszli nie 
ma przestrzeni i zakamarków, w których mogłyby rozwijać 
się bakterie. Sprawne czyszczenie jest zapewnione również 
dzięki dynamicznemu przepływowi wody. Wypływająca 
woda spłukująca powierzchnię nie jest prowadzona 
pod zamkniętym z trzech stron kołnierzem, lecz płynie 
dynamicznie kanałem wokół misy. Również owalny 
kształt muszli powoduje, że z zewnątrz jest ona łatwa do 
czyszczenia. W ofertach producentów są miski z dodatkową 
powłoką na ceramice (powłoki o nazwie Ceramicplus). 

Stelaż do płytkiej zabudowy WC
Standardowe stelaże podtynkowe z miską WC montuje 
się na głębokości 15 cm, ale są również modele 
dostosowane do płytkiej zabudowy, zaledwie 9-11 cm 
głębokości. Konstrukcja ma szerokość 58 cm, a łapy 
stelaża ułatwiają regulację wysokości miski WC 
w zakresie 12 cm. Choć stelaż zajmuje tak niewiele 
miejsca, jest stabilny i wytrzymały, a zawieszona na nim 
miska wytrzyma obciążenie nawet 400 kg. Ma wydajny 
i cichy zawór napełniający, ekologiczną regulację zaworu 
spustowego w zakresie 2/4 l, 3/4,5 l lub 3/6 l. Idealne 
rozwiązanie do małych łazienek. 

Stelaż WC z regulacją wysokości 
sedesu 
W domach wielopokoleniowych sprawdzą się sprzęty 
z możliwością indywidualnego dopasowania np. wysokości 
zawieszenia. Dotyczy to również miski ustępowej: nisko 
zamontowana nie jest zbyt wygodna dla postawnych 
użytkowników, a wysoko zawieszona może okazać się 
niedostępna dla dzieci. Idealne rozwiązanie tego problemu 
stanowi stelaż z regulacją wysokości – wystarczy nacisnąć 
przycisk, aby płynnie zmieniać położenie miski WC 
w zależności od własnych potrzeb. 

Deska wolnoopadająca z funkcją 
wypinania jednym przyciskiem 
Niektóre deski mają funkcję łatwego wypinania, 
która umożliwia szybki demontaż deski sedesowej. 
Po naciśnięciu zaledwie jednego przycisku (lub 
w niektórych modelach dwóch) bez trudu można 
zdjąć deskę z muszli sedesowej. Styk zawiasów 
z powierzchnią ceramiki to miejsce, gdzie często 
gromadzi się brud i rozwijają bakterie. Funkcja łatwego 
wypinania pomoże wyczyścić wszystkie zakamarki 
sedesu oraz utrzymać w czystości zarówno miskę WC, 
jak i samą deskę, którą można wygodnie umyć, np. nad 
wanną. 
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WOKÓŁ WANNY

Wyprofilowana wanna oszczędzająca wodę
O tym, jak cenna jest woda i to w wielu aspektach, nie trzeba dzisiaj nikogo 
przekonywać. Dla wielu osób jej wartość przekłada się przede wszystkim na 
wysokość rachunków. Odpowiednio ukształtowana wanna z akrylu pozwoli 
na oszczędności. By je uzyskać, zwróćmy uwagę na pojemność wybranego 
przez nas urządzenia. Może ona wynosić od około 80 do ponad 400 l. 
Wpływ na oszczędności mają nie tylko wymiary wanny, ale także sposób 
ukształtowania ścianek, np. kąt ich nachylenia czy siedziska lub szerokość 
rantu. Akryl jest materiałem długo utrzymującym ciepło, dzięki czemu 
podczas kąpieli nie musimy dolewać wody. Oszczędności będą jeszcze 
większe, jeśli zamontujemy wannę na nośniku styropianowym, który działa 
podobnie jak termos. 

Baterie dostosowane 
do wanien wolnostojących
Wanna umieszczona w centralnym 
miejscu łazienki wymaga specjalnego 
rozprowadzenia instalacji wodno- 
-kanalizacyjnej, aby zapewnić właściwie 
działający system doprowadzenia 
wody i odprowadzenia ścieków. Do 
wanien wolnostojących z reguły 
montuje się stojące baterie wannowe 
podłogowe. W tej grupie baterii 
możemy wybierać spośród modeli 
jedno- i dwuuchwytowych oraz 
termostatycznych. Producenci nie 
zapomnieli o wielbicielach stylistyki 
retro – z myślą o nich przygotowane 
zostały również odpowiednio stylizowane 
kolekcje. 

Schowki w obudowie wanny 
Gotowa obudowa to najłatwiejszy sposób wykończenia wanny. Wystarczy 
kupić model ze specjalnymi osłonami frontowymi. Są nieskomplikowane 
w montażu oraz gwarantują łatwy dostęp do instalacji, co jest ważne zwłaszcza, 
gdy jest ona wyposażona w hydromasaż. Gotową obudowę trzeba kupować 
z oferty producenta wanny, tylko wtedy jest pewność, że będzie pasowała. 
Wyprofilowane półeczki, szafki, szuflady czy schowki to dodatkowe miejsce na 
kosmetyki, środki czystości, przybory toaletowe. Na otwartych półkach można 
też trzymać lekturę, która umili czas spędzony w kąpieli. Gdy decydujemy się 
samodzielne wykonanie obudowy, pamiętajmy, że użyte materiały muszą być 
odporne na wilgoć. 
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ŁAZIENKA NALEŻY DZISIAJ 
DO POMIESZCZEŃ, 
KTÓRYCH URZĄDZANIE 
JEST TAK SAMO WAŻNE, 
JAK KUCHNI CZY SALONU. 
MA TO ZWIĄZEK NIE TYLKO 
Z POSZERZENIEM JEJ 
FUNKCJI – RÓWNIE WAŻNA 
JAK HIGIENICZNA STAŁA SIĘ 
JEJ ROLA REPREZENTACYJNA 
ORAZ RELAKSACYJNA. 

w modnej łazience

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

ŚWIATŁO

Ł azienka postrzegana jest co-
raz częściej jako wnętrze 
o  charakterze reprezentacyj-

nym. Dużą rolę w kreowaniu takiego 
wielofunkcyjnego pomieszczenia od-
grywają nie tylko odpowiednio do-
brane materiały wykończeniowe i sa-
nitariaty, równie istotne jest dobrze 
zaplanowane oraz dobrane oświetle-
nie sztuczne. Podstawą wygodnego 
korzystania z  tego pomieszczenia 
jest oświetlenie ogólne oraz robocze 
zamontowane przy lustrze. Jednak 
poza funkcją czysto użytkową przy 
pomocy światła sztucznego można 
choćby podkreślić różnice funkcjo-
nalne nawet w  niewielkiej łazience. 
Jeśli chcemy nadać temu pomiesz-
czeniu nowoczesny, modny wize-
runek, nie możemy ograniczać się 
tylko do użytkowej funkcji oświetle-
nia – równie ważna jest jego rola de-
koracyjna. Dzisiaj nietrudno spro-
stać temu zadaniu. Naszym sprzy-
mierzeńcem są różnorodne rodzaje 
opraw oraz nowoczesne źródła świa-
tła. Zmiany w  myśleniu o  łazience 
przełamały także barierę w  używa-
niu opraw. Wkroczyły bowiem do niej 
również takie, które jeszcze do nie-
dawna kojarzono z salonami czy sy-
pialniami. Najwygodniej, gdy oświe-
tlenie ogólne, robocze i dekoracyjne 
jest zamontowane na niezależnych 
obwodach – wtedy można je włączać 
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jednocześnie lub osobno. To także 
rozwiązanie sprzyjające oszczędza-
niu energii, gdy na przykład korzy-
stamy tylko z  toalety lub ze strefy 
kąpielowej.

OŚWIETLENIE OGÓLNE 
W ROLI DEKORACYJNEJ
Obecność opraw świetlnych usytu-
owanych na suficie, które będą do-
świetlały każdy zakątek łazienki to 
konieczność. Do oświetlenia ogól-
nego tego pomieszczenia jeszcze do 
niedawna stosowało się oszczędne 
w  formie plafoniery, czyli płaskie 
oprawy natynkowe zamknięte cał-
kowicie lub częściowo. Uważano, że 
tego typu lampy doskonale podkre-
ślają użytkowy charakter tego wnę-
trza. Od kiedy poszerzyliśmy funk-
cjonalną rolę łazienki, do ich oświe-
tlenia ogólnego proponuje się oprawy 
o  znacznie bogatszej formie. Nawią-
zującej do ozdobnych żyrandoli, czę-
sto o  proweniencji wręcz pałacowej. 
Także wykorzystywane do oświetle-
nia ogólnego plafoniery przybierają 
wymyślne formy. Składają się one 
z  podstawy okrągłej, kwadratowej 
lub owalnej, z której wychodzą liczne 
ramiona z  delikatnymi źródłami 
światła. Oprawy tego typu są bar-
dzo dekoracyjne, dzięki elementom 
ozdobnym wykonanym z  tworzyw 
sztucznych, metalu lub szkła naśla-

dującego na przykład szlifowane 
zdobienia kryształowe. Nadają one 
łazienkom charakter salonu kąpie-
lowego np. w modnym hollywoodz-
kim stylu glamour. Ich przeciwień-
stwem są lampy w drucianym kloszu 
w  stylu industrialnym. Ich lekka 
forma doskonale komponuje się 

DOBRE I STYLOWE OŚWIETLENIE LUSTRA TO NIE TYLKO 
SPEŁNIENIE PODSTAWOWYCH ZASAD DOŚWIETLENIA STREFY 

ROBOCZEJ, ALE TEŻ WAŻNY ELEMENT DEKORACYJNY ŁAZIENKI. 
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z  wyposażeniem łazienki i  współgra 
z  geometrycznymi kształtami ele-
mentów wykończenia oraz wyposaże-
nia. Warto je wykorzystywać choćby 
w tych niewielkich pomieszczeniach 
– dzięki ażurowej konstrukcji lampy 
dodają im przestronności.

W ROLI AKCENTUJĄCEJ
Jeśli chcemy podkreślić prestiżową 
oraz reprezentacyjną rolę łazienki, 
pamiętajmy o  walorach oświetlenia 
punktowego. Może ono posłużyć wy-
dobyciu urody licznych elementów 
wyposażenia oraz niewielkich detali, 
a także okładzin ściennych czy pod-
łogowych. Doskonały efekt dekora-
cyjny daje podświetlenie wnęk oraz 
nisz często obecnych w  łazienkach. 
Mogą być one wynikiem zabudowy 
sprzętów podwieszanych, takich jak 
miski sedesowe czy bidetowe oraz 
umywalki. Równie często wnęki i ni-
sze spotyka się nad wanną. Podświe-
tlone sprawią, że wnętrze będzie się 
wydawało większe, nada mu także 
głębię. Efekt jest szczególnie wyrazi-
sty, gdy tego typu uskoków jest kilka 
i mają one rytmiczny układ, tzn. po-
wtarzają się symetrycznie w  pio-
nie lub poziomie. Oświetlone w  ten 
sposób rozbijają również monoto-
nię ścian. W podświetlonych niszach 
i  wnękach możemy wyeksponować 
szklane misy, wazy lub słoje wypeł-
nione muszlami, kąpielowymi akce-

soriami lub kwiatami. Można w nich 
także zawiesić obrazy albo plakaty 
–  wówczas nawet nieduża łazienka 
zamieni się w przytulny pokój kąpie-
lowy. Do tego rodzaju aranżacji warto 
wykorzystywać dyskretne światło 
punktowe czy rozproszone oświetle-
nie bezoprawowe. Nadal używa się 
halogenów, a  także lamp ledowych, 
np. w  postaci pasków lub taśm, na 
których umieszczone są diody. 

TAŚMY LED – POTENCJAŁ 
DEKORACYJNY
Taśmy LED za sprawą niezwykłej 
giętkości mogą być użyte w  miej-
scach trudno dostępnych dla trady-
cyjnych źródeł światła. Często wpusz-
cza się je w  krawędzie ram luster, 
mebli łazienkowych, a nawet w fugi 
między płytkami czy w  podłogi. Je-
śli zależy nam na mocnym efekcie 
dekoracyjnym, użyjmy taśmy z  dio-
dami o  zmieniających się kolorach, 
które można zmieniać pilotem.

 RÓŻNORODNOŚĆ 
WYKORZYSTYWANYCH 
W ŁAZIENKACH OPRAW 
ŚWIETLNYCH POZWALA 

NADAĆ TYM WNĘTRZOM 
SPERSONALIZOWANY 

CHARAKTER.
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ŚWIATŁO W NIETYPOWYCH 
MIEJSCACH
W  nowoczesnych aranżacjach spo-
tyka się również oprawy punktowe 
projektowane z myślą o oświetleniu 
posadzki oraz spotykanych w  du-
żych salonach kąpielowych scho-
dów. Umieszcza się je w  podstop-
nicach lub dolnych partiach ścian. 
Takie rozwiązanie nadaje scho-
dom charakter dekoracyjnego de-
talu, a  przy tym służy bezpieczeń-
stwu użytkowników. Światło za-
montowane tuż przy podłodze lub 
w podstopnicach wyeksponuje rów-
nież ich okładzinę. Najczęściej są 
to lampy LED. Wyróżnia je odpor-
ność na uszkodzenia mechaniczne. 
Są bardzo dyskretne i zintegrowane 
ze źródłem światła. Zrównanie z  li-
cem płaszczyzny, w której je zamon-
towano, sprawia, że nie zaczepimy 
o nie stopą. Efekt dekoracyjny daje 
także użycie oświetlenia światłowo-
dowego. Przestrzeń łazienki wzbo-
gacają także podświetlane umy-

walki wykonane z  przezroczystych 
lub półprzezroczystych materia-
łów. Źródła światła są w nich ukryte 
i podkreślają kształt podświetlonych 
sanitariatów.

W SUFICIE PODWIESZANYM
To sposób oświetlania łazienki, który 
wszedł już do kanonu rozwiązań sto-
sowanych w tym pomieszczeniu. Jest 
dyskretny i nie ingeruje w przestrzeń. 
Warto go użyć, by poprawić proporcje 
wnętrza. Sprawdza się na przykład 
w  łazienkach stosunkowo długich 
i  wysokich, usytuowanych w  środku 
planu domu, jakich nie brakuje w sta-
rych kamienicach czy budynkach jed-
norodzinnych. Sufit na wieszakach 
obniża pomieszczenie o  co najmniej 
8 cm, pozwala więc uniknąć efektu 
studni. Wymiarami opraw świetl-
nych, liczbą punktów oraz sposobem 
ich montażu – nad sufitem lub w nim 
– możemy modyfikować wysokość su-
fitu, a także budować układy świetlne 
na różnych poziomach. 
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BUTIKOWE INSPIRACJE

w kąpieli
WIOSNA

BARWY I AROMATY
Kąpielowe sole, balsamy, mleczka, mydła i olejki wpływają regenerująco na nasze ciało 

– rozluźniają napięcie mięśni, zmiękczają i ujędrniają skórę, udrażniają drogi oddechowe poprzez 
kapielową inhalację. Wybierajmy te o pięknych kwiatowych zapachach, przyjemnej wiosennej 

kolorystyce, ale przede wszystkim bazujące na naturalnych składnikach. W wannie i wokół 
niej zrobi się barwnie, pachnąco, a zwykła kąpiel przerodzi 

się w prawdziwy relaksująco-odświeżający rytuał SPA, 
pobudzający w nas życiową energię.

ŚWIEŻOŚĆ WIOSNY TO ZAPACHY, 
KOLORY, SŁONECZNE REFLEKSY. NIC 
TAK PRZYJEMNIE I INTENSYWNIE NIE 
TCHNIE W NAS ENERGII, JAK AURA TEJ 
PORY ROKU. WPROWADŹMY WIOSENNE 
MOTYWY TAM, GDZIE ZWYKLE ODDAJEMY 
SIĘ KĄPIELOWYM LUB HIGIENICZNYM 
ZABIEGOM. BĘDZIE NAM MILEJ RANO 
WSTAĆ CZY ODPOCZĄĆ PO CIĘŻKIM 
DNIU PRACY.

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska
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KONIECZNIE ŻYWE KWIATY
Nic tak nie wprowadza klimatu wiosny, jak żywe kwiaty, 
których bogactwo odmian właśnie o tej porze roku 
zachęca do dekorowania wnętrz i ozdabiania przestrzeni 
mieszkalnych. Coraz bardziej popularnym trendem, 
zaczerpniętym z aranżacji hotelowych, jest wprowadzanie 
roślin doniczkowych i kwiatów ciętych do łazienek. Poza 
niezwykle miłym walorem dekoracyjnym pięknie pachnące 
kwiaty, takie jak hiacynty, lilaki, konwalie wypełnią łazienkę 
cudownym, naturalnym zapachem.

KOLORY I MOTYWY WIOSNY NA STOPACH...
Radość wiosny to także pozbycie się ciepłych, grubych 
ubrań, poczucie zwiewności i lekkości. Zamiast grubych 
skarpet wreszcie możemy biegać po domu boso 
albo... np. w kolorowych japonkach. Te wielobarwne 
i bogate w egzotyczne wzory już teraz wprowadzą nas 
w wakacyjny nastrój i pozwolą przywołać najmilsze 
skojarzenia z letnim wypoczynkiem. Zaopatrzmy się 
w lekkie klapki na potrzeby korzystania z łazienki już teraz, 
a przydadzą nam się „jak znalazł”, kiedy wybierzemy się 
na przykład na majówkę.

...I POD STOPAMI 
Wiosenne motywy i kolory warto również przywołać 
w łazienkowych tekstyliach. Ręczniki, ręczniczki, gąbki, no 
i oczywiście najbardziej reprezentecyjne, dywaniki łazienkowe 
na ten czas niech będą kolorowe, krzykliwe, z wzorami 
roślinnymi i kwiatowymi. Warto skomponować grające ze sobą 
zestawy kolorystyczne i wprowadzić do łazienki nieco życia 
i ekstrawagancji. Wiosna to intensywne zielenie, żółcie, róże 
i fiolety, nawet jeśli za oknem jeszcze nie widać jej w pełnej 
krasie, w naszej łazience możemy mieć 
już maj!

WYGODNE 
W WANNIE

Spędzając czas w kąpieli 
z książką, dobrą kawą czy 

kieliszkiem wina, warto zadbać 
również o wygodną, relaksującą pozycję. Idealna w tym celu 
będzie wodoodporna pompowana poduszka, która odciąży 
kark, a jednocześnie pozwoli na miękkie oparcie głowy, zwykle 
wspieranej na twardym rancie wanny. Pompowane poduszki 
otulające szyję znajdziemy często na stoiskach z akcesoriami 
podróżniczymi lub samochodowymi. Na stoiskach 
drogeryjnych z kolei możemy znaleźć modele przyklejane do 
ściany wanny na ssawki lub zakładane na jej brzeg.
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SZKLANE ELEMENTY 
WYKOŃCZENIA 
I WYPOSAŻENIA 
WNĘTRZ SĄ OD LAT 
NA TOPIE. 
JAK ŻADNE INNE DODAJĄ 
POMIESZCZENIOM 
LEKKOŚCI ORAZ 
JE POWIĘKSZAJĄ. 
DO DYSPOZYCJI MAMY 
RÓŻNE ROZWIĄZANIA. 
SZCZEGÓLNIE GODNE 
UWAGI SĄ JEDNAK 
DRZWI WEWNĘTRZNE 
WYPEŁNIONE TAFLAMI 
SZKŁA.

pełne szkła

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

DRZWI
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Jasne, pełne światła, otwarte i da-
jące oddech wnętrza to trend, 
który na trwałe wpisał się w ka-

non urządzania naszych domów oraz 
mieszkań. Istotna jest w nim choćby 
możliwość płynnego łączenia prze-
strzeni i jej przenikanie się. Jednak 
nawet w tego typu stylizacjach także 
konieczne jest zamykanie niektórych 
pomieszczeń – to choćby łazienka czy 
też sypialnia. Zadziałają korzystnie 
także na przestrzeń strefy komunika-
cyjnej – jeśli nie jest ona doświetlona 
światłem naturalnym, przeniknie ono 
do holu lub korytarza z sąsiadującej 
z nimi sypialni, nawet gdy będzie za-
mknięta. Środkiem służącym tego 
typu realizacjom będą drzwi z róż-
nego rodzaju przeszkleniami. Mogą 
być utrzymane w tradycyjnym stylu 
lub też bardzo nowoczesne, na przy-
kład całkowicie przeszklone. 

TRADYCJA NA NOWO
Projektowanie drzwi z różnego ro-
dzaju przeszkleniami ma długą hi-
storię – to choćby pełne uroku skrzy-
dła z witrażami czy też fazowanymi 
„szybkami”. Warto je wykorzystać 
szczególnie wówczas, gdy zamie-
rzamy zaaranżować wnętrza w stylu 
klasycznym lub eklektycznym. Tego 

typu rozwiązania pasują również do 
wnętrz rustykalnych. Wykonywane 
współcześnie witraże powstają ze 
szkła bezpiecznego, które uniemoż-
liwia ich rozbicie. Do ich produkcji 
wykorzystuje się też wielowarstwowe 
folie. Mogą być nawet odporne na 
wilgoć, mróz, niskie i   wysokie tem-
peratury oraz promieniowanie UV. 
To sprawia, że są bardzo trwałe. 

MOŻLIWOŚCI 
DOPASOWANIA 

ZARÓWNO WIELKOŚCI 
PRZESZKLENIA SKRZYDŁA, 

JAK I JEGO FORMY 
MAMY W ZASADZIE 
NIEOGRANICZONE.   
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Sprawdzone szkło
Na poczucie bezpieczeństwa wpływ 
ma rodzaj szkła zastosowanego 
do skrzydeł drzwiowych. Zawsze 
powinno być ono bezpieczne, co 
sprawia, że jeśli zostanie rozbite, nie 
narazi nas na skaleczenie. Często 
jest ono hartowane, dzięki czemu 
ma bardzo dużą wytrzymałość. Jeśli 
będzie laminowane, sklejająca je folia 
lub żywica sprawią, że odłamki nie 
rozsypią się. Pozyskiwaniu światła 
i powiększaniu przestrzeni najlepiej 
slużą skrzydła z przeszkleniami 
przezroczystymi. Zachowaniu 
prywatności pomagają te wykonane 
ze szkła barwionego w masie lub 
matowego. Może być ono piaskowane 
albo trawione. Zmatowienia mogą być 
w dowolnym kolorze. Do dekoracyjnych 
wypełnień skrzydeł nadaje się też szkło 
ornamentowe. Walory intymności 
zapewni dowolnie wybrany przez nas 
wzór, który można nanieść na szkło.

NOWOCZESNY 
FUNKCJONALIZM
Drzwi z przeszkleniami doskonale 
pasują do nowoczesnych, minima-
listycznych aranżacji. W tego typu 
stylizacjach coraz częściej wykorzy-
stuje się skrzydła drzwiowe, które 
są w całości wykonane ze szkła. Je-
dynie ich okucia oraz inne akcesoria 
są wykonane z innych materiałów. 
Wówczas tafla szkła pełni funkcję 

konstrukcyjną. Szklane powierzch-
nie tworzące skrzydło można rów-
nież zamontować do wszelkiego ro-
dzaju ram, np. aluminiowych, drew-
nianych czy z PCW. Do popularnych 
należą też drzwi z przeszkleniami 
poziomymi różnej szerokości usytu-
owane rytmicznie na całej płaszczyź-
nie skrzydła oraz z przeszkleniami 
pionowymi biegnącymi wzdłuż ca-
łego skrzydła drzwiowego. 
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WYKOŃCZENIE 
TARASU, BALKONU 
CZY TEŻ ZAKĄTKÓW 
OGRODOWYCH 
WYMAGA PRACY 
I DUŻYCH NAKŁADÓW 
FINANSOWYCH. DZISIAJ 
JEDNAK ŁATWIEJ SOBIE 
Z TYM PORADZIMY 
– WYSTARCZY 
WYKORZYSTAĆ 
GOTOWE ELEMENTY.

kącik na gotowo

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

TARASOWY
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ŚCIANKI ZBUDOWANE 
Z PERGOL, TREJAŻY LUB PANELI 

OSŁONOWYCH MOŻNA 
CIEKAWIE ZAARANŻOWAĆ. 
DOBRYM POMYSŁEM BĘDZIE 

ZAWIESZENIE SKRZYNEK 
LUB DONIC. DOSKONALE 
WYGLĄDAJĄ ZARÓWNO 

ROŚLINY KASKADOWE, JAK 
I JEDNOROCZNE – ICH UŻYCIE 

OCIEPLI TAKI ANEKS.

Gdy tylko pogoda na to 
pozwala, coraz więcej 
czasu staramy się spę-

dzać na dworze, dlatego też więk-
szą wagę przywiązujemy do wykoń-
czenia miejsc wypoczynkowych. 
Dbamy o to, by były piękne i funk-
cjonalne. Jednak wszyscy, którzy 
chcą wygodnie wypoczywać w efek-
townym otoczeniu wiedzą, że tego 
typu aranżacje niosą za sobą duże 
wydatki – koszt wykończenia na-
wierzchni,  zadaszeń, przegród czy 
osłon jest niemały, dodatkowy wyda-
tek to opłacenie fachowców. Naszym 
sprzymierzeńcem są gotowe ele-
menty, których montaż nie przyspa-
rza problemów nawet domorosłym 
majsterkowiczom – nie wymaga spe-
cjalistycznej wiedzy i  konieczności 
stosowania profesjonalnych narzę-
dzi ani materiałów. Ich użycie spra-
wia, że w  krótkim czasie będziemy 
mogli wypoczywać na świeżym po-
wietrzu w  efektownie zaaranżowa-
nym ogrodzie.

KREATORZY PRZESTRZENI
W  aranżacji ogrodu szczególnie 
przydatne są pergole, trejaże oraz 
panele osłonowe. Można ich bowiem 
użyć do wielu zadań. Najczęściej 
służą jako podpory dla pnączy. Jed-
nak te ażurowe drewniane lub rza-
dziej metalowe konstrukcje dosko-
nale sprawdzą się jako przesłony, 
a  wręcz ścianki wydzielające prze-
strzeń tarasu lub fragment ogrodu. 
Poza tą funkcją, tego typu elementy 
warto wykorzystać na tarasach i bal-

konach usytuowanych w bliskim są-
siedztwie innych. Zapewnimy so-
bie w ten sposób ochronę przed wi-
dokiem innych osób, a  także słoń-
cem czy wiatrem. Wielofunkcyjne 
zastosowanie mają pergole. Są zbu-
dowane z  dwóch szeregów usytu-
owanych naprzeciw siebie słup-
ków, na których opiera się kratow-
nica tworząca zadaszenie. Można 
dzięki niej wydzielić zaciszny kącik 
sprzyjający wypoczynkowi, a  także 
efektowną zacienioną aleję. Funk-
cjonalność trejaży jest w  porówna-
niu z pergolą bardziej ograniczona. 
Warto ich użyć do wydzielenia 
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aneksów ogrodowych. Trejaż two-
rzy rząd słupów, które są połączone 
u góry poziomą belką, na niej są osa-
dzone krótkie elementy poprzeczne. 
Planując trejaż lub pergolę, pa-
miętajmy, że jeśli zamontujemy 
je w  centralnym punkcie ogrodu, 
mogą łatwo zdominować otoczenie. 
W aranżacji ważne są także ich wy-
miary. Szczególnie istotna jest ich 
wysokość – pergole nie powinny być 
niższe niż 2,4 m, ale też nie nadmier-
nie wysokie i rozległe, tak by nie za-
burzały proporcji pomiędzy innymi 
elementami ogrodu i domem.

NAWIERZCHNIA W MIG
Do najbardziej pracochłonnych 
i  kosztownych zadań należy wykoń-
czenie nawierzchni tarasowych, bal-
konowych oraz innych zakątków 
ogrodowych. Szybki sposób na wyko-
nanie ich nawierzchni, a także tych, 
które są usytuowane przy basenie, 
oczku wodnym lub pomoście to po-
desty tarasowe. Są najczęściej wyko-
nane z  różnego rodzaju drewna lub 
kompozytów. Do dyspozycji mamy 
zarówno wyroby z  sosny, akacji, jak 
i  drewna egzotycznego: teaku oraz 
eukaliptusa. 

Podesty kompozytowe, podobnie 
jak deski tego rodzaju, wykonuje 
się z poliuretanu oraz polipropylenu 
z  dodatkiem drewna, np. 30% oraz 
barwników, które nadają podestom 
naturalną kolorystykę drewna. Two-
rzą je połączone ze sobą równolegle 
deszczułki. Od spodu drewniane ele-
menty są zamocowane do podkła-
dek z  tworzywa sztucznego. Spra-
wiają one, że drewno nie leży bezpo-
średnio na podłożu i  nie ulega nad-
miernemu zawilgoceniu. Podkładki 
mają po bokach wyprofilowania, 
które służą do łączenia. Ich montaż 
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nie wymaga więc użycia klejów, 
wkrętów czy innych dodatkowych 
łączników. Elementy drewniane, by 
sprostały zadaniom stawianym po-
sadzkom tarasowym, muszą być od-
powiednio zabezpieczone. Podesty 
tarasowe produkuje się również z po-
lipropylenu – te odtwarzają trawnik. 
Nadadzą naszemu tarasowi lub bal-
konowi naturalny wygląd. Najczę-
ściej występują w wymiarach 50x50, 
30x30, 60x30 oraz 100x50 cm, mają 
grubość 25-28 mm. Dzięki temu, 
że są niewielkie, można je układać 
w  różnej konfiguracji i  dodatkowo 
połączyć z  podestami w  innym roz-
miarze, tworząc w ten sposób wyma-
rzoną kompozycję – co roku inną. Po-
desty tarasowe montujemy bezpo-
średnio na podłożu, które powinno 
być zabezpieczone przed wilgocią, 
na legarach lub wspornikach. Można 
je też układać na utwardzonych po-
wierzchniach, takich jak wylewka 
betonowa, kostka lub płytki beto-
nowe, płytki ceramiczne. Stosuje się 

je także na trawie, żwirze lub pia-
chu po odpowiednim przygotowaniu 
podłoża.

OSŁONY BALUSTRAD
Docenią je szczególnie posiadacze 
wyeksponowanych na ulicę balko-
nów lub tarasów oraz właściciele 
niewielkich ogródków. Osłona bal-
konowa sprawi, że nasza strefa wy-
poczynku stanie się naprawdę pry-
watną przestrzenią. Sprawdzi się 
także w przypadku balkonów lub ta-
rasów z  wystawą południową bądź  
zachodnią – w  roli skutecznego 
bufora dla nadmiaru światła słonecz-
nego. Z  kolei jeśli nasz balkon jest 
położony na wyższej kondygnacji, 
mata tworzy zaporę dla podmuchów 
wiatru. Dobrym wyborem są maty 
osłonowe z materiałów naturalnych, 
takich jak bambus, wiklina lub 
trzcina. Takie osłony to doskonałe 
rozwiązania w aranżacjach balkonów 
i tarasów w stylu rustykalnym, natu-
ralistycznym lub ekologicznym. 
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Zadaszenia 
z poliwęglanu
Gotowe zadaszenia 
z poliwęglanu to rozwiązanie 
na lata. Najczęściej tworzy 
je konstrukcja wykonana 
z aluminium, na której opiera 
się osłona. Płyty stanowią 
szczelne pokrycie. Są 
doskonale zabezpieczone przed 
działaniem promieniowania 
UV, jednocześnie wyróżnia je 
bardzo dobra przepuszczalność 
światła słonecznego. Jego 
zaletą jest również duża 
odporność na wahania 
temperatury – od -40 do 
+120oC. Do zalet poliwęglanu 
zalicza się również jego 
lekkość. Cechuje go też 
wysoka odporność na 
uderzenia i uszkodzenia 
mechaniczne. Zadaszenia 
wykonuje się zazwyczaj 
z różnych rodzajów tego 
materiału. Najczęściej 
wykorzystywany do ich 
wykonywania jest poliwęglan 
komorowy. Wyróżnia go duża 
trwałość oraz wytrzymałość 
mechaniczna. Charakteryzuje 
się też wysoką izolacyjnością 
termiczną, przy niewielkiej 
wadze. Materiałem na 
zadaszenia tarasów jest także 
system Fastlock oparty na 
panelach modułowych z 
poliwęglanu, które montuje się 
na konstrukcjach drewnianych 
lub aluminiowych.

Tego rodzaju maty służą wyekspono-
waniu roślin balkonowych. Warto je 
zastosować, jeśli mamy meble drew-
niane, rattanowe czy wiklinowe. Na-
turalna kolorystyka osłon, zazwyczaj 
w  barwach brązu lub żółcieni, do-
skonale się z  nimi łączy. Maty tego 
rodzaju dają zaciemnienie nawet 
w 80% – zazwyczaj te grubsze są sku-
teczniejsze. Można też wykorzystać 
osłony tekstylne oraz różne rodzaje 
taśm, które są węższe od mat i umoż-
liwiają zasłonięcie wybranej części 
balustrady balkonowej lub tarasowej.

WYGODNE ZADASZENIA
Aby w pełni korzystać z dobrodziejstw 
tarasu, konieczne jest jego zadasze-
nie – co najmniej częściowe. Sprawi 
ono, że zarówno nadmiar słońca, jak 
i  deszcz nie zaburzą nam komfortu 
wypoczynku. Chroni także nawierzch-
nię posadzki oraz meble ustawione na 
tarasie przed destrukcyjnym działa-
niem promieni słonecznych i  desz-
czu. Najlepiej w roli zadaszeń spraw-
dzą się lekkie osłony – materiałowe. 
Do dyspozycji mamy markizy, zada-
szenia żaglowe i  membranowe oraz 
tradycyjne mobilne parasole. Po se-
zonie możemy je łatwo zdemonto-
wać, dzięki czemu jesienią i zimą nie 
będą ograniczać dopływu światła do 
pomieszczeń sąsiadujących z  tara-
sem czy balkonem. Do osłonięcia du-

żych powierzchni tarasów warto za-
stosować markizy.  Tworzy je zbrojone 
poszycie, np. z  akrylu, dralonu lub 
z PCW oraz aluminiowa konstrukcja. 
Markizy bezkasetowe mają daszek 
osłaniający wałek z  tkaniną. Kase-
towe są mniej narażone na uszkodze-
nie. Po zwinięciu w szczelnej kasecie 
są zamknięte: rura nawojowa, tkanina 
oraz składane ramiona. Modne zada-
szenia żaglowe mają lekką stalową 
konstrukcję oraz pokrycie z zaimpre-
gnowanej tkaniny.
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ELEMENTY DREWNIANE WYSTAWIONE NA DZIAŁANIE ZMIENNYCH WARUNKÓW 
ATMOSFERYCZNYCH TRACĄ SWÓJ UROK I NISZCZEJĄ. MOŻEMY TEMU 
ZAPOBIEC, STOSUJĄC ODPOWIEDNIĄ IMPREGNACJĘ.

z myślą o drewnie

AUTOR TEKSTU: Paweł Siemieniuk

IMPREGNATY

Wiele elementów małej architektury, me-
ble ogrodowe lub elewacje wykonanych 
jest z  drewna drzew iglastych. Uznawane 

są one za materiał o średniej odporności oraz użytko-
wane bez żadnego zabezpieczenia, zawilgocone i  za-
atakowane przez szkodniki wytrzymują od kilku do 
kilkunastu lat. Tylko dzięki odpowiedniej impregnacji 
mogą przetrwać znacznie dłużej. Więc do dzieła! Szcze-
gólnie, że wiosenna aura zachęca do prac w ogrodzie. 
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IMPREGNATY ZNACZĄCO 
PRZEDŁUŻAJĄ 

ŻYWOTNOŚĆ DREWNA
I POPRAWIAJĄ JEGO 
WALORY WIZUALNE.  

DEKORACJA I OCHRONA  
Impregnaty zabezpieczają drewno 
przed promieniowaniem UV, działaniem 
wody i wilgoci, rozwojem grzybów, ple-
śni oraz szkodników. Niektóre także 
leczą zagrzybione fragmenty. Część 
preparatów chroni również ten mate-
riał w pewnym stopniu przed ogniem 
oraz przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi. Znajdziemy wyroby z  róż-
nymi dodatkami, np. woskiem od-
pychającym wodę lub nanocząstecz-
kami, które wnikają głęboko i tworzą 
warstwę nieprzepuszczającą wilgoci. 
Ochrona to jednak nie wszystko. 
Część impregnatów pozwala podkre-
ślić piękno drewna i wydobyć jego na-
turalne kolory. 

CO NA RYNKU? 
W zależności od rodzaju rozpusz-
czalnika impregnaty dzielimy na 
wodorozcieńczalne, rozpuszczalnikowe 
oraz olejowe. Na etykietach produk-
tów znajdziemy  wskazówki  dotyczące 
ich przeznaczenia. Zwróćmy uwagę, 
czy dany preparat może być używany 
na zewnątrz czy wewnątrz (niektóre 
są uniwersalne). Producenci na ety-
kietach podają również rodzaje zasto-
sowań, np. do ogrodzeń, elewacji, ele-
mentów małej architektury. Inne wy-
roby przewidziane są do powierzchni 
pionowych, a inne do poziomych, 
np.  nawierzchni tarasu.

Sposoby impregnacji
Impregnacja polega na 
nasycaniu drewna odpowiednimi 
preparatami, których zadaniem 
jest jego ochrona przed 
czynnikami atmosferycznymi 
oraz szkodnikami. Zabieg 
ten można przeprowadzić na 
wiele sposobów. Najczęściej 
stosowanym w warunkach 
domowych jest malowanie 
impregnatem za pomocą 
pędzla lub wałka. Na dużych 
powierzchniach, na przykład  
ogrodzeniach, lepiej sprawdzi się 
metoda natryskowa – efektywna 
i jednocześnie oszczędzająca 
nasz czas. Pamiętajmy jednak, że 
warstwa impregnatu nie wnika  
zbyt głęboko, przez co drewno 
jest skutecznie zabezpieczone 
tylko przez określony czas. 
Dlatego regularna impregancja to 
konieczność. 
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IMPREGANTY 
WODOROZCIEŃCZALNE...
Naczęściej stosuje się je do zanurze-
niowej impregnacji, chociaż można 
nanosić je pędzlem, wałkiem czy 
natryskiwać. Powierzchnie pokryte 
wodorozcieńczalnymi impreganta- 
mi nie łuszczą się pod wpływem 
działania nawet ekstremalnych wa-
runków atmosferycznych i zacho-
wują naturalny rysunek słojów. Pre-
paraty są bezwonne lub prawie bez-

wonne i  niepalne, a więc bezpieczne 
podczas nakładania. Dostępne są 
impregnaty ochronno-dekoracyjne, 
które nie wymagają stosowania war-
twy finalnej, np. lazury lub lakieru. 

...ROZPUSZCZALNIKOWE
Impregnaty są skuteczne przy za-
bezpieczaniu starego drewna i jako 
baza środków owadobójczych. Ty-
powy dla nich jest drażniący za-
pach, są także toksyczne i łatwo-

palne do czasu całkowitego wchło-
nięcia. Dostępne są impregnaty bez-
barwne (wówczas możemy nałożyć 
na nie farbę, lakier lub lakierobejcę) 
lub barwiące (na jeden z drewnopo-
dobnych kolorów, ale z widocznym 
rysunkiem drewna). Do ich nakła-
dania wykorzystujemy pędzel, na-
tomiast ze względu na  toksyczność 
zakazane jest stosowanie natrysku.

...OLEJOWE
To produkty powstałe na bazie 
dyspersji rozpuszczalnikowej ży-
wicy alkidowej, dzięki czemu po-
zostawiają grubą, matową powłokę, 
która impregnuje, lakuje i stabili-
zuje drewno zapobiegając pęknię-
ciom. Dużą trwałość zapewniają ole-
jowe impregnaty  wyprodukowane 
na bazie oleju tungowego – naj-
bardziej trwałego oleju drzewnego 
otrzymywanego z nasion drzewa 
tungowego.
Olejowe impregnaty do drewna 
również efektownie podkreślają jego 
rysunek, dlatego chętnie wykorzy-
stuje się je do ochrony drewna egzo-
tycznego. Preparaty olejowe można 
nanosić pędzlem lub  poprzez na-
trysk pneumatyczny.

ZANIM ZDECYDUJEMY SIĘ NA ZAKUP IMPREGNATU, 
POWINNIŚMY PRZEMYŚLEĆ, JAKIEGO ŚRODKA 

POTRZEBUJEMY. POD UWAGĘ MUSIMY WZIĄĆ PRZEDE 
WSZYSTKIM RODZAJ KONSTRUKCJI, JEJ LOKALIZACJĘ, 

GATUNEK DREWNA ORAZ NASZE PREFERENCJE WIZUALNE.
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TO NAJBARDZIEJ WYCZEKIWANE KWIATY 
W CIĄGU ROKU. GDY ZAKWITNĄ, WIEMY, 
ŻE WIOSNA NA PEWNO JUŻ JEST!

wiosną 
kwitnące

AUTOR TEKSTU:
Anna Wojciechowska

Wiosna jak żadna pora 
roku budzi w  nas chęć 
kontaktu z  naturą. Po-

trzeba zieleni i  kolorów w  otocze-
niu jest wtedy silna. Z  pewnością 
mogą ją zaspokoić uprawiane w na-
szych ogrodach kwiaty. To najczę-
ściej rośliny cebulowe: tulipany, nar-
cyzy, szafirki czy hiacynty, które jed-
nak po pewnym czasie zamierają. 
Dlatego oprócz nich warto posadzić  
wiosenne byliny. Przez lata można 
uprawiać je w tym samym miejscu. 
Poza tym nawet gdy nie kwitną, 
wiele z nich zdobi ogród zielenią li-
ści i pędów.

IDEALNE 
NA WIOSNĘ
Byliny można rozmnażać przez  
podział większych kęp. Są wśród 
nich również gatunki zadarniające, 
które sprawią, że zakątki ogrodowe 
pokryje kwiatowy dywan. Wybiera-
jąc byliny, postarajmy się, by kwitły 
całą wiosnę. Jednak szczególny na-
cisk połóżmy na to, by znalazły się 
wśród nich gatunki, których kwiaty 
rozweselą ogród w kwietniu, kiedy 
to najbardziej ich pożądamy. Wcze-
sną wiosną zakwitają fiołek wonny, 
zawilec gajowy, epidemium, gę-
siówka kaukaska, sasanka czy nie-
które odmiany brunery wielkolist-
nej. Obowiązkową pozycją są także 
gatunki kwitnące na przełomie 
kwietnia i  maja, to m.in. barwinek 
pospolity, omieg wschodni czy orlik 
mieszańcowy. Doskonale sprawdzą 
się nie tylko na rabatach, ale także 
choćby pod drzewami liściastymi.BYLINY
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Bergenia sercowata
Należy do bylin zdobiących nasz ogród przez cały rok – to roślina o zimozielonych, 
skórzastych liściach o sercowatym kształcie. Już w kwietniu grube pędy 
osiągające wysokość do 40 cm zwieńczają efektowne różowo-liliowe 
kwiaty zebrane w wiechowate grona. Bergenia sercowata, znana także 
jako sercolistna, to idealna propozycja dla osób, które nie lubią poświęcać 
zbyt wiele czasu uprawie roślin. Nie ma ona bowiem zbyt wygórowanych 
wymagań zarówno co do stanowiska, jak i podłoża. Można ją uprawiać na 
niezbyt urodzajnych glebach i w wielu miejscach, chociaż najlepiej rośnie 
w próchniczej glebie i w półcieniu. W pełnym słońcu liście bergenii mogą 
ulegać poparzeniu. Jej rozwojowi sprzyja też usuwanie zeschniętych liści 
po zimie oraz przekwitłych kwiatostanów.  

Serduszka okazała
Pojawia się w ogrodzie już wczesną wiosną, wtedy jej ozdobą są kępy 
pierzastych niebiesko-zielonych liści. Pędy osiągają wysokość około 50- 
-60 cm. Serduszka okazała należy do bylin, których kwitnienie przypada na 
późną wiosnę, bo zakwita dopiero na przełomie maja i czerwca. Wówczas 
zdobią ją efektowne różowo-białe kwiaty w kształcie przypominającym 
serce zebrane szeregowo w grona. Po kwitnieniu zasycha. Serduszka 
okazała należy do dość delikatnych roślin, dlatego by cieszyć się jej 
urokiem, warto zapewnić bylinie żyzną, próchniczą ziemię, która powinna 
być stale wilgotna oraz lekko zacienione stanowisko. W odpowiednio 
dobranym miejscu może rosnąć nawet kilkanaście lat. Zalicza się do roślin 
mrozoodpornych. 

Zawilec gajowy
To roślina, którą często spotykamy 
podczas wczesnowiosennych 
spacerów w parkach lub lasach. Jednak 
z powodzeniem można ją również uprawiać 
w naszych ogrodach. Zawilec gajowy może 
zakwitać nawet już w marcu, wówczas na 
niezbyt wysokich pędach o długości około 
15-20 cm pojawiają się białe 6-8-płatkowe 
kwiaty. To doskonała roślina do tworzenia 
kobierców, do pokrycia 1 m2 potrzeba 
około 15 egzemplarzy. Zawilec gajowy 
należy do tych bylin, których liście i pędy 
po kwitnieniu zamierają, dlatego warto 
posadzić go w towarzystwie później 
kwitnących roślin.

Pierwiosnek 
Niektóre gatunki rodzaju Primula 
kwitną już w marcu, ale większość 
z nich obsypuje się zebranymi 
w baldachy kwiatami w kwietniu 
oraz na początku maja. W uprawie 

znajduje się wiele mieszańców 
w bogatej kolorystyce od białej przez żółtą 

i pomarańczową po czerwoną i fioletową 
oraz kasztanowobrunatną. Pierwiosnek 

najobficiej zakwita posadzony w miejscach dobrze 
nasłonecznionych na dość ciężkiej, gliniastej i żyznej glebie. Najlepiej, 
by była ona stale lekko wilgotna. Wiosną warto ją wzbogacać 
kompostem. Pierwiosnek należy do roślin długowiecznych i w tym 
samym miejscu może rosnąć nawet przez długie lata. Jest niski 
– osiąga wysokość 15-25 cm, dlatego warto go sadzić w skrzynkach 
na balkonie oraz tarasie czy na skalniaku lub pod drzewami.

SPRAWDZONE GATUNKI
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Fiołek wonny
Chociaż występuje w stanie dzikim to 
warto go posadzić też na rabatach 
w przydomowym ogródku. Doskonale 
sprawdza się także w roli zadarniających 
kobierców. Jest rośliną półzimozieloną, 
dzięki czemu część liści zdobi ogród 
także zimą. Jego intensywnie pachnące 
kwiaty pojawiają się na niskich pędach 
– ich wysokość nie przekracza 10 cm 
– na przełomie kwietnia i maja. Kwiaty 
przyjmują barwę fioletową lub białą. Fiołek 
najlepiej rozwija się w półcieniu. Warto 
mu zapewnić próchnicze i żyzne podłoże, 
chociaż na przeciętnej glebie też urośnie.

Sasanka zwyczajna
Za sprawą charakterystycznych owłosionych łodyg 
oraz liści, a także pięknych kwiatów należy do 
roślin o wyjątkowym uroku. Kwitnie na przełomie 
marca i kwietnia. Dzwonkowate kwiatostany mogą 
być białe, w różnych odcieniach czerwieni albo 
też fioletowoczerwone, liliowe lub intensywnie 
fioletowe. Jest efektowna także podczas 
owocowania. Sasanka osiąga wysokość do 20 cm, 
dlatego warto ją sadzić nie tylko na rabatach czy 
pod drzewami liściastymi, ale także na skalniakach. 
Najlepiej jej zapewnić słoneczne stanowisko. Bylina 
ta nie ma szczególnych wymagań w stosunku do 
podłoża, chociaż najlepiej czuje się, gdy ziemia jest 
wapienna i lekka oraz przepuszczalna. 

Płomyk szydlasty
To również doskonała propozycja 
na zadarnienie ogrodu. Na 

przełomie kwietnia i maja 
obsadzone płomykiem rabaty pokryją 

się barwnym kobiercem w odcieniach 
bieli, różu, fioletu, a niekiedy także 
czerwieni stworzonym z licznych 
gwiazdkowatych kwiatów.
Płomyk szydlasty najlepiej rośnie 

i kwitnie, jeśli zostanie posadzony na 
stanowisku nasłonecznionym. Warto mu zapewnić 
przepuszczalne, lekko wilgotne podłoże. Należy do 
roślin mrozoodpornych i nie trzeba go chronić zimą. 
Jest niski – osiąga wysokość do 15 cm, co sprawia, 
że doskonale się sprawdzi w ogródkach skalnych.

Żagwin ogrodowy
Ta niska bylina o wysokości do 10 cm może zakwitać już pod 
koniec kwietnia. Jej fioletowe, fioletowoniebieskie, różowe, 
czerwone oraz purpurowe lub białe kwiaty roztaczają 
przyjemny wabiący owady zapylające zapach. Doskonale 
sprawdzi się na skalniakach z wystawą południową lub 
zachodnią – żagwin najlepiej rozwija się bowiem na 
stanowiskach dobrze nasłonecznionych. Warto zapewnić 
mu umiarkowanie wilgotną, żyzną i przepuszczalną glebę 
z dodatkiem wapna. Warto nawozić go kompostem. Rozrost 
i obfite kwitnienie w następnym roku zapewni skrócenie 
o połowę pędów tej byliny po kwitnieniu. Należy do roślin 
zimozielonych. 
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ABY W CIEPŁE DNI 
NIEUSTANNIE NIE PODLEWAĆ 
OGRODU, ZAMONTUJMY 
LINIĘ KROPLUJĄCĄ. ZAPEWNI 
ONA SKUTECZNE ORAZ 
RÓWNOMIERNE 
NAWADNIANIE GLEBY, 
I – CO WAŻNE 
– JEST PRAKTYCZNIE 
BEZOBSŁUGOWA.

AUTOR TEKSTU: Paweł Siemieniuk

EFEKTYWNE
kroplowanie Linie kroplujące zapewniają pod-

lewanie roślin w odpowiedniej 
ilości i zgodnie z ich zapotrze-

bowaniem w sposób ciągły – nawad-
nianie jest powolne i równomierne. 
To znacznie bardziej wydajny sposób 
w porównaniu z tradycyjnym wężem 
ogrodowym czy konewką. Pozwala 
na znaczne ograniczenie ilości zuży-
cia wody (pozytywnie wpływa na do-
mowy budżet) i jej lepsze zagospoda-
rowanie, a także nie zabiera nam wol-
nego czasu. Linie kroplujące są co-
raz bardziej popularne. Największym 
zainteresowaniem cieszą się gotowe 
zestawy, zawierające niezbędne ele-
menty do budowy systemu. Może 
być on zautomatyzowany, dzięki 
czemu podlewanie będzie odbywać 
się z ustalonym wcześniej harmo-
nogramem. Co ważne, linie kroplu-
jące mogą być zastosowane praktycz-
nie w każdym ogrodzie bez względu 
na występującą w nim roślinność. 
Nie bez znaczenia jest również to, że 
podczas nawadniania kropelkowego 
nie dochodzi do moczenia nadziem-
nych części roślin, dzięki czemu ry-
zyko poparzenia liści w upalne dni 
czy wystąpienia chorób grzybowych 
jest ograniczone. Kolejną zaletą jest 
łatwy montaż i możliwość samodziel-
nego zbudowania efektywnego sys-
temu nawodnienia. Ma jednak wady: 
wymaga konserwacji i filtracji, z cza-
sem może się zapchać.
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ELEMENTY LINII KROPLUJĄCEJ
Wąż z kroplownikami
Linie kroplujące to elastyczne rury wykonane z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. 
W przewody o średnicy 25-32 mm wbudowane są specjalne kroplowniki 
(rozmieszczone w równomiernych odległościach), które wypuszczają 
co kilka sekund krople wody. Dobrym wyborem w ogrodzie jest linia 
kroplująca z rozstawem emiterów co 33 cm – kroplownik występujący 
z dużą częstotliwością rozwija system korzeniowy rośliny. Korzenie 
pobierają wówczas wodę z kilku kroplowników, a nie tylko z jednego 
znajdującego się bezpośrednio przy krzaku. Węże nowej generacji są 
odporne na substancje chemiczne i zakwaszenie, a także zabezpieczone 
przed wrastaniem korzeni do otworów kroplownika. Duże obszary zieleni 
warto zaopatrzyć w podziemne linie kroplujące. 

Sterownik 
nawadniania
System nawadniający ogród może 
być sterowany w dwojaki sposób. 
Możemy własnoręcznie podłączać 
system do źródła wody za każdym 
razem, gdy chcemy podlać ogród 
lub też zamontować sterownik. 
Do wyboru mamy urządzenia, 
w których czas pracy ustawia 
się pokrętłem, oraz bardziej 
rozbudowane z wielofunkcyjnym 
panelem sterowania. Najprostsze 
modele montowane są na kranie 
i zazwyczaj obsługują jedną linię 
nawadniającą. Droższe urządzenia 
mogą być instalowane wewnątrz 
pomieszczeń lub na zewnątrz. 
Przystosowane są do sterowania 
pracą kilku linii i zapamiętywania 
różnych cykli nawadniania. 
Większość tego typu urządzeń 
zasilana jest bateryjnie, dzięki 
czemu instalacja nawadniająca 
może pracować podczas przerw 
w dostawie prądu. Jeśli na działce 
mamy studnię lub zbiornik na 
deszczówkę, warto zwrócić uwagę 
na sterowniki umożliwiające 
podłączenie do nich pomp, które 
będą czerpać wodę z tych źródeł. 

Reduktor
ciśnienia
Linia kroplująca pracuje przy 
ciśnieniu wody 0,5-3,5 bara. 
Standardowe ciśnienie 
ujęcia wody jest zazwyczaj 
za wysokie, aby linia działała 
prawidłowo, dlatego koniecznie 
należy zamontować reduktor 
ciśnienia. Jego zadaniem jest 
modyfikacja ciśnienia wody, która 
płynie bezpośrednio z kranu. 
Dzięki reduktorowi jest ona 
rozprowadzana równomiernie, 
gwarantując stałe, jednakowe 
i delikatne kroplowanie na 
całej długości linii, a także 
zapobiega odkształceniom 
i uszkodzeniom emiterów. Jeśli 
nie ma go w zestawie (zależy 
to od producenta), musimy ten 
element zakupić oddzielnie. 
Wydajność systemu nawadniania 
kroplekowego wynosi 2,5-4 l/h.

Łączniki i szpilki
Linie kroplujące układamy 
na powierzchni rabaty (nie 
zakopujemy ich!), ale możemy 
przysypać je ściółką, korą lub 
żwirem. Dobrym sposobem jest 
ukrycie ich w cieniu rosnących 
roślin. Węże nawadniające 
możemy konfigurować 
w zależności od potrzeb roślin 
i wielkości ogrodu – równoległe, 
pod różnym kątem lub rozgałęziać.
Umożliwia to system złączy, 
np. trójniki, kolana czy dwuzłącza. 
Pamiętajmy, że przewody nie 
mogą być zbyt długie. Gdy wąż 
nie jest wyposażony fabrycznie 
w zaślepkę, musimy ją dokupić 
– zakończymy nią przewód 
linii kroplującej. Natomiast do 
przytrzymywania przewodu 
służą szpilki – są one dołączone 
do zestawu i dopasowane 
do średnicy węża. Szpilki 
umieszczany w glebie co 50- 
-100 cm. 
Możemy również wykorzystać 
zwykłe szpilki ogrodnicze 
do mocowania agrowłókniny. 
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WIOSNĄ KAŻDEGO POSIADACZA OGRODU CZEKAJĄ WYTĘŻONE PRACE. 
ABY PRZEBIEGAŁY SPRAWNIE, NALEŻY ZAWCZASU ZAOPATRZYĆ SIĘ 
W NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I AKCESORIA. CO SIĘ PRZYDA?

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

To się przyda!

Ostre cięcie
WCZESNA WIOSNA TO 
CZAS INTENSYWNEGO 
CIĘCIA, ZARÓWNO 
SANITARNEGO, JAK 
I PIELĘGNACYJNEGO CZY TEŻ    
PRZEŚWIETLAJĄCEGO. 
NIEZBĘDNE BĘDĄ WIĘC 
SEKATORY RĘCZNE. JEDNAK 
DO CIĘCIA GRUBYCH GAŁĘZI 
PRZYDADZĄ SIĘ NOŻYCE 
LUB WIĘKSZE SEKATORY 
DWURĘCZNE. WAŻNE, 
ABY WSZYSTKIE NARZĘDZIA 
DO CIĘCIA BYŁY OSTRE.  
DZIĘKI TEMU UNIKNIEMY 
RYZYKA USZKODZENIA 
CZY POSZARPANIA GAŁĘZI. 
PAMIĘTAJMY TEŻ, ŻE 
NARZĘDZIA POWINNY BYĆ 
CZYSTE – ZAPOBIEGNIE 
TO PRZENOSZENIU CHORÓB 
MIĘDZY ROŚLINAMI. 

W OGRODZIE
PEŁNYM WIOSNY
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Ręczne nawadnianie 
JEŚLI W NASZYM OGRODZIE 
NIE MA AUTOMATYCZNEGO 
SYSTEMU PODLEWANIA, TO 
POTRZEBNE SĄ: KONEWKA 
(Z METALU LUB TWORZYWA 
SZTUCZNEGO), WĄŻ 
OGRODOWY I ZRASZACZ 
(NP. RĘCZNY, UCHYLNY, 
WAHADŁOWY, OBROTOWY). 
WYBIERAJĄC WĄŻ OGRODOWY, 
NALEŻY TAK DOBRAĆ 
JEGO DŁUGOŚĆ, ABY BEZ 
PROBLEMU SIĘGAŁ NAWET DO 
NAJDALSZYCH ZAKAMARKÓW 
OGRODU.

W ŻADNYM OGRODZIE NIE 
POWINNO ZABRAKNĄĆ 
ODPOWIEDNIEGO SPRZĘTU 
TRANSPORTOWEGO. 
DO PRZEWOŻENIA ROŚLIN, ZIEMI 
KOMPOSTOWEJ, ODPADKÓW, 
WORKÓW Z NAWOZAMI LUB ZE 
ŚCIÓŁKĄ. WARTO SPRAWIĆ SOBIE 
TACZKI Z JEDNYM LUB DWOMA 
KOŁAMI (WYKONANE Z METALU 
LUB TWORZYWA SZTUCZNEGO) 
ORAZ MAŁY DWUKOŁOWY WÓZEK.

Transport bez wysiłku

„Zęby” do wielu prac
GRABIE PRZYDADZĄ SIĘ 
PODCZAS SPRZĄTANIA ORAZ 
INNYCH PRAC W OGRODZIE 
– ZGARNIEMY Z ICH POMOCĄ 
LIŚCIE ORAZ NIEWIELKIE 
ODPADY ROŚLIN Z TRAWNIKA 
LUB UPORZĄDKUJEMY 
GRZĄDKĘ. MATERIAŁY, 
Z KTÓRYCH SĄ STWORZONE 
ZAPEWNIAJĄ TEMU NARZĘDZIU 
ODPORNOŚĆ NA RÓŻNEGO 
RODZAJU USZKODZENIA, 
CO GWARANTUJE, ŻE NIE 
ZNISZCZYMY GRABI PODCZAS 
INTENSYWNEJ PRACY.
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Skopany ogród
KOPANIE, SADZENIE CZY 
PRZESADZANIE TO JEDNE 
Z NAJCZĘSTSZYCH PRAC 
W OGRODZIE. DLATEGO 
SZPADEL CZY ŁOPATA 
DOBRZE SĄ ZNANE KAŻDEMU 
OGRODNIKOWI. PRZY ZAKUPIE 
TYCH NARZĘDZI ZWRÓĆMY 
UWAGĘ NA ICH JAKOŚĆ, 
GDYŻ POWINNY WYTRZYMAĆ 
WIĘCEJ NIŻ JEDEN SEZON. 
PONADTO WAŻNY JEST 
KSZTAŁT ŁOPATY. SZEROKA 
JEST DOBRYM ROZWIĄZANIEM 
DO PRACY W GRUNTACH 
PIASZCZYSTYCH, DO 
PRZERZUCANIA PIASKU ITP. NIE 
SPRAWDZI SIĘ JEDNAK W CZASIE 
PRZEKOPYWANIA OGRÓDKA 
CZY WYKOPYWANIA DOŁÓW 
POD ROŚLINY. DO TAKICH PRAC 
LEPIEJ KUPIĆ ŁOPATĘ WĄSKĄ 
Z ZAOSTRZONYM KOŃCEM. 
JEŚLI CHCEMY POZOSTAĆ 
PRZY JEDNYM NARZĘDZIU, TO 
ZALECANYM MODELEM JEST 
WŁAŚNIE SZPADEL WĄSKI – JEST 
ON BARDZIEJ UNIWERSALNY.

DROBNE NARZĘDZIA CZĘSTO OKAZUJĄ SIĘ KLUCZOWE 
I NIEZBĘDNE W USPRAWNIENIU PRAC. MOTYKA UŁATWIA 
PRZEKOPANIE MAŁEGO KAWAŁKA ZIEMI LUB USUNIĘCIE 
CHWASTÓW, A ŁOPATKA POMOŻE W PRZESADZANIU 
ORAZ NOWYCH NASADZENIACH KWIATÓW, KRZEWÓW 
I INNYCH MAŁYCH ROŚLIN. DO SPULCHNIANIA GLEBY 
I SADZENIA ROŚLIN, A RÓWNIEŻ DO PIELENIA KONIECZNE 
SĄ MAŁE WIDEŁKI. Z KOLEI DO GRABIENIA, SPULCHNIANIA, 
WYRÓWNYWANIA MAŁYCH POWIERZCHNI ZIEMI POSŁUŻĄ 
NAM GRABKI W NIEWIELKIM ROZMIARZE. W MINIZESTAWIE  
NARZĘDZI NIE POWINNO ZABRAKNĄĆ KULTYWATORA. 

BUTY DO AERACJI 
PRZEZNACZONE 
SĄ DO 
NAPOWIETRZANIA 
GLEBY. POZWALAJĄ 
NA PIELĘGNACJĘ 
NIEWIELKICH 
TRAWNIKÓW. 
SŁUŻĄ DO 
NAKŁUWANIA 
DARNI KOLCAMI W CELU ROZLUŹNIENIA GLEBY. ZAPEWNIAJĄ 
PRZENIKANIE POWIETRZA, WODY I SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH. 
DZIĘKI AERACJI KORZENIE TRAWY STAJĄ SIĘ SILNIEJSZE, 
A DARŃ WYRÓWNUJE SIĘ. ZABIEG TEN ZNACZNIE PRZYSPIESZA 
REGENERACJĘ TRAWNIKA PO ZIMIE. 
OSTRE KOLCE ZAPEWNIAJĄ SKUTECZNE DZIAŁANIE. SĄ ŁATWE 
W MONTAŻU I UŻYTKOWANIU – WYSTARCZY JE ZAŁOŻYĆ 
I SPACEROWAĆ. 

W wersji mini

Nakłuta darń



cellfast.indd   1 2019-01-06   11:21:01



106  wiosna 2019

Oswojony żywopłot 
ELEKTRYCZNE NOŻYCE 
DO CIĘCIA ŻYWOPŁOTU 
ZAPEWNIAJĄ FACHOWE, 
SZYBKIE I BEZBŁĘDNE CIĘCIE 
PĘDÓW ROŚLIN. SPRAWDZĄ 
SIĘ NA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI 
DZIAŁKACH. NALEŻY JEDNAK 
PAMIĘTAĆ, BY DYSPONOWAĆ 
ODPOWIEDNIO DŁUGIM KABLEM LUB PRZEDŁUŻACZEM. ICH 
ZALETAMI JEST GENEROWANIE NIEWIELKIEJ ILOŚCI HAŁASU 
ORAZ NIEWYTWARZANIE SPALIN. NATOMIAST NOŻYCE 
AKUMULATOROWE ZAPEWNIAJĄ DUŻĄ MOBILNOŚĆ I NIE 
OGRANICZA ICH KABEL. NIESTETY DOŚĆ KRÓTKO DZIAŁAJĄ. 

KOSIARKĘ NAJLEPIEJ WYBIERAĆ W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI 
DARNI. DO UTRZYMANIA W RYZACH MAŁEGO TRAWNIKA WYSTARCZY 
KOSIARKA BĘBNOWA RĘCZNA. DO WIĘKSZEJ POWIERZCHNI LEPSZA 
BĘDZIE KOSIARKA ELEKTRYCZNA. JEDNAK TU OGRANICZENIEM 
BĘDZIE DŁUGOŚĆ PRZEWODU I ODLEGŁOŚĆ OD GNIAZDA 
ZASILAJĄCEGO, A TAKŻE ILOŚĆ ROŚLIN NA DZIAŁCE (TRUDNO JEST 
MIĘDZY NIMI MANEWROWAĆ Z CIĄGNĄCYM SIĘ Z TYŁU KABLEM). 
W TAKICH WARUNKACH SPRAWDZI SIĘ KOSIARKA SPALINOWA, DO 
DUŻYCH TRAWNIKÓW NAJLEPIEJ Z WŁASNYM NAPĘDEM.

Przystrzyżony trawnik

Wysoko, coraz 
wyżej
PIŁA NA WYSIĘGNIKU 
TO PRAKTYCZNY 
SPRZĘT, KTÓRYM 
MOŻEMY PRZYCINAĆ 
WYSOKO POŁOŻONE 
GAŁĘZIE, TYM SAMYM 
ZNACZNIE ZWIĘKSZAJĄC 
ZASIĘG PRACY. 
TELESKOPOWY TRZONEK  
O REGULOWANEJ 
DŁUGOŚCI UMOŻLIWIA 
DOSTĘP DO TRUDNO 
DOSTĘPNYCH 
ZAKAMARKÓW 
ODDALONYCH OD NAS 
NAWET O KILKA METRÓW! 
NA TRZONKU MOŻNA 
TEŻ ZAMONTOWAĆ 
SEKATORY UNIWERSALNE 
I NOŻYCE DO 
ŻYWOPŁOTÓW.
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NAWIERZCHNIE OGRODOWE ODTWARZAJĄCE DREWNO MAJĄ LICZNE ZALETY 
TEGO MATERIAŁU I JEDNOCZEŚNIE SĄ POZBAWIONE ICH WAD.
JAKIE PRODUKTY MAMY DO WYBORU?

imitacja na lata

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

DREWNO 
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Drewniane elementy ścieżek, 
tarasów i  innych zakątków 
ogrodowych są nie do prze-

cenienia. Harmonijnie wpisują małą 
architekturę w  naturalne otoczenie. 
Są także przyjazne użytkownikom 
– ich miękkość buduje poczucie bez-
pieczeństwa. Wzięta wprost z natury 
kolorystyka i wzory budzą w nas spo-
kój oraz sprzyjają odpoczynkowi. Jed-
nocześnie drewno należy do materia-
łów wymagających. Aby korzystać 
z  wszystkich jego walorów, trzeba 
o  nie systematycznie dbać. Ma też 
swoje ograniczenia. Chociaż to moż-
liwe, jednak trudno wyobrazić sobie 
wykończony tym materiałem podjazd 
czy drogę dojazdową do domu. Nowo-
czesne materiały imitujące drewno 
pokonały te bariery. Z  łatwością do-
bierzemy odpowiednie do wykończe-
nia każdego zakątka posesji. Nie bę-
dziemy też musieli przywiązywać ta-
kiej wagi do ich systematycznej i cza-
sochłonnej pielęgnacji, koniecznej 
w  przypadku elementów drewnia-
nych. Wykonana z  nich nawierzch-
nia jest nieporównywalnie trwalsza niż 
drewniana. Można także śmiało stą-
pać po niej nawet bosą stopą – przy-
jazna powłoka nie zagraża, tak jak 
drewno, wejściem w  ciało drzazgi. 

PŁYTY JAK Z DREWNA
Do najbardziej atrakcyjnych materia-
łów, udających elementy drewniane 
można zaliczyć płyty chodnikowe wy-
konane z betonu. Ich nazwa może być 
myląca, ponieważ wiele z nich najbar-
dziej przypomina solidne deski. Przez 
producentów są także określane jako 
betonowy parkiet ogrodowy oraz pod-
kłady kolejowe. To  materiały wykoń-
czeniowe bardzo wytrzymałe na wa-
runki atmosferyczne, takie jak mróz, 

wahania temperatury, promieniowa-
nie UV czy śnieg i deszcz. Nie ulegają 
również łatwo uszkodzeniom mecha-
nicznym – choćby zarysowaniom czy 
ścieraniu. Nie straszny im też ogień.  
Wykonuje się je z wibroprasowanego 
betonu o  niskiej nasiąkliwości. Pro-
dukty są najczęściej barwione w ma-
sie, dzięki czemu nawet uszkodzone 
wyglądają dobrze. Są dostępne w ko-
lorach i  rysunkach drewna bliskich 
popularnym oraz będącym na topie 
gatunkom, np. sosny czy drewna eg-
zotycznego. Odtwarzają także modne 
sposoby wykończenia drewna. Można 
więc wykończyć taras elementami do 
złudzenia przypominającymi olejo-
wane na biało lub grafitowo deski czy 
też wykończone bejcą. Bardzo wier-
nie naśladują charakterystyczne dla 
przekroju elementów drewnianych 
usłojenie, sęki, a  nawet pęknięcia 
i inne drobne ubytki. Na tych odtwa-
rzających podkłady kolejowe są nawet 
ślady po gwoździach. Materiały beto-
nowe imitujące drewno mogą mieć 
kształt deski, kwadratowej płytki 
lub też przyjmować formę drewnia-
nego krążka z  przeciętego pnia. Są 
dostępne w  wielu wymiarach, np. 
ich długość może wynosić od 49 do 
120 cm, a szerokość ma zazwyczaj 22-
-30 cm, mogą też być  kwadratowe 

MODNE MATERIAŁY 
NAWIERZCHNIOWE  

ODTWARZAJĄCE 
DREWNO ZACHWYCAJĄ 

ESTETYKĄ BLISKĄ 
PIERWOWZOROWI. 
JEDNOCZEŚNIE SĄ 

ZNACZNIE TRWALSZE. 



110  wiosna 2019

OGRÓD I POSESJA
     wybieramy materiały

o boku 22,5 cm lub okrągłe o średnicy 
40 cm. Ważna też jest ich grubość – za-
zwyczaj w  granicach 4-4,5  cm, cho-
ciaż dostępne są materiały grubo-
ści 5,5 cm – większa grubość posze-
rza możliwości użycia elementów na 
traktach bardziej obciążonych. Róż-
norodne wymiary oraz doskonałe pa-
rametry użytkowe sprawiają, że sto-
suje się je na tarasach, ścieżkach, ale 
także na mostkach nad stawami czy 
oczkami wodnymi, w ogrodowych al-
tanach, stopniach schodów. Liczne 
formy oraz kolory powodują, że dopa-
sujemy je do każdego stylu architek-
tonicznego domu – z  łatwością pod-
kreślą urodę rustykalnych dworków, 
nowoczesnych willi czy bungalowów 
w  stylu amerykańskim. Uzupełnie-
niem wielu rodzaju betonowych de-

sek są także drewnopodobne palisady, 
które będą nie tylko eleganckim wy-
kończeniem nawierzchni, ale będzie 
można je wykorzystać także do wyty-
czenia granic rabat, co może być uła-
twieniem w stworzeniu spójnej kom-
pozycji ogrodu. Niektórzy producenci 
oferują bardziej poszerzone rozwiąza-
nia systemowe, które obejmują rów-
nież elementy służące do wykonania 
donic.

ODCIŚNIĘTE W BETONIE
Jeśli zależy nam na bardzo trwa-
łej i  odpornej na wszelakiego ro-
dzaju uszkodzenia nawierzchni pod-
jazdu, drogi dojazdowej do garażu 
czy dużego tarasu ziemnego, wy-
bierzmy beton stemplowany (wystę-
puje także jako odciskany lub Press-

beton), w  którym po odciśnięciu po-
wstanie atrakcyjny wzór drewnianej 
deski. To nawierzchnia tańsza od in-
nych, a przy tym bardzo trwała – od-
porna na warunki atmosferyczne oraz 
korozję biologiczną. Jest też bardzo ła-
twa w utrzymaniu czystości – by usu-
nąć zabrudzenia, wystarczy ją umyć 
wodą. Do realizacji wykorzystuje się 
wysokiej jakości beton (od C20/25 do 
C30/37) wzbogacony domieszkami 
utwardzającymi, uszczelniającymi 
oraz rozdzielaczami zapobiegającymi 
przywieraniu masy do formy. Nie-
którzy producenci oferują także roz-
wiązania systemowe. Beton może być 
wylany na starej nawierzchni lub też 
na podbudowie z klińca i piasku. Wy-
brany przez nas wzór drewna jest od-
ciskany za pomocą elastycznych mat 
w  odpowiednio przygotowanej ma-
trycy betonowej. Możemy korzystać 
z  deseni przygotowanych przez pro-
ducentów – do dyspozycji mamy wzór 
deski sosnowej, kanadyjskiej, orze-
chowej. Bardzo atrakcyjne są moż-
liwości wykonania desek postarza-
nych z efektem patyny. Można też za-
mówić projekt indywidualny, co daje 
nam możliwości stworzenia jedy-
nej w swoim rodzaju drewnianej na-
wierzchni. Pamiętajmy, że tego ro-
dzaju wykończenie jest bardzo trwałe.
Aby usunąć awarię ułożonych pod 
nim  instalacji, konieczne będzie roz-
kucie nawierzchni, nie układajmy 
więc pod nimi kabli czy rur.
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SKŁADZIK SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM 
OGRODZIE. DZIĘKI NIEMU NIE ZAGRACAMY 
GARAŻU CZY DOMOWYCH SCHOWKÓW, 
A OGRODOWE NARZĘDZIA SĄ ŁATWO 
DOSTĘPNE I DOBRZE CHRONIONE PRZED 
WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI. 

ogrodnika

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Domek narzędziowy powinien pomieścić wszystkie uży-
wane narzędzia ogrodowe, częściowo również sprzęt,  
a także charakteryzować się dobrą wytrzymałością. Najle-

piej, aby komponował się z ogrodem oraz innymi konstrukcjami, 
w tym oczywiście z domem. Z doborem odpowiedniego modelu 
nie powinniśmy mieć najmniejszego problemu, gdyż oferta goto-
wych składzików jest bardzo duża.     

DREWNO, PLASTIK CZY BLACHA?
Na rynku dostępne są gotowe domki wykonane z różnych materia-
łów – od tego m.in. zależy ich cena. Najtańsze są proste konstrukcje 
metalowe, a najdroższe stylowe składziki drewniane. Natomiast 
te wykonane z tworzywa sztucznego to najczęściej propozycje ze 
środka stawki. Domki drewniane są najbardziej uniwersalne – wy-
glądają naturalnie i pasują do ogrodów urządzonych w różnych 

DOMEK
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stylach. Ponadto można je pomalo-
wać lub zaimpregnować na dowolny 
kolor. Pamiętajmy jednak, że drewno 
wymaga regularnej konserwacji. Na-
rzędziownie z tworzywa sztucznego są 
dość wytrzymałe, odporne na promie-
niowanie UV oraz łatwe w pielęgna-
cji – wystarczy, że je umyjemy. Jed-
nak nie są za bardzo reprezentacyjne, 
więc nie ustawiajmy ich od frontu 
domu. Również domek metalowy nie 
jest zbyt szykowny, chociaż na rynku 
nie brakuje modeli estetycznych i sta-
rannie wykonanych – jednak ich cena 
jest trochę wyższa. Wadą tego rozwią-
zania jest to, że blaszak nie chroni 
sprzętów przed temperaturą panu-
jącą na zewnątrz – metal nie wykazuje 
właściwości izolacyjnych.   

ROZMIAR MA ZNACZENIE
Wielkość ogrodowego składziku po-
winna być dostosowana do potrzeb 
(chociaż zapewne i tak po pewnym 
czasie najprawdopodobniej zabrak-
nie w nim miejsca) oraz powierzchni 
ogrodu (nie powinien się zbytnio wy-
różniać). Jednak z drugiej strony zbyt 
mała narzędziownia nie spełni swo-
jej funkcji. Zalecane minimalne wy-
miary wynoszą 200 x 130 cm – pozwolą 
na przechowywanie drobnych narzę-
dzi i  kosiarki. Większe konstrukcje 
np. 300 x 200 cm zapewnią miejsce do 
magazynowania również mebli ogro-
dowych, rowerów czy dodatkowego 
wyposażenia, np. wertykulatora.
Pamiętajmy, że im prostszy kształt 
domku – najlepiej, aby zbudowany był 
na planie kwadratu lub prostokąta 
–  tym efektywniej będziemy mogli wy-
korzystać powierzchnię. 

UKSZTAŁTOWANY DACH 
Najczęściej spotykane są dwa rodzaje 
dachów: jedno- lub dwuspadowe. 
Domki z dachami jednospadowymi są 
z reguły niższe i lepiej wkompono-
wują się w narożniki działki, zwłasz-
cza gdy ogrodzenie jest niskie. Nato-
miast dachy dwuspadowe powodują, 
że pod szczytem zyskujemy dodat-
kową przestrzeń do przechowywania. 
Pokrycie dachu ma znaczenie głów-
nie w domkach drewnianych. Do naj-
popularniejszych materiałów należą: 
gonty, papa, a – w droższych mode-
lach – dachówka i, bardzo rzadko, 
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strzecha. Natomiast dachy schowków 
plastikowych i metalowych przeważ-
nie we wszystkich przypadkach wy-
konane są z tych samych surowców 
co ściany. 

FUNKCJONALNE OTWORY
Szerokość drzwi w domku narzę-
dziowym powinna wynosić minimum 
90 cm, dzięki czemu bez problemu 
wjedziemy do środka kosiarką czy 
taczką. Jeśli narzędziownia ma słu-
żyć również do przechowywania ro-
werów, warto zdecydować się na więk-
sze drzwi dwuskrzydłowe. Przydatne 
w domku narzędziowym są otwory 
wentylacyjne oraz okna (zwłaszcza 
w większych obiektach). Przeszklenia 
przede wszystkim umożliwią doświetle-
nie pomieszczenia, a także poprawiają 
wentylację, co jest korzystne dla prze-
chowywanych przedmiotów. 

SOLIDNE PODSTAWY
Dostępne na rynku domki narzę-
dziowe mają różne konstrukcje i roz-
wiązania – w niektórych jest podłoga, 
a w innych nie (możne ją często doku-
pić za dodatkową opłatą). Najczęściej 
modele plastikowe są w nią wyposa-
żone, podczas gdy metalowe przeważ-
nie jej nie mają, a w drewnianych jest 
ona tzw. opcją. Oczywiście umiesz-
czając domek na działce, nie możemy 

postawić go bezpośrednio na grun-
cie – tylko w przypadku domków pla-
stikowych z podłogą jest to dopusz-
czalne. Obiekty metalowe i drew-
niane powinniśmy umieszczać na 
przygotowanym podłożu, np. z kostki, 
ażurów betonowych czy wykonanym 
fundamencie. To dodatkowy wyda-
tek, który musimy uwzględnić, wy-
bierając składzik.    

WODA OPADOWA 
POD KONTROLĄ 
Wbrew pozorom orynnowanie jest  
bardzo ważnym elementem. Jego 
brak powoduje, że woda opadowa 
spadając na ziemię przyczynia się 
do powstawanie zagłębień, kałuż 
i  błota, które najczęściej pryska 
również na nasz domek. Po drugie 
woda ta prędzej czy później będzie 

Sposoby na narzędzia
Przechowywanie narzędzi 
ogrodniczych i sprzętu ułatwiają 
dostępne w supermarketach 
ogrodowych oraz budowlanych 
akcesoria. 

 Uchwyty i wieszaki 
– przymocowuje się je do ściany 
i wiesza na nich narzędzia, np. 
szpadle, sekatory czy motyczki. 

 Pokrowce z kieszonkami 
na narzędzia – uszyte 
są z przezroczystych 
i nieprzemakalnych materiałów. 
Sprawdzą się zwłaszcza zimą, kiedy 
po narzędzia nie trzeba sięgać 
codziennie. 

 Półki i szuflady – powinny być 
wytrzymałe na obciążenia oraz 
łatwe do konserwacji, np. metalowe 
lub z zabezpieczonego przed 
wilgocią drewna.

 Wózki – nawinięte na nie węże 
ogrodowe nie plączą się i nie 
zaginają, co zwiększa ich trwałość.



podciekała pod domek lub w inne 
nieporządane miejsca. Dlatego warto 
wybierać domki z systemem rynno-
wym lub o  takie je uzupełniać, tym 
bardziej, że wodę opadową możemy 
zbierać, magazynować w beczkach 
i  używać np. do podlewania ogrodu 
czy prac porządkowych. 

PRAKTYCZNE WYPOSAŻENIE 
Aby domek narzędziowy był funkcjo-
nalny, w wewnątrz dobrze jest zamon-
tować półki na różne drobiazgi oraz za-
mykaną szafkę na środki ochrony ro-
ślin. Część narzędzi możemy powiesić 
na hakach przybitych do ścian. Jeśli 
mamy miejsce, to zamontujmy blat ro-

boczy. Wykorzystamy go np. do przy-
gotowania rozsad, przesadzania roślin 
doniczkowych, czyszczenia cebul czy 
przygotowania oprysków. W narzę-
dziowni przyda się również woda – do-
prowadźmy ją, gdy tylko mamy taką 
możliwość.  Dobrze też, żeby znalazło 
się w niej sztuczne oświetlenie.

 REKLAMA 
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WIATA ZAMIAST 
GARAŻU TO 
ROZWIĄZANIE 
MAŁO POPULARNE 
– A SZKODA, MA 
BOWIEM WIELE 
ZALET. WARTO JE 
ROZWAŻYĆ NIE 
TYLKO DLATEGO, 
ŻE POZWALA NA 
OBNIŻENIE KOSZTÓW 
BUDOWY DOMU. 
NOWOCZESNE 
WIATY SĄ TAKŻE 
FUNKCJONALNE 
I ESTETYCZNE.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

ALTERNATYWA
dla garażu Garaż zaplanowany w  bryle bu-

dynku jest rozwiązaniem spo-
tykanym w coraz większej ilości 

projektów – to nie dziwi. Dzięki takiemu 
połączeniu możemy wygodnie przemiesz-
czać się z domu do samochodu i odwrot-
nie. W  aucie jest zawsze bardziej kom-
fortowa temperatura niż gdyby przeby-
wało na dworze. Jednak warto zastanowić 
się, czy te zyski są na tyle duże, by inwe-
stować w  pomieszczenie, którego koszt 
budowy jest niewiele niższy niż prze-
strzeni mieszkalnej. Może bardziej opła-
calne będzie wybudowanie wiaty garażo-
wej? To także dobry sposób ochrony sa-
mochodu przed słońcem, deszczem i śnie-
giem. Wiata ma również zalety estetyczne 
– widoczny, a nawet dominujący na elewa-
cji frontowej garaż z  dużą bramą nie za-
wsze łatwo jest harmonijnie wkompono-
wać w  bryłę domu. Może się też okazać 
pomocna na niewielkich i wąskich dział-
kach, gdzie duża bryła garażu działa przy-
tłaczająco, a  wiata jest nie tylko lżejsza 
optycznie, ale też zajmuje mniej miejsca 
– ażurowa konstrukcja daje więcej prze-
strzeni do manewrowania samochodem. 
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ALTERNATYWA

NA MAŁĄ DZIAŁKĘ
Wiaty przyścienne to rozwiązanie od-
powiednie, gdy dysponujemy bardzo 
ograniczoną przestrzenią. Są zam- 
knięte co najmniej z  jednego boku 
– zazwyczaj stosuje się je, gdy na po-
sesji jest niewiele miejsca. Jeżeli 
działka jest szeroka, wiata najczęściej 
przylega do bocznej elewacji domu 
– dzięki lekkiej, ażurowej formie nie 
ma problemów z  harmonijnym wpi-
saniem jej w taki układ. Gdy jest nie-
wielka oraz wąska, warto zaplanować 
masywne ogrodzenie i  wykorzystać 
je jako oparcie dla naszej wiaty. Za-
mknięta szczelną ścianką co najmniej 
z jednej strony przestrzeń ułatwi sku-
teczną ochronę samochodu przed 
śniegiem lub deszczem. Jeśli mamy 
odpowiednią przestrzeń między do-
mem a  ogrodzeniem, zaplanujmy 
wiatę zamkniętą dwiema ściankami. 
Nie tylko maksymalnie wykorzy-
stamy wolne miejsce, ale też zyskamy 
dobrze chronioną przestrzeń. Na jed-
nostanowiskową otwartą wiatę ko-
nieczne jest minimum 11,5 m².  Jed-
nostanowiskowy garaż zajmuje co 
najmniej 14,85 m². Można też tak za-
projektować wiatę, by miała trzy 
ścianki. Jednak im więcej pełnych 
ścian, tym na wiatę trzeba przezna-
czyć więcej miejsca. Taka zabudowa 
ogranicza bowiem możliwości ma-
newrowania autem. 

NA DUŻĄ DZIAŁKĘ
Jeśli nasza posesja jest duża, można 
zdecydować się na wiatę wolno sto-
jącą. Brak ograniczeń przestrzennych 
poszerza także możliwości wyboru 
jej zabudowy. Może być ona otwarta 
– wówczas jej konstrukcję tworzą 
ustawione na betonowych podsta-
wach słupki i osadzony na nich dach. 
Lekka konstrukcja tego typu zabu-
dowy sprawia, że łatwo ją wkompo-

nować w  otoczenie – szczególnie je-
śli wokół słupów posadzimy pnącza. 
Wiata wolno stojąca może też być za-
budowana ściankami, wokół któ-
rych możemy posadzić zimozielone 
krzewy lub pnącza. Wkomponowaniu 
wiaty w otoczenie służą ścianki z ele-
mentów ażurowych. Typowe dla nich 
duże prześwity to idealne podpory dla 
pnączy lub iglaków o pokroju wąsko-
kolumnowym. Duża działka nie ogra-
nicza również powierzchni naszej bu-
dowli. Dzięki temu można poszerzyć 
jej zakres funkcjonalny. W tego typu 
wiatach możemy przechowywać w se-
zonie letnim sprzęty ogrodnicze, spor-
towe czy grill. Można tam też składo-
wać drewno opałowe. 

Z ELEMENTÓW GOTOWYCH
Budowa wiaty garażowej nie należy 
do skomplikowanych i  bardzo 

WIATY TO BUDOWLE 
O RÓŻNEJ KONSTRUKCJI 

I FORMIE. ŁATWO 
DOPASOWAĆ JE DO 

NASZYCH POTRZEB. MOŻNA 
JE PODZIELIĆ NA WOLNO 
STOJĄCE, PRZYŚCIENNE 

ORAZ OTWARTE I ZAMKNIĘTE.  
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pracochłonnych. Istotne są solidne  
fundamenty i  stabilna, utwardzona 
nawierzchnia. Jednak coraz wię-
cej inwestorów korzysta z gotowych 
rozwiązań systemowych, składają-
cych się z zestawu elementów przy-
gotowanych do montażu. Najczę-
ściej to drewniane lub aluminiowe 
słupki oraz ścianki uzupełnione za-
daszeniem z poliwęglanu albo PCW. 
Można też zbudować wiatę z  goto-
wych słupków i samodzielnie wyko-
nać ścianki oraz zadaszenie wybra-
nym materiałem.

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WIATY
Zadaszenie
Ważnym elementem wiaty jest jej zadaszenie. Najczęściej dach jest 
złożony z jednej lub dwóch połaci. Konstrukcję dachu zazwyczaj 
wykonuje się z drewnianych elementów. Jako pokrycie najlepiej 
wykorzystać materiały o niewielkiej wadze. Dobrym wyborem będą 
stosunkowo niedrogie materiały bitumiczne. Sprawdzą się choćby 
faliste płyty włókno-cementowe. Są lekkie – ciężar 1 m2 to około 
3,5 kg, łatwo więc ułożyć je na dachu nawet samodzielnie. Doskonale 
sprawdzają się w naszych warunkach atmosferycznych – są odporne 
na mróz, wahania temperatury oraz promieniowanie UV.  Na tego 
typu zadaszenia można też wykorzystać blachodachówki oraz blachę 
trapezową i płaską. Jeśli konstrukcja dachu ma twarde poszycie, 
można też zamontować gonty bitumiczne. Niezależnie od tego, na 
jakie pokrycie dachu się zdecydujemy, pamiętajmy, że powinno być 
zharmonizowane kolorystycznie z dachem domu. 

Konstrukcja nośna
Konstrukcję nośną wiaty tworzą słupy, które 
montujemy na zabetonowanych stopach 
fundamentowych wylewanych bezpośrednio 
w gruncie. Słupy należy ustawić pionowo 
i związać u góry wieńcem spinającym 
(belkami oczepowymi). Chociaż konstrukcję 
można wykonać z elementów metalowych, 
to najczęściej wykorzystuje się bale z drewna 
sosnowego o przekroju kwadratowym lub 
okrągłym. Elementy łączymy na złącza ciesielskie 
lub stosujemy łączniki stalowe. Nie zapomnijmy 
o zabezpieczeniu drewna impregnatem 
chroniącym je przed zniszczeniem.

Nawierzchnia
Ze względu na duże obciążenie wiata wymaga 
odpowiedniej, utwardzonej nawierzchni. Konieczne 
jest wykonanie podbudowy grubości co najmniej 
20 cm, podsypki z piasku lub pospółki grubości 
ok. 5 cm. Na nawierzchnię wybierzmy materiał 
odpowiedni na duże obciążenia. Doskonale sprawdzi 
się choćby betonowa kostka brukowa – ze względu 
na małe wymiary i znaczną grubość stworzy stabilne 
podłoże na lata. Warto wykorzystać betonowe 
elementy ażurowe, które umożliwiają wzrost trawy. 
Nawierzchnia powinna być wzniesiona ponad teren 
i wykonana z niewielkim spadkiem.
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Lato

W upalne letnie dni, gdy słońce 
świeci mocno, pomieszczenia 
silnie się nagrzewają. Trudno 
wówczas odpoczywać 
czy pracować. Docenimy 
wówczas zamontowane 
w oknach żaluzje, rolety czy 
markizy nieprzepuszczające 
światła. Jego dopływ do 
wnętrz najskuteczniej odcinają 
osłony zamontowane na 
elewacji domu. Mają one także 
inne zalety. Jakie? Sprawdź 
w naszym artykule!

Jeśli jesteśmy zwolennikami 
naturalistycznych, bezpretensjonalnych 
ogrodów, posadzimy w nich dzwonki. 
Te byliny koniecznie powinny się również 
znaleźć w ogrodzie rustykalnym. Do 
skalniaków czy też obsadzania skarp 
i murków warto wykorzystać niewysokie 
pełne uroku gatunki: dzwonek drobny 
oraz karpacki. Do wyboru mamy jeszcze 
wiele innych gatunków, dzięki czemu 
zaprojektowanie rabat z udziałem tych 
kwiatów nie będzie trudne. Będą dobrze 
rosły, gdy zapewnimy im dobre warunki.

Mimo że coraz więcej łazienek 
wyposażamy w brodzik, to jednak 
wanna nadal jest bezkonkurencyjna 
– nawet najlepszy tusz nie zastąpi 
bowiem relaksacyjnej kąpieli. Najczęściej 
wybieramy wanny akrylowe lub stalowe. 
Jednak także wśród tego rodzaju modeli 
spotyka się produkty o różnej jakości 
– zarówno takie, które nawet po wielu 
latach użytkowania wyglądają jak nowe. 
Co je wyróżnia?

W NASTĘPNYM NUMERZE

Taras traktujemy dzisiaj jak równoprawną przestrzeń mieszkalną. W jego 
urządzanie wkładamy tyle samo wysiłku, co w aranżację salonu. Nie jest to 
trudne – do dyspozycji mamy efektowne meble, piękne kwiaty, tekstylia, 
oświetlenie. Aby w pełni korzystać z letniego salonu, zadbajmy też o balustradę.
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Działanie wbrew powyższemu zakazowi 
skutkuje odpowiedzialnością prawną.

        OSŁONY NA LATO TRWAŁA WANNA

TARAS – NOWA JAKOŚĆ
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