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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

LATO

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•  letni ogród pełen 
radości dla dzieci

•     domowe strefy kąpielowe 
– prysznic i wanna

•    dobre pomysły 
na pierwsze mieszkanie
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Choć od sezonu grzewczego dzieli 
nas jeszcze kilka miesięcy, lato 
to idealny moment, by pomyśleć 
o jego konsekwencjach. Problem 
smogu, którego przyczyną w dużej 
mierze jest przestarzały system 
grzewczy, skierował nareszcie 
uwagę decydentów na stare, 
nieocieplone domy jednorodzinne. 
Zanieczyszczenia pochodzące ze 
spalania węgla i niskiej jakości paliw 
są bowiem tym większe, im więcej 
energii potrzebują budynki do ich 
ogrzania. A zużywają jej tym więcej, 
im gorzej są ocieplone. To główny 
powód, dla którego w rządowym 
programie „Czyste Powietrze” oprócz 
dofinansowania do wymiany kotłów, 
można uzyskać dotacje lub korzystne 
pożyczki na ocieplenie ścian, dachu, 
piwnic i wymianę okien. Choć więc 
główną inspiracją do powstania 
programu była pogarszająca się 
jakość powietrza, to jednak cieszy nas 
to, że może on przynieść wymierne 
korzyści właścicielom starych domów 
– to ocieplenie budynków obniży 
rachunki za ogrzewanie, modernizacja 
systemu grzewczego w pierwszych 
latach może je bowiem niestety 
zwiększyć! Ponadto, jeśli rzeczywiście 
termomodernizacja ruszy pełną parą, 
daje szansę na poprawę wizerunku 
krajobrazu architektonicznego 
naszych miast i wsi. 

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

SIEW WARZYW NA JESIENNE ZBIORY 
Ciepły i często deszczowy lipiec to doskonały okres, by 
pomyśleć o wysiewie jarzyn do gruntu. W tym czasie 
zwalnia się na rabatch miejsce po warzywach posadzonych 
wiosną. Na początku miesiąca można więc zasiać buraki 
ćwikłowe. Pod jesienne zbiory idealna będzie należąca 
do najbardziej popularnych odmian Czerwona Kula. 
W tym samym czasie wysiewamy fasolę szparagową 
oraz rzodkiew zimową Murzynkę. Przez cały lipiec 
możemy wysiewać koper włoski oraz ogrodowy. To także 
dobry okres na zasianie endywii. W ostatni tydzień lipca 
możemy wzbogacić nasz warzywnik o kapustę pekińską 
na późnojesienny zbiór. W lipcu i sierpniu siejemy cebulę 
siedmiolatkę. Uwaga! Jeśli w czasie kiełkowania i wzrostu 
warzyw panuje susza, trzeba je regularnie podlewać.

DBAMY 
O WINOROŚLA
Aby cieszyć się smakiem 
dorodnych winogron, trzeba 
pamiętać o koniecznych 
zabiegach pielęgnacyjnych. 
Dzięki nim roślina będzie 
miała uporządkowaną formę i witalność. Do najważniejszych należy ich odpowiednie cięcie. Na przedwiośniu 
konieczne jest wykonanie cięcia fitosanitarnego, polegającego na usunięciu przemarzniętych i złamanych 
pędów. W tym czasie także formujemy młodą winorośl. Wiosną należy wykonać cięcie „na owocowanie”, 
w którym pozostawiamy pędy grube i zdrowe, natomiast usuwamy słabe i nieowocujące. Jednak równie 
istotne jest, by o przycinaniu winorośli nie zapominać w czerwcu, lipcu oraz sierpniu, kiedy to owoce są już 
zawiązane. Latem bowiem należy skracać latorośle, czyli niekiedy bardzo długie, zielone pędy bez zawiązanych 
owoców. Powinno się zostawić 6 liści za ostatnim gronem, natomiast resztę usunąć. Pozbywamy się wszystkich 
pasierbów, które wyrosły z pąków, w kącikach ogonów liściowych. Tniemy je za pierwszym liściem. 
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SPOSOBY NA KOMARY
Każdego roku w mniejszym lub większym stopniu mamy z nimi kontakt. 
Pojawiają się, by zakłócić nam sen, wieczorne spotkanie przy grillu lub 
poranną kawę na tarasie. To oczywiście komary i meszki. Te pierwsze 
atakują rano – przeważnie od ok. godziny 5 do 9 i wieczorem, te drugie zaś 
są aktywne w pochmurne dni, kiedy to uderzają w nas całymi chmarami. 
Jednak dzisiaj mamy na szczęście wiele metod, by pozbyć się tych 
dokuczliwych owadów. Jednym ze skutecznych sposobów na ich uniknięcie 
we wnętrzach będzie założenie osłony przed owadami w otworach 
okiennych oraz drzwiowych. Nowoczesne moskitiery powstają z siatki 
wykonanej z lekkiego i bardzo cienkiego włókna szklanego. Siatkę może 
dodatkowo wzmacniać warstwa PVC. Moskitierę można kupić na wymiar 
– uciętą z rolki, lub jako gotowy element obszyty np. taśmą dwustronnie 
klejącą. Innym sposobem na uniknięcie ukąszeń tych owadów są preparaty 
w postaci płynów, kremów lub w sprayu. Powszechnie stosowane 
w ogrodach są także odstraszające nawet przez kilka godzin żarzące się 
spirale – pamiętajmy, by nie używać ich we wnętrzach domu, tu można 
włączyć zbiorniczki do prądu. Naszym sprzymierzeńcem jest też geranium. 
Owady nie lubią jego charakterystycznego zapachu.

STOP SZKODNIKOM
Gdy nasze rośliny zaatakują choroby 
lub szkodniki, jednym z niezawodnych 
sposobów ich leczenia jest aplikacja 
środków przez opryski. Do dyspozycji 
mamy wiele preparatów chemicznych 
podawanych tą drogą, jednak w małym 
przydomowym ogrodzie warto sięgnąć 
po środki bardziej ekologiczne. Mogą 
to być roślinne preparaty przygotowane 
samodzielnie lub też biopreparaty 
dostępne na rynku. Tego rodzaju 
produkty zawierają wyłącznie naturalne 
składniki, takie jak wyciągi roślinne, 
preparaty wykorzystujące bakterie, 
wirusy oraz pasożytnicze grzyby. 
Taki ich skład sprawia, że skutecznie 
niszczą „wroga”, nie wpływając przy 
okazji negatywnie na środowisko. 
Do oprysków w niewielkim ogrodzie 
wystarczy mały, ręczny opryskiwacz 
ogrodowy.
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KOSZYKI IDEALNE NA ESKAPADY 
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Kogo z nas nie zauroczył słynny obraz Edouarda 
Maneta „Śniadanie na trawie”. W naszym wariancie 
może to być posiłek nie w Lasku Bulońskim, ale 
choćby w najbliższym parku czy podmiejskim 
zagajniku. Na taką wyprawę warto przygotować 
odpowiednie menu oraz godną go oprawę – zabawa 
będzie wówczas wyśmienita! Wszystkie niezbędne 
potrawy oraz naczynia możemy przetransportować 
w wygodnych koszach piknikowych. Ich wybór jest 
niemały – poczynając od niewielkich po bardzo duże. 
W tych z wyposażeniem zazwyczaj zaplanowano 
kilka talerzy śniadaniowych, sztućce, 2-4 szklanki lub 
kubeczki oraz termos czy butelkę. Wszystkie elementy 
są zabezpieczone. W takich koszach jest też miejsce 
na serwetki i żywność. Do dyspozycji mamy piknikowe 
kosze tkaninowe oraz bardzo stylowe wiklinowe. Jeśli 
zaplanowaliśmy wycieczkę rowerową, do wyboru mamy 
koszyki przeznaczone do zamontowania na kierownicy 
lub bagażniku roweru. Poza miejscem montażu, ich 
funkcjonalność jest w zasadzie taka sama. Mają 
podobną pojemność oraz wytrzymałość mechaniczną. 
Mogą być wykonane z wikliny lub metalowej siatki. 
Produkty wiklinowe uchodzą za trwalsze.

APTECZKA DOBRZE WYPOSAŻONA
Kiedy przed nami wakacyjny wyjazd, weekendowa 
wycieczka, wreszcie jednodniowa wyprawa do lasu, nad 
jezioro czy górską wspinaczkę, koniecznie powinniśmy 
zabrać ze sobą apteczkę. Wielu producentów apteczek 
samochodowych i podróżnych wyposaża swoje produkty 
w pełen zakres środków sanitarnych do udzielenia 
pierwszej pomocy. Niemniej warto wiedzieć, co jest 
najbardziej przydatne, szczególnie jeśli zdecydujemy się na 
samodzielne skompletowanie apteczki. Przede wszystkim 
środki do dezynfekcji i opatrywania ran: woda utleniona 
lub bakteriobójczy płyn do płukania i odkażania ran, 
kompresy gazowe najlepiej w małym i dużym rozmiarze, 
wielorozmiarowe plastry z opatrunkiem na większe i mniejsze 
skalecznia, plaster oddychający w rolce, bandaż tradycyjny 
oraz elastyczny. Bardzo przydatne będą również takie 
akcesoria jak: niewielkie nożyczki, pęseta, skalpel apteczny 
i zapinki do bandaży. Naszą apteczkę dobrze wyposażyć 
również w środek przeciw komarom i kleszczom oraz krem 
z filtrem UV. Jeśli jedziemy na dłużej, koniecznie powinniśmy 
zabrać ze sobą środki przeciwbólowe, przeciwbiegunkowe, 
przeciwprzeziębieniowe, a także przeciwalergiczne.

SEZON W OGRODZIE
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Lato obfituje w wiele okazji do 
wspaniałych wycieczek i wypraw 
na łono natury. Wakacyjne 
wyjazdy, rajdy i pikniki wymagają 
dobrego wyposażenia. Jednym 
z podstawowych akcesoriów jest 
oczywiście praktyczny, dobrze 
dobrany plecak. Na co warto 
zwrócić uwagę, stając przed 
zakupem?
Plecak powinien być przede 
wszystkim lekki, oszczędzi nam 
wtedy ciężaru własnego i pozwoli 
pakować do niego cięższe 
przedmioty. Materiał z jakiego 
jest wykonany powinien być dość 
gruby i sztywny, ale nie może 
powodować otarć i odparzeń. 
Część od pleców dobrze jeśli 
jest pikowana lub wypełniona 
pianką oraz usztywniona, tak 
żeby rzeczy niesione w plecaku 

PLECAK DOBRZE 
WYBRANY NA LETNIE 
WYCIECZKI

nie uciskały nam pleców, 
a jednocześnie były stabilne. 
Powinien być wyposażony co 
najmniej w dwie duże kieszenie, 
tak aby oddzielać np. wiktuały 
od innych ważnych rzeczy, które 
mogłyby ulec pobrudzeniu. 
Dobrze, jeśli dodatkowo plecak ma 
kilka kieszeni na suwak – telefon, 
dokumenty, klucze powinny być 
szczególnie zabezpieczone przez 
wypadnięciem. Atutem plecaka 
wycieczkowego są również boczne 

kieszenie na butelki i bidony 
z napojami oraz wyjmowaną 
z górnej klapy plecaka siatkę 
pozwalającą na zewnętrzne 
przymocowanie koca, bluzy, 
dodatkowych butów. 
Ważnym elementem plecaka są 
oczywiście uszy – ramiona, które 
powinny mieć opcję spinania 
na wysokości klatki piersiowej. 
Ułatwia to jego transport – szelki 
nie zsuwają nam się z ramion 
nawet przy pochylaniu.

Lato i wysokie temperatury sprzyjają szczególnie namnażaniu się drobnoustrojów, które mogą mieć 
szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. Przenosimy je głównie za pośrednictwem dłoni, dotykając regularnie 
przedmiotów użytku publicznego: klamek, poręczy, pieniędzy etc. Nie bez powodu żółtaczkę typu A 
określa się właśnie chorobą brudnych rąk. Dlatego tak ważne jest ich regularne mycie i dezynfekcja. 
W miejscach, gdzie mamy dostęp do wody, umycie co, jakiś czas rąk nie stanowi problemu. Tu należy 
jedynie zwrócić uwagę na staranność, bowiem nierzadko myjąc zaniedbujemy przestrzenie między 
palcami i nie pamiętamy, że prawidłowe ich mycie sięga powyżej nadgarstka. W sytuacjach, gdzie dostępu 
do wody brak, warto mieć zawsze ze sobą chusteczki odświeżające lub odświeżająco-dezynfekujące 
(nasączone płynem antybakteryjnym) oraz bardzo skuteczny i wygodny w użyciu odkażający żel do rąk. 

ZAWSZE CZYSTE RĘCE

SEZON W OGRODZIE
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Atutem polskiego lata są niewątpliwie wyjątkowo pyszne 
rodzime owoce sezonowe. Smak polskiej truskawki, 
malin czy porzeczek jest bezkonkurencyjny i w niczym nie 
przypomina „papierowych” pochodzących z Hiszpanii! Gdy 
nasycimy się walorami smakowymi surowych owoców, 
warto je wykorzystać  do przyrządzania sezonowych potraw. 
Szczególnie cieszmy się lekkimi deserami. Do najbardziej 

SORBETY – SMAKOWITY SPOSÓB NA 
LETNIE ORZEŹWIENIE

atrakcyjnych można zaliczyć orzeźwiające sorbety, 
które należą do najpopularniejszych dzisiaj mrożonych 
deserów. Do ich przyrządzenia wystarczy woda oraz 
owoce. Atutem sorbetowych deserów jest również 
ich niska kaloryczność. 100 gramów tego mrożonego 
deseru dostarczy nam jedynie ok. 50 kcal – dla 
porównania taka sama ilość lodów mleczno- 
-owocowych to źródło ok. 120 kcal. Sorbety będą mniej 
kaloryczne, jeśli zrezygnujemy z dodatku cukru.

Smak przygotowanych domowym sposobem lodów 
i sorbetów podniesie ich odpowiednia forma. Dzięki 
różnorodnym foremkom mrożone desery mogą 
przypominać tradycyjne lody na patyku. Najmłodsi  
konsumenci będą zachwyceni, gdy dostaną do 
spałaszowania letni przysmak w postaci misia, pingwina 
czy bałwanka. Sprawdzonym sposobem będzie również 
ich zaserwowanie w efektownych szklanych pucharkach.

Kolorowe owocowe tarty i tartaletki weszły do 
kanonu letnich deserów. Są bardzo efektowne 
wizualnie, ale też smaczne i zazwyczaj łatwe do 
wykonania. By rozkoszować się walorami smakowymi 
takich ciast, konieczne jest wyposażenie kuchni 
w odpowiednią formę na tartę. Do najbardziej 
popularnych należą produkty silikonowe, których 
atutem jest trwałość – nie można ich zarysować czy 
rozbić lub odkształcić. Zajmują przy tym mało miejsca 
podczas przechowywania. Do bardzo eleganckich 
należą formy szklane i ceramiczne, w których wypieki 
można podawać wprost na stół. Jednak zarówno 
formy silikonowe, jak i szklane oraz ceramiczne 
nie należą do tanich. Najmniej zapłacimy za formy 
metalowe z aluminium lub ocynkowanej stali.  

FOREMKI DO MROŻONYCH 
DESERÓW

SEZON NA TARTY

WYZWANIA DLA DOMU
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Jeśli nie mamy zainstalowanej 
klimatyzacji, a w domu nie 
ma czym oddychać, warto 
zdecydować się na zakup 
przenośnego klimatyzatora 
lub wentylatora. Wybór 
klimatyzatora mobilnego czy 
wiatraka nie będzie wymagał 
kłopotliwej instalacji – to sprzęty, 
które mogą „wędrować” z nami 
do wszystkich pomieszczeń 
w domu. Sprawdzą się w tej roli 
lekkie wentylatory, doskonałe 
do wentylowania niewielkiej 
przestrzeni. Tradycyjne modele 
są wyposażone w jedno 
plastikowe lub metalowe 
śmigło. Jeśli chcemy, by stały 
na stole lub biurku, wybierzmy 
model z niską podstawą. 
Bardziej funkcjonalne są wyroby 
z wysoką regulowaną podstawą, 
która sprawia, że wentylator 
można ustawić na podłodze. 

Gdy zachodzi potrzeba, by 
wentylować większą przestrzeń, 
zdecydujmy się na wentylator 
kolumnowy. To sprzęt wyposażony 
w wiele śmigieł, zamocowanych 
do pionowej osi. Ich kształt 
i obudowa przypominają kolumnę, 
są wąskie i estetyczne, a przy tym 
bardziej efektywne. Za sprawą 

WIATRAK ZAWSZE 
POD RĘKĄ

KOMFORTOWO W UPAŁY
Wyposażanie miejsc pracy czy samochodów w klimatyzację to dzisiaj już standard. Jednak coraz więcej osób 
decyduje się również na ich montaż w swoich domach i mieszkaniach – szczególnie w ostatnich latach, gdy 
upały były wyjątkowo uciążliwe. Instalację klimatyzatora szczególnie warto rozważyć, jeśli nasze mieszkanie ma 
okna otwierające się jedynie na południe lub zachód albo też wnętrza z tą wystawą mają duże przeszklenia. To 
także rozwiązanie komfortowe, gdy mieszkamy przy hałaśliwej ulicy i trudno funkcjonować przy otwartym oknie. 
Systemy produkowane z myślą o lokalach mieszkaniowych są dzisiaj znacznie tańsze niż jeszcze kilka lat temu. 
Najpopularniejsze są modele montowane na ścianie pod sufitem, do wbudowania w sufit podwieszany służą 
modele kasetonowe. Są to zazwyczaj urządzenia typu split, w których hałaśliwy moduł zewnętrzny zawierający 
wentylatory, sprężarkę oraz zawór rozprężny montowany jest zazwyczaj na elewacji domu. Nagrzane powietrze na 
zewnątrz budynku wyprowadza rura wywiewna.

nowoczesnej i jednocześnie 
neutralnej formy doskonale 
wpisują się w aranżacje 
minimalistyczne i klasyczne. 
Wiele z takich urządzeń 
można obsługiwać pilotem. 
Wentylatory kolumnowe 
mogą mieć od 40 do 120 cm 
wysokości.

WYZWANIA DLA DOMU



 REKLAMA 

Piwnica to naturalne zaplecze każdego domu. Jej przestrzeń 
wykorzystujemy dzisiaj w wielu rolach. Jednak przede wszystkim 
pełni ona funkcję kotłowni, spiżarni oraz sezonowej garderoby. 
W piwnicy przechowujemy między innymi rzeczy sezonowe. 
To idealne miejsce na wielkogabarytowy sprzęt sportowy: 
narty, sanki czy deski. Równie istotne jest przetrzymanie 
w odpowiednich warunkach odzieży zimowo-jesiennej. Rzeczy 
schowane w ustronnym miejscu nie będą nam przeszkadzać 
w codziennym życiu. Dzisiaj możliwości ich komfortowego 
przechowywania jest bardzo wiele. Jednym z wygodnych 
sposobów jest ich zapakowanie do różnego rodzaju pudeł. Warto 
wykorzystać szczelnie zamykane pojemniki z przezroczystego 
tworzywa – będą chronione przed molami i widoczne dla oczu.

PO ZIMIE DO PIWNICY

ŚWIEŻE SPOINY
Wykonanie niewielkich prac 
remontowych może być miłym 
przerywnikiem podczas letniego 
wypoczynku. Satysfakcję przyniesie 
nam choćby własnoręczna wymiana 
lub odświeżenie fug. Niekiedy 
wystarczy tylko ich wyczyszczenie. 
Najlepiej użyć do tego celu 
specjalistycznych preparatów. 
Wygodne będzie wykorzystanie 
środków chemicznych w spreju. 
Gdy spoiny są nie tylko brudne, 
ale też zniszczone – wykruszają 
się lub też noszą ślady bytowania 
drobnoustrojów, konieczna może być 
ich wymiana. Stare usuwamy rylcem. 
Po starannym wypełnieniu nową fugą, 
spoiny zaimpregnujmy.
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FUNKCJONALNOŚĆ, KOMFORT 
I ESTETYKA W ZGODZIE 
Z NAJNOWSZYMI TRENDAMI 
− TO OCZEKIWANIA, JAKIE 
ZAZWYCZAJ MAJĄ WOBEC 
SWOICH MIESZKAŃ MŁODZI 
LUDZIE. GDY DO DYSPOZYCJI JEST 
MAŁY METRAŻ, LICZY SIĘ KAŻDY 
CENTYMETR PRZESTRZENI!

Modna

AUTOR TEKSTU: Hanna  Jankowska,
PROJEKT I STYLIZACJA WNĘTRZ: architekt Izabela Widomska

KAWALERKA
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To mieszkanie o powierzchni 
liczącej niespełna 40 m2 zo-
stało zaprojektowane dla 

pracującej studentki. Przestrzeń 
niby nie taka mała jak dla jednej 
osoby, ale i oczekiwania właści-
cielki nie były standardowe. Bar-
dzo zależało jej na czytelnym po-
dziale przestrzeni, tak aby można 
było na poszczególne funkcje prze-
znaczyć osobne miejsca. Wpraw-
dzie w mieszkaniu znajdował się 

osobny pokój, w którym można 
było zaplanować sypialnię, ale już 
ograniczenie kuchni jedynie do 
aneksu usytuowanego na granicy 
większego pokoju i przedpokoju 
narzucało określony sposób ko-
rzystania z przestrzeni dziennej 
– kuchnia w takich sytuacjach jest 
nieodłączną częścią pokoju. Dla-
tego właśnie projektantka, archi-
tekt Izabela Widomska, postano-
wiła stworzyć możliwość oddziela-

nia kuchni od pokoju w zależno-
ści od potrzeb. „Najważniejszym 
założeniem projektowym – mówi 
projektantka – było stworzenie ru-
chomej ściany. Na granicy obu po-
mieszczeń zostały zamontowane 
przesuwne panele, które dają 
możliwość oddzielenia przestrzeni 
małego salonu od kuchni. Dzięki 
ruchomej ścianie aneks kuchenny 
jest dostępny od strony przedpo-
koju zarówno przy otwartych, jak 
i zamkniętych drzwiach. Komfort 
mieszkania będzie tu miała nie 
tylko jedna osoba –  śmiało mogą 
zamieszkać tu dwie młode dziew-
czyny i każda będzie miała swoje 
własne miejsce z niekrępującym 
dostępem  do kuchni.” 

ZAPROJEKTOWANIE 
RUCHOMEJ 

ŚCIANY MIĘDZY 
POKOJEM I ANEKSEM 

KUCHENNYM 
POZWOLIŁO 

NA ODDZIELENIE 
 OBU STREF.
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FUNKCJONALNY KAŻDY 
CENTYMETR
Właścicielka, którą często odwie-
dza mama i znajomi, chwali sobie 
funkcjonalność przestrzeni. Przy 
otwartych drzwiach można cie-
szyć się przestronnym salonem, 
a po zamknięciu korzystać z sa-
lonu jako sypialni oraz jednocze-
śnie z kuchni, która stanowi od-
dzielone pomieszczenie. Z myślą 
o gościach czy też o tym, że po-
tencjalnie w mieszkaniu mogą za-
mieszkać dwie osoby, każdy pokój 
został wyposażony w rozkładane 
sofy. Oprócz szafy w przedpo-
koju, projektantka  wygospodaro-
wała miejsce na wbudowaną szafę 
w sypialni i wolno stojącą w salo-
nie, co również zapewnia niezależ-
ność dwóm mieszkankom. Aneks 
kuchenny mimo małej prze-
strzeni ma wszystko, czego po-
trzebują tak dzisiaj chętnie gotu-
jące młode osoby.  Ścianka zbudo-
wana jako kaseta dla jednego ze 
skrzydeł drzwi przesuwnych stała 
się doskonałym oparciem dla lo-
dówki i słupka z piekarnikiem. 
W małym mieszkaniu praktyczna 
musi być także łazienka. Na ogra-
niczonej przestrzeni trzeba bo-
wiem zmieścić nie tylko funkcje 
higieniczne. Rezygnacja z wanny 
na rzecz prysznica pozwoliła 
w  tym przypadku wygospodaro-
wać wnękę na pralkę z praktyczną 
szafką oraz dodatkowo słupek 
z koszem na pranie i półkami.

ESTETYKA DLA MŁODYCH
Mieszkanie jest doskonale doświe-
tlone – w salonie duże drzwi balko-
nowe dają mnóstwo światła, rów-
nież sypialnia ma wysokie, sięga-
jące niemal podłogi okno. To atut 
małych lokali, które dzięki natu-
ralnemu oświetleniu wydają się 
większe. Mieszkanie jest zaprojek-
towane w stylu skandynawskim 
z elementami loftowymi. Np. barek 
wykonany został na stalowej czar-

nej konstrukcji, co współgra z za-
wieszonymi nad nim lampami  dru-
ciakami. Kolorystyka całego miesz-
kania jest spójna, jasnoszara z ak-
centami granatu i czerni, ściany 
pomalowano na biało. Wprowa-
dzone drewno ociepla wnętrze, ale 
aby nie wprowadzać chaosu, ogra-
niczono je do jednego gatunku 
– w kolorze orzecha są panele pod-
łogowe, drzwi oraz kolor dolnych 
szafek kuchennych. 

Przemyślana kompozycja 
Minimalizm jest w aranżacji łazienek 
ciągle nurtem dominującym. Ograniczenie 
dekoracji na rzecz uwypuklenia dobrych 
gatunkowo materiałów wykończeniowych 
i wyposażenia wysokiej jakości sprawdza 
się tu znakomicie – ład i klarowność 
przestrzeni służą podkreśleniu wrażenia 
czystości oraz uporządkowania łazienki. 
Styl ten służy charakterowi pomieszczenia, 
ale nie wyczerpuje możliwości aranżacji 
nowoczesnych wnętrz. Projektantka 
połączyła minimalistyczną bazę z subtelną 
dekoracją. Okładzinę ścienną tworzą duże 
białe płytki z delikatną fakturą, ale strefę 
umywalki podkreślono srebrną mozaiką. 
Kobiecy charakter podkreśla intrygujący 
graficzny dekor z postacią dziewczyny. 
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REGIONALNE BUDYNKI 
MAJĄ NIESAMOWITĄ 
MOC PRZYCIĄGANIA. 
PODCZAS WAKACJI 
LUBIMY NIE TYLKO 
CIESZYĆ SIĘ ICH 
WIDOKIEM, 
ALE TEŻ W NICH 
ZANOCOWAĆ 
CZY CHOĆBY 
WYPIĆ KAWĘ. TAKI 
NIEPOWTARZALNY 
NASTRÓJ ZNAJDZIEMY 
W STARYCH 
BUDYNKACH Z CEGŁY.  

starej cegły 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

   W KLIMACIE  
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S tara architektura regionalna 
z  charakterystycznymi dla 
niej formami budynków 

i  użytymi do ich budowy materia-
łami często stanowi o  atrakcyjno-
ści okolicy lub regionu. Nic dziw-
nego, że budynki te są odnawiane 
z pietyzmem i przystosowywane do 
nowych funkcji, nierzadko zwią-
zanych z  turystyką. Współczesne 
pensjonaty, restauracje i  kawiar-
nie urządzone w  budynkach „z du-
szą” przyciągają klientów swoim 
urokiem. Te wybudowane z  ce-
gły wiodą tu prym, szczególnie 
w  regionach, gdzie materiały ce-
ramiczne były budulcem pierw-
szego wyboru. Są one naturalną 
częścią krajobrazu ziem dawnego 
zaboru pruskiego: Śląska, Pomo-
rza, Warmii i  Mazur, Wielkopolski, 
ale urokiem starej cegły możemy 
się cieszyć również w innych regio-
nach. Warto też mieć na uwadze, że 
w wielu miejscach cegła stanowiła 
naturalny budulec stajni, obór i sto-
dół. W  regionach atrakcyjnych tu-
rystycznie to właśnie stare zabu-
dowania rolnicze przekształcane 
są w  bazy noclegowe dla agrotu-
rystyki. Dostosowując budynki do 
nowych funkcji, jako atut wykorzy-
stuje się nie tylko budujące wizeru-
nek elewacje, ale również ceglane 
ściany wewnętrzne – to modne 

wykończenie nadające niepowta-
rzalny klimat wnętrzom pensjona-
tów, kawiarni i restauracji.  

SIŁA STAREJ CEGŁY
Kolorystyka i  gra odcieni cegla-
nej elewacji doskonale współgrają 
z  każdym krajobrazem i  otocze-
niem. Mury ze starej cegły wyróż-
niają się naturalnym wyglądem, 
który zawdzięczają samemu bu-
dulcowi – to wyrób ongiś ręcznie 
wytwarzany, który miał różne wy-
miary, zróżnicowaną strukturę 
i  często nierówne brzegi. Źródłem 
nastrojowego charakteru starej 

CEGŁA NA ELEWACJI 
SPRAWIA, ŻE NAWET 

BARDZO PROSTY 
BUDYNEK ZYSKUE 

SZLACHETNY
WYGLĄD.
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cegły jest również sam  proces 
 murowania, który wyróżniał się 
spoinami różnej szerokości, za-
zwyczaj o nieregularnych formach, 
a nierzadko z odciśniętym śladem 
ręki murarza. Oprócz znakomitych 
właściwości technicznych cegły, 
którym wzniesione z niej budynki 
zawdzięczają swoją trwałość, doce-
niano w  niej wartość dekoracyjną. 
Układano ją w  charakterystyczne 
wzory, np. wendyjski, gotycki, 
krzyżykowy lub kowadełkowy. Atu-
tem starej cegły jest też zróżnico-
wana kolorystyka – to wbrew pozo-
rom bogata paleta: od barwy piasku 
przez kilka odcieni rudości aż po 
popielatą szarość. 

PROSTOTA FORMY, 
BOGACTWO DETALU...
Przy ogromnym zróżnicowa-
niu funkcjonalnym budynków 
z  cegły,  zwykle wyróżniają się 
one prostotą formy architekto-
nicznej. Zarówno zabudowania 
w  gospodarstwach rolnych, jak 
i  budynki służące innym funk-
cjom to zazwyczaj prostopadło-
ścienne bryły przekryte dwu-
spadowymi dachami, często kry-
tymi dachówką ceramiczną. Jed-
nak mimo swej prostoty i  tutaj 
stosowano bogate detale. Ściany 
zdobiły  przestrzenne ornamenty 
z cegieł.  Gzymsy akcentujące po-
dział budynku na kondygnacje 

kształtowało się najczęściej z ce-
gieł wysuwanych (wysadzanych) 
z muru. 
Charakterystycznymi elementa- 
mi starych budynków z  cegły są 
łukowe okna, które wymagały 
również wykonania nadproży 
o tym samym kształcie. To detale, 
które pokazują, jak ogromną siłę 
kreacyjną ma cegła – dzięki nie-
wielkim wymiarom i  wydłużo-
nemu kształtowi ułożona promie-
niście tworzy zarazem element 
ozdobny. Zachowanie w  rewita-
lizowanych budynkach takiego 
kształtu okien pociąga za sobą 
konieczność wykonania stolarki 
na zamówienie. 
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 REKLAMA 

Walory cegły we wnętrzu
Współcześnie cegła przestała być traktowana 
jedynie jako materiał budowlany, przeżywa swój 
renesans również jako okładzina we wnętrzach. 
Kojarzona do niedawna ze starymi fabrykami 
i magazynami, dzisiaj cieszy wnętrza zaaranżowane 
nie tylko w stylu industrialnym. Na topie są ściany 
z efektem starej cegły, który można uzyskać 
w rozmaity sposób. Naturalne wrażenie zapewniają 
współczesne płytki imitujące starą cegłę 
wytwarzaną ręcznie, ale prawdziwym rarytasem 
są okładziny uzyskane ze starej cegły rozbiórkowej. 
Jednak najlepszy efekt dają oryginalne ceglane 
ściany, dlatego w budynkach wymurowanych 
z cegły bardzo często skuwa się wewnętrzne tynki, 
odsłaniając stary mur. Cegła we wnętrzu jest jednak 
ceniona nie tylko ze względu na swoje walory 
wizualne. Jako materiał wytwarzany z naturalnych 
surowców i nie zawierający szkodliwych 
substancji, służy zdrowiu i dobremu samopoczuciu 
mieszkańców. Jest doskonałym regulatorem 
wilgotności powietrza – pochłania nadmiar 
wilgoci, a warunkach nadmiernego wysuszenia 
powietrza oddaje ją do wnętrza. Jest też dobrym 
akumulatorem ciepła – gromadzi je, a  przy 
szybkim wychłodzeniu systematycznie je oddaje, 
dzięki czemu pomieszczenia nie wychładzają się 
całkowicie. Latem, gdy na zewnątrz jest upał, 
w budynkach z cegły panuje komfortowy chłód. 
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AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Problem na czasie

MASZ NIEOCIEPLONY 
DOM, STARE OKNA 
I PRZESTARZAŁY 
KOCIOŁ ZATRUWAJĄCY 
ATMOSFERĘ?
SKORZYSTAJ 
Z PROGRAMU 
RZĄDOWEGO 
„CZYSTE POWIETRZE”! 
PODPOWIADAMY, JAK 
POZYSKAĆ ŚRODKI 
Z TEJ DOTACJI.

PROBLEM ZANIECZYSZCZENIA 
POWIETRZA TZW. NISKIMI EMISJAMI 
STAJE SIĘ CORAZ BARDZIEJ DOTKLIWY. 
JEDNĄ Z PRZYCZYN POWSTAWANIA 
SMOGU JEST OGRZEWANIE BUDYNKÓW 
PALIWAMI EMITUJĄCYMI DO ATMOSFERY 
SZKODLIWE SUBSTANCJE. ABY USUNĄĆ 
TO ZJAWISKO, RZĄD WPROWADZIŁ 
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”. JEGO CELEM JEST 
ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA BUDYNKÓW NA ENERGIĘ 
GRZEWCZĄ POPRZEZ ICH OCIEPLENIE ORAZ WYELIMINOWANIE 
SZKODLIWYCH PALIW POPRZEZ MODERNIZACJĘ PRZESTARZAŁYCH 
SYSTEMÓW GRZEWCZYCH. PROGRAM POTRWA DO 2029 ROKU, 
ALE JUŻ TERAZ WARTO POSTARAĆ SIĘ O DOTACJĘ NA REMONT. 

PORA NA CZYSTE  
POWIETRZE 
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MINIMALNA WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA PODLEGAJĄCA 
DOFINANSOWANIU TO 7 TYS. ZŁ, MAKSYMALNA ZAŚ 
53 TYS. ZŁ, PRZY CZYM DOTACJA MOŻE MAKSYMALNIE 
WYNIEŚĆ 90% TZW. KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH. 
TRZEBA JEDNAK WZIĄĆ POD UWAGĘ, ŻE WYSOKOŚĆ 
WSPARCIA ZALEŻY OD MIESIĘCZNEGO DOCHODU NA 
OSOBĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM, A TAKŻE OD 
TEGO, CZY WNIOSKODAWCA ROZLICZA SIĘ Z FISKUSEM W 
RAMACH PIT. JEŻELI DOCHÓD NA OSOBĘ NIE PRZEKRACZA 
600 ZŁ, MOŻNA LICZYĆ NA MAKSYMALNĄ DOTACJĘ RZĘDU 
90% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH. W MIARĘ WZROSTU 
DOCHODU DOTACJA MALEJE – NP. PRZY POZIOMIE 
POWYŻEJ 1600 ZŁ NA OSOBĘ WYNOSI MAKSYMALNIE 
30% W PRZYPADKU OSÓB ROZLICZAJĄCYCH PODATEK 
PIT, PRZY DOCHODACH POWYŻEJ 1600 ZŁ NA OSOBĘ 
DOTACJA ZALEŻY OD DOCHODÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO – MOŻE WTEDY WYNOSIĆ 
DO 15 LUB DO 18%, ALBO NIE PRZYSŁUGIWAĆ WCALE, JEŻELI POZIOM ROCZNEGO DOCHODU 
WNIOSKODAWCY PRZEKRACZA 125,5 TYS. ZŁ. 

Kto skorzysta z programu? 
BENEFICJENTAMI PROGRAMU „CZYSTE 
POWIETRZE” MOGĄ BYĆ WŁAŚCICIELE 
I WSPÓŁWŁAŚCICIELE DOMÓW 
BĘDĄCY OSOBAMI FIZYCZNYMI. 
DOFINANSOWANIE MOŻNA UZYSKAĆ 
NA JUŻ ROZPOCZĘTE INWESTYCJE, ALE 
NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 12 MIESIĘCY PRZED 
DATĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU. INWESTYCJE 
TE NIE MOGĄ BYĆ ZAKOŃCZONE 
PRZED DNIEM ZŁOŻENIA WNIOSKU. 
FAKTURY NIE MOGĄ BYĆ WYSTAWIONE 
PRZED 1.01.2018 R. WNIOSKI 
MOŻNA SKŁADAĆ NA BIEŻĄCO 
W ODPOWIEDNICH ZE WZGLĘDU NA 
MIEJSCE INWESTYCJI WOJEWÓDZKICH 
FUNDUSZACH OCHRONY 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Zakres finansowania 
W PRZYPADKU STARYCH DOMÓW PODSTAWOWYM 
PUNKTEM PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” JEST 
WYMIANA NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 
(KOTŁÓW STAREJ GENERACJI) NA NISKOEMISYJNE. 
DOTACJĘ MOŻNA TEŻ UZYSKAĆ NA DOCIEPLENIE 
DOMÓW, WYMIANĘ OKIEN I DRZWI ORAZ MONTAŻ 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA. 
Z KOLEI W PRZYPADKU DOMÓW NIE ZGŁOSZONYCH 
DOTYCHCZAS DO UŻYTKOWANIA PODLEGAJĄCE 
DOFINANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIE MOŻE POLEGAĆ 
WYŁĄCZNIE NA ZAKUPIE I MONTAŻU URZĄDZENIA 
GRZEWCZEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI. 

Dotacja nie dla bogaczy, czyli kto zyska najwięcej? 
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KAŻDEMU WŁAŚCICIELOWI DOMU 
ZALEŻY NA NISKICH KOSZTACH JEGO 
UTRZYMANIA. DZIĘKI DOFINANSOWANIU 
Z OBECNYCH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH 
MOŻNA NIE TYLKO ZMNIEJSZYĆ ILOŚĆ 
ZUŻYWANEJ ENERGII CIEPLNEJ, ALE TEŻ 
ODDYCHAĆ CZYSTSZYM POWIETRZEM.

z dopłatą

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

REMONT

Lato szybko mija, sezon grzewczy zbliża się więc wielkimi 
krokami. W  przypadku starych domów konieczność za-
pewnienia i utrzymania odpowiednio wysokiej tempera-

tury powietrza we wnętrzach może się wiązać z ogromnym zu-
życiem paliw – domy te są często nieocieplone. Są też zwykle 
ogrzewane przestarzałymi kotłami na paliwa stałe, które zanie-
czyszczają powietrze – to jedna z głównych przyczyn powsta-
wania szkodliwego smogu. Warto w tej chwili pomyśleć o obni-
żeniu kosztów ogrzewania i poprawie powietrza wokół, zwłasz-
cza że obecnie właściciele jednorodzinnych domów mogą 
uzyskać dotację na termomodernizację swoich budynków.
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PO CO DOMOWI 
TERMOMODERNIZACJA
Niedostateczna izolacyjność ter-
miczna przegród zewnętrznych 
budynku, a  więc ścian zewnętrz-
nych i dachu wraz z oknami, pod-
łogi na gruncie lub stropu nad 
nieogrzewaną piwnicą powo-
duje ogromne straty ciepła, które 
ucieka bezpowrotnie na zewnątrz 
domu. Im są one większe, tym 
więcej energii grzewczej potrze-
bujemy do ogrzania domu. Pod-
stawowym celem termomoderni-
zacji jest więc zmniejszenie kosz-
tów jego ogrzewania przy zacho-
waniu odpowiedniego komfortu 
cieplnego. Aby cel ten osiągnąć, 
konieczne jest ocieplenie wszyst-
kich przegród zewnętrznych oraz 
wymiana okien. Termomoderni-
zacja domu zakłada jednak rów-
nież ulepszenie instalacji grzew-
czej i  wprowadzenie do niej urzą-
dzeń zasilanych odnawialnymi źró-
dłami energii, do których zalicza 
się np. energię promieniowania 
słonecznego oraz energię skumu-
lowaną w gruncie, wodzie lub po-
wietrzu. W  tym celu konieczna 
będzie m.in. wymiana nieefek-
tywnego źródła ciepła lub całej 
przestarzałej instalacji grzewczej 
oraz włączenie w  nią urządzeń 
wytwarzających energię cieplną 
ze źródeł odnawialnych. W  efek-
cie wyeliminuje się lub drastycz-
nie zmniejszy zużycie paliw kopal-
nych do ogrzewania domu i  pod-
grzewania wody. Termomoderni-
zacja może obejmować również 
usprawnienie systemu wentylacji 
– przez zastąpienie mało wydajnej 
wentylacji grawitacyjnej (natu-
ralnej), wentylacją mechaniczną 
z odzyskiem ciepła. W ramach ter-
momodernizacji unowocześnia się 
również system ogrzewania wody 
użytkowej. 

OD TERMOMODERNIZACJI 
DO CZYSTEGO POWIETRZA
Jaki związek ma ocieplenie bu-
dynku i unowocześnienie systemu 
grzewczego z poprawą jakości po-
wietrza? Wbrew pozorom jest on 
bardzo ścisły. Ocieplony dom ma 
mniejsze zapotrzebowanie na ener-

gię grzewczą, przez co maleje zuży-
cie paliw kopalnych i innych kiep-
skiej jakości paliw dość powszech-
nie stosowanych do ogrzewania 
domów w Polsce – to one właśnie 
są jedną z głównych przyczyn za-
nieczyszczenia powietrza. Dlatego 

program rządowy „Czyste Powie-
trze” obejmuje właśnie termomo-
dernizację oraz unowocześnienie 
systemów grzewczych. Możliwość 
skorzystania z  dotacji przewidy-
wanych w tym programie przynosi 
inwestorowi wiele korzyści. 

Ocieplenie domu to okazja do unowocześnienia 
wyglądu elewacji. Nowy tynk można połączyć 
z modną oblicówką z drewna lub materiałów 
drewnopodobnych.

Ocieplenie dachu podczas 
termomodernizacji stwarza 
możliwość uzyskania 
dodatkowej powierzchni 
mieszkalnej na poddaszu.
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To przede wszystkim mniejszy 
koszt własny przy pracach remon-
towych, a w dłuższej perspektywie 
– niższe rachunki za energię grzew-
czą. Przynosi też pożytek środowi-
sku – to ogromna szansa na ogra-
niczenie emisji do atmosfery szko-
dliwych substancji, które powstają 
na skutek ogrzewania domów jed-
norodzinnych słabej jakości pali-
wem w  przestarzałych domowych 
kotłach. Działania związane z  ter-
momodernizacją wymagają jed-
nak dobrego przygotowania przez 
inwestora.

TERMOIZOLACJA DOMU 
– TYLKO KOMPLEKSOWO
Prace termomodernizacyjne ma- 
ją sens tylko wtedy, jeśli są wyko-
nane kompleksowo, powinny być 
też prowadzone w  odpowiedniej 
kolejności. Niezbędne jest więc 
docieplenie ścian, wymiana starych 
okien na ciepłe, profesjonalne za-
izolowanie dachu, fundamentów, 
piwnicy oraz wymiana instalacji 
grzewczej i  wentylacyjnej. Wyrzu-
cenie poza plan remontowy które-
gokolwiek z  tych elementów spo-
woduje, że skutki całego przedsię-
wzięcia będą jedynie połowiczne. 
Zakres prac jest duży i kosztowny 
nawet przy możliwości skorzysta-
nia z  dotacji rządowych, dlatego 
można go podzielić na etapy, roz-
kładając wydatki w  czasie. Kolej-

ność robót ma przy tym duże zna-
czenie. Najbardziej opłaca się roz-
począć prace termomoderniza-
cyjne od ocieplenia dachu – jest to 
najkorzystniejsza relacja zmniej-
szenia kosztów ogrzewania w sto-
sunku do kosztów wykonania. 

Następnie powinniśmy zaplano-
wać ocieplenie ścian zewnętrznych 
– tu koszt jest duży, ale i  korzy-
ści ogromne: ściany stanowią naj-
większą powierzchnię dla ucieczki 
ciepła z  wnętrza. Często spoty-
kane w  starych domach ściany 
wznoszone w  technologii jedno-
warstwowej bezwzględnie wyma-
gają ocieplenia. Jednak również 
ściany wybudowane jako dwuwar-
stwowe mogą być zimne – rozwią-
zaniem jest wtedy dołożenie war-
stwy izolacji cieplnej, ale taki krok 
jest możliwy jedynie wówczas, gdy 
stare ocieplenie jest w dobrym sta-
nie technicznym, czyli sprosta 

WYELIMINOWANIE 
SŁABEJ JAKOŚCI PALIW 
STOSOWANYCH DO 

OGRZEWANIA DOMÓW 
W POLSCE POPRAWI 
JAKOŚĆ POWIETRZA.

Ocieplenie ścian 
piwnic starego 
domu wymaga ich 
odkopania. 

Stare domy wybudowane w technologii ścian jednowarstwowych 
nie spełniają współczesnych standardów dotyczących ochrony 
cieplnej – gdy je budowano, przepisy nie były tak restrykcyjne, 
a stosowane materiały były kiepskiej jakości. Nawet jeśli 
pierwotnie planowano je ocieplić, często zostawały one bez 
izolacji termicznej i wykończonej elewacji. 
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utrzymaniu dodatkowej warstwy. 
Bywa jednak, że naprawa i wzmo- 
cnienie przegrody zewnętrznej 
okazuje się droższe niż całkowita 
wymiana ocieplenia. Niestety naj-
częściej stare domy wymagają in-
westycji polegającej na demontażu 
starej otuliny i ponownej instalacji 
nowej izolacji. Okna wymieniamy 
po ociepleniu ścian – efekt ekono-
miczny jest mniejszy niż remont 
innych elementów, a ponadto osa-
dzenie okien w nieocieplonej ścia-
nie (w połowie grubości muru), po 
jej ocieleniu spowoduje powstanie 
mostków cieplnych. Okna mają 
ogromny wpływ na warunki ter-
miczne domu, również dlatego, 
że są one źródłem biernego pozy-
skiwania energii słonecznej. Je-

śli dom jest podpiwniczony, warto 
zająć się termomodernizacją piw-
nicy. Brak izolacji sprawia, że przez 
ściany i  strop piwnicy wychła-
dzają się pomieszczenia parteru 
domu mieszkalnego, czyli strefy 
dzienne. Może to być przyczyną aż 
20% wszystkich strat ciepła w bu-
dynku. Ocieplenie podłogi na grun-
cie przynosi stosunkowo najmniej-
sze korzyści. 

MODERNIZACJA 
INSTALACJI
Po kompleksowym ociepleniu bu-
dynku zapotrzebowanie na ciepło 
pochodzące z  ogrzewania może 
spaść nawet o  połowę. Efekt ten 
wzmocnimy, modernizując insta-
lację grzewczą. Podstawą jest wy-

miana kotła węglowego (na paliwa 
stałe) na gazowy lub starego ko-
tła gazowego na nowy o  wyższej 
sprawności. Korzyścią tej operacji, 
poza poprawą efektywności sys-
temu grzewczego, jest również po-
prawa jakości powietrza. Wymiana 
kotła powinna być wykonana po 
ociepleniu budynku, gdyż moc 
kotła trzeba dostosować do zapo-
trzebowania na ciepło, a  po ocie-
pleniu budynku będzie ono zu-
pełnie inne! Modernizacja insta-
lacji grzewczej może obejmować 
również wprowadzenie rozwiązań 
umożliwiających pozyskiwanie 
energii ze źródeł odnawialnych, 
a  więc takich urządzeń jak kolek-
tory słoneczne, instalacja fotowolta-
iczna czy pompa ciepła.

Jaki kocioł z dotacją
W programie „Czyste Powietrze” promowane są energooszczędne 
źródła ciepła, które nie pobierają dużo energii, nie emitują spalin albo 
są one dobrze oczyszczone. Starając się o dotację, należy zapoznać 
się ze szczegółowymi wytycznymi, co do rodzajów źródeł ciepła 
objętych dotacją. Generalna zasada jest taka, że urządzenia grzewcze 
montowane w ramach programu „Czyste Powietrze” muszą być 
ekologiczne – powinny spełniać one wymogi tzw. unijnego ekoprojektu.  

Dotacją objęte są:  
 kotły na paliwo stałe 5 klasy – emitują one aż 3 razy mniej 

szkodliwych pyłów niż kotły najsłabszej obecnie klasy 3;

 kotły gazowe kondensacyjne i olejowe o klasie efektywności 
energetycznej nie mniejszej niż A. 

Termomodernizacja jest też doskonałą okazją do wprowadzenia większej ilości światła do wnętrz bez ryzyka strat ciepła. 
Energooszczędne pakiety szybowe nowoczesnych okien dachowych mają współczynnik przenikania ciepła, który już teraz spełnia 
wymagania zawarte w przepisach wchodzących w życie w 2021 roku.  
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PIERWSZE WŁASNE MIESZKANIE BUDZI 
W NOWYCH WŁAŚCICIELACH ENTUZJAZM, 
ALE JEDNOCZEŚNIE LĘK PRZED SPORYMI 
WYDATKAMI ZWIĄZANYMI Z WYKOŃCZENIEM 
I WYPOSAŻENIEM. ZWYKLE CHCĄC „UWIĆ” 
NOWOCZESNE I PIĘKNE GNIAZDKO, 
WPADAMY W PUŁAPKĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ 
NA WYROST. JAK TEGO UNIKNĄĆ?

jak minimalizm

NOWE M

Bogactwo pomysłów i  ofert aranżacyjnych, z  jakimi spo-
tykamy się w prasie, na portalach tematycznych, a także 
w  inspiracjach producentów sprawia, że chcąc atrakcyj-

nie i  wygodnie wykończyć nasze nowe mieszkanie nierzadko 
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szukamy rozwiązań z  tzw. górnej 
półki – modnych, będących na to-
pie i jednocześnie drogich.
Żyjemy pewnym wyobrażeniem, 
jak będzie wyglądała nasza co-
dzienność w  nowym „M”, jak bę-
dziemy je użytkować, jakie funk-
cje nadamy poszczególnym po-
mieszczeniom, wreszcie, jak roz-
mieścimy meble i  urządzenia. 
Rzeczywistość zwykle weryfi-
kuje je boleśnie. Okazuje się, że 
gros wydatków poczyniownych na 
wstępie było na próżno – bez wielu 
rzeczy można się obyć, sporo jest 
niefunkcjonalnych i z pespektywy 
czasu będzie trzeba je zmodyfiko-
wać. Aby nie wpaść w taką pułapkę 
i uniknąć nadmiernych wydatków 
na etapie wykańczania oraz wypo-
sażania pierwszego mieszkania, 
radzimy zachować dystans, pozwo-
lić sobie na nieco rozwiązań prowi-
zorycznych i wreszcie postawić na 
minimalizm.

PIĘKNO W PROSTOCIE
O modnym, ciekawym i estetycz-
nym wyglądzie naszego mieszka-
nia wcale nie muszą decydować 
drogie meble, kosztowne wyposa-
żenie i  wykończenie prosto spod 
ręki architekta. Dobry pomysł 

i  odrobina zaangażowania w  po-
szukiwaniu niedrogich rozwią-
zań na rynku pozwolą nam urzą-
dzić stylową, nierzadko z designe-
rskim sznytem, przestrzeń.
Dobrym podejściem na wstępnym 
etapie wykończenia mieszkania 
jest zasada, nie jak i w co wyposa-
żyć wnętrza, ale czego zaniechać.

ZROBIONY NA BIAŁO
Już na etapie wstępnym, w  któ-
rym przed nami malowanie, ukła-
danie płytek, posadzek oraz mon-
taż urządzeń można poczynić duże 
oszczędności. Minimalistyczne po-
dejście w postaci malowania wszyst-
kich pomieszczeń na biało to dobre 
rozwiązanie. Kolory szybko męczą, 
zwykle wyznaczają też funkcje po-
mieszczeń, które w miarę ich użyt-
kowania mogą zmienić charakter. 
Barwne pokoje ograniczają rów-
nież dobór mebli i dodatków. Zdefi-
niowany kolor wnętrz już na wstę-
pie może nam uniemożliwić zakup 
mebli np. z promocyjnej oferty, ze 
względu na ich niepasujący kolor.

„BO TAK SIĘ ROBI”?
Wykonawcy robót remontowych 
wykańczający mieszkanie czę-
sto lubią podpowiadać i  sugero-

wać nam, jakie rozwiązania są 
dziś modne i na topie. Uwaga! Nie 
dajmy się zwariować. W  łazience 
i  kuchni wykończenie płytkami ce-
ramicznymi może ograniczyć się je-
dynie do stref mokrych, a i tu nieko-
niecznie. Na rynku znajdziemy 
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wiele rozwiązań tańszych, a równie 
estetycznych – tapety, panele, tafle 
i  osłony z  tworzywa. Wykończenie 
glazurą pod sam sufit jest już dziś 
zdecydowanie passé.

NA PRZEKÓR 
KOMPLETOM
Wyposażając pierwsze mieszka-
nie, warto również ze względów 
oszczędnościowych zrezygnować 
z monolitów i systemów szafkowych 
np. na rzecz relingów, półek otwar-
tych, wózków, mobilnych mebli ku-

bikowych. Zarówno zabudowa ła-
zienkowa, kuchenna czy rozwiąza-
nia dla garderoby mogą być zde-
cydowanie bardziej ciekawe niż 
komplety szafek. Szczególnie 
kiedy wiedziemy życie singla lub 
na „nowej drodze życia”, gdy jeste-
śmy młodym małżeństwem na star-
cie, meble w zestawie np. „wypoczy-
nek” to jednorazowo bardzo duży 
wydatek – bez gwarancji, że aku-
rat dwa fotele w  komplecie z  sofą 
będą rzeczywiście używane. Zanim 
zainwestujemy w  jadalniany stół 
z zestawem 8 krzeseł, zastanówmy 
się, czy nie sprawdzą się bardziej 
mniejsze stoliki kawowe, prosta 
ława lub blat osadzony na tzw. ko-

ziołkach, który jednocześnie może 
spełniać funkcję biurka i  stanowi-
ska pracy, a  w  razie potrzeby stać 
się bufetem gościnnym i stołem na 
przyjęcie. Zanim wyposażymy sa-
lon w  sofę, oceńmy, czy nie prak-
tyczniejsze byłyby tu duże, mięk-
kie pufy typu saco. Te pozornie pro-
wizoryczne rozwiązania mogą nadać 
naszemu wnętrzu stylowy loftowy 
walor, okazać się daleko bardziej 
funkcjonalne, a  przede wszystkim 
znacznie uchronić nasz budżet przed 
dużymi wydatkami. Tanie meble ze 
sklejki czy z  najtańszego sosno-
wego drewna, meble  odzysku, kon-
sekwentnie ze sobą dobrane, mogą 
bardzo ładnie wypełnić przestrzeń 
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mieszkalną –  bez metki „ubogi”, 
a raczej z logo  „stylowy” .

POSTAWMY NA DODATKI
Nietuzinkowe dodatki, tanie, pro-
ste, ale z  pomysłem mogą nadać 
naszemu mieszkaniu charakter. 
Ważna tu jest jedynie żelazna kon-
sekwencja, aby uniknąć „kakofo-

nii” rozmaitości.  Grajmy kolorem, 
wzorem i  fakturą oraz nie zapo-
minajmy o  wszelkich akcesoriach 
z odzysku – stary sfatygowany me-
bel, wiekowa lampa czy oryginalna 
rzeźba w przestrzennej jasnej pre-
zentacji staje się często skarbem.
Pamiętajmy też o  roślinach. Ich 
obecność wniesie do mieszka-

nia klimat życia. Rozpięte na 
ścianach bluszcze czy kwietniki 
w  postaci ścianek działowych 
mogą zdecydować o atrakcyjno-
ści aranżacyjnej mieszkania. Na-
wet kaktusy potrafią zbudować 
sympatyczną atmosferę – mile 
widziane np. we wnętrzach z mo-
tywami etnicznymi.

 REKLAMA 



DOMOWE FINANSE
     plany mieszkaniowe

32  lato 2019

Garderoba mobilna 
To rozwiązanie polecane zarówno 
do miejsc przeznaczonych na 
garderobę czy przedpokój, ale 
również do sypialni czy pokoju 
nastolatka. Wygodna mobilna 
garderoba nie zabiera i nie 
wymaga tak wiele przestrzeni jak 
szafa, nie ogranicza też światła 
i pozostawia wrażenie lekkości 
we wnętrzu. Warto wybierać 
takie systemy, które dodatkowo 
wyposażone są w półki i pola 
odkładcze.

Meble z odzysku
Nawet w swoim niewykończonym wydaniu albo wyraźnie nadgryzione zębem 
czasu meble z odzysku mogą wprowadzić do wnętrza ciekawy walor. Jeśli 
jednak poddamy je regeneracji, możemy dodatkowo dopasować je do nowej 
aranżacji – zagrać kolorem czy wzorem – malując odpowiednią farbą do 
drewna lub metalu. 
Bardzo popularne jest wykorzystywanie mebli w opozycji do ich pierwotnej 
funkcji, np. taboret staje się kwietnikiem, stare skrzynkowe radio – stolikiem.
Coraz więcej osób wyposażających swoje mieszkania dostrzega potencjał 
starych mebli jako element designerskiej aranżacji, co sprawia, że na wielu 
portalach społecznościowych powstaje sporo grup wymiany i handlu starymi 
używanymi meblami.

Relingi i otwarte półki
Funkcjonalną przestrzeń 

kuchenną można w bardzo 
estetyczny sposób 

zagospodarować, instalując 
proste półki i relingi do 

odwieszania akcesoriów.  
Rezygnacja z szafki nablatowej 

to oszczędność, ale również 
alternatywa dla miejsca, 
w którym zależy nam na 

zachowaniu lekkości, gdzie 
nie dysponujemy dużą 

przestrzenią czy wreszcie mamy 
niestandardowy wymiar ściany. 

Otwarte zagospodarowanie 
takiej kuchennej przestrzeni 

może również wpływać na 
wzbogacenie dekoracyjności 

kuchni. Estetyczne, zgrane 
kolorystycznie akcesoria 

kuchenne czy kwiaty 
doniczkowe znajdą tu 

godną przestrzeń ekspozycji. 
Zakup i montaż półek czy 

relingów jest tani oraz 
zdecydowanie obniża koszty 

wposażenia kuchni.

NA RZECZ NIEDROGIEGO WYKOŃCZENIA
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ODPOWIEDNIO 
DOBRANE ELEMENTY 
WYPOSAŻENIA  
ŁAZIENKI TO 
NIE TYLKO 
ESTETYKA, ALE TEŻ 
FUNKCJONALNOŚĆ 
I WYGODA 
UŻYTKOWANIA. 
ZAPEWNIĄ TO 
ROZWIĄZANIA, 
KTÓRE SĄ 
PRAKTYCZNE 
ORAZ ATRAKCYJNE 
WIZUALNIE.

zawieszone
S telaże podtynkowe, bo o nich 

mowa, pozwalają na wygodne 
i estetyczne powieszenie na 

ścianie ceramiki sanitarnej. Za-
montowanie podwieszanej miski 
WC czy bidetu daje wrażenie więk-
szej przestronności wnętrza, wi-
doczna jest bowiem tylko ceramika 
i przycisk spłukujący, natomiast 
cała instalacja schowana jest w ścia-
nie. Taki sposób montażu urządzeń 
ułatwia nie tylko utrzymanie w czy-
stości samego urządzenia, ale także 
podłogi  w pomieszczeniu. Dzięki 
stelażom możemy również stosun-
kowo łatwo odmienić łazienkę, do-
budowując na przykład dodatkową 

ściankę czy wyspę i  montując na 
niej miskę WC, bidet czy umywalkę. 
Takie rozwiązania z  pewnością do-
dają wnętrzu uroku, zaskakują nie-
tuzinkowością, a przy tym okazują 
się bardzo praktyczne. 

WISZĄCA CERAMIKA
Najpopularniejsze są stelaże pod-
tynkowe przeznaczone do mon-
tażu misek wiszących WC czy bidetu. 
Dostępne są także stelaże podtyn-
kowe do umywalek czy pisuarów. 
Gdy pojawiły się na rynku, pod-
chodzono do nich sceptycznie, oba-
wiając się o wytrzymałość całej 
konstrukcji. Nic bardziej mylnego  

WSZYSTKO
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–  są to rozwiązania bezpieczne. 
Wytrzymałość stelaży do mi-
sek WC i bidetów wynosi nawet 
400 kg, do umywalek – 100 kg. De-
cydując się na stelaż, podstawo-
wym kryterium jego wyboru jest 
rodzaj ściany do jakiej będzie za-
montowany. Biorąc ten apekt pod 
uwagę, wyróżniamy dwa rodzaje 
stelaży: do zabudowy lekkiej oraz 
ciężkiej.

DO ZABUDOWY LEKKIEJ...
Stelaże do zabudowy lekkiej (su-
chej) to najczęściej stosowane roz-
wiązanie. Możemy je zamontować  
przy ścianie murowanej i obudo-
wać wodoodporną płytą gipso-
wo-kartonową lub zamontować 
w lekkiej ściance działowej przy-
mocowanej do podłogi i sufitu lub 
podłogi i prostopadle do ściany. 
Ich montaż jest szybki i łatwy.
Stelaże te są uniwersalne – lekkie, 
a zarazem bardzo stabilne, pozwa-
lają na stworzenie instalacji pod-
tynkowej przy wykorzystaniu do-
wolnej ściany.

...I CIĘŻKIEJ 
Stelaże do zabudowy ciężkiej (mo-
krej) wybierane są do ścian mu-

rowanych i należy je odmurować 
oraz nałożyć tynk. Ich montaż jest 
czaso- i pracochłonny. Aby go so-
bie ułatwić, warto wybrać model 
fabrycznie wypełniony styropia-
nem. Dużą zaletą jest cena – jest 
mniej więcej o połowę tańszy od 
stelaża podtynkowego do zabu-
dowy suchej. Pamiętajmy, że nie 
wolno zakładać stelaży do zabu-
dowy ciężkiej do ścian gipsowo-
-kartonowych, ponieważ nie wy-
trzymają ich naporu.

NISKI CZY WYSOKI?
Zaletą stelaży podtynkowych jest 
to, że zajmują mało miejsca, po-
nieważ są montowane w ścianie. 
Szerokość stelaży waha się w gra-
nicach 35-50 cm – najszersze mo-
dele przeznaczone są przeważnie 
do misek wiszących WC.  
Na rynku dostępne są stelaże pod-
tynkowe do zabudowy niskiej (wy-
sokość ramy wynosi 80 lub 90 cm) 
i do zabudowy wysokiej (wysokość 
ramy nośnej waha się w granicach 
110-130 cm). Zarówno stelaż wy-
soki, jak i niski pozwalają stworzyć 
solidną konstrukcję, a od ich wy-
sokości zależy przede wszystkim 
estetyka samej zabudowy. 

STELAŻE POZWALAJĄ 
ZAOSZCZĘDZIĆ MIEJSCE 
W ŁAZIENCE NA RZECZ 

INNYCH SPRZĘTÓW.
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Przed zakupem
Najlepszym wyborem są stelaże 
podtynkowe pochodzące od 
sprawdzonego producenta 
– będą szczelne i wytrzymałe. 
Na co zwrócić uwagę przed ich 
zakupem?

 Pojemność spłuczki do 
wody może wynosić od 3 
do nawet 9 l. Zazwyczaj 6 l 
(co w domowych warunkach 
jest wystarczające) i możemy 
decydować, czy chcemy 
spuścić całą ilość wody, czy 
tylko połowę. 

 Ważny jest materiał, z jakiego 
wyprodukowano zbiornik 
spłuczki. Najlepiej, aby był 
wykonany z jednego elementu 
metodą rozdmuchiwania, 
gdyż jego rozszczelnienie 
jest praktycznie niemożliwe. 
Unikajmy zbiorników klejonych 
z kilku części. 

 Sprawdźmy, czy w zestawie są 
niezbędne elementy potrzebne 
do jego instalacji. W przypadku 
stelaża podtynkowego do WC 
warto wybrać taki, w którym 
oprócz standardowego 
wyposażenia (stelaż połączony 
ze spłuczką podtynkową) 
znajdują się dodatkowe 
wsporniki do montażu na murze 
i akcesoria tj. mata wygłuszająca 
czy przycisk spłukujący.

 Upewnijmy się, na jakie 
elementy producent udziela 
gwarancji. Nie zawsze bowiem 
informacja o 10-letniej gwarancji 
umieszczona na opakowaniu 
obejmuje wszystkie części.

Przy zabudowie  wysokiej przy-
cisk spłuczki może  być umiesz-
czony wyłącznie pionowo, zazwy-
czaj powyżej deski WC. Oznacza 
to, że półka, która powstanie przy 
instalacji znajdzie się wysoko. Za-
budowa niska pozwala na mon-
taż przycisku zarówno na piono-
wej, jak i poziomej ścianie półki. 
W przypadku pierwszego rozwiąza-
nia – najczęściej spuszczenie wody 
będzie wymagało zamknięcia de-
ski, co ze względów higienicznych 
jest dobrym rozwiązaniem
Oferta producentów stelaży pod-
tynkowych jest bardzo duża. Bez 
problemu znajdziemy modele, 
które sprawdzą się nawet w ma-
łej łazience. Dostępne są rów-
nież stelaże o zmniejszonej głębo-

kości (typu slim), wąskie (wyższe, 
ale o  mniejszej szerokości) oraz 
narożne. 

INWESTYCJA W JAKOŚĆ
Problemem zgłaszanym przez 
użytkowników stelaży jest wadli-
wość układu spłukującego. Awa-
rie zdarzają się często w modelach 
tańszych i gorszych jakościowo. 
Jeśli spłuczka podtynkowa prze-
puszcza wodę lub zacina się za-
wór, może dojść do bardzo dużego 
zużycia wody. Lepiej więc  zainwe-
stować w sprawdzoną markę i cie-
szyć się jakością przez długie lata.
Aby uniknąć kłopotów podczas 
eksploatacji zestawu podtynko-
wego, przy jego zakupie zwróćmy 
uwagę na solidność jego wykona-
nia oraz jakość użytych materia-
łów. Kolejnym bardzo ważnym 
elementem jest poprawne działa-
nie mechanizmów. Najlepiej ku-
pować zestawy z uruchamianiem 
pneumatycznym, w których nie 
istnieje konieczność regulacji.
Kolejną wadą tego typu rozwiązań 
jest relatywnie skomplikowany 
montaż, przynajmniej w porówna-
niu z tradycyjnym zestawem WC. 
Kłopotliwe mogą okazać się rów-
nież naprawy usterek. Dlatego 
podczas montażu instalacji pod-
tynkowej należy zostawić otwór 
rewizyjny, który zapewni dostęp 
w przypadku awarii. Na szczęście 
jeśli usterka będzie dotyczyła me-
chanizmu spłukiwania, można 
dostać się do środka od strony 
przycisku.
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PIERWSZE PYTANIE, KTÓRE ZADAJEMY SOBIE, KIEDY PODEJMUJEMY 
DECYZJĘ ZWIĄZANĄ Z OSŁONĄ OKIEN BRZMI: ROLETY ZEWNĘTRZNE CZY 
WEWNĘTRZNE? PODPOWIADAMY, JAK ROZSTRZYGNĄĆ TĘ KWESTIĘ.

słońca pod kontrolą

O wyborze osłon okien-
nych powinien decydo-
wać  przede wszystkim 

efekt, jaki chcemy osiągnąć. Pierw-
sze zadanie, jakie im stawiamy to 
ochrona przed słońcem. Ale czy 
również przed nagrzewaniem po-
mieszczeń? Wbrew pozorom odpo-
wiedź wcale nie jest taka oczywista. 
Domy otoczone dużą ilością zieleni, 
dającej naturalny cień nie będą po-

trzebowały dużego zabezpieczenia 
przed nadmiernym nagrzewaniem. 
Tutaj bez wątpienia wystarczą roz-
wiązania w postaci rolet wewnętrz-
nych – możliwości wyboru tego typu 
przesłon jest bardzo wiele. Możemy 
wybierać je pod kątem funkcji po-
mieszczenia, stylu wystroju wnętrza 
czy jego kolorystyki. Natomiast je-
śli pomieszczenia chcemy osłonić 
nie tylko przed nadmiernym oświe-

tleniem promieniami słonecznymi, 
ale przede wszystkim przed nagrze-
waniem powinniśmy pomyśleć o in-
stalacji osłon zewnętrznych. Za-
montowanie rolet zewnętrznych 
lub wewnętrznych to także sposób 
na zachowanie prywatności. Nawet 
wieczorem, przy zapalonym świetle 
nie będzie widać co się u nas dzieje. 
W dzień natomiast zastąpią nam fi-
ranki lub zasłony.

DOSTĘP
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ROLETY ZEWNĘTRZNE
Zapewniają dobrą termoizolację – la-
tem jest w domu chłodno, a zimą 
ciepło. Obniżają również znacząco 
poziom hałasu docierającego z ze-
wnątrz. Jednocześnie wpływają 
na bezpieczeństwo mieszkańców 
–  stanowią dodatkową barierę do 
pokonania przez włamywacza. Nie 
zapominajmy również o tym, że ro-
lety zewnętrzne chronią stolarkę 
okienną przed działaniem czynni-
ków atmosferycznych. Ich różne 
warianty kolorystyczne pozwalają 
na dobranie barwy najlepiej kom-
ponującej się z elewacją.

MOMENT MONTAŻU
Rolety zewnętrzne możemy za-
równo zamontować w nowo budo-
wym, jak  i użytkowanym domu. 
Musimy tylko dobrać ich odpo-
wiedni rodzaj. Gdy budujemy dom, 
odpowiednia będzie kaseta nad-
prożowa. Mocuje się ją w miejscu 
nadproża, a kaseta pełni jego funk-
cję. Staje się wtedy integralną czę-
ścią ściany zewnętrznej i nie zacho-
dzi na okno. Musi mieć dobrą izo-
lacyjność cieplną, aby nie tworzyła 
w ścianie mostka termicznego.
W przypadku gdy wymieniamy 
okna, możemy  zastosować ro-
letę z kasetą podtynkową. Mocuje 

się ją pod nadprożem okiennym. 
Ściana musi być jednak na tyle 
gruba, aby udało się zmieścić ka-
setę (oczywiście ocieploną). Okno 
montuje się później, więc kaseta 
nie będzie go zasłaniała. Dostępne 
są też okna zintegrowane z roletą 
podtynkową. Gdy mamy już dom 
i nie wymieniamy okien, dobrym 
wyborem jest roleta z kasetą na-
ścienną. Nie zasłania okna i nie 
tworzy mostka termicznego. Nie-
stety, osadza się na niej brud.  

Zwykła czy 
niestandardowa?
Wyróżniamy trzy podstawowe 
rodzaje rolet zewnętrznych.

 Tradycyjne – płaszcz 
standardowych rolet jest 
wykonany z aluminiowych lub 
plastikowych lamelek. Niektóre 
modele mają w lamelkach 
perforacje przepuszczające 
nieco światła do domu, gdy 
płaszcz jest zasunięty.

 Antywłamaniowe 
– mają wzmocniony 
aluminiowy płaszcz, dolny 
rygiel zamykający, mocne 
prowadnice boczne, bolce 
antywyważeniowe i blokadę 
w kasecie utrudniającą 
podniesienie płaszcza (podobne 
blokady są też w prowadnicach 
bocznych). Dzięki temu trudniej 
je podważyć lub oderwać 
od ściany. Ponadto chronią 
szybę przed wybiciem. Rolety 
można wyposażyć w czujniki 
kontaktronowe, uruchamiające 
alarm w razie próby ich 
otworzenia. 

 Termoizolacyjne – lamelki 
płaszcza są zrobione z PVC 
lub aluminium i wypełnione 
materiałem termoizolacyjnym, 
zazwyczaj pianką 
poliuretanową. Dobre rolety 
termoizolacyjne redukują straty 
ciepła przez okna o 33-55% 
(U = 0,73-0,84 W/(m2·K)) 
oraz poprawiają izolacyjność 
akustyczną okna nawet o 10 dB. 
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Do dyspozycji mamy równie 
kasetę nadokienną – mocowaną 
do ościeżnicy. Nie szpeci elewacji, 
nie brudzi się, ale za to ogranicza 
przeszkloną powierzchnię okna 
i  zmniejsza odrobinę nasłonecz-
nienie wnętrza. Pamiętajmy, że 
wysokość oraz szerokość skrzynki 
są uzależnione od długości rolety 
i grubości jej płaszcza.

DOBRZE DOBRANE ROLETY 
WEWNĘTRZNE
Jeżeli chcemy użyć rolet jako ele-
mentu dekoracji, warto wybrać ro-
lety wewnętrzne. Dobierając je, po-
winniśmy wziąć pod uwagę przede 
wszystkim kształt okien, sposób 
w  jaki się otwierają oraz kierunki 
świata, na jakie wychodzą okna 
w  naszym domu. Istotna jest rów-
nież funkcja, jaką mają pełnić – czy 
będą służyć głównie jako osłona 

wieczorem, czy też planujemy 
opuszczać je także w dzień.

KOMFORT I ESTETYKA
Wszystkie rolety wewnętrzne są ła-
twe w montażu, a szeroki wybór po-
zwoli na ich dopasowanie nawet do 
okien o nieregularnych kształtach. 
Pamiętajmy, że jest to rozwiązanie 
na kilka lat, dlatego wybierając mo-
del do swojego domu, powinniśmy 
wziąć pod uwagę zarówno kwe-
stie praktyczne, jak i  estetyczne.
Do najczęściej wybieranych rolet 
wewnętrznych zaliczają się osłony 
tekstylne. Wykonane są z pojedyn-
czego, zwiniętego pasa materiału. 
Doskonale chronią przed promie-
niami słońca i nadmiernym prze-
grzaniem. Modele umieszczone 
w kasecie szczelnie przylegają do 
ramy okna. Bardziej dekoracyjne 
i modne są rolety rzymskie. W od-
różnieniu od tekstylnych (ekra-
nowych) nie są nawijane na poje-
dynczą rolkę, lecz unoszą się fa-

lami do góry. Rozwiązanie to do-
daje okiennej aranżacji elegancji 
i dostosowanie ilości wpadają-
cego światła do naszych potrzeb.
Na zasłonięcie dowolnego frag-
mentu szyby pozwalają rolety pli-
sowane, nie powodując proble-
mów z otwarciem okna. Szeroka 
gama dostępnych kolorów mate-
riałów oraz mechanizmów spra-
wia, że możemy idealnie dopaso-
wać plisy do stylu wnętrza. Rolety 
okienne typu dzień-noc wykonane 
są z dwóch rodzajów materiału 
w formie pasów: transparentnego 
oraz zaciemniającego. Za pomocą 
mechanizmu możemy dowol-
nie regulować sposób zaciemnie-
nia lub oświetlenia pomieszcze-
nia. Pozwala to na płynne dosto-
sowanie ilości wpadającego świa-
tła. Oglądanie telewizji lub praca 
przy komputerze bez promieni 
słonecznych odbijających się od 
powierzchni ekranu są o wiele 
przyjemniejsze.
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OGRODZENIE
bez korozji

ZDARTA FARBA, RDZA 
I BRUD NIE WPŁYWAJĄ  
NA ESTETYKĘ 
METALOWEGO 
OGRODZENIA. CO 
ZROBIĆ, BY ZNÓW 
WYGLĄDAŁO JAK 
NOWE, A PRACE 
PRZEBIEGAŁY SZYBKO 
I JEDNOCZEŚNIE BYŁY 
SKUTECZNE? 

AUTOR TEKSTU: Paweł Siemieniuk
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Metalowe ogrodzenia (ze 
stali, żelaza czy żeliwa) 
cenione są za solid-

ność, trwałość i estetykę. Jednak 
pod wpływem warunków atmosfe-
rycznych po pewnym czasie mogą 
utracić atrakcyjny wygląd. Dzia-
łanie wody, szczególnie tej o kwa-
śnym odczynie, różnice tempe-
ratur i  skoki ciśnienia prowadzą 
bowiem do powstawania niszczą-
cej korozji, wżerającej się w me-
tal. Aby zachować oraz podkre-
ślić efektowny wizerunek metalo-
wego ogrodzenia, należy przeciw-
działać korozji, a także, co kilka lat, 
powtarzać renowację. Ważne jest 
odpowiednie przygotowanie po-
wierzchni, dobór farby oraz prze-
prowadzenie prac w odpowied-
nich warunkach. Nie jest to jed-
nak skomplikowane.

ODPOWIEDNIA PORA 
Prace możemy rozpocząć, gdy 
temperatura powietrza będzie wy-
nosiła minimum 10-12°C. Ważne, 
aby malowana powierzchnia była 
sucha w trakcie malowania oraz 
podczas schnięcia nie występo-
wały opady atmosferyczne oraz 
mgły. Nie powinniśmy czekać jed-
nak z renowacją, gdy nadejdzie 
gorące lato. Odnawiana powierzch-
nia nie może być gorąca, ponieważ 
wtedy farba wysycha zbyt szybko 
i tworzy nietrwałą powłokę. 
Optymalne warunki do malowa-
nia ogrodzenia są wtedy, gdy tem-
peratura powietrza wynosi 10- 
-25°C, a wilgotność względna nie 

przekracza 80-85%. Dlatego naj-
lepszą porą na renowację jest wio-
sna i niezbyt upalne lato, a także 
wczesna jesień.

PRZYGOTOWANIE 
PODŁOŻA
To najważniejszy etap prac. Brud 
usuwamy drucianą szczotką, na-
tomiast grubsze warstwy rdzy 
czy łuszczącą się farbę zdzie-
ramy szlifierką lub gruboziarni-
stym papierem ściernym, a na-
stępnie powtarzamy tę czynność 
z użyciem drobnoziarnistego pa-
pieru. Możemy również zastoso-
wać preparaty do usuwania farby 
– sprawdźmy jednak na opakowa-
niu, czy przeznaczone są do me-
talowych powierzchni. Są to naj-
częściej niekapiące substancje 
– 2-3-milimetrową warstwę na-
kładamy pędzlem na odnawianą 
powierzchnię. Środek pozosta-
wiamy od kilku do 30 minut, w za-
leżności od liczby usuwanych 
warstw starej powłoki. Po upły-
wie wymaganego czasu, rozmięk-
czoną warstwę preparatu ścią-
gamy łatwo szpachelką. 
Tak przygotowaną powierzchnię 
odtłuszczamy właściwym detergen-
tem, osuszamy i odpylamy, a na ko-
niec usuwamy pył wilgotną ście-
reczką. Następną czynnością jest 
zmatowienie podłoża – w  tym celu 
posługujemy się papierem ścier-
nym o wysokiej granulacji. Meta-
lowe elementy nie mogą być ideal-
nie gładkie, ponieważ zmniejszy to 
przyczepność farby.  

Farby do metalu
Na rynku jest wiele produktów 
przeznaczonych do malowania 
powierzchni metalowych. Są 
to zarówno farby podkładowe 
(gruntujące), jak i emalie 
nawierzchniowe. 

 Farby gruntujące mają za 
zadanie chronić metalowe 
powierzchnie przed korozją. 
Ponadto ujednolicają 
i wzmacniają podłoże, 
zmniejszają i wyrównują jego 
chłonność, co powoduje, 
że farba nawierzchniowa 
równomiernie wysycha, 
tworząc jednolitą 
powierzchnię. Podkład 
zmniejsza również zużycie 
emalii nawierzchniowej, 
oszczędzając czas i koszt 
odnowienia ogrodzenia.

 Farby nawierzchniowe 
tworzą ostateczną, 
dekoracyjną powłokę oraz 
nadają odporność na wpływ 
warunków atmosferycznych 
i uszkodzenia mechaniczne. 
Zapewniają różną powłokę 
(matową, półmatową, 
z połyskiem) i dostępne 
są w wielu kolorach, 
dzięki czemu można 
dopasować ogrodzenie do  
aranżacji ogrodu. Emalie 
nawierzchniowe powinny 
być nakładane na uprzednio 
zagruntowane podłoże.

 Gruntoemalie łączą 
w sobie właściwości 
podkładu gruntującego 
oraz farby właściwej. 
Mogą być stosowane 
bez wcześniejszego 
zagruntowania malowanej 
powierzchni. Występują 
w mniejszej palecie odcieni 
niż emalie nawierzchniowe. 
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FACHOWE PIASKOWANIE
Rdzę z ogrodzenia metalowego 
możemy również usunąć podda-
jąc je piaskowaniu. Polega ono 
na zdzieraniu wszystkiego z me-
talu strumieniem wody z pia-
skiem natryskiwanym pod bardzo 
dużym ciśnieniem. Zabieg ten 
można przeprowadzić w specjali-
stycznym warsztacie, ale oznacza 
to konieczność rozmontowania 
parkanu i zawiezienia go w czę-
ściach na miejsce. Niektóre firmy 
są skłonne przyjechać z urządze-
niem do piaskowania do klienta, 
ale wówczas należy starannie za-
bezpieczyć otoczenie i wszystkie 
niemetalowe części ogrodzenia 
przed zabrudzeniem oraz znisz-
czeniem. Jest to bardzo droga me-
toda, ale niezwykle skuteczna. Po 
piaskowaniu metal jest gotowy do 
malowania. 

DWIE FAZY ODNOWY
Pierwszym etapem jest zabezpie-
czenie ogrodzenia przed niszczącą 
rdzą. W tym celu stosujemy pre-
paraty ochronne, czyli farby grun-

tujące lub podkłady antykorozyjne. 
Rozprowadzamy je równomiernie 
na powierzchni za pomocą okrą-
głego lub owalnego pędzla, nie 
dopuszczając do powstawania za-
cieków. Uwaga! Bardzo chropo-
wate powierzchnie należy grun-
tować dwukrotnie, aby dotrzeć 
do mniej dostępnych elementów 
ogrodzenia. 
Drugim krokiem jest pokrycie 
ogrodzenia metalowego farbą na-
wierzchniową – jednak zanim 
chwycimy za pędzel, upewnijmy 
się, że powierzchnia rzeczywiście 
jest sucha i czysta. Jeśli używamy 
farby akrylowej, to przed malo-
waniem należy dokładnie ją wy-
mieszać, a  w razie potrzeby roz-
cieńczyć niewielką ilością wody 
(około 10%). Do malowania mniej-
szych części metalowej konstruk-
cji możemy wykorzystać pędzel 
o średnio sztywnym włosiu, a do 
większych wałek lub natrysk. 
Aby efekt dekoracyjny był długo-
trwały, należy zawsze dostosować 
liczbę nanoszonych warstw do za-
leceń producenta farby (najczę-

ściej są to 2 warstwy) – ważne są 
również inne wskazówki. 

PREPARATY NA RDZĘ
Producenci oferują  jednoskład-
nikowe dekoracyjne i antykorozy-
jne farby rozpuszczalnikowe, które 
można stosować bezpośrednio na 
rdzę, bez konieczności czyszcze-
nia podłoża, co znacznie ułatwia 
i przyspiesza pracę. Jednak pa-
miętajmy, że produktów tych nie 
wolno rozcieńczać wodą, po otwar-
ciu puszki farbę należy jedynie wy-
mieszać. Są to preparaty uniwer-
salne, które mogą służyć zarówno 
jako farba nawierzchniowa, grunt 
i podkład w jednym. Decydując 
się na ich użycie, nie musimy sto-
sować ani żadnego gruntu, ani 
farby podkładowej. Nowoczesne 
produkty do metalu zabezpieczają 
malowane powierzchnie przed 
procesami elektrochemicznymi, 
mikrobiologicznymi i fizycznymi 
na długie lata. Niektórzy produ-
cenci udzielają 8-letniej gwaran-
cji na skuteczność działania swo-
ich wyrobów. 

DO GRUNTOWANIA 
METALOWYCH OGRODZEŃ 

NIE NALEŻY UŻYWAĆ 
WAŁKA. MOŻNA NIM  

WTŁOCZYĆ POWIETRZE 
W ZAGŁĘBIENIA, A Z NIM 

WILGOĆ, OD KTÓREJ 
ZACZYNA SIĘ KOROZJA. 
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AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

DLA WIELU Z NAS LATO TO NAJLEPSZA 
PORA NA REMONT. NIC DZIWNEGO. 
SPRZYJAJĄ TEMU POGODA I SEZON 
URLOPOWY. ABY PRZEBIEGŁ SPRAWNIE, 
MUSIMY ZAOPATRZYĆ SIĘ W ODPOWIEDNIE 
NARZĘDZIA. OCZYWIŚCIE ICH RODZAJ BĘDZIE 
UZALEŻNIONY OD ZAPLANOWANYCH PRAC. 

To się przyda!

PRZY LETNIM 
REMONCIE

Elektronarzędzia
ICH UŻYCIE ZDECYDOWANIE 
SKRÓCI I UŁATWI PRACE 
REMONTOWE. PODSTAWOWYM 
NARZĘDZIEM JEST WIERTARKA. 
POZA WYWIERCENIEM OTWORÓW,  
MOŻE POSŁUŻYĆ NAM RÓWNIEŻ 
DO MIESZANIA, NP. ZAPRAW. 
PRZY JEJ WYBORZE ZWRÓĆMY 
UWAGĘ NA MOC, MOMENT 
OBROTOWY CZY SYSTEMY 
REGULACYJNE. NIE ZAPOMNIJMY 
ZAOPATRZYĆ SIĘ W WIERTŁA. 
PODCZAS REMONTU PRZYDA SIĘ 
TAKŻE WKRĘTARKA, DZIĘKI KTÓREJ 
ZŁOŻYMY SZAFKĘ CZY WYKONAMY 
NIEWIELKIE OTWORY. MOŻEMY 
ZAKUPIĆ TAKŻE WIERTARKO- 
-WKRĘTARKĘ.
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...i szlifowania
SZLIFIERKI, JAK SAMA NAZWA 
WSKAZUJE, UŻYJEMY DO 
SZLIFOWANIA, A  POZA TYM 
DO OSTRZENIA NARZĘDZI, 
POLEROWANIA, CZYSZCZENIA, 
SZCZOTKOWANIA CZY PRZECINANIA 
MATERIAŁÓW. PRZY JEJ ZAKUPIE 
MUSIMY DOBRAĆ TARCZE: DO CIĘCIA 
LUB SZLIFOWANIA. ZE WZGLĘDU NA 
RODZAJ OBRABIANEGO MATERIAŁU 
DZIELI SIĘ JE NA: DO KAMIENIA, 
METALU, STALI, DIAMENTOWE 
– PRZEZNACZONE DO CIĘCIA 
TWARDYCH MATERIAŁÓW TAKICH JAK 
KOSTKA BRUKOWA CZY CERAMIKA.

OKAŻĄ SIĘ PRZYDATNE NIE 
TYLKO PODCZAS WBIJANIA 
GWOŹDZI, DLATEGO WARTO 
MIEĆ JE ZAWSZE POD RĘKĄ. 
NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ 
PODCZAS ZAKUPU? PRZEDE 
WSZYSTKIM NA WYKONANIE 
TRZONKA. POWINIEN BYĆ 
ODPOWIEDNIO PRZYMOCOWANY 
DO ELEMENTU ROBOCZEGO – PRZY 
INTENSYWNYCH PRACACH PRZYDA 
NAM SIĘ MODEL Z TRZONKIEM 
POKRYTYM GUMĄ, KTÓRA POPRAWI 
UCHWYT. DOBRZE JEST ZAKUPIĆ DWA 
MŁOTKI, JEDEN DUŻY I DRUGI MAŁY 
DO PRACY W CIASNYCH MIEJSCACH.

Podstawa – młotki

RĘCZNE PIŁY NALEŻĄ DO PODSTAWOWEGO 
WYPOSAŻENIA KAŻDEGO PRZYDOMOWEGO 
WARSZTATU. MOŻNA NIMI WYKONAĆ 
NAJRÓŻNIEJSZE CIĘCIA. ABY UZYSKAĆ 
ZADOWALAJĄCE REZULTATY, TRZEBA JEDNAK 
POSŁUŻYĆ SIĘ WŁAŚCIWYM NARZĘDZIEM. 
RODZAJ PIŁY MUSI BYĆ DOSTOSOWANY DO 
WYKONYWANEGO ZADANIA (NIE ISTNIEJE 
PIŁA UNIWERSALNA!), A SAMO NARZĘDZIE 
– DOBREJ JAKOŚCI. POSZCZEGÓLNE RODZAJE 
PIŁ RÓŻNIĄ SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM DŁUGOŚCIĄ, 
SZEROKOŚCIĄ, KSZTAŁTEM I SZTYWNOŚCIĄ 
BRZESZCZOTU ORAZ ILOŚCIĄ, WIELKOŚCIĄ 
I KSZTAŁTEM ZĘBÓW. IM WIĘCEJ ZĘBÓW PRZYPADA 
NA CAL BIEŻĄCY BRZESZCZOTU, TYM CIĘCIE 
BĘDZIE BARDZIEJ PRECYZYJNE. 

Narzędzia do cięcia...
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Zestawy malarskie
JEŻELI REMONT, TO ZAZWYCZAJ RÓWNIEŻ 
MALOWANIE. MUSIMY KUPIĆ: PĘDZLE 
I WAŁKI (DOBIERAMY JE DO RODZAJU 
FARBY I MALOWANEJ POWIERZCHNI), 
SZPACHELKI, FOLIE OCHRONNE, WIADRO 
BUDOWLANE (OPRÓCZ FARBY WYMIESZAMY 
W NIM MASĘ SZPACHLOWĄ). PRZYDADZĄ 
SIĘ NAM RÓWNIEŻ: KIJ TELESKOPOWY DO 
WAŁKA I KUWETA MALARSKA. NIE ZAPOMNIJMY 
O DRABINIE – UŁATWI MALOWANIE SUFITU 
I TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSC. 

Narzędzia pomiarowe
PODCZAS REMONTU ZAWSZE TRZEBA COŚ ODMIERZYĆ, DLATEGO MIARKA JEST NARZĘDZIEM 
NIEZBĘDNYM. NA RYNKU ZNALEŹĆ MOŻNA PRODUKTY O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH (WARTO 
DYSPONOWAĆ MIARKĄ CO NAJMNIEJ 5-METROWĄ), A TAKŻE KLASIE DOKŁADNOŚCI. 
ISTOTNY JEST RÓWNIEŻ MATERIAŁ, Z KTÓREGO STWORZONE SĄ POSZCZEGÓLNE ELEMENTY 
ORAZ WYPOSAŻENIE DODATKOWE, JAK CHOCIAŻBY BLOKADA CZY ZACZEP. WYKONANIE 
PRECYZYJNYCH PRAC POMIAROWYCH UŁATWI NAM NATOMIAST SUWMIARKA ELEKTRONICZNA. 
NAJWIĘKSZĄ POPULARNOŚCIĄ CIESZĄ SIĘ MODELE MIERZĄCE DO 150 MM.

ICH ZASTOSOWANIE JEST OCZYWISTE, 
JEDNAK WYBÓR KONKRETNEGO 
MARKERA JUŻ NIE. NAJLEPIEJ JEST 
WYBIERAĆ PISAKI SZYBKOSCHNĄCE, 
WYPRODUKOWANE NA BAZIE AKRYLU. 
POZA TYM WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA 
KOŃCÓWKĘ. TA W KSZTAŁCIE STOŻKA 
POZWALA NA PRECYZYJNE ZAZNACZANIE 
WYBRANYCH ELEMENTÓW, JEDNAK 
ZAWSZE TYLKO JEDNĄ GRUBOŚCIĄ 
LINII. NATOMIAST ŚCIĘTA KOŃCÓWKA 
UMOŻLIWIA RYSOWANIE LINII, KTÓRE 
RÓŻNIĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ NAWET 
KILKUKROTNĄ GRUBOŚCIĄ. 

Markery budowlane
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ZAWIESZANIE 
OBRAZÓW, PÓŁEK 
CZY LUSTER BEZ
UŻYCIA GWOŹDZI 
I WIERTARKI NIE 
SPRAWIA DZISIAJ 
ŻADNYCH 
PROBLEMÓW
– NASZYM 
SPRZYMIERZEŃCEM 
SĄ NOWOCZESNE 
AKCESORIA. 

AUTOR TEKSTU: Magdalena Starzyńska

MONTAŻ
bez dziur

Lista elementów, które zawie-
szamy na ścianach jest długa 
– oprócz dekoracyjnych, to 

także m.in. różnego rodzaju wie-
szaki, półki, termometry, akce-
soria łazienkowe, skrzynki na li-
sty. Ich zamocowanie wiązało się 
do niedawna z koniecznością wy-
wiercenia otworów i  zamontowa-
nia kołków lub wbiciem gwoździ. 
Musiało być więc przemyślane 
– zawsze pozostawiało po sobie 
wyraźny ślad, widoczny w  przy-
padku zmiany decyzji o  usytu-
owaniu przedmiotu. Jednocze-
śnie zawieszenie ich oznaczało 
konieczność wygospodarowania 

czasu – nie tylko na wywiercenie 
otworów, ale także uprzątnięcie 
bałaganu. Szczególnie wiele za-
chodu wymagały „trudne” płasz-
czyzny, wykończone twardymi 
materiałami, np. płytkami lub ce-
głą. Dzisiaj tradycyjne gwoździe, 
haki i  kołki można zastąpić ak-
cesoriami gwarantującymi bez-
pieczne oraz trwałe zamocowa-
nie na ścianach wewnątrz domu, 
jak i na zewnątrz różnych przed-
miotów – nawet o  dużej wadze 
i  ponadprzeciętnych gabarytach. 
Znajdziemy odpowiednie do po-
wierzchni, które są wykończone 
nie tylko tynkiem i farbą, ale też 
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Odpowiednie przygotowanie podłoża to klucz do solidnego zamocowania 
przedmiotów na ścianie. Przygotujmy też narzędzia – niezbędny jest ołówek, miarka 
oraz poziomnica.

płytkami ceramicznymi, szkłem, 
drewnem czy metalem. 

ODPOWIEDNIE 
PODŁOŻE
Niezależnie od tego, jaki spo-
sób bezinwazyjnego mocowania 
przedmiotów wybierzemy, mu-
simy zadbać o  podłoże. Tylko 
mocne zagwarantuje, że po ja-
kimś czasie wieszak czy obraz 
nie spadnie nam na głowę. By 
zawieszony przedmiot był na 
swoim miejscu, istotna jest nie 
tylko siła spajania materiału kle-
jącego. Znaczenie ma także jego 
właściwe dobranie do warunków, 
jakie są w pomieszczeniu, w któ-
rym zamierzamy użyć produk-
tów montażowych. Wpływ na po-
wodzenie przedsięwzięcia ma 
choćby panująca tam wilgotność, 
zmiany temperatury, ekspozycja 
na promieniowanie UV. Do dys-
pozycji mamy akcesoria odpo-
wiadające takiej specyfice. Pa-
miętajmy również, że podłoże po-
winno być zawsze równe, gładkie 
(na powierzchnie szorstkie pole-
cane są tylko kleje montażowe), 

oczyszczone z  kurzu oraz tłusz-
czu, np. przy użyciu benzyny 
ekstrakcyjnej lub płynu do okien 
bez zawartości silikonu. Nie za-
pomnijmy również o jego dokład-
nym osuszeniu. Równie istotne 
jest, by najpierw zawsze przykle-
jać taśmę, plaster czy pasek do 
bardziej szorstkiej powierzchni. 
Nie należy dotykać odsłonię-
tej powierzchni samoprzylep-
nej. Nie zapomnijmy też, by do-
cisnąć równomiernie cały plaster 
czy odcinek taśmy i  przytrzy-
mać go przez co najmniej 5  se-
kund. Potem możemy usunąć fo-
lię ochronną. 

Kleje montażowe
Największe możliwości 
trwałego mocowania na 
ścianach przedmiotów daje 
użycie klejów montażowych. 
W przeważającej mierze są to 
produkty polimerowe. Mają 
doskonałą przyczepność. 
Przy montażu cięższych 
elementów warto użyć 
kleju na bazie nowoczesnej 
technologii MS polimeru – są 
modyfikowane silanami. Ich 
zaletą jest bardzo wysoka 
elastyczność i odporność na 
warunki atmosferyczne. Nie 
mają ograniczeń co do miejsc 
wykorzystania. Dostępne 
są produkty do użycia we 
wnętrzach, jak przeznaczone 
na zewnątrz. Sprawdzą się 
przy wieszaniu sztukaterii 
gipsowych czy polistyrenowych 
oraz tabliczek metalowych 
z numerem domu, a także 
cięższych luster, półek czy 
skrzynki pocztowej. Dzięki 
nim zawiesimy też ciężkie 
przedmioty o wadze nawet do 
300 kg. Również zakres podłoży, 
na które można przyklejać na 
klej montażowy jest duży, to 
m.in. tapeta, tynk, beton, płytki, 
metal, cegła, kamień, szkło. 
Możemy kupić kleje odporne 
na wilgoć, duże wahania 
temperatury, promieniowanie 
UV, czy też wiatr. 

DO PRZYKLEJENIA 
ROZETY NA SUFICIE 
ZASTOSUJMY KLEJE 

MONTAŻOWE. 
NAJCZĘŚCIEJ 
DOSTĘPNE 

SĄ W KOLORZE 
BIAŁYM 

LUB PRZEZROCZYSTE.
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UNIWERSALNE 
TAŚMY 
Dwustronne taśmy należą do naj-
chętniej wykorzystywanych spo-
sobów bezinwazyjnego mocowa-
nia na ścianach. Ograniczeniem 
w  ich użyciu jest przede wszyst-

kim grubość przedmiotów, która 
nie może przekroczyć 10 mm 
– są to więc tylko płaskie pro-
dukty. W zależności od rodzaju ta-
śmy można wykorzystać w  wielu 
pomieszczeniach, w  tym także 
o  podwyższonej wilgotności, ga-

rażu oraz na zewnątrz, choćby na 
elewacji budynku lub ogrodze-
niu. Przy ich pomocy zawiesimy 
zarówno lustro, taśmę ledową, 
sztukaterie ze styropianu, nu-
mer posesji czy też ramki ze zdję-
ciami. Sprawdzą się także, jeśli 
zechcemy przykleić listwy przy-
podłogowe. Mimo ograniczeń co 
do grubości, mogą służyć do za-
wieszenia ciężkich przedmiotów 
– najmocniejsze wytrzymują ob-
ciążenie do 10 kg na 10 cm taśmy. 
By zawieszony przedmiot nie 
spadł, wybierając taśmę, zwróćmy 
uwagę na jej odporność na wilgoć. 
Tam, gdzie może być na nią nara-
żona, zastosujmy wyrób przezna-
czony do takich miejsc. Może być 
on oznaczony jako taśma monta-
żowa do luster. Również na ze-
wnątrz należy stosować produkty, 
które wyróżnia podwyższona od-
porność na promieniowanie UV, 
skoki temperatur oraz wilgoć. Do-
skonale przylegają do materiałów 
elewacyjnych zarówno ceramicz-
nych, kamiennych, jak i tworzyw 
sztucznych. 

Jeśli musimy zamocować lekkie i płaskie 
przedmioty, wybierzmy samoprzylepne plastry 
różnej wielkości. Do dyspozycji mamy wiele 
rodzajów przeznaczonych do zawieszenia 
akcesoriów najczęściej o wadze 0,75-2 kg, Można 
jednak kupić takie, które sprawdzą się przy 
obciążeniach do 6 kg. Należy je dobrać do materiału, 
z jakiego wykonano podłoże – możemy znaleźć 
produkty odpowiednie do montażu na płytkach 
ceramicznych. Wyjątkiem są podłoża styropianowe, 
materiały piankowe i porowate powierzchnie. 
powierzchni z powłoką nieprzywierającą. Warto je 
wykorzystać, jeśli nie jesteśmy pewni, jak długo 
przedmiot ma wisieć w danym miejscu – możemy 
wtedy zastosować plastry lub paski, których 
struktura przy rozciąganiu traci przyczepność, 
dzięki czemu możliwe jest ich usunięcie bez 

pozostawiania śladów. Jeśli chcemy użyć plastrów 
w łazience lub innych miejscach, gdzie są narażone 
na wilgoć, wybierzmy wyroby przeznaczone 
specjalnie do takich warunków. Plastry montażowe 
mogą być również uzupełnieniem gwoździa 
samoprzylepnego przystosowanego do montażu 
na twardych i gładkich powierzchniach, takich jak 
płytki ceramiczne, metal oraz większości tworzyw 
sztucznych. W ten sposób można zamontować 
reling w kuchni czy dozownik na mydło lub rozliczne 
wieszaki.  
Gwoździe samoprzylepne można wykorzystywać 
wielokrotnie, by je zamontować ponownie 
wystarczy tylko dokupić nowe plastry 
montażowe.

Wygodne plastry 
– wieszaki samoprzylepne
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JESZCZE DO NIEDAWNA ZABUDOWANE 
KUCHNIE WIODŁY PRYM. DZISIAJ POWOLI 
TO SIĘ ZMIENIA. I WSZYSTKO WSKAZUJE 
NA TO, ŻE TREND EKSPONOWANIA 
AKCESORIÓW KUCHENNYCH POZOSTANIE 
Z NAMI NA DŁUŻEJ. 

i pod ręką

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Kuchnia nie może być sterylna i zupełnie pusta, musi tęt-
nić życiem. Dlatego na blatach, relingach czy otwarych 
półkach powinno znaleźć się miejsce na podstawowe ak-

cesoria kuchenne, a  także przeróżne dekoracje. Trend ten ma 
tyle samo zwolenników, co przeciwników. Dla jednych to naj-
lepszy sposób na wyeksponowanie przyborów przydatnych 

NA OKU
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podczas gotowania, dla drugich 
zbieracze kurzu. Jeśli mamy pro-
blem z  utrzymaniem porządku, 
to nie będzie to dla nas najlep-
sze rozwiązanie. Z pewnością jed-
nak docenią je osoby dużo gotu-
jące, gdyż mają łatwiejszy dostęp 
do sprzętów, naczyń czy przy-
praw. Przede wszystkim jednak 
wyeksponowanie akcesoriów ma 
ogromne walory estetyczne. Mi-
seczki, kubeczki, puszki, słoiki 
i wiele innych przedmiotów, któ-
rych używamy na co dzień, są 
tak ładne, że szkoda je chować za 
frontami szafek. Pozwalają uroz-
maicić wystrój, nadać mu lekko-
ści, a nawet optycznie powiększyć 
małą kuchnię. 

ERGONOMICZNE RELINGI
Relingi to modne i przydatne ga-
dżety. Sprawdzą się szczególnie 
w małych kuchniach, gdzie każdy 
metr kwadratowy jest na wagę 
złota. Pozwalają zagospodaro-
wać wolną przestrzeń. Możemy je 
przykręcić praktycznie wszędzie 
−  nad blatem, zlewem czy sto-
łem, zapewniając dodatkowe miej-
sce na niezbędne akcesoria ku-
chenne. Zazwyczaj służą do zawie-
szenia durszlaków, łyżki wazowej, 
patelni i  sitka. Na aluminiowym 
pręcie umieścimy także małe do-
niczki z kwiatami czy najczęściej 
wykorzystywanymi ziołami. Re-
ling kuchenny może mieć także 
formę półeczki, na której poło-
żymy książkę kucharską czy ta-
blet. Natomiast półka ozdobiona 
dużymi, okrągłymi otworami 
umożliwi ustawienie kuchennych 
drobiazgów, a  nawet nieco cięż-
szych przedmiotów. Możemy zde-
cydować się również na reling ze 
specjalnymi uchwytami do zawie-
szenia kieliszków. 

LEKKIE OTWARTE PÓŁKI
Czemu przy aranżacji kuchni 
warto postawić na otwarte półki? 
Niewątpliwą zaletą posiadania 
naczyń „pod ręką” jest fakt, że 
z przedmiotów codziennego użyt- 
ku możemy utworzyć funkcjo-
nalną dekorację. Talerze, kubki, 
miseczki, filiżanki,  pojemniki 

Uporządkowane drobiazgi zawieszone w jednej linii na relingu zapewnią wygodę 
w niedużej kuchni, ale również mogą być jej ozdobą.

Nie zastawiajmy blatów kuchennych niepotrzebnymi rzeczami. W strefie 
przygotowywania ustawmy drobne AGD oraz pojemniki na żywność.

Wygodne haczyki, które łatwo doczepić do otwartych półek mają szereg zastosowań. 
Możemy na nich „zahaczyć” np. ulubione kubki czy drobne akcesoria kuchenne. 

Przechowywanie na blacie zmusza nas do 
doprecyzowania naszych upodobań kolorystycznych, 
wyboru konsekwentnej linii w aranżacji wnętrza.
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na przyprawy, a  nawet tostery 
i  ekspresy do kawy –  wszystkie 
te elementy mogą nam posłużyć 
do stworzenia estetycznej kom-
pozycji. Wymaga to od nas du-
żej dyscypliny w  wyborze akce-
soriów –  wystarczy bowiem jeden 
źle dobrany element, żeby wnę-
trze kuchni przestało być spójne. 
Pamiętajmy jednak, że stojące na 

półkach naczynia szybko pokry-
wają się kurzem oraz tłustym osa-
dem. Utrzymanie czystości w  ta-
kiej kuchni zajmuje zatem wię-
cej czasu i  wymaga od nas sporo 
cierpliwości. 

FUNKCJONALNY BLAT
W  kuchni mamy naprawdę dużo 
różnych akcesoriów oraz narzę-

dzi (i  ciągle nam ich przybywa). 
Dlatego ważne jest, aby zawsze 
były pod ręką i  nie zagracały po-
mieszczenia, tylko wręcz odwrot-
nie, stanowiły dla niego dekora-
cję. Dlatego na blacie kuchennym 
warto znaleźć miejsce na podsta-
wowe akcesoria. Obecnie panuje 
trend na eksponowanie drewnia-
nych desek, obok możemy usta-
wić tacę, na której w  ceramicz-
nym lub emaliowanym pojemniku 
będziemy przechowywać najbar-
dziej potrzebne kuchenne narzę-
dzia. Tacę możemy zastąpić wikli-
nowym koszykiem czy drewnianą 
skrzynką np. po winie. Pojemniki 
na akcesoria też nie muszą być ty-
powe, możemy wykorzystać stary 
ceramiczny dzban lub emaliowaną 
kankę na mleko. Aby nie zabałaga-
nić blatu roboczego, kierujmy się 
zasadą − umieszczamy na nim wy-
łącznie przedmioty, których uży-
wamy co najmniej raz dziennie. 
Uzbiera się ich sporo, np. chlebak, 
ekspres do kawy, toster, czajnik 
elektryczny czy noże w bloku. Gdy 
potrzebne nam dodatkowe miej-
sce, możemy wykorzystać pomoc-
nicze kuchenne stoliki. 

PÓŁKI NIE MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z TEGO SAMEGO 
MATERIAŁU CO SZAFKI KUCHENNE. POWINNY 
BYĆ JEDNAK SPÓJNE STYLISTYCZNIE Z CAŁYM 

WYPOSAŻENIEM KUCHNI. 
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TO MATERIAŁ, KTÓRY STALE „NAD SOBĄ PRACUJE” –  WYRÓŻNIA SIĘ CORAZ 
LEPSZĄ JAKOŚCIĄ WYKONANIA, TRWAŁOŚCIĄ, SOLIDNOŚCIĄ, A JEGO 
DESIGN POZOSTAJE ZAWSZE W ZGODZIE Z AKTUALNYMI TRENDAMI.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

NA TOPIE Panele
są krok do przodu 

Stylowe deski „dębowe”
Moda na szerokie deski podłogowe to ukłon w stro-
nę tradycji nawiązującej do rustykalnych wnętrz pol-
skich dworków, w których dębowe posadzki należa-
ły do kanonu wykańczania podłóg. Jednak dzisiaj 
takie drewniane okładziny należą do bardzo elitar-
nych – są po prostu drogie! Można je z powodze-
niem zastąpić tańszymi panelami laminowanymi. 
Szerokie deski mogą mieć wymiary 1380x244 mm, 
są więc o kilka centymetrów szersze od standardo-
wych paneli laminowanych. Warto po nie sięgnąć, 
jeśli zależy nam na wyrazistej posadzce. Najlepiej 

sprawdzą się w dużych wnętrzach, gdzie podłoga 
może być odpowiednio wyeksponowana. Atrakcyj-
nym wymiarom towarzyszy wzornictwo. Deski per-
fekcyjnie odtwarzają nie tylko strukturę, wzór oraz 
kolorystykę charakterystyczną dla dębiny, ale nawet 
ubytki czy niedoskonałości typowe dla naturalnego 
drewna. Sprzymierzeńcem w efektownym odwzoro-
waniu urody dębu stała się współczesna technolo-
gia stratochrome. Umożliwiła ona stworzenie takiej 
struktury, która daje efekt trójwymiarowości wzoru 
– na fragmentach deski zastosowano połysk, mat 
oraz półmat, co sprawiło, że zyskała ona głębię, 
a słoje, sęki czy rysy są wyczuwalne.
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Jak orientalna ceramika
Cementowe płytki terazzo rodem wprost z północ-
nej Afryki oraz Hiszpanii i Portugalii to od kilku lat 
wnętrzarski hit. Jednak oryginalne wyroby będące 
często prawdziwymi dziełami sztuki, są niemałym 
wydatkiem. Także w tym przypadku zamiast nich 
możemy użyć mniej kosztownych paneli lamino-
wanych, które w  mistrzowski sposób odtwarzają 
wzornictwo charakterystyczne dla dorobku Kalifa-
tu Arabskiego. Laminowane okładziny inspirują się 
zarówno arabeskowymi kompozycjami opartymi na 
designie kwiatowym oraz geometrycznym, jak i ze-
stawami kolorystycznymi typowymi dla tego rodza-
ju płytek cementowych. Wzory mają często kształt 
różnorodnych rozet lub gwiazd, z  których każda 
zamknięta została kwadratem. W połączeniu z nie-
co przygaszonymi barwami w odcieniach błękitu, 
ochry, grafitu czy czerni tworzą wielobarwną, wzo-
rzystą, a  przy tym bardzo spójną patchworkową 
posadzkę. Panele z  designem wprost z  Południa 
mogą stworzyć podłogę, która sprawdzi się nie 
tylko we wnętrzach rustykalnych – są naturalnym 
„środowiskiem” dla takiej stylistyki. Dodadzą cie-
pła i  charakteru także aranżacjom loftowym czy 
też w stylu boho lub vintage. Warto nimi wyróżnić 
kącik jadalniany lub strefę roboczą kuchni. Panele 
patchworkowe mają także doskonałe parametry 
techniczne. Wyróżnia je wysoka klasa ścieralno-
ści AC 4, a  ich krawędzie są pokryte mieszanką 
wosków, dzięki czemu sprostają potrzebom użytko-
wym wnętrz naszych domów i mieszkań. 
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Jodełka – ukłon w stronę klasyki
Jeszcze kilka lat temu parkiety układane „w jodeł-
kę” były w wielu domach zrywane. Dzisiaj obserwu-
jemy wielki powrót tego wzoru. Jednak jak to w mo-
dzie – nie odtwarzamy z  pietyzmem przeszłości, 
lecz twórczo ją przetwarzamy. Zmieniły się wymia-
ry elementów, a  także ich kolorystyka. Obok kla-
sycznej wersji tego wzoru, którą tworzyły deszczułki 
przycięte pod kątem prostym dające po ułożeniu 
również kąt prosty, popularna stała się także jodeł-
ka francuska. W tym przypadku klepki są przycięte 
pod kątem 45o, które po połączeniu przypominają 
grot strzały. Moda na jodełkę sprawiła, że wzór za-

inspirował również projektantów paneli laminowa-
nych. Urodę oryginalnych dekorów wzmacnia nie-
banalna kolorystyka. Ciekawym rozwiązaniem są 
panele utrzymane w  jasnej kolorystyce, w których 
beże i słoneczne brązy w niektórych miejscach są 
przeplecione przygaszoną czernią. Równie atrak-
cyjne są panele laminowane utrzymane w  ciem-
nych, głębokich odcieniach brązów oraz szarości. 
Dynamiczny wzór jodełki w  wydaniu panelowym 
doskonale sprawdzi się nie tylko we wnętrzach na-
wiązujących do aranżacji klasycznych. Z  pewno-
ścią doda ciepła stylizacjom minimalistycznym czy 
też bliskim rozwiązaniom industrialnym – uczyni je 
także mniej schematycznymi. 

Przyjazne panele na lata
Panele laminowane można zaliczyć do materiałów, których 
jakość jest stale podnoszona – i to zarówno jeśli chodzi 
o ich wzornictwo, jak i trwałość oraz sposób montowania.

 Odporne na ścieranie, zarysowania i zadrapania. 
Nowoczesne panele można zaliczyć do materiałów 
o bardzo wysokich walorach użytkowych. Często ich 
warstwa wierzchnia, która chroni laminat jest wykonana 
z dodatkiem sproszkowanego korundu, minerału 
pozyskiwanego z białych boksytów. 

 Łatwy montaż. Dzięki bezklejowemu 
systemowi montażu, układanie desek jest szybkim 
i nieskomplikowanym procesem. Z powodzeniem możemy 
zdecydować się na ich samodzielne ułożenie.

 Dobra gwarancja. O jakości nowoczesnych paneli 
świadczy także długość gwarancji, jaką oferują producenci. 
Może ona wynosić 25-30, a nawet 50 lat.



63

Kierunek– biel!
Jasne podłogi w odcieniach bieli, 
to dzisiaj już nie tylko jeden z mod-
nych trendów, ale uniwersalne roz-
wiązanie o utrwalonej pozycji. Taka 
barwa posadzki przede wszystkim 
powiększa optycznie wnętrze, 
a także rozjaśnia i rozświetla prze-
strzeń. Jej atutem jest również świe-
żość oraz  naturalna przynależna 
bieli czystość. Rozbielona podłoga 
jest przy tym nadal postrzegana 
jako nowoczesna. Nie dziwi więc, 
że walory tej gamy kolorystycznej 
dostrzegli również producenci pa-
neli laminowanych. W przeciwień-
stwie do drewnianych materiałów 
posadzkowych mogą oni nadać 
swoim wyrobom najbardziej wy-
szukany odcień bieli. Dużym po-
wodzeniem cieszą się białe panele 
złamane delikatnymi szarościami, 
które sprawdzą się w różnorodnych 
aranżacjach zarówno rustykalnych, 
jak i nowoczesnych.

 REKLAMA 
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AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

LAMPY WYKONANE 
Z NATURALNYCH, 
EKOLOGICZNYCH 
MATERIAŁÓW SĄ NIE 
TYLKO ORYGINALNE, 
ALE RÓWNIEŻ 
POZYTYWNIE  
ODDZIAŁYWUJĄ 
NA NASZE 
SAMOPOCZUCIE 
– WNOSZĄ DO 
WNĘTRZ WAKACYJNĄ 
ATMOSFERĘ. 

ŚWIATŁA

Letni 
klimat

Oprawy lamp z natural-
nych materiałów przy-
ciągają uwagę, nawet 

jeśli nie są włączone. Wpisują się 
w  tak modny styl ekologiczny 
– projektanci  śmiało łączą drew-
nianą sklejkę, naturalną ba-
wełnę, masę papierową z  maku-
latury, drewno bambusowe z no-
woczesnym wzornictwem. Szla-
chetna kolorystyka naturalnych 
surowców, którą trudno odtwo-
rzyć w  materiałach pochodze-
nia przemysłowego, współgra 
z często wyrafinowanymi kształ-
tami opraw, które można uzy-
skać dzięki ogromnej plastycz-
ności stosowanych surowców. 
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AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Oprawy te doskonale współgrają 
z wnętrzami jasnymi, przestron-
nymi, wypełnionymi światłem 
i  surowym drewnem. Ich deko-
racyjny efekt można wzmoc-
nić, zawieszając je w  zestawach 
na różnych wysokościach. Jesz-
cze większe atuty tych opraw do-

cenimy po włączeniu oświetle-
nia. Drewniana sklejka, sznu-
rek, bambus, wiklina i papier to 
lekkie materiały, które delikat-
nie filtrują światło, tworząc dys-
kretne refleksy i  klimat sprzy-
jający wyciszeniu. Angażując 
ten rodzaj opraw w  wykończe-

nie wnętrza, budujemy atmos-
ferę odpoczynku i  relaksu – ko-
jarzą się one z  tropikalną plażą, 
parasolami z  trawy i  zachodami 
słońca, a  te zawieszone na gru-
bych sznurach wprowadzają tak 
odprężający klimat wakacji na 
żaglach.

 REKLAMA 
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PLASTYCZNE DREWNO 
– SKLEJKA I FORNIR 
Drewno wykorzystywano do pro-
dukcji opraw świetlnych od dawna, 
zazwyczaj jednak wytwarzano 
z  niego podstawy lamp stojących 
oraz ramiona kinkietów i żyrandoli. 
Współcześnie drewniana sklejka 
i  fornir okazują się być również 
wspaniałym tworzywem do produk-
cji kloszy oraz abażurów. Oba mate-
riały pozwalają tworzyć lekkie kon-
strukcje przestrzenne oplatające 
źródło światła. Formy opraw mogą 
być mniej lub bardziej regularne. 
Na rynku są dostępne repliki geo-
metrycznych lamp z  lat sześćdzie-
siątych oraz unikatowe designer-
skie projekty o  swobodnej struk-
turze. Oba materiały dają ogromne 
możliwości estetyczne. Sklejka 
dzięki swojej lekkości i  plastycz-
ności pozwala na osiąganie rozma-

itych kształtów elementów oraz do-
wolne ich łączenie, ale ma dość jed-
nolitą fakturę i kolorystykę. Nowo-
czesne wzornictwo i  skojarzenie 
z ekologią sprawiają, że oprawy te 
idealnie wpisują się we wnętrza 
w  stylu skandynawskim. Z  kolei 
naturalny fornir, dzięki swojemu 
pochodzeniu zachowuje prawdziwą 
strukturę drewna, wzory oraz ko-
lory –  w  efekcie jest materiałem 
o  ogromnym potencjale w  tworze-
niu wnętrz prestiżowych. Forniry, 
czyli cienkie płaty drewna są także 
materiałem niezwykle plastycz-
nym, pozwalającym na swobodne 
wyginanie i  formowanie dowol-
nych kształtów. Bogactwo efektów 
opraw z drewna czy sklejki uzysku-
jemy również dzięki różnorodności 
barw i usłojenia surowca – projek-
tanci oświetlenia sięgają po takie 
gatunki, jak jesion, klon, brzoza, 

sosna, lipa, orzech oraz dąb. Na-
turalne lampy będą pasowały do 
białych i  szarych ścian, drewnia-
nych podłóg i mebli wykończonych 
drewnem dębowym czy sosnowym. 
Idealnie uzupełniają dodatki w pa-
stelowej gamie barwnej jak mięta, 
blady róż czy szary błękit.

ŚWIATŁO W LEKKIEJ 
WIKLINIE
Wiklina jest zdrowym, naturalnym 
materiałem o dość ascetycznej for-
mie, a  ze względu na swój pla-
styczny charakter ma też ogromny 
potencjał w  kreowaniu kształtów 
lamp. Pozyskuje się ją z pędów czte-
rech odmian wierzby – purpurowej, 
amerykańskiej, wiciowej i  migda-
łowej, dzięki czemu może występo-
wać w różnych odcieniach. Na przy-
kład odmiana migdałowa i  ame-
rykańska charakteryzują się kre-
mową barwą, która staje się jeszcze 
delikatniejsza po wysuszeniu. 
W  wyniku odpowiedniej obróbki 
materiał jest bardzo elastyczny 
i  daje się łatwo formować. Choć 
sam termin „wiklina” odnosi się  
do młodych pędów wierzby 

DELIKATNIE FILTRUJĄCE 
ŚWIATŁO OPRAW 

Z WIKLINY, BAMBUSA 
I SZNURKA STWORZĄ 

IDEALNY KLIMAT 
WYPOCZYNKU.
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poddanych obróbce, to 
tym określeniem skró-

towo nazywane są także 
wyroby wykonane z  róż-

nych gatunków trzciny, mło-
dych gałęzi drzew (nie tylko 
wierzby) czy też papierowych splo-
tów. Wszystkie te surowce mają 
wspólną cechę – są naturalne, ła-
two poddają się ręcznej obróbce 
i świetnie wyglądają we wnętrzach. 
Projektanci lamp z  wikliny bawią 
się wielkościami i  kształtami ażu-
rowych form. Do dyspozycji mamy 
więc zarówno oprawy wiszące 
o  rozmaitych kształtach i  wielko-
ściach, ale również abażury do 
lamp stołowych. Lampy wiklinowe 
mają także różne kolory, choć naj-
bardziej popularny pozostaje od-
cień naturalnego materiału (kolor 
słomkowy). Można jednak wybrać 
także modele barwione na czarno. 
Lampy wiklinowe najlepiej spraw-
dzą się we wnętrzach urządzonych 
w stylu rustykalnym i vintage, acz-
kolwiek mogą wyglądać równie do-
brze jako element przełamujący 
inne style. Takie oświetlenie bę-
dzie idealnie współgrało zarówno 

z  drewnem, jak i  meta-
lami, takimi jak mosiądz czy 

oksydowane aluminium. W zależ-
ności od modelu i  kształtu lampy, 
niektóre z nich wprowadzą do po-
mieszczenia przyjemny, wakacyjny 
nastrój kojarzący się z plażą. Inne, 
o  bardziej w wyrafinowanej for-
mie będą wyglądały pięknie w no-
woczesnych wnętrzach w  skandy-
nawskim stylu. Wiklina powoli za-
stępuje nadal modny drut, z  któ-
rego wykonuje się lampy w  stylu 
industrialnym. Zarówno oprawy 
druciane, jak i  wiklinowe mają 
wspólną cechę – tworzą ażurową 
strukturę, która pięknie przepusz-
cza światło, dodając wnętrzom wy-
jątkowego klimatu. 

LAMPY Z PAPIERU NA TOPIE
Swój renesans jako surowiec sto-
sowany do produkcji opraw prze-
żywa również papier. Natural-
nym wyborem projektantów jest 
papier ryżowy, który jest ognio-
odporny, trwalszy od zwykłego 
papieru (nie rozrywa się tak ła-
two) i  ułatwia utrzymanie lampy 
w czystości. Do wytwarzania aba-
żurów stosuje się go zarówno 
w  wersji gładkiej, półprzezroczy-
stej – lampy te przybierają zwykle 

proste, geo-
metr yczne 

kształty, albo 

w  formie zmiętej, gdzie samemu 
można nadawać lampie różno-
rodne fantazyjne formy. Modne 
są też lampy z  papieru ryżowego 
inspirowane japońską sztuką ori-
gami – zbudowane są z pięcio- lub 
sześciokątnych połączonych figur. 
Abażury mogą być też wykonane 
z  papieru czerpanego – dostępne 
są one w  kolorach białym, kre-
mowym, szarym i  czarnym. Fil-
trowane przez ten rodzaj papieru 
światło jest delikatnie przytłu-
mione. Papierowe oprawy są nie-
drogie, bezpretensjonalne, bar-
dzo cenione przez młodych. Dys-
kretna forma i ciepłe rozproszone 
światło, jakiego dostarczają, spra-
wiają, że są one dość neutralnym, 
nienarzucającym się elementem 
wnętrza. 

A może lampa 
ze sznurka? 
Juta to rodzaj wyjątkowo 
trwałej tkaniny wytwarzanej 
z włókna łodyg roślin 
uprawianych na terenie 
Chin, Pakistanu i innych 
państw o gorącym oraz 
wilgotnym klimacie. Zwykle 
występuje w kolorze 
szarym, jasnobrązowym 
lub złotawym. Ze względu 
na swoją dużą wydajność 
oraz niską cenę juta stała 
się bardzo powszechnie 
używanym materiałem 
w różnych dziedzinach. 
Sznurek jutowy z racji 
swojego rustykalnego 
wyglądu jest również 
trendy już od kilku sezonów. 
Oryginalna lampa na sznurze 
jutowym to wymarzone 
oświetlenie do każdego 
pomieszczenia, które ma 
wystrój inspirowany naturą. 
Stosowany jest również 
jako element konstrukcyjny 
lamp industrialnych, ale 
też tworzywo ażurowych 
abażurów. Poza tym sprawdzi 
się w pobliżu obrazów czy 
dodatków w żeglarskim stylu. 



sanico.indd   1 30.04.2019   16:24:34



MIESZKAĆ Z KLASĄ
     wybory na lata

70  lato 2019

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

DLA WIĘKSZOŚCI 
Z NAS PRAWDZIWY 
RELAKS W ŁAZIENCE  
JEST NIEMOŻLIWY BEZ 
WANNY. DLATEGO 
POZOSTAJE ONA 
LIDERKĄ WŚRÓD 
ŁAZIENKOWYCH 
SPRZĘTÓW.

postaw na jakość

Gdy zastanawiamy się 
nad wyposażeniem ła-
zienki, jej wybór na-

leży do kluczowych. Decyzję na-
leży podejmować bardzo rozważ-
nie – wymiana wanny oznacza bo-
wiem nie tylko koszty, ale wiąże się 
również z dewastacją łazienki. Dla-
tego jeśli chcemy, by wanna słu-
żyła nam przez lata, powinna być 
dobrana do potrzeb funkcjonal-
nych użytkowników, wielkości po-
mieszczenia, a także bardzo trwała. WANNA
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Znaczenie ma także jej właściwy 
montaż. Chociaż do dyspozycji 
mamy wanny wykonane z różnych 
materiałów, choćby żeliwne czy 
kompozytowe, a  nawet kamienne 
i drewniane, to jednak najczęściej 
decydujemy się na zakup akrylo-
wych. Stosunkowo popularne są 
również modele stalowe. Wanny 
z tych dwóch materiałów zdomino-
wały rynek w około 90%. 

SOLIDNA AKRYLOWA
Wanny akrylowe powstają z  płyty 
akrylowej lub z płyty ABS pokry-
tej warstwą akrylu. Jeśli zależy 
nam, by wanna służyła długie lata, 
wybierzmy model z  płyty akry-
lowej. Do ich produkcji wykorzy-
stuje się akryl sanitarny, niekiedy 
z  dodatkiem żywicy poliestrowej 
z  włóknem szklanym, co wpływa 
na ich większą trwałość. Znaczenie 
ma także grubość płyty akrylowej 
– im jest ona grubsza, tym wanna 
jest solidniejsza. W modelach gor-
szych jakościowo płyta może być 
pokryta warstwą akrylu, nie prze-
kraczajacą 0,5 mm. W  tych do-
brych jakościowo grubość akrylu 
może wynosić 3-5 mm. Jeśli kupu-
jemy wannę na lata, warto wybrać 
taką ze wzmocnionym dnem, dzięki 
czemu wzrasta jej odporność na 
uszkodzenia mechaniczne. W  po-
równaniu z  modelami wykona-
nymi z innych materiałów, akrylo-
wane są mniej sztywne i odporne 
na wszelkiego rodzaju uszkodze-
nia mechaniczne, choćby ude-
rzenia i  zarysowania. Oczywiście 
akryl wysokiej jakości jest bardziej 
odporny na uderzenia. Niewielkie 
rysy powstałe na tym materiale 
można łatwo usunąć – na rynku 
są środki bardzo dobrze masku-
jące takie usterki. Jego atutem jest 
również to, że z upływem czasu nie 
żółknie. Ma to szczególne znacze-
nie, jeśli wanna jest przeznaczona 
do długoletniego użytkowania. 
W  codziennym stosowaniu doce-
nimy takie zalety wyrobów akrylo-
wych jak ich właściwości wygłusza-
jące oraz termoizolacyjne – wlana 
do kąpieli woda dłużej utrzymuje 
swoją temperaturę. Można w nich 
także instalować hydromasaż. 

postaw na jakość
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Satysfakcja 
na przyszłość

 Jaki akryl. Wpływ na 
trwałość wanien akrylowych 
ma również to, czy akryl był 
odlewany, czy też wytłaczany.  
Mimo tego samego składu 
chemicznego wyroby z akrylu 
odlewanego są trwalsze 
i bardziej odporne na 
zarysowania oraz pęknięcia. 
O wytrzymałości wanien 
akrylowych decyduje także 
wzmocnienie laminatem. 

 Gwarancja – na ile lat. 
Jeśli zależy nam na trwałej 
wannie, warto zwrócić uwagę 
na ile lat producent daje 
gwarancję – z pewnością 
bardziej trwały będzie wyrób 
z co najmniej 25-letnią, niż 
ten, na który uzyskamy tylko 
2- czy 5-letnią.

 Oszczędności na każdy 
dzień. Użytkowanie wanny 
wiąże się na co dzień z dużymi 
wydatkami za wodę. Przez 
lata zbierze się więc bardzo 
duża kwota. Wybierzmy tak 
wyprofilowany model, by 
jego objętość nie generowała 
dużego zużycia wody.

Dostępna jest szeroka oferta wzo-
rów, dlatego bez problemów dobie-
rzemy model uniwersalny, ideal-
nie pasujący do ponadczasowej ła-
zienki. W  tym przypadku wyroby 
akrylowe są nie do przebicia. Do 
wyboru mamy klasyczne wanny 
prostokątne z  różnie wyprofilowa-
nym wnętrzem, narożne, które we-
szły już do kanonu wzornictwa wa-
nien oraz owalne i  asymetryczne. 
Wanny akrylowe występują w  wa-
riantach przyściennych oraz jako 
wolno stojące.

SPRAWDZONA STALOWA
To wanny używane od pokoleń, 
tańsze od akrylowych. Są wykony-

wane ze stali grubości zazwyczaj 
1,5-3,5 mm. Grubsza blacha ozna-
cza większą odporność wanny. 
Kluczowe znaczenie dla trwało-
ści wanien stalowych ma również 
emalia, jaką pokryto stal. Jej za-
daniem jest podniesienie odpor-
ności wanny na uszkodzenia me-
chaniczne czy przebarwienia. 
Im warstwa emalii jest grubsza, 
tym wanna powinna być trwal-
sza. Może ona wynosić np. 0,8 mm, 
taka grubość znacznie podnosi od-
porność sprzętu na zarysowania 
czy obtłuczenia. W  porównaniu 
z  akrylowymi znacznie trudniej 
je uszkodzić. Jednak jeśli dojdzie 
do obicia emalii, pojawiają się 
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brzydkie ciemne odpryski, któ-
rych nie da się perfekcyjnie usu-
nąć. Wanny stalowe nie przyspa-
rzają problemów pielęgnacyjnych. 
Przyjmuje się, że woda wlana do 
kąpieli stygnie w  nich szybciej, 
a gdy zapełnia wannę, hałas może 
być dokuczliwy. Łatwo sobie z tym 
poradzić – wystarczy zamontować 
wannę w  nośniku styropianowym, 
który będzie ją izolować termicz-
nie i akustycznie. Niestety, w tego 
typu wannach nie można zamonto-
wać hydromasażu. Mają też znacz-
nie uboższe od akrylowych wzor-
nictwo – dostępne są tylko modele 
prostokątne.

FACHOWY MONTAŻ
Duży wpływ na to, jak długo bę-
dziemy korzystać z  naszej wanny 
ma jej właściwa instalacja. Błędy 
popełnione na tym etapie, mogą 
być przyczyną niemałych wydat-
ków, związanych z  niezbędnymi 
przeróbkami czy naprawami, 
a w niektórych przypadkach mogą 
powodować konieczność wymiany 
wanny. Przed przystąpieniem do 
właściwej instalacji wanny należy 
usunąć z  podłogi i  ścian zanie-
czyszczenia, mogące utrudniać jej 
montowanie lub też uszkodzić jej 
powierzchnię. Nie wolno zdejmo-
wać z  wanny ochronnych powłok. 

Najczęściej umieszczamy ją na ste-
lażu, którego ceowniki mocujemy 
do jej dna – zostaną do nich przy-
kręcone regulowane stopki. Pod-
czas tych czynności wanna musi 
być odwrócona do góry dnem. Do 
ich przytwierdzenia stosujemy wy-
łącznie wkręty załączone w  zesta-
wie montażowym. Ceowniki wraz 
z nóżkami mocuje się w miejscach, 
gdzie najczęściej dno wanny jest 
w  tym celu wzmocnione. Po wy-
poziomowaniu ustawionej we 
właściwym miejscu wanny mo-
żemy przystąpić do jej montażu 
do ściany oraz instalacji systemu 
odpływowego. 

Nośniki do wanien
Bardzo bezpiecznym i łatwym sposobem instalacji wanien zarówno 
akrylowych, jak i stalowych jest ich zamocowanie na nośniku 
styropianowym. Są wykonane z EPS-u, siatki z włókna szklanego oraz 
folii uszczelniającej w płynie. Ich użycie to idealny sposób nie tylko na 
montaż wanny, ale także na jej ocieplenie oraz wygłuszenie. Nośniki 
można dobrać zarówno do wanien prostokątnych, jak i narożnych 
o różnych wymiarach. Do dyspozycji mamy produkty monolityczne 
dostosowane do określonego kształtu wanny i jej wymiarów lub 
modułowe, tzw. segmentowe. 

Niezależnie od sposobu 
instalacji, montaż 
wanny musi być 
zawsze zakończony 
wypełnieniem szczelin 
między nią a ścianą 
silikonem sanitarnym.
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     wybieramy materiały

RÓŻANE
LATO
PEŁNA UROKU, DELIKATNA, 
ROMANTYCZNA... RÓŻA. 
PRZEMYCONA NA CERAMICE 
LUB UMIESZCZONA NA POŚCIELI 
SPRAWI, ŻE CZAS NIECO ZWOLNI, 
A NASZE WNĘTRZE BĘDZIE ŚWIEŻE 
I SPOKOJNE, NIE GUBIĄC PRZY 
TYM DOBREGO STYLU. SŁODYCZ 
RÓŻ ODPOWIEDNIO OPRAWIONA 
ZACHWYCI ZAWSZE OBDAROWANĄ 
OSOBĘ. JUŻ JEDNA CZYNI CUDA!

POŚCIEL
W KRÓLEWSKIE KWIATY
Jeden z najwdzięczniejszych motywów gości 
z nieustającym powodzeniem na dekoracyjnych 
poszewkach. Pościel w róże sprawdzi się zarówno 
latem, jak i zimą, gwarantując komfortowy wypoczynek 
oraz dawkę dobrej energii przed kolejnym dniem. 
Co więcej, stanowi doskonały element dekoracyjny 
w sypialni i pokoju gościnnym. Podczas wyboru 
pościeli bardzo ważne są również wrażenia dotykowe: 
ciepło i zimno oraz miękkość i przytulność tkanin. 
Bieliznę pościelową wytwarza się najczęściej 
z takich materiałów, jak bawełna, jedwab i len.



RÓŻE ZAWSZE
GOTOWE NA PREZENT
Miło jest dawać kwiaty, czy to z jakiejś 
okazji, czy to po prostu ot tak. I wcale nie 
trzeba ogromnego bukietu z czerwonych 
róż, by sprawić komuś niespodziankę. 
Czasem wystarczy jeden kwiat, jednak 
musi być efektownie zapakowany. Róże 
wieczne umieszczone w szklanej kopule czy 
pudełku wyglądają wyjątkowo pięknie! Dodatkowo, 
będą doskonale prezentowały się nawet przez dwa lata 
i nie wymagają żadnej pielęgnacji. Taki prezent na pewno 
wywoła ogromny uśmiech i zachwyt u obdarowanej nim osoby oraz 
będzie wyjątkową dekorację wnętrza. 

NASTROJOWA 
KORESPONDENCJA
Co może być bardziej 
romantycznego niż otrzymanie 
miłosnego listu? Piękny, 
odręcznie napisany jest jedną 
z najpiękniejszych walentynek. 
Nie musimy czekać do 14 lutego! 
List miłosny jest doskonałym 
wyrazem uczuć, a ich symbolem 
może być właśnie róża. Napiszmy 
go na kartkach z wzorami róż, na 
papierze czerpanym z płatkami 
i fragmentami tych zmysłowych 
kwiatów. Znaczek pocztowy 
na kopertę z wizerunkiem róży, 
wzmocni przekaz i będzie miłym 
dopełnieniem.

PORCELANA Z MOTYWEM
Nic nie dorównuje wdziękiem różom. Dlatego 
właśnie lubimy je podziwiać na porcelanie. 

Dziś, nawet niedużym kosztem, 
stworzymy własny różany ogród, 

który będzie pięknie się prezentował 
w witrynie, na komodzie czy półce. 
Możemy zdecydować się na porcelanę 
z jednego kraju czy wytwórni, 
zdobioną jednym rodzajem kwiatu, 

konkretny typ naczyń (np. filiżanki). 
Możemy też dowolnie miksować style, 

wzory, epoki, tworząc fantazyjną całość, 
podporządkowaną naszemu gustowi. 

PONADCZASOWY WZÓR 
TAPICERSKI
Trudno oprzeć się bajkowym 
różom rodem z romantycznego 
ogrodu. Dlatego często ten 
motyw zdobniczy pojawia się we 
wnętrzach urządzonych w stylu 
klasycznym. Ale ponieważ 
róża jest uznawana za królową 
kwiatów, także miłośnicy 
nowoczesności nie pozostają 
obojętni na jej urok i wprowadzają ją 
do wnętrz na fotelach oraz kanapach. 
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PORCELANA NIE PRZESTAŁA BYĆ MODNA. CORAZ CZĘŚCIEJ WYTWÓRNIE 
WRACAJĄ DO STARYCH, DOBRYCH WZORÓW, NADAJĄC WSPÓŁCZESNYM 
FORMOM WYSUBLIMOWANY CHARAKTER. JAK ROZPOZNAĆ PRAWDZIWĄ 

PORCELANĘ? JAK SKOMPLETOWAĆ ZASTAWĘ HERBACIANĄ I KAWOWĄ?

Jak kompletować

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska 

PORCELANĘ

Porcelana to rodzaj białej, przeświecającej ceramiki wysokiej jakości. Dzięki swoim właściwo-
ściom stała się jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów przy wyrobie naczyń. Im 
jest cieńsza, tym droższa, im mniej szara, tym jej jakość jest wyższa. Zazwyczaj ta wykonana 

ręcznie jest cieńsza i bardziej przepuszcza światło, większość produkcji jest jednak ma-
szynowa. Uderzona nożem powinna wydawać dźwięczny odgłos, w odróżnieniu od głu-
chego brzmienia fajansu. Obecnie rynek oferuje nam bogactwo możliwości – są nie-

drogie wyroby produkcji chińskiej, można też kupić dość tanio polską porcelanę po-
chodzącą ze współczesnej, masowej produkcji. Dobrym pomysłem dla wielbicieli 
starej porcelany są odwiedziny na targach staroci czy też poszukanie pięknych 

egzemplarzy na aukcjach internetowych lub w profesjonalnych antykwariatach.
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PORCELANĘ

RODZAJE CERAMIKI STOŁOWEJ

Porcelit to nie porcelana!
Porcelit to rodzaj białej lub kremowej, 
szkliwionej, nieprześwitującej ceramiki. 
Sposób wytwarzania jest podobny 
do porcelany, ale surowce są gorszej 
jakości. Naczynia z porcelitu mają 
grubsze ścianki, a ich biel ma nieco 
szarawy odcień, często są one barwione 
na wyraziste, mocno nasycone kolory. 
Kupując naczynia z porcelitu, powinniśmy 
zwrócić szczególną uwagę na jego 
porowatość – im mniej porowaty, 
tym bardziej wytrzymałe będzie 
naczynie. Powinniśmy też 
unikać wyrobów o grubej 
ściance, które są lekkie – to 
oznaka niedopalenia. Takie 
wyroby mogą szybciej 
pękać i się wyszczerbiać. 

Porcelana twarda
To rodzaj porcelany znany głównie z rynków europejskich, 
w opozycji do porcelany miękkiej, charakterystycznej 
głównie dla produkcji z Chin. Wysoka temperatura wypalania 
(nawet ponad 1400oC) oraz skład chemiczny (znacznie 
wyższa niż w porcelanie miękkiej, dochodząca do nawet 
60% zawartość kaolinu) sprawiają, że naczynia z porcelany 
twardej mają niską nasiąkliwość, dużą wytrzymałość 
mechaniczną oraz wysoką odporność na działanie czynników 
chemicznych. W warunkach codziennego użytkowania 
charakteryzuje się odpornością cieplną – nie poparzymy się 
więc nawet mocno nagrzaną filiżanką. To porcelana zwarta, 
bardzo gładka, biała, cienka i przeświecająca. Współcześnie 
to właśnie ten rodzaj porcelany stanowi podstawę produkcji 
przemysłowej, również tej masowej.  

Porcelana kostna
Skład tej odmiany porcelany, zwanej również 
bone china, opracowali Anglicy w drugiej 
połowie XVIII wieku. Do jej produkcji używa 
się zamiast kwarcu popiołu kostnego, którego 
zawartość dochodzi do nawet 50%. Porcelana 
kostna pozwala na wytwarzanie naczyń 
o naprawdę cienkich ściankach. Łatwo poznać 
ją po tym, że gdy się je ogląda pod światło 
są niemal transparentne. Robi wrażenie 
kruchej, ale jest bardzo odporna na urazy 
mechaniczne. Ma barwę od śnieżnobiałej, 
przez odcień kości słoniowej, aż do ciepłego 
beżu. Zdobienia ze złotem lub platyną są na 
porcelanie kostnej bardziej wytrzymałe, gdyż 

miękka struktura szkliwa 
pozwala na trwały 
wypał dekoracji.
Jest pozbawiona 
porowatości, 

dlatego bez obaw 
można ją myć 
w zmywarkach 
i używać 
w kuchenkach 

mikrofalowych.
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Niemiecka – kolebka porcelany europejskiej
W antykwariatach, galeriach i na targach staroci najłatwiej upolować 

porcelanę niemiecką. Za najsłynniejszą uważa się bottgerowską 
(nazwa od nazwiska Johanna Böttgera, alchemika uznawanego za 

jednego z twórców europejskiej porcelany) – dziś są tu już tylko 
okazy muzealne. Produkowana była w manufakturze w Miśni 
niedaleko Drezna – do dziś porcelana miśnieńska należy do 
najbardziej prestiżowych. Podążały za nią wytwórnie Philippa 
Rosenthala i Königliche Porzellan Manufaktur w Berlinie. Inne 

znane niemieckie wytwórnie porcelany to m.in. Carl Tielsch, 
Porzellanfabrik Sorau, Hutschenreuther, Altwasser (Wałbrzych Stary 

Zdrój), KPM (dzisiaj Wałbrzych) czy Tettau.  

Porcelana chińska 
To w większości przypadków porcelana kostna, ale 
prawdziwi koneserzy rozróżniają jeszcze wiele jej rodzajów. 
„Doucai” jest porcelaną wypalaną po naniesieniu konturów 
rysunków niebiesko-białych dekoracji, które po wypaleniu są malowane innymi 
kolorami. Porcelana „wucai” powstaje poprzez wypalanie już poprzednio 
wypalonej białej podstawy. Ma ona bogate kolory: czerwony, żółty, zielony, 
niebieski i fioletowy. Porcelana z „rodziny różanej” wyróżnia się matowym szkliwem 
i bogatymi dekoracjami takimi jak smoki, kwiaty, krajobrazy, tematy zaczerpnięte 
z legend. Porcelana „emalia” ma wzory szkliwa malowane warstwami, dzięki czemu 
szczegóły można wyczuć, dotykając porcelanę. 

Stara Anglia 
Porcelana z dawnej Wielkiej Brytanii stanowi wyjątkową 
dziedzinę kolekcjonerską, ponieważ w większości 
przypadków angielska porcelana ma inny skład chemiczny 
aniżeli popularna europejska. Angielskie wyroby 
porcelanowe wytwarzane są z tzw. porcelany kostnej 
„bone china” lub „fine bone china”. Powszechnie znana jest 
porcelana w stylu starej Anglii bogato zdobiona grafiką ze 
scenkami rodzajowymi i krajobrazami – są one nanoszone 
zazwyczaj w jednym kolorze: najczęściej różowym, ale 
też niebieskim, zielonym itp. Najbardziej znane marki 
angielskiej porcelany to Copeland, Spode, Minton czy 
Wedgwood. 

Złoty wiek polskich wytwórni  
Stara polska porcelana przeżywa prawdziwy 
renesans. Choć rodzime fabryki, takie jak Ćmielów 
czy Chodzież mają swoją już dwuwiekową tradycję, 
to jednak największą popularnością cieszy się dzisiaj 
porcelana z lat powojennych XIX w., kiedy to projekty 
dla tych wytwórni tworzyli najlepsi projektanci tego 
okresu, a ich wzory trafiały do produkcji masowej. 
Ćmielowskie „pikasiaki” i monokolorystyczne serwisy 
z Chodzieży ogromnie zyskały na wartości. 

POCHODZENIE TEŻ WAŻNE!
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FORMY ZDOBIEŃ 

Zdobienia reliefowe  
Ten typ zdobień porcelany możemy podzielić na kilka 
kategorii, które różnią się od siebie rodzajem dekoracji, 
oraz wykorzystywanych narzędzi. Estampaż, inaczej 
drapanie – to najstarsza ze znanych technik polegająca 
na precyzyjnym wybieraniu specjalnym narzędziem 
– metalowym lub bambusowym – fragmentów wzoru 
na powierzchni zdobionego przedmiotu. Przy użyciu 
tej techniki uzyskuje się charakterystyczne wypukłe 
ornamenty na tle wklęsłym lub wypukłym. Relief „na pół 
noża” polega na użyciu specjalnie ukształtowanego nożyka, 
który przypomina malowanie pędzlem. Nożyk zostawia 
różnej wielkości wgłębienia, dzięki którym powstają 
linearne, rysunkowe i konturowe wzory. Relief wypukły jest 
nanoszony za pomocą pędzla poprzez naniesienie wzoru 

z rzadkiej gliny lub naklejanie 
wstępnie ukształtowanych 

z miękkiej gliny wzorów 
na gładką powierzchnię 

przedmiotu. 
Następnie modeluje 
się je bambusowym 
narzędziem, 

by nadać mu 
ostateczny kształt. 

Zdobienia ażurowe
Zdobienie ażurowe to chyba najbardziej 
czasochłonny i trudny sposób zdobienia 
porcelany, który polega na wycinaniu stalową 
igłą lub ostro zakończonym nożykiem 
ażurowych wzorów w surowym czerepie. 
W ten sposób zdobi się przede wszystkim 
talerzyki deserowe i podstawki pod filiżanki. 
Dzięki gładkiej powierzchni porcelany, nawet 
trudno dostępne wgłębienia są łatwe do 
umycia. 

 REKLAMA 
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SZYBKI PRYSZNIC 
POZWALA NAM 
ZAOSZCZĘDZIĆ CZAS, 
WODĘ I ENERGIĘ NA 
JEJ OGRZANIE. BĘDZIE 
PRZYJEMNOŚCIĄ, 
JEŚLI ZAINSTALUJEMY 
ODPOWIEDNI SYSTEM 
NATRYSKU.

PRYSZNIC

Kąpiel to coś więcej niż tylko 
codzienny rytuał i obowią-
zek – ma relaksować i spra-

wiać przyjemność. Z tego powodu 
tradycyjna słuchawka pryszni-
cowa często przestaje być wystar-
czającym elementem wyposaże-
nia domowego natrysku. Chcemy 
zaznać odrobiny luksusu i w za-
ciszu własnej łazienki poczuć się 
jak w salonie SPA. Stąd coraz bar-
dziej popularne są deszczownice 
czy panele prysznicowe z dyszami 
do hydromasażu. 

TRADYCYJNA SŁUCHAWKA
Jest wciąż popularna. Sprawdza 
się szczególnie wtedy, gdy z prysz-
nica korzystają małe dzieci. Słu-
chawka przymocowana do gię-
tego węża może być umieszczona 
w uchwycie przytwierdzonym do 
ściany kabiny lub dającym się 
przesuwać po drążku prysznico-
wym i zablokować na wybranym 
poziomie. Drugie rozwiązanie jest 
wygodniejsze, ponieważ pozwala 
dostosować wysokość natrysku do 
kąpiącej się osoby.  
Nowoczesne słuchawki pryszni-
cowe umożliwiają dostosowanie in-
tensywności i rodzaju strumienia 
wody. Wyposażone są w ogranicz-
niki minimalizujące jej zużycie 
(w postaci suwaka bezstopniowo Ciepły, letni
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regulującego wielkość strumie-
nia lub  przycisku zmieniającego 
go skokowo). Najczęściej dostęp-
nych jest kilka rodzajów strumie-
nia wody. Oznaczone są symbo-
lami lub nazwami,  np. normalny, 
miękki, delikatny, masujący, 
igiełkowy czy eko. Odpowied-
nie ukształtowanie i napowietrze-
nie strumienia sprawiają, że ogra-
niczenie ilości wody nie zmniejsza 
komfortu kąpieli. Ponadto, zazwy-
czaj słuchawki mają systemy za-
bezpieczające przed gromadze-
niem się osadów wapnia i innych 
zanieczyszczeń.   

ZESTAW 
Z DESZCZOWNICĄ
Deszczownica zamontowana pod 
sufitem lub na ścianie leje wodę 
szerokim strumieniem o drobnych, 
wąskich strużkach. Może być pod-
łączona do baterii prysznicowej 
zamiast klasycznej słuchawki 
albo scalona z baterią na sztywno 
rurą poprowadzoną pod tynkiem. 
Wtedy widoczne są tylko głowica 
deszczownicy oraz uchwyt mocu-
jący ją do ściany lub sufitu.
Typowe deszczownice mają śred-
nicę albo bok długości 20-30 cm. Wy-
miary największych dochodzą 

Wąż do słuchawki
Wąż, do którego podłączona 
jest słuchawka prysznicowa 
może być wykonany w całości 
z tworzywa sztucznego lub mieć 
metalowy oplot. Najtrwalsze są 
modele metalowe wzmacniane, 
o specjalnej konstrukcji zamków 
oplotu. Są giętkie, nie rozspajają 
się i są odporne na uszkodzenia. 
Wytrzymałość produktów 
z tworzywa zależy głównie 
od jakości materiału. Gdy są 
pokryte metalizowaną warstwą 
tworzywa, mogą wyglądać jak 
metalowe. Typowe wyposażenie 
węża to nakrętka do skręcenia 
go ze słuchawką prysznica oraz 
złączka z nakrętką, dzięki której 
przykręca się go do baterii. 
Dobrym wyborem jest ten 
z obrotowym przyłączem, co 
umożliwia swobodne obracanie 
główką prysznicową wokół jej 
osi i nie plącze się przy tym. 
Węże mają długość 120-180 cm.

WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE 10-MINUTOWY PRYSZNIC POD 
ZWYKŁYM STRUMIENIEM WODY POCHŁANIA 4 KWH 
ENERGII, CZYLI TYLE SAMO CO PRACA LODÓWKI 
PRZEZ 8 DNI, ŚWIECENIE ŻARÓWKI 40 W PRZEZ 

100 GODZIN LUB 10 KM JAZDY SAMOCHODEM. 
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do 60 cm. Ich wygląd  jest bardzo 
urozmaicony. Są modele w stylu mi-
nimalistycznym, klasycznym, okrą-
głe, prostokątne, kwadratowe, z ka-
skadowym wypływem wody. Jeśli 
zależy nam na uniwersalności, naj-
lepiej wybrać głowicę z możliwo-
ścią regulacji strumienia. Zmiana 
parametrów, w tym efektownego 
oświetlenia, może być realizowana 
za pomocą panelu sterującego.

PANEL PRYSZNICOWY
Umożliwia masaż całego ciała, 
a  szczególnie miejsc narażonych 
na zmęczenie. Panel pryszcnicowy 
jest gotowym do zawieszenia na 
ścianie urządzeniem, składają-
cym się z płyty i zamontowanych 
na niej dysz, słuchawek, zaworów 
oraz innych dodatkowych elemen-
tów (uchwytów, półek, mydelniczki 
itp.). Za płytą panelu mieści się 

podłączenie do instalacji wodocią-
gowej, nie trzeba go więc układać 
pod tynkiem. Dzięki temu można 
go zamontować w dowolnym mo-
mencie – a nie tylko w czasie bu-
dowy lub remontu. Widoczne są je-
dynie pokrętła i uchwyty do regu-
lacji temperatury oraz natężenia 
strumienia wody. Panelem można 
sterować ręcznie lub za pomocą 
urządzeń elektronicznych. Sposób 
regulacji wpływa na koszt panelu.
 Panele mają najczęściej kształt wy-
dłużonego prostokąta. Większość 
przystosowana jest do montażu 
na płaskiej ścianie lub w naroż-
niku (niektóre można  instalować 
i tu, i  tu). Wysokość płyty  wynosi 
zwykle 140-200 cm, a szerokość 
ok. 30 cm, chociaż są modele szer-
sze, prawie 50-centymetrowe. 
Płyty paneli wytwarza się z róż-
nych materiałów: tworzyw 

ZAMONTOWANE 
W DESZCZOWNICACH 

PERLATORY NAPOWIETRZAJĄ 
STRUMIEŃ WODY 

I ZMNIEJSZAJĄ JEJ ZUŻYCIE.

Masaż z dysz
Liczba dysz w panelach prysznicowych jest różna – od kilku do 
kilkunastu. Są rozmieszczone w dwóch rzędach (symetrycznie 
względem siebie po obu stronach panelu) lub jednym – pionowym. 
Dysze mogą być wbudowane w panel bądź umieszczone na 
przegubach (te umożliwiają regulację kierunku strumienia wody). 
Niektóre mają blokadę kierunku zabezpieczającą przed zmianą kąta 
ustawienia przy gwałtownym wzroście ciśnienia wody. Dysze można 
włączać i wyłączać osobno lub po kilka naraz, zależnie od modelu 
panelu mogą wytwarzać kilka rodzajów strumienia.



 REKLAMA 

Gotowe kabiny prysznicowe
Na rynku dostępne są gotowe bogato wyposażone kabiny. 
Zestawy te składają się z brodzika oraz kabiny prysznicowej 
wraz ze ściankami bocznymi wykonanymi z tworzywa, 
w których zwykle znajdziemy wymodelowane siedzisko, 
półki na kosmetyki oraz wbudowany panel prysznicowy. 
Niektóre modele mogą być wyposażone w lustra, radio 
oraz oświetlenie. Taką wielofunkcyjną kabinę prysznicową 
możemy kupić już za kilkaset złotych, ale przy tak niskiej 
cenie jakość urządzenia jest raczej niska. Kupując taki rodzaj 
kabiny, należy zwrócić uwagę na kilka jej elementów. 

 Materiały. Drzwi kabiny wykonane ze szkła są trwalsze 
i bardziej efektowne, ale dość drogie, te z tworzywa 
sztucznego szybko zmatowieją i łatwo je porysować. 
Zwróćmy uwagę na jakość akrylu, z jakiego wykonany jest 
brodzik i boczne ścianki.

 Konstrukcja. Ważny jest dostęp do części wymagających 
konserwacji i to, czy dysze oraz panele natryskowe 
będzie można łatwo wyczyścić. Pamiętajmy, że w trudno 
dostępnych zakamarkach tworzy się kamień oraz pleśń, 
dlatego powinno być ich jak najmniej. Sprawdźmy sposób 
otwierania drzwi, a szczególnie jakość rolek lub zawiasów 
– te elementy psują się w takich kabinach najszybciej.

 Serwis. Ważna jest dostępność części zamiennych 
oraz to, czy serwis producenta znajduje się w Polsce. 
Brak serwisu może sprawić, że koszty napraw przekroczą 
koszt zakupu urządzenia. 
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sztucznych (np. z ABS i akrylu 
sanitarnego, czasem usztywnia-
nego lub na aluminiowym ste-
lażu), aluminium, hartowanego 
szkła, sztucznego kamienia, mar-
muru, granitu, a nawet z egzo-
tycznych gatunków drewna. Pa-
nele z materiałów naturalnych 
mają kolory charakterystyczne 
dla tych materiałów, te z tworzywa 
można barwić niemal dowolnie.  

DOBRZE ZAIZOLOWANY
Sama okładzina z glazury w  stre-
fie prysznicowej nie jest szczelna. 
Dlatego pod płytkami należy uło-
żyć izolację, tzw. folię w płynie. Do-
stępne są one zwykle w postaci jed-
noskładnikowej, gotowej do użycia 
pasty, sprzedawanej w  plastiko-
wym wiadrze. Rzadziej spotyka się 
dwuskładnikowe folie (płyn i pro-
szek) − składniki miesza się w pro-
porcji podanej przez producenta. 

Bardziej specjalistycznym pro-
duktem są cementowe zaprawy wo-
doszczelne, które tworzą szczelną 
izolację przeciwwodną − gotową 
mieszankę rozrabia się z wodą lub 
ze specjalnym preparatem. 
Dobierając masę uszczelniającą, 
musimy uwzględnić przewidy-
wane „obciążenie” wilgocią w ła-
zience. Jeśli montujemy brodzik 
prysznicowy, wystarczy izolacja 
z folii w płynie. Jeśli natomiast pla-
nujemy podłogę pod prysznicem 
wyłożyć płytkami i zrobić w  niej 
odpływ, powinniśmy zastosować 
zaprawę wodoszczelną na bazie 
cementu.

STOP PRZECIEKOM
Przeciekająca kabina to poważny 
problem, ponieważ na zalewanej 
podłodze z czasem mogą pojawić się 
nieestetyczne zacieki, a na ścianie 
nawet powstać pleśń. Konieczne 

jest więc jej dokładne uszczel-
nienie. Wykorzystujemy w tym 
celu silikon sanitarny, który dokład-
nie wypełni szczelinę pomiędzy 
ścianą a brodzikiem oraz  ścianką 
kabiny a ścianą. Na dodatek pre-
parat ma właściwości grzybobój-
cze, jak również chroni przed two-
rzeniem i rozprzestrzenianiem się 
wilgoci. 

Prysznic 
bez brodzika
Brodzik coraz częściej 
zastępuje się odpływem 
ukrytym w podłodze, a 
kabinę np. (opcjonalnie) 
szklanymi ścianami lub 
zasłoną prysznicową. Iloma 
dokładnie? Tyloma, ile 
chcemy. Prysznice typu 
walk-in mogą być 
wyposażone w zaledwie 
jedną szybę. Takie 
rozwiązanie jest wygodne 
i praktyczne w użytkowaniu. 
Poza tym wygląda 
efektownie i nie ogranicza 
przestrzeni łazienki. Montaż 
kabiny pozbawionej brodzika 
nie stwarza problemów na 
etapie budowy domu czy 
wykańczania mieszkania. 
Gdy jednak zamierzamy 
przearanżować użytkowną już 
łazienkę, możemy napotkać 
na wiele trudności. Skuwanie 
aktualnych płytek, drążenie 
w podłodze, wyrównanie 
poziomu podłogi w całym 
pomieszczeniu – zakres 
prac jest szeroki, a czasami 
wręcz są niemożliwe do 
przeprowadzenia. 
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PŁYTKI CERAMICZNE TO 
MATERIAŁ, KTÓREGO ZAKUP 
TYLKO WBREW POZOROM 
JEST ŁATWY. RYNEK 
OFERUJE DOŚĆ PROSTY 
PODZIAŁ – TO PŁYTKI 
PODŁOGOWE I ŚCIENNE.
CHOĆ KLASYFIKACJA 
TA UŁATWIA WYBÓR, TO 
JEDNAK NIE ROZWIĄZUJE 
WSZYSTKICH DYLEMATÓW 
ZWIĄZANYCH Z WYBOREM 
TYCH MATERIAŁÓW. 

M imo próby przebicia 
się innych materia-
łów, płytki ceramiczne 

ciągle wydają się niezastąpione 
–  dla większości z nas to natu-
ralny wybór okładziny na posadzki 
i ściany przede wszystkim łazienek 

i kuchni, posadzki w holu, wiatroła-
pie, garażu czy na tarasie. Zmienia 
się jednak sposób stosowania pły-
tek. Od dawna nie obowiązuje za-
sada, że ściany wykańcza się wy-
łącznie glazurą, a posadzki tera-
kotą. Podłogowe układa się rów-

nież na ścianach, ale czy zawsze 
jest to sensowny wybór? Czy warto 
stosować gres również jako płytkę 
ścienną? Dylematów podczas wy-
boru przysparzają też m.in modele 
o dużych formatach, płytki z  fazą 
oraz tzw. rektyfikowane. 

Jak kupować płytki 
CERAMICZNE
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Jak kupować płytki 

RODZAJE PŁYTEK A ICH PRZEZNACZENIE
Jaka okładzina na ścianę 
Sprawdzą się tu zarówno płytki z różnych rodzajów 
ceramiki (fajansu, majoliki, kamionki), jak i gres. 
Ceramiczne są produkowane w technologii jednego 
wypalenia, pod koniec którego płytki pokrywa 
się dekoracyjnym szkliwem (tzw. monoporoza 
i monocottura), lub podwójnego wypału bicottura 
(wówczas szkliwo nakłada się przed drugim wypaleniem). 
Płytki monoporoza (dawniej określane jako glazura) są 
stosunkowo kruche i mają dużą nasiąkliwość (powyżej 
10%), ale dzięki pokryciu wierzchniej warstwy szkliwem 
mogą być stosowane na ścianie również w strefach 
mokrych łazienek. Monoporozę stosujemy tylko na 
ścianę! Gdy zależy nam, aby na podłodze i ścianie była 
ta sama okładzina, sięgamy po płytki monocottura 
(nasiąkliwość od 3 do 10%) lub gres. Jednak ze 
względu na niższe temperatury wypalania monoporozy 
i monocottury, ich kolory, wzory i struktury są bardziej 
urozmaicone niż gres. Ponadto gres jest grubszy, cięższy 
i ze względu na twardość trudniejszy w obróbce. 

Parametry płytek podłogowych
Kluczowa jest ścieralność – im wyższa klasa ścieralności 
płytki, tym mniejsza jej podatność na zarysowania, 
otarcia itp. Nie oznacza to, że na posadzki wnętrz zawsze 
musimy wybierać płytki o najwyższej klasie ścieralności! 
Przedpokój z bezpośrednim wejściem z zewnątrz 
potrzebuje produktów o klasie IV i V. Jeżeli od wejścia 
oddzielony jest wiatrołapem, klasa ścieralności może 
być niższa – wystarczą produkty klasy III. Co najmniej tę 
samą klasę powinny mieć płytki w kuchni, dodatkowo 
powinny jeszcze one mieć dużą twardość. Łazienkowe 
nie muszą odznaczać się wysoką odpornością na 
ścieranie – wystarczy tutaj nawet klasa I, natomiast 
powinny być nieśliskie. Jaki rodzaj płytek kupować na 
podłogę? Terakota jest tylko jednym z wielu rodzajów 
ceramicznych materiałów podłogowych! Do wyrobów 
ceramicznych kamionkowych przeznaczonych na 
posadzki należą również klinkier, cotto i gres czerwony. 
Mają one parametry techniczne wystarczające do 
stosowania na posadzkach wnętrz, cenione są również 
za bogactwo wzorów. Jednak najwyższe parametry 
użytkowe osiąga gres porcelanowy – ma najwyższą 
odporność na ścieranie, znakomitą wytrzymałość 
i odporność chemiczną. 

Nawierzchnie tarasów i balkonów 
Płytki na taras i balkon powinny być przede 
wszystkim mrozoodporne, czyli przetestowane 
100 cyklami rozmrażania i zamrażania. Niska 
mrozoodporność płytek może skutkować ich 
uszkodzeniem i odspajaniem się od podłoża. Drugą 
ważną cechą jest antypoślizgowość płytek – muszą  
mieć one co najmniej oznaczenie R10 (im wyższa 
wartość liczbowa, tym mniejsze ryzyko upadku na 
posadzce z płytek). Możemy zdecydować się np. 
na ryflowane płytki na taras i balkon – z wklęsłymi 
czy wypukłymi wzorami. Chociaż zwiększają one 
antypoślizgowość płytek, wykonana z takiego 
materiału posadzka może być trudniejsza do 
utrzymania w czystości. Ryflowanymi płytkami 
z pewnością warto wykończyć stopnie schodów 
prowadzących na taras.
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FORMATY, GRUBOŚCI, CZYLI PŁYTKOWE WYZWANIA
Megaformat dla profesjonalistów 
Płytki ceramiczne o wielkich formatach (największe 
osiągają nawet 3,2 x 1,6 m!) pozwalają uzyskać efekt 
jednolitej powierzchni, jednak nadal traktowane są na 
polskim rynku jako nowość – dla wielu glazurników są 
trudne w montażu. Większe są wymagania dotyczące 
przygotowania podłoża i doboru zaprawy klejowej, 
niezbędne są profesjonalne narzędzia oraz rama 
usztywniająca z uchwytami do przenoszenia, która 
minimalizuje ryzyko uszkodzeń na skutek ugięcia. 
Należą też do trudnych produktów w fazie zakupu. 
Warto przeanalizować, jakie płytki zagwarantują 
optymalny układ fug – bez konieczności tworzenia 
wąskich pasków nad urządzeniami łazienkowymi. 
Najkorzystniej jest dobrać taki rozmiar płytek, by 
trzeba je było jak najmniej przycinać. Podczas zakupu 
sprawdźmy je koniecznie pod kątem dokładności 
wymiarowej oraz podatności na odkształcenia.

Kalibrowane czy rektyfikowane?  
Płytki, które wyjmuje się z pieca, mogą się różnić 
między sobą rozmiarem – wynika to ze specyfiki 
produkcji i jest dopuszczalne przez normy. Po 
wypaleniu są z reguły kalibrowane, czyli sortowane 
w partie o zbliżonych wymiarach. Warto wybierać 
płytki tego samego kalibru. Jednak nawet wówczas 
może się zdarzyć, że elementy z jednego kartonu nie 
mają identycznych wymiarów, a różnica może być 

Metro, mugaty, czyli płytki z fazą  
Ponadczasowe płytki w kształcie kafli kojarzone z okładzinami 
stacji metra odznaczają się większą grubością oraz ściętymi 
brzegami – fazą, która zapewnia wrażenie trójwymiarowości 
okładziny. Choć każdy glazurnik powinien poradzić sobie 
z ich ułożeniem, to jednak pamiętajmy, żeby dokupić płytki 
brzegowe – inaczej po przecięciu płytki odsłoni nam się 
gruby czerep, bardzo trudny do wykończenia. Możemy 
się również spodziewać, że za ułożenie płytek zapłacimy 
więcej – docinanie tego typu płytek jest bardziej uciążliwe, 
a wypełnienie szczelin między nimi wymaga niemałej 
sprawności i doświadczenia.

tym większa, im większy jest ich format. Dla płytek o rozmiarze 
60 x 60 cm norma dopuszcza nawet 3-milimetrową różnicę! 
Dodatkową cechą płytek kalibrowanych jest ich niejednolita 
grubość – ze względu na sposób formowania przy brzegach 
są one cieńsze i mają lekko zaokrąglone krawędzie, co 
sprawia, że w przekroju przypominają poduszeczki. Aby płytki 
ceramiczne miały regularne brzegi oraz identyczne rozmiary, 
poddaje się je rektyfikacji, która polega na mechanicznym 
obcięciu lub zeszlifowaniu brzegów. Płytki rektyfikowane, 
inaczej bezfugowe, utrzymują rozmiar z dokładnością do 
0,2 mm, a kąty między kolejnymi bokami wynoszą 90°. Po 
ułożeniu krawędzie są ostre, ale mniej widoczne. Warto 
pamiętać, że kafelki bezfugowe wymagają odpowiedniego 
montażu. Zaleca się np. bardzo dokładną dylatację. 
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GDY PRZEDSZKOLA I SZKOŁY SĄ ZAMKNIĘTE, 
CHCIELIBYŚMY, ABY NASZE DZIECI 
MIAŁY ZORGANIZOWANY TEN WOLNY 
CZAS. WYMYŚLAMY WIĘC PRZERÓŻNE 
ATRAKCJE. JEDNAK NAJFAJNIEJ, NAJTANIEJ 
I DŁUGODYSTANSOWO MOŻEMY SPRAWIĆ 
IM RADOŚĆ WE WŁASNYM OGRODZIE.

w ogrodzie

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

DZIECKO

Dzieci lubią spędzać wolny 
czas w ogrodzie. Będą ba-
wić się w nim doskonale, 

jeśli stworzymy im odpowiednie 
warunki. Pamiętajmy jednak, że 
ogród powinien być również bez-
pieczny. Najlepiej na plac zabaw 
przeznaczyć fragment działki. Nie 
musi być duży – ważne, aby zago-
spodarować go zgodnie z zaintere-
sowaniami naszych pociech. „Dzie-
cięca strefa” powinna być położona 
jak najdalej od ulicy i widoczna 

z okna w salonie, tarasu czy innego 
stanowiska, z  którego łatwo bę-
dziemy mogli obserwować dzieci. 
Dobrze, aby była przynajmniej czę-
ściowo zacieniona. Zabawa w  peł-
nym słońcu jest szkodliwa dla zdro-
wia, warto więc w  odpowiednim 
miejscu posadzić drzewo, ustawić 
parasol przeciwsłoneczny albo roz-
piąć „żagiel” z płótna. Zadbajmy 
również o to, aby najkrótsza droga 
od domu do placu zabaw nie pro-
wadziła przez ozdobne rabaty. 
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DZIECKO

Klasyka – piaskownica
Zabawy z piachem pobudzają wyobraźnię i zmysł 
dotyku. Dlatego na przydomowym placu zabaw 
nie może zabraknąć piaskownicy. Możemy 
wybierać wśród produktów drewnianych 
(powinny być wykonane z drewna iglastego) 
lub z tworzyw sztucznych (w upalne dni mogą 
służyć jako basen). Dla maluchów w wieku do 
3 lat idealny będzie model o długości boków do 
120 cm i wysokości minimum 20 cm. Starsze 
pociechy potrzebują nieco więcej miejsca 
– optymalne wymiary to 50x150 cm. Wśród 
różnorodnych modeli warto zwrócić uwagę na te 
zamknięte, chroniące piasek przez zabrudzeniem. 
Pamiętajmy, że rozgrzany piasek może 
spowodować poparzenia, dlatego nie ustawiajmy 
piaskownicy w miejscu nasłonecznionym. 
Co ważne, musimy dbać o regularną dezynfekcję 
i wymianę piasku, aby piaskownica szybko nie 
zamieniła się w wylęgarnię groźnych dla zdrowia 
bakterii.

Kojące 
i szalone bujanie

A może by poskakać
Ogrodowa trampolina to gwarancja 
długiej, radosnej zabawy – ale ta 
bezpieczna powinna spełniać kilka 
warunków. Przede wszystkim 
musi pochodzić ze sprawdzonego 
źródła i mieć certyfikaty 
świadczące o bezpieczeństwie. 
Zaleca się wybierać trampoliny 
z siatką, chroniącą dzieci przed 
upadkiem poza wyznaczoną strefę. 
Zadaniem trampoliny jest nie tylko 
zapewnienie rozrywki, ale także 
poprawienie koordynacji ruchowej. 
Ponadto, w zabawie mogą 
uczestniczyć również dorośli. 

Dzieci, niezależnie od wieku, 
uwielbiają się huśtać. Jeśli 
więc mamy tylko miejsce na 
postawienie huśtawki lub 
drzewo, na którym można 
ją zawiesić, to niech pojawi 
się w naszym ogrodzie. 
Pamiętajmy jednak, że 
od każdego urządzenia 
trzeba pozostawić strefę 
bezpieczeństwa wolną od 
wszelkich wystających 
i twardych przedmiotów. 
Odległość od huśtawki 
powinna być nie mniejsza 
niż 1,5 m w każdą stronę 
od krawędzi elementów. 
Zadbajmy również o to, aby 
kupione czy samodzielnie 
zbudowane huśtawki 
były solidnie wykonane 
z części o gładkich 
powierzchniach oraz 
stabilne i trwałe. Kupując 

je, sprawdzajmy certyfikaty 
potwierdzające użycie 
materiałów i komponentów 
bezpiecznych dla zdrowia 
dzieci. Należy unikać 
twardych siedzisk, na 
przykład z metalu. Dużo 
odpowiedniejsze dla dziecka 
będą modele wykonane 
z drewna lub tworzywa 
sztucznego.
Zarówno doskonałą zabawą, 
jak i odpoczynkiem, 
a także sposobem, by 
zadbać o zdrową postawę 
dziecka jest hamak. 
Możemy zawiesić go 
między drzewami lub 
rozstawić na gotowym 
stelażu. Zatroszczmy się 
o odpowiednią amortyzację 
na wypadek upadków 
– miękką trawę lub gumowy 
podest.



OGRÓD I POSESJA
     do zadań specjalnych

94  lato 2019

Woda dla ochłody
Możemy wprowadzić wodę do 
ogrodu na wiele sposobów. 
Mogą to być fontanny, źródełka, 
niewielkie oczka wodne, w których 
chłodzimy stopy. Niezapomnianą 
rozrywkę w letnie, upalnie dni 
zapewni także basen. Jego 
rozmiar należy dopasować 
do wieku dziecka i wielkości 
ogrodu. Nie musimy inwestować 
w profesjonalne konstrukcje 
– równie dobrze sprawdzi się jeden 
z niedrogich dmuchanych basenów 
lub niewielkich brodzików, które 
zmieszczą się w każdym ogrodzie. 
Jeśli chcemy, by basen służył 
całej rodzinie (i dysponujemy 
odpowiednio dużą przestrzenią) 
– wybierzmy model na stelażu. 
Basen ogrodowy należy umieścić 
na równym terenie. Można 
pod niego podłożyć specjalną 
matę, która ułatwi późniejsze 
czyszczenie.

Ogrodnik-amator
Jeśli dziecko chętnie pomaga nam przy pracach ogrodowych, wydzielmy 
mu chociaż jedną grządkę, na której będzie mogło uprawiać własne rośliny. 
Dla maluchów (3-4-latków) wybierzmy gatunki i odmiany szybko rosnące, 
najlepiej o efektownych kwiatach. Wiele radości sprawi dzieciom również 
grządka warzywna: samodzielnie wyhodowany zielony groszek, pomidory 
z własnego krzaka, truskawki, poziomki smakują najlepiej. Starszym 
dzieciom, 5-10-letnim możemy powierzyć ambitniejsze zadania, na przykład 
sianie i przerywanie sałaty, rzodkiewek czy buraków, a nawet opiekę nad 
więszymi grządkami. Niestety większość nastolatków pielęgnację ogrodu 
uznaje za zbędny domowy obowiązek. Skompletujmy dzieciom własny 
zestaw narzędzi – konewkę, taczkę, wiaderko, grabki, łopatki czy szpadel. 
Te w ładnych kolorach i z wesołymi motywami zachęcą nasze pociechy do 
włączania się w ogrodowe prace. Możemy nauczyć je, jak dbać o narzędzia, 
myć i przechowywać we właściwym miejscu. To bardzo ważne, aby nasi 
mali ogrodnicy wiedzieli, co do nich należy i jakie prace jakimi narzędziami 
się wykonuje. Przy okazji nauczą się odpowiedzialności, utrzymania 
porządku i czystości. Można przy okazji zrobić wykład o zdrowotności 
gleby, nawadnianiu i pieleniu grządek w ogrodzie. Dzieci lubią korzystać 
z praktycznego nauczania.

Chrońmy dzieci
Letnie słońce jest cennym 
źródłem naturalnego 
światła, ciepła i energii, 
ale również – szkodliwego 
promieniowania, przed 
którym warto chronić siebie 
i dzieci. Dlatego pamiętajmy 
o tym, by w największy upał 
posmarować malucha kremem 
z filtrami UVA i UVB. Niech to 
będzie krem jak najbardziej 
naturalny – bez parabenów, 
fenoksyetanolu, z wysokim SPF 
(np. 50+), z filtrem mineralnym. 
Dziecięca skóra jest wyjątkowo 
wrażliwa i delikatna, dlatego 
wymaga szczególnej, uważnej 
pielęgnacji. Chrońmy swoje 
pociechy także przed komarami, 
muchami, meszkami, kleszczami 
i innymi owadami latającymi. 
Formuła sprayów powinna 
być oparta na naturalnych 
substancjach zapachowych, 
które działają odstraszająco.
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SEZON TARASOWY 
TRWA DZISIAJ 
ZNACZNIE DŁUŻEJ 
NIŻ W PRZESZŁOŚCI. 
PRZYCZYNIŁA SIĘ DO 
TEGO NIE TYLKO 
POTRZEBA KONTAKTU 
Z NATURĄ, ALE TEŻ 
UDOGODNIENIA 
POWSTAŁE Z MYŚLĄ 
O KORZYSTANIU 
W PEŁNI Z JEJ 
UROKÓW.

życie na tarasie

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

LETNIE
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Z każdym sezonem możemy 
zaobserwować wzrost roli 
tarasów w  organizowaniu 

naszego domowego życia. Jesz-
cze do niedawna wykorzystywali-
śmy tę część domu wyłącznie, by 
oddawać się w niej letniemu leni-
stwu – opalaniu, drzemce lub lek-
turze. Przyjęte było też, że na ta-
rasie wypijamy popołudniową lub 
poranną kawę czy też przyjmu-
jemy gości na herbatce. Jednak 
przez lata tarasy poszerzały swoje 
pole działania. Dzisiaj coraz po-
wszechniej traktujemy tę strefę 
między domem a  ogrodem jak 
równoprawną przestrzeń miesz-
kalną. Organizujemy w  niej cały 
letni dom, nie tylko salon i jadal-

nię, ale również kuchnię, siłownię, 
a niekiedy nawet prysznic. 

W NOWYCH ROLACH
Przeniesienie tych wszystkich 
funkcji na taras stało się moż-
liwe dzięki różnorodnym udogod-
nieniom proponowanym przez 
producentów z  myślą o  tej stre-
fie domu. Takie ukierunkowane 
podejście sprawia, że produkty 
przeznaczone do użytkowania 
na zewnątrz są przede wszyst-
kim odporne na warunki atmos-
feryczne – niestraszna im wilgoć, 
silne promieniowanie UV, a nawet 
mróz. Wyroby dedykowane na ta-
ras są także łatwe do utrzymania 
w  czystości. Nie ma problemów 

z ich myciem czy praniem, często 
bywają również pokrywane spe-
cjalnymi impregnatami podno-
szącymi ich odporność na zabru-
dzenia. Dużym ułatwieniem jest 
także łatwa konserwacja wielu 
elementów wykończeniowych. Te 
montowane na stałe są tak pro-
jektowane, by nie wymagały zbyt 
wielu zabiegów pielęgnacyjnych. 
Dobrym przykładem są choćby 
deski kompozytowe stosowane na 
nawierzchnie tarasów. Zachowały 
one urodę drewnianych okładzin, 
są zaś znacznie od nich łatwiejsze 
w utrzymaniu czystości i konser-
wacji. Gama produktów przezna-
czonych na taras jest wyjątkowo 
bogata.
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ZADBAJ O FUNKCJONALNOŚĆ
Zadaszenie – musisz je 
mieć!
W naszym klimacie zadaszenie 
tarasu to konieczność. Daje 
gwarancję, że miłe spotkanie 
w przestrzeni ogrodowego salonu 
nie zostanie przerwane letnim 
deszczem. Możliwości wyboru 
zadaszenia mamy bardzo wiele 
– poczynając od stałych dachów 
konstrukcyjnie połączonych ze 
ścianą domu lub połacią dachu, 
a kończąc na mobilnych parasolach, 
wędrujących za nami po ogrodzie. 
Od kilku sezonów hitem są wolno 
stojące zadaszenia żaglowe, 
określane również jako markizy 
w kształcie żagla. Rozwiązania 
zaczerpnięte z tradycji morskich 
sprawdzą się też na lądzie!

Intymne pergole
By przestrzeń tarasu traktować na 
równi z wnętrzami domu, konieczne 
jest zapewnienie jej intymności. 
Osłony tarasowe „otuląjąc” choćby 
częściowo ten zakątek budują też 
poczucie bezpieczeństwa. W tej roli 
warto wykorzystać różnego rodzaju 
pergole, czyli ażurowe konstrukcje 
wykonane z metalu lub drewna 
obrośnięte pnączami. Doskonałym 
wyborem będzie choćby efektowny 
powojnik wielokwiatowy kwitnący 
od maja do września. Taras 
z pewnością udomowi modna 
pergola z roletą rzymską, którą 
można rozwijać w zależności od 
tego, w jakim stopniu chcemy 
zacienić miejsce wypoczynku.

Prysznic na tarasie
Chętnie będziemy z niego korzystać 
w upalne lato – orzeźwiający tusz 
na świeżym powietrzu przyniesie 
prawdziwy relaks. Prysznic 
ogrodowy nie jest kosztowny – jeśli 
przeznaczymy na niego kilkaset 
złotych, mamy zagwarantowany 
sprzęt umożliwiający regulację siły 
i kierunku strumienia wody. Wybór 
odpowiedniego rodzaju strumienia 
od silnego punktowego przez 
delikatną mgiełkę do mocnego 
będzie dodatkowym motywatorem 
do korzystania z ogrodowego 
natrysku. Zwróćmy uwagę na 
materiał, z jakiego go wykonano 
–  dobre jakościowo aluminium 
sprawi, że nie będzie korodował. 

W dobrym świetle
Oświetlenie tarasu to dzisiaj 
standard. Wzornictwo lamp 
ogrodowych jest tak bogate, że 
można wśród nich znaleźć zarówno 
klasyczne modele żeliwne, jak 
i bardzo minimalistyczne, będące 
w zgodzie z aktualnymi trendami. 
Dzisiaj to przede wszystkim 
energooszczędne oświetlenie 
ledowe. Na czasie są m.in. girlandy 
świetlne, które jednocześnie 
można traktować jako całoroczną 
ozdobę tarasu. Kupując tego typu 
oświetlenie, zwróćmy uwagę na 
jego trwałość. Kluczowe znaczenie 
ma przewód elektryczny, jaki 
zastosowano do połączenia opraw. 
Dobrym wyborem będą girlandy 
z przewodem w izolacji z gumy EPR. 
Jeśli chcemy łączyć girlandy, istotny 
jest także przekrój kabla – optymalne 
są kable o przekroju 2 x 1,5 mm2. 
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ZBUDUJ KLIMAT

Rośliny i dekoracje
Trudno sobie wyobrazić salon – także letni – bez odpowiedniej oprawy. 
To przecież dekoracyjne elementy, jak żadne inne budują klimat tarasowej 
aranżacji. Do dyspozycji mamy liczne dedykowane do tej przestrzeni detale. 
Mimo sąsiedztwa rabat ogrodowych ważną tarasową stylizacją są rośliny 
– w świat designu donic, pojemników oraz osłonek przeznaczonych do 
ich oprawy także wkracza moda. Na topie są choćby idealnie ocieplające 
aranżacje strefy pośredniej osłonki z wzorem „swetrowym”. Chociaż wykonane 
z odpornych na warunki atmosferyczne trwałych tworzyw sztucznych, do 
złudzenia przypominają ciepłe dzianiny. 

Urokliwe 
biesiadowanie
Nic tak nie podnosi smaku 
spożywanych przez nas potraw, jak 
ich właściwa oprawa. Z pewnością 
ta, jaką uzyskamy w zielonym 
otoczeniu jest nie do przebicia 
– feeria barw, zapachów, a do 
tego śpiew ptaków, a do tego 
dobre jedzenie... bezcenne! 
By jednak odnieść kulinarny 
i towarzyski sukces, zadbajmy 
o odpowiednie przygotowanie 
posiłków na świeżym powietrzu. 
W letniej kuchni nie może 
zabraknąć wysokiej jakości 
grilla. Nawet gdy taras jest 
niewielki, możemy zdecydować 
się na poręczny przenośny model 
– w takim przypadku dobrym 
wyborem będzie grill z dużymi 
kółkami. Oprócz tradycyjnych 
grilli węglowych, do wyboru 
mamy także produkty gazowe 
oraz elektryczne, łatwiejsze 
w obsłudze.

Dywanem otulony
Nic tak nie buduje klimatu wnętrz, 
jak różnego rodzaju tekstylia. To 
właśnie one – poduchy, pledy, 
obrusy czy dywany sprawiają, że 
pokój staje się przytulny. Ta sama 
zasada obowiązuje również nasz letni 
salon. Jednak produkowane z myślą 
o tej strefie tekstylia są szczególne. 
Przeznaczone na taras dywany 
muszą być odporne na warunki 
atmosferyczne – przede wszystkim 
wilgoć oraz promienowanie 
UV. Pamiętajmy, że są bardziej 
narażone na pył i kurz, dlatego 
też są płasko tkane, zazwyczaj 
wykonane z tworzyw sztucznych, 
np. antystatycznego polipropylenu.

Przedłużenie 
salonu
Oprócz centralnego tarasu, 
usytuowanego zazwyczaj przy 
salonie, często decydujemy się 
na niewielkie tarasy łączące 
z otoczeniem sypialnię lub 
pokój do pracy. Także w takim 
przypadku zadbajmy, by włączyć 
go w przestrzeń sąsiadującego 
pomieszczenia. Płynne przejście 
zapewnią całoroczne rośliny 
doniczkowe ustawione w strefie 
granicznej – ich zieleń to niezawodny 
łącznik obu części domu. Zadbajmy 
również o spójną kolorystykę stref. 
Jest to szczególnie istotne, gdy 
wymiary tarasu, np. usytuowanego 
nad garażem oraz sypialni są 
niewielkie i ściśle się przenikają.
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MEBLE SEGMENTOWE, ZNANE TAKŻE JAKO SYSTEMOWE LUB MODUŁOWE, 
ODEGRAJĄ DOBRZE WIELE RÓL NIE TYLKO TARASOWYCH. SPRAWDZĄ 

SIĘ W NIEJEDNEJ STYLIZACJI, POMOGĄ ZAARANŻOWAĆ NOWOCZEŚNIE 
I FUNKCJONALNIE KĄCIK WYPOCZYNKOWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.

NA TOPIE

Wypoczynek
w kilku modułach

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska
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Segmenty na miarę 
wyzwań
Zestawy mebli modułowych skła-
dają się z kilku elementów, które 
można ze sobą dowolnie kompo-
nować, w  zależności od  funkcji, 
jaką mają pełnić w  danym mo-
mencie oraz liczby osób, które 
będą z  nich korzystać. Moduły 
tworzą zazwyczaj dużą kanapę, 
często w  wariancie narożnym, 
z której na letnim przyjęciu korzy-
sta 4-6 osób. W  innych okolicz-
nościach ten sam mebel zmieni 
się w przestronne łoże idealne do 
spędzenia w  nim upalnej letniej 
nocy. Wygodna kanapa w minutę 
może się też przeobrazić w fotel ze 
stolikiem, który jednocześnie od-
grywa rolę schowka na pledy czy 
porcelanę. W  skład bazowego 
kompletu wchodzi także zazwyczaj 
szeroki fotel –  będzie idealny na 
popołudniową herbatkę lub lektu-
rę. Całość uzupełnia stolik – czę-
sto wyposażony w  szklany blat. 
Zdejmując go, jednym ruchem 

„Wypoczynki” na świeże powietrze

Projektowanie komfortowej aranżacji w strefie wypoczynkowej na świeżym powietrzu weszło już do kanonu 
urządzania domów i mieszkań. W  zależności od możliwości może to być letni, okazały salon na tarasie, 
w ogrodowym zakątku lub tylko kącik usytuowany na niezbyt dużym balkonie. Staramy się nadać tej strefie 
przytulny domowy, a nawet salonowy klimat. Aranżacje letnich, tarasowych pokoi nawiązują wprost do roz-
wiązań typowych dla wnętrz, dlatego często wyposażamy tę przestrzeń w wygodne kanapy, fotele oraz stoliki, 
których forma i charakter przypominają „wypoczynki” z pokojów dziennych. Takie meble mają wygodne sze-
rokie siedziska, zachęcające do „zapadnięcia” się w nich. Są także bardzo praktyczne – można je zestawiać 
w różnych wariantach idealnie pasujących do okoliczności, a także sukcesywnie wzbogacać o nowe elementy. 
Nie musimy więc od razu wykosztowywać się na duży komplet, lecz np. co roku dokupywać nowe moduły.

ręki stolik zamieni się w wygodny 
puf czy podnóżek. W  zestawach 
są złączki spinające pojedyncze 
części, które stabilizują złożoną 
całość. Wiele mebli modułowych 
wyposażonych jest w  dodatkowe 
udogodnienia, takie jak półeczka 

na książki, skrytka, regulowane 
oparcie czy składany dach nad 
kanapą. Dostępne są też elemen-
ty z wbudowanymi głośnikami czy 
wejściem USB, co wykracza poza 
możliwości funkcjonalne typowe 
dla mebli tarasowych. 
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Technorattan i aluminium
Zazwyczaj modułowe elementy wyposażenia balkonu czy tarasu wykonane są z  technoratta-
nu. Podstawą mebli jest aluminiowy stelaż, na którym ręcznie wyplata się mebel z  taśm o  sze-
rokości np. 2,5  cm. Są one dość elastyczne, dzięki czemu meble nie odkształcają się nawet 
pod wpływem dużych obciążeń. Technorattan to lekki materiał odporny na działanie czynników 
atmosferycznych i  promieniowanie UV. Niestraszna mu również wilgoć. Wykonane z  niego meble 
możemy trzymać na zewnątrz przez cały rok, co dla właścicieli balkonów i  tarasów jest znacznym 
ułatwieniem. Na technorattanie nie widać upływu lat. Nie wymaga konserwacji, warto jedynie przetrzeć 
go wilgotną ściereczką. Z  reguły meble z  technorattanu znajdziemy w odcieniach brązu, szarości, beżu 
i czerni. Obok mebli technorattanowych można także wybrać zestawy modułowe wykonane z aluminium 
oraz polipropylenu. To materiały bardzo solidne, odporne na działanie wilgoci, promieniowania słonecz-
nego i innych destrukcyjnych czynników atmosferycznych. Mają zazwyczaj dość lekką formę i jednobarwną 
stonowaną kolorystykę.

Modna forma
Znakiem rozpoznawczym tego typu 
zestawów jest ich kształt. Zazwyczaj 
opiera się on na planie prostokąta, 
niekiedy okręgu. To formy nawiązujące 
do kubicznych, przestrzennych brył ta-
kich jak sześcian, prostopadłościan czy 
kula. Ich walory estetyczne buduje więc 
atrakcyjna forma podkreślona przez 
perfekcyjne wykonanie oraz wysoką 
jakość materiałów, z  jakich je wykona-
no. Dzięki takiemu wzornictwu meble 
modułowe wyglądają nowocześnie 
i  bezpretensjonalnie. Są doskonałym 
uzupełnieniem modnych, przestronnych 
tarasów, które najczęściej mają również 
kształt prostokąta oraz nowoczesnej ar-
chitektury, np. willi w stylu nawiązującym 
do rozwiązań modernistycznych.  
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Przytulne 
i trwałe 
poduchy
Na salonowy charakter 
mebli modułowych 
duży wpływ mają 
uzupełniające 
technorattanową bazę 
poduszki o grubości 
8-10 cm ułożone na 
siedziskach i oparciach. 
Najczęściej są one 
wykonane z pianki 
tapicerskiej odpornej 
na odkształcenia 
oraz z grubego, 
nieprzecierającego 
się poliestru 
impregnowanego 
teflonem. Wodoodporna 
tkanina chroni je 
przed zniszczeniem. 
Jednak jeśli zostaną 
zabrudzone, bez 
problemu możemy zdjąć 
poszwy i bezpiecznie 
wyprać je w pralce. 



OGRÓD I POSESJA
     uprawa i pielęgnacja

106  lato 2019

TE PEŁNE WDZIĘKU 
KWIATY NALEŻĄ 
DO NAJBARDZIEJ 
DEKORACYJNYCH 
I UROKLIWYCH ROŚLIN 
OGRODOWYCH, 
CHOCIAŻ NIECO 
ZAPOMNIANYCH. 
NIESŁUSZNIE – POWINNO 
SIĘ ZNALEŹĆ DLA NICH 
MIEJSCE W OGRODZIE.

AUTOR TEKSTU: Magdalena Starzyńska

Są nieodzownym elementem 
ogrodów naturalistycznych czy 
też utrzymanych w stylu ro-

mantycznym. Trudno sobie bez nich 
wyobrazić również aranżacje rusty-
kalne. Można je uprawiać nie tylko 
na rabatach, ale również w donicach, 
wiele gatunków i odmian doda urody 
także skalniakom. Dobrze wyglądają 
na murkach oraz skarpach. Mogą 
także zdobić kompozycje cięte prze-
znaczone do wazonów.

RODZINA 
DZWONKOWATYCH
Należy do bardzo licznych – w jej 
skład wchodzi bowiem kilkaset ga-
tunków i odmian rosnących w stre-
fie umiarkowanej półkuli północnej. 
Wśród wielu z nich znajdziemy za-
równo rośliny jednoroczne, dwulet-
nie, jak i dominujące byliny. Wybie-
rając dzwonki do swojego ogrodu, 
najlepiej sięgać po rodzime. W Pol-
sce występuje 19  gatunków dzwon-
ków ogrodowych. 
Dają nam one pewność, że pora-
dzą sobie w naszych 

Ach, te
DZWONKI!

warunkach klimatycznych. Są 
bowiem odporne na mróz. Je-
śli jednak zdecydujemy się na 
uprawę dzwonków pochodzących 
z południa, musimy im zapewnić 
ochronę przed niskimi tempera-
turami. Konieczne jest ich okry-
wanie na zimę stroiszem lub pa-
roprzepuszczalną agrowłókniną. 
Niezależnie od ich odporności na 
warunki atmosferyczne wszyst-

kie dzwonki lubią podłoże ży-
zne, próchniczne i zasobne 

w wapń. Zazwyczaj dobrze radzą 
sobie podczas suszy. Najczęściej 
preferują stanowisko słoneczne, 
chociaż są także takie, które najo-
bficiej kwitną w półcieniu. Można 
je rozmnażać przez podział kęp 
lub podziemnych kłączy – najle-
piej wczesną wiosną albo jesie-
nią po kwitnienu. Inny sposób 
na pozyskanie sadzonek to wio-
senny wysiew nasion. Do dys-
pozycji mamy dzwonki wysokie 
oraz niskie.
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Ach, te
DZWONKI!

WYSOKIE I NISKIE DZWONKI
Dzwonek Poszarskiego
Zalicza się do bylin płożących – i chociaż nie osiąga zbyt 
imponującej wysokości – bo zamyka się ona w około 20 cm, to 
jego pędy mogą mieć nawet do 70 cm długości. To sprawia, że 
warto go wykorzystać w roli zadarniającej. Bardzo efektownie 
wygląda także na murku, skarpie czy w donicy zawieszonej na 
tarasie. Wyróżniają go także stosunkowo duże sercowate liście 
odziomkowe rosnące tuż przy podłożu oraz mniejsze listki łodygowe. 
Roślina może tworzyć efektowne, okazałe kępy. Kwitnie od czerwca 
do września. Wówczas to na wierzchołkach pędów można podziwiać 
zebrane w niewielkie grona fioletowoniebieskie kwiaty, składające 
się tak jak inne dzwonkowate z pięciu płatków. Dzwonek Poszarskiego 
zalicza się do tych dzwonków, które najbardziej lubią stanowisko 
słoneczne lub delikatnie zacienione. Będzie dobrze się rozwijał, jeśli 
zapewnimy mu przepuszczalną glebę.

Dzwonek ogrodowy
Campanula medium należy do 
najbardziej okazałych dzwonków 
– może dorastać nawet do 90 cm 
wysokości. Jego ozdobą są duże 
kwiaty w kształcie dzwonka zebrane 
w piramidalne kwiatostany na 
strzeliście wzniesionych łodygach. 
Wszyscy jesteśmy też pod urokiem ich 
barwy – dzwonki ogrodowe mogą być 
białe, różowe, fioletowe oraz niebieskie. 
Niestety okres ich kwitnienia przypada 
jedynie na lipiec. Liście są szorstkie. 
Dzwonek ogrodowy najlepiej rośnie 
na żyznych, nieco gliniastych glebach. 
Ważne, by podłoże było przez cały 
sezon wegetatywny stale lekko 
wilgotne. Na zimę lepiej go okryć – to 
roślina o południowym rodowodzie.

Dzwonek skupiony
Zalicza się go do dzwonków 
wysokich – dorasta bowiem 
do 70 cm wysokości. 
Osadzone na owłosionych 
łodygach ciemnozielone 
liście są szerokie, nierówno 
piłkowane na brzegach, pod 
spodem pokryte ostrymi 
włoskami. Wyróżniają go 
także ciemnofioletowe, białe 
lub różowe kwiaty zebrane 
w główkowate kwiatostany, 
osadzone w kątach górnych 
liści. Dzwonek skupiony 
doskonale sobie poradzi 
na glebach suchych, 
średnio wilgotnych 
i przepuszczalnych.

Dzwonek dalmatyński
Należy do najbardziej wdzięcznych 
przedstawicieli swojej rodziny. 
Niskie pędy o długości 10-20 cm 
pokryte efektownymi sercowatymi 
żywozielonymi listkami tworzą 
okazałe poduchy, które doskonale 
wyglądają w ogrodach skalnych 
czy też w roli roślin okrywowych. 
Od czerwca do sierpnia pojawiają 
się na nich fioletowoliliowe 
delikatne kwiaty. Kwitnienie może 
się powtórzyć we wrześniu. 
Uprawa tego rodzaju dzwonka 
nie przysparza większych 
trudności. Dobrze radzi sobie na 
stanowiskach suchych oraz lekko 
zacienionych, ale preferuje miejsca 
dobrze nasłonecznione. Najlepiej 
rośnie na glebach próchniczych, 
obojętych, zasadowych. Dzwonek 
dalmatyński dobrze znosi nasze 
warunki zimowania, w tym okresie 
nie ma potrzeby chronienia go 
przed mrozami. Uwaga! W czasie 
długich okresów suszy wymaga 
podlewania.
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Dzwonek kropkowany
To bylina dorastająca do 30 cm 
wysokości. Wyróżnia się dzięki 
dużym, osiągającym nawet 5 cm 
długości kwiatom zebranym w grona.
Zwisłe dzwonkowate kwiaty mogą 
przyjmować barwę kremowobiałą 
lub bladoróżową, wewnątrz mają 
karminowe kropki, czemu zawdzięczają 
swoją nazwę. Jego ozdobą są również 
sercowato-jajowate, grubo ząbkowane 
liście. By roślina pięknie kwitła, warto 
jej zapewnić lekko wilgotne, próchnicze 
i przepuszczalne podłoże. 

Dzwonek równolistny
Wyróżniają go wiotkie zwisające pędy, 
pochodzi z Południa. W naszym klimacie 
traktuje się ją najczęściej jako roślinę 
sezonową. Posadzona w pojemniku będzie 
doskonałą ozdobą letnich tarasów lub 
balkonów. Kwitnie od lipca aż do pierwszych 
przymrozków – kwiaty pojawiają się 
sukcesywnie. Dominują odcienie bieli oraz 
niebieskiego i niebieskofioletowego. Można też 
spotkać odmiany dwukolorowe. Ze względu na 
kruchość łodyg należy jej zapewnić stanowisko 
zaciszne, odsłonięte od wiatru. Jeśli chcemy, 
by dzwonek przetrwał zimę, ustawmy go 
w jasnym chłodnym pomieszczeniu. 

Dzwonek brzoskwiniolistny
Należy do grupy dzwonków wysokich 
– osiąga 90-100 cm wysokości. Tworzy 
silnie rozrastające się kępy, które zdobią 
długie pędy ozdobione wąskolancetowatymi 
jasnozielonymi liśćmi. Ozdobą rośliny 
są duże fioletowoniebieskie lub białe 
szerokorozwarte kwiaty, zebrane 
w okazałe groniaste kwiatostany. Niekiedy 
konieczne jest wręcz podpieranie ciężkich 
pędów kwiatostanowych. Najobficiej 
kwitnie posadzony w miejscach dobrze 
nasłonecznionych. Jest całkowicie 
mrozoodporny.

Dzwonek karpacki
Dzwonek karpacki należy do gatunków 

silnie rosnących o kępiastym pokroju. 
Odmiany różnią się wysokością, 

od 20 do 40 cm oraz barwą kwiatów 
– od niebieskofioletowych po białe. 

Campanula carpatica kwitnie od czerwca 
do września. Kwitnienie przedłużymy, jeśli 
przekwitłe pędy kwiatostanowe zostaną 
ścięte, wówczas po ok. 2 tygodniach 
wyrosną nowe kwiaty. Ten gatunek 
dzwonków sprawdzi się w ogródkach 
skalnych, doskonale wygląda także na 
niskich rabatach czy skarpach. Najobficiej 
kwitnie na stanowiskach słonecznych. 
Dobrze rozrasta się na glebie o odczynie 
zbliżonym do obojętnego, niezbyt 
wilgotnej. Roślinę warto przesadzać co 
3-4 lata. Wówczas trzeba podzielić kępy.



3 POMYSŁY NA DOBRZE DOBRANE POJEMNIKI
Romantyzm 
na topie
Jeśli jesteśmy 
zwolennikami 
„słodkich” 
stylizacji, warto  
wyeksponować 
dzwonki 
w ceramicznych 
donicach 
wykończonych szkliwem 
w pastelowych kolorach. Dekorację 
wzmocnią dodatki i ozdoby 
florystyczne w postaci delikatnych 
zawieszek, wstążek czy siatek.

Oswojone blaszanki
Wykonane z blachy wiaderka 
i rynienki to od kilku sezonów 
chętnie stosowane kwiatowe 
osłonki. Zestawienie zimnej 
industrialnej blachy z subtelnymi, 
delikatnymi dzwonkami okazuje 
się bardzo trafnym połączeniem. 
Szczególnie dobry efekt daje 
wykorzystanie blaszanych 
– najczęściej aluminiowych 
pojemników w kolorze stali 
z dzwonkami w odcieniach 
soczystego fioletu.W ceramicznej 

oprawie
Glina to surowiec, z którego od 
wieków produkuje się pojemniki 
na rośliny. Naturalność 
tego materiału sprawia, że 
posadzone w nich kwiaty 
zawsze wyglądają dobrze. 
Wyroby, które nie są szkliwione 
mają najczęściej typową dla 
większości złóż gliny barwę 
w odcieniach ceglastej 
czerwieni. Ta kolorystyka 
w połączeniu z prostą formą 
donic tworzy doskonałe tło dla 
pełnych uroku dzwonków. 

 REKLAMA 
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AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

OGRODZENIE Z ROŚLIN 
NALEŻY DO EFEKTOWNYCH 
I EKOLOGICZNYCH. 
TWORZĄ GO GĘSTO 
POSADZONE OBOK SIEBIE, 
SILNIE ROZGAŁĘZIONE 
ROŚLINY, KTÓRE DOBRZE 
ZNOSZĄ CIĘCIE ORAZ 
SWOJĄ BLISKOŚĆ.

parawany
ZIELONE

Żywopłoty służą zaznaczeniu gra-
nic posesji i  stworzeniu w  ten 
sposób skutecznej bariery utrud-

niającej wejście na nasz teren. Można 
je także wykorzystywać do tworzenia 
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podziałów funkcjonalnych we-
wnątrz ogrodu, np. wydzieleniu 
warzywnika, strefy wypoczynko-
wej czy też gospodarczej. Utwo-
rzona z  nich ściana będzie do-
skonałym schronieniem oraz źró-
dłem pokarmu dla wielu zwierząt. 
Sprawdzi się również podczas pta-
sich lęgów, które w  intymnym 
gąszczu chętnie budują gniazda. 
Żywopłoty to także zapora dla 
wiatru i rozsiewanych przez niego 
choćby od sąsiadów chwastów. 
Nie do przecenienia są ich walory 
dekoracyjne – zielona, naturalna 
przegroda należy bowiem do naj-
bardziej efektownych.

POŻYTECZNE ŻYWOPŁOTY
Ogrodzenie utworzone z  roślin 
ma bardzo często funkcję użyt-
kową. Przede wszystkim chcemy, 
aby chroniło nas przed niepożąda-
nymi gośćmi. Zastosowanie roślin 
może być w takim przypadku sku-
teczniejsze niż użycie mało este-
tycznego drutu kolczastego. Naj-
lepiej wówczas posadzić gatunki, 
które stworzą gęstą plątaninę pę-
dów pokrytych cierniami. W tej 
roli sprawdzą się na przykład ber-
berys Thunberga, głóg jednoszyj-
kowy czy rokitnik zwyczajny. Wa-
łem ochronnym trudnym do prze-
bicia może się też okazać żywopłot 
różany. Rola żywopłotu jest bar-
dzo często sprowadzana do osłony, 

której zadaniem jest zapewnienie 
intymności. Złożona z  roślin za-
słona powinna mieć co najmniej 
2  m wysokości, natomiast nie 
musi być szeroka, dzięki czemu 
nie będzie zajmowała zbyt dużo 
miejsca. Na takie cienkie żywo-
płoty wybiera się często pnącza, 
które wymagają podpór. Ochronę 
przed wścibskimi spojrzeniami 
przez cały rok zapewnią choćby 
bluszcz pospolity, zimozielone 
odmiany wiciokrzewów czy też 
mniej popularna akebia pięcio-
listkowa. Żywopłot może również 
przyczynić się do zmniejszenia na-
tężenia hałasu, którego źródłem 
jest nie tylko ruch uliczny, ale 
także sąsiedzi. W  tym przypadku 

warto wykorzystać laurowiśnię lub 
choćby ligustr jajolistny. Miłośnicy 
ptaków mogą też pomyśleć o żywo-
płocie, który będzie pełnił funkcję 
ptasiej stołówki lub zostanie miej-
scem ich gniazdowania. Powinien 
się on składać z luźnych nasadzeń 
leszczyny, głogu, czarnego bzu czy 
kaliny. Zielone ogrodzenie może 
pełnić także funkcję wiatrochronu, 
co przyczynia się w pewnym stop-
niu do stworzenia korzystnego mi-
kroklimatu w  ogrodzie. W  tej roli 
sprawdzą się żywopłoty o wysoko-
ści ponad 1,5 m.

ŻYWOPŁOT DLA ZMYSŁÓW
Niewątpliwie istotnym zadaniem 
żywopłotu jest ozdabianie pose-
sji. Do bardzo dekoracyjnych 
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zalicza się te, które tworzą róże. 
Nie tylko pięknie wyglądają, ale 
też pachną. Warto im zapew-
nić stanowisko słoneczne i  prze-
wiewne. Są one wykorzystywane 
na żywopłoty od wieków. Do-
skonale sprawdzą się choćby te 
z grupy pnących. Jednak najczę-
ściej spotyka się w tej roli dzikie 
róże, które dzięki okazałym owo-
com czynią żywopłot atrakcyj-
nym nie tylko od lipca do maja, 
w  okresie kwitnienia, ale także 
jesienią. Są niezwykle atrak-
cyjne także dla ptaków i owadów. 
Z  owoców również my możemy 
wykonać przepyszne konfitury 
i  wina. Do cenionych za piękne 

kwiaty, a  przy tym wydzielają-
cych bardzo przyjemny zapach 
zalicza się żywopłoty utworzone 
z  lilaka pospolitego, budlei Da-
wida czy też różnych odmian ka-
liny. Mocny piernikowy aromat 
wydzielają jesienią liście grujecz-
nika japońskiego. Jeśli zależy 
nam na przesłonie efektownej, 
a  przy tym rozsiewającej zapach 
pomarańczy, wybierzmy ligustr.
Liczba drzew, krzewów oraz pną-
czy, które sprawdzą się w  tej roli 
jest bardzo duża. Z  łatwością do-
bierzemy odpowiednie na każdy 
rodzaj żywopłotu. Do bardzo de-
koracyjnych zielonych przesłon  
można zaliczyć te o zróżnicowanej 

barwie kwiatów, liści i  igieł. Dobry 
efekt daje także zastosowanie ro-
ślin, których liście zmieniają swoją 
barwę przez cały okres wegeta-
cyjny.  Należy do nich grujecznik 
japoński, który jesienią z zielonej 
zmienia barwę na złocistoczer-
woną. Do takich nasadzeń warto 
też wykorzystać ciemnopurpu-
rową śliwę wiśniową czy też różne 
gatunki i odmiany derenia.

ZIELONE PRZEZ CAŁY ROK
W naszej strefie klimatycznej czę-
sto decydujemy się na żywopłoty 
z  roślin, które zapewnią nam ca-
łoroczną osłonę. Skutecznie za-
słonią posesję przesłony utwo-
rzone z  wiecznie zielonych igla-
ków kolumnowych. Różnią się 
wielkością oraz pokrojem i zabar-
wieniem igieł, które są ciemno- 
lub jasnozielone, a  nawet niebie-
skawe i  srebrzyste lub w  złota-
wym odcieniu (barwa może się 
utrzymywać przez cały sezon lub 
tylko wiosną). Zabarwienie roślin 
posadzonych w słonecznych miej-
scach jest bardziej intensywne 
niż tych na stanowiskach zacie-
nionych. Mogą to być cyprysiki 
Lawsona czy też złocisty jałowiec 
chiński. Jednak najbardziej popu-
larne są żywotniki zachodnie. Na 
1 metr bieżący zazwyczaj trzeba 
posadzić 2-4 rośliny. Oprócz igla-
ków na wiecznie zieloną prze-
słonę możemy także zaplanować 
bukszpan zwyczajny, laurowiśnię 
wschodnią, różne gatunki ognika 
czy też ostrokrzew.
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IDEALNE NA ŻYWOPŁOT

Róża – dzika 
i pomarszczona
Utworzymy z nich żywopłot, który 
będzie łączył w sobie wiele zalet. 
Szpaler z tych róż stanowi barierę 
trudną do pokonania, skutecznie 
chroni przed wścibskimi spojrzeniami, 
zachwyca bezpretensjonalną urodą, 
a ich smaczne owoce zachęcają do 
wykonania przetworów. Dorastają 
do 2-3 m wysokości. Zarówno dzika 
róża, jak i róża pomarszona są w pełni 
wytrzymałe na mrozy i mało kłopotliwe 
w uprawie. Pamiętajmy jednak, że 
wymagają większej przestrzeni, dlatego 
należy je sadzić w odległości ok. 1 m od 
granicy działki.

Grab pospolity
Jeśli żywopłot ma być usytuowany od północy, 
grab powinien znaleźć się wśród odmian 
pierwszego wyboru – doskonale znosi on 
bowiem cień. Warto go również wybrać, gdy 
chcemy, by przegroda była wysoka i skutecznie 
chroniła posesję przed silnymi podmuchami 
wiatru, hałasem oraz kurzem. Grab należy 
do roślin dość odpornych na szkodniki oraz 
choroby. Jednak pamiętajmy, że jesienią jego 
liście opadają, a więc zimą żywopłot nie będzie 
w pełni spełniał swojej funkcji. Drzewka należy 
sadzić co 20-25 cm, w odległości 50 cm od 
płotu.

Perukowiec podolski
Osłonę o wysokich walorach 
estetycznych, która w krótkim czasie 
od posadzenia odgrodzi naszą posesję 
uzyskamy, sadząc perukowiec podolski. 
To krzew dość okazały – dorasta do 
4-5 m wysokości i podobnej szerokości, 
ale bez obaw można go przycinać, 
najlepiej nie później niż w kwietniu. 
Perukowiec nie ma szczególnych 
wymagań glebowych ani wyjątkowych 
potrzeb pielęgnacyjnych. Jednak, by 
cieszyć się jego oryginalną urodą, warto 
mu zapewnić dużo słońca.

Laurowiśnia wschodnia
To roślina idealna na bardzo atrakcyjny 
zimozielony żywopłot o wysokości od 2 do 
4 m. Przez cały rok jego ozdobą są okazałe 
skórzaste liście, od kwietnia do maja pędy 
zdobią białe kwiaty zebrane w efektowne 
grona. Później zaś kuliste owoce w czarnym 
kolorze. Szpaler z laurowiśni najlepiej będzie 
rósł w zacisznym, osłoniętym miejscu. To 
krzew, który należy do dość wrażliwych na 
mróz, dlatego w chłodniejszych rejonach kraju 
warto zimą zapewnić mu osłonę. Wiosną 
laurowiśnię można przycinać – to zabieg, który 
doskonale posłuży zagęszczeniu żywopłotu. 
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WYSOKI CZY NISKI?
W  zależności od rośliny możemy 
mieć ogrodzenie o  różnej wyso-
kości. Do wysokich zalicza się 
te powyżej 1,5-2 m. W  takiej roli 
sprawdzą się m.in. cis pośredni 
'Hicksii', żywotnik zachodni 'Hol-
mstrup' czy berberys Thunberga 
'Artopurpurea', forsycja pośrednia 
'Goldzauber'. Można też użyć 
grabu pospolitego, irgi pomarsz-
czonej, jaśminowca wonnego 
i jego odmian oraz ligustra pospo-
litego. W  cieplejszych rejonach 
kraju na stanowiskach osłonię-
tych sprawdzi się ostrokrzew Me-
servy. Można także zdecydować 
się na żywopłot o  ponadprzecięt-
nej wysokości. Pamiętajmy jed-
nak, że zajmie on również dużo 
miejsca. Na żywopłot bardzo wy-
soki (ok. 3 m) wybierzmy m.in. ja-

łowiec wirginijski 'Canaertii', ży-
wotnik olbrzymi 'Atrovirens' oraz 
żywotnik zachodni 'Szmaragd'. 
Żywopłot średniej wysokości (0,8- 
-1,5 m) zagwarantuje nam choćby 
cis pośredni 'Hatfildii', żywotnik 
zachodni 'Rheingold', berberys 
Thunberga 'Erecta', a także buksz-
pan pospolity oraz lekko formo-
wane odmiany krzewuszki cu-
downej. Żywopłot niski (ok. 80 cm) 
uzyskamy, sadząc bukszpan po-
spolity i  tawułę japońską. Żywo-
płoty niskie oraz średniej wysoko-
ści nie dają dużo cienia oraz zaj-
mują niewiele miejsca. Warto je 
wybrać do podziałów funkcjonal-
nych ogrodu i  posesji, sprawdzą 
się także jako ogrodzenie oddzie-
lające naszą działkę od zaprzyjaź-
nionego sąsiada. Najniższe wyko-
rzystamy do obramowań. 

Modny
bambus
Jeśli zależy nam na szybkim 
odgrodzeniu się od otoczenia, 
warto założyć żywopłot 
bambusowy. Można go 
łączyć z innymi roślinami 
lub zdecydować się jedynie 
na posadzenie wyłącznie 
bambusa. Dzięki dużej masie 
liściowej oraz wysokości 
jaką osiągają (od 2 do 6 m) te 
trawy, stworzymy nie tylko 
skuteczną przegrodę, ale 
zyskamy także dodatkowe 
źródło tlenu. Przyjmuje się 
bowiem, że bambusowy 
las wytwarza o około 
30% więcej tlenu niż 
liściasty. Najlepiej stworzyć 
żywopłot z bambusów 
kępowych (Fargesia), 
które nie są inwazyjne i nie 
rozprzestrzenią się na cały 
ogród. Można je sadzić 
od wiosny do jesieni. To 
rośliny ciepłolubne, dlatego 
przez pierwsze 2-3 lata od 
momentu posadzenia na 
zimę należy je okrywać. 
Na wysoki żywopłot warto 
wybrać bambus drzewiasty 
– fylostachys.
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SZKODNIKI W OGRODZIE PRZYNOSZĄ WIELE 
STRAT, ATAKUJĄ WSZYSTKIE TYPY ROŚLIN, OD 
OZDOBNYCH PO JADALNE. JAK SOBIE Z NIMI 
SKUTECZNIE RADZIĆ?

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Każdy ogrodnik, prędzej czy 
później, będzie borykał 
się z problemem szkodni-

ków. Oznaką ich pojawienia się są 
m.in. zniszczone liście, korzenie, 
bulwy i cebule, zniekształcone 
pędy, a także powywracane czy 
powciągane w  nory rośliny. Gdy 
tylko zauważymy niepokojące ob-
jawy, należy podjąć zdecydowane 
działania. Jeśli bowiem szkod-
niki się rozmnożą, będą w stanie 
zniszczyć wszystkie uprawy. Ich 
zwalczenie można prowadzić róż-
nymi metodami – nie każde zwie-
rzę tak samo zareaguje na próbę 
wypędzenia go z ogrodu. Dlatego 
też nie należy poddawać się po 
pierwszej porażce, ale zastosować 
inny sposób, by się ich pozbyć.  

MAŁE GRYZONIE
W ogrodach szkodę wyrządzają 
nornik polny i karczownik ziem-
nowodny oraz myszarka polna 
i  zaroślowa. Gryzonie te nadgry-
zają trawy, warzywa, kłącza, ce-
bule i bulwy roślin ozdobnych. 
Mieszkają w  podziemnych no-
rach, często w dużych koloniach. 
Aby ich się pozbyć, zazwyczaj wy-
starczy posadzenie czosnku i ce-
buli, a  także mięty pieprzowej 
i  krzewów czarnego bzu. Wyko-
rzystywane są też: wilczomlecz, 
szachownica cesarska, narcyzy, 
nostrzyk, piwonia i farbownik. 

GOŚCIE
Kłopotliwi
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Gryzonie mają także wrażliwy 
słuch – z ogrodu powinien wypło-
szyć je docierający do podziem-
nych korytarzy uporczywy i gło-
śny odgłos np. mechanicznego 
budzika zakopanego w blaszanej 
puszce albo mały wiatrak obraca-
jący bęben z kapslami czy nakręt-
kami. Inną metodą jest zastoso-
wanie generatorów ultradźwięków, 
które emitują krótkie dźwięki, pło-
szące zwierzęta. Na rynku dostęp-
nych jest wiele typów pułapek na 

gryzonie, jednak pierwszeństwo 
należy dać tym, które nie wyrzą-
dzają zwierzętom krzywdy. 

RYJĄCE KRETY
Krety wykazują wzmożoną ak-
tywność od wiosny do jesieni. Są 
to ssaki zjadające owady, paso-
żyty i  larwy, ślimaki oraz drobne 
ssaki. Niestety, żywią się też poży-
tecznymi dżdżownicami, żabami 
i ropuchami. Jednak największe 
szkody czynią, ryjąc ziemię i wy-

rzucając ją na powierzchnię. Nisz-
czą w ten sposób systemy korze-
niowe roślin. W  jedną noc krety 
są w stanie rozkopać niemal cały 
trawnik. Dlatego pozbywanie się 
ich z  ogrodu jest dozwolone, na-
tomiast w stanie dzikim są objęte 
ochroną. Aby zniechęcić krety do 
odwiedzania ogrodu, możemy np. 
wbić w  ziemię wiatraczki, wkopać 
do korytarzy puste butelki tak, aby 
w szyjkach skierowanych do góry 
gwizdał wiatr czy włożyć do 

ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZWIERZĄT 
I ŚRODOWISKA, DO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ZALECA 
SIĘ WYPRÓBOWANIE NATURALNYCH METOD. W MIEJSCE 

PUŁAPEK ZASTOSUJMY ŻYWOŁAPKI. 

Naturalni wrogowie
Najłatwiejszym sposobem 
na gryzonie jest posiadanie 
w domu kota. Jeśli nie 
jesteśmy ich miłośnikami, 
to możemy wesprzeć się 
ptakami. W tym celu należy 
w ogrodzie zainstalować kilka 
wysokich słupów z poprzeczką 
– posłużą one myszołowom 
i jastrzębiom jako miejsce 
zasiadki na polowaniu. To dobre 
rozwiązanie, gdy mieszkamy 
na obrzeżu miasta lub na 
wsi. Naturalnym i groźnym 
wrogiem gryzoni jest także 
łasica. Aby zachęcić zwierzątko 
do pozostania w naszym 
ogrodzie, należy gdzieś w kącie 
zgromadzić stos drewna 
i kamieni. Posłuży łasicy za 
kryjówkę.
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kopców spleśniałe skórki cytryny. 
Warto też sadzić intensywnie pach-
nące rośliny, np. aksamitki, bazylię, 
wilczomlecze. Dopiero gdy metody 
te okażą się nieskuteczne, możemy 
użyć preparatów chemicznych.

WROGIE KUNY
Kuna żywi się głównie owadami, 
nornicami, szczurami i myszami 
– praktycznie jest więc poży-
teczna. Jednak  w  okresie letnio-
jesiennym jej pożywienie stano-
wią przede wszystkim owoce, np. 
winogrona, śliwki, morele, czere-
śnie, gruszki czy jabłka. Ponadto 
kuna znakuje swoje terytorium 
–  tworzy ogromne sterty odcho-
dów, np. w piwnicach czy pod drze-
wami. Jeśli uda się jej dostać na 
strych, może uszkodzić ocieplenie 
oraz kable elektryczne. Zdarza się 
także, że kuny atakują ptactwo do-
mowe lub wyjadają jaja. Są też bar-
dzo hałaśliwe.

Aby pozbyć się kuny z domu, mu-
simy dokładnie uszczelnić dziury, 
przez które dostaje się do wnętrza. 
Pracę tę wykonujemy po zmroku, 
gdy zwierzę opuści swoje legowi-
sko. Okna i otwory na poddaszu  
zabezpieczamy siatką, a na rynny 
nakładamy kolczastą taśmę prze-
ciwko ptakom. Inną metodą jest 
schwytanie kuny i wywiezienie 
jej np. do lasu – możemy wykorzy-
stać pułapki z systemem zapadek 
(tzw. pułapka żywołowna). 
Sposobem na kunę może oka-
zać się odstraszacz, który dzięki 
ultradźwiękom o zmiennej często-
tliwości zniechęci ją do odwiedzin.  
Możemy również zastosować od-
straszacze zapachowe w aerozolu. 
Łatwą i tanią metodą na pozbycie 
się kuny z  ogrodu  jest rozłożenie 
w pobliżu jej legowiska sierści psa. 
Zapach naturalnego wroga powi-
nien wystraszyć zwierzę i zniechę-
cić je do powrotu.

UCIĄŻLIWE ŚLIMAKI
Mogą zaatakować zarówno ro-
śliny jednoroczne, jak i wielolet-
nie, ozdobne i warzywne, drzewa 
i krzewy. Są ulubionym pokar-
mem ptaków, jeży, jaszczurek, ro-
puch, ryjówek oraz chrząszczy 
biegaczy – gdy pojawią się w na-
szym ogrodzie, populacja sko-
rupiaków znacząco zmaleje. 
Ślimaki ogrodowe oraz winniczki 
możemy zbierać i wypuszczać da-
leko od ogrodu. Nęcimy je ka-
wałkami jabłek, buraków, mar-
chwi, ziemniaków przykrytymi de-
seczką podpartą z jednego końca 
lub kładziemy na mokrej ziemi li-
ście kapusty czy łopianu, mokre 
szmaty, kawałki papy, bo w takich 
miejscach lubią się chronić. In-
nym sposobem jest umieszczenie 
w ziemi miski lub plastikowego 
kubeczka napełnionego piwem 
(przysmakiem ślimaków) – skoru-
piaki będą wpadać i topić się.
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SEGREGACJA ŚMIECI JEST DZISIAJ OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO WŁAŚCICIELA 
DOMU JEDNORODZINNEGO. TO RÓWNIEŻ NOWE WYZWANIE 
DLA ŚMIETNIKÓW. 

ekologiczny i funkcjonalny

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Śmietnik jest jedną z ostatnich 
kwestii, którą zajmujemy się 
podczas budowy domu. Zupeł-

nie niesłusznie. Z jednej strony jego 
umiejscowienie jest bardzo istotne 
w   życiu codzienny, z drugiej prze-
pisy też wyznaczają tu konkretne 
ograniczenia. Najczęściej właściciele 
domów jednorodzinnych decydują 
się na zadaszone osłony czy pomiesz-
czenia ze ścianami pełnymi bądź 
ażurowymi oraz kontenery z zamy-
kanymi otworami wrzutowymi. Bez 
względu na typ, śmietnik powinien 
uwzględniać możliwości segregacji.

ŚMIETNIK
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ekologiczny i funkcjonalny

WIATA PRZY POSESJI
Sposobów na ukrycie kilku po-
jemników na odpady jest kilka, 
wybór zależy od naszej pomysło-
wości, gustu i, oczywiście, zasob-
ności portfela. Najczęściej spo-
tykane rozwiązanie to zadaszone 
osłony lub osobne pomieszczenia. 
Pamiętajmy, że śmietnik stylem 
i  estetyką powinien nawiązywać 
do otoczenia. Łatwiej osiągniemy 
zadowalający rezultat, jeśli zbu-
dujemy go z podobnych materia-
łów, z jakich wznieśliśmy dom, 
murki oporowe czy ogrodzenie. 
Niezależnie od formy śmietnika 
najlepiej, by jego konstrukcja gi-
nęła w gąszczu roślin. 
Bardzo istotny jest wybór miej-
sca. Warto o tym pomyśleć już 
na etapie projektowania ogrodu. 
W  przeciwnym razie śmietnik 
może się stać przypadkowym, 
niepasującym do otoczenia ele-

mentem. Na małych działkach 
z reguły umieszczamy go tuż przy 
furtce. Na większych może być 
odsunięty od wejścia na teren po-
sesji, z wygodnym dostępem za-
równo od strony domu (dla miesz-
kańców), jak i od ulicy (dla firmy 
wywożącej śmieci). Jeśli decydu-
jemy się na śmietnik we wnęce 
ogrodzenia, zadbajmy, by miała 
ona dwie furtki (jedną od ogrodu, 
a drugą od ulicy). Śmietnik po-
winien być osłonięty daszkiem, 
który będzie chronić pojemniki 
przed promieniami słońca i opa-
dami atmosferycznymi.

NOWOCZESNE 
POJEMNIKI
Właściciele domów jednorodzin-
nych najczęściej po podpisaniu 
deklaracji wywozu śmieci do-
stają od przedsiębiorstwa zajmu-
jącego się gospodarką odpadami 
i recyklingiem pojemnik na od-
pady. Niestety, często jeden to za 
mało, szczególnie jeśli segregu-
jemy śmieci. 
Inwestycja w pojemniki po-
zwoli zachować odpowiednią hi-
gienę i estetykę. Najbardziej po-
pularne są modele z tworzywa 
sztucznego – dobrej jakości 

PLANUJĄC 
UMIEJSCOWIENIE 

ŚMIETNIKA, POWINNIŚMY 
POMYŚLEĆ NIE TYLKO 
O ŁATWYM DOSTĘPIE 
DO NIEGO, ALE TAKŻE 
O JEGO ESTETYCZNYM 

WYGLĄDZIE. NAJCZĘŚCIEJ 
UMIESZCZAMY GO 

PRZY OGRODZENIU LUB 
W JEGO OBRĘBIE.
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wykonanesąwróżnychtechnolo-
giach:wtryskowejzPE-HD,zla-
minatówpoliestrowychlubpolie-
tylenu wzmocnionego włóknem
szklanym.Sąonewytrzymałena
uszkodzenia mechaniczne oraz
odporne na działanie chemika-
liów, mrozu, nagrzewanie i pro-
mieniowanieUV.Najczęściej dla
standardowej rodziny wystarcza
takiopojemności120 litrów.
Jest też inne rozwiązanie. Coraz
popularniejszestająsięstojaki na 
worki.Dziękitemuworkiześmie-
ciaminiebędąupchniętegdzieś
w kącie, a zamocowanie ich na
stojaku zdecydowanie zmniejsza
ryzykouszkodzenia.

KOLOROWE WORKI  
Najlepsze worki to takie, które
umożliwiająmagazynowanie du-
żej ilości odpadów, łatwomożna
jeprzenosić i sąwytrzymałe.Na
rynku znaleźć można worki fo-
liowe (standardowe), biodegra-
dowalne (wytworzone z two-
rzyw przyjaznych dla środowi-
ska, szybko ulegają rozkładowi,
nie wyrządzają żadnych szkód
glebie), ekologiczne (także  bio-
degradowalne, wyprodukowane
wyłącznie z materiałów z  recy-
klingu). Workidostępnesąw róż-
nychkolorach.Itak:

 żółty – przeznaczony do skła-
dowania tworzyw sztucznych,

a  także tzw. opakowań wieloma-
teriałowych, m.in. plastikowych
butelek po napojach, kosmety-
kach i  środkach czystości, to-
rebek foliowych, puszek i opa-
kowań po napojach, sokach czy
jogurtach;

 czerwony – służy do przecho-
wywania odpadkówmetalowych,
a takżezłomużelazanego;

 zielony – stosowany do prze-
chowywania szkła kolorowego
oraz zróżnicowanych odpadów
ogrodowych;

 niebieski – do składowaniapa-
pieruitektury;

 fioletowy–dotzw.odpadówbio-
degradowalnych, czyli resztek 

Własne miejsce 
na bioodpady
Bioodpady – liście, trawa, 
pozostałości roślinne, 
rozdrobnione gałęzie, odpady 
spożywcze tj. obierki, 
przeterminowane owoce 
i warzywa, skorupki jaj, fusy po 
kawie i herbacie – wrzucamy 
do kompostownika. Możemy 
zbudować go samodzielnie 
lub kupić gotowy produkt. 
W sklepach ogrodniczych bez 
trudu kupimy zbiornik na odpady 
organiczne. Najczęściej znaleźć 
można plastikowe kompostowniki 
w formie pojemnika z klapą.
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żywności, oskrobin, fusów 
z  kawy, a także skoszonej trawy 
oraz trocin;

 czarny – na odpadki mieszane. 
Znajdą się w nim bowiem za-
równo zanieczyszczenia ku-
chenne, jak i wszelkiego rodzaju 
odpady środków pielęgnacyjnych 
oraz czyszczących. 
Na rynku znaleźć można rów-
nież worki na odpady budowlane 
– to zazwyczaj produkty przygo-
towane ze wzmocnionej folii bądź 
tzw. worki raszlowe. Są to modele 
tkane, które najczęściej można 
wykorzystać kilkakrotnie.

CZYSTY ŚMIETNIK
Firmy odbierające odpady, często 
zobowiązują się do okresowego 
czyszczenia i dezynfekcji koszy. 
Odbywa się to w miejscu naszego 
zamieszkania. Wykorzystuje się 
do tego specjalne maszyny, które 
mają wbudowaną myjnię gene-
rującą natrysk wody pod dużym 

ciśnieniem. Do wody dodawany 
jest detergent. 
Jednak o czystość śmietnika 
musimy już zadbać sami. Dla-
tego najlepiej, aby jego ściany 
czy podłogi wykończyć mate-
riałem nadającym się do my-
cia (np. ceramiką, gresem, klin-
kierem) lub pomalować farbą 

zmywalną. Urządzeniem, które 
usprawni nam tę pracę jest myjka 
ciśnieniowa. Skoncentrowany na-
trysk dociera do najgłębszych za-
kamarków i usuwa uporczywy 
brud ze wszystkich powierzchni, 
w tym najbardziej opornych na 
zmywanie. Środki myjące doda-
jemy jedynie opcjonalnie. 
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AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

GDY DZIAŁKA JEST 
NIEWIELKA, CZĘSTO 
DECYDUJEMY SIĘ NA 
WYBÓR PROJEKTU 
DOMU, W KTÓRYM 
GARAŻ ZOSTAŁ 
USYTUOWANY 
NA POZIOMIE 
PIWNICY. CHOCIAŻ 
TO ROZWIĄZANIE 
WYMAGAJĄCE 
DOPRACOWANIA, 
MOŻE OKAZAĆ SIĘ 
BARDZO WYGODNE. 

XXXXXGARAŻ
w piwnicy

Posiadanie własnego garażu 
to dla wielu inwestorów jesz-
cze jeden argument prze-

mawiający za budową własnego 
domu. Zapewnienie bezpiecznych 
warunków dla auta bywa ważne 
nie tylko, gdy jego wartość mate-
rialna jest duża. Służy także wy-
godzie użytkowania. Zimą nie 
musimy go odśnieżać, a jego wnę-
trze nie jest znacznie wyziębione. 
Latem zaś omija nas wsiadanie 
do rozgrzanej słońcem „puszki”. 
Garaż pełni również często, poza 
funkcją „mieszkania” dla naszego 

samochodu rolę składzika akce-
soriów związanych z  motoryza-
cją, na które trudno znaleźć miej-
sce w  domu. Optymalnym roz-
wiązaniem jest dobudowanie ga-
rażu do ściany domu, jednak na 
małej lub wąskiej działce bywa 
to trudne, a  czasami wręcz nie-
możliwe. Wówczas pozostaje nam 
tylko zaprojektowanie domu z ga-
rażem w piwnicy. 

PRZEMYŚLANY PROJEKT
Garaż w  piwnicy powinien być 
planowany na etapie projektu 
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XXXXX

domu. Dostępne są też projekty 
gotowe, w  których garaż zapla-
nowano na poziomie -1. Rów-
nież w  niektórych starszych do-
mach z  podziemną kondygna-
cją istnieje możliwość adaptacji 
piwnicy na garaż. Mimo że garaż 
w piwnicy może powstać na więk-
szości działek, jego zaplanowanie 
w  tym miejscu jest zawsze obar-
czone sporymi wydatkami. Wyż-
sze koszty budowy takiego garażu 
dotyczą zwłaszcza posesji położo-
nych na terenach o  wysokim po-
ziomie wód gruntowych. W takim 
przypadku konieczne będzie wy-
konanie ciężkiej izolacji przeciw- 
wilgociowej fundamentów, co nie-
sie za sobą duże wydatki. Koszty 
budowy garażu w  piwnicy może 
również podnieść ukształtowa-
nie terenu. Dzieje się tak, gdy np. 
nasza posesja jest położona niżej 
niż sąsiednie działki lub prowa-
dząca do niej droga dojazdowa. 
Wówczas także ryzyko zalewania 
garażu usytuowanego w  przyzie-
miu jest duże. W innych przypad-
kach nic nie stoi na przeszkodzie, 
by w  piwnicy zaplanować miej-
sce postojowe dla auta. Na garaż 
usytuowany w piwnicy można się 
zdecydować, jeśli jej wysokość 
w  świetle konstrukcji wynosi co 
najmniej 2,2 m. 

PRZYJAZNY I BEZPIECZNY
Garaż w  piwnicy warto zaplano-
wać wtedy, gdy jesteśmy w stanie 
zapewnić do niego komfortowy 
wjazd. Tylko w  takim przypadku 
nie będziemy unikać korzysta-
nia z  niego w  obawie o  bezpie-
czeństwo nasze, osób postronnych 
i  samochodu. Można go zapew-
nić, przestrzegając przede wszyst-
kim przepisów. Zgodnie z  pra-
wem budowlanym nachylenie po-

chylni nie może przekraczać 25%. 
Oznacza to, że długość zjazdu do 
bramy garażowej powinna wyno-
sić co najmniej 6 m. Taka odle-
głość jest konieczna przy zagłę-
bieniu posadzki garażu 1,5 m po-
niżej terenu. Natomiast jeśli ga-
raż jest położony jeszcze niżej 
poziomu gruntu, np. 2,5  m, dłu-
gość zjazdu powinna być większa 
i  może wynosić nawet 10  m. Pa-
miętajmy, że zawsze im droga 

Zjazd na rzecz 
komfortu
O tym, że oblodzona 
nawierzchnia zjazdu do 
garażu stanowi zagrożenie 
dla naszego bezpieczeństwa 
nie trzeba przekonywać 
żadnego z kierowców. 
Unikniemy tego ryzyka, 
jeśli zdecydujemy się 
na montaż instalacji  
przeciwoblodzeniowej na 
pochylni prowadzącej do 
garażu. Zapewnia bezpieczne 
usuwanie lodu i śniegu bez 
użycia szkodliwych dla auta 
mieszanek zawierających 
sól. Maty lub kable grzejne, 
które roztopią śnieg i lód 
można zamontować tylko 
na newralgicznych odcinkach, 
co przyczyni się do znacznych 
oszczędności finansowych. 
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zjazdu będzie dłuższa, tym jej kąt 
nachylenia będzie niższy, np. 10-
-15%. Jeśli garaż jest zagłębiony 
o  2,5 m poniżej poziomu terenu, 
długość zjazdu będzie wtedy wy-
nosić odpowiednio do spadku 
ponad 13,5 oraz 20 m. Na jakość 
użytkowania garażu wpływ ma 
także ukształtowanie drogi do-
jazdowej, co jest istotne szcze-
gólnie, gdy jest on stromy. Powi-
nien mieć dwa odcinki płaskie 
– tuż przed bramą garażową oraz 
przed wyjazdem z posesji. Pamię-
tajmy, by przed wjazdem do ga-
rażu zamontować zlicowane z na-
wierzchnią korytko odwadnia-
jące. Jego funkcją jest odpowied-

nie odprowadzenie wody. Przed 
bramą garażową należy doliczyć 
odcinek 0,6 m, na którym nie-
zbędne jest wykonanie odwrot-
nego spadku (czyli z  garażu), 
w celu odprowadzania wody opa-
dowej do krat wpustowych od-
wodnienia. Jest to konieczne, aby 
uniknąć zalania pomieszczenia 
Głównym zadaniem odcinka pła-
skiego zaplanowanego przed wy-
jazdem z posesji jest zapewnienie 
bezpieczeństwa przed włączeniem 
się do ruchu. Ma to szczególne 
znaczenie, jeśli wyjeżdżamy z ga-
rażu wprost na drogę publiczną. 
Wówczas konieczne jest, by zanim 
włączymy się do ruchu, zatrzymać 

się i  z  rozwagą rozejrzeć. Najbar-
dziej stromy może być odcinek 
środkowy zjazdu. Ten fragment 
zjazdu należy jednak także poko-
nywać ostrożnie, szczególnie gdy 
mamy  samochód z niskim zawie-
szeniem. Można go bowiem łatwo 
uszkodzić. Istotna jest także sze-
rokość zjazdu – nie powinna być 
mniejsza niż 3 m.

SOLIDNY ZJAZD
Zjazd do garażu usytowanego 
w  piwnicy musi być odpowied-
nio zbudowany. Jego konstruk-
cja powinna się składać z  kilku 
warstw. Konieczne jest wykona-
nie podbudowy z  zagęszczonego 

NAJBARDZIEJ 
FUNKCJONALNYM 

WYBOREM BRAMY DO 
GARAŻU W PIWNICY JEST 
MODEL SEGMENTOWY 

OTWIERAJĄCY SIĘ 
OD DOŁU, DZIĘKI 

CZEMU Z WNĘTRZA 
POMIESZCZENIA 

UCIEKA NAJMNIEJ 
CIEPŁA. W NISKICH 

GARAŻACH DOBRYM 
WYBOREM BĘDZIE 

BRAMA SEGMENTOWA 
BOCZNA Z PROFILAMI 
PRZESUWAJACYMI SIĘ 

NA ŚCIANĘ.
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żwiru, kruszywa o  frakcji 20- 
-30  mm lub tłucznia  i  betonu. 
Po jej dobrym ubiciu układa się 
podsypkę wyrównującą z  piasku 
płukanego lub stabilizowanego 
cementem. Na tak przygotowa-
nych warstwach wykonuje się 
nawierzchnię, której antypośli-
zgowe właściwości zapewnią ele-
menty strukturalne –  szczotko-
wane bądź ryflowane. Nawierzch-
nia musi być odporna na uszko-
dzenia mechaniczne, mróz oraz 
wilgoć. Naczęściej stosuje się 
kostkę betonową, granitową oraz 
bruk klinkierowy. Elementy po-
winny mieć równe boki. Koszty 
obniży połączenie różnych ro-
dzajów tego samego materiału, 
np. pełnych i  ażurowych eleme-
tów betonowych. Ważnym deta-
lem konstrukcyjnym zjazdu do 
garażu jest murek oporowy. Jego 
zadaniem jest powstrzymywanie 
naporu znajdującego się za nim 
gruntu. 

Gotowy mur oporowy
Wygodnym rozwiązaniem jest wykonanie muru oporowego chroniącego 
zjazd do garażu z elementów prefabrykowanych. To pionowe „ścianki” 
w optymalnym kształcie litery L wykonane z betonu najczęściej klasy 
C 30/37. Ich użycie pozwala zredukować koszty prac i oszczędzić czas 
przy budowie wjazdu do garażu. Najczęściej są szare, ale mogą być też 
barwione w masie. Wyróżnia je wyjątkowa wytrzymałość, odporność na 
duże obciążenia statyczne oraz warunki atmosferyczne.
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Jesień

Dobrze dobrany klej do 
płytek gwarantuje wysoką 
trwałość okładziny oraz jej 
odporność na odkształcenia. 
Większość producentów oferuje 
przynajmniej kilkanaście różnych 
klejów do płytek. Dobieramy je, 
uwzględniając rodzaj płytek, ich 
format i grubość oraz miejsce 
oraz sposób użytkowania 
okładziny. Choć decyzję 
o zastosowaniu konkretnego 
produktu pozostawiamy zwykle 
glazurnikowi, to jednak warto 
zweryfikować jego wybór. 

Czerwone korale jarzębiny 
i głogu, szkarłatne grona ogników 
i fantazyjne rajskie jabłuszka. 
Ozdobne drzewa i krzewy 
pokrywające się owocami 
tworzą niepowtarzalny nastrój 
w ogrodzie. Dzięki ciepłym 
kolorom ratują nas przed jesienną 
szarością i jesiennym smutkiem. 
Owocujących o tej porze roku 
odmian drzew i krzewów jest 
wiele, większość z nich zachowuje   
swoje klimatyczne owoce przez 
całą zimę. Aby rzeczywiście 
przynosiły nam radość, warto 
poznać tajniki ich uprawy. 

Czajnik, toster, kanapkownica i młynek 
do kawy – choć urządzenia traktowane 
są jako drobne sprzęty, to jednak 
w dużym stopniu wpływają na wygodę 
codziennego życia. Producenci prześcigują 
się w udoskonalaniu ich funkcjonalności, 
coraz większą rolę odgrywa również 
ich design. Jak wybrać małe AGD, aby 
sprzęty były również trwałe i ekonomiczne 
w użytkowaniu. 

W NASTĘPNYM NUMERZE

Domowe kotły węglowe 
starej generacji są 
głównym źródłem smogu. 
W ramach programu 
„Czyste powietrze” 
możemy uzyskać dotację 
na wymianę starego kotła 
na nowoczesny gazowy. 
Warto jednak pamiętać, 
że do zasilania urządzenia  
gazem jest potrzebna 
instalacja gazowa, a na jej 
wykonanie trzeba mieć 
pozwolenie. Efektywna 
praca nowego kotła może 
też wymagać zmiany 
grzejników. 
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