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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   drobne prace remontowe 
na miarę własnych potrzeb i sił 

•  wyzwania sezonu grzewczego 
– jak zadbać o bezpieczeństwo

•   święta Bożego Narodzenia 
w trudnym czasie
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Ten rok wystawił nas na szczególną próbę. 
Konsekwencje pandemii, mimo że nieco 
uspokojone w okresie wakacji, teraz 
jesienią i zimą stają się dużo trudniejsze 
do zaakceptowania. Wokół nas wiele 
niepokoju, lęku i trosk. Zbliżający się 
piękny przecież okres adwentu i Bożego 
Narodzenia nie buduje tak pozytywnej 
perspektywy, jak co roku. Nie wiemy, czy 
uda nam się spotkać tradycyjnie z całą 
rodziną, w jakiej kondycji i nastrojach 
będą seniorzy? Czy mamy szansę na  
pełne zakupy i czy będzie nas stać choćby 
na drobne podarunki? Dlatego tym razem 
chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę 
na produkty skromne, ale uniwersalne, 
które posłużą nam na dłużej i będą 
mogły być wykorzystane na wiele okazji. 
Podczas remontów zachęcamy do działań 
samodzielnych i kreatywnych, bazujących 
na własnych siłach i pomysłowości. 
Odnowienie być może już leciwych, ale 
za to pamiętających naszych rodziców 
lub dziadków elementów wyposażenia 
czy użytkowych przedmiotów to szansa 
nie tylko na większe oszczędności, ale też 
satysfakcję. To też sposób na ocalenie od 
zapomnienia kawałka rodzinnej historii. 
Szczególnie teraz, w okresie trwającej 
izolacji warto rozpocząć naszą przygodę 
z majsterkowaniem, tym bardziej, że sklepy 
budowlane – w tym również nasza sieć 
– są otwarte i oferują wszystkie niezbędne 
do tych działań materiały i narzędzia! 
A może drobne remonty i liftingi okażą 
się dla Państwa również sposobem na 
przezwyciężenie apatii i zniechęcenia, jakie 
nam teraz tak powszechnie towarzyszą? 

Zapraszam do lektury 
i na naszego bloga 

www.mjakmrowka.pl
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NA PRZEKÓR IZOLACJI
Jesienna fala panującej pandemii COVID-19 po 
raz drugi zamknęła nas w domach. Pierwszy 
wiosenny lockdown miał nawet swoich 
zwolenników poszukujących w czasowym 
zamknięciu dobrych stron, takich jak 
możliwość odpoczynku czy pozyskanie 
większej ilości czasu na kontakty z rodziną. 
Ponowna, zapowiadająca się na długotrwałą, 
izolacja jest już trudna, nawet dla tych, 
którzy początkowo widzieli w niej sporo 
atutów. Wszyscy niezależnie od wieku mają 
podwyższony poziom stresu. Skumulowanie 
różnorodnych zajęć i obowiązków członków 
rodziny w jednej przestrzeni w bardzo wielu 
przypadkach prowadzi do napięć. Zdalne 
zajęcia zaburzają rytm dnia i zacierają 
granice między czasem pracy a czasem 
dla siebie i rodziny, zazwyczaj prowadzą do 
„przewlekłego” siedzenia przed komputerem. 
Szkody psychiczne i społeczne, jakie izolacja 
przynosi dzieciom i młodzieży w wieku 
szkolnym są na razie trudne do oszacowania, 
ale wiadomo już, że są ogromne. Nauka 
prowadzona zdalnie jest nie tylko mniej 
efektywna, ale przede wszystkim niszczy 
ona kreatywność, jaką dają bezpośrednie 
relacje z rówieśnikami i nauczycielami. 
Nierozumiejące ograniczeń małe dzieci 
wymagają szczególnej uwagi – nie tylko stałej 

dbałości np. o czystość ich rąk, 
ale również, a może nawet przede 
wszystkim podtrzymywania przez 
rodziców i rodzeństwo stałej więzi 
emocjonalnej. W sytuacji zamknięcia 

żłobków i przedszkoli konieczne 
jest również stałe organizowanie im 
zajęć. Warto uświadomić sobie te 
zagrożenia i przeciwdziałać im choćby 
na własnym podwórku!

COVIDOWA SZTUKA ŻYCIA SPOŁECZNEGO
Pandemia jest również poważnym wyzwaniem w życiu społecznym. 
Ograniczone możliwości wyjścia czy poruszania się w przestrzeni 
publicznej, brak dostępu do lekarzy czy urzędów sprawiają, 
że szczególnie osoby słabe, starsze, schorowane, obciążone 
obowiązkami takimi jak np. stała opieka nad innym chorym w domu, 
a także osoby nieposiadające internetu i komputera czy pozbawione 
własnych środków transportu są zdane na pomoc innych osób 
– silniejszych, zdrowszych, czasami zamożniejszych. Szczególnej 
uwagi wymagają seniorzy – to domena nie tylko pomocy rodzinnej, 

ale też sąsiedzkiej, samorządowej, czy parafialnej. 
Wiele organizacji i grup wolontariuszy uruchomiło 
również programy pomocy seniorom w codziennych 
zakupach czy załatwianiu niezbędnych spraw. 
Oferując wsparcie osobom starszym czy słabszym, 
pamiętajmy o ich potrzebach nie tylko związanych 
z kupnem produktów spożywczych. Warto wziąć 
pod uwagę, że seniorzy mają raczej tendencję do 
umniejszania swoich potrzeb i często trzeba o nie 
wyraźnie dopytać lub zwyczajnie zaobserwować ich 
brak. Warto w rozmowie spytać o inne obowiązki, 
takie jak wyprowadzenie psa, kupno zapasowych 
żarówek czy środków czystości. A może najpilniejszy 
okaże się wybór i zakup upominku dla wnuka? 
Nieoceniona może być również pomoc przy 
pracach ogrodowych, a zimą np. odgarnięciu śniegu 
z podwórka. Na pewno wśród nas jest też wiele 
osób, które – mimo izolacji – muszą wychodzić 
do pracy. To służba medyczna i przedstawiciele 
innych branż, których praca jest niezbędna do 
funkcjonowania organizmu społecznego. Oni 
także mogą potrzebować wsparcia w covidowym 
czasie – niezbędna może tutaj być pomoc choćby 
w organizacji posiłków i ich dostawie do pracy. Być 
może konieczna będzie pomoc dorywcza w opiece 
nad domem, gdy zdarzy się np. nieoczekiwanie 
przedłużony dyżur. Pomocy sąsiedzkiej mogą 
potrzebować również całe rodziny przebywające na 
kwarantannie – bądźmy uczuleni na takie sytuacje 
i dowiedzmy się, co dzieje się u sąsiadów, którzy 
nagle przestali wychodzić z domu. 
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POWRÓT MODY NA SZYCIE!
Szycie ręczne i maszynowe przestało być zajęciem 
retro! Nie mówimy tu o rozmaitych odbywających 
się najczęściej z doskoku działaniach naprawczych, 
jak przyszycie guzika, zacerowanie dziury czy zszycie 
rozprutego szwu, ale o zajęciu, któremu się oddajemy 
dla relaksu i przyjemności. Powrót do starych, ręcznych, 
bardzo łatwych zajęć jest wyrazem poszukiwań 
uspokojenia i wyciszenia, ucieczki od przebodźcowanego 
świata. Szycie ręczne stało się elementem życia slow, ale 
dołączyło też do innych zajęć uznawanych za kreatywne 
czy artystyczne jak np. wypalanie ceramiki. W długie 
zimowe wieczory korzystając tylko z igły i nitki można 
przerabiać zabawki, ubranka dziecięce czy odzież, 
z którą nie chcemy się rozstać. Szycie należy do zajęć 
o charakterze wspólnotowym – można próbować w domu 
znaleźć kompankę do wspólnej pracy, a w bardziej 
sprzyjającym czasie poszukać warsztatu szycia ręcznego, 
gdzie można spotkać pasjonatki. Do łask wracają 

KOJĄCE I WZMACNIAJĄCE GORĄCE 
KĄPIELE  
Kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej 10°C, 
zaczynamy szukać sposobów na ogrzanie się. 
Jednym z nich jest gorąca kąpiel. Docenią ją również 
osoby intensywnie trenujące czy pracujące fizycznie 
– rozszerzone pod wpływem ciepła naczynia krwionośne 
ułatwiają wydalenie i rozkład nagromadzonego kwasu 
mlekowego do wątroby, redukując w ten sposób ból 
mięśni. Taka kąpiel będzie także kojąca, jeśli cierpimy 
na przewlekły ból stawów. Ciepła woda rozszerza 
naczynia krwionośne i limfatyczne, a poszczególne części 

DUŻO ZDROWIA!
Lęk przed chorobą towarzyszy nam w te 
święta jak chyba w żadne dotychczasowe. 
Spędzenie ich w łóżku nie należy do 
przyjemności, ale prawdziwą udręką byłoby 
poszukiwanie lekarza czy wielogodzinne 
wyprawy do aptek. Aby w razie konieczności 
nie być skazanym na przypadkową pomoc, 
warto przygotować się na taką ewentualność 
– spisać numery telefonów do pewnych 
lekarzy czy przychodni, dowiedzieć się, 
w jakim trybie pracują placówki świadczące 
nocną i świąteczną pomoc lekarską, 
które apteki mają dyżur. Zgromadźmy też 
podstawowe leki na przeziębienie, niech 
w domu nie zabraknie termometru. Miejmy 
zapasowe piżamy, w razie czego również 
razem z bielizną i szlafrokiem spakowane na 
wypadek konieczności udania się do szpitala. 

ciała zostają lepiej ukrwione, co działa uśmierzająco na ból 
i zmniejsza napięcia. Kojące działanie gorących kąpieli można 
zaobserwować we wszelkiego rodzaju napięciach mięśniowych 
występujących w wyniku stresu, którego ostatnio nam nie 
brakuje. Wówczas dodatkowe odprężenie i uspokojenie 
uzyskamy, dodając do wody naturalnych olejków – drzewa 
różanego, szałwii czy bergamotki. Dobrym patentem jest 
wzbogacenie kąpieli solą magnezową – magnez wchłania się 
wówczas przez skórę, działa uspokajająco, przeciwskurczowo 
i niweluje skutki stresu.

również maszyny do szycia – warto odnowić również i te 
umiejętności. Może same w ten sposób uszyjemy kilka 
maseczek dla rodziny?  
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solidne foremki ze stali nierdzewnej. Ten materiał 
sprawi również, że ciasto będzie miało idealną 

formę. Pieczenie pierniczków usprawnią też inne 
akcesoria kuchenne. Pod ręką powinniśmy mieć sitko, 
które przyda się do przesiewania mąki. Konieczny jest też 
wałek oraz stolnica, np. silikonowa, którą po zwinięciu 
schowamy do szafki. Przed pieczeniem pierniczki warto 
ozdobić, np. cukrem lub orzechami. 

PIERNICZKI – ŚWIĄTECZNY MUST HAVE
Święta Bożego Narodzenia mają nie tylko wymiar 
duchowy – to także okres wielkiej radości dla naszych 
zmysłów i podniebienia. Właśnie wtedy dostajemy 
bardzo dużą dawkę bodźców wzrokowych, zapachowych 
i smakowych, które identyfikujemy głównie z tym 
czasem. Wrażeń dostarczają nam słodkie wypieki, 
takie jak makowce, serniki i pierniki. To te ostatnie 
w wielu domach najbardziej kojarzą się z Bożym 
Narodzeniem. Korzenny zapach piernika budzi 
pozytywne skojarzenia z dzieciństwem, 
ciepłą i przytulną atmosferą. Ich pieczenie to 
wręcz świąteczny rytuał, w którym w wielu 
rodzinach uczestniczą nawet małe dzieci – to 
dobry sposób na ujarzmienie ich żywiołowości. 
Maluchom, ale też tym starszym członkom 
rodziny najwięcej radości daje pieczenie drobnych 
pierniczków. Szczególnie jeśli zastosujemy do ich 
wykrawania ciekawe foremki. Kto nie chciałby schrupać 
bohatera Shreka – Ciastek to jedna z najbardziej 
popularnych form pierniczków, ale równie urokliwe są 
choinki (często z zawieszonymi bombkami), aniołki, 
serduszka i gwiazdki. Do wykrawania warto wybrać 

WYZWANIA DLA DOMU

Do przebudzenia z monotonii szarych zimowych dni często 
potrzebujemy dobrej kawy. Aby ją przyrządzić w domowym 
zaciszu, nie potrzebujemy kosztownego ekspresu. Wystarczy 
dobra kawiarka, czyli łatwy w obsłudze zaparzacz ciśnieniowy, 
dzięki któremu napijemy się mocnego espresso lub na jego 
podstawie przyrządzimy np. americano czy capuccino. Zasada 
działania kawiarki opiera się na ciśnieniu, które pod wpływem 
wysokiej temperatury wytwarza się w dolnej części urządzenia. 
Podgrzewana w zbiorniczku woda zaczyna wrzeć, a wzrastające 
ciśnienie wypycha ją do góry – woda przechodzi przez sitko ze 
zmieloną kawą, aż do górnego zbiornika, w którym gromadzi się 
aromatyczny napar kawowy. Na rynku znajdziemy urządzenia 
stawiane na kuchence oraz elektryczne o różnej pojemności, 
wykonane z aluminium, stali, a nawet porcelany. 

POLSKIE JABŁKA NA ZDROWIE! 
Te ogólnodostępne owoce mające dużo witamin i minerałów 
zimą warto włączyć do naszej diety pod każdą postacią. 
Surowe, pieczone, jako element deserów i dodatków 
do sałatek oraz mięs, a także odżywczych soków czy 
niskoalkoholowych napojów – jabłka są niezrównanym 
składnikiem zarówno prostych potraw, jak i bardziej 
wyrafinowanej kuchni. Jak mówi jedno z brytyjskich przysłów 
„Jedno jabłko dziennie i masz lekarza z głowy”!

KAWIARKA WŁOSKA – SPOSÓB NA WYŚMIENITĄ, AROMATYCZNĄ KAWĘ



W Boże Narodzenie i Nowy Rok chętnie spędzamy wolne chwile na biesiadowaniu w gronie 
najbliższych. Obok tradycyjnych potraw w naszym menu nie może zabraknąć słodkich smakoły-
ków. Wykwintne, pyszne ciasta, torty i ciasteczka wymagają odpowiedniej oprawy i to zarówno 
wtedy gdy znajdują się już na stołach, jak i wcześniej - na etapie przygotowania. 

Funkcjonalne akcesoria, które pomagają w pieczeniu tych specja-
łów, sprawdzają się nie tylko podczas świąt i ważnych uroczysto-
ści. Są z nami zawsze, ilekroć mamy ochotę na wyśmienity 
dodatek do kawy czy herbaty. Dlatego dobrze jest od 
czasu do czasu przejrzeć kuchenny warsztat  i 
upewnić się, że niczego w nim nie brakuje. Może 
warto uzupełnić go o nowoczesne elementy, 
znacznie ułatwiające pracę lub też po prostu 
wymienić niektóre z nich. Nadchodzące Święta 
są idealną okazją do takiego przeglądu. Nowe 
naczynia i gadżety do pieczenia, jakie pojawią się w 
naszych kuchniach, będą nam służyły przez kolejny rok.

Na pewno formy do pieczenia są jego najważniejszą częścią. To 
właśnie one nadają niepowtarzalny wygląd wszystkim wypiekom. 
Formy o różnorodnych kształtach i wzorach pomogą wykreować 
smaczne i pięknie udekorowane specjały, które dzięki nim staną się 
znakomitą ozdobą świątecznego stołu, a później będą umilać spo-
tkania towarzyskie, lub samotne wieczory przy ulubionej lekturze 
bądź ciekawym filmie. Świetną propozycją dla domowego cukierni-
ka jest kolekcja blach nieprzywieralnych Silver marki Galicja. 
Znajdziemy w niej formy na tartę, muffinki  tortownice: kwadratową, 
prostokątną oraz okrągłe zaopatrzone w praktyczne klamry pozwa-
lające  na łatwe wyjmowanie wypieków, jednym słowem wszystko, 
czego nie może zabraknąć w żadnej kuchni. Ta bogata kolekcja 

www.galicja.com.plW materiale wykorzystano zdjęcia firmy Galicja.

umożliwi nam przygotowanie zarówno pysznych słodkości jak też 
wspaniałych dodatków do kolacji – pasztetów lub tart z warzywami, 

serem bądź mięsem. Na przyjęcie dla najmłodszych najlepsze 
będą na pewno wypełnione nadzieniem czekoladowym 

i kolorowo ozdobione babeczki – muffinki, natomiast 
urodziny uświetnią wyśmienite torty, udekoro-

wane wielobarwnymi wzorami i napisem 
przypominającym o obchodzonej rocz-
nicy. Święta i niedziele osłodzą ciasta 
i ciasteczka przygotowane w blachach 

podłużnych, znajdą się wśród nich tra-
dycyjne makowce i serniki, szarlotki do-

skonałe o każdej porze roku, pierniki pełne 
baka- lii czy ciasta biszkoptowe. Wszystko zależy od 
inwencji twórcy i gustu domowników.
Wykonane z najwyższej jakości stali i pokryte nieprzywieralną po-
włoką zapewniają komfort  pracy. Do głównych zalet powłoki należy 
zwiększona odporność na przyklejanie się ciasta, które bez proble-
mu wyjmiemy z formy. W blachach możemy piec z niewielką ilością 
tłuszczu. Są one także niezwykle trwałe i wytrzymałe na uszkodzenia.  
Dodatkowo łatwo i szybko je umyjemy, co znacznie ułatwi nam pracę 
przy przygotowaniu wypieków.   

Polecamy formy do pieczenia z linii SILVER marki GALICJA 

Świąteczne wypieki
nieprzywieralne formy do pieczenia
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WYZWANIA DLA DOMU

PROFESJONALNY ZESTAW CZYSZCZĄCY 
Brud, który gromadzi się w różnych zakamarkach naszego 
domu, w połączeniu z wodą czy wilgocią staje się 
środowiskiem idealnym dla rozwoju bakterii, a na niektórych 
powierzchniach prowadzi również do szkodliwego dla zdrowia 
zagrzybienia! Potraktujmy więc przedświąteczne porządki 
poważnie, także jako element dbałości o nasze zdrowie. 
Zanim jednak przystąpimy do generalnych porządków, warto 
zaopatrzyć się nie tylko w uniwersalne środki czystości, takie 
jak mleczko do czyszczenia, płyn do mycia okien czy preparat 
do odświeżania mebli, ale też w chemię gospodarczą do zadań 
specjalnych. Do mycia płyt kuchennych, okapów, piekarników 

konieczne będą środki rozpuszczające tłuszcz. 
Nie zapomnijmy o specjalnych specyfikach 

do czyszczenia armatury oraz kabin 
łazienkowych, a także dobrym środku 

do czyszczenia fug. Zakupowi tych 
produktów warto poświęcić trochę 
uwagi – rynek chemii gospodarczej 
jest bogaty, ale nie wszystkie 
specyfiki są równie skuteczne. Te 
przeznaczone do użytku domowego 
mogą nie mieć wystarczająco 
silnego działania, z kolei te 
profesjonalne często mogą 

mieć drażniący zapach czy niewygodne opakowanie. 
Przed zakupem warto przejrzeć testy tych preparatów 
publikowane np. na portalach wnętrzarskich. Pamiętajmy, 
aby używać ich zgodnie z przeznaczeniem. Należy 
zwracać uwagę na materiały i powierzchnie, którym dany 
preparat jest dedykowany, daje nam to gwarancję, że nie 
zarysujemy czy też nie odbarwimy armatury, wanny lub 
szyb kabiny prysznicowej. Z tego względu znaczenie ma 
również termin ich ważności, środki przeterminowane 
zamiast pielęgnować mogą niszczyć nasze meble czy 
sprzęty. 

MIESZKANIE NA BŁYSK
Gwarna Wigilia z udziałem licznych gości, 
wyjątkowe potrawy, masa prezentów 
dających radość – tak wielu z nas wyobraża 
sobie idealne święta. Realizacja świątecznego 
programu w takiej postaci jest jednak w 
tym roku raczej niemożliwa, choćby z tego 
powodu, że raczej będziemy je spędzać w 
mniejszym niż zazwyczaj gronie. Czas przed 
Gwiazdką poświęćmy więc tym razem 
– zamiast gotowaniu i gonitwie po sklepach 
– domowym porządkom. W czystym, 
perfekcyjnie wysprzątanym domu na pewno 
lepiej odpoczniemy, ale nie jest to jedyna 
korzyść. Czystość to nasza doskonała broń 
w walce z koronawirusem – ryzyko jego 
przenoszenia się jest znacznie mniejsze 
nie tylko wtedy, gdy regularnie myjemy 
ręce, a także dbamy o higienę wszystkich 
powierzchni. Może jednym z prezentów pod 
choinkę dla całej rodziny powinien być dobrej 
jakości odkurzacz? 

NIE ZA CIEPŁO, NIE ZA ZIMNO 
Bez względu na to, jak nowoczesne jest centralne ogrzewanie, to źle ustawione 
nie działa tak dobrze, jakby mogło i generuje zbędne koszty. Nowoczesne 
głowice termostatyczne mają możliwość ustawienia odpowiednich scenariuszy 
czasowo-temperaturowych, a także zdalnego sterowania przez internet. Dzięki 
łatwemu montażowi mogą zostać zainstalowane na każdym grzejniku, nawet 
starszego typu. Są po prostu przykręcane do grzejnika bez konieczności 
otwierania całego systemu grzewczego. Czasami niezbędne będzie użycie 
adaptera, ponieważ niektórzy producenci mają własny standard przyłącza 
zaworu. Poza głowicami montowanymi na grzejniku dostępne są również 
modele termostatyczne zdalnie sterowalne, tzw. radiowe. Ich zaletą jest 
możliwość programowania kilku lub nawet kilkunastu głowic, zamontowanych 
na wszystkich grzejnikach instalacji c.o. jednym zdalnym programatorem.
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Wnętrza o indywidualnym 
charakterze to jeden 
z nadchodzących trendów na 
nadchodzący 2021 rok. Nareszcie 
możemy pozwolić sobie na 
całkowicie osobiste akcenty, 
odzwierciedlające nasze hobby czy 
upodobania. Do przestrzeni salonów 
wracają instrumenty muzyczne, 
lunety, krawieckie manekiny, 
różnorodne kolekcje, a nawet sprzęty 
sportowe. Szczególnie w cenie 
będą rozmaite unikaty, przedmioty 
niepowtarzalne, istniejące w jednym 
egzemplarzu, takie jak rodzinne 
pamiątki, dzieła sztuki, kolekcje 
ulubionych zdjęć czy odbitki map 
i planów miast, które pokochaliśmy. 
W spersonalizowanej przestrzeni 
doskonale odnajdą się też noszące 
ślady użytkowania sprzęty 
i dekoracje wyszukane w sieci 

lub na targach staroci. 
Trend ten to doskonały 
sposób na rozbudzenie 
własnej kreatywności 
i stworzenie przestrzeni, 
która w pełni będzie 
odzwierciedlać 
naszą osobowość. 
Niewątpliwie 
wesprze nas 
w tych działaniach 
rynek – już od 
kilku lat w tym 
duchu rozwija się 
np. branża łazienkowa, 
oferująca choćby płytki ceramiczne 
z motywem graficznym na 
zamówienie czy kabiny z możliwością 
laserowego grawerowania na szkle. 
Branża meblowa oferuje zestawy 
systemowe, które można ze sobą 
dowolnie zestawiać i łączyć. 

KOLORY ROKU 2021
Nadchodzi niełatwy rok. Nawet 
jeśli ustanie pandemia, będziemy 
zbierać jej żniwo – nie tylko 
w postaci np. utraty dochodów, ale 
również nadwyrężonej psychiki. 
Pomocne mogą być wnętrza 
w kolorach kojących, uspokajających, 
ochronnych, ale jednocześnie 
stymulujących i zachęcających do 
przebywania w domowej przestrzeni 
w znacznie większym stopniu, niż 
byliśmy przyzwyczajeni. Jednym 
z takich kolorów jest proponowany 
przez markę DULUX odcień koloru 
beżowego nazwany Moc Ziemi 
– neutralny i wnoszący spokój kolor 
idealnie łączy się z innymi barwami.

POSTAWMY NA PERSONALIZACJĘ WNĘTRZ!

HOME OFFICE
To już nie tylko nasza covidowa 
codzienność, ale trend wnętrzarski 
na nadchodzący rok! Ze względu 
na utrwalenie się tego trybu pracy, 
warto pomyśleć o zaaranżowaniu 
odpowiedniego stanowiska 
biurowego w swoich wnętrzach. 
Ponieważ niewiele osób nadal 
może pozwolić sobie na gabinet 
z prawdziwego zdarzenia, nasze 
domowe home office może być 
wszędzie – w salonie, sypialni, 
a nawet w kuchni. Branża 
meblarska proponuje modele biurek 
przystawianych do innych sprzętów, 
parawany zapewniające dyskretną 
pracę, ścianki i podpory umożliwiające 
zatopienie biurka w zieleń lub 
stworzenie indywidualnej dekoracji. 
Sięgnijmy też po tapety – oderwanie 
wzroku od komputera i kontakt 
z ulubionym wzorem minimalizuje 
poziom stresu. 

WYZWANIA DLA DOMU
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DOM I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

RĄBIEMY DREWNO
Kominek lub kocioł opalany drewnem 
to nadal popularny sposób dogrzewania 
wnętrz zimą. Odpowiednio połupane 
i pocięte drewno kominkowe niestety 
nie należy do tanich. Znacznie mniej 
kosztowne będzie jego samodzielne 
przygotowanie. Jednak, aby prace 
przebiegały sprawnie i nie były zbyt 
męczące, zaopatrzmy się w odpowiedni 
sprzęt. Do rozłupywania pieńków 
konieczna jest wysokiej jakości siekiera. 
Najlepiej wybrać model  wielofunkcyjny, 
który wykorzystamy także do innych 
prac. Ergonomiczna i trwała siekiera 
powinna mieć dobrze wyprofilowany 
trzonek kompozytowy lub z drewna 
hikory oraz stalową, hartowaną głowicę 
w kształcie klina.

ŚNIEG NA TARASACH I BALKONACH
Gdy na dworze śnieg i mróz z przestrzeni wypoczynkowych usytuowanych na 
zewnątrz naszych domów i mieszkań raczej nie korzystamy. Niestety często 
wręcz o nich zapominamy i jedynie zza szyby oglądamy malowniczo rozłożony 
na nawierzchni śnieg lub zwisające sople lodu. To błąd – zalegający śnieg 
czy lód może bowiem doprowadzić do zawilgocenia ścian zewnętrznych 
przylegających do tarasu lub balkonu oraz destrukcji nawierzchni. Natomiast 
sople lodu zwisające z krawędzi elementów domu ulokowanych na wyższych 
kondygnacjach są zagrożeniem dla ludzi, zwierząt i mienia przebywających 
pod nimi. To oznacza, że należy je systematycznie usuwać. Do odśnieżania 
najlepiej korzystać z wyprofilowanej szufli. Nie należy używać środków 
chemicznych, które mogą niszczyć nawierzchnię. Sople odcinamy ostrym 
narzędziem.

KUPUJEMY ŻYWĄ 
CHOINKĘ
Naturalne drzewko to nadal synonim 
Bożego Narodzenia – mimo wielu 
udanych imitacji, to właśnie ono ze swoim 
charakterystycznym zapachem i naturalną 
formą buduje klimat świąt. W roli choinek 
od lat najlepiej sprawdzają się świerk, 

jodła kaukaska oraz sosna. Za najtrwalsze uznaje się jodły kaukaskie, 
jednak nawet one, gdy będą ścięte np. na początku grudnia, szybko 
utracą swoją świeżość. Dlatego niezależnie od wybranego przez nas 
gatunku, przed zakupem uważnie przyjrzyjmy się drzewku. Choinka 
będzie długo zdobić nasze wnętrza, jeśli jej igły będą soczyście 
zielone i sprężyste, a także gęsto osadzone. Drzewko powinno mieć 
też symetrycznie rozłożone gałęzie.
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 PROBLEM NA CZASIE ZIMOWE ZAGROŻENIA

ZIMĄ INTENSYWNIE PRACUJĄ KOTŁY, KOMINKI ORAZ GRZEJNIKI. ALE WYSTARCZY 
DROBNE ZANIEDBANIE CZY NIEODPOWIEDNIE UŻYTKOWANIE TYCH URZĄDZEŃ, 
ABY WYBUCHŁ „TRAWIĄCY” WSZYSTKO POŻAR. NIEBEZPIECZNY JEST RÓWNIEŻ 
BEZWONNY I NIEWIDOCZNY TLENEK WĘGLA, KTÓRY POJAWIA SIĘ, GDY INSTALACJA 
LUB URZĄDZENIA GAZOWE NIEPRAWIDŁOWO DZIAŁAJĄ.  

Wyposażając mieszkanie czy 
dom, zazwyczaj nie zasta-
nawiamy się nad kwestią 

bezpieczeństwa pożarowego lub za-
trucia czadem. Często też nie zda-
jemy sobie sprawy z zagrożeń, jakie 
wynikają z  zamontowania i  użytko-
wania niektórych urządzeń. Oczywi-

ście, nie sposób uniknąć ich obecno-
ści w domu, jeśli chcemy brać np. co-
dziennie ciepłą kąpiel, a zimą odpo-
czywać przy blasku płonących drew 
w kominku. Dlatego w trosce o nasz 
komfort, zdrowie, a nawet życie oraz 
mienie powinniśmy zadbać o jak naj-
lepsze zabezpieczenia przeciwpoża-

rowe i  stosować się do pewnych za-
sad. Warto też korzystać z  profesjo-
nalnego wsparcia fachowców, któ-
rzy zadbają o  instalację elektryczną 
i gazową. Tylko w taki sposób stwo-
rzymy bezpieczny dom, w  którym 
się gotuje, ogrzewa i korzysta z urzą-
dzeń elektrycznych. 

Bezpieczne ciepło



13

Do wybuchu gazu może dojść z powodu nieszczelnej instalacji oraz 
niewłaściwie działających urządzeń gazowych, np. kuchenki czy piecyka. 
Ulatniający się gaz stopniowo miesza się z powietrzem, tworząc 
mieszaninę wybuchową, do której zapłonu wystarczy iskra (nawet 
niewielka spowodowana np. włączeniem światła), płomień lub wysoka 
temperatura. Do eksplozji dochodzi, gdy w powietrzu znajduje się stężenie 
gazu: 5-15% gazu ziemnego (powyżej 15% nie ma zagrożenia eksplozją, ale 
stężenie tlenu jest zbyt niskie dla człowieka); 2,2- 9,5% propanu; 1,9-9,6% 
propanu-butanu. Powodem rozszczelnienia instalacji gazowej mogą być 
czynniki naturalne, m.in. ruch uliczny, osiadanie budynku czy delikatne 
wstrząsy tektoniczne. Największe zagrożenie stanowią stare instalacje 
z rur stalowych, które są podatne na korozję, a także nieprawidłowy 
montaż oraz eksploatacja urządzeń gazowych i wykorzystanie 
niewłaściwych materiałów. 

Piecyki gazowe, czyli gazowe 
podgrzewacze wody, najczęściej 
montowane są nad wannami 
w łazienkach. Nie brakuje ich 
w starych kamienicach czy blokach 
wykonanych z wielkiej płyty, 
a także wiekowych domach. Nie 
oznacza to jednak, że odeszły do 
lamusa – w sklepach dostępne są 
nowoczesne i bardziej bezpieczne 
niż w przeszłości modele. 
W urządzeniu najważniejszym 
procesem jest spalanie gazu, 
dlatego jego dopływ nie może być 
zakłócony. Możemy zdecydować 
się na podgrzewacz wody z otwartą 
(czerpie powietrze z pomieszczenia) 
lub zamkniętą komorą spalania 
(powietrze pobierane jest 
z zewnątrz). Eksperci podkreślają, 
że bezpieczniej jest używać piecyka 
z zamkniętą komorą, ponieważ 
zamontowany w nim wentylator 
automatycznie steruje wyrzutem 
spalin i ilością pobieranego przez 
niego powietrza. 

Współczesne podgrzewacze 
wyposażone są też 
w inne zabezpieczenia. 
Elektromagnetyczny zawór 
automatycznie otwiera dopływ 
gazu w momencie odkręcenia 
ciepłej wody, jednocześnie 
uruchamia się elektryczna 
zapalarka wytwarzająca iskrę 
inicjującą zapłon paliwa. Obecność 
paliwa kontroluje termopara lub 
elektroda jonizacyjna – gdyby 
płomień nie pojawił się lub 
niespodziewanie zgasł, nastąpi 
zamknięcie elektrozaworu 
i odcięcie dopływu gazu. W wylocie 
spalin znajduje się czujnik ciągu 
kominowego – termistor, który 
również powoduje odcięcie 
dopływu gazu, gdy temperatura 
w przewodzie spalinowym jest 
zbyt wysoka, co może świadczyć 
o tym, że ciąg kominowy nie jest 
dostatecznie silny. Czujnik ten 
zabezpiecza zatem użytkowników 
przed zatruciem spalinami.

Groźny tlenek węgla
Tlenek węgla, potocznie czad, to silnie 
trujący gaz. Nazywany jest cichym 
zabójcą, ponieważ jest bezbarwny 
i bezwonny. Łatwo miesza się 
z „czystym” powietrzem i bez problemu 
rozchodzi po całym mieszkaniu. 
W niewielkich ilościach czad 
towarzyszy nam każdego dnia. Staje się 
niebezpieczny, gdy przekroczy poziom 
26 PPM – 26 cząsteczek tlenku węgla 
na milion cząsteczek powietrza. Duże 
ryzyko zaczadzenia niesie ze sobą 
piecyk gazowy starego typu. 
Niebezpieczne jest również 
nieprawidłowe użytkowanie 
różnorodnych pieców i kominków. 
Największe zagrożenie zaczadzeniem 
jest zimą, kiedy może dojść do 
zjawiska nazywanego ciągiem 
wstecznym. Jest to sytuacja, w której 
dym pompowany jest do pomieszczenia, 
zamiast zostać odprowadzony kominem.

Piecyk gazowy tylko z zabezpieczeniami

Wybuch gazu – nie tylko od piecyka
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Gaz i wentylacja pod kontrolą
Prawidłowe użytkowanie urządzeń gazowych jest 
niezbędne, jeżeli bezpieczeństwo naszych bliskich jest 
dla nas ważne. Aby uniknąć wybuchu gazu w domu 
czy zatrucia czadem, zadbajmy o kontrolę wentylacji 
i instalacji gazowej – powinny się odbywać regularnie 
przynajmniej raz do roku. Ich przeprowadzenie 
koniecznie powierzmy osobie posiadającej do tego 
uprawnienia i która ma do tego celu niezbędne 
przyrządy pomiarowe. Co równie ważne, wszystkie 
urządzenia stosowane w instalacjach gazowych 
muszą być sprawne i atestowane – kuchenki, 
ogrzewacze wody, kotły czy przewody gazowe powinny 
spełniać określone normy! Przed rozpoczęciem ich 
eksploatacji zapoznajmy się z instrukcją obsługi i zawsze 
postępujmy zgodnie z informacjami w niej zawartymi. 
Uwaga! Zakazane jest dokonywanie jakichkolwiek 
zmian w instalacji i podłączanie dodatkowych urządzeń, 

Okres zimowy to czas intensywnego ogrzewania mieszkań. 
Bardzo często zdarza się, że chcąc utrzymać w domu 
ciepło jak najtaniej, nie stosujemy się do obowiązujących 
standardów bezpieczeństwa. Do ogrzewania domów 
wykorzystuje się paliwo stałe, ciekłe, gazowe oraz 
elektryczne systemy grzewcze. Jeżeli jednak znajdujący się 
w budynku system ogrzewania nie spełnia powierzonego 
zadania, często dogrzewamy pomieszczenia piecykami 
gazowymi lub elektrycznymi. Niezależnie od rodzaju 
urządzenia zawsze należy przestrzegać podstawowych 
zasad:  

 urządzenia grzewcze muszą być sprawne technicznie, 
a ich eksploatacja winna być zgodna z zaleceniami producenta,

 naprawy urządzeń muszą być dokonywane wyłącznie przez 
osoby mające odpowiednie uprawnienia,

 instalacja elektryczna w pomieszczeniu powinna być 
przystosowana do obciążenia wynikającego z włączenia do 
sieci urządzenia grzewczego,

 dokonywanie napraw bezpieczników instalacji elektrycznej 
(tzw. watowanie) jest niedopuszczalne,

 przewody kominowe powinny być szczelne oraz 
poddawane okresowym czyszczeniom, 

 składowanie materiałów palnych w pobliżu przewodów 
kominowych i urządzeń grzewczych jest zabronione,

  nie należy używać do rozpalania palenisk cieczy łatwo 
zapalnych, np. benzyny czy nafty,

 pozostawianie urządzeń grzewczych bez dozoru jest 
zabronione,

 nie należy ustawiać urządzeń grzewczych na podłożu 
palnym.

Eksploatacja urządzeń grzewczych z zasadami

jeśli nie mamy do tego stosownych uprawnień. Aby uchronić 
się przed wybuchem gazu, zadbajmy również o właściwą 
wentylację. Nie zasłaniajmy więc otworów wywiewnych 
i nawiewnych, bo może to uniemożliwić wypływ gazu 
z pomieszczenia w przypadku, gdy nastąpi wyciek. Może to 
także doprowadzić do niezupełnego spalania paliwa i obecności 
we wnętrzach czadu, którego wdychanie w krótkim czasie 
doprowadza do śmiertelnego zatrucia. 
Oczywiście, wykonanie instalacji gazowej i podłączenie 
wszystkich urządzeń powinna przeprowadzić osoba mająca 
odpowiednie uprawnienia, zgodnie z zatwierdzonym 
projektem. 



Przed zatruciem czadem, wybuchem gazu czy pożarem możemy się 
ustrzec, instalując czujki gazu i dymu. Te niewielkie punktowe urządzenia 
przeznaczone są do wykrywania ulatniającego się gazu lub wczesnego 
stadium rozwijającego się pożaru, kiedy szanse na jego okiełznanie są 
największe. Aby czujki mogły odpowiednio wcześnie poinformować 
nas o zagrożeniu, powinny być instalowane w miejscach, gdzie 
ryzyko powstania niebezpieczeństwa jest największe: w pobliżu 
kominków, w pomieszczeniu z piecem czy nawet w kuchni. Najlepiej 
detektory włączyć do systemu alarmowego wyposażonego w funkcję 
powiadamiania – zostaniemy poinformowani o niebezpieczeństwie, 
nawet gdy nie ma nas w domu, co pozwoli na możliwie szybką reakcję.

Przeglądy kominów
Aby zapewnić sobie i najbliższym 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe, pamiętajmy 
o regularnych przeglądach kominów. Powinny 
być one wykonywane przynajmniej raz do 
roku. Czyszczenie przewodów spalinowych 
zaleca się przeprowadzać co najmniej raz na 
pół roku, a przewodów dymowych raz na trzy 
miesiące. Przegląd kominiarski najlepiej jest 
zlecić przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. 
Powierzmy go mistrzowi kominiarskiemu. 
Przeczyści i udrożni kanały, sprawdzi ich 
szczelność oraz naprawi ewentualne usterki. 
Jednym z niebezpiecznych skutków zaniedbań 
obowiązku zlecania przeglądów kominiarskich 
jest zapalenie się sadzy w kominie. Może to 
doprowadzić nawet do pożaru budynku. 

Czujki gazu i dymu

 REKLAMA 



PROBLEM NA CZASIE
     mieszkać zdrowo i bezpiecznie

16  zima 2020

Zamknięty ogień
Zamknięte kominki są bezpieczniejsze od otwartych, 
ponieważ ogień oddzielony jest od pomieszczenia 
materiałami odpornymi na wysoką temperaturę, 
a szczelna obudowa zapobiega rozprzestrzenianiu się 
dymu we wnętrzu. Zużywają także mniej powietrza 
– ryzyko gwałtownego zasysania go przez kanały 
wentylacyjne jest znikome. Niezależnie jednak od 
rodzaju kominka warto zadbać o bezpieczeństwo. 
Przede wszystkim zachowajmy odpowiednie 
odległości od ścian – w przypadku przegród 
z materiałów łatwo palnych to minimum 60 cm, 
natomiast osłoniętych tynkiem o grubości ok. 
2,5-3 cm – 30 cm. Ważnym elementem jest rura 
przewodu dymowego – powinna mieć izolację 
z wełny i warstwowe ścianki, aby zapewnić jak 
największą odporność ogniową.

Wymagający, ale klimatyczny 
kominek otwarty 
Tradycyjne kominki otwarte są jak ognisko. Strzelające z ich 
paleniska iskry mogą łatwo zaprószyć ogień. Przyczyną pożaru 
może być również żar z paleniska, pozostawienie więc otwartego 
kominka bez nadzoru jest zabronione! Ponadto kominek tego 
typu przekazuje ciepło wyłącznie do tego pomieszczenia, 
w którym się znajduje. Ze względu na wysokie temperatury 
wokół paleniska zaleca się więc zachować bezpieczną 
odległość od kominka wszystkich łatwo palnych elementów. 
Drewniane meble, sprzęt RTV, dekoracje okienne tj. firanki czy 
zasłonki – wszystko to powinno być oddalone o minimum 80 cm 
od paleniska. Niezbędne jest również wykonanie podłogi przed 
kominkiem otwartym (minimum 50 cm) z materiałów niepalnych 
(np. z kamienia czy płytek ceramicznych) lub przykrycie posadzki 
płytą z mosiężnej blachy. Zapobiegniemy w ten sposób 
pożarowi wywołanemu przez strzelające iskry. Odpowiedniego 
zabezpieczenia wymaga również drewniany strop nad 
paleniskiem. Najczęściej jest to specjalny okap z materiałów 
niepalnych, który wystaje o kilkanaście centymetrów poza 
krawędź paleniska. 

„Pewna kuchnia” 
Obecność urządzeń elektrycznych i gazowych oraz używanie 
otwartego płomienia powoduje, że ryzyko zaprószenia ognia 
w kuchni jest duże. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
rozplanowanie urządzeń. Kuchenki, piekarniki, tostery czy 
frytkownice nie powinny znajdować się w pobliżu innych 
urządzeń elektrycznych, butli gazowych czy ujścia wody. 
Ponadto, co jakiś czas dobrze jest sprawdzić stan techniczny 
sprzętów wykorzystywanych do gotowania oraz upewnić się, że 
działają one prawidłowo – w razie wątpliwości należy wezwać 
specjalistę. Ważne jest także utrzymanie ich w czystości. Po 
każdym użyciu należy urządzenia AGD dokładnie umyć, przez 
co unikniemy nagromadzenia się tłuszczu, który może ulec 
zapaleniu. Używajmy ich również zgodnie z przeznaczeniem. 
Zabronione jest np. wykorzystywanie kuchenek gazowych do 
ogrzewania pomieszczeń lub suszenia. Urządzenia podczas 
przygotowywania potraw powinniśmy kontrolować. Zapalenie 
się gorącego tłuszczu, zwęglenie jedzenia czy zgaszenie 
płomienia przez kipiącą wodę to częste przyczyny tragedii. Gdy 
zakończymy gotowanie, upewnijmy się, że wszystkie sprzęty 
zostały poprawnie wyłączone. Ważne! Nie zostawiajmy 
w kuchni małych dzieci. Chwila nieuwagi może kosztować nie 
tylko ich zdrowie, ale także życie.
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Paliwo tylko dobrej jakości
Kocioł c.o. to nie śmietnik! Nie można w nim spalać odpadów, np. przedmiotów z tworzyw 

sztucznych, gumy i sztucznej skóry, kolorowego papieru, płyt meblowych, klepek 
parkietowych czy opakowań po chemikaliach. Zakazany jest także muł węglowy, miał, 
węgiel brunatny oraz niesezonowane drewno. Czym zatem palić? Ważne, aby stosować 
paliwa, które minimalizują ilość i stopień szkodliwości produktów ubocznych. Bezpiecznie 
i legalnie można palić: węglem kamiennym (im grubszy, tym lepszy), węglem czeskim 
„półbrunatnym” i brunatnym, niemalowanym, nieimpregnowanym drewnem 
(sezonowanym minimum 1 rok, aby jego wilgotność spadła do ok. 20%), ekogroszkiem, 

pelletem, brykietami ze słomy, zbożem, odpadami roślinnymi (np. łupinami orzechów).

Grzejnik bez przecieków
Cieknąca woda z grzejnika to problem, którego nie należy 
lekceważyć. Podstawienie miski i ciągłe wycieranie 
posadzki nie jest rozwiązaniem. Ponadto, jeśli przeciek 
nie zostanie zlikwidowany, to prawdopodobnie dojdzie 
do poważniejszej awarii. Przyczyn i miejsc nieszczelności 
jest kilka. Gdy woda pojawia się na dolnym połączeniu 
grzejnika, zazwyczaj oznacza to poluzowanie śrub. W takim 
przypadku możemy spróbować je dokręcić, chociaż 
niestety może okazać się, że problem nasili się i wody 
będzie jeszcze więcej. W takiej sytuacji niezbędna będzie 
wymiana uszczelek, która wymaga jednak spuszczenia 
wody z grzejnika. Jeśli mieszkamy w bloku, w którym 
konieczne jest wyłączenie całej wody w pionie, wybierzmy 
hydraulika, który zamrozi rury. Kolejną typową usterką 
jest kapanie wody z zaworu grzejnika. Przeciek najlepiej 
zlikwidować decydując się na wymianę zaworu. Aby 
przeprowadzić tę pracę, również najeży spuścić wodę, 
dlatego doświadczony hydraulik będzie najlepszym 

Wydajne i ekonomiczne ogrzewanie to podstawa każdego 
nowoczesnego mieszkania. Z tego względu, jeśli istnieje 
taka możliwość, właściciele domów jednorodzinnych 
wybierają kotły gazowe. Niestety intensywna eksploatacja, 
szczególnie podczas długiej zimy, może prowadzić do 
pewnych problemów. Najczęstszym powodem usterek kotła 
gazowego jest niedrożność filtra gazowego, zapowietrzenie 
instalacji, zablokowany zawór zasilający lub odcięcie zasilania 
elektrycznego. Mogą one spowodować ograniczenie pracy, 
zmniejszoną wydajność lub kompletne zatrzymanie urządzenia. 
Oczywiście zdarzają się inne, niespodziewane problemy, takie 

Sprawdzony kocioł gazowy – jak zapobiegać awariom

rozwiązaniem. Wymiana zaworu nie jest trudna, 
a koszt tego elementu nie powinien nadszarpnąć 
domowego budżetu. 

jak zużycie części. Najbardziej skuteczną metodą 
zapobiegania awarii są regularne kontrole i przeglądy 
kotła. Pozwolą na wcześniejsze wykrycie usterek, 
a jednocześnie umożliwią zapobieganie dłuższych 
i bardziej skomplikowanych uszkodzeń. Jeżeli któryś 
z domowników ma odpowiednie uprawnienia, 
może wykonać przegląd. W innym przypadku warto 
minimum raz w roku, a najlepiej  raz na pół roku, wraz 
ze zmianą sezonów grzewczych, skonsultować stan 
pieca z profesjonalistą. Dobrze, aby znał specyfikę 
konkretnego modelu. Usprawni to ewentualnie proces 
wymiany lub naprawy części.
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Rynek oferuje nam niezliczoną 
wręcz ilość modeli szafek 
pod umywalkę spełniających 

wszystkie wymogi stawiane meblom 
przeznaczonym do łazienek. Nowo-
czesne szafki są więc wykonane z ma-
teriałów wodoodpornych lub fabrycz-
nie zabezpieczone powłokami ogra-
niczającymi wchłanianie wilgoci, 
a  konstrukcyjnie są dopasowane do 
zamontowania umywalki i  baterii 
wraz z podłączeniami instalacyjnymi. 
Projekty trafiające z fabryk są rów-
nież dopracowane pod względem er-
gonomicznym oraz dostosowane do 
potrzeb współczesnych użytkowni-
ków. Ale co zrobić, jeśli nie odpowiada 
nam nic, co widzimy w sklepach i je-
steśmy wyjątkowo wybrednymi klien-
tami z własną wizją? Wtedy warto za-
stanowić się, czy nie wyjść poza sche-
mat i nie poszukać własnych rozwią-
zań. W  przypadku pani Katarzyny, 
która całe mieszkanie urządziła we-
dług własnego pomysłu, strzałem 
w  dziesiątkę było poszukanie mebla 
na targu staroci. Metamorfoza pokojo-
wej szafki w  łazienkową była jednak 
sporym wyzwaniem. 

ABY STARY WYKONANY 
Z LITEGO DREWNA 
POKRYTEGO PIĘKNYM 
FORNIREM MEBEL 
MOŻNA BYŁO 
PRZEZNACZYĆ NA 
SZAFKĘ POD UMYWALKĘ, 
NIEZBĘDNE JEST 
WYKONANIE SPORYCH 
PRZERÓBEK. 

DO ŁAZIENKI
wprost z salonu
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KONIECZNE ZMIANY W KONSTRUKCJI SZAFKI 
Przygotowanie do montażu umywalki 
nablatowej
Po zapoznaniu się z dostępnymi umywalkami właściciele 
zdecydowali, że najbardziej praktycznym i najmniej 
pracochłonnym rozwiązaniem jest umocowanie na starej 
szafce umywalki nablatowej. Nie wiąże się to z większą 
przeróbką blatu, ponadto stanowi ciekawy element 
wykończeniowy i w interesujący sposób łączy nowoczesność 
z ponadczasową klasyką. W przypadku szafki, której 
pierwotnym przeznaczeniem była ozdoba salonu lub holu, 
musimy pogodzić się z faktem, że nawet podczas montażu 
umywalki nablatowej nie obejdzie się bez przeróbek 
– należało zdekonstruować szafkę oraz przewiercić otwory 
przez blat w dwóch miejscach, aby można było doprowadzić 
wodę do baterii i podłączyć syfon do umywalki.

Zabezpieczenie drewna i montaż 
baterii sztorcowej
Z uwagi na perspektywę ciągłej styczności drewna 
z wodą oraz codzienne użytkowanie, konieczne było 
przygotowanie szafki do nowych, trudniejszych 
warunków. Pozostawienie lakieru na fornirze z czasem 
doprowadziłoby do łuszczenia się powłoki, dlatego 
właściciele zdecydowali się na starcie starego lakieru 
i zabezpieczenie drewna olejem. Dopiero w tak 
przygotowanej szafce można było zamontować baterię. 
Armatura przeznaczona do umywalek nablatowych 
ma wylewkę zamocowaną na wysokim korpusie 
– czarna bateria stanowi wyrazisty element aranżacji. 
Postawiono na jakość – specjalna powłoka baterii 
zapobiega przed przywieraniem brudu i zaciekami. 

Przeróbka szufladek i nowe okucia
Aby można było pod szafką zmieścić instalacje, trzeba było 
tak przerobić szuflady, aby zachować część tylnych ścianek, 
a denka zmniejszyć tak, by po ich wsunięciu znalazło się 
miejsce na umywalkowy syfon i wężyki doprowadzające 
wodę do baterii. W ten sposób szuflady otrzymały nowe 
życie, a ich funkcjonalność pozostała niemal nienaruszona. 
Po tej przeróbce pozbawione podparcia szufladki podczas 
otwierania czasami wypadały – ratunkiem okazało się 
zamontowanie małego haczyka pełniącego funkcję blokady. 
Kropką nad i było zamontowanie nowych mosiężnych 
uchwytów do szuflad i drzwiczek. Drobiazg, a tworzy klimat!



PODPATRZONE U INNYCH
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EKLEKTYCZNA 
KONSOLA 
Do roli podumywalkowej szafki 
w obszernym salonie kąpielowym 
przystosowano wąski stolik z litego 
drewna stylizowany na eklektyczną 
konsolę. Charakterystyczne 
dla tego stylu elementy mebla, 
takie jak toczone nogi czy 
mosiężne, bardzo dekoracyjne 
w formie okucia tworzą klimat 
całej strefy umywalkowej. 
Ciepły kolor drewna współgra 
z pozostałymi elementami 
wyposażenia – jasnobeżowymi 
płytkami ceramicznym i zasłonami 
z tkaniny w żółto-pomarańczową 
kratę. Mimo ozdobnych detali 
forma mebla jest prosta – pod 
blatem zamontowano jedynie 
dwie szuflady, a pod nimi jedną 
półkę. Pomimo lekkiej konstrukcji 
i przestrzennego charakteru szafka 
wydaje się okazała – to głównie za 
sprawą dwóch zamontowanych 
w niej umywalek. Wybrano modele 

KOMODA JAK LUDWIKOWSKA
Finezyjnie wygięte nogi tzw. kabriolowe to jedna 
z cech wyróżniających meble w stylu francuskim 
– antyki lub ich stylizacje. Nawet jeśli korpus 
mebla ma nowoczesną prostą formę, wystarczy 
kształt nóżek o falistej linii, przypominającej literę 
S, aby mebel uznać za ludwikowski i potraktować 
jako element aranżacji klasycznej, eklektycznej 
lub w stylu retro. W tym przypadku wybór padł 
na ludwikowską komodę – mebel uznawany 
za jeden ze sztandarowych przedstawicieli 
francuskiego baroku – którą dostosowano do 
funkcji szafki podumywalkowej. Korpus komody 
jest pozbawiony charakterystycznych dla stylu 
ludwikowskiego wygięć i wybrzuszeń, jest to 
więc raczej współczesna wersja mebla, dzięki 
czemu sprawdzi się zarówno w stylowych, jak 
i całkiem nowoczesnych aranżacjach łazienki. 
Charakter mebla nadaje mu też szary kolor. Atutem 
kabriolowych nóżek jest to, że podłogę pod szafką 
łatwo jest utrzymać w czystości. 

 SPRAWDZONE POMYSŁY  NA SZAFKĘ RETRO DO ŁAZIENKI

wpuszczane, a to wymagało sporych 
przeróbek szafki. Aby miski umywalek 
można było zamontować w blacie, 
konieczne było wykonanie w nim 

dużych otworów oraz mocnego 
skrócenia denek szuflad. Podcięcie 
frontowej części półki pozwala 
swobodnie stanąć przy umywalkach.
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SIELSKI MEBELEK 
Z ODZYSKU 
Bardzo proste zarówno 
w konstrukcji, jak i wykonaniu 
szafki nocne, tzw. nakastliki, 
niewielkie stoliki, konstrukcje 
starych maszyn do szycia czy 
stare niciaki również mogą 
posłużyć do wykreowania 
niebanalnej aranżacji w łazience. 
Zaletą tego typu rozwiązań jest to, 
że szafka czy stolik nie musi być 
w idealnym stanie. 
Nawet jeśli mebel jest nieco 
podniszczony, można go poddać 
dość łatwej w wykonaniu 
renowacji. Wystarczy wtedy 
dokładnie wyszlifować stare 
powłoki, zaszpachlować wszystkie 
szpary i ubytki używając do tego 
celu szpachli do drewna. Gdy 
blat, w którym będzie wycinana 
dziura na misę umywalki, jest zbyt 
delikatny, warto go wzmocnić 
od spodu. Mebel malujemy 
farbą do drewna na dowolny 
kolor. Najlepiej wybrać preparat 
wodoodporny. 

INDUSTRIALNA KONSOLA 
Z RUSTYKALNYM WKŁADEM
Mebel jest połączeniem dwóch z pozoru 
przeciwstawnych sobie estetyk: 
loftowej występującej pod postacią 
metalowego, pomalowanego na czarno 
prostopadłościennego stelaża oraz 
umieszczonego wewnątrz tej konstrukcji 
korpusu drewnianej szafki, wyposażonej 
w dwie dość głębokie szuflady. Wyrazisty 
rysunek słojów drewna budzi skojarzenia ze 
stylem rustykalnym, prostotę tę przełamują 
jednak stylizowane uchwyty do szuflad. 
Szafka została przykryta blatem z odpornego 
na wilgoć i łatwego do utrzymania 
w czystości konglomeratu, w który 
wpuszczona została misa umywalki. 
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J uż pierwsza fala epidemii 
koronawirusa zapoczątkowała 
ogromne zmiany w  naszym 

stylu życia, zweryfikowała plany 
i  potrzeby. Zmieniła też niemal 
każdą gałąź gospodarki, również 
budownictwo. Plany mieszka-
niowe mogły tym samym lec w gru-
zach lub całkowicie się odmienić. 
W  wielu rodzinach skomplikowała 
się realizacja już rozpoczętych in-
westycji. Kryzys wynikający z epi-
demii zbiegł się w  czasie z  wpro-
wadzeniem innych już wcześniej 
planowanych zmian, choćby nie-
których podwyżek opłat eksploata-
cyjnych takich jak wywóz śmieci 

WŁASNA 
NIERUCHOMOŚĆ 
– MIESZKANIE 
W BLOKU CZY WOLNO 
STOJĄCY DOM – TO 
INWESTYCJA CZĘSTO 
NAJWAŻNIEJSZA 
I NAJWIĘKSZA 
W ŻYCIU. CO CZEKA 
TYCH, KTÓRZY 
WŁAŚNIE TERAZ 
– W DOBIE PANDEMII 
I ZMIENIAJĄCYCH 
SIĘ PRZEPISÓW 
BUDOWLANYCH 
– WCHODZĄ 
NA DROGĘ DO 
WŁASNEGO M? 

dachem w 2021 r.
POD SWOIM
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czy zaostrzenia wymogów dotyczą-
cych energooszczędności w  nowo 
budowanych domach. Sytuacja jest 
tak dynamiczna, że w tej chwili nikt 
z  pewnością nie jest w  stanie odpo-
wiedzieć na pytanie, jakie są perspek-
tywy rozwoju budownictwa mieszka-
niowego, w  co lepiej zainwestować, 
w  dom czy  mieszkanie, oraz który 
wariant będzie lepszy dla danej ro-
dziny w  przyszłości. Biorąc jednak 
pod uwagę własne doświadczenia, 
informacje z  rynku i  dostępny nam 
budżet, popatrzmy na nasze plany 
mieszkaniowe.  

MARZENIA DOMOWE 
ZRODZONE Z PANDEMII
Jak na nasz sposób postrzegania 
własnego M wpłynęła pandemia? 
W  ogromnej większości rodzin przy-
musowa izolacja przekształciła spo-
sób użytkowania domu. Pobyt całej 
rodziny przez 24 godziny na dobę spo-
wodował, że zmieniły się nasze po-
trzeby mieszkaniowe. Można powie-
dzieć, że w tym okresie wygrali właści-
ciele domów jednorodzinnych z ogro-
dami – większa niż w  przypadku 
mieszkań w  budownictwie wieloro-
dzinnym przestrzeń, nieograniczony 

dostęp do własnego terenu zielonego 
uzmysłowiły atuty posiadania domu. 
Praca i  nauka zdalna zniwelowały 
dotychczasowe wady domów znacz-
nie oddalonych od miasta – koniecz-
ność dalekich, uciążliwych i  rów-
nież kosztownych dojazdów do pracy 
oraz  szkół. Jesienna fala pandemii 
dodatkowo wzmocniła ten efekt i jak 
mówią znawcy rynku nieruchomości, 
być może utrwaliła. Zainteresowanie 
własnymi domami – czy to budową, 
czy kupnem gotowego – wzrasta. 
Ci, którym przyszło spędzić kwaran-
tannę czy choćby okres zdalnej 
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pracy i  nauki całej rodziny w  cia-
snym mieszkaniu w  bloku, docenili 
możliwość kontaktu z  otoczeniem. 
Szczególnie wiosną i latem skarbem 
okazał się każdy nawet najmniej-
szy balkon. Nagle wszyscy przypo-
mnieli sobie wszelkie nieruchomości 
rodzinne za miastem – zapomniane 
podmiejskie działki letniskowe czy 
stare siedliska po dziadkach – w któ-
rych można było się skryć i bezpiecz-
nie przeczekać lockdown lub choćby 
wyjechać na weekend i  odetchnąć 
świeżym powietrzem. Widać to po 
gwałtownym wzroście zainteresowa-
nia działkami letniskowymi wśród do-
tychczasowych mieszczuchów. W sy-
tuacji, gdy wyjazdy zagraniczne 
mocno stanęły pod znakiem zapyta-
nia i nawrót pandemii jesienią dodat-
kowo utrwalił obawy związane z da-
lekim wypoczynkiem, wśród osób 
zamożniejszych na nowo stały się 
atrakcyjne wszelkie „drugie” domy 
w  kraju. Miejscowości turystyczne 
już tego lata przypominały wielki 
plac budowy. 
Według wstępnych prognoz nawet do 
2022 roku możemy na przemian do-
świadczać momentów kwarantanny 
oraz jej rozluźniania, a  myśl o  spę-
dzeniu kolejnych okresów izolacji 
we własnym domu, czy to całorocz-
nym, czy letniskowym, wielu daje na-
dzieję, że łagodniej przetrwamy czas 
spędzony w  zamknięciu. Można po-
wiedzieć, że w pewnym sensie domy 
stały się receptą na traumę izolacji. 

CO ZMIENIĄ NOWE PRZEPISY
Pragnienie posiadania domu może 
jednak napotkać na kilka barier. Re-
alna, jako efekt pandemii, jest per-

spektywa utraty dochodów. Ponadto 
od stycznia 2021 roku obowiązują 
inwestorów nowe przepisy, których 
celem jest zmniejszenie zapotrzebo-
wania na energię grzewczą budyn-
ków. W  powszechnej świadomości 
panuje przekonanie, że skomplikują 
one proces inwestycyjny: budowa 
może być droższa i  trudniejsza, bo 
od początku 2021 roku każdy nowy 
dom będzie musiał spełniać stan-
dardy domu energooszczędnego. 
Wymogi dotyczą zastosowania więk-
szej niż dotychczas termoizolacyjno-
ści przegród zewnętrznych, co bę-
dzie oznaczało konieczność zastoso-
wania grubszych warstw izolacji lub 
skorzystania z  innowacyjnych, ale 
droższych materiałów ocieplenio-
wych. Stolarka okienna i  drzwiowa 
spełniająca nowe przepisy może być 
droższa.
Drugi ważny wymóg to ogranicze-
nie konwencjonalnych źródeł ener-
gii grzewczej – przepisy zobowią-
zują inwestora do wprowadzenia 
systemu grzewczego korzystającego 
z  energii odnawialnej. Czy wymogi 
te rzeczywiście będą dla inwesto-
rów tak dużym wyzwaniem? Przede 
wszystkim przepisy te były wpro-
wadzane sukcesywnie od 2014 roku 
i  producenci, i  profesjonalni wyko-
nawcy zdążyli się już do nich przy-
gotować. W stosunku do zmian obo-
wiązujących od 2017 roku nie są one 
już tak rewolucyjne.
Na rynku są dostępne wszystkie ma-
teriały spełniające wymogi nowych 
przepisów, a  wykonawcy są na bie-
żąco szkoleni przez producentów 
w  stosowaniu nowych technologii 
i produktów. 

Własny dom – aspekty 
ekonomiczne
Na wybory mieszkaniowe 
Polaków wpływ mają 
przede wszystkim koszty 
poszczególnych rodzajów 
nieruchomości. Jak na razie nic 
nie wskazuje, by ceny mieszkań 
w budownictwie wielorodzinnym 
miały spadać, dlatego 
niektórzy eksperci uważają, 
że nadchodzącym trendem jest 
budowa domów jednorodzinnych. 
Również trwająca pandemia 
może sprawić, że budowa 
domu będzie bardziej opłacalna. 
Prawdopodobnie utrwaliła 
ona model pracy zdalnej, 
co powoduje konieczność 
zorganizowania wygodniejszych 
miejsc pracy w domach. 
Niekonieczne będzie trzymanie 
się aglomeracji – może więc 
dojść do sytuacji, w której 
wyższe ceny będą osiągać 
mieszkania również w małych 
miejscowościach, a ceny działek 
i budowa domu mogą być 
tam niższe. Nie zapominajmy 
też, że na rynku pierwotnym 
w budownictwie wielorodzinnym 
średnie ceny za metr dotyczą 
stanu surowego. Nabywca 
musi zainwestować niemałe 
pieniądze w wykończenie. 
Na rynku wtórnym mieszkania 
jak na razie nie tanieją. Własny 
dom znowu lepiej się opłaca 
– większy metraż za niższą cenę 
to atut, który na nowo polscy 
inwestorzy zaczęli doceniać. 
Są opinie, że inwestorzy 
posiadający oszczędności na 
budowę domu lub spełniający 
wymagania do przyznania 
kredytu, powinni właśnie teraz 
rozpocząć lub kontynuować 
prace budowlane czy też 
modernizacyjne.  
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1 stycznia 2021 r. wchodzi w Polsce 
w życie ostatni etap zaostrzonych 
przepisów dotyczących standardu 
energetycznego w budownictwie 
jednorodzinnym. Zgodnie 
z dyrektywą europejską 2010/31/UE 
wszystkie nowe budynki powinny 
się charakteryzować niemal 
zerowym zapotrzebowaniem 
na energię niezbędną do ich 
ogrzewania. Założenia te znane 
są wszystkim interesującym się 
budownictwem energooszczędnym 
– nowe przepisy zrównują bowiem 
standardowe wymogi z założeniami 
domów energooszczędnych. 

O tym, czy przegroda ma 
odpowiednią izolacyjność termiczną, 
decyduje jej współczynnik 
przenikania ciepła U. Według 
nowych warunków technicznych   
od 2021 r. współczynnik U dla 
poszczególnych przegród będzie 
musiał mieć wartości następujące:

 dla ścian zewnętrznych nie 
będzie mógł on wynosić więcej niż 

0,20 W/(m2.K), czyli tyle, ile obecnie 
wynosi maksymalna wartość U 
ścian domu energooszczędnego. 
Wartości te będą spełniały ściany 
warstwowe (mur z ociepleniem) 
oraz ściany jednowarstwowe 
wybudowane z materiałów 
murowych wypełnionych 
materiałem termoizolacyjnym; 

  współczynnik U całego 
okna nie może przekroczyć 
0,9 W/(m2·K) w oknach 
pionowych i 1,1 W/(m2·K) 
w dachowych. Producenci 

mają w ofercie produkty, które 
sprostają nowym wymogom, 
jest też dostępna stolarka okienna 
wyprzedzająca przepisy WT 2021. 
Aby okna miały izolacyjność cieplną 
Uw ≤ 0,9 W/(m2·K), standardem jest 
oszklenie trzyszybowe wypełnione 
argonem;

  dla dachów U nie może być 
wyższe niż 0,15 W/(m2·K). Oznacza 
to konieczność zwiększenia 
grubości izolacji np. z mat z wełny 
mineralnej do minimum 25 cm lub 
zastosowania innych materiałów, 
np. pianki poliuretanowej;

  dla podłóg na gruncie pod 
pomieszczeniami ogrzewanymi 
współczynnik U nie może wynosić 
więcej niż 0,3 W/(m2·K). Warstwa 
izolacji np. z XPS musi być minimum 
10-centymetrowa. 

Izolacyjność przegród zewnętrznych według 
nowych przepisów
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WYZWANIA NA RÓŻNYCH ETAPACH BUDOWY DOMU

Przygotowanie do startu budowy 
domu na wiosnę
Planowanie budowy domu to pierwszy etap, 
w którym należy skupić się na rozwiązaniach 
mających na celu zredukowanie kosztów 
ponoszonych na utrzymanie budynku. Jak 
jednak znaleźć taki projekt? Nowe standardy 
obowiązujące od 2021 roku nie są zaskoczeniem 
dla biur projektowych. Wiele dostępnych na 
rynku projektów architektonicznych domów 
jednorodzinnych już od kilku lat spełnia 
wymagania WT 2021. Przede wszystkim są to 
budynki o odpowiedniej formie architektonicznej. 
Zapotrzebowanie domu na ciepło można 
bowiem zmniejszyć, nadając mu odpowiedni 
kształt i w przemyślany sposób rozmieszczając 
w ścianach zewnętrznych przeszklenia. Bez 
problemu znajdziemy też gotowe projekty domów 
odznaczające się wartością wskaźnika EP poniżej 
70 kWh/(m2·rok), wyposażone w standardzie 
w pompę ciepła, wentylację mechaniczną 

z rekuperacją, a także system solarny, dzięki czemu te 
nie tylko oszczędzają energię, ale również aktywnie 
ją pozyskują, wykorzystując m.in. ciepło promieni 
słonecznych. Przewidziane w tych projektach rozwiązania 
ścian, dachu i stolarki mają obniżony dopuszczalny 
współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych.

Przeprowadzka w trudnym czasie
Gdy pomimo niesprzyjającej sytuacji, zakończyliśmy 
budowę, warto jak najszybciej przeprowadzić się 
do nowego domu. Zróbmy to nawet, jeśli wszystko 
nie jest dopięte na ostatni guzik! Będąc na miejscu, 
łatwiej skontrolujemy ostatnie prace, ponadto 
oswajamy się z nową przestrzenią stopniowo. 
„Wrastając” w nowe miejsce, być może zmienimy 
koncepcję aranżacji? Podczas przeprowadzki warto 
zadbać przede wszystkim o zachowanie wytycznych 
epidemicznych. Najlepiej ograniczyć się do pomocy 
osób, z którymi i tak przebywamy na co dzień. Jeśli 
potrzebujemy wsparcia, skorzystajmy z profesjonalnej 
firmy przeprowadzkowej – to większa gwarancja, 
że przestrzegają oni przepisów niż przypadkowi 
pomocnicy. 

Kontynuacja budowy – prace 
w czasie pandemii
Jeśli trwająca od wiosny epidemia nie skomplikowała 
nam planów i latem lub jesienią rozpoczęliśmy budowę 
domu, nie pozostaje nam nic innego jak jej kontynuacja. 
Przerywanie realizacji projektu na dłużej oznacza straty 
– przeprowadzka oddala się, a ewentualne odłożone 
pieniądze może pochłonąć inflacja. Gdy wracamy 
na budowę na wiosnę, część prac mamy zazwyczaj 
zaawansowanych. Być może osiągnęliśmy już stan surowy 
i kolejne etapy wymagają zatrudnienia innych fachowców. 
Wiosna może się okazać dobrym okresem pod tym 
względem – wielu wykonawców wróciło z zagranicy do 
Polski, ale zima to najwyższy czas, by rozejrzeć się za 
nowymi ekipami i zweryfikować harmonogram prac. Trzeba 
jednak zachowywać wszystkie zasady bezpieczeństwa, 
chociaż profesjonalne firmy i dostawcy materiałów 
dostosowali swoje działania do warunków bezpiecznej 
sprzedaży oraz montażu w panujących obostrzeniach. 
W czasie aktywnej pandemii naszą obecność na budowie 
zmniejszmy do niezbędnych wizyt.
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Nadbudowa
lub rozbudowa starego domu
Nadbudowa polega m.in. na adaptacji poddasza 
poprzez podniesienie ścianki kolankowej, 
dobudowanie nowej kondygnacji, podwyższenie 
istniejącej kondygnacji, wybudowanie nowego 
pomieszczenia nad garażem, podwyższenie 
ścian szczytowych. Rozbudowa to dobudowanie 
pomieszczeń do budynku z zajęciem części 
gruntu, które zwiększają powierzchnię zabudowy, 
Obie formy należą do dobrych sposobów 
na powiększenie przestrzeni mieszkalnej dla 
swojej rodziny. Być może to właśnie epidemia 
pokazała, że nasz dom jest za mały? Albo 
jest to jedyna możliwość, by zaoszczędzone 
pieniądze zainwestować w powiększenie 
rodzinnej własności i stworzenie np. domu 
wielopokoleniowego? Pamiętajmy jednak, 
że oprócz dużych kosztów, wiążą się z taką 
inwestycją spore kłopoty organizacyjne. Będą 
one uciążliwe szczególnie wtedy, gdy mieszkamy 
w remontowanym domu, a jeśli jest to czas 
wzmożonego zagrożenia epidemicznego, musimy 

WYZWANIA W ZALEŻNOŚCI OD SPECYFIKI INWESTYCJI 

Dom od dewelopera
To dobra alternatywa dla domu budowanego indywidualnie. 
Cieszy się coraz większą popularnością, bo oprócz zdjęcia 
z inwestora ciężaru prowadzenia inwestycji gwarantuje 
mieszkanie na osiedlu tworzącym spójną, harmonijną całość. 
Deweloper realizuje projekty na zakupionej przez siebie 
działce, w trakcie budowy lub po jej zakończeniu sprzedaje 
domy indywidualnym nabywcom. Po zakończeniu inwestycji 
odbieramy budynek w stanie do wykończenia, czyli w tzw. 
stanie deweloperskim. Naszym zadaniem będzie jedynie 
wykończenie domu. Zakup gotowego domu jest stosunkowo 
bezpieczny, chociaż zawsze warto dobrze sprawdzić 
dewelopera i dowiedzieć się, jaka jest jakość oddawanych 
przez niego budynków. Gdy wpłacamy pieniądze na początku 
inwestycji, kluczowa jest jego wiarygodność finansowa. 
Chociaż nasze pieniądze są chronione dzięki tzw. ustawie 
deweloperskiej to jednak w dobie nawracających pandemii, 
częściej mogą zdarzyć się upadłości firm.

Zakup domu na rynku wtórnym
Rynek wtórny jest bogaty w oferty domów, 
którymi Polacy interesują się w dobie epidemii. 
Eksperci mówią jednak, że pragnienia nie tak 
łatwo przekładają się na decyzje inwestycyjne. Na 
gotowe wygodne podmiejskie domy nadal mało 
kogo stać, najwięcej transakcji obserwuje się 
w przypadku niedrogich domów na wsi, siedlisk, 
działek letniskowych – te idą jak świeże bułeczki 
i z tego powodu uważajmy, bo można zwyczajnie 
przepłacić. Nie ulegajmy magii miejsca, sprawdźmy 
stan techniczny budynku. W przypadku rynku 
wtórnego najczęściej korzystamy z pośrednictwa 
agencji nieruchomości. W celu zapewnienia 
maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa dobrze 
jest najpierw przeprowadzić wstępną segregację 
ofert, organizowane są też wirtualne spacery po 
nieruchomości – warto z nich skorzystać.  

przecież liczyć się z bliską obecnością wykonawców. Ponadto 
zarówno nadbudowa, jak i rozbudowa nie są zwykłymi 
remontami z punktu widzenia przepisów. By były prowadzone 
zgodnie z prawem, wymagają załatwienia tych samych 
formalności, co budowa domu. Do wykonania obu rodzajów 
prac może wystarczyć zgłoszenie do urzędu. Jeśli nadbudowa 
lub rozbudowa są związane z ociepleniem budynku, można 
będzie skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. 
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ŻEBY ODPOWIEDZIALNIE CHRONIĆ SWOJE 
MIENIE, WARTO WYKUPIĆ UBEZPIECZENIE 
DOMU LUB MIESZKANIA. POLISA ZAPEWNI 
NAM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, A W RAZIE 
JAKICHKOLWIEK STRAT – ODSZKODOWANIE. 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Zawarcie umowy ubezpieczeniowej na nieruchomość i mienie 
nie jest obowiązkowe. Wyjątkiem jest ubezpieczenie mieszka-
nia albo domu nabytego bądź wybudowanego za środki pocho-

dzące z kredytu hipotecznego, kiedy to zwykle bank zobowiązuje kre-
dytobiorcę do zakupu polisy. Jednak takie ubezpieczenie obejmuje 
zazwyczaj tylko mury i stałe elementy. Jeśli chcemy chronić również 
przedmioty znajdujące się wewnątrz domu, czyli tak zwane mienie 
ruchome, musimy wykupić zakres rozszerzony ubezpieczenia domu/
mieszkania lub dodatkową opcję. 

POLISA
na nieruchomość 
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UBEZPIECZENIE DOMU LUB MIESZKANIA

Zakres ubezpieczenia i koszt polisy 
Oprócz murów budynku ubezpieczeniem objęte są tzw. stałe elementy. 
Są to wszelkiego rodzaju okładziny ścian, podłóg i sufitów, elementy 
urządzeń wodno-kanalizacyjnych (biały montaż), okna, drzwi, kuchnie 
gazowe i elektryczne, grzejniki przepływowe i podgrzewacze, tynki i powłoki 
malarskie, żaluzje i rolety oraz urządzenia sygnalizacji alarmowej, instalacje 
sygnalizacyjne, a także meble w zabudowie, szafy wnękowe itp. Powinniśmy 
ubezpieczyć również ruchomości domowe, czyli wszystkie rzeczy niebędące 
stałymi elementami i znajdujące się wewnątrz ubezpieczonego domu 
jednorodzinnego, garażu lub budynku gospodarczego położonego na posesji. 
Chodzi więc o meble, sprzęt elektroniczny, elementy dekoracyjne, odzież, 
obuwie, AGD, dokumenty, gotówkę, sprzęt turystyczny, sportowy i ogrodniczy 
itp. W większości towarzystw ubezpieczeniowych również zwierzęta 
domowe takie jak pies, kot lub rybki akwariowe traktowane są jako mienie 
ruchome. Sumę ubezpieczenia od kradzieży można ograniczyć np. do 50% 
wartości mienia, mając na względzie, iż złodzieje podczas włamania nie 
będą w stanie wynieść wszystkich rzeczy ruchomych z domu. Inaczej jest 
w przypadku ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, gdzie 
pożar może strawić wszystkie ruchomości domowe. Koszt polisy zależy 
od ubezpieczanej nieruchomości – jej metrażu, roku budowy, wyceny oraz 
lokalizacji, a także zastosowanych zabezpieczeń domu. Cena ubezpieczenia 
domu będzie zmieniać się w zależności od wybranego pakietu. Im szersza 
ochrona, tym wyższa składka. To także wynik sumy ubezpieczenia, na którą 
się zdecydujemy. Liczy się również wybór odpowiedniego ubezpieczyciela.

Polisa all risk 
Nazwa formuły sugeruje, że 
dotyczy ono wszystkich ryzyk. 
Ubezpieczyciel odpowiada 
za szkody spowodowane 
zdarzeniami losowymi 
(często takimi, których nie 
da się przewidzieć), ale 
trzeba jednak pamiętać, 
że i tu występują pewne 
ograniczenia (wyłączenia) – ich 
listę znajdziemy w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia (są 
to np. budynki przeznaczone 
do rozbiórki, pustostany, 
budowle niezwiązane na trwałe 
z gruntem, a także niektóre 
rodzaje mienia ruchomego). 
Zakres tego ubezpieczenia jest 
zwykle szerszy niż na bazie 
ryzyk nazwanych, mamy też 
opcję wykupienia rozszerzeń. 
Jest ono droższe, ale łatwiej 
uzyskać odszkodowanie. 

Ubezpieczenie na bazie 
ryzyk nazwanych
Oznacza, że ubezpieczyciel odpowiada 
wyłącznie za te szkody, które powstały 
wskutek zdarzeń zapisanych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia (OWU). Do zdarzeń 
tych należą m.in. pożar, uderzenie pioruna, 
wybuch, uderzenie pojazdu, upadek statku 
powietrznego, huragan, grad, lawina, deszcz 
nawalny, opad atmosferyczny, zapadanie bądź 
osunięcie się ziemi, napór śniegu lub lodu, 
dym i sadza, zalanie, trzęsienie ziemi. Warto 
zwrócić uwagę na liczbę ryzyk wymienionych 
w OWU – im ich więcej, tym lepiej. Poza 
tym powinniśmy zwrócić uwagę na definicje 
poszczególnych zdarzeń, bo mogą się one 
różnić istotnymi niuansami. 
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Polisa indywidualna
Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie uzyskać 
konsensus z sąsiadami, każdy z mieszkańców może 
mieć inne priorytety. Wówczas mamy możliwość 
ubezpieczenia tylko naszej części budynku, 
czyli własnego mieszkania. W artykule 198 kodeksu 
cywilnego działu dotyczącego współwłasności 
znajdziemy zapis mówiący o tym, że każdy ze 
współwłaścicieli danego budynku może rozporządzać 
swoim udziałem bez zgody sąsiadów, co oznacza, że 
mamy pełne prawo podpisać polisę ubezpieczeniową 
dotyczącą jedynie swojego mieszkania. Ubezpieczyciel 
ustala wysokość ubezpieczenia adekwatnie do 
wartości udziału osoby ubezpieczanej we własności 
całego budynku. Jest to możliwe nawet w domu 
jednorodzinnym, gdzie mieszka kilka pokoleń. Nie 
dotyczy to jednak małżonków, którzy są postrzegani 
jako współwłaściciele tej samej części domu. 
Wysokość ewentualnego odszkodowania ustala się 
jako udział w szkodzie w proporcji do udziału we 
własności całej nieruchomości osoby ubezpieczonej. 
Niestety, nawet jeśli postanowimy ubezpieczyć 
cały budynek bez udziału sąsiadów, wówczas przy 
wypłacie odszkodowania każdy z właścicieli otrzyma 
proporcjonalną do swej własności kwotę, nawet ten, 
który nie opłacił polisy. 

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA W BUDYNKU KILKURODZINNYM
Specyfika budynku wielorodzinnego
Jak ubezpieczyć mieszkanie od zalania, wichury, awarii, 
kradzieży itp., gdy znajduje się ono we wspólnej z inną 
rodziną lub rodzinami nieruchomości? W takiej sytuacji 
mamy do czynienia z częścią budynku, której jesteśmy 
właścicielem oraz strefami i elementami należącymi 
do przestrzeni wspólnej. Jak i kto powinien wykupić 
ubezpieczenie, gdy boimy się, że np. zalegający śnieg 
spowoduje uszkodzenie dachu? Właściciele ostatniej 
kondygnacji czy wszyscy mieszkańcy budynku? 
A w zabudowie bliźniaczej czy możemy ubezpieczyć 
tylko pół dachu? Dylematów dotyczących zakresu 
ubezpieczenia jest wiele. Mieszkanie w kilkurodzinnym 
budynku stanowi część wydzieloną do wyłącznego użytku 
danej rodziny. Natomiast niewydzielonymi przestrzeniami 
wspólnymi są według Ustawy o własności lokali 
te części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie 
do użytku właścicieli lokali – jest to wspólna strefa 
wejścia, schody, elewacja, dach itp.  

Ubezpieczenie budynku na współwłasność
Jeśli właściciele mieszkań są osobami fizycznymi i użytkują 
nieruchomość na cele mieszkalne, najdogodniejszą sytuacją 
jest porozumienie między mieszkańcami i ubezpieczenie 
wspólne. Wówczas obejmuje ono cały budynek. Wszyscy sąsiedzi 
występują zarówno jako ubezpieczający, jak i ubezpieczeni. Na 
polisie może widnieć tylko jedno nazwisko osoby, na którą jest 
wystawiona, dlatego konieczne jest sporządzenie załącznika 
zawierającego dane współwłaścicieli, wraz z procentowym ich 
udziałem. Podział składki jest klarowny i proporcjonalny. W takiej 
sytuacji wszyscy współwłaściciele budynku są uprawnieni do 
otrzymania odszkodowania. Uzyskają wypłatę proporcjonalną do 
wysokości udziału we wspólnej nieruchomości. Czyli w bliźniaku 
będzie to po ½ kwoty, a np. w czterorodzinnym budynku wyniesie 
ona ¼. Jeśli mieszkania mają nieproporcjonalne powierzchnie 
lokali, wysokość procentowego udziału w nieruchomości 
określa zapis w akcie notarialnym. Można też razem na jednej 
polisie ubezpieczyć części wspólne, a oddzielnie każdy lokator 
ubezpiecza tylko własne mieszkanie. Zasady postępowania 
względem wspólnej nieruchomości reguluje kodeks cywilny. 
Warto wiedzieć, że w świetle prawa budowlanego budynek 
z wydzielonymi dwoma lokalami mieszkalnymi to w 
nomenklaturze nadal dom jednorodzinny.
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UBEZPIECZENIE DOMU W BUDOWIE

Wyłączenia od ubezpieczenia budowy
Zazwyczaj zakres ochrony nie obejmuje zalania deszczem, 
podtopienia w wyniku podniesienia poziomu wód gruntowych, 
przepięcia. Niestety domy w budowie są zbyt często na to narażone 
i ubezpieczyciele o tym doskonale wiedzą, więc nie chcą 
ryzykować finansowo. Firmy wyłączają też spod ochrony błędy 
konstrukcyjne zaistniałe na etapie projektowania budynku. Nie 
wypłacą też ani grosza za szkody powstałe w wyniku prowadzenia 
prac budowlanych. Wyłączeniu podlegają także szkody powstałe 
w wyniku aktów terroryzmu, działań wojennych czy niepokojów 
społecznych. Dopóki dom nie ma okien, drzwi i bramy garażowej, 
nie ubezpieczymy go również przed kradzieżą w podstawowej 
stawce, niektóre firmy mają w ofercie takie rozszerzenie polisy 
po dodatkowej opłacie. Firmy nie chcą też ubezpieczać sprzętu, 
materiałów i narzędzi budowlanych składowanych w jakiejś 
komórce na placu budowy, a tym bardziej pozostawionych „pod 
chmurką”. Czasami odszkodowanie za kradzież będzie nam 
przysługiwało, ale tylko jeśli mamy podpisaną umowę z firmą 
ochroniarską i dom jest podłączony do systemu monitoringu. 
Ubezpieczyciele z reguły nie chcą obejmować ochroną budów na 
terenach zalewowych lub szkód górniczych, a jeśli już, to ustalają 
w tych przypadkach bardzo wysokie ceny za wykupienie polisy.

Czy polisa na dom w budowie 
się opłaca? 
Ubezpieczenie budowy domu ma w swoich 
ofertach wiele firm ubezpieczeniowych. 
Umowę z ubezpieczycielem podpisuje się 
w momencie, gdy dom jest już budowany. Za 
dom w budowie można też uznać nadbudowę 
lub rozbudowę domu istniejącego. Zanim 
zdecydujemy się wykupić polisę, powinniśmy 
najpierw zastanowić się, czy potrzebujemy 
takiej ochrony i czy jest ona opłacalna. Jeśli 
budujemy z kredytu, ubezpieczenie domu 
w budowie będzie wymagane przez bank, jeśli 
ze środków własnych, jest dobrowolne. Zanim 
zdecydujemy się na wykupienie polisy, trzeba 
dokładnie porównać oferty ubezpieczycieli, 
koncentrując się na sprawdzeniu jej zakresu 
ochrony. Cena ubezpieczenia będzie zależała 
od tego, na jaką kwotę zostanie ubezpieczona 
nieruchomość, Wpływa na nią też lokalizacja 
domu, czas trwania polisy i ewentualnych 
rozszerzeń zakresu ubezpieczenia. Koszt polisy 
można sprawdzić, korzystając z kalkulatorów, 
jakimi dysponują internetowe porównywarki 
ubezpieczeń. Polisy ubezpieczające dom 
w budowie zwykle zawierane są na okres 

12 miesięcy, następnie taką polisę można przedłużyć na 
kolejny rok. Gdy termin wygaśnięcia polisy nie pokrywa się 
z terminem odbioru technicznego, mamy dwa rozwiązania 
– zmienić w umowie przedmiot ubezpieczenia na dom mieszkalny 
(i skorzystać z niedostępnych wcześniej rozszerzeń), pokrywając 
różnicę w składce lub wystąpić do ubezpieczyciela o zwrot 
niewykorzystanej składki.

Co można ubezpieczyć 
na budowie?
Ubezpieczenie obejmuje swym zakresem dom, 
ale nie tylko. Często uwzględnia też inne budynki 
na posesji, elementy małej architektury trwale 
połączone z gruntem, szambo i ogrodzenie działki. 
Ochronie nie będzie natomiast podlegał sam teren, 
na którym budujemy dom. Ubezpieczenie budowy 
gwarantuje nam odszkodowanie w przypadku 
pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu czy nawet 
katastrofy pojazdu powietrznego lub naziemnego, 
gradobicia, trzęsienia ziemi. To zakres podstawowy, 
który za dopłatą można poszerzyć o powódź, 
huragan, osuwiska itp. Umowy z ubezpieczycielami 
warto dokładnie czytać, bo często najważniejsze 
ich fragmenty wyszczególnione są mikroskopijną 
czcionką. Nie zdziwmy się, gdy ubezpieczyciel 
wymieni w polisie tak zwaną kwotę udziału 
własnego. To nasz wkład na pokrycie kosztów 
szkody, odjęty od sumy wypłaconego 
odszkodowania.
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PERSPEKTYWA REMONTU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MOŻE PRZYTŁACZAĆ, 
JEŚLI JEDNAK SIĘ DO NIEGO DOBRZE PRZYGOTUJEMY, WSZYSTKIE PRACE 
PRZEBIEGNĄ SPRAWNIE I BEZ NERWÓW. 

Remont elewacji

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Zimowe długie wieczory to do-
bry czas na zaplanowanie 
wszelkich prac, które chcieli-

byśmy przeprowadzić w  ciepłe mie-
siące. Jedną z  nich jest właśnie re-
mont elewacji, zazwyczaj przekła-
dany z  roku na rok, ponieważ wiąże 
się on z  niemałym bałaganem oraz 
sporymi wydatkami. Jednak nie 
zwlekajmy z odświeżeniem ścian ze-
wnętrznych zbyt długo, gdyż niewiel-

kie ubytki i  pęknięcia będą się po-
większać, prowadząc do stopniowej 
destrukcji budynku. Problemem 
mogą być również pleśń i  glony 
czy wilgoć. Ponadto znisz-
czona elewacja nie najle-
piej świadczy o  jego właści-
cielach, a i domownikom nie-
miło jest wracać po ciężkim 
dniu pracy do odrapanego 
domu. A może warto pomyśleć 
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nie tylko o odświeżeniu czy naprawie 
ubytków, ale też o termomoderniza-
cji budynku? Ocieplenie domu przy-
niesie wymierne korzyści –  popra-
wimy zarówno komfort termiczny 
we wnętrzach, jak i  zaoszczędzimy 
na rachunkach za ogrzewanie. 
Warto wykorzystać zimowe miesiące 
na znalezienie ekipy remontowej, 
a  także przejrzenie oferty niezbęd-
nych materiałów. Producenci oraz 
składy budowlane chcąc uniknąć 
ich zalegania w magazynach, bardzo 
często mają korzystne, posezonowe 
promocje. Jeśli tylko mamy gdzie 
składować materiały, warto zakupy 
wykonać właśnie teraz. 

ZAPLANUJMY ZAKRES PRAC
Zazwyczaj elewacja wymaga od-
nowienia po maksymalnie 10 la-
tach. Zanim jednak określimy za-
kres prac, należy dokładnie przyj-
rzeć się ścianom. Czasami wy-
starczy skuć odparzone tynki, 
oczyścić, zagruntować i  pomalo-
wać powierzchnie. Ocenę faktycz-
nego stanu należy zlecić fachow-

com, którzy ustalą przyczyny ewen-
tualnych uszkodzeń widocznych na 
powierzchni ścian i  zaproponują 
odpowiedni „program naprawczy”, 
np. w jaki sposób zapobiec zawilgo-
ceniu. Niestety wiekowe domy wy-
magają większych nakładów pracy, 
gdyż odświeżenie ścian wypadałoby 
połączyć z dociepleniem domu. Do-
tyczy to szczególnie budynków kil-
kudziesięcioletnich, które do tej 
pory nie były docieplane – w więk-
szości nie spełniają one obowiązu-

 PRZEPROWADZAJĄC 
AKTUALNIE REMONT 

ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, 
MOŻNA SKORZYSTAĆ Z ULGI 
TERMOMODERNIZACYJNEJ. 
WŁAŚCICIEL DOMU I KAŻDY 
WSPÓŁWŁAŚCICIEL MOŻE 
ODLICZYĆ OD PODSTAWY 

OPODATKOWANIA 
DO 53 TYS. ZŁ. 

jących norm dotyczących izolacyj-
ności cieplnej! Warto uświadomić 
sobie, że już od stycznia 2021 roku 
 współczynnik przenikania ciepła 
U  ścian może maksymalnie wyno-
sić 0,20  W/(m2·K), a  dla przykładu 
w 1983 roku wartość ta była ponad 
trzykrotnie wyższa – 0,75 W/(m2·K)! 
Remontując elewację, pomyślmy 
o  wymianie lub odświeżeniu okien 
i drzwi zewnętrznych, a także orynno-
wania, tak aby elementy te nie szpe-
ciły odnowionego domu. 

REMONT ELEWACJI RAZEM 
Z TERMOMODERNIZACJĄ
Chcąc ocieplić dom, nie wystarczy 
przyklejenie 10 lub 15 cm warstwy 
styropianu czy wełny mineralnej. 
Aby termomodernizacja przyniosła 
wymierne korzyści, powinniśmy się 
do niej dobrze przygotować. Przede 
wszystkim należy przeprowadzić 
badanie termowizyjne domu – zle-
camy je specjaliście. Pozwoli ono 
wykryć miejsca, przez które ucieka 
najwięcej ciepła. Zazwyczaj są to 
okna i  to je wymieniamy w  pierw-
szej kolejności, a dopiero potem 
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ocieplamy dom. Kolejnym krokiem 
jest wykonanie audytu energetycz-
nego, określającego aktualne straty 
ciepła. Profesjonalista sporządzi 
projekt, w  którym dobierze opty-
malną grubość ocieplenia nowej 
elewacji. Oczywiście możemy za-
stosować grubszą warstwę, ale nie 
wpłynie ona  znacząco na komfort 
cieplny we wnętrzach, poniesiemy 
za to  większe koszty związane z za-
kupem materiału ociepleniowego 
i  robocizny. Fachowiec oceni po-
nadto stan ścian zewnętrznych, czy 
dochodzi do kondensacji pary wod-
nej, zawilgocenia itp. Ważny jest 
także układ warstw i jakość użytych 
materiałów – nie oszczędzajmy pod-
czas ich zakupu, wybierzmy pro-
dukty, pochodzące od renomowa-
nych producentów.

MALOWANIE ELEWACJI
Najłatwiejszym sposobem na od-
nowienie elewacji jest jej pomalo-
wanie, oczywiście pod warunkiem, 
że stary tynk jest w dobrym stanie. 
Pracę tę możemy wykonać samo-
dzielnie. Niewielkie ubytki uzupeł-
nia się zaprawą tynkarską, starając 
się nadać fakturę zbliżoną do reszty 
powierzchni. Niezwykle ważny jest 
dobór właściwej farby. Powinna ona 
charakteryzować się odpornością 
na zabrudzenia, trwałością koloru, 

a  także wysoką paroprzepuszczal-
nością (jest to szczególnie ważne 
w  przypadku ścian ocieplonych 
wełną mineralną i  wykończonych 
tynkiem). Właściwości takie mają 
farby mineralne, ale ich trwałość jest 
stosunkowo niewielka. Optymal-
nym wyborem będzie użycie farb si-
likatowych lub specjalnych do reno-
wacji obiektów zabytkowych. 

Nowoczesne imitacje 
Planując remont elewacji, warto 
wykorzystać materiały, które 
zastąpią naturalne okładziny, a są 
tanie i szybkie w realizacji.

 Elastyczne deski elewacyjne. 
Perfekcyjnie odwzorowują 
naturalne drewno wraz z fakturą 
usłojenia i sęków. Dzięki niskiej 
wadze współgrają z każdym 
systemem dociepleń budynku.

 Tynk imitujący drewno.  
Drobnoziarnisty tynk silikonowy 
imitujący deski w formie gotowej 
pasty. Rysunek słojów wykonuje 
się specjalnym przyrządem lub 
przy pomocy szablonów.  

 Elastyczny beton 
architektoniczny.
Dostępny w rolce lub płytach 
doskonale imituje betonowe 
wykończenie ścian. Mały 
ciężar oraz łatwe mocowanie 
umożliwiają zastosowanie 
w systemach ociepleń domów.

 Tynk imitujący beton
Gotowy do użycia stylizowany 
na beton architektoniczny 
tynk umożliwiający uzyskanie 
porowatych powierzchni 
powstałych po zdjęciu 
szalunków. Stosowany 
w systemach ociepleń. 
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 REKLAMA 

Do malowania potrzebne są narzę-
dzia – musimy zaopatrzyć się w pę-
dzel, wałek lub przyspieszający 
pracę pistolet natryskowy. 

ODMIANA WIZERUNKU 
– NIEZBĘDNY PROJEKT
Remontując dom, możemy od-
mienić całkowicie jego charakter, 
np. stosując dodatkowe zdobienia. 
Słupy elewacyjne, cokół czy wej-
ście do domu możemy wykończyć 
w  zupełnie inny niż dotąd sposób, 
np. zastosować inny kolor, pokryć 
płytkami klinkierowymi lub z  ży-
wic elastycznych, blachą, panelami 
drewnianymi, kamieniem natural-
nym czy betonem architektonicz-
nym. Można też połączyć dwa ko-
lory, wyróżniając kondygnacje lub 
korygując w  ten sposób proporcje 
budynku. Dostępność dobrej jako-
ści materiałów wykończeniowych 
jest gwarantem dobrego rezultatu 
pod warunkiem, że ich wybór po-
przedzony będzie projektem. 

Dobre wykonawstwo
Zima to także dobry czas na 
znalezienie ekipy remontowej. 
Najlepiej zatrudnić fachowców 
z polecenia, którzy mogą 
pochwalić się swoimi 
realizacjami, przebytymi 
szkoleniami oraz certyfikatami. 
Coraz popularniejszą formą 
poszukiwania wykonawców 
jest internet. Do dyspozycji 
mamy popularne wyszukiwarki 
internetowe, różne strony 
katalogowe, a także fora 
poświęcone wszelkim remontom. 
Na pewno kryterium wyboru 
nie powinna być najniższa cena 
– to tylko pozorna oszczędność, 
ponieważ zazwyczaj będziemy 
musieli szybko przeprowadzić 
ponowny remont. Specjaliści 
powinni przygotować 
harmonogram prac, dzięki czemu 
przebiegną one szybko. Pozwoli 
on także na kontrolę każdego 
etapu remontu. Pamiętajmy, by 
zawrzeć z wykonawcą umowę 
na piśmie! 
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GENERALNY REMONT 
KUCHNI WIĄŻE SIĘ 
Z DUŻYMI WYDATKAMI, 
ALE MOŻNA POPRAWIĆ 
JEJ FUNKCJONALNOŚĆ 
I NADAĆ MODNY SZNYT 
ZA POMOCĄ PROSTYCH 
ORAZ TANICH TRIKÓW. lifting kuchni

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

SZYBKI
Na zakres prac remontowych 

w  kuchni wpływ mają zarówno 
nasze potrzeby, jak i  zasob-

ność portfela. Można bowiem wymienić 
całe umeblowanie, kuchenne urządzenia 
AGD, oświetlenie czy też okładziny podło-
gowe i ścienne, ale można też spróbować 
je odnowić czy doposażyć. Wiele z  tych 
prac z  powodzeniem wykonamy we wła-
snym zakresie – a  to oznacza wymierne 
oszczędności finansowe i  daje ogromną 
satysfakcję!

PRACE NA FRONCIE
Fronty szafek kuchennych należą do ele-
mentów najbardziej narażonych na znisz-
czenie i  to często one są dla nas bodźcem 
do wymiany zabudowy kuchennej na nową. 
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Jednak jeśli korpusy szafek oraz półki 
czy szuflady działają sprawnie, może 
warto pomyśleć jedynie o  wymianie 
lub odnowieniu ich frontów? Gdy nie są 
one uszkodzone mechanicznie –  nie 
mają zniszczonych krawędzi, wyraź-
nych pęknięć czy innych ubytków, 
a  jedynie są zarysowane lub trwale 
poplamione – może wystarczy ich od-
świeżenie poprzez malowanie lub wy-
kończenie okleiną meblową. Do malo-
wania można przystąpić, jeśli drzwi 
szafki są drewniane, wykończone for-
nirem lub płytą drewnopochodną. Do-
brym wyborem będą farby kryjące 
przeznaczone do malowania drewna. 
Są to najczęściej wydajne produkty 
wodorozcieńczalne akrylowe, matowe 
lub błyszczące. Tworzą one powłokę 
odporną na zmywanie, działanie de-
tergentów i  zarysowania. Ich atutem 
jest modna i  ponadczasowa kolory-
styka – od odcieni bieli przez szaro-
ści i  beże, błękity, delikatne zielenie 
po fiolet, brąz i czerń. Jeśli fronty są 
drewniane, warto zachować ich na-
turalną strukturę i odnowić je transpa-
rentną farbą przeznaczoną do mebli, 
co daje efekt woskowanego drewna. 
Polecanym sposobem na stworzenie 
nowego wizerunku szafek jest także 
wykończenie ich frontów samoprzy-
lepnymi, łatwo zmywalnymi okleinami 
– gładkimi lub z  wzorem, naśladują-
cym np. rysunek różnych gatunków 
drewna. Mają one zazwyczaj 45-90 cm 
szerokości, dzięki czemu z  łatwością 
dobierzemy odpowiednią szerokość 
okleiny, co pozwoli uniknąć łączeń na 

froncie. Większy koszt poniesiemy, je-
śli zdecydujemy się na wymianę fron-
tów szafek. Gotowe, w  typowych wy-
miarach są choćby do nabycia w wielu 
składach budowlanych czy sklepach 
z  wyposażeniem wnętrz. W  ich ofer-
cie są także blendy, zaślepki i  listwy 
zwieńczające, które pozwolą na spójne 
oraz precyzyjne odnowienie zabudowy 
kuchennej.

DOPOSAŻENIE SZAFEK 
Lifting szafek często nie oznacza jed-
nak tylko odświeżenia frontów. To 

również dobry moment, by unowo-
cześnić ich wnętrze. Zdecydujmy się 
na rozwiązania bardziej praktyczne 
i wygodniejsze niż typowe półki. Do-
tyczy to szczególnie dolnych szafek. 
Warto w  nich zamontować funkcjo-
nalne szuflady, które dzięki możli-
wości pełnego wysuwu dają wgląd 
w całą ich zawartość. Szuflady służą 
dzisiaj nie tylko do przechowywania 
sztućców czy małych sprzętów i na-
rzędzi kuchennych. Mogą być na 
tyle głębokie, że znajdzie się w nich 
miejsce na zastawę kuchenną 
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czy garnki. Ich utrzymaniu w  po-
rządku służą specjalne ogranicz-
niki czy organizery, tworzące we-
wnętrzne podziały. W  małej kuchni 
warto zamontować tzw. wyciąg pod-
blatowy, który ma taki sam mecha-
nizm jak szuflada. Po wysunięciu 
tworzy dodatkową przestrzeń robo-
czą. Do bardzo funkcjonalnych na-
leży także szuflada pod zlewozmy-
wak, która pozwoli optymalnie wy-
korzystać tę trudną do zagospoda-
rowania i  utrzymania w  czystości 
przestrzeń. Do najbardziej efek-
tywnych można zaliczyć taki mebel 
z  wewnętrznymi szufladami. Szu-
flada zamontowana tuż pod blatem 
jest zazwyczaj płytka i  odpowied-
nio wyprofilowana, tak by zmie-
ściła drobne przybory służące czy-
stości. Poniżej są zazwyczaj usytu-
owane kosze-sortowniki. Przydatna 
jest też szuflada pod piekarnik, która 
może służyć do podtrzymywania 
odpowiedniej temperatury potraw.  
By skutecznie wykorzystać miejsce 
w kuchni, warto podczas jej liftingu 
wymienić stare szafki na cargo, czyli 
wysuwane kosze metalowe. Jednak 
ich montaż nie należy do łatwych.

NOWY BLAT 
Często elementem psującym ob-
raz kuchni są blaty robocze. Two-
rzą duże, widoczne dla wszystkich 
płaszczyzny, a  często mają kontakt 
z  wysoką temperaturą, nożem, roz-
laną wodą czy wilgocią pochodzącą 

z  innych źródeł. Narażone na ta-
kie czynniki bywają wypaczone, po-
cięte, zarysowane czy odbarwione. 
Wówczas wystarczy je wymienić, by 
kuchnia odzyskała blask. Sprawny 
majsterkowicz bez problemów po-
radzi sobie z  montażem nowego 
blatu z  płyt drewnopochodnych czy 
też drewnianego. Stosunkowo mało 
kosztowny będzie zakup blatu z płyt 
drewnopochodnych. Do wyboru 
mamy bardzo efektowne warianty 
– blaty bardzo wiernie odtwarzają 
strukturę i  rysunek różnych gatun-
ków drewna czy kamienia. Warto 
wybrać nowoczesny produkt o  gru-
bości  38 mm i prosto wykończonych 
krawędziach. Ich standardowa sze-

rokość wynosi 60 cm. Klasy doda też 
wnętrzu wybór blatu z  drewna kle-
jonego. Wykonuje się je z gatunków 
takich jak sosna, jesion, dąb, mod-
rzew, badi, bambus, jatoba czy mer-
bau. Najtańsze będą oczywiście so-
snowe. Gotowe blaty drewniane 
mają prostą krawędź. Najczęściej 
ich grubość wynosi 27, 38 mm, sze-
rokość 60, 65 cm, a długość do 3 m. 

ŚCIANA ODMIENIONA
To również element często wymaga-
jący zmian. Przeważnie ścianę nad 
blatem wykańcza się płytkami cera-
micznymi, jeśli ich design nie prze-
trwał próby czasu, z  łatwością zmie-
nimy ten wizerunek za pomocą 
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farb lub żywic epoksydowych do pły-
tek ceramicznych. Mają one odpo-
wiednią przyczepność do ceramicz-
nego podłoża, a  wykończone nimi 
płytki będą odporne na szorowanie, 
wilgoć, uszkodzenia mechaniczne, 
odbarwienia i  środki chemiczne. 
Żywic nie należy jednak stosować 
w kuchniach, w których ściana jest 
dobrze nasłoneczniona – pod wpły-
wem światła naturalnego wykoń-
czona żywicą płaszczyzna może 
przybrać żółty odcień. Pamiętajmy, 
że najpierw malujemy fugi, a  potem 
płytki. Odwrotnie postępujemy tylko 
wówczas, gdy chcemy wyróżnić spo-
iny innym kolorem.
Do rozwiązań bardzo modnych, 
możliwych do wykonania własnym 
sumptem, zalicza się także wykoń-
czenie ściany nad blatem farbami 
tablicową i  magnetyczną. Jeśli tę 
drugą potraktujemy jako bazową, 
a pierwszą jako warstwę wierzchnią 
otrzymamy wielofunkcyjną płasz-
czyznę, która otwiera przeróżne 
możliwości aranżacyjne. Ściana bę-
dzie spełniać funkcję magnesu, je-
śli nałożymy co najmniej dwie war-
stwy farby. Mało kłopotliwe do za-
montowania, a przy tym efektowne 
będą trójwymiarowe panele 3D, które 
mogą mieć formę kół, kropli lub fal. 
Są bardzo trwałe, odporne na uszko-
dzenia mechaniczne oraz paroprze-
puszczalne. Można je malować far-
bami emulsyjnymi. Ścianę można 
wykończyć też farbami lub tynkami 

strukturalnymi, dającymi np. efekt 
modnego betonu czy ponadczaso-
wego trawertynu.
Do atrakcyjnych należą także tapety. 
Odpowiednie będą wykonane z  pła-
skiego winylu. Są one odporne na za-
rysowania i  można je wielokrotnie 
zmywać, a  nawet szorować. Koloryt 
w nieco monotonną i przewidywalną 
zabudowę kuchenną wniosą rów-
nież fototapety. Do kuchni warto wy-
brać fototapetę winylową na podkła-
dzie z flizeliny z warstwą wierzchnią 
z  laminatu i  folii. Nadruki graficzne 
można także wykonywać na płytach 
pleksi czy też na cienkiej blasze alu-
miniowej oraz na szkle.

OSTATECZNY SZNYT
Wpływ na nowy wizerunek kuchni 
mają również elementy wyposażenia 
oraz świeże dekoracje. Trudno wy-
obrazić sobie w odświeżonej kuchni 
stare, porysowane kubki, obite fili-
żanki czy misy. To także nie miej-
sce na zardzewiałą suszarkę lub po-
kryty kamieniem czajnik. Ich wy-
miana w  stosunku do wydatków 
na inne kuchenne detale jest na-
prawdę mało kosztowna. Warto też 
ozdobić kuchnię stylowym obra-
zem, modną lampą i  oczywiście 
nową osłoną okna. Nowoczesny wy-
gląd pomogą zbudować choćby ro-
lety rzymskie.

Inwestycja w energooszczędne 
wyposażenie
Odnawianie kuchni to także dobry moment 
na wymianę sprzętów AGD na urządzenia 
energooszczędne, ich zakup może przyczynić 
się do znacznego ograniczenia zużycia energii 
elektrycznej. Wybierając ten sprzęt, zwróćmy 
uwagę na klasę efektywności. Najbardziej 
oszczędne pod względem ilości zużywanej 
w ciągu roku energii są sprzęty klasy A, każdy 
z dodanych plusów obniża zużycie energii o 10%. 
Do niezbędnego zestawu AGD należy lodówka,  
kuchenka lub powszechnie wybierane piekarnik 
oraz płyta kuchenna. Ich zabudowa nadaje kuchni 
bardziej nowoczesny sznyt. Sprzęt powinien być 
dopasowany do potrzeb użytkowników – ich liczby 
oraz nawyków żywieniowych – nie w każdej rodzinie 
sprawdza się duża lodówka czy czteropalnikowa 
płyta grzewcza. Te ostatnie mogą być pięcio-, 

cztero-, dwu-, a także jednopalnikowe. Konkurentami 
dla gazowych, elektrycznych i ceramicznych są coraz 
chętniej stosowane płyty indukcyjne, które zalicza się do 
najbardziej energooszczędnych.
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STARE, ZNISZCZONE DRZWI SZPECĄ 
WNĘTRZA. JEDNAK ICH WYMIANA 
WIĄŻE SIĘ ZE SPORYM WYDATKIEM 
I BAŁAGANEM. SĄ JEDNAK SPOSOBY NA 
SZYBKĄ I NIEDROGĄ ICH RENOWACJĘ. 

od(nowa)

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Przywrócenie drzwiom efektownego wyglądu nie 
musi być kosztowne – wystarczy dobry pomysł i so-
lidne wykonanie. Renowacji możemy poddać zarówno 

te zewnętrzne, jak i wewnętrzne, drewniane czy z płyt. 

DRZWI
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Pamiętajmy również o odświeże-
niu futryn. Co ważne, jeśli miesz-
kamy w bloku, to często wygląd kla-
tek schodowych jest ujednolicony 
– w takim przypadku pozostaje nam 
jedynie możliwość ingerencji od 
strony mieszkania. 

ŁATWE MALOWANIE 
Najbardziej popularnym sposobem 
na odnowienie drzwi jest ich prze-
malowanie. Zaczynamy od zdję-
cia skrzydła (chociaż nie jest to ko-
niecznością) i odkręcenia wszyst-
kich metalowych elementów, np. za-
wiasów i klamki. Jeśli ich demontaż 
jest niemożliwy, to należy je dokład-
nie okleić taśmą. Miejsce, w którym 
będą prowadzone prace, zabezpie-
czamy folią malarską. Odkręcone 
skrzydło możemy oprzeć o ścianę 
lub położyć np. na stabilnych kloc-
kach na podłodze. Następnie usu-
wamy luźne, słabo trzymające się po-
włoki malarskie lub lakiernicze. Szpa-
chlówkami uzupełniamy ubytki, nie-
wielkie rysy możemy zamaskować 
woskiem retuszującym czy korek-
torem bawiącym i szlifujemy coraz 
drobniejszym papierem ściernym. 
Jeśli drzwi są w dobrym stanie, wy-
starczy je umyć i  odtłuścić, dobrze 
też je zmatowić papierem ściernym. 
Pamiętajmy, że malowanie drzwi ma 
na celu nie tylko poprawienie ich 
atrakcyjności, ale również ich dłu-
gotrwałe zabezpieczenie. Z tego po-
wodu należy wybierać wyłącznie do-

bre jakościowo farby, a te, które mają 
pokryć drzwi wejściowe do domu 
jednorodzinnego, muszą być dodat-
kowo odporne na warunki atmos-
feryczne. Farby różnią się czasem 
schnięcia, stopniem krycia (najczę-
ściej wystarczą 2-3 warstwy) oraz za-
lecaną metodą aplikacji – czytajmy 
zatem dokładnie informacje na opa-
kowaniu. Malowanie drzwi zaczy-
namy od trudno dostępnych miejsc, 
detali, a następnie pokrywamy 
większe powierzchnie. Farbę rozpro-
wadzamy równomiernie, aż do uzy-
skania równej warstwy. Pracę prze-
rwijmy, dopiero gdy skończymy ma-
lować jedną powierzchnię skrzydła 
i nie nanośmy poprawek w trakcie. 

USUWANIE STARYCH 
POWŁOK
Z drzwi drewnianych stare powłoki 
lakiernicze (zazwyczaj kiedyś sto-
sowane były farby olejne) możemy 
usunąć opalarką – działa na podob-
nej zasadzie jak suszarka do włosów. 
Pod wpływem gorącego powietrza 
farba kurczy się i na jej powierzchni 
powstają bąble. Ciepłą jeszcze war-
stwę zeskrobujemy delikatnie za po-
mocą szpachelki. Uważajmy jednak 
z opalarką i nie trzymajmy jej zbyt 
blisko czyszczonych powierzchni, 
gdyż możemy spalić farbę i z  niszczyć 
 znajdujące się pod nią drewno. Stare 
powłoki usuniemy także specjal-
nymi środkami chemicznymi. Nakła-
damy je pędzlem na całą powierzch- nię i po upływie czasu określonego 

przez producenta preparatu szpa-
chelką zeskrobujemy farbę. Osoby, 
które mają wprawę w pracach sto-
larskich, mogą łuszczącej się war-
stwy pozbyć za pomocą cykliny do 
drewna – nieodpowiednie prowadze-
nie urządzenia może bowiem spowo-
dować ubytki i rysy. Pamiętajmy, że 
podczas wszystkich prac należy za-
stosować maskę, rękawice i okulary 
ochronne. 

FARBY TO NIE WSZYSTKO
Najczęściej drzwi malujemy far-
bami akrylowymi, alkidowymi, kredo-
wymi czy tablicowymi. Swoją popu-
larność zawdzięczają dobremu kry-
ciu, ponadto po farbie tablicowej 
można bezkarnie rysować, co do-
cenią szczególnie małe dzieci. 
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Do drewnianych drzwi chętnie wy-
bierane są także barwiące bejce i la-
kiery. Preparaty te uwidaczniają ry-
sunek słojów i jednocześnie dobrze 
zabezpieczają przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz wilgocią. Dość 
popularne są również woski, ole-
jowoski i oleje, które wnikając głę-
boko w  strukturę drewna, chronią 
je, pozwalają mu oddychać i odda-
wać wilgoć na zewnątrz. 
Do nanoszenia farby musimy użyć 
oczywiście odpowiednich narzędzi. 
Zazwyczaj do tego celu wykorzy-
stywane są wałki i pędzle. W przy-
padku malowania dużych, jedno-
litych powierzchni dobrym wybo-
rem będą wałki o krótkim runie lub 
gąbkowe, ponieważ umożliwią uzy-
skanie gładkiej powierzchni. Nato-
miast wszelkie detale pokryjemy 
za pomocą pędzla. Wybór narzędzia 

uzależniony jest od rodzaju wybra-
nej przez nas farby. Wałki nylonowe 
oraz poliestrowe sprawdzą się przy 
preparatach wodorozcieńczalnych, 
a welurowe, moherowe i gąbkowe 
przy rozpuszczalnikowych. Podob-
nie dobieramy również pędzle – te 
o sztucznym włosiu do produktów 
wodorozcieńczalnych, o włosiu na-
turalnym do rozpuszczalnikowych. 

OKLEJANIE I OBIJANIE 
Innym sposobem na odświeże-
nie drzwi jest oklejenie ich tapetą. 
Oczywiście należy najpierw po-
zbyć się łuszczących powłok, uzu-
pełnić duże ubytki i umyć. Chcąc 
nadać atrakcyjny wygląd drzwiom, 
nie musimy ich oklejać całych, cza-
sami wystarczy uwypuklenie de-
tali. Najlepiej wybrać tapetę zmy-
walną i odporną na rozdarcia. Aby 

drzwi nie odstawały od wystroju 
wnętrza, wybór wzoru okleiny po-
winien być uzasadniony, np. może 
powtarzać się na jednej ze ścian, 
skrzydle szafy czy współgrać z mo-
tywem na lampie czy dywanie. Do 
przyklejenia tapety możemy zasto-
sować klej do tapet lub dwustronną 
taśmę do wykładzin. To atrakcyjne 
rozwiązanie, ponieważ wybór tapet 
jest ogromny. Możemy więc zdecy-
dować się np. na motywy kwiatowe, 
geometryczne, komiksowe, imitu-
jące stal, drewno, skórę lub z efek-
tem 3D. Na drzwiach możemy także 
umieścić np. pamiątkowe zdjęcie, 
własnoręcznie zrobiony rysunek czy 
replikę obrazu. Wykonanie wydruku 
takiej grafiki na folii samoprzylep-
nej i jego zalaminowanie dla zwięk-
szenia odporności mechanicznej 
warto zlecić profesjonalnej firmie. 



Zadbajmy o odpowiednio wysokiej 
rozdzielczości plik przekazywany 
do druku. 
Lista materiałów, która służy do obi-
cia lub oklejenia drzwi jest niemal 
nieograniczona. Możemy więc wy-
korzystać np. blachę ocynkowaną, 
dibond, plexi, okładzinę korkową, lu-
stra, gazety czy zdjęcia (po przykleje-
niu musimy je polakierować). 

DRZWI Z SZYBĄ 
W SKRZYDLE
Sprawdzonym, mało skompliko-
wanym i tanim rozwiązaniem na 
uatrakcyjnienie drzwi jest zasto-
sowanie okleiny na przeszkleniu. 
Transparentna sprawdzi się, gdy nie 
chcemy zbytnio ograniczać dostępu 
światła. Jednak wybór okładzin kry-
jących jest tak ogromny, że bez pro-
blemu dopasujemy je do stylu wnę-
trza. Okleinę przyklejamy wyłącz-
nie na gładką, wyczyszczoną i od-
tłuszczoną szybę. Gdy zależy nam 
na optycznym powiększeniu i rozja-
śnieniu przestrzeni, dobrym wybo-

rem będą lustra – przycięte na odpo-
wiedni wymiar u  szklarza przykle-
jamy klejem do luster. Oczywiście 
szybę w drzwiach możemy również 
pomalować. Kolorowe przeszkle-
nie uzyskamy, stosując np. kryjącą 

uniwersalną farbę w sprayu – wcze-
śniej szkło musimy odtłuścić i po-
kryć specjalną farbą podkładową. 
Natomiast matująca farba do szkła 
spowoduje, że przeszklenie będzie 
transparentne.

 REKLAMA 
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MIEJSCE LAKIERÓW I BEJC CORAZ CZĘŚCIEJ 
ZAJMUJĄ NATURALNE ŚRODKI – WOSKI ORAZ OLEJE. 
PRODUCENCI OFERUJĄ DZIŚ WIELE SPECYFIKÓW 
DO KONSERWACJI DREWNA O ZRÓŻNICOWANYCH 
WŁAŚCIWOŚCIACH. JAK WYBRAĆ TEN WŁAŚCIWY?

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

OLEJE

O leje do drewna stosuje się 
zarówno na zewnątrz – za-
bezpiecza się w  ten spo-

sób tarasy, oblicówki i  drewniane 
meble ogrodowe, jak i wewnątrz – to 
popularny sposób na ochronę drew-
nianych blatów kuchennych, pod-

łóg, boazerii i mebli. Pamiętać oczy-
wiście trzeba o regularnym odświe-
żaniu warstwy oleju. Wymaga to 
wprawdzie systematyczności, jednak 
czynność tę możemy wykonać sami 
w  domu, bez fachowej pomocy. Za-
lecane jest odnawianie olejowanych 

do drewna powierzchni raz do roku, a po upły-
wie kilku lat całkowite jego usunię-
cie oraz ponowne nałożenie. Pewną 
trudność może też sprawiać wybór 
odpowiedniego produktu.  

JAK DZIAŁA OLEJ 
DO DREWNA
Olej wnika głęboko w  strukturę 
drewna, a jego cząstki przylegają ści-
śle do chronionej powierzchni, unie-
możliwiając chłonięcie wody – w ten 
sposób środek ten impregnuje war-
stwę powierzchniową drewna, 
wzmacniając również jego odporność 
mechaniczną i  zabezpieczając przed 
wnikaniem brudu oraz wody. W prze-
ciwieństwie do lakierów nie tworzy 
się więc widoczna powłoka. Olejo-
wane deski czy parkiet są odporne 
na łódkowanie, dobrze sprawdzają się 
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sprawdzają się przy ogrzewaniu pod-
łogowym. Oleje nie sklejają klepek 
i umożliwiają pracę podłogi bez pęk-
nięć i szczelin. Ten sposób zabezpie-
czenia zaleca się na powierzchniach 
narażonych na uszkodzenia mecha-
niczne – bardzo łatwo jest bowiem 
naprawić uszkodzoną powierzchnię. 
Łatwość regeneracji zaolejowanego 
drewna i prostota zabiegów konser-
wacyjnych są tu więc również du-
żym atutem. Oleje działają także 
prozdrowotnie – brak syntetycznej 
powłoki blokującej pory sprawia, 
że drewno może swobodnie „oddy-
chać” i odparowywać wilgoć, dzięki 
czemu tworzy się przyjazny mikrokli-
mat w  otoczeniu. Nie bez znaczenia 
są efekty estetyczne – użytkownicy 
cenią te produkty przede wszystkim 
za naturalny wygląd powierzchni. Wy-
eksponowana, wyczuwalna pod pal-
cami struktura drewna zyskuje po-
głębiony kolor, nawet jeśli użyjemy 
środka bezbarwnego – po zaolejowa-
niu również jasne drewno przybiera 
ciepły bursztynowy odcień. Są też 
oleje koloryzujące, zachowujące wy-
razisty rysunek słojów, co daje sze-
rokie możliwości aranżacyjne. Przy 
pracach renowacyjnych można się-
gnąć po oleje rozjaśniające. 

STOSOWANIE 
NA ZEWNĄTRZ 
I W POMIESZCZENIACH 
Wśród produktów nazywanych ole-
jami do drewna są specyfiki o zróżni-
cowanym składzie chemicznym i ma-
jące różne zastosowania, właściwości 
aplikacyjne czy wydajność. Wybór 
środka zależy od tego, gdzie znaj-
duje się olejowana powierzchnia i ja-
kie właściwości ochronne chcemy jej 

zapewnić. Olejowanie drewna, które 
jest wewnątrz ma na celu ochronę  
powierzchni przed zniszczeniami me-
chanicznymi i działaniem wilgoci. Gdy 
drewno jest na zewnątrz, dochodzi 
jeszcze konieczność zabezpieczenia 
go przed działaniem szkodliwych wa-
runków atmosferycznych oraz promie-
niowaniem UV. Oleje do stosowania na 
zewnątrz są twardniejące i  nietward-
niejące. W  składzie tych pierwszych 
znajdują się naturalne lub sztuczne 
żywice, które po zaschnięciu two-
rzą powłokę zabezpieczającą drewno 
przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi. Mają krótki czas schnięcia. 
Niestety zawarte w  nich rozpusz-
czalniki sprawiają, że mają one silny, 

dość specyficzny zapach, który ulat-
nia się w ciągu kilkunastu godzin po 
olejowaniu. Szczególnie poleca się je 
na powierzchnie intensywnie użyt-
kowane np. tarasy i  podłogi. Zabez-
pieczone takim olejem drewno jest 
chronione przed wilgocią i  promie-
niowaniem UV, ale ze względu na za-
pach pomieszczenie należy dobrze 
wywietrzyć. Z  kolei oleje nietward-
niejące, produkowane na bazie ta-
kich składników jak olej słoneczni-
kowy, tungowy czy olej lniany, za-
pewniają ochronę drewna przed 
działaniem szkodliwych warunków 
atmosferycznych, ale w  mniejszym 
stopniu niż w  przypadku prepara-
tów twardniejących. Mogą one 
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zawierać w swoim składzie sole mine-
ralne, które przyspieszają ich schnię-
cie. Z  tego powodu producenci ole-
jów nietwardniejących często zale-
cają także późniejsze woskowanie 
powierzchni. Produkty na bazie ole-
jów słonecznikowych czy lnianych 
są bezzapachowe – z  powodzeniem 
można je stosować wewnątrz. Umożli-
wiają one przechodzenie pary wodnej 
i  zmiany wilgotności drewna, dzięki 
czemu tworzą przyjazny mikroklimat 
w otoczeniu. 

OLEJE DOBRANE 
DO DREWNA 
Oleje nadają się praktycznie do 
wszystkich rodzajów drewna. Warto 
jednak dopasować rodzaj specyfiku 

do konkretnego gatunku. Drewno igla-
ste jest drewnem miękkim i  podat-
nym na różnego rodzaju uszkodzenia 
mechaniczne – w tym przypadku się-
gamy po środek wzbogacany o żywice, 
które, twardniejąc, tworzą powłokę 
zwiększającą odporność drewna na 
zarysowania, ścieranie, etc. Ponadto, 
do impregnacji gatunków iglastych 
częściej stosuje się oleje na bazie roz-
puszczalników. Wnikają one bowiem 
głęboko w strukturę materiału, zabez-
pieczając je skutecznie przed czynni-
kami zewnętrznymi. Do drewna liścia-
stego stosować możemy zarówno oleje 
wodne, jak i te na bazie rozpuszczalni-
ków. Jeśli chcemy poprawić parame-
try odporności na uszkodzenia me-
chaniczne możemy sięgnąć również 

po preparaty wzbogacone o  żywice. 
Do twardego drewna egzotycznego, 
a także drewna zaimpregnowanego ci-
śnieniowo czy też wcześniej już olejo-
wanego wykorzystuje się często oleje 
wodne, które nie wnikają co prawda 
zbyt głęboko w strukturę drewna, jed-
nak w  wymienionych przypadkach 
nie jest to niezbędne.

OLEJOWANIE JAKO SPOSÓB RENOWACJI ANTYKÓW

Jedną z metod wykańczania 
surowego drewna przy 
renowacji mebli jest 
olejowanie. Meble 
wykończone w ten sposób 
są zabezpieczone przed 
działaniem czynników 
zewnętrznych i mają 
satynową, gładką w dotyku 
powierzchnię. Jednocześnie 
olej pięknie wydobywa 
i podkreśla bogaty rysunek 
słojów w drewnie. Nie 
powinien więc dziwić fakt, 
że technika ta wróciła do 
łask i jest obecnie chętnie 
wykorzystywana. Meble, które 
mają być zaolejowane, należy 
odpowiednio przygotować, 
aby preparat mógł wniknąć 
głęboko w strukturę 
drewna. Musimy więc 

pozbyć się resztek starego 
impregnatu i przeszlifować 
całą powierzchnię papierem 
ściernym. Następnie usuwamy 
pył i inne zanieczyszczenia za 
pomocą zwilżonej, miękkiej 
ściereczki oraz bardzo 
dokładnie suszymy mebel. 
Do aplikacji oleju posłużą 
pędzel i miękkie ściereczki 
niepozostawiające resztek 
materiału na powierzchni. 
Preparat nakładamy 
wzdłuż usłojenia cienką 
warstwą i pozostawiamy 
do wyschnięcia – najczęściej 
jest to 8-12 godzin, 
w zależności od temperatury 
i wilgotności powietrza. 
Po tym czasie nakładamy 
drugą cienką warstwę oleju. 
Tuż po jej aplikacji, jeszcze 

wilgotną powierzchnię dobrze jest 
wypolerować delikatną szmatką 
lub filcem i pozostawić do całkowitego 
wyschnięcia. 
Wybierając impregnację mebli 
olejem, musimy pamiętać o ich 
regularnej konserwacji. Najczęściej 
wystarczy czynność tę powtórzyć 
raz w roku. W przypadku intensywnie 
użytkowanych mebli może zajść 
konieczność nakładania specyfiku co 
4-6 miesięcy. Regularna konserwacja 
pozwala na lepsze zabezpieczenie  
przed ewentualnymi zniszczeniami lub 
uszkodzeniami. 

 RAZ ZAOLEJOWANA 
POWIERZCHNIA NIE MOŻE 

BYĆ JUŻ POKRYTA LAKIEREM. 
OLEJ WNIKA W DREWNO 

I POZOSTAJE W NIM NAWET 
PO CYKLINOWANIU. 
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SZTUKA DOBREGO I SKUTECZNEGO OLEJOWANIA
Blat kuchenny
Przed olejowaniem powierzchnie 
płaskie i krawędzie blatu szlifujemy 
drobnym materiałem ściernym np. 
220 lub drobniejszym, możemy użyć 
papieru lub gąbki. Olej nakładamy 
pędzlem lub gąbką w takiej ilości, ile 
blat może wchłonąć. Kiedy drewno 
już nie „pije” oleju, zostawiamy blat 
na 30 minut, usuwamy nadmiar 
preparatu i polerujemy powierzchnię 
miękką szmatką. Zabieg powtarzamy 
po kilku godzinach.

Taras
Na prace wybieramy dzień 
bez opadów i wiatru – świeżo 
pomalowane drewno nie powinno być 
narażone na zmoknięcie i przyklejanie 
się zanieczyszczeń przenoszonych 
przez wiatr. Najlepiej jeśli wilgotność 
powietrza nie będzie przekraczać 
80%, a temperatura nie będzie 
niższa niż 5ºC. Taras należy starannie 
oczyścić, umyć, a mocno zabrudzone 
miejsca przeszlifować papierem 
ściernym. Olej nanosimy 2 warstwami 
w odstępie 6 godzin.

Meble domowe
Przed olejowaniem mebel musi 
być dokładnie oczyszczony. 
Niepokryte żadnymi powłokami 
drewno należy przeszlifować, 
co otworzy pory w drewnie, 
tak by olej mógł w nie wniknąć. 
Kolejnym etapem jest umycie 
go wilgotną szmatką. Gdy 
wyschnie, nakładamy olej, 
mocząc w nim szmatkę lub 
pędzel. Po ok. 1 godzinie 
nadmiar oleju ścieramy, 
czynność powtarzamy 
trzykrotnie. 

Meble ogrodowe
Olej musi głęboko wniknąć 
w drewno, dlatego trzeba nałożyć 
jego odpowiednią warstwę. Zbyt 
cienka nie nasyci wystarczająco 
drewna preparatem, a to 
skutkuje gorszymi parametrami 
powłoki. Środek rozprowadzamy 
pędzelkiem, a jego nadmiar 
zbieramy gąbką lub bawełnianą 
ściereczką, w przeciwnym 
przypadku zaolejowana 
powierzchnia będzie się kleiła. 

Podłogi i schody
Ze względu na odporność na ścieranie 
do schodów i podłóg stosujemy oleje 
twarde, wyprodukowane na bazie 
oleju lnianego i żywic drzewnych 
oraz substancji przyspieszających 
utwardzanie. Środek można aplikować 
na surowe drewno lub wcześniej 
olejowane, zawsze na powierzchnię 
suchą i odkurzoną. Olej nakładamy 
pędzlem lub wałkiem, zgodnie 
z kierunkiem włókien drewna. 
W zależności od zaleceń producenta po 
ok. 10-30 minutach od rozprowadzenia 
preparatu usuwamy jego nadmiar 
czystą bawełnianą szmatką. Nanosimy 
co najmniej 2 warstwy w odstępie kilku 
godzin. 
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WIELBICIELOM RELAKSUJĄCYCH KĄPIELI TRUDNO WYOBRAZIĆ SOBIE ŁAZIENKĘ 
WYPOSAŻONĄ JEDYNIE W PRYSZNIC. WANNA JEST JEDNAK WYMAGAJĄCA 
PODCZAS WYKOŃCZENIA. MOŻNA KUPIĆ URZĄDZENIE Z GOTOWĄ OBUDOWĄ 
LUB WYKONAĆ JĄ PODCZAS MONTAŻU. 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

OSŁONIE
Wanna w nowej
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GOTOWA OBUDOWA WANNY

Panele z tworzywa sztucznego 
Producenci ceramiki łazienkowej oferują specjalne panele 
do zabudowy wanien kształtem i wielkością dostosowane 
do oferowanych przez nich modeli. W ten sposób obudujemy 
więc nie tylko wannę prostokątną, ale też półokrągłą czy 
asymetryczną. Można kupić też panele regulowane, które 
łatwo jest dopasować do wymiarów sprzętu o niestandardowej 
długości. Najczęściej są one wykonane z akrylu sanitarnego, 
który dzięki gładkiej i śliskiej powierzchni jest odporny na 
drobne uszkodzenia i zarysowania oraz łatwy do czyszczenia. 
Montaż i demontaż obudowy jest prosty – poszczególne panele 
mocuje się do wanny specjalnymi łącznikami lub na zatrzaski. 
Zaletą gotowych paneli jest bezproblemowy demontaż 
– w razie awarii obudowę można zdemontować, a po usunięciu 
usterki założyć ponownie. Panele są produkowane w gamie 
kolorystycznej dopasowanej do wanien – nie musimy wówczas 
obawiać się o różnice w odcieniach akrylu. Choć przeważają 
obudowy białe, modne są też w kolorze czarnym i grafitowym. 
Nowoczesne panele mają wymodelowane podcięcia na nogi, są 
też dostępne takie z dekoracyjnymi wzorami na frontowej części 
np. płycin meblowych i fal.  

Obudowa wanny z drewna lub szkła
Choć drewno w łazience wciąż budzi niemałe wątpliwości, 
stosując je do obudowy wanny, możemy zyskać ciekawy efekt 
aranżacyjny. Pamiętajmy jednak, że obudowa wanny jest mocno 
narażona na kontakt z wodą, dlatego nie bez znaczenia jest rodzaj 
zastosowanego drewna. Najlepiej sprawdzą się tutaj gatunki 
egzotyczne, takie jak iroko, merbau czy teak – zawierają one dużo 
żywic, chroniących przed rozwojem grzybów i pleśni, więc nie 
wymagają dodatkowej impregnacji. Gatunki bardziej podatne 
na działanie wilgoci trzeba zabezpieczyć np. olejem – obudowa 
nie będzie wówczas pleśnieć ani się wypaczać. Drewniane 
obudowy do wanny możemy kupić w uniwersalnych, gotowych 
do montażu elementach – zazwyczaj są one wykonane z drewna 
klejonego, lub też zamówić u stolarza. 
Coraz bardziej popularne stają się również obudowy wanny 
ze szkła. Jeśli skorzystamy ze specjalnych, gotowych paneli 
z hartowanego szkła, zyskamy ciekawą i trwałą dekorację łazienki. 
Materiał ten sprawdzi się przede wszystkim w niewielkich 
wnętrzach, gdyż szklana tafla optycznie je powiększy.

Zabudowa meblowa ze schowkami 
Aby maksymalnie i estetycznie wykorzystać przestrzeń 
wokół wanny, warto kupić obudowę wyposażoną 
w schowki lub półki. Zarówno otwarta obudowa, jak 
i zamykane szafki oraz szuflady można przeznaczyć na 
ręczniki czy przybory kąpielowe, w otwartych półkach 
i nieosłoniętych wnękach można wyeksponować 
również dekoracyjne przedmioty. Wannę obudowuje 
się wspartą na nóżkach, dlatego najwięcej miejsca 
jest pod nią – tę przestrzeń warto przeznaczyć na 
szuflady, w których można przechowywać np. środki 
do czyszczenia. W najmniejszych łazienkach najlepiej 
sprawdzą się rozwiązania z frontami uchylnymi od 
góry bądź przesuwnymi. We frontach uchylnych 
instaluje się odpowiednie koszyczki i pojemniki, które 
pomieszczą wszystkie kosmetyki czy środki czystości. 
Są też obudowy z zamontowanym systemem 
wysuwania półek typu cargo. Frontowy kolor panela 
ze schowkami można dobrać do swoich potrzeb. 
W ofercie standardowej są obudowy skolerowane 
z kolorem innych mebli łazienkowych.
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ZABUDOWA WANNY WYKONANA PODCZAS WYKAŃCZANIA

Obudowa z płyt 
do suchej zabudowy
Do zabudowy wszystkich urządzeń łazienkowych, a więc 
również i wanien, stosujemy specjalne płyty gipsowo-
-kartonowe impregnowane (zielone). Mimo że mają 
one znacznie mniejszą chłonność niż standardowe, nie 
są całkowicie wodoodporne i wymagają wykonania 
hydroizolacji np. z elastycznej folii w płynie. Takie zabiegi 
będą zbędne, jeśli zastosujemy w 100% wodoodporną 
płytę cementową. Chętnie stosowanym materiałem do 
obudowy wanien są także produkty gipsowo-włóknowe. 
Wanny owalne obudowuje się płytami giętymi. Mogą to 
być specjalne elastyczne płyty lub płyty g-k gięte na mokro. 
Obudowa wanny materiałami do suchej zabudowy wymaga 
wcześniej przygotowanego stelaża z profili stalowych. 
W płytach łatwo jest wyciąć otwór na rewizję i wykonać 
podcięcie na nogi.  

Gotowy stelaż do wanny 
Wykonanie obudowy na miejscu poprzedza solidne 
przymocowanie jej do podłoża. Większość instalowanych 
w naszych łazienkach wanien jest przystosowanych 
do mocowania na specjalnym stelażu, który gwarantuje 
stabilne zamocowanie sprzętu do podłoża i ułatwia 
wykonanie obudowy. Stelaż do wanny tworzą najczęściej 
dwa ceowniki (szyny), do których przykręca się nóżki. 
Większe modele mogą mieć stelaż bardziej skomplikowany, 
np. złożony z trzech szyn lub też wyposażony w poprzeczne 
albo równolegle je spinające podpory. Stelaże 
wykorzystywane do modeli wolno stojących mają bardziej 
rozbudowaną konstrukcję, którą tworzą rama, podpory 
i nogi, co umożliwia stabilne ustawienie wanny bez 
konieczności jej montażu do ściany i podłoża. Elementy 
te wykonuje się z trwałych, odpornych na duże obciążenia 
materiałów takich jak stal, która może być ocynkowana 
oraz tworzyw sztucznych. Nóżki mogą być chromowane. 
Dobrym rozwiązaniem jest wybór stelaża z regulowaną 
wysokością nóżek, co ułatwia wypoziomowanie wanny. 
Zazwyczaj wysokość nóżek oscyluje w granicach 14-
-20 cm. Kupując stelaż uniwersalny, sprawdźmy, do 
jakich obciążeń jest on przystosowany – może to być 

np. 300 lub 500 kg. Niektóre rodzaje stelaży są także 
wyposażone w dodatkowe elementy służące wyciszeniu 
wanny. W komplecie z szynami sprzedawane są również 
oryginalne śruby – tylko ich użycie zagwarantuje solidny 
montaż sprzętu. Mają one odpowiednią długość, co 
gwarantuje, że podczas instalacji stelaża nie zostanie 
przewiercone dno wanny. 

Zabudowa wanny z bloczków 
i płytek z betonu komórkowego
Murowana obudowa wanny jest masywna, trwała i solidna. 
Do jej wykonania stosuje się najczęściej bloczki i płytki 
z betonu komórkowego, które są lekkie oraz łatwe w obróbce. 
Murujemy je na zaprawę klejową. Z materiałów tych łatwo 
można wymurować półki czy wykonać podcięcie na stopy, 
tzw. kopnik. Można je bez problemu szlifować, nadając im 
odpowiedni kształt. Obudowa wanny z betonu komórkowego 
tworzy też doskonałą izolację akustyczną oraz termiczną, 
zabezpieczającą przed zbyt szybkim wychładzaniem się wody. 
Polecana jest nie tylko do wanien prostokątnych, sprawdzi 
się także do murowania obudów wanien asymetrycznych 
i symetrycznych oraz modeli wolno stojących w kształcie koła 
czy elipsy. Łatwo też wykonywać w niej bruzdy na przewody 
ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacyjne. 
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Nośnik ze styropianu 
Gotowa obudowa ze styropianu EPS to nowoczesne i szybkie 
rozwiązanie na zabudowę wanny gwarantujące również jej 
stabilny montaż. Nośnik jest łatwy w montażu oraz zapewnia 
doskonałą izolację akustyczną i termiczną. Składa się ze 
specjalnej konstrukcji z EPS-u, siatki z włókna szklanego oraz 
folii uszczelniającej w płynie. Elementy styropianowe mogą 
być monolityczne lub modułowe, co pozwala dopasować je 
do różnych wymiarów wanien. Nośniki składa się na miejscu 
montażu wanny. Komponenty łączy się w całość za pomocą 
łączników, które wsuwa się w specjalnie przygotowane wpusty. 
Przeznaczone są do wanien stalowych i akrylowych. 

Elastyczna zabudowa podpłytkowa 
Składa się z elementów z wycięciami do montażu na pióro- 
-wpust oraz klinów do blokowania obudowy. Dzięki specjalnej 
konstrukcji i elastyczności materiału można ją łatwo dopasować 
do każdego łuku wanny. Wycięcie w dolnej części obudowy 
pozwala na zamontowanie efektownego oświetlenia 
LED. Takie obudowy szczególnie polecane są do wanien 
z hydromasażem – można je bezpiecznie demontować, 
zapewniając dostęp do aparatury. Rozwiązanie to nie 
stanowi samodzielnej podbudowy, dlatego należy 
zapewnić dodatkowe podparcie (np. metalowym stelażem) 
lub zastąpić obudowę odpowiednim nośnikiem. 
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W KAŻDYM DOMU POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ PODSTAWOWE NARZĘDZIA, KTÓRE 
USPRAWNIĄ BIEŻĄCE NAPRAWY. JEŚLI JEDNAK MAJSTERKOWANIE PRZERADZA 
SIĘ W HOBBY, TO DOMOWY WARSZTAT „ROZRASTA SIĘ”. JAK GO URZĄDZIĆ?

pasjonatów

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Dzisiaj majsterkowanie nie jest 
wyłącznie domeną mężczyzn. 
Majsterkują wszyscy! Nic 

dziwnego, własnoręcznie wykonany 
stolik, odnowiona komoda czy lampa 
są niepowtarzalne i  cieszą najbar-
dziej, a ponadto kilkugodzinna praca 
pozwala na oderwanie się od trudnej 
rzeczywistości. Niezależnie od tego, 
jaki rodzaj prac będziemy wykony-
wać, to zawsze powinna być ona przy-
jemnością. Dlatego też należy zaopa-

trzyć się w  odpowiednie narzędzia, 
a także zorganizować miejsce pracy. 

DOBRY PLAN 
Przede wszystkim warsztat powinien 
być funkcjonalny, musimy więc za-
dbać o dobrą organizację, a także bez-
pieczeństwo. Należy również zwró-
cić uwagę na estetykę, dlatego warto 
przemyśleć każdy element wyposa-
żenia wnętrza. Warsztat możemy urzą-
dzić w  garażu, piwnicy, na strychu, 

w  szopie lub innym pomieszczeniu. 
Aby nie przeszkadzać pozostałym do-
mownikom, możemy miejsce pracy 
wyciszyć, np. za pomocą paneli aku-
stycznych. Zanim zaczniemy urzą-
dzać warsztat, dobrze zastanówmy 
się, jakie prace będziemy w nim prze-
prowadzać, jakie narzędzia będą nam 
potrzebne. Mało skomplikowane 
czynności będą potrzebowały in-
nego wyposażania niż te wymagające, 
np. spawanie czy  lu towanie. Chcąc 

KRÓLESTWO
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uniknąć chaosu, naszkicujmy plan
wnętrza i  rozkład wszystkich ma-
szynorazpozostałychelementów,np.
półekz narzędziamiczyblatu.

KOMFORTOWA PRACA
Blat roboczyjestniezbędnymelemen-
tem w  każdym warsztacie majster-
kowicza.Towłaśnienanimwykonu-
jemy większość prac, niejednokrot-
nie też tutaj będziemy kłaść ciężkie
elementy, dlategomusi być on duży 
i solidny.Dobrze,gdydodatkowowy-
posażony jestw półki lub szuflady –
pozwolązachowaćporządekw narzę-
dziach, a  jednocześniemieć najważ-
niejszerzeczypodrękąpodczaspracy.
Najtrwalszybędziestół metalowy. Mo-
żemy zdecydować się również na
drewniany – lepiej wygląda, ale jest
bardziejpodatnynauszkodzeniai zu-
życie.Popularnesąkonstrukcjezbu-
dowanez metalowychnógi blatuwy-
konanegozesklejki.Jeślimamymało
miejsca,możemyzamontowaćopusz-
czanyblat.Pamiętajmy,żestółpowi-
nien mieć odpowiednią wysokość.
W zależnościodwzrostublatmożemy
umieścić na wysokości 90, a  nawet
120 cm. Przy dłuższej pracy niepra-
widłowodobranawysokośćmożebyć
mocnoodczuwalna.

W  przypadku wykonywania prac na
siedząco należy zadbać o  dobre, wy-
godne krzesło. Koniecznie z  oparciem 
i  podłokietnikami. Sprawdzi się fotel
o  regulowanej wysokości, szczegól-
nie gdy z  warsztatu korzystają rów-
nieżinneosoby.Zadbajmytakżeo od-
powiednie oświetlenie nie tylko blatu, 
ale całej powierzchni roboczej i  półek 
z  narzędziami. Dobrym pomysłem

jestzamontowaniekilkuźródełświa-
tła, najlepiej zimnych, białych, po-
nieważ umożliwią one dostrzeżenie
wszystkichdetali.Napewnow miej-
scupracypowinnaznaleźćsięsolidna
lampawarsztatowaz regulowanąwy-
sokością i  kątem padania światła.
Przymocujemyjądościanylubblatu
roboczego.Półkimożemypodświetlić
np. listwami ledowymi lub reflekto-
raminaszynach.Ważne jest również 
ogrzewanie, aby móc pracować zimą.

BEZPIECZNY WARSZTAT
Zadbajmy także o  bezpieczny i  ła-
twy dostęp do gniazdek elektrycz-
nych. Sprawdzonym rozwiązaniem
sągniazdka z  osłonami, które ochro-
nią je przed pyłem, kurzem czy od-
pryskami.Ważna jest równieżodpo-
wiednia wentylacja. Jeśli w  pomiesz-
czeniu nie ma okien, a  pracujemy
z  silnymi detergentami, lakierami
czyfarbamio intensywnymzapachu,
to zamontujmy specjalny wywietrz-
nik lub uchylajmy drzwi podczas
pracy. W  warsztacie majsterkowicza
niemożezabraknąćrównieżapteczki 
–w raziekoniecznościuzupełniajmy
brakiorazwyrzucajmyprzetermino-
waneleki.Dobrympomysłemjestko-
rzystaniez odzieży ochronnej –przy-
dadząsięgogle,maseczkiorazmocne
rękawice.W trosceo bezpieczeństwo
innych osób odwiedzających warsz-
tat, ostre narzędzia (np. piły)
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przechowujmy w  zamkniętym fute-
ralelubzamykanejszafce.

PODSTAWOWE NARZĘDZIA
Oczywiście dobór narzędzi i  akceso-
riówzależyodrodzajuwykonywanej
pracy, jednak w  każdym warsztacie
powinnysięznaleźć:śrubki, gwoździe, 
opaski zaciskowe, śrubokręty (najle-
piejkupićcałyzestawwkrętakówlub
jedenz wymiennymigrotami),młotek 
(w  domowych pracach sprawdzi się
młotekślusarskiz wygodną,stabilną
rączką,młotekciesielskizapewnipre-
cyzyjnewbijaniegwoździ),zestaw klu-
czy (na początek wystarczą płaskie,
oczkowe i  imbusowe), obcęgi (prze-
tnądruty i  innemetaloweelementy,
wyjmiemy z  ich pomocą również

gwoździe),dłuto i  imadło (niezbędne,
gdy pracujemy z  drewnem), pędzle 
w różnych rozmiarach, pistolet do kle-
jenia na gorąco, kleje do drewna, me-
talu i  uniwersalny, nożyk, kombinerki, 
szpachelka, papier ścierny, miarka, po-
ziomnica, a  także kątownik. Oprócz
tych wymienionych narzędzi warto
zakupić jeszcze elektronarzędzia
– wiertarkę, wkrętarkę i szlifierkę. Jeśli
planujemypracez drewnem,kupmy
równieżpilarkę.W domowympracach
przydatnamożebyć także spawarka
lublutownica.

WSZYSTKO NA MIEJSCU
Porządek to podstawa! Sprawdzo-
nymrozwiązaniemjestwieszaniena-
rzędzina specjalnychpółkachz ha-
kami, tzw. tablicach narzędziowych.
Możemy wykonać je samodzielnie
lub kupić gotowe. Umieścimy na
nich np. piłki, sekatory, śrubokręty,
a  także mniejsze elektronarzędzia.
Niezbędne mogą okazać się regały.
Możemyzdecydowaćsięnp.namo-
dele drewniane, metalowe, z  dużą
ilością półek lub odporne na duże
obciążenia. Drobne elementy, tj.
gwoździe, taśmy i  wkręty, przecho-
wujemy np. w  plastikowych pojem-
nikach czy słoikach. Ostre przed-
mioty i  narzędzia dla bezpieczeń-
stwatrzymamyw oryginalnychfute-
rałach lub zamykanych szafach. 
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WSZYSTKIE POMIESZCZENIA 
W MIESZKANIU POWINNY 
MIEĆ ZAGWARANTOWANY 
DOPŁYW ŚWIEŻEGO 
POWIETRZA. DOTYCZY TO 
SZCZEGÓLNIE ŁAZIENEK, 
GDZIE WILGOĆ MOŻE 
WYRZĄDZIĆ DUŻO SZKÓD. 
SPRAWNĄ WENTYLACJĘ 
ZAPEWNI WENTYLATOR 
ŁAZIENKOWY. 

Wentylator 
do łazienki

Utrzymanie odpowiedniego mi-
kroklimatu w łazience jest bar-
dzo ważne. Wysoka wilgotność jest 

przyczyną parowania szyb i luster, ręczniki 
długo schną, a w pomieszczeniu wyczu-
wamy nieprzyjemny zapach. Może skutko-
wać także pojawieniem się pleśni na ścia-
nach czy suficie, występowaniem grzybów 
i  rozwojem drobnoustrojów. Jest to groźne 
zarówno dla naszego zdrowia, jak i kon-
strukcji budynku. Odprowadzenie nad-
miaru wilgoci nie zawsze zapewni wenty-
lacja grawitacyjna. Uzależniona jest ona 
od panujących na zewnątrz warunków (siły 
i kierunku wiatru, temperatury czy ciśnie-
nia atmosferycznego), więc bardzo często 
działa nieprawidłowo. 
Skutecznym rozwiązaniem tych proble-
mów jest montaż wentylatora łazienko-
wego. Służy on bowiem do wspomaga-
nia wymiany wilgotnego powietrza w po-
mieszczeniu. Ważne, aby dobrać odpowied-
nie urządzenie, które nie tylko spełni swoje 
funkcje, ale także będzie estetycznie wy-
glądało. Pamiętajmy jednak, że aby wen-
tylator prawidłowo pracował, musimy za-
pewnić dopływ świeżego powietrza do wnę-
trza. Możemy np. rozszczelnić okna, ważna 
jest także kratka wentylacyjna w drzwiach 
łazienkowych.

NA ZAKUPY
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Wydajność wentylatora
To, jak szybko wentylator usunie z łazienki parę wodną 
czy nieprzyjemny zapach zależy od jego wydajności. 
Parametr ten określa, ile powietrza urządzenie jest 
w stanie przetłoczyć w ciągu godziny (m3/h). Ilość 
usuwanego powietrza z łazienki powinna stanowić 
co najmniej 4-krotność jej kubatury. Na przykład 
dla łazienki o powierzchni 8 m2 i wysokości 2,7 m 
kubatura wynosi 21,6 m3. Wynik mnożymy przez 4. 
W ten sposób otrzymujemy minimalną wydajność 
wentylatora – 86,4 m3/h. Typowy wentylator 
łazienkowy ma wydajność 100-250 m3/h. Oczywiście, 
im większa wydajność, tym urządzenie działa 
skuteczniej – w krótszym czasie usunie zanieczyszczone 
powietrze.

Średnica kanału wentylacyjnego
Podczas zakupu wentylatora łazienkowego, zwróćmy także 
uwagę na średnicę kanału wentylacyjnego, do którego 
urządzenie ma być podłączone. Najczęściej otwory mają 
średnicę 100, 120, 125 lub 150 mm. Producenci wentylatorów 
ułatwiają nam wybór i na swoich wyrobach umieszczają 
odpowiednie oznaczenia liczbowe. I tak: modele oznaczone 
jako 100 lub 10 pasują do kanału 100 mm; 120, 200 
lub 12 – do kanału 120 mm (można je również stosować 

Miejsce montażu
Zazwyczaj wentylator łazienkowy 
montowany jest na jednej ze 
ścian, chociaż możemy umieścić 
go także w suficie podwieszanym 
– musimy w tym przypadku wybrać 
model z łożyskami kulkowymi. 
Gdy zaplanowaliśmy montaż nad 
kabiną prysznicową czy w innym 
miejscu, w którym istnieje ryzyko 
zalania wodą, to należy wybrać 
urządzenie 12 V z tzw. bezpiecznym 
napięciem, konieczny będzie 
również transformator. Wentylator 
zawsze umieszczamy jak najwyżej, 
naprzeciwko głównych źródeł 
wymiany powietrza oraz minimum 
30 mm od sklepienia ściany i sufitu. 
Uwaga! Urządzeń nie wolno 
stosować w budynkach ze zbiorczymi 
kanałami wentylacji wywiewnej.

w przypadku kanału 125 mm); 125 – do kanału 
125 mm; 150 lub 300 – do kanału 150 mm. 
Podczas budowy domu czy generalnego remontu 
łazienki warto zaplanować kanał wentylacyjny, 
którego średnica umożliwi odpowiednią wydajność 
wentylatora – im pomieszczenie większe, tym 
wentylator musi mieć lepszą wydajność, a co się z tym 
wiąże, średnica kanału wentylacyjnego powinna być 
większa.  
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Dodatkowe funkcje
Na rynku dostępne są wentylatory zarówno w wersji standardowej, jak i z dodatkowymi funkcjami. Modele standard 
(tzw. włącz-wyłącz) podłącza się do włącznika oświetlenia (wentylator jest włączany/wyłączany razem ze światłem), 
mogą być załączane również za pomocą oddzielnego włącznika na ścianie. Dostępne są również wentylatory 
z włącznikiem sznurkowym. Zazwyczaj montowane są one w pomieszczeniach, gdy nie ma możliwości podłączenia 
pod włącznik ścienny. Natomiast wersje bardziej rozbudowane mogą być wyposażone w różne funkcje. Timer 
(opóźnienie czasowe) – wentylator pracuje jeszcze przez pewien czas po jego wyłączeniu. Zazwyczaj opóźnienie 
czasowe jest regulowane w przedziale od 2 do 30 minut, dzięki czemu niechciane zapachy zostaną usunięte 
po wyjściu z pomieszczenia, bez konieczności pamiętania o wyłączeniu wentylatora. Czujka wilgoci (higrostat) 
– urządzenie włącza się samoczynnie w momencie, gdy poziom wilgotności w pomieszczeniu przekroczy określoną 
wartość. Czujka ruchu – wentylator uruchomi się, gdy zamontowany w nim czujnik wykryje ruch w łazience. 

Design
Wygląd zewnętrzny jest równie ważny jak jego 
parametry – wentylator musi pasować do 
wystroju łazienki, w pewnym stopniu będzie 
jednym z elementów dekoracyjnych. Oczywiście 
wybór odpowiedniego modelu jest subiektywny. 
Producenci oferują urządzenia dyskretne 
wizualnie oraz, wręcz przeciwnie, ozdobne. 
Wybór jest bardzo duży. Możemy zdecydować 
się np. na wentylatory z frontami z PVC, ze 
stali nierdzewnej, mosiężnymi czy szklanymi 
oraz w wersji z podświetleniem. Bez problemu 
zamontowujemy je w nowo powstających 
budynkach oraz już użytkowanych. Zwróćmy 
także uwagę na jakość wykonania urządzenia 
– przekłada się bezpośrednio na jego trwałość. 

Głośność
Ważną kwestią jest poziom dźwięku pracy wentylatora, 
oczywiście powinien on być jak najniższy. Dlatego 
podczas zakupu urządzenia sprawdźmy ten parametr, 
istotna jest także odległość wykonywanego pomiaru. 
Najlepiej kupić wentylator generujący hałas poniżej 
30 dB, gdyż jest on najlepiej tolerowany przez ludzki 
organizm – jednak im niższa głośność, tym większy 
komfort użytkowania. Na rynku są urządzenia emitujące 
hałas nawet na poziomie 21 dB. Zwróćmy również 
uwagę na mocowanie silnika. Silniki z mocowaniami 
antywibracyjnymi zapobiegają wibracjom i emisji hałasu 
– jest to szczególnie ważne przy montażu wentylatora 
w zabudowach z płyt gipsowo-kartonowych. 
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TEGOROCZNE BOŻE NARODZENIE JEST 
W TRUDNYM CZASIE. TRWAJĄCA PANDEMIA, 
POGARSZAJĄCA SIĘ SYTUACJA MATERIALNA 
WIELU RODZIN GASZĄ NASTROJE. 
I CHOĆ TRADYCJA ZWYCIĘŻA 
NAWET W NAJTRUDNIEJSZYCH 
OKOLICZNOŚCIACH, TO ZAWSZE ONE 
NADAJĄ JEJ NOWĄ TREŚĆ. 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

INNE ŚWIĘTA
W Boże Narodzenie wszyscy ulegamy niepowta-

rzalnemu klimatowi. Dlatego wkładamy wiele 
wysiłku, by przygotować odpowiedni nastrój za-

równo do spędzania czasu w gronie najbliższych, jak i do 
rodzinnych spotkań. Tylko przed tymi świętami potrafimy 
ponieść ogromne trudy i koszty, by przygotować odpowied-

nie podarunki dla bliskich. Domy i mieszkania mają błysz-
czeć od czystości, stoły uginać się pod ciężarem wyszuka-
nych potraw, a ogrody oraz balkony cieszyć oko grą drob-
nych światełek. W tworzeniu nastroju nie ma nic złego, ale 
być może tegoroczne święta skierują naszą uwagę na inne 
płaszczyzny naszego rodzinnego czy społecznego życia.
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ALFABET NA BOŻE NARODZENIE 2020
S jak seniorzy 
Nie wiemy jeszcze, w jakim kręgu 
będziemy spędzać tegoroczne 
święta. Szczęśliwcami są rodziny 
wielopokoleniowe mieszkające na stałe 
pod jednym dachem – uczestnictwo 
w tych dniach babci czy dziadka jest 
naturalne, nie będą tutaj więc niezbędne 
żadne specjalne środki służące izolacji. 
Ze względu na epidemię problematyczne 
mogą być natomiast wspólne święta 
z seniorami mieszkającymi osobno, 
jeszcze trudniejsze z tymi przebywającymi 
w domach opieki. Tymczasem to 
szczególnie temu pokoleniu tak bardzo 
potrzebne jest poczucie bliskości 
oraz dowody wsparcia i pamięci. Jeśli 
będziemy zmuszeni spędzać święta 
osobno, pamiętajmy o pomocy im 
w tym trudnym czasie – przygotowaniu 
potraw, zrobieniu zakupów, sprzątaniu 
czy przyszykowaniu podarunków. Nie 
szczędźmy czasu na długą rozmowę, 
choćby telefoniczną.      

P jak pamięć
Wiele rodzin polskich rozjechało się po świecie – nie 
wszyscy, zwłaszcza w dobie pandemii, zjeżdżają się 
na święta do swoich rodzinnych domów. Dla wielu 
z nich to nie lęk przed chorobą, ale niemożność 
zobaczenia bliskich może być największą 
trudnością tych świąt. Zwyczaj wysyłania kartek 
świątecznych odchodzi do lamusa. Nie oznacza to 
jednak, że powinniśmy zaprzestać kontaktów czy 
też okazywania dowodów pamięci. Połączmy się 
przez telefon czy skype’a z bliskimi mieszkającymi 
za granicą bądź też w innym miejscu w kraju. 
Wyślijmy im wcześniej drobne podarunki – nawet 
symboliczne będą dowodem naszej pamięci. 
Dobrym pomysłem jest na czas świąt wyjąć ich 
zdjęcia, postawić na półce lub komodzie czy nawet 
zawiesić na choince. 

W jak wsparcie
Samotność, niedostatek czy choroba nigdy tak nie doskwierają 
jak podczas tych właśnie świąt. Udzielmy wsparcia w tym 
czasie wszystkim potrzebującym. Rozejrzyjmy się po sąsiadach, 
popatrzmy do starego notesu z telefonami i adresami 
naszych znajomych – na pewno znajdziemy takich, którzy 
mieszkając sami, potrzebują pomocy. Może uda się im zrobić 
zakupy, wysłać paczkę, czasami już sama dłuższa rozmowa 
przez telefon może okazać się wielkim wsparciem. Są też 
stowarzyszenia i instytucje, które przeprowadzają świąteczne 
akcje pomocowe – łatwo je znaleźć i się w nie włączyć. Przyda 
się z pewnością nie tylko wsparcie materialne i rzeczowe, 
ale również nasz czas – wiele z tych organizacji potrzebuje 
wolontariuszy np. do pakowania darów czy rozwożenia ich pod 
wskazane adresy. Pamiętajmy jednak, że takie akcje związane 
z przygotowaniem paczek przeprowadzane są z reguły 
wcześniej, nawet na kilka tygodni przed świętami. Finansowo 
możemy włączyć się w takie przedsięwzięcia w każdej chwili, 
również i jeszcze po świętach.  



MIESZKAĆ Z KLASĄ
     kluczowe wyzwania

64  zima 2020

R jak relaks 
Święta to u przeważającej 
części z nas dni wolne od pracy. 
Wprawdzie zwykle poprzedzane 
są intensywnymi zajęciami 
związanymi z przygotowaniem 
Gwiazdki, a potem obsługą 
gości, to jednak zazwyczaj udaje 
się jeszcze wygospodarować 
trochę czasu dla siebie. 
Ponieważ w tym roku święta 
być może będziemy spędzać 
tylko w gronie domowników, 
może uda się znaleźć więcej 
chwil na prawdziwe odprężenie. 
Spacer, wyprawa do lasu 
z pewnością przysłużą się 
naszemu zdrowiu, a gdy 
będziemy musieli zostać 
w domu, dobrym pomysłem są 
gry planszowe lub dobre kino 
familijne.     

P jak podarunek
Przedświąteczna gonitwa po sklepach potrafi 
mocno nadwyrężyć nasze siły, nie mówiąc 
już o ubytkach na koncie. A czy naprawdę 
zawsze sprawiamy swoimi prezentami 
radość najbliższym? Zróbmy uczciwy 
rachunek sumienia! Ile mamy nieotwartych 
z opakowania płyt, książek, do których nawet 
nie zajrzeliśmy, apaszek i korali, których nigdy 
nie założyłyśmy. Dlatego celowo piszemy 
podarunki, a nie prezenty. Jeśli jeszcze nie 
dokonaliśmy tego do tej pory, zmieńmy 
prezentowe zwyczaje w swojej rodzinie. 
Zamiast zawalać podłogę pod choinką 
niezliczoną ilością paczek, umówmy się na 
jeden wspólny prezent – np. że zafundujemy 
sobie rodzinną wycieczkę w nieznany nam 
rejon Polski albo kupmy jeden podarunek 
„dla domu” – może być całkiem użyteczny, 
np. dobrej jakości kawiarka i w komplecie 
spieniaczka do mleka, lub taki, który będzie 
trwałą i ponadczasową rodzinną pamiątką 
zawsze kojarzoną z Bożym Narodzeniem 2020. 

I jak internetowe zakupy
Nawet najskromniejsze święta nie obędą się 
bez zakupów. W tym roku sposób ich robienia 
ma ogromne znaczenie. W dobie pandemii 
powinniśmy omijać zatłoczone miejsca. Pewnie 
nie unikniemy wyprawy po ser, pieczywo czy 
karpia, ale już dekoracje czy podarunki, a także 
wiele zakupów spożywczych możemy zrobić przez 
internet. Ceny w sieci są konkurencyjne, zakupy 
lepiej przemyślane, a dodatkowo nie musimy 
robić narażających nasze zdrowie na szwank 
wypraw do sklepów! Przy zakupach przez internet 
trzeba jednak trzymać się zasady ograniczonego 
zaufania. Przeczytajmy dokładnie regulamin sklepu.  
Sprawdźmy, czy nazwa marki i produktu oraz 
logo są podane poprawnie. Muszą być tam 
umieszczone też dane firmy. Korzystajmy 
z porównywarek cenowych.  
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P jak prostota
Bogaty rynek dekoracji i poprawiająca się sytuacja materialna 
społeczeństwa sprawiły, że od pewnego czasu w kwestii 
świątecznych ozdób nie poprzestajemy jedynie na choince. Stroiki, 
wieńce, mikołaje, szopki ustawiamy gdzie się da, a girlandami 
oplatamy całe pomieszczenia. W efekcie wnętrza zasypane 
dekoracjami przetłaczają, w domu robi się ciasno, nie ma czym 
oddychać. Takie bogactwo wystroju też kosztuje, rozświetlone 
ogrodami światełka ciągną przecież prąd. W tym roku zachęcamy 
więc do powściągliwości w tworzeniu świątecznych dekoracji. 
Weźmy za patrona twórcę powiedzenia „Mniej znaczy więcej” 
i wszystkie szkoły minimalistycznego urządzania wnętrz. Może 
wystarczy tylko choinka lub jeden tylko skromny, ale za to 
wysmakowany akcent, a na zewnątrz ubierzmy w światełka tylko 
jedno drzewko. Jeśli mamy nadmiar ozdób, podzielmy się z innymi 
– są z pewnością w naszym otoczeniu młode rodziny zakładające 
gospodarstwo domowe – podarowane przez ciocię bombki z historią 
mogą być znacznie lepszą dekoracją niż nowe.

U jak umiarkowanie
Kluczowym miejscem domu podczas świąt 
Bożego Narodzenia jest stół. Zasiadamy do 
niego nie tylko podczas wigilii, ale także 
biesiadujemy przez cały okres świąteczny. 
By stworzyć odświętny nastrój, sięgamy po 
najlepsze zastawy stołowe, obrusy. Wszystko 
to po to, by ostatecznie zasypać niemal stół 
niezliczoną ilością, i to wyszukanych potraw. 
Niby jesteśmy w zgodzie z tradycją, ale 
za wszelką cenę chcemy zaskoczyć gości 
nietypową potrawą. Odświętne przygotowanie 
stołu jest jak najbardziej wskazane, nie musimy 
rezygnować ze swojej najlepszej porcelany czy 
białego obrusa, ale ograniczmy się w tym roku 
do przygotowania jedynie kilku świątecznych 
potraw. Przypomnijmy sobie i rodzinie smak 
najprościej przygotowanego śledzia i pierogów 
z kapustą. Będzie zdrowiej i nawet bardziej 
elegancko. Pieniądze, które moglibyśmy wydać 
na sushi lub wyszukaną rybę przeznaczmy dla 
potrzebujących. 

A jak aktywizacja dzieci
Dla dzieci tegoroczna zima to również 
bardzo trudny okres. Czy to te uczące się 
zdalnie, czy te, które chodzą do szkoły lub 
przedszkola, mogą odczuwać znużenie, 
podobnie jak dorośli. Święta będą miłym 
przerywnikiem, ale poszerzmy pole 
doświadczeń małym dzieciom, którym 
zazwyczaj kojarzą się one z prezentami. 
Wciągnijmy je więc w domowe prace, 
ale tak, by były one dla nich przygodą, 
np. do wspólnego sprzątania domu 
wprowadźmy elementy zabawy. Podczas 
przygotowania niestandardowych 
dekoracji nasze pociechy nauczą się 
wielu umiejętności manualnych, rozwiną 
również zdolności twórczego podejścia 
do rozwiązywania problemów. Okres 
świąteczny jest również dobrym czasem 
na naukę gotowania. Pieczenie ciast 
i ciasteczek, dekorowanie pierniczków 
sprawią, że grudniowe popołudnia będą 
przypominały kreatywne warsztaty.
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Aby przygotować stroik, nie potrzeba wiele. Ważne, żeby 
stworzyć kompozycję delikatną, w spójnej gamie kolorystycznej, 
podkreślającą urok czasu Bożego Narodzenia, bez przepychu 
i blichtru. Samodzielne wykonanie łatwe. Przygotujmy: kwadratowy 
kawałek gąbki florystycznej mokrej; drut florystyczny, nożyczki 
i nożyk, drobne o niewielkiej średnicy bombki, dobrze, by były 
w jednym kolorze różniące się od siebie jedynie nasyceniem 
koloru lub fakturą (satyna/błysk); świeże gałązki świerkowe, 
gałązki suszonej lub świeżej gipsówki, suszone gałązki srebrnego 
chrobotka oraz gałązkę storczyka o dużych wyrazistych kwiatach 
(najlepiej świeżo cięty prosto z kwiaciarni).

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

SUBTELNE, NIEWIELKIE, A PRZY TYM 
NIEDROGIE BOŻONARODZENIOWE 
STROIKI, SZCZEGÓLNIE TE 
PRZEZNACZONE NA ŚWIĄTECZNY 
STÓŁ, W ŁATWY SPOSÓB ZBUDUJĄ 
CIEPŁY I UROCZYSTY KLIMAT. 
WKŁADAJĄC W NIE NIECO PRACY 
I SERCA, Z ŁATWOŚCIĄ STWORZYMY 
NIEPOWTARZALNY NASTRÓJ ŚWIĄT. 

1

DIY
ZRÓB TO SAM

Święta
z kwiatową nutą
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Podobnie, jak przy poprzednich dekoracjach 
wykonywanych w kąciku florystki podstawą kompozycji 
jest baza, czyli namoczona w wodzie gąbka florystyczna. 
Zanurzamy ją w misce z wodą i czekamy chwilę, aż 
nasiąknie. Przed użyciem odciskamy nadmiar wody.

Rozpoczynamy komponowanie dekoracji. Przygotowaną 
gąbkę powoli zapełniamy, wbijając dość zdecydowanie 
(tak by zachowały sztywność) poszczególne elementy. 
Zaczynamy zawsze od większych i głównych, a drobnymi 
dopełniamy kompozycję.

Do umocowania bombek wykorzystujemy ich uszka, to 
idealny element pozwalający dobrze osadzić ozdobę 
w gąbkowej bazie. Bombkę wbijamy zdecydowanym 
ruchem, jedna po drugiej budując w ten sposób kształt 
stroika.

Wszelkie prześwity i niewypełnione miejsca uzupełniamy 
starannie gałązkami gipsówki oraz chrobotka, starając 
się wypełnić kompozycję proporcjonalnie i symetrycznie.

Ukoronowaniem naszego stroika będą oczywiście 
piękne kwiaty orchidei. Wybieramy dla nich centralne 
miejsca. Jeśli trudno będzie nam umieścić miękką 
łodyżkę, wspomagamy się drutem florystycznym, 
mocując kwiat najpierw na drucie, a potem w gąbce.

W czasie, gdy gąbka nasiąka, możemy przygotować 
sobie gałązki, podcinając je na dogodny wymiar 
i zaostrzając końce. Dobieramy też niewielki zgrabny 
talerzyk – najlepiej deserowy. Może on być również 
z motywem świątecznym lub w kolorze naszej kompozycji.

4 5

6 7

Ozdobne świąteczne dodatki np. piękne świece i bombki oraz przydatne 
do wykonania akcesoria i narzędzia pomocne w stworzeniu takiej dekoracji 
dobierzesz w sieci sklepów PSB Mrówka.

2 3

Święta
z kwiatową nutą
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NIEODPARCIE KOJARZĄ 
SIĘ Z KLIMATEM 
BABCINEJ KUCHNI, 
PRZYWOŁUJĄC  
ZAPACH DOMOWEGO 
CIASTA I AROMAT 
ŚWIEŻO PARZONEJ 
HERBATY. STARE, 
ZAPOMNIANE PRZEZ 
PARĘ DZIESIĘCIOLECI 
KREDENSY WRACAJĄ 
DO WSPÓŁCZESNYCH 
KUCHNI, WYRAŻAJĄC 
NASZE TĘSKNOTY 
ZA PRZESZŁOŚCIĄ. 

– pełen szyk w kuchni

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Kredens był niegdyś ele-
mentem obowiązkowym 
każdej kuchni, a w wersji 

bardziej okazałej również salonu. 
Pakowny mebel mieścił wówczas 
niemal wszystko, co niezbędne 
było do podania na stół –  stano-
wił idealne miejsce zarówno na 
stołową bieliznę oraz  zastawę, 
jak i  wszelkie produkty spożyw-
cze niewymagające do przecho-
wywania niskiej temperatury. 
Pierwotnie kredens, którego hi-
storia sięga XV wieku, trakto-
wany był jako „mebel zaufania” 
– w głębokiej skrzyni przechowy-
wano tylko sprawdzone produkty, 
uznane za niezatrute –  stąd na-
zwa mebla od łacińskiego credo, 
czyli „wierzę”. Postać mebla 
w wielu wariantach rozwijała się 
w  całej Europie, także w  Polsce. 
Poszczególne style estetyczne 
obecne również w  meblarstwie 
sprawiały, że kredens przechodził 
wiele metamorfoz, ale ostatecznie 
w XIX wieku utrwaliła się współ-
czesna forma. Również wtedy 
z  mieszkań mieszczan i  dworów 
szlacheckich kredensy trafiły, 

KREDENS
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w znacznie prostszej postaci, do wiej-
skich domów. Funkcjonalność i układ 
wnętrza kredensu odzwierciedlał ów-
czesne potrzeby oraz był przemyślany 
w szczegółach. Dwukondygnacyjny me-
bel składał się z  dolnej szafki zamy-
kanej zwykle pełnymi drzwiczkami 
i górnej nadstawki znacznie węższej, 
cofniętej względem frontu dolnego 
modułu. Górna część mająca postać 
przeszklonej lub wypełnionej otwartymi 
półkami witryny prezentowała naczy-
nia znaczniejszej urody, które umiesz-
czone poza zasięgiem dziecięcych rą-
czek były bezpieczne. Podręczne i ła-
two dostępne szuflady w dolnej szafce 
służyły do przechowywania sztućców 
i  kuchennych przyborów. Małe szu-
fladki w górnej części skrywały cenne 
przyprawy do potraw. Pusta prze-
strzeń pomiędzy obydwoma elemen-
tami tworzyła miejsce do odstawia-
nia naczyń i  drobnych przedmiotów. 
Kredens trafił do lamusa w  okresie 
PRL-u, gdy pokoje dzienne zdomino-
wały meblościanki, a kuchnie zaczęto 
zabudowywać rzędami jednakowych 

szafek. Był również przeciwieństwem 
wyposażenia wnętrz w okresie domi-
nującego minimalizmu. Słowem całe 
pokolenia ostatnich dziesięcioleci nie 
darzyły uznawanych za staroświec-

kie kredensów zbytnią sympatią. Te-
raz wraz z modą na eklektyczną mie-
szankę stylów wracają do łask, i to za-
równo te uznawane za cenne antyki, 
jak i proste kredensy wiejskie. 
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CENA TRADYCJI
Wykonane ze szlachetnych gatun-
ków drewna, misternie rzeźbione lub 
zdobione techniką intarsji meble  an-
tyki wprowadzamy do wnętrz raczej 
w  niezmienionej postaci. Taki kre-
dens odziedziczony po przodkach 
lub kupiony w antykwariacie czy na 
targu staroci sprawdzi się w  wielu 
aranżacjach, nawet jeśli będzie są-
siadował z  kuchnią wypełnioną no-

woczesnymi szafkami i  sprzętami. 
Klasycystyczny, renesansowy, eklek-
tyczny czy w modnym stylu art déco 
oryginał będzie wówczas grał pierw-
sze skrzypce w naszej kuchni czy ja-
dalni. Chcąc jednak nabyć orygi-
nalny antyk, będziemy musieli liczyć 
się z wydatkiem rzędu kilku tysięcy 
złotych. Mniej kosztowne, ale rów-
nież bardzo dekoracyjne są stare kre-
densy wiejskie wykonane z tańszych 
gatunków drewna – zazwyczaj sosno-
wego. Możemy je kupić już po wyko-
nanej renowacji – wykończone na go-
towo lub w  postaci oczyszczonej do 
samodzielnego pomalowania. Ten ro-
dzaj kredensów daje zazwyczaj naj-
większe pole do popisu – można je za-
olejować,  polakierować, a także poma-
lować farbami do drewna na dowolny 
kolor. Modne są techniki zdobienia 
decoupage i  przecierki. Prosty me-
bel można też podrasować, montując 
w nim stylowe uchwyty czy doklejając 
przed pomalowaniem gotowy deko-
racyjny gzyms. Pomalowany na nie-
biesko, szaro czy zielono stary wiej-
ski kredens wpisze się we wszyst-
kie aranżacje, gdzie głównym celem 
jest swoboda kompozycji i  element 
zaskoczenia. 

KONSTRUKCJA KREDENSU 
DAJE MOŻLIWOŚĆ 
ROZMONTOWANIA  

GO I WYKORZYSTANIA 
DO ARANŻACJI WE 

FRAGMENTACH. 
EFEKTOWNIE WYGLĄDAJĄ 
ZAWIESZONE NADSTAWKI. 



71

WSPÓŁCZESNA PRODUKCJA
Bez problemu kupimy też nowe me-
ble. Rynek oferuje rozmaite formy,  
wśród nich prym wiodą kredensy 
w  stylu angielskim, które wyróż-
niają frezowane plecy imitujące wy-
gląd desek, lekko wysunięty gzyms, 
szyby zdobione szprosami oraz sto-
nowana kolorystyka: biel, szarości 
i odcienie granatu. Kredens w stylu 
prowansalskim ma rzeźbione nóżki, 
fronty zdobione płycinami, meta-

lowe uchwyty i  okucia, nadstawkę 
zwieńczoną falistym szczytem lub 
wysokim gzymsem. Kredens może 
być też elementem kuchennej zabu-
dowy – jest wówczas projektowany 
na wymiar lub tworzony z gotowych 
ustawionych obok siebie, identycz-
nych segmentów. Dolna część za-
budowy to zamknięte szafki, wyżej 
znajdują się przeszklone. Alterna-
tywą dla kredensu są otwarte regały 
i  witryny. Kuchenny ład 

otwarty na świat
Otwarte półki i proste regały 
w kuchni stały się wręcz modne. 
Porcelana, naczynia stołowe, 
rośliny doniczkowe, konewki i inne 
przybory do pielęgnacji – wszystko 
obecnie możemy wyeksponować 
w otwartej przestrzeni. Trend 
ten jest odpowiedzią również 
na do niedawna obowiązujący 
minimalizm, który kazał ukrywać 
wszystko w zamkniętych 
szafkach – widoczne miały być 
nieprzejrzyste fronty, tworzące 
jednolitą płaszczyznę. Ekspozycje 
otwarte powinny być jednak 
przemyślane szczególnie 
w kuchni, inaczej powstanie 
wrażenie chaosu. Naczynia 
dobieramy stylistycznie lub 
kolorystycznie, tak aby tworzyły 
miłą dla oka kompozycję.
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SĄ TAKIE WNĘTRZA, W KTÓRYCH PRZEKROCZYWSZY 
PRÓG, CZUJEMY POWAGĘ STARYCH KSIĄG, HISTORIĘ 
WIEKOWYCH MEBLI, DOSIĘGAJĄ NAS ŚWIADECTWA 
Z PODRÓŻY I DOŚWIADCZEŃ NAUKOWYCH 
WŁAŚCICIELI. TU MIESZKA WIEDZA, MYŚLIMY.

z klimatem wiedzy

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska, Hanna Jankowska

DOM

Czas izolacji i  nowe doświadcze-
nia z komunikacją online zaowo-
cowały spostrzeżeniem, iż wiele 

osób chcąc dodać sobie powagi, a  także 
wypaść elegancko, prestiżowo i  dostoj-
nie na „ekranie monitora” przygotowuje 

sobie stanowisko do pracy na tle biblio-
teki. To ciekawe doświadczenie móc przy 
okazji rozmowy, podglądać na ekranie, co 
widnieje w księgozbiorach właściciela, co 
czyta, co ogląda, jak wyglądają jego bi-
blioteczne zasoby.
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BIBLIOTEKA NA PIERWSZY 
PLAN
Bo właśnie biblioteka to ten najbar-
dziej prestiżowy element wystroju 
wnętrza – buduje przekonanie, że 
z dużym prawdopodobieństwem do-
mownik to osoba o  szerszych hory-
zontach, otwarta poznawczo, o  nie-
małej wiedzy. Ale bogaty księgo-
zbiór to również piękny dekoracyjny 
walor wnętrza, pozwalający efektow-
nie zabudować wnęki, puste ściany, 
a  także przestrzenie mniej uży-
teczne. Niezależnie, czy są to tylko 
aranżacje na rzecz wytwornego 
stylu i  nadania powagi wnętrzom, 
czy rzeczywisty spadek pasjonatów 
literatury oraz dorobek naukowy do-
mowników, biblioteka to praktyczna 
i  potrzebna rzecz. Wielokondygna-
cyjne regały z książkami i  szafy bi-
blioteczne przede wszystkim dbają 
o  woluminy oraz je porządkują. Bi-
blioteka siłą rzeczy wyznacza też re-
guły segregowania. Zwykle ukła-
damy tu książki seriami, tematami, 
czasem o  miejscu decyduje war-
tość książek, a  także ich wiek. Ale 
w bibliotece poza książkami znajdą 
swoje miejsce albumy ze zdjęciami, 
dokumenty (akty, świadectwa, dy-
plomy), mapy i  atlasy, sprzęt biu-
rowy, a także nierzadko płyty i filmy 
na różnych nośnikach.

Dobrze zaprojektowana biblioteka 
to ciekawa aranżacja i  oszczędność 
przestrzeni. Efektowne będą te, któ-
rych półki zagospodarowują prze-
strzenie wokół drzwi lub okien oraz 
pas nad nimi. Są to miejsca zwy-
kle niewykorzystane, a  zaadapto-
wane na potrzeby półek z książkami, 
szczególnie tych wypełnionych ele-
ganckimi woluminami, mogą zbu-
dować ciekawą aranżację wnętrza, 

podnosząc rangę intelektualną 
domowników. 
Wygodna biblioteka to także po-
jemne regały z półkami z możliwo-
ścią regulacji wysokości, tak by mo-
gły one pomieścić zarówno wielkoga-
barytowe albumy, jak i kieszonkowe 
wydania literatury powszechnej. Ze 
względu na dbałość o jakość książek 
oraz wygodę utrzymania porządku, 
warto do ich przechowywania 
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wykorzystać przeszklone witryny. 
Nie kurzą się wtedy i nie wymagają 
regularnego sprzątania, co przy du-
żej ilości zbioru, jest niestety bardzo 
pracochłonne.

MASYWNE MEBLE 
I WYGODNE FOTELE
Skoro już mamy efektownie zago-
spodarowany księgozbiór, koniecznie 
trzeba pomyśleć o  miejscu zaprojek-
towanym z  myślą o  komforcie czytel-
nika. Aby z wygodą oddać się lektu-

rze, usiąść trzeba głęboko i miękko, 
tak aby ciało mogło się zrelakso-
wać, a  takie miejsca jak kark, plecy 
oraz  to, co pod plecami miały wy-
godne, relaksujące podparcie. Taki 
komfort zapewniają wysokie i  ma-
sywne fotele tapicerowane o miękkich 
zagłówkach oraz oparciach. Te zwane 
od formy zagłówków „uszakami” to 
wypracowany właśnie na ten cel nie-
dościgniony wzór. Wsparty na dość 
cienkich, lekko rozchylonych nóż-
kach korpus o  masywnej i  stabilnej 

konstrukcji został zaprojektowany 
tak, by siedząca na nim osoba mogła 
w  pełni rozluźnić swoje ciało. Duże 
miękkie oparcie pozwala swobodnie 
odchylić się w dowolną stronę i bez-
piecznie oprzeć głowę o jego wypro-
filowane „uszy”. Choć zostały one za-
projektowane po to, aby chroniły sie-
dzącą osobę przed zimnem i przecią-
gami, dzisiaj służą przede wszystkim 
komfortowi wypoczywającej w fotelu 
osoby – w trakcie lektury swobodnie 
i  bezpiecznie możemy uciąć sobie 
drzemkę.
Doskonałe w  kąciku bibliotecznym 
czy biurowym będą również głę-
bokie sofy i  kanapy z  podnóżkami 
lub miękkimi pufami. We wnętrzach, 

WYGODNEJ LEKTURZE 
SŁUŻY KOMFORTOWE 
SIEDZISKO. GŁĘBOKI 

FOTEL POZWOLI 
ZARÓWNO ZNAKOMICIE 

SIĘ SKUPIĆ, JAK 
I ODPRĘŻYĆ. WYBIERZMY 
DO BIBLIOTEKI DOBRZE 

ZAPROJEKTOWANY 
MEBEL, TAK BY 

NASZ KRĘGOSŁUP ZYSKAŁ 
OPARCIE NA CAŁEJ 
SWOJEJ DŁUGOŚCI, 
ŁĄCZNIE Z KARKIEM 

I TYŁEM GŁOWY.
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Dekoracja od niechcenia
Przedmioty wyglądające jak muzealne eksponaty to doskonały 
sposób budowania klimatu wnętrza, gdzie „naukowa myśl” to 
motyw przewodni. Niczym typowe bibeloty mogą być ozdobą samą 
w sobie, bez wyraźnego zastosowania. Ułożone na rzecz dekoracji 
w reprezentacyjnych miejscach, świetnie ukształtują scenografię kącika 
wiedzy. Dodatki typu rogowe okulary, lupy, papierośnice czy zegarki 
kieszonkowe z kopertką sprawią wrażenie, jakby jeszcze przed chwilą 
siedział literat, profesor, odkrywca. Również położone od niechcenia 
egzemplarze starych gazet czy wolumeny oprawione w skórę zbudują 
pożądany klimat. Odpowiednie gadżety do naukowych scenografii 
znajdziemy na pchlich targach i w antykwariatach, także internetowych. 
Na rynku są też przedmioty nowe, stylizowane na stare. 

w  których dodatkowo chcemy 
wprowadzić ekskluzywny czy egzo-
tyczny sznyt, meble powinny być 
wykonane z  naturalnych materia-
łów – skóry lub wysokojakościowych 
tkanin. Nie każdy jednak lubi odda-
wać się lekturze półleżąc. Jeśli czyta-
nie jest połączone z pracą, niezbędne 
jest w takim pomieszczeniu wygodne 
biurko. Nierzadko w  domu pełnym 
wiedzy księgozbiór jest tak bogaty, 
że wykracza poza jedno pomieszcze-
nie. Ten, z którego korzysta się na co 
dzień zawodowo, np. słowniki, wypisy 
prawne, encyklopedie, zwykle znaj-
duje swoje miejsce w  podręcznych 
bibliotekach w pokojach przeznaczo-
nych do pracy biurowej.

GABINET Z POWAGĄ 
URZĘDU
Dom pełen naukowej elegancji nie 
może obyć się bez gabinetu, szcze-

gólnie jeśli ktoś z domowników wy-
konuje zawód wymagający i  prze-
strzeni biurowej, i  podkreślenia 
powagi stanowiska. Ciężkie, ma-
sywne meble, wykonane z  wysoko-
gatunkowego, nierzadko egzotycz-
nego drewna to nie tylko elegancja, 
ale także jakość i wartość niepodda-
jąca się upływowi czasu. Jeśli zapro-
simy do wnętrza dodatkowo antyki, 
wywołają one ducha mądrości mi-
nionych dekad, wzbogacając o  ten 
walor aranżację naszego wnętrza. 
Nawet małemu pomieszczeniu bez 
trudu nadamy bardziej podniosłą 
rangę, wyposażając go np. w  stary 
sekretarzyk czy masywny, skórzany 
fotel z wyszukaną lampą.
Klimat miejsca podkreślą również 
wykonane ze szlachetnych gatunków 
drewna boazerie i  posadzki, a  także 
tkaniny nawiązujące do stylu – krojów 
i wzorów minionych epok.

DETALE W KLIMACIE RETRO
Styl i  niepowtarzalność aranżacji, 
w której chcemy, by na plan pierw-
szy przebijały wiedza, historia, po-
waga dopełnią detale. Można tu 
śmiało wykorzystać nieustępującą 
modę na styl vintage. Wszelkie ak-
cesoria z  minionych epok, wysłu-
żone, które dziś nierzadko już nie 
pracują, będą doskonałą ozdobą wi-
tryn, komód, stolików. Do aranżacji 
wnętrza wykorzystajmy więc stare 
globusy, archaiczne maszyny do pi-
sania, stylizowane lampy, aparaty te-
lefoniczne, retro odbiorniki radiowe, 
wiekowy osprzęt biurowy (kałama-
rze, temperówki, stalówki itp.). Wielu 
tym przedmiotom można nadać 
nowe życie – wpisując się jednocze-
śnie w  nurt upcyklingu. Doskona-
łym uzupełnieniem są stare mapy 
na ścianach oraz grafiki nawiązujące 
do rycin z naukowych atlasów. 
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RZECZYWISTOŚĆ 
ZMUSIŁA WIELU 
Z NAS DO PRACY 
W DOMU. CZĘSTO 
WIĘC SPĘDZAMY 
MINIMUM 
8 GODZIN PRZY 
BIURKU. W TROSCE 
O NASZE ZDROWIE 
I SAMOPOCZUCIE 
POWINNIŚMY 
ZADBAĆ 
O STANOWISKO 
PRACY, A W TYM 
O ODPOWIEDNI 
FOTEL.

do pracy

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

FOTEL
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O  ile w siedzibie firmy nie 
mamy wpływu na meble 
biurowe, to już organizu-

jąc miejsce pracy w  swoim domu, 
decyzje podejmujemy samodziel-
nie. Starannie dobierajmy więc ele-
menty, ponieważ muszą pasować 
do wystroju wnętrza i  pozwolić na 
efektywne wykonywanie powierzo-
nych zadań. Przede wszystkim jed-
nak powinny nie szkodzić. Na co 
więc zwrócić uwagę, by wielogo-
dzinne siedzenie przy biurku było 
przyjemnością i  nie skończyło się 
bólem kręgosłupa? Po pierwsze wy-
bierzmy odpowiedni fotel. Podczas 
zakupu nie kierujmy się tylko wy-
glądem czy ceną. Najważniejsza jest 
wygoda, ponieważ nieprawidłowo 
wyprofilowane krzesło, narazi nas 
na bóle, przykurcze i  inne nega-
tywne doznania, a  w  dalszej per-
spektywie może dojść do trwałych 
zniekształceń, problemów ortope-
dycznych czy krążeniowych. 

ERGONOMICZNY, 
CZYLI JAKI
Eksperci podkreślają, że fotel po-
winien być ergonomiczny. Oznacza 
to, że musi mieć dopasowane siedzi-
sko, zagłówek, podłokietniki, kąt na-
chylenie oparcia do naturalnej krzy-
wizny ciała człowieka. Ponadto po-
winien dostosowywać się do ruchów 
i  zmian pozycji użytkownika. Tylko 
takie krzesło zapewni nam kom-
fort pracy i  odciąży plecy podczas 

kilkugodzinnego siedzenia. Pro-
ducenci oferują różne fotele. Mają 
one możliwość regulacji odpowied-
nich elementów tak, aby jak najle-
piej można je było dostosować do 
naszych potrzeb. Dlatego wybiera-
jąc ten najwłaściwszy model, pod 
uwagę powinniśmy wziąć wszyst-
kie części składowe. 

SIEDZISKO W SAM RAZ
Podstawą jest odpowiednio do-
brane siedzisko – musi być dopa-
sowane do wzrostu i  wagi użytkow-
nika. Nie może być za szerokie, po-
nieważ trudno będzie nam wygod-
nie oprzeć ręce na podłokietnikach, 
ani za wąskie, gdyż będziemy 
czuli się jak w  pułapce. Powinno 
być także odpowiednio wyprofilo-
wane –  zaokrąglenia po bokach 
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odciążają dolne partie nóg – oraz 
dostatecznie miękkie. Niemniej 
ważna jest również regulacja wyso-
kości  siedziska. Dobra postawa pod-
czas pracy będzie zapewniona, gdy 
podłokietniki swobodnie będą cho-
wały się pod blatem biurka. Regu-
lując wysokość, kierujmy się jesz-
cze innymi wskazówkami –  najle-
piej, aby kąt między nogami osoby 
siedzącej a  podłogą wynosił 90°, 
a nasze stopy powinny bez trudno-
ści stykać się z  podłogą (uda będą 

wtedy odciążone). Producenci ofe-
rują również modele z  regula-
cją głębokości oraz pochylenia sie- 
dziska, co umożliwia łatwe sperso-
nalizowanie fotela. Niestety za takie 
będziemy musieli więcej zapłacić.

REGULOWANE OPARCIE
Jest bardzo praktyczne, ponieważ 
stopień odchylenia możemy dosto-
sować do naszych upodobań, a w ra-
zie zmęczenia zmienić go. Dzięki 
temu fotel sprawdzi się zarówno 

podczas pracy, jak i gdy zrobimy so-
bie krótką przerwę. Pamiętajmy, że 
prawidłowe rozłożenie ciężaru ciała 
umożliwia lekko (o kilka stopni) od-
chylone oparcie w  kierunku pod-
łogi. Nieprawidłowe oparcie może 
wpłynąć na pogłębienie wad kręgo-
słupa lub pojawienie się bólu w oko-
licach lędźwi.

PODPARCIE KRĘGOSŁUPA
Zachowanie prostej pozycji, a także 
komfort poprawia podparcie dla 
części lędźwiowej kręgosłupa. 
Warto więc zainwestować w  takie 
krzesło, ponieważ idealnie dopasuje 
się do naszego ciała. W  niektórych 
modelach wsparcie kręgosłupa jest 
ruchome. To niezależny element, 
który na elastycznej „nodze” bez 
problemu przesuwa się w  prawo-
-lewo, przód-tył oraz na boki, podą-
żając za ruchami użytkownika. 

POMOCNE PODŁOKIETNIKI 
Każdy dobry fotel biurowy powinien 
mieć podłokietniki, nie tylko ten prze-
znaczony dla graczy. Ich szerokość 
musi być taka, aby bez problemu zmie-
ściły się nasze ramiona i dały im dobre 
oparcie, dzięki czemu choć na chwilę 
je odciążymy. Podłokietniki przy-
dadzą się, szczególnie jeśli dużo pi-
szemy na komputerze – aby uniknąć 

REGULOWANE OPARCIE FOTELA, 
PODŁOKIETNIKI I ZAGŁÓWEK UCHRONIĄ 
NAS PRZED CHOROBAMI KRĘGOSŁUPA.



bólu ramion czy pleców, po prostu 
opierajmy na nich łokcie. Niektóre 
podłokietniki można obracać, co 
również poprawia komfort pracy. 

OBOWIĄZKOWY 
ZAGŁÓWEK 
Może i fotele bez zagłówka są nieco 
tańsze, jednak nie o cenę przecież tu 
chodzi. Zagłówek to niezbędny ele-
ment, ponieważ pozwala na odcią-
żenie odcinka szyjnego w  chwilach 
przerwy –  przecież nie pracujemy 
nieustannie. Także podczas roz-
mowy telefonicznej będziemy mogli 
przybrać wygodną pozycję. Regula-
cja wysokości zagłówka pozwoli na 
dopasowanie jego położenia do wzro-
stu osoby siedzącej – to szczególnie 
ważne w przypadku wysokich osób. 
Warto zainwestować w  zagłówek, 
który pracuje w kilku pozycjach: le-
wo-prawo, przód-tył i  po skosach, 
odpowiadając na każdy ruch głowy 
użytkownika. Dobrym rozwiąza-
niem jest także poduszka szyjna od-
ciążająca kręgosłup. 

 REKLAMA 

Wygodna 
praca z dobrym 
oświetleniem
Niejednokrotnie podczas 
pracy przy komputerze 
pieką nas oczy, odczuwamy 
także ból głowy. To bardzo 
często efekty przemęczenia 
spowodowanego monotonną 
pracą przed monitorem i złym 
oświetleniem. Możemy temu 
zapobiec. Wystarczy dopasować 
oświetlenie. Przede wszystkim 
źródło światła nie może być 
oślepiające. Aby uniknąć 
przeciążenia oczu, różnica 
w jasności pomiędzy obrazem 
z ekranu a tłem nie może być 
zbyt duża. Ważny jest również 
dobór barwy światła, Ciepła biel 
uspokaja i wycisza, natomiast 
chłodna pobudza do działania. 
Najbardziej popularnymi 
rodzajami oświetlania stanowiska 
pracy są lampy biurkowe. 
Ich bardzo ważną cechą jest 
możliwość dopasowywania 
kierunku światła do własnych 
potrzeb, dlatego warto wybrać 

model o długim, regulowanym lub 
giętkim ramieniu – bez problemu 
zmienimy kierunek strumienia 
światła, kąt nachylenia, przybliżymy 
i oddalimy żarówkę. 
Lampa oświetlająca miejsce pracy 
powinna być zawsze ustawiona po 
lewej stronie w przypadku osób 
praworęcznych lub prawej u osób 
leworęcznych. Pamiętajmy również, 
że odległość pomiędzy żarówką 
a oświetloną powierzchnią nie 
powinna przekraczać 35 cm. Jest to 
optymalna odległość sprawiająca, 
że miejsce pracy jest odpowiednio 
doświetlone, co pozwoli uniknąć 
problemów ze wzrokiem.
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Prawidłowa
postawa
Dobry fotel to jednak nie 
wszystko. Musimy także 
zadbać o prawidłową 
postawę. Jak więc 
prawidłowo siedzieć przy 
biurku?

 Usiądźmy na fotelu 
i wsuńmy się głęboko do 
samego oparcia.

 Połóżmy stopy płasko na 
podłodze. 

 Ustawmy siedzisko tak, 
aby kąt w zgięciu kolanowym 
wynosił 90°.

 Stopy możemy ustawić na 
specjalnym podnóżku – kąt 
nachylenie powinien wynosić 
10-15°.

 Zwróćmy uwagę, czy 
przednia część siedziska nie 
uciska podudzia oraz pod 
kolanami.

 Ułóżmy swobodnie dłonie 
na podłokietnikach – kąt 
między przedramieniem 
a tułowiem powinien wynosić 
90°.

ODDYCHAJĄCY 
MATERIAŁ
Odpowiednie obicie zapewni wy-
soki poziom komfortu. Do wyboru 
mamy skórę, bawełnę, tkaniny 
syntetyczne czy specjalną siatkę. 
Najlepiej zdecydować się na ta-
kie krzesło, które przepuszcza po-
wietrze –  przecież będziemy spę-
dzali na nim minimum kilka go-
dzin dzienne. Warte rozważenia są 
więc modele tapicerowane naturalną 
skórą czy materiałami naturalnymi. 
Jeśli zdecydowaliśmy się skórę syn-
tetyczną, to wybierzmy fotel z otwo-
rami wentylacyjnymi – nawet nie-
wielkie pozwalają zwiększyć kom-
fort pracy. Natomiast siatka prze-
puszcza powietrze, ale często 
trudno się ją czyści.   

SOLIDNA PODSTAWA
Standardowo fotele mają cztero- 
lub pięcioramienną podstawę. Mo-
dele pięcioramienne są stabilniej-
sze. Aby łatwo było się obrócić, np. 
po dokumenty do szafki z tyłu, wy-
bierzmy podstawę, która umożliwia 
obrót krzesła. Zwróćmy uwagę rów-

nież na kółka. Stabilne sprawią, że 
fotel nie będzie odjeżdżał przy każ-
dym ruchu. Na rynku dostępne są 
fotele biurowe na płozach. Dzięki 
usunięciu centralnej podstawy są 
nieco wygodniejsze, jednak są to  
krzesła nieobrotowe. 

W DOBRYM STYLU
Oczywiście fotel biurowy powinien 
być dopasowany do wnętrza. Musi 
wkomponować się w  obraną styli-

stykę. Na przykład w nowoczesnych 
pomieszczeniach dobrze będą wy-
glądały fotele o  lekkiej konstrukcji. 
Tam, gdzie stawiamy na oryginal-
ność, możemy zagrać nietypowym 
designem czy wyrazistym kolorem. 
Natomiast do wnętrza klasycznego, 
z  masywnym drewnianym biurkiem  
najlepiej wybrać fotel skórzany z me-
talowymi lub drewnianymi wykoń-
czeniami lub model nawiązujący do 
stylu retro. 
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ZASŁONY I FIRANKI ZAPEWNIAJĄ WNĘTRZOM INTYMNOŚĆ, CHRONIĄ JE PRZED 
PRZEGRZANIEM I NADMIAREM ŚWIATŁA SŁONECZNEGO. ODGRYWAJĄ TEŻ 
WAŻNĄ ROLĘ DEKORACYJNĄ – DZISIAJ DOMINUJĄ DYSKRETNE I STONOWANE. 
KAŻDE Z TYCH ZADAŃ JEST RÓWNIE WAŻNE. 

modnie osłonięte

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Jeszcze nigdy nie było tak wielu 
sposobów na osłonięcie okien. Do 
wyboru mamy różnego rodzaju 

rolety, żaluzje czy wertykale, jednak 
nadal najbardziej popularne są za-
słony oraz firanki. Miękkie tkaniny, 
z  jakich są szyte, dają niezliczone 
możliwości kreowania okiennych de-

koracji. Istotne są w tym przypadku 
zarówno nasze wybory estetyczne, jak 
i dopasowanie osłon do potrzeb funk-
cjonalnych użytkowników. 

MATERIAŁ MA ZNACZENIE
Tkaniny na zasłony i firanki różni gru-
bość, stopień przepuszczania światła 

czy odporność na zgniecenia. Najlepiej 
sprawdzają się, gdy są uszyte z mięk-
kich tkanin, najbardziej popularne są 
poliestrowe, a także z naturalnych 
surowców: wełniane, bawełniane czy 
lniane – często wzbogaconych sztucz-
nym włóknem. Z bawełny produkuje 
się takie tkaniny zasłonowe i firany 

OKNA
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modnie osłonięte

jak np. perkale. Z cieńszych można 
uszyć efektowne zasłony dwustronne. 
O tym, czy tkanina będzie miękka, 
czy też sztywna decyduje również jej 
splot. Zasłony bawełniane i lniane 
mają najczęściej delikatny splot płó-
cienny. Do popularnych tkanin prze-
słonowych wykonanych tą techniką 
należą choćby muślin, organza, żorżeta 
czy aksamit. Efektowne satyny są wy-
konywane splotem atłasowym. Grub-
sze zasłony, np. wełniane są przeważ-
nie tkane splotem panamowym (często 
w kształcie delikatnej szachownicy 
lub plecionki) lub rypsowym z prąż-
kowaną fakturą. Tkaniny zasłonowe 

ze splotem skośnym dwustronnym, np. 
w formie jodełki należą do niezwykle 
wytrzymałych, nie widać też na nich 
zabrudzeń. Do bardzo popularnych 
należą zasłony żakardowe – wykonuje 
się je, łącząc różne rodzaje splotów. 
Żakard doskonale blokuje promienie 
słoneczne.

ELEMENT ARANŻACJI
Zasłony i firanki są jednym z ważniej-
szych elementów wystroju wnętrz. 
Zawsze, tak jak okno, skupiają na so-
bie wzrok osób wchodzących do po-
mieszczenia. Przesłony te mogą też 
optycznie zmieniać jego wymiary. 

Najbardziej istotne jest ich harmo-
nijne wpisanie w towarzyszące mu 
bezpośrednio detale – okno i ścianę. 
Przede wszystkim muszą współgrać 
z kształtem okna, jego wielkością, ro-
dzajem podziałów przeszkleń. Małe 
okno „poszatkowane” szprosami wy-
maga delikatnej oprawy, np. z firanek 
czy lekkich optycznie zasłon. Nie po-
winny być też one bogato drapowane 
czy marszczone. Duże okno może 
być „ubrane” w bardziej wyraziste 
przesłony. Wpływ na wybór zasłon 
ma także wykończenie ścian. Naj-
więcej swobody dają ich jasne płasz-
czyzny w różnych  odcieniach 
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bieli, delikatnych szarościach, żół-
cieniach czy beżach. W przypadku 
wzorzystej okładziny ściennej najle-
piej zdecydować się na jednobarwne 
zasłony –  to zresztą rozwiązanie bar-
dzo na czasie. Jeśli chcemy, by były 
one ozdobione jakimś motywem, po-
winien być on delikatny. Zwolennicy 
wyrazistych aranżacji mogą oczy-
wiście łączyć różnobarwne wzorzy-
ste zasłony ze ścianami ozdobionymi 
wielobarwnym lub strukturalnym 
deseniem.  Warto wówczas, by jedna 
z barw była obecna zarówno na ścia-
nie, jak i na zasłonach. 

DOPASOWANE DO FUNKCJI
Dobór zasłon i firan do zadań, jakie 
pełni wnętrze należy również do bar-
dzo istotnych. Duże znaczenie ma 
ich długość. We wnętrzach reprezen-
tacyjnych nie powinny być one zbyt 
krótkie, najlepiej, by tkanina nieco 
spływała na podłogę. Takie prze-
słony podwyższą wnętrze – zwłasz-
cza jeśli zamontowano je tuż pod su-
fitem. W kuchni czy łazience znacz-
nie praktyczniejsze będą zasłony i fi-
ranki, które kończą się na wysokości 
grzejnika lub parapetu. Do kuchni, ła-
zienki czy też pokoju dziecięcego 
warto wybrać zasłony lżejsze, deli-
katniej marszczone. Charakter tych 
pomieszczeń może być podkreślony 

przez motyw dekoracyjny. Jest on 
szczególnie pożądany na osłonach 
okiennych w pokojach najmłodszych 
dzieci – bez problemu znajdziemy 
więc zasłony z motywami motoryza-
cyjnymi, figurkami zwierząt czy bo-
haterów bajek.

ŚWIATŁA W SAM RAZ
Okno jest źródłem wielu bodźców, 
przede wszystkim otwiera wnętrze 
na krajobraz, ale także dostarcza ta-
kich stymulatorów jak światło, ha-
łas, duży ruch pieszy i samochodowy 

czy chłód lub ciepło. W zależności od 
sytuacji chcemy się od nich odciąć 
albo też otworzyć na nie. To także 
jedna z wielu przyczyn, dla których 
instalujemy na przeszkleniach za-
słony lub firanki. Są łatwe w obsłu-
dze i pozwalają na szybkie uzyska-
nie pożądanego efektu. Szczególnie 
istotne jest odpowiednie manewro-
wanie dopływem światła dziennego, 
dlatego wybierając przesłony, trzeba 
przemyśleć, ile światła powinny one 
przepuszczać. Gdy okna są położone 
od północy lub północnego wschodu, 



można sobie pozwolić jedynie na lek-
kie firanki lub cienkie zasłony dobrze 
przepuszczające światło. Do takich 
przeszkleń poleca się m.in. firanki 
makarony, które nie blokują ani 
promieni słonecznych, ani dostępu 
do okien. Okna z wystawą wschod-
nią dają delikatne światło, dlatego 
wystarczy je przesłonić lekkim tiu-
lem albo woalem, jeśli zależy nam 
na większej intymności, sięgnijmy 
po zasłony satynowe, które skutecz-
nie „zmatowią” przeszklenia i stwo-
rzą barierę dla czasami ostrego po-
rannego słońca. Okna położone od 
zachodu i południa wymagają jednak 
mocniejszej blokady dla światła. 
W  takim przypadku należy wybrać 
zasłony o grubym splocie. Gdy zależy 
nam na całkowitym odcięciu się od 
światła zewnętrznego, wybierzmy 
zasłony z tkanin blackout, które nie 
przepuszczają promieni słonecz-
nych. Do niedawna były one stoso-
wane głównie w hotelach, dzisiaj wy-
korzystuje się je również w naszych 
mieszkaniach.

ZASŁONY Z ZASADAMI
Do wyboru mamy tkaniny zasłonowe 
o różnych szerokościach, podstawo- 
we mają 135, 140, 145, 150, 160 oraz 
180 cm. Warto zwrócić uwagę  na ten 
wymiar, ponieważ jest on ważny przy 
wyborze sposobu upięcia tkaniny. Fi-
ranki lub zasłony marszczy się lub 
drapuje – stąd szerokość przygotowy-

wanych tkanin może stanowić nawet 
trzykrotną długość karnisza. Prze-
słony po zasunięciu powinny szczel-
nie zasłaniać całą płaszczyznę okna. 
Jeśli wybieramy tkaninę wzorzystą, 
pamiętajmy, by wzór był symetryczny 
względem siebie na obydwu zasłon-
kach. Ma to znaczenie choćby przy 
tkaninach pasiastych. 

 REKLAMA 
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ZIMĄ SZUKAMY ENERGII. TO, CO 
ZNAJDZIEMY W DOMU, MOŻE DAĆ 
NAM MOTYWACJĘ, GDY ZA OKNEM 
SŁOTA. NIEDROGI, ŁATWY DO 
ZAARANŻOWANIA STYL BOHO TO 
DOBRA INSPIRACJA NA WYSTRÓJ 

EMANUJĄCEGO CIEPŁEM WNĘTRZA.

TEKSTYLNY MISZMASZ, CZYLI 
ETNO I EKO

Ludowe wzory, dziergane na szydełku 
pokrowce na poduszki, pledy i kapy z wełny, 

lnu oraz grubej bawełny to wszystko dodatki 
tekstylne, które świetnie odnajdą się w klimacie 

boho. Intensywne, zestawione nawet wysoce 
kontrastujące barwy mogą wprowadzić do wnętrza 

życie. Chociaż boho uwielbia głównie marokański 
błękit, to dynamiczne połączenia pomarańczu, 
różu, czerwieni i mocnej żółci poprowadzą naszą 

przestrzeń mieszkalną w stronę orientu rodem z Indii 
i Chin. Ognisty nastrój w sam raz na zimową aurę.

BOHO ENERGIA W KOLORACH

BOHO STYL, czyli wolność, brak skrępowania, lekkość, 
zwiewność, nuta prowokacji. Styl we wnętrzach mający w sobie 
zarówno coś z cygańskiego przepychu, coś z hipisowskiej miłości 
do natury, jak i coś ze współczesnego minimalizmu. Eklektyzm, 
w którym przewagę odgrywają nawiązania do folkloru, motywy 
orientalne, a także wzory i materiały roślinne oraz zwierzęce. We 
wnętrzach boho czujemy odrobinę magii i rodzaj mistycznej energii.

86  zima 2020
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SIEDZĄC PO TURECKU
Przyświecający boho luz i nonszalancja 

to również ucieczka od stereotypów. 
Zastępujące tradycyjne krzesła 
siedziska, pufy i poduchy doskonale 
podkreślą, w jakim stylu najlepiej czują 
się domownicy. Aranżacja przestrzeni 
na rzecz siadywania na podłodze to 
także ciekawe pole do wyboru niezwykle 

efektownych i dekoracyjnych 
akcesoriów oraz mebli. 

Nietuzinkowe w kolorach 
i wzorach pufy, worki 
sako oraz poduchy to 
ciekawe rozwiązanie 
nie tylko dla dzieci!

JAK W CHATCE BABY JAGI
Gra światłem to w stylu boho jedno z ważniejszych 
zabiegów stylistycznych. Brak centralnego 
oświetlenia, oddanie pola przypadkowym punktom 
świetlnym wprowadzi do mieszkania inny, nieco 
tajemniczy nastrój. Świece, wiklinowe latarenki, 
orientalne lampiony czy drobne girlandy świetlne 
to dodatki, które koniecznie powinny wypełniać 

wnętrze utrzymane w tym 
stylu. Zimowe wieczory 

warto podkreślić 
nastrojowym światłem. 
Ciepłe, migotliwe kąciki 
świetlne to również 
zabiegi na rzecz 
odpoczynku i relaksu, 
tak ważnego w sezonie 

szarug i śnieżyc.

STÓŁ BOGATY KOLOREM I FORMĄ
Mieszana zastawa przywodząca na myśl skarby gromadzone latami na 
pchlich targach to dobry zabieg, by wnieść na codzienny stół nieco radości 
i oryginalności. Imitujące kryształ kolorowe szkło, bogata w faktury ceramika, 
szczególnie kojarzona z regionem Dalekiego Wschodu, a wszystko to 
okraszone, niby od niechcenia wplecionymi, motywami roślinnymi nadadzą 
w trakcie zwykłych posiłków swoistego artyzmu, a podczas zimowych, 
szczególnie świątecznych przyjęć będą wzbudzać u biesiadników poczucie 
podniosłego nastroju. Goście z pewnością poczują się wyróżnieni.

BOHO ENERGIA W KOLORACH

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

EKLEKTYZM DODATKÓW
Boho pozostawia dużą swobodę.
Pamiątki z podróży, rękodzieło, 
drobna galanteria odziedziczona po 
przodkach to detale, które doskonale 
nadają się na domową ekspozycję. 
Podkreślanie stylu poprzez 
artystyczny nieład to modna we 
wnętrzarstwie zasada – szczególnie 
wpisująca się w konwencję boho. 
Z racji, że boho wywodzi się głównie 
ze sposobu ubierania – mody odzieżowej 
– dodatki i akcesoria takie jak biżuteria 
będą mile widziane jako element dekoracji 
komody, parapetu, biurka. 
Barwne szkło, wzorzysta kolorowa 
ceramika, wiklinowe kosze i plecione 
osłonki z trawy morskiej, szczególnie 
w wersji „nie do pary” będą atutem we 
wnętrzu boho. Zatem to doskonały styl 
dla oszczędnych, a także tych, którzy 
na starcie nie mają dużych funduszy na 
wyposażanie i urządzanie swojego lokum.
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Prosto z pralki
AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

SUSZARKI
W codziennej gonitwie, wy-

nikającej zwykle z  nad-
miaru  obowiązków, ciężar 

tego, co cenne, przesuwa się często 

poza samą wartość przysłowiowej zło-
tówki. Oszczędzamy na czasie, na wła-
snym zdrowiu, staramy się elimino-
wać stres, dbamy o poprawę komfortu 

życia, a  także intensyfikujemy ergo-
nomiczność działań. Z pomocą w tym 
ostatnim przychodzą nam nowo-
czesne i  funkcjonalne sprzęty AGD. 

do
DOSTĘPNOŚĆ NOWOCZESNYCH URZĄDZEŃ AGD NA RYNKU BUDZI W NAS 
NIEKIEDY DYLEMATY, CZY ABY PODDAJĄC SIĘ NADMIERNEJ AUTOMATYZACJI, NIE 
STAJEMY SIĘ ZBYT LENIWI, A DODATKOWO NIE TRWONIMY FUNDUSZY?
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Chociaż pozornie wiele z nich wydaje 
się zbytkiem, czasem nawet fanabe-
rią, to jednak w ogólnym rozrachunku 
okazuje się, że gdy zagościły już w na-
szych domach na dobre, nie wyobra-
żamy sobie bez nich życia.

MŁODSZA SIOSTRA PRALKI
Do takich urządzeń należy właśnie 
automatyczna suszarka. Z pewnością 
babcie załamywałyby ręce, że zamiast 
na balkonowych sznurkach albo w ła-
zience nad wanną nie rozwieszamy 
tradycyjnie prania, a musimy w tym 
celu skorzystać z  „maszyny”. Styl 
i tryb życia zmienił się jednak tak bar-
dzo, że nasze babcie na pewno dziś pa-
trzyłyby na to nieco inaczej.
Celem automatycznej suszarki jest 
przede wszystkim w  szybkim czasie 
wysuszyć całkowicie ubrania, które 
po odwirowaniu wyjmiemy z  pralki. 
W zależności od typu i modelu urzą-
dzenia, ilości załadunku oraz wybra-
nego programu do pełnego wysusze-
nia odzieży potrzebujemy średnio od 
0,5 do 3 godzin. Jest to niewątpliwie 
ogromna różnica w czasie w porówna-
niu z suszeniem prania na rozkładanej 
suszarce.

GDZIE SPRAWDZI SIĘ TAKIE 
URZĄDZENIE
Suszarka automatyczna to przede 
wszystkim AGD dla aktywnych. Jeśli 

nasza rodzina uprawia sporty, dzieci 
chodzą na treningi, my też lubimy ak-
tywnie spędzać czas, to ilość sporto-
wej garderoby wymagającej ciągłego 
prania jest w domu spora. Koniecz-
ność regularnego prania wymaga bo-
wiem od nas dużej ilości ubrań na 
zmianę. Nie będzie to konieczne, gdy 
zastosujemy automatyczną suszarkę. 
Po porannym treningu z  powodze-
niem będziemy mogli wykorzystać 

ten sam strój wieczorem, jeśli w mię-
dzyczasie upierzemy go i wysuszymy. 
Tu właśnie pojawiają się dwie ważne 
korzyści płynące z posiadania suszarki 
towarzyszącej pralce (bądź urządzenia 
dwa w  jednym). Przede wszystkim 
skraca nam się czas oczekiwania na 
czyste rzeczy, czynność prania od po-
czątku do końca, czyli wraz z pakowa-
niem do szafy ograniczamy najwyżej do 
pół dnia. Oszczędzamy także na miej-
scu i zakupach związanych z ilością nie-
zbędnej garderoby (na tzw. przebranie). 
Te same zalety dostrzegą rodzice ma-
łych dzieci, szczególnie kiedy w rodzi-
nie jest ich więcej niż jedno. Ubranka 
i  akcesoria tekstylne dla niemowląt 
oraz ubrania dzieci w  wieku przed-
szkolnym wymagają często przysło-
wiowej pracy pralki „na okrągło”, a co 
z  suszeniem? Ano właśnie. Miesz-
kanie licznej rodziny to często stały 
brak wolnego miejsca – nawet w salo-
nie stoją rozkładane suszarki, w  ła-
zienkach zajęte są stale sznurki nad 
wanną, a balkony i  tarasy tracą swój 
wypoczynkowy charakter na rzecz 
notorycznie suszącego się prania. Su-
szarka automatyczna niweluje nam 
ten problem.
Nie do przecenienia jest związany 
z suszarką automatyczną aspekt zdro-
wia. Utrzymująca się w  domu wil-
goć, może prowadzić do rozwoju 
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groźnych mikroustrojów chorobo-
twórczch, szczególnie grzybów ple-
śniowych. Mają one bardzo nieko-
rzystny wpływ na nasz układ odde-
chowy. Jeśli pomieszczenia wygo-
spodarowane na pralnie są z  natury 
ciemne, chłodne i wilgotne, mają też 
słabą wentylację, z  doświadczenia 
wiemy, że pranie nam „długo schnie”, 
warto rozważyć inwestycję w  su-
szarkę elektryczną. Suszące się ubra-
nia, rozwieszane w  tradycyjny spo-
sób są również generatorem kurzu 
w domu. Kurz z kolei, pomijając wy-
móg ciągłego sprzątania, podobnie 
jak grzyb i  pleśń może wywoływać 
zaburzenia pracy układu oddecho-
wego, głównie natury alergicznej. Su-
szarki automatyczne gwarantują pozo-
stawanie wilgoci w urządzeniu, groma-
dzą także kurz z ubrań na specjalnym 
wmontowanym we wnętrzu filtrze.
Wreszcie suszarka automatyczna to 
doskonały wybór dla zaoszczędze-
nia miejsca. Jeśli nie mamy balkonu 
ani pomieszczenia, które mogliby-
śmy wykorzystać na pralnię, a  także 
gdy w mieszkaniu jest mała kompak-
towa łazienka, warto rozważyć zakup 
suszarki. Bez trudu będziemy mo-
gli umieścić ją w pionie, nad pralką, 
zajmując jedynie zwykle niewyko-

rzystaną przestrzeń w  górę. Bardzo 
dobrym wyborem jest też pralko-su-
szarka, czyli model 2 w 1, która w peł-
nym zakresie załatwia nam finalizację 
procesu przepierki, na tyle, że prosto 
z  urządzenia możemy włożyć rzeczy 
do szafy.

CZY TO URZĄDZENIE 
DLA OSZCZĘDNYCH
Suszarka automatyczna to sprzęt 
elektryczny, dlatego z pewnością nie 
można wiązać go z  oszczędnością 
energii. Chociaż sama cena zakupu 
urządzenia nie jest wysoka, a  no-
woczesne modele są zintegrowane 
z pralką, to należy pamiętać, że eks-
ploatacja nie będzie darmowa. Kiedy 
jednak zastanowimy się głębiej, oka-
zuje się, że często w miesiącach desz-
czowych i zimnych, a takich w naszym 
kraju jest przewaga, kiedy pranie roz-
wieszone na tradycyjnych suszarkach 
nie schnie, podkręcamy grzejniki 
i podnosimy temperaturę w pomiesz-
czeniu, gdzie pranie ma wysychać. 
Bilans niekoniecznie jest zatem niż-
szy. Nowoczesne technologie oraz co-
raz większa popularyzacja wykorzy-
stywania taniego prądu np. ze słońca 
sprawiają, że urządzenia AGD nie ob-
ciążają już tak znacznie naszego bu-
dżetu. Trzeba też pamiętać, że zdecy-
dowanie częściej jest to sprzęt o wy-
sokiej klasie energooszczędności.

JAK DZIAŁA SUSZARKA
Chociaż suszarka wyglądem łu-
dząco przypomina pralkę i  podob-
nie jak ona występuje w  różnych 
wariantach modeli (z  wkładem od 
góry lub od frontu), to jednak jej 
mechanika, a  szczególnie podłącze-
nie jest łatwiejsze. Urządzenie bo-
wiem wymaga jedynie dostępu do 

prądu. Pranie zasadnicze oraz od-
wirowanie i odpompowanie odbywa 
się w pralce, do suszarki wkładamy 
zatem rzeczy wilgotne, a  nie mo-
kre. Suszarka wiruje ubrania, jed-
nocześnie nadmuchując bęben sil-
nym strumieniem gorącego powie-
trza. Kondensuje wilgoć i gromadzi 
ją w niewielkim pojemniku wbudo-
wanym we wnętrze pralki.
W  zależności od doboru programu 
– a dostosowuje się go do rodzaju su-
szonych tkanin – suszarka dobiera 
temperaturę i  ruchy bębna to typu 
materiału (bawełny, syntetyków, 
wełny), aby zapewnić mu optymalną 
pielęgnację. Jednocześnie w  wyniku 
suszenia mechanicznego tkaniny czę-
sto nie wymagają prasowania, zacho-
wując swój atrakcyjny fason i wygląd.
Na rynku znajdziemy wiele mo-
deli różniących się od siebie syste-
mem działania oraz rodzajem dostęp-
nych programów. Do wyboru więc bę-
dziemy mieć suszarki z pompą ciepła 
zużywające mniej energii i  suszące 
w  niższej temperaturze niż te trady-
cyjne oraz suszarki kondensacyjne 
wykorzystujące głównie gorące po-
wietrze. Nowoczesne suszarki potra-
fią ocenić stopień wilgotności wsadu 
i dostosować do niego długość susze-
nia, co zapewnia oszczędne zużycie 
energii. Większość modeli pozwala 
również już na wstępie określić ilość 
wsadu (pełen/pół) tak, by przy małej 
ilości prania nie korzystać z  maksy-
malnej mocy urządzenia.
Pralko-suszarki zintegrowane zaosz-
czędzą nasz czas, piorąc i susząc ubra-
nia w jednym cyklu. Wybierając pro-
gram kombinacyjny w ciągu jednego 
cyklu bez naszej kontroli i przekła-
dania odzieży, uzyskamy ubrania go-
towe do założenia.

Regularne opróżnianie 
wody i czyszczenie 
filtra
Po każdym cyklu suszenia 
należy opróżnić zbiornik ze 
skondensowaną wodą oraz 
oczyścić filtr znajdujący się 
na wewnętrznej powierzchni 
drzwiczek. Kłaczki i „filc” 
z ubrań można wybrać ręcznie, 
ściereczką lub odkurzyć 
mechanicznie. Warto też raz na 
jakiś czas przemyć go wodą, aby 
usunąć najdrobniejszy osad i kurz. 
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 TO SIĘ SPRAWDZI  PRZY WYGODNYM PRASOWANIU

WIELOFUNKCYJNE ŻELAZKO
Chociaż żelazko to popularne małe AGD, które zazwyczaj znajduje się 
w każdym z domów, to jednak warto przy jego wyborze wziąć pod 
uwagę parametry usprawniające prasowanie. Do takich należą np. 
wyprofilowany stożek ułatwiający dotarcie do trudno dostępnych 
miejsc, możliwość pracy żelazka w pionie, antypoślizgowe elementy 
obudowy, regulowany lub stały system wyrzutu pary, funkcja 
samooczyszczająca osadu i system antywapienny, duża moc 
z jednoczesnym zabezpieczeniem przed przegrzaniem.

RĘKAWNIK
To niewielki pomocnik, a jednak bardzo ułatwia precyzyjne 
prasowanie, głównie koszul i eleganckich bluzek, ale też 
wszelkich mniejszych i drobnych fragmentów garderoby 
(kołnierzyków, mankietów, lamówek). Rękawnik zwykle 
pokryty jest miękkim, nieniszczącym się w prasowaniu 
materiałem, z powodzeniem dobierzemy taki, 
który będzie ładnie komponował 
się z deską do prasowania. 
Ten mały gadżet łatwo 
złożyć i nie zajmuje 
dużo miejsca 
w domu.

DESKA Z POLEM 
ODKŁADCZYM
Wybierając deskę do prasowania, 
koniecznie zwróćmy uwagę na 
bardzo praktyczne udogodnienia. 
Jednym z nich jest miejsce na 
bezpieczne odkładanie żelazka, które 
jednocześnie pozwala na odwieszenie 
prasowanej odzieży. Dobrze, jeśli 
deska wyposażona jest również 
w specjalną „antenkę”, która ułatwia 
prowadzenie przewodu żelazka tak, 
aby się nie splątał ani nie dostał pod 
urządzenie. Wygodna deska powinna 
w łatwy sposób się składać, być też 
lekka i poręczna.  
Nie bez znaczenia będzie również 
możliwość wymiany pokrowca.

PAROWNICA
Chociaż zajmuje sporo miejsca, to żelazko ze stacją 
parową, bo tak precyzyjnie określa się to małe 
AGD, prasuje zdecydowanie szybciej, wygodniej 
i skuteczniej. Wygładzanie tkaniny osiągamy tu 
bowiem nie poprzez temperaturę i ciężar stalowej 
stopy, ale dzięki silnemu wyrzutowi gorącej 
pary wytwarzanej w oddzielnym pojemniku 
i doprowadzanej przewodem do żelazka. Istotnym 
parametrem tego urządzenia jest moc ciśnienia, 
z jaką para wydostaje się przez otwory w żelazku.

To od niej zależy skuteczne zmiękczanie 
i wygładzanie włókien 

tkanin. Parownica 
skutecznie wyprasuje 

nawet złożone 
warstwowo 

obrusy czy 
zasłony.

 FO
T.

 M
PM
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TO CZĘSTO WŁAŚNIE ON DECYDUJE 
O PIERWSZYM WRAŻENIU, JAKIE WPŁYWA 
NA OCENĘ WNĘTRZA, DO KTÓREGO 
WŁAŚNIE ZAWITAMY. CHOCIAŻ BODŹCE 
WZROKOWE SĄ RÓWNIE WAŻNE, TO 
NAWET W UROKLIWYM, ALE NIEŁADNIE 
PACHNĄCYM POMIESZCZENIU NIE 
BĘDZIEMY CZUĆ SIĘ PRZYJAŹNIE. 
ŁAZIENKA TO MIEJSCE SZCZEGÓLNIE 
WYMAGAJĄCE, JEŚLI CHODZI WŁAŚNIE 
O ZAPACH.

w toalecie i łazience

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

MIŁY ZAPACH
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Zimą, a  szczególnie w  okresie 
świątecznym, lubimy dbać 
o ciepłą, nastrojową atmosferę 

we wnętrzach. Jednym ze sposobów, 
jaki wykorzystujemy w  tym celu, 
jest rozpalanie wokół wonnych świec 
i zapachowych podgrzewaczy. To bar-
dzo dobry zabieg, aby apetycznym, 
świeżym albo właśnie przywodzą-
cym na myśl świąteczne skojarze-
nia zapachem (piernika, sosnowych 
igieł, wanilii, jabłek, cynamonu) wy-
pełnić przestrzeń łazienki. Wszelkie 
seanse relaksacyjne oraz gorące od-
prężające kąpiele wzbogaci towarzy-
stwo aromatycznych świec oraz fan-
tastyczny zapachowy klimat wzmac-
niający poczucie naszego komfortu 
z użytkowania tego pomieszczenia. 

Świece jednak mogą palić się w  ła-
zience z  gwarancją bezpieczeństwa  
tylko w naszym towarzystwie, a prze-
cież przyjemny zapach przydałby się 
w tym pomieszczeniu na dłużej.

NATURALNE OLEJKI, 
MYDEŁKA I ZIOŁA
Jeśli cenimy sobie naturalne i  eko-
logiczne rozwiązania, o  zapach w  ła-
zience możemy zadbać, rozkłada-
jąc dekoracyjne i  intensywnie pach-
nące mydełka w  kamieniu. Naturalne 
mydełka zapachowe zawierają sil-
nie aromatyczne olejki roślinne i de-
likatnie dezodorują atmosferę wo-
kół. Są jednocześnie zdrowe do co-
dziennego użytku – mycia i  kąpieli.  
Dobrym rozwiązaniem, zapewniają-

cym także subtelną ozdobę, są mie-
szanki kwiatowo-ziołowe, zwane po-
tpourri. Ciekawe kompozycje zapa-
chowe zakupimy w sklepach, jak i bez 
trudu skomponujemy sami (lawenda, 
płatki róży, szałwia, bazylia, tymia-
nek, rozmaryn, skórka pomarańczy, 
limonki itp.), wzmacniając efekt za-
pachowy kilkoma kroplami koncen-
tratu olejków eterycznych, dostęp-
nych w  sklepach zielarskich (olejek 
pomarańczowy, eukaliptusowy, 
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lawendowy itp.). Olejki wonne to 
również bogata paleta odświeżaczy 
określanych mianem „patyczków za-
pachowych”. Eleganckie, często bar-
dzo dekoracyjne karafki wypełniamy 
aromatycznym płynnym koncen-
tratem, a  następnie umieszczamy 
w nich naturalne rattanowe patyczki, 
które nasiąkają perfumowanym pły-
nem i emitują zapach wokół. To bar-
dzo estetyczne rozwiązanie – deli-
katna odświeżająca nuta w  łazience 
utrzymywać się będzie nawet przez 
4 tygodnie.

DYFUZORY MECHANICZNE 
I SPRAYE
Rozpylanie zapachu to najbardziej 
skuteczna forma szybkiego i  inten-
sywnego odświeżenia powietrza 
w   łazience. Na rynku znajdziemy 
wiele rozwiązań pozwalających nam 
na skuteczne perfumowanie prze-
strzeni. Najprostsze to tradycyjne ae-
rozole w  ręcznych atomizerach. Każ-
dorazowo, kiedy chcemy odświeżyć 
atmosferę łazienki, dozujemy nie-
wielką ilość zapachowej mgiełki, 
przyciskając rozpylacz. Bardziej wy-
rafinowane formy to te, w  których 
wkład jest wymienny, zwykle w wer-
sji mini. Warto zwrócić uwagę na te 
o  bardzo estetycznej formie – deli-
katne modele mini w ładnych, koloro-
wych i wzorzystych obudowach, w któ-
rych cyklicznie wymieniamy tylko na-
bój z  koncentratem zapachowym. 
Ozdobna forma takiego odświeżacza 
nie zaburza nam estetyki przestrzeni 
łazienkowej. Możemy postawić nie-
wielki minispray w  pobliżu toalety, 
wanny czy umywalki i za każdym ra-
zem podczas wizyty w łazience wzbo-

gacać jej przestrzeń o  świeży kwia-
towy czy owocowy zapach. Modele 
przyklejane do płaszczyzny ściany 
będą wygodne w użyciu i zawsze pod 
ręką.

ODŚWIEŻACZE ELEKTRYCZNE 
I AROMADYFUZORY
W dbaniu o przyjazną zapachową at-
mosferę w łazience przyjdą nam z po-
mocą urządzenia na baterie oraz pod-
łączane do gniazdka. Będą emitowały 
zapach bez naszego udziału, zgodnie 
z  zadaną przez nas intensywnością 
i częstotliwością działania.
W  zależności od modelu i  oferowa-
nego rozwiązania dyfuzory elek-
tryczne albo same zawierają substan-
cje zapachowe, albo wymagają regu-
larnego uzupełniania, kiedy się on 
wyczerpie.

Najprostsze rozwiązania to wymienne 
wkłady z  olejkami zapachowymi 
umieszczane w specjalnie zaprojekto-
wanej na ten cel wtyczce do gniazdka. 
Innym rodzajem są minidyfuzory na 
baterie, samoczynnie uwalniające 
(rozpylające) zapach w  określonej 
przez nas, zwykle 3-stopniowej, czę-
stotliwości. Nowoczesne modele by-
wają wyposażone w precyzyjny timer 
oraz czujnik ruchu. Niektóre urządze-
nia tego typu zawierają także kom-
binację 3 wkładów, z  których jedne 
mają za zadanie neutralizować przy-
kry zapach, a inne go perfumować.
Bardzo efektowne i  wielozadaniowe 
urządzenia, które wyjątkowo zadbają 
o zapach w łazience to aromadyfuzory 
automatyczne, mające na celu jedno-
czesne nawilżanie powietrza, co ma 
szczególne znaczenie jesienią i zimą. 
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Na skutek ogrzewania wysusza nam 
się skóra, błony śluzowe, cierpimy 
często na infekcje górnych dróg od-
dechowych i alergie. Przy odpowied-
nim doborze olejków możemy zafun-
dować sobie z  takim dyfuzorem re-
generujące domowe SPA w  oparach 
wspaniałych kojących zapachów. Dy-
fuzor tego typu wykorzystuje naj-
nowszą technologię ultradźwiękową 
do rozpraszania cząsteczek wody 
w  mgiełkę o  temperaturze pokojo-
wej, łącząc ją z olejkami eterycznymi. 
Urządzenie napełniamy wodą z  do-
mieszką wybranych, najlepiej natu-
ralnych olejków eterycznych i podłą-

czamy do prądu lub korzystamy z ła-
dowania USB, np. podłączając do ta-
bletu. Rozpraszana „para” szybko 
nawilża pomieszczenie, jednocze-
śnie wypełniając je przyjemną, re-
laksującą wonią.

ŻELE ZAPACHOWE
Bardzo skuteczne i higieniczne od-
świeżacze powietrza w  łazience to 
ładne, mniej lub bardziej pomysłowe 
w kształtach pojemniki z gęstym żelem 
lub żelowymi kulkami. Konsystencja 
sprawia, że zapach jest z  nich uwal-
niany dość długo, parują i wysychają 
powoli, co gwarantuje przyjemną nutę 
zapachową na dłuższy czas 3-4  tygo-
dni. W  zależności od dekoracyjności 
opakowania możemy taki odświeżacz 
ustawić w miejscu reprezentacyjnym 
albo w  wygodny sposób ukryć w  tle 
toalety, za wanną bądź w głębi łazien-
kowej półki. Kolorowe kuleczki i este-
tyczne ażurowe opakowanie kojarzą 
się ze świeżością oraz  wzmagają od-
czucie czystości w toalecie.
Nieocenione będą oczywiście za-
wieszki i  wklejki do w.c., które dzia-
łają kompleksowo – mają na celu za-
równo neutralizację bakterii, dezyn-
fekcję powierzchni, zapobieganie 
gromadzeniu się osadów, jak również 
odświeżanie zapachowe tej newral-
gicznej przestrzeni. Zawieszki wy-
korzystują substancje czyszczące 
w  postaci kamiennej kostki, żelu 
lub płynu. Producenci oferują este-
tyczne modele o  cie-
kawych i ozdobnych 
kształtach, a  także 
wielozadaniowym 
działaniu.

Neutralizatory 
brzydkich zapachów
Wyziewy z kanalizacji są często 
zmorą właścicieli łazienek, głównie 
tych umiejscowionych na niskich 
kondygnacjach – przyziemiach 
i piwnicach. Do usuwania takich 
przykrych zapachów warto 
stosować środki biologicznie 
czynne. Dzięki połączeniu 
naturalnych mikroorganizmów oraz 
składników aktywnych likwidują 
i zapobiegają one namnażaniu się 
bakterii oraz grzybów, których 
rozwój w odpływach prowadzi 
do wydzielania nieprzyjemnego 
odoru. Jednocześnie preparaty 
te pozostawiają przyjemny, 
świeży zapach na dłużej. Mają 
zastosowanie we wszelkich 
odpływach wody (zlewach 
i umywalkach, kabinach 
prysznicowych, pisuarach, w.c. oraz 
wszelkich kratkach ściekowych). 
Środki te zwykle jednocześnie 
udrażniają przepływy kanalizacyjne, 
rozkładając nawarstwione złogi 
wewnątrz rur ściekowych.

DO ŁAZIENKI WARTO 
WYBIERAĆ RÓŻNE 

MODELE ODŚWIEŻACZY. 
ZADBAJMY JEDNAK 
O ICH PODOBNĄ

 NUTĘ ZAPACHOWĄ, 
NAJLEPIEJ Z TEJ SAMEJ 

GAMY LUB JEDNEJ 
KOLEKCJI.

SPRAWDZĄ SIĘ 
AROMATY LEKKIE, 

CYTRUSOWE, 
NIEDOMINUJĄCE.
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA. 
SKLEPY KUSZĄ WYSTAWAMI. MORZE 
INSPIRACJI DEKORACYJNYCH, 
A Z KAŻDYM ROKIEM WIELE 
NOWOŚCI! JAK TU PRZEJŚĆ 
OBOJĘTNIE I NIE PODDAĆ SIĘ TEMU 
UROKOWI, I NICZYM W ZAKUPOWEJ 
HIPNOZIE NIE DOKUPIĆ JESZCZE KILKU 
OZDÓB NA TEN SEZON? ŚWIĘTA JEDNAK 
TRWAJĄ KRÓTKO. KUPUJMY, ALE MOŻE COŚ 
UNIWERSALNEGO. NA PRZYKŁAD DONICZKI 
I POJEMNIKI NA ROŚLINY NA CAŁY ROK.

chwilowo świąteczne

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

DONICZKI
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Klimat świąt Bożego Narodze-
nia tworzy w  tym czasie wy-
strój naszych wnętrz. Uwiel-

biamy wzbogacać wygląd mieszkań, 
wprowadzając doń wszelkie deko-
racje świąteczne. Sztandarowa cho-
inka, stroiki, migoczące światełka, 
świece – tego nie może zabraknąć, 
gdy chcemy, by nasz dom tętnił pod-
niosłą atmosferą. Święta to też duże 
wydatki, które potrafią nadszarp-
nąć nasz domowy budżet. Może za-
tem warto, by  dekoracje nie były 
tylko jednorazowe i  okazjonalne? 
Pozwólmy sobie na zakupy ozdób, 
ale o bardziej uniwersalnym charak-
terze, tak by zostały z nami na cały 
rok. Zagospodarujmy też to, czym 
już dysponujemy. W tym roku pod-
powiadamy, jak wykorzystać uniwer-
salne doniczki, by stworzyć piękne 
dekoracje świąteczne na ten krótki 
czas, ale też mieć z nich pożytek na 
później.

KOLORY, WZORY I FAKTURY
Z  nastrojem Bożego Narodzenia 
kojarzy się niezaprzeczalnie czer-
wień i  zieleń. Osłonki i  doniczki 
w tym kolorze są uniwersalne – bu-
telkowa zieleń i  głęboka czerwień 
to stale modny trend. Jeśli w  na-
szych wnętrzach są meble w  ta-
kich odcieniach, zielone i  czer-
wone doniczki wpasują się dosko-
nale w  całoroczny wystrój wnętrza.  
W  okresie świąt równie dobrze 
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odnajdą się wszelkie zielono-czer-
wone pasy oraz kraty. To zestawienie 
(przywodzące na myśl szkockie lub ło-
wickie motywy) nie wychodzi z mody. 
Kolorów i motywów świątecznych mo-
żemy doszukiwać się również w  zu-
pełnie innych barwach, które w  sze-
rokim asortymencie oferują stoiska 
wnętrzarskie. Ekskluzywną dekorację 
naszym mieszkaniom zapewniają na 
stałe wszelkie kolory opalizujące, złoto, 
srebro, miedź, a także inne w wersji me-
talik. W czasie Bożego Narodzenia po-
łyskujące ozdoby wypełniają prze-
strzeń refleksami świetlnymi. Wystar-
czy niewielka, nawet skromna zielona 
roślina w błyszczącej doniczce, w  to-
warzystwie świec. Ustawiona na świą-
tecznym obrusie w  pełni zasłuży na 
miano dekoracji bożonarodzeniowej.
Warto zwrócić uwagę również na fak-
tury oraz wzory doniczek i  osłonek. 
Te uniwersalne i  popularne w  cało-
rocznych aranżacjach mogą być także 
z powodzeniem kojarzone z okresem 
świąt. Motywy gwiazdy, serca, nawiąza-
nia roślinne i zwierzęce (modne poroże 

jelenia, ryby, brzozy, borówki, etc.) 
znajdą zastosowanie i wtopią się ide-
alnie w gwiazdkową estetykę.

OZDOBY I DODATKI 
PASMANTERYJNE
Brak przepychu, skromność w  do-
datkach, ograniczona liczba kolo-
rów i  prostota form to również do-
bre zasady, którymi warto się kiero-
wać, dekorując swoje wnętrza także 
na czas świąt. Do naszych zwykłych  
doniczek, w  łatwy sposób i  niewiel-
kim nakładem finansowym, możemy 
dobrać ciekawe świąteczne dodatki, 
które nadadzą im bożonarodzeniowy 
charakter. Kolorowe oraz połyskujące 
wstążki i  taśmy bez trudu wykorzy-
stamy do opasania doniczek oraz osło-
nek. Szczególnie te minimalistyczne, 
modne betonowe lub stalowe pojem-
niki, ozdobione drobną połyskującą 

dekoracją nabiorą ekskluzywnego 
charakteru. Dobrym wyborem, by ła-
two odmienić zwykły wygląd osłonki 
i doniczki, będą też dodatki w postaci 
tematycznych zawieszek –  śnieżynki, 
gwiazdki, dzwoneczki czy drobne 
bombki. Ze zwykłej doniczki uczynią 
tę iście świąteczną.

DOBÓR ROŚLIN
Nie bez znaczenia będzie to, co w na-
szej „zwykłej” doniczce zaprezentu-
jemy. O  nawiązaniu do Bożego Na-
rodzenia oczywiście przesądzą ro-
śliny. Nawet zwykłe białe, skromne 
pojemniki w  towarzystwie cyprysika 
czy poisencji nie obronią się przed 
jednoznacznym skojarzeniem. Mo-
żemy pokusić się również o  kom-
pozycje roślinne, szczególnie mile 
widziane te z  czerwonymi, wyrazi-
stymi koralami.
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stale w zasięgu ręki

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

KIEŁKI – zdrowie

SĄ DOSKONAŁYM ŹRÓDŁEM WIELU CENNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH. ZIMA 
TO IDEALNY OKRES, BY ZDECYDOWAĆ SIĘ NA SAMODZIELNĄ UPRAWĘ KIEŁKÓW – NIE 
PRZYSPORZY ONA PROBLEMÓW NAWET NAJMNIEJ DOŚWIADCZONYM OGRODNIKOM.
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Chociaż kiełki można dziś 
kupić w  każdym sklepie 
spożywczym czy warzyw-

niaku, to jednak nie mają one ta-
kich walorów odżywczych i  smako-
wych jak świeżo wyprodukowane, 
do których będziemy mieli stały do-
stęp. Do ich uprawy wystarczy nie-
wielki skrawek blatu, słoik, miska 
lub donica albo specjalny kiełkow-
nik oraz wybrane nasiona. W  za-
mian już po kilku dniach otrzymujemy 
pełną witamin zieleninę – trudno zna-
leźć warzywa czy owoce, które do-
starczą więcej elementów wartościo-
wych dla naszego zdrowia. Przy oka-
zji możemy podnieść walory sma-
kowe wielu dań.

DOBRY WYBÓR NASION
W  warunkach domowych można 
uprawiać bardzo wiele rodzajów 
kiełków. Trzeba jednak pamiętać, 
że powinny to być nasiona prze-
znaczone właśnie do takich ce-
lów – inne mogą zawierać choćby 
szkodliwe pestycydy czy też che-
miczne środki konserwujące. Do 
dyspozycji mamy siewne oraz spo-
żywcze nasiona na kiełki. Te pierw-
sze wyróżnia wskaźnik kiełkowa-
nia – na poziomie ponad 90%, są też 
pozbawione zanieczyszczeń biolo-
gicznych. Poziom kiełkowania jest 
istotny nie tylko dlatego, że wska-
zuje jaki procent nasion da nam 
dużo kiełków, ale też jest wyznacz-
nikiem walorów odżywczych – nie-
kiełkujące nasiona mogą być bo-
wiem zgniłe, stare czy porażone 
chorobami. Dobrym wyborem bę-
dzie materiał siewny z  certyfikatem 

ekologicznego rolnictwa, chociaż 
tego rodzaju nasiona są zawsze tro-
chę droższe, to jednak dają gwa-
rancję zdrowej żywności. Przed za-
kupem wybranych nasion zwróćmy 
uwagę, by nie były one pokru-
szone. Możemy wybierać spośród 
wielu rodzajów, które różnią się za-
równo walorami smakowymi, zdro-
wotnymi, jak i wyglądem.

UPRAWA ZAWSZE 
Z SUKCESEM
Pierwszym krokiem podczas zakła-
dania uprawy kiełków jest ich na-
moczenie. Każdy rodzaj wymaga 
odpowiedniego czasu namacza-
nia, zazwyczaj zależy on od wiel-
kości nasion, np. rzeżuchę moczy 
się jedynie przez 5 minut, lucernę 
ok. 5-6  godzin, a  większe nasiona 
–  przeważnie strączkowe, nawet 
przez 12 godzin. Po tym czasie mate-
riał siewny starannie płuczemy 

KAŻDORAZOWO PO CYKLU 
UPRAWNYM PAMIĘTAJMY 

O UMYCIU POJEMNIKÓW, 
W KTÓRYCH ROSNĄ KIEŁKI. WARTO 
ZROBIĆ TO NP. WODĄ Z OCTEM. 

ZNISZCZYMY W TEN SPOSÓB 
OSIADŁE W NACZYNIU BAKTERIE 

I GRZYBY.
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i  odstawiamy do pojemnika, w  któ-
rym będzie uprawiany. Na miej-
sce hodowli  należy wybrać stano-
wisko półcieniste – zbyt duże na-
słonecznienie może powodować 
pleśnienie lub zaparzanie upraw. 
W  trakcie wzrostu kiełki starannie 
płuczemy 2-4  razy dziennie, zawsze 
w  letniej przegotowanej wodzie. 
Podczas płukania zbite kiełki należy 
rozdzielać, co zapewni im stały do-
pływ tlenu konieczny do prawidło-
wego rozwoju. Zwróćmy uwagę, czy 
po płukaniu w naczyniu nie ma nad-
miaru wody – w  niektórych pojem-
nikach przeznaczonych do uprawy 
jest on usuwany automatycznie. Po 
3-6  dniach kiełki są zazwyczaj go-
towe do spożycia, chociaż niektóre 
wymagają nawet 8 dni.

NACZYNIA ODPOWIEDNIE 
DO UPRAWY
Kiełki można uprawiać różnymi me-
todami. Posłuży nam do tego wiele 
specjalistycznych naczyń. Jed-
nym z  najbardziej funkcjonalnych 
jest kilkupiętrowa kiełkownica – naj-
częściej plastikowa lub szklana. 
Składa się z kilku ułożonych w pio-
nie naczyń (szalek), umożliwiają-
cych równoległy wzrost różnych ga-
tunków na zazwyczaj trzech pozio-
mach. Takie rozwiązanie sprawia, 
że możemy mieć stały dopływ świe-
żych i pełnowartościowych natural-
nych składników odżywczych. Kieł-
kownice tego typu mają poprzez 
równomierny odpływ wody regulo-
waną wilgotność. Jej nadmiar gro-
madzi się w  zbiorniku będącym 

elementem kiełkownika. W  pokry-
wie i w poszczególnych szalkach są 
umieszczone wentylatory odpowie-
dzialne za swobodną wymianę po-
wietrza. Kiełkownice są idealne do 
upraw kapusty, rzodkiewki, bro-
kuła czy lucerny.
Profesjonalną bazę do siewu stano-
wią również lniane woreczki, z  któ-
rych najczęściej korzysta się przy 
uprawach strączkowych – kiełki 
soi, soczewicy czy fasoli nie potrze-
bują do rozwoju światła. Woreczki 
przepłukuje się najczęściej 2 razy 
dziennie, po czym ustawia w  prze-
wiewnym miejscu. Można też wy-
korzystać specjalne słoiki z  perfo-
rowaną, pełniącą funkcję sitka przy-
krywką. Takie naczynie z  powodze-
niem zastąpi zwykły słoik przykryty 
gazą zamykającą szczelnie pojem-
nik przy pomocy gumki recepturki. 
Do uprawy kiełków z  niewielkich 
nasion, np. rzeżuchy można też wy-
korzystać głębszy talerz lub inny po-
jemnik. Ich dno wykładamy ligniną, 
która powinna być stale wilgotna 
i  umieszczamy na niej nasiona. 
Kiełki można też sadzić w  donicy 
w ziemi ogrodniczej.
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GATUNKI ŁATWE I POLECANE W DOMOWEJ UPRAWIE
Rzeżucha
Jej kiełki są bogatym źródłem magnezu oraz jodu. 
Działają moczo- i żółciopędnie oraz krwiotwórczo. 
Ich obecność w naszej diecie poprawi stan 
włosów, paznokci i skóry oraz pobudzi przemianę 
materii, a także wydzielanie soku żołądkowego. Są 
wyjątkowo niskokaloryczne – 100 g to tylko 40 kcal.

Rzodkiewka
W postaci kiełków jest ceniona m.in. za dużą zawartość 
potasu, magnezu, jodu i witaminy C. Dobrze jest je mieć 
w swoim menu, wpływają korzystnie na stan skóry 
i paznokci, podczas przeziębień działają też wykrztuśnie, 
moczopędnie, przeciwzapalnie. Warto je spożywać przy 
anemii, schorzeniach dróg moczowych i wątroby.

Brokuły
Mają działanie przeciwnowotworowe, które 
zawdzięczają dużej zawartości sulforanu. Pozwalają 
także obniżyć ciśnienie krwi, minimalizują ryzyko 
udaru oraz chorób układu krwionośnego. Za sprawą 
antyoksydantów wzmacniają układ nerwowy 
oraz odpornościowy. Powinni po nie sięgać także 
wrzodowcy – kiełki brokuła zwalczają bowiem 
bakterię Helicobacter pylori.

Słonecznik
Kiełki słonecznika dostarczają dużo wapnia oraz 
fosforu, co wpływa korzystnie na stan naszych kości 
i zębów. Są również bogate w magnez, miedź oraz cynk, 
a także białko. To też naturalne źródło rzadko obecnej 
w roślinach witaminy D. Kiełki słonecznika można 
wyhodować bardzo szybko – do wzrostu potrzebują 
tylko 2-3 dni.

Fasola, groch 
i inne strączkowe
Ich atutem jest łatwo przyswajalne białko oraz 
aminokwasy. Gdy mamy ich niedobory, sięgajmy 
po kiełki fasoli adzuki oraz grochu, które ponadto 
dostarczają dużo witaminy C i są dodatkowo 
wyjątkowo smaczne. Są one szczególnie pożądane, 
jeśli niedomaga nam trzustka i nerki. Kiełki roślin 
strączkowych wyróżnia duża ilość żelaza oraz kwasu 
foliowego – w tym przypadku liderem są kiełki 
soczewicy czy fasoli adzuki. Soczewica w tej postaci 
to też bogactwo witaminy B9. Strączkowe kiełki to 
też bogactwo mikroelementów oraz witamin A, C 
i B. Wzmacniają organizm. Powinny być w diecie 
kobiet w ciąży oraz osób starszych czy przewlekle 
chorych. 



OGRÓD I POSESJA
     dobieramy rośliny

104  zima 2020

ROŚLINY DONICZKOWE SPRAWIAJĄ, 
ŻE POMIESZCZENIA STAJĄ SIĘ BARDZIEJ 
PRZYTULNE I PRZYJAZNE. ICH OBECNOŚĆ 
TWORZY RÓWNIEŻ DOBRY MIKROKLIMAT 
WNĘTRZ. TO WYSTARCZAJĄCE POWODY,
BY WYKORZYSTAĆ JE W ARANŻACJI 
ŁAZIENKI.

idealne do łazienki

AUTOR TEKSTU: Anna  Wojciechowska

Łazienka jest dzisiaj traktowana jako pomieszczenie służące  
nie tylko higienie – równie ważne są jej funkcje reprezen-
tacyjna oraz relaksacyjna. Ma być piękna, efektowna i mieć 

indywidualny charakter. W  zbudowaniu takiego obrazu naszym 
sprzymierzeńcem są rośliny doniczkowe – ich zieleń przełamuje 
typową dla tego wnętrza sterylność oraz ociepla jego wizerunek. 
Zielone otoczenie sprzyja także relaksowi. Wbrew pozorom wiele 
z kwiatów doniczkowych doskonale radzi sobie w warunkach pa-
nujących w łazienkach, w których środowiskiem naturalnym są 
podwyższone temperatura oraz wilgotność powietrza, często też 

ODMIANY
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towarzyszy im ograniczony dopływ 
światła dziennego. Takie warunki są 
idealne do rozwoju roślin pochodzą-
cych choćby z  tropików, ale także 
inne mogą sprostać tym wyzwaniom.  

MIKROKLIMAT NA MIARĘ 
POTRZEB
W  łazience woda i  wilgoć są stale 
obecne, podwyższona wilgotność tego 
pomieszczenia  sprawia, że obecnych 
tam roślin nie musimy zraszać, także 
rzadziej się je podlewa. Jest więc to 
dla niektórych gatunków lepsze śro-
dowisko niż to, które panuje w  czę-
sto przesuszonych i  dla niektórych 
kwiatów doniczkowych zbyt nasło-
necznionych pokojach. Jednak nad-
miar wilgoci bywa niekorzystny na-
wet dla tych kwiatów, które ją lubią 
i  może np. wywoływać choroby od-
grzybowe. Z tych względów do łazie-
nek nie poleca się fiołka alpejskiego 
czy cyklamena, które mogą w  takim 
środowisku nawet gnić, szczególnie 
gdy ich liście są narażone na kontakt 
z wodą. Zawsze, jeśli w łazience są ro-
śliny, należy zadbać o sprawny obieg 
powietrza, zagwarantuje go m.in. do-
bra wentylacja mechaniczna. Posta-
rajmy się także o  dopływ świeżego 
powietrza – nie będzie o nie trudno, 
jeśli w  pomieszczeniu jest okno, 
które ułatwi wietrzenie co najmniej 
kilkukrotne w ciągu dnia. Jeżeli brak 
okien, należy pozostawiać otwarte 

drzwi do łazienki, gdy z niej nie ko-
rzystamy. Uważajmy jednak na prze-
ciągi oraz gwałtowne zmiany tempe-
ratury –  większość roślin tropikal-
nych ich nie lubi.

ŚWIATŁO POŻĄDANE
Konieczny do życia roślin proces 
fotosyntezy odbywa się z  udzia-
łem światła. Nowoczesne łazienki 
w  domach jednorodzinnych to 

ROŚLINY W ŁAZIENCE 
NIE POWINNY 

BYĆ NARAŻONE  
NA DZIAŁANIE 

DETERGENTÓW.
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zazwyczaj pomieszczenia z  dostę-
pem do naturalnego światła, często 
są w nich przeszklenia nawet o po-
nadstandardowej wielkości. To wła-
śnie w takich wnętrzach najlepiej pla-
nować aranżację z  udziałem roślin. 
Można się na nie zdecydować także 
wówczas, gdy dociera światło pośred-
nie, np. przez luksfery czy też duże 
przeszklenia w  drzwiach. Możliwa 
jest również uprawa kwiatów do-
niczkowych w  łazienkach pozbawio-
nych dopływu światła naturalnego. 
W takim przypadku we wnętrzu po-
winny być zainstalowane lampy do-
stępne w  sklepach ogrodniczych, 
które będą doświetlać rośliny przez 
większość dnia. Zazwyczaj zaleca 
się, by lampy były włączone przez 
8-14 godzin, ale tak długi czas świe-
cenia niesie za sobą wysokie koszty. 
Najbardziej ekonomiczne będzie 
użycie lamp ledowych typu GROW 
LED, dających optymalne dla wzro-

stu roślin światło czerwone i niebie-
skie. Większość takich lamp można 
montować w  zwykłych oprawach 
oświetleniowych – mają one stan-
dardowy gwint E27. Sztuczne świa-
tło powinno padać z  góry powyżej 
40-50 cm nad rośliną. Uwaga! Świa-
tło czerwone i  niebieskie jest mę-
czące dla oczu, dlatego lampę należy 
wyłączać, gdy korzystamy z łazienki 
przez dłuższy czas.

KOMFORT PRZESTRZENI
Miejsce na ekspozycję kwiatów do-
niczkowych należy wybrać z rozwagą 
i  tak, by żaden z  użytkowników ła-
zienki o  nie nie zawadzał – w  więk-
szości źle znoszą potrącanie, a  także 
częste przestawianie. W  małych po-
mieszczeniach najlepiej ustawiać 
niewielkie egzemplarze gatunków 
wolno rosnących. W  obszernych sa-
lonach kąpielowych doskonale wy-
glądają duże rośliny eksponowane na 

podłodze, które nadają wnętrzu cha-
rakter SPA. Nie można też dopusz-
czać do ich ochlapywania, dlatego 
powinny być ustawione poza zasię-
giem działania prysznica czy wanny. 
Należy je również ustawić z  dala od 
detergentów i  innej łazienkowej che-
mii. Nie mogą być narażone na dzia-
łanie sprayów, np. rozpylanych la-
kierów do włosów, dezodorantów czy 
perfum. Po użyciu wszelkich środ-
ków chemicznych łazienka powinna 
być zawsze wietrzona.

MIŁOŚNICY CIENIA 
I WILGOCI
We wnętrzach słabo doświetlonych 
najlepiej sprawdzą się kwiaty donicz-
kowe, które w naturze rosną w niskich 
partiach lasu tropikalnego, gdzie do-
pływ promieni słonecznych jest ogra-
niczony. Do cieniolubnych można 
zaliczyć skrzydłokwiat oraz anturium 
i  storczyki – popularne falenopsisy 
czy dendrobium. To nieliczne rośliny, 
którym nie przeszkadza przestawia-
nie. W  niedoświetlonych łazienkach 
można też ustawić krotony, które jed-
nak nie należą do łatwych w uprawie. 
Bardziej przyjazna użytkownikom 
będzie paproć nefrolepis. Mało wyma-
gającym gatunkiem jest też dracena 
– w  niedoświetlonej łazience będzie 
rosła wolniej, jednak jej zieleń nabie-
rze intensywności. Można też zdecy-
dować się na bluszcz – nie warto jed-
nak uprawiać go, gdy z  łazienki ko-
rzystają dzieci, należy on bowiem 
do roślin trujących. Dla początkują-
cych ogrodników dobrym wyborem 
będzie niesprawiający problemów 
zamiokulkas. 
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OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE MA 
NIE TYLKO WYMIAR PRAKTYCZNY 
– ISTOTNA JEST TEŻ JEGO FUNKCJA 
DEKORACYJNA – I TO O KAŻDEJ 
PORZE ROKU. JAKIE ŚWIATŁO 
SZTUCZNE OZDOBI OGRÓD ORAZ 
ELEWACJE LATEM I ZIMĄ?

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Gdy dni stają się krótsze, wzrasta rola światła 
sztucznego i  to nie tylko tego używanego we 
wnętrzach. Oświetlenie strefy wejścia, ścieżek 

czy tarasu wpływa na komfort korzystania z tych prze-
strzeni, daje nam też poczucie bezpieczeństwa – w  świe-
tle czujemy się bowiem mniej zagrożeni przez intruzów. 

NA CAŁY ROK
Nastrojowe światło
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Szybko zapadający zmrok sprawia 
nie tylko, że posesja tonie w mroku, 
ale też smutnieje i  po prostu brzy-
dnie. Różnego rodzaju lampy to też 
kreatorzy nastroju – dzięki nim oto-
czenie zyska klimat, a ogrodowe ro-
śliny i  zakątki wokół domu – nowy 
wymiar. Warto jednak, aby oświetle-
nie, którym podkreślimy świąteczny 
nastrój i  zimową aurę, miało cha-
rakter uniwersalny i posłużyło nam 
przez cały rok. 

BEZPIECZNE W KAŻDYCH 
WARUNKACH
Wszystkie lampy, które chcemy za-
stosować na zewnątrz muszą być do 
tego celu przeznaczone. To sprawia, 
że mamy gwarancję bezpieczeństwa 
oraz trwałości wybranych przez nas 
modeli. Mają one odpowiednią klasę 
wodo- oraz pyłoszczelności, o  któ-
rej mówi nam współczynnik IP. Po-
winien on mieć wartość liczbową 
nie mniejszą niż 44. Oprawy takie 
można stosować w  miejscach zada-
szonych, np. pod dachem tarasu, 
płytą balkonu czy wysuniętym oka-
pem. W  miejscach, gdzie lampy są 
narażone na bezpośrednie opady 
śniegu lub deszczu, konieczne jest 
użycie opraw z IP65. Najwyższą war-
tość IP67 muszą mieć oprawy zasto-
sowane w  okolicach oczek wodnych 
i stawów. Znaczenie dla bezpieczeń-
stwa ma także klasa ochronności 
– na zewnątrz musi być to co naj-
mniej II klasa. Użycie takich lamp 
jest gwarancją, że nawet w  ekstre-
malnych warunkach pogodowych 
nie zepsują się ani nie będą zagroże-
niem dla naszego zdrowia.

TRWAŁE I EKONOMICZNE
Oświetlenie, które ma dekorować 
posesję przez cały rok musi być 
również trwałe i  odporne na długo-
trwałe działanie wilgoci, silne po-
dmuchy wiatru czy też intensywne 
światło słoneczne. Do takich opraw 
można zaliczyć ogrodowe lampy alu-
miniowe, stalowe lub miedziane i mo-
siężne. Również typowo świąteczne 
oświetlenie jest coraz trwalsze. Jeśli 
chcemy przez cały rok wykorzystać 
lampki choinkowe, warto zainwesto-
wać w te z  łączeniem równoległym, 
które daje gwarancję, że uszkodze-

nie jednej diody nie wygasza ze-
stawu. Wiele z  nich jest wyposażo-
nych w  trwałe źródła światła, czyli 
lampy LED, które świecą nawet 50- 
-100 tys. godzin. Ich zaletą jest rów-
nież niski pobór energii elektrycznej, 
np. zestaw zbudowany z  480 sztuk 
pobiera maksymalnie 30 W. Diody 
LED są odporne nie tylko na uciąż-
liwe warunki atmosferyczne, ale też 
na uszkodzenia mechaniczne, co na 
dworze ma szczególne znaczenie. 
W  wielu rodzajach lamp zewnętrz-
nych źródła światła są zintegrowane 
z oprawą. 

NASTROJOWE KINKIETY
Dekoracyjność opraw ściennych, 
także zewnętrznych opiera się na 
budowaniu nieco tajemniczego 
klimatu. Oświetlone nimi ściany 
domu po zmroku zyskują przytul-
ność, a otoczenie nastrój. Kinkiety 
to także dobre rozwiązanie, gdy 
posesja jest niewielka i  trudno nam 
na niej zaaranżować inne oświetle-
nie. Miłośników tradycji zachwycą 
oprawy bogato zdobione np. moty-
wem roślinnym. Uzupełnione klo-
szem z  mrożonego szkła przykują 
uwagę, nawet gdy nie będzie zdo-
bić ich blask światła. Z  nowocze-
sną architekturą najbardziej spójne 
będą kinkiety w  formie sześcianu 
czy walca, np. ze szczotkowanego 
metalu połączonego z  opalizowa-
nym szkłem –  sączące się od góry 
i  z  dołu światło będzie padać na 
ścianę i  nawierzchnię podestu lub 
tarasu.
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STOJĄCE NA KAŻDĄ PORĘ
Atutem lamp stojących jest możli-
wość zastosowania w każdym zakątku 
posesji, co sprawia, że będziemy mogli 
wydobyć dzięki nim urodę miejsc czy 
roślin znacznie oddalonych od domu, 
które zimą przeważnie „znikają”. Wy-
bierajmy modele zasilane energią 
elektryczną – solarne w  naszym kli-
macie od jesieni do wiosny dają zbyt 
mało światła, a zimowe warunki mogą 
skrócić żywotność akumulatorów, 
które przy krótkim czasie operowa-
nia słońca nie zdążą się w pełni nała-

dować. Na zimę schowajmy je do za-
mkniętego pomieszczenia.
Przy wyborze lamp stojących znacze-
nie ma zarówno ich wysokość, forma 
„nóżki”, jak i kształt oraz kolorystyka 
klosza. Najbardziej popularne są mo-
dele o  wysokości od 45 do 150 cm. 
Ozdobą pokaźnych działek mogą być 
lampy 200 cm. Niskie są odpowied-
nie do dekoracji niewielkich działek. 
Przez cały rok malowniczo podkre-
ślą urodę zimozielonych krzewów czy 
formy innych gatunków, także tych, 
które jesienią gubią liście. O  wyż-

szych warto pomyśleć, gdy chcemy 
podkreślić urok wysokich krzewów 
czy drzew – nie zasłonią ich nawet za-
spy śnieżne, poza tym mają one duży 
zasięg świecenia. Oprawy stojące 
mogą mieć formy figur geometrycznych 
bliskie nowoczesnym minimalistycz-
nym wzorom. Kształt walca, prostopa-
dłościanu czy kuli budzi skojarzenia 
nie tyle z  przedmiotem użytkowym, 
co kubiczną ogrodową rzeźbą. Klimat 
romantyczny czy rustykalny nadadzą 
ogrodowi modele z  kloszami w  typie 
lamp gazowych.
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EFEKTOWNE KURTYNY
Kurtyny świetlne to zestawy lampek 
rozpięte na kilku łańcuchach połączo-
nych wspólnym przewodem – forma 
z takim rozmachem pozwala wykre-
ować niespotykane zasłony utkane 
ze światła. Można je rozwiesić nad 
oknem, pod podsufitką lub na balu-
stradzie tarasu czy balkonu, a także 
na altanach czy ogrodzeniu posesji. 
Wpływ na ich styl ma też kształt lam-
pek oraz kolorystyka światła nada-
wana przez szkło lub barwę diod. 
Do najbardziej uniwersalnych na-
leżą te, które dają białe światło i mają 
kształt delikatnych punkcików, co po-
zwala w  połączeniu z  przestronną 
konstrukcją na zbudowanie dyskret-
nych stylizacji. Od jesieni do wio-
sny można wykorzystywać kurtyny 
z lampkami w kształcie sopli czy też 
budzących jednoznaczne skojarze-
nia ze świętami gwiazd. 

WĘŻE ŚWIETLNE NA STAŁE
Ich atrakcyjność opiera się na dłu-
gości oraz giętkości przewodu, w któ-
rym umieszczone są diody LED. Mogą 
one mieć nawet ponad 20 m, dzięki 
czemu sprawdzą się, gdy chcemy 
udekorować ściany domu. Można 
nimi podkreślić strefę wejścia opla-
tając je wokół drzwi zewnętrznych 
lub stworzyć świetlne opaski okienne. 
Wykorzystuje się je też do dekoracji 
ogrodzeń, np. wewnętrznych płot-
ków lub traktów komunikacyjnych. 
Coraz częściej stosuje się je także 
jako ozdoby drzew, którym nadają 
bajkową formę.  

MODNE GIRLANDY
Girlandy świetlne lub żarówkowe to 
dzisiaj hit ogrodowych aranżacji. Do 
wyboru mamy modele profesjonalne 
oraz tzw. dekoracyjne. Te pierw-
sze można dopasować pod wzglę-

dem długości do naszych potrzeb. 
Są też one lepiej przystosowane do 
całorocznej eksploatacji. Mają prze-
wód wykonany z  wysokiej jakości 
gumy, odporne na warunki atmos-
feryczne oprawki z  pierścieniem 
uszczelniającym żarówkę, który 
chroni przed przedostaniem się wil-
goci. To wpływa również na ich de-
sign, który jest bardziej industrialny 
i doskonale wpasowuje się w nowo-
czesne plenerowe stylizacje. Mo-
dele dekoracyjne dostosowane do 
użytku zewnętrznego mają bardziej 
delikatny wygląd, nie mogą również 
wykazać się taką długowiecznością, 
jak profesjonalne. Zawieszone mię-
dzy drzewami ogrodu, nad tarasem 
czy patio zbudują zarówno atmosferę 
świąteczną, jak i  letniego przyjęcia. 
Najczęściej tworzy się z nich układy 
w kształcie zbliżonym do kwadratu, 
gwiazdy lub liter V, X albo W. 
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CHOINKOWE NA CAŁY ROK
O  tym, że użycie tradycyjnych cho-
inkowych lampek to dobry sposób 
na ożywienie otoczenia, świadczy 
choćby koloryt nadawany posesjom 
w okresie Bożego Narodzenia, kiedy 
to rozświetlają one ściany domu, 
ogrodzenia, balustrady i  ogrodowe 
rośliny. Jednak lampki choinkowe 
jeszcze do niedawna kojarzone tylko 
z  zimową, śnieżną aurą coraz czę-
ściej widać w naszych ogrodach nie 
tylko o  tej porze roku. W przełama-
niu świątecznego wizerunku szcze-
gólnie pomocne są modele bardziej 

uniwersalne, które dają jasne białe lub 
żółte światło. Szczególnie warto zain-
westować w  te o  bardziej typowych 
kształtach – kule czy bliskie skoja-
rzeniom z  płomieniem świecy nie 
będą dla nikogo zaskoczeniem, gdy 
oświetlimy nimi ogród podczas let-
niego garden party. Długimi łańcu-
chami choinkowych lampek ople-
ciemy nawet wysokie drzewa – jeśli 
wybierzemy produkty dobrej jako-
ści, nie musimy ich zdejmować przez 
cały rok. Krótszymi możemy udeko-
rować mniejsze rośliny czy ogrodowe 
meble lub balustrady balkonów.

 Wybierając żarówki do 
naszych opraw ogrodowych, 
dopilnujmy, by miały one 
odpowiedni gwint. Najczęściej 
to gwint E27.

 Przed zakupem świetlnych 
girland, ale także kurtyn i węży 
należy zmierzyć odłegłość 
dzielącą punkty skrajne, między 
którymi ma być zawieszona 
oprawa. Łańcuch powinien 
być dłuższy niż odległość od 
punktów zawieszenia – jest on 
obciążony żarówkami. Dlatego 
gdy np. girlanda ma 10 m, 
odległość między punktami 
zawieszenia powinna być o 30- 
-40 cm mniejsza.

 Pamiętajmy, by nie przeciążać 
punktów zasilania oświetlenia 
– w przypadku girland suma 
poboru energii z jednego 
gniazda nie może przekraczać 
2000 W.

 Słupy, na których mają być 
zawieszone łańcuchy muszą być 
dobrze zakotwione.

 Odległość między punktami 
mocowania girlandy nie 
powinna przekraczać 8 m, gdy 
jest większa, należy łańcuch 
przymocować do zawieszonej 
wcześniej stalowej linki.

 Światło nie może być 
rażące, dlatego przy typowym 
rozstawie żarówek, by 
nie było zbyt jasne, warto 
wybrać modele o strumieniu 
świetlnym nieprzekraczającym 
100 lumenów.

Ogrodowe 
oświetlenie 
z zasadami
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DLA WIĘKSZOŚCI Z NAS SEZON NA 
JAZDĘ ROWEREM CZY MOTOCYKLEM 
WŁAŚNIE SIĘ ZAKOŃCZYŁ I TRAFIŁY 
ONE DO GARAŻY ORAZ PIWNIC. 
JEDNAK ZIMY SĄ CORAZ CIEPLEJSZE, 
WIĘC NIE ZAWSZE TE POJAZDY 
MUSZĄ „ZAPADAĆ” W ZIMOWY SEN.

zimową porą

AUTOR TEKSTU: Paweł Siemieniuk

Zima raczej nie sprzyja rowerzystom i  motocykli-
stom. Niskie temperatury, lód, śnieg czy błoto po-
śniegowe skutecznie odbierają przyjemność jazdy. 

Niestety, mogą stać się również przyczyną niebezpiecz-
nych wypadków. Nic więc dziwnego, że jednoślady odsta-
wiamy na kilka miesięcy. Pamiętajmy jednak, że każdy 

JEDNOŚLADY
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jednoślad – motocykl, skuter czy ro-
wer – wymaga właściwego przygoto-
wania do zimy. Brak odpowiedniego 
zabezpieczenia ma przykre konse-
kwencje. Oczywiście, są także rowe-
rzyści czy motocykliści, którzy mimo 
ujemnych temperatur codziennie po-
dróżują, np. dojeżdżają do pracy. 

ZABIEGI PRZED ZIMĄ
Jeśli odstawiamy rower lub moto-
cykl na zimę, to podstawową czyn-
nością jest ich dokładne umycie, po-
nieważ kurz i  błoto ma działanie hi-
groskopijne – wiąże w  sobie wilgoć, 
która działa destrukcyjnie. Nie odkła-
dajmy więc tej pracy do wiosny! Po-
nadto po solidnym wyczyszczeniu ła-
twiej będziemy mogli sprawdzić stan 
techniczny poszczególnych podze-
społów i  w  razie konieczności zimą 
na spokojnie wymienić uszkodzone 
elementy. Po umyciu jednoślad powi-
nien być porządnie wysuszony i  za-
bezpieczony. Pamiętajmy, aby do kon-
serwacji używać preparatów do tego 
przeznaczonych – osobne do plasti-
kowych, a  inne do metalowych czę-
ści. Popularne są środki zawierające 
wosk, które nie tylko chronią nadwo-
zie, ale również efektownie nabłysz-
czają lakier. W opcji minimalnej nacią-
gamy i smarujemy łańcuch. Dobrze jest 
także posmarować wszystkie linki 
oraz przeczyścić osie i  posmarować 
łożyska. Z  elektronicznych akceso-
riów rowerowych – lampek, liczników 
– warto wyjąć baterie. W przeciwnym 

razie może się wylać kwas i uszkodzić 
urządzenie. 

PRZEGLĄD MOTOCYKLA 
Tak samo jak w samochodach – pozo-
stawienie akumulatora bez użytku przez 
kilka miesięcy zazwyczaj kończy się za-
kupem nowego. Dlatego odkręćmy go 
– zajmie to kilka minut – i zanieśmy 
do domu. Akumulator należy okre-
sowo podładowywać ładowarką moto-
cyklową. Dobrze też zatankować zbior-
nik paliwa do pełna. Dzięki temu zapo-
biegniemy korozji od wewnątrz me-
talowego zbiornika. Rozważmy także 
zastosowanie dodatków zapobiegają-
cych procesom utleniania czy stabi-
lizatorów paliwa. W  przypadku pla-
stikowego baku etap ten możemy po-
minąć. Przygotowanie motocykla do 
zimy to także dobry moment, aby wy-
mienić olej. Nowoczesne oleje długo 
zachowują swoje właściwości smarne, 
dlatego możemy zabieg ten wykonać 
kilka miesięcy przed rozpoczęciem 
kolejnego sezonu. Warto także wymie-
nić filtr olejowy. Przed zimą wymieńmy 
także płyn hamulcowy. Im jest on star-
szy, tym większe ryzyko pochłaniania 
wilgoci z otoczenia, a tym samym po-
jawienia się rdzy. Ponadto sprawdźmy 
stan tarcz hamulcowych i klocków. Za-
dbajmy o  instalację  elektryczną 

Zimowe
przepalanie
Co do przepalania motocykla 
zimą są różne teorie. Na 
pewno jest to dość duże 
obciążenie dla akumulatora. 
„Rozgrzewanie” tego jednośladu 
na jałowym biegu może 
narobić więcej szkód niż 
korzyści. Jednostkę napędową 
powinno się rozgrzewać pod 
obciążeniem, więc lepiej 
chyba tę czynność sobie 
darować. Zamiast okresowo 
uruchamiać zimny silnik, w tym 
czasie zabezpieczmy stalowe 
elementy przed korozją, 
przewietrzmy garaż, aby pozbyć 
się nagromadzonej wilgoci, 
dokonajmy drobnych napraw. 
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–  przeczyśćmy styki i  zabezpieczmy 
przewody specjalnymi preparatami 
służącymi ochronie izolacji. 

ODPOWIEDNIE MIEJSCE
Jednoślady najlepiej przechowy-
wać  w  wentylowanym pomieszczeniu. 
Brak cyrkulacji powietrza powoduje 
gromadzenie się wilgoci w  garażu, 
a ta szybko doprowadzi do korozji ele-
mentów nośnych, zawieszenia czy 
układu hamulcowego. Złym pomy-
słem jest szczelne owinięcie całego 
jednośladu folią, tekturą czy szma-
tami. Brak dostępu powietrza sprzyja 
kumulowaniu wilgoci i skraplaniu się 
pary wodnej. Motocykl czy rower okry-
wamy wyłącznie plandekami do tego 
przeznaczonymi! Warto także zainwe-
stować w niedrogie stojaki, służące do 
przechowywania motocykla. Dzięki 
umieszczeniu na nich pojazdu ogu-
mienie nie odkształci się, a sprężyny 
w zawieszeniu „nie uklepią”.

ROWER W BLOKU
Jeśli jednak nie jesteśmy w  stanie 
wygospodarować miejsca na rower 
w  garażu, piwnicy czy strychu, mo-
żemy „przezimować” go na balkonie. 
Jest to spore wyzwanie, ponieważ mu-
simy zabezpieczyć go zarówno przed 
destrukcyjnymi czynnikami atmos-
ferycznymi, jak i przed kradzieżami. 
Jednoślad najlepiej ochronić specjal-
nym pokrowcem na zimę i przypiąć np. 
do balustrady balkonu. Plandeka wy-
konana z  wodoodpornych, grubych 
tkanin ochroni pojazd nie tylko przed 
wilgocią powodującą korodowanie 
metalowych elementów, ale również 
promieniami słonecznymi prowadzą-
cymi do wyblaknięcia koloru. Gdy ro-
wer będzie stał na balkonie, tzn. jego 
koła będą dotykać podłoża, spraw-
dzajmy co jakiś czas ciśnienie powie-
trza w oponach. Aby uniknąć odkształ-
ceń opon, powinno być ono umiarko-
wane. Innym rozwiązaniem jest prze-

chowywanie roweru w  mieszkaniu. 
Stojak rowerowy ułatwi nam jego sta-
bilne zamocowanie, nawet na ścianie. 
Powiesić pojazd na ścianie czy suficie 
możemy również za pomocą specjal-
nych wieszaków. To dobre rozwiąza-
nie, ponieważ oszczędzamy miejsce. 
Ponadto opony nie mają kontaktu 
z podłożem, ryzyko ich odkształcenia 
jest więc minimalne. 

ZIMOWI MOTOCYKLIŚCI...
Dla niektórych osób sezon nigdy się 
nie kończy i jeżdżą motocyklem rów-
nież zimą. Bezpieczną podróż zapewni 
czarny asfalt, nawet gdy jest mokry 
– jazda po ubitym śniegu, a tym bar-
dziej po lodowej szklance nie jest 
ani przyjemna, ani bezpieczna. Zimą 
podstawową sprawą jest zmiana tech-
niki jazdy i  zachowanie maksymalnej 
ostrożności. Niemniej ważne jest od-
powiednie ubranie. Warto zainwesto-
wać w  dobrą kurtkę i  spodnie 
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motocyklowe, najlepiej z  podpinką.
Podkurtkąpowinienznaleźć siępo-
rządny windstopper zatrzymujący
ciepło,cienkabluzkai koszulkaz dłu-
gim rękawem. Pod spodnie zakła-
damy natomiast spodnie z  polaru.
Stopy ochraniamy ciepłymi narciar-
skimi skarpetami. Koniecznie pozo-
stawmystopomw butachtrochęluzu,
aby nie ograniczać krążenia krwi.
Dłoniezabezpieczązimowerękawice,
a  także podgrzewane rączki kierow-
nicy. Natomiast kark i  szyję przed
mrozem ochronimy kominiarkami
z polaru.

...I ROWERZYŚCI
Niskie temperatury i  zmrok nie
zniechęcają miłośników jazdy na

rowerze. Także oni muszą zadbać
o odpowiedniubiór.Podstawa to do-
bra bielizna termoaktywna.Jejzada-
niem jest odprowadzanie potu od
ciała. Kolana możemy dodatkowo
ochronićzapomocąocieplaczy.Ich
rozmiarmusibyćdopasowany–za
dużebędąsięześlizgiwały,zamałe
uciskały. Ochronę stóp zapewnią
nam ochraniacze (chronią przed
zimnem, wiatrem i  deszczem),
którenakładasięnabutylubjedy-
nie na ich czubek. Innym rozwią-
zaniem są zimowe buty na rower.
Jeżdżącw niższychtemperaturach,
można stosować rękawiczki typu
kraby.Palcezgrupowanesąw nich
podwa(z wyjątkiemkciuka),dzięki
czemu ogrzewają się o  siebie.Naj-

częściej takie rękawiczki wyko-
nane są z  materiałów, gwarantują-
cychutrzymanieciepła.Z zewnątrz
może to być softshell, a  w  środku
solidnawyściółka.
W czasie chłodówgłowęnależy za-
bezpieczyćnie tylkokaskiem.Mo-
żemy do tego celu wykorzystać
buffy (chusty dostępne sąw wielu
wersjach) lubkominiarki (niektóre
modele mają membrany, które
chroniązatokiprzedwiatrem).Mu-
simypamiętać,byczapkanarower
byładobrzedopasowanai miałaod-
powiedni kształt. Zwykłe modele
częstoniepasująpodkask,a nasze
zatoki nie są w  nich dostatecznie
chronione. Bardzo dobrym rozwią-
zaniemjestwtedykominiarka.

Niezbędnym elementem zimowego 
roweru są błotniki. Chronią nas 
przed śniegiem i błotem. Możemy 
zdecydować się na błotniki pełne 
lub tymczasowe. Te pierwsze 
montuje się do ramy i widelca 
– mają one odpowiednie otwory. 
To bardzo wygodne rozwiązanie. 
Zakładamy błotniki raz i przez całą 
zimę mamy spokój. Ich największą 
zaletą jest bardzo dobra ochrona. 
Minusem – problemy z wymianą 
dętki czy pakowaniem roweru do 
samochodu. Błotniki tymczasowe 
zakładamy do roweru, gdy jest 
taka potrzeba. Mają bardzo różną 
formę – od minimalistycznego 
„listka” na sztycy siodełka do 
niemal pełnowymiarowej wersji. 
Ich plusem jest łatwiejszy montaż, 
minusem – gorsza ochrona niż 
w przypadku błotników pełnych.
Jeśli planujemy jeździć na rowerze 
nie tylko w suche zimowe dni 

i pociąga nas pokonywanie 
zaśnieżonych szlaków, to 
z pewnością przydadzą nam się 
opony o wyraźnym bieżniku. 
Ważna jest również odpowiednia 
mieszanka gumy, charakteryzująca 
się zupełnie innymi parametrami 
w porównaniu do opon, których 
używamy latem. Warto też 
zastanowić się nad modelami 
mającymi kolce. Opony z kolcami 
to pomysł na jazdę po drodze 
pokrytej lodem i śniegiem. Nie ma 
przeszkód, by jeździć na nich także 
po asfalcie. Niedogodnością jest 
hałas, który wydobywa się podczas 
jazdy po gładkich nawierzchniach. 
Przeszkodą jest także bruk – opona 
z kolcami może się na nim ślizgać. 
Niektórzy mogą narzekać na masę, 
nawet powyżej kilograma. Innym 
pomysłem jest założenie szerszego 
ogumienia. Problem w tym, że 
opony MTB o szerokości większej 

niż 2,2 cala nie mieszczą się 
w każdej ramie.
Oczywiście przyda nam się dobre 
oświetlenie, pamiętajmy, że dni są 
krótkie!

Niezbędne wyposażenie roweru
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Oczka wodne, stawy, strumyki – zbiorniki wodne w ogrodzie nie tylko zdobią 
oraz tworzą dobry mikroklimat dla flory i fauny. Woda gromadzi ciepło i oddaje 
je do otoczenia, dlatego jej obecność przy domu zalecają również eksperci od 
budownictwa energooszczędnego. W czasach suszy może być też źródłem 
niezbędnych zapasów – to cel rządowego programu „Moja Woda”, który 
umożliwia uzyskanie dofinansowania na przydomowe instalacje retencyjne. 

Wiosna

Ubiegłoroczna wiosna pokazała nam, 
jak ważne są przestrzenie zewnętrzne 
– ogrody, tarasy i balkony. By również 
i w tym sezonie w pełni można było z nich 
skorzystać, nowa nawierzchnia może być 
najważniejszym zadaniem, jakie będziemy 
mieli do wykonania w pierwsze ciepłe dni. 
Polecamy naturalne drewno i materiały 
kompozytowe.

W NASTĘPNYM NUMERZE

Lekkie systemy, których 
konstrukcję stanowią specjalnie 
kształtowane profile oraz różnego 
rodzaju płyty budowlane dają 
nieograniczone możliwości 
aranżacji wnętrz. Sucha zabudowa 
jest lekka, sposób montażu 
jest łatwy i daje możliwości nie 
tylko zmiany układu mieszkania, 
ale również zabudowy 
skosów poddasza, wykonania 
podłogi i zamontowania sufitu 
podwieszanego. Poznajmy jej 
atuty.
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DREWNIANE I KOMPOZYTOWE POSADZKI NA TARASY I BALKONY

TREND ROKU 2021 – WARZYWNIKI NIE TYLKO W GRUNCIE

W wiejskich gospodarstwach 
i w przydomowych ogrodach pod 
miastem uprawa własnych warzyw 
to oczywistość. Dla mieszczuchów 
to nowa szansa na uzyskanie własnej 
zdrowej żywności! Nowy trend wpisuje 
się w zrównoważony i przyjazny dla 
środowiska sposób myślenia. Tworzenie 
prywatnych grządek warzywnych na 
balkonach i tarasach jest na topie!

 zima 2020

WODA W OGRODZIE – NIEOCENIONE KORZYŚCI

SUCHA ZABUDOWA – SPOSÓB NA SZYBKIE WYKOŃCZENIE WNĘTRZ
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