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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   na rzecz naturalnego światła 
– duże przeszklenia 

•  wakacyjna rekreacja we własnym ogrodzie 
– strefy wypoczynku, gier i zabaw 

•   letnich remontów czas 
– plan, zakupy i realizacja
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Perspektywa zbliżającego się lata oraz 
nadzieje na koniec pandemii i tym samym 
powrót do normalności powinny dodawać 
nam skrzydeł. Nie jest to jednak tak 
oczywiste. Po pierwsze, czy rzeczywiście 
będzie to koniec epidemii? Po drugie, 
czy czeka nas normalna „normalność”, 
czy może jednak zupełnie inna? 
Może właśnie w tym momencie warto 
podsumować ostatnie miesiące? Przymus 
pracy i nauki zdalnej spowodował, że 
zwróciliśmy większą uwagę na nasze 
najbliższe otoczenie – domy, mieszkania, 
ogrody. Wielu z nas poczyniło inwestycje 
w nowe nieruchomości, pełną 
parą idą remonty. Jest coraz więcej 
zainteresowanych nabyciem działek 
letniskowych i starych wiejskich siedlisk. 
Wszystkie te decyzje podejmujemy z chęci 
poprawy warunków swojego życia, ale 
w wielu przypadkach ogromną rolę 
odgrywają w nich doraźne potrzeby, 
lęki i chwilowe emocje. Być może 
nadchodzące miesiące będą czasem 
otrzeźwienia i racjonalizacji decyzji. 
Czy na pewno podołamy wszystkim 
wyzwaniom inwestycyjnym i remontowym? 
Tym, którzy rozpoczynają właśnie budowy 
i remonty, podpowiadamy jak racjonalnie 
je rozplanować. Zachęcamy też do 
poszukania rezerw w obecnych zasobach. 
Może warto w tym sezonie wyremontować 
piwnicę, na poddaszu urządzić łazienkę, 
a pod schodami zaplanować schowki?  
Zainwestować w czystą wodę i obniżenie 
rachunków za prąd? Poszukać też 
sposobów na upiększenie balkonów 
i ogrodów prostymi oraz dostępnymi 
środkami? 

Zapraszam do lektury 
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OGRÓD SAMOOBSŁUGOWY
Ręczne podlewanie bywa czasochłonne 
– szczególnie gdy jesteśmy właścicielami 
dużego ogrodu. Znacznym ułatwieniem 
jest system automatycznego nawadniania, 
Ponadto podczas urlopu nie musimy martwić 
się o kondycję roślin. System nawadniający 
zbudowany jest ze zraszaczy podłączonych 
do zakopanej w ziemi instalacji wodnej. 
Niezbędne są również filtry, aby sitka 
w mechanizmach się nie pozatykały. Wyróżnia 
się zraszacze instalowane na powierzchni 
ziemi oraz w gruncie. Pierwsze możemy łatwo 
przestawiać, a drugie są na stale ulokowane 
w jednym miejscu, pod ziemią. Pod wpływem 
ciśnienia wody wynurzają się i nawadniają 
teren, a po skończonej pracy chowają się 
w obudowach. W zraszaczach wynurzalnych 
strumień wody może być kierowany w jedną 
stronę (głowica stała), dookoła (obrotowa) lub 
wahadłowo (sektorowa). Istnieją też specjalne 

DARMOWA WODA
Zbieranie deszczówki to sposób 
na świadome gospodarowanie 
wodą w ogrodzie oraz niskie koszty 
eksploatacyjne – woda drożeje 
i drożeć będzie. Ponadto woda 
deszczowa jest dobra dla roślin – nie 
zawiera chloru, jest miękka, lekko 
kwaśna i bogata w substancje 
odżywcze. Najłatwiejszą metodą 
zbierania deszczówki jest pobieranie 
jej z rynny np. do zbiornika 
(najczęściej z tworzywa sztucznego) 
ustawionego obok rury spustowej. 

PODLEWANIE RĘCZNE
Mimo wielu dostępnych i bardziej 
zaawansowanych sposobów 
podlewania ogrodu w czasie 
upałów nadal przydaje się zwykła 
konewka, szczególnie jeśli mamy 
do podlewania pojedyncze 
rośliny lub niewielkie uprawy 
np. na balkonie lub tarasie. Warto 
zaopatrzyć się w model wygodny 
i funkcjonalny. Prym wiodą lekkie 
konewki z tworzyw sztucznych 
zakończone sitkiem, zwanym 
profesjonalnie deszczownicą 
– woda wypływająca z niego 
tworzy krople podobne do 
kropel deszczu. Przed sezonem 
dobrze też sprawdzić stan węża 
ogrodowego – często po zimie nie 
nadaje się do użycia. Kupując nowy 
wąż, zainwestujmy w wykonany 
z elastycznego materiału, aby 
ciągnąc się po ścieżkach, nie plątał 
się i nie zginał, utrudniając nam 
tym samym podlewanie. Pracę 
usprawni również wózek na wąż 
ogrodowy!

głowice przeznaczone do wąskich 
powierzchni. Zraszacze stałe, których 
głowice się nie chowają, ustawiamy 
tam, gdzie nie używamy kosiarki do 
trawy, ponieważ trudno je ominąć.
Na niewielkich rabatach, szpalerach, 
wąskich pasach zieleni lub do 
zaspokajania potrzeb żywopłotów 
świetnie sprawdzą się linie kroplujące 
lub perforowane węże nawadniające. 
Ich zadaniem jest precyzyjne 
podlewanie w małych dawkach 
systemu korzeniowego. Doskonale 
nadają się również do zraszania 
roślin, które źle znoszą moczenie liści.  
Pamiętajmy, że najlepiej podlewać, 
gdy słońce nie świeci intensywnie, 
a więc rano lub wczesnym wieczorem 
(rośliny powinny obeschnąć przed 
nocą).



LETNIE KOSZENIE TRAWNIKA
Nie tylko wiosną, ale również w czasie lata konieczne jest 
systematyczne przycinanie źdźbeł trawy, aby murawa wyglądała 
estetycznie. Nie chodzi jedynie o równą linię cięcia, ale 
o zagęszczenie i odmładzanie trawnika. Ponadto bardzo istotnym 
celem koszenia w lecie jest niedopuszczenie do zakwitania darni. 
W przeciwnym razie trawa, starając się wyprodukować nasiona, 
będzie ograniczała swój wzrost. W czasie upalnego lata nawet 
krótkie źdźbła potrafią zakwitać, stąd konieczność cyklicznego 
koszenia. Skoszona trawa to doskonały materiał na kompost. 
Warto ją gromadzić w gotowym kompostowniku lub samodzielnie 
wykonanym zbiorniku np. w postaci zbitej drewnianej skrzyni, 
z otworem u dołu przeznaczonym do wybierania gotowego 
nawozu organicznego. Skoszona trawa nadaje się do ściółkowania 
ozdobnych roślin. Dzięki kilkucentymetrowej warstwie stworzymy 
otulinę ograniczającą parowanie wody z gleby. Będzie też stanowiła 
osłonę zabezpieczającą przed zarastaniem darnią. 

UCIĄŻLIWE KLESZCZE
Nie wszystkie kleszcze są groźne, jednak niemożliwe 
jest sprawdzenie, czy ten, który wbił się w ciało, 
zaraził nas jedną z wielu groźnych chorób. Dlatego  
w przypadku tych pajęczaków, lepiej dmuchać na 
zimne. Oprócz gotowych preparatów są naturalne 
sposoby, które odstraszą kleszcze. Do przygotowania 
skutecznego roztworu potrzebne nam będą: 2 łyżki 
oleju, 1 łyżka miąższu aloesu, 20 kropli olejku 
różanego, 20 kropli olejku lawendowego. Składniki 
dodajemy do buteleczki, energicznie nią potrząsamy 
i takim olejkiem smarujemy odsłonięte części ciała. 
Możemy także przyrządzić oliwkę z 5 kropli olejków 
z mięty pieprzowej i cytronelowego oraz 50 ml 
oleju roślinnego, najlepiej z winogron lub słodkich 
migdałów. Preparat ten odstrasza także komary. 
W walce z kleszczami sprawdzą się również wszelkie 
olejki eteryczne: waniliowy, z paczuli, goździkowy, 
cytrynowy, miętowy czy z drzewa herbacianego. 

 REKLAMA 
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ZADBANE RABATY
Wiele roślin kwitnie całe lato, ale jeśli chcemy, by 
rabaty przez kolejne tygodnie wyglądały efektownie 
i świeżo, musimy systematycznie wycinać zwiędłe 
kwiaty oraz kwiatostany. Latem jednak nie tylko 
gatunki ozdobne przeżywają okres bujnego 
rozwoju. Także chwasty – rośliny silne, które 
rosną wszędzie, gdzie jest odrobina ziemi, chętnie 
korzystają z żyznego, uprawianego przez nas terenu 
– intensywnie się rozrastają. Musimy je usuwać 
– najlepiej, gdy tylko się pojawią pędy i dlatego należy  
często (przynajmniej raz w tygodniu) pod tym kątem 
przeglądać rabaty. W drugiej połowie lata część 
roślin jednorocznych i dwuletnich kończy wegetację. 
Przestają kwitnąć, zawiązują nasiona, a ich liście 
marnieją. Wtedy warto je wyrwać, a w ich miejsce 
posadzić nowe, które ogrodnicy przygotowują tak, by 
wegetację rozpoczęły później i później też zakwitły. 

CZAS 
NA MIÓD! 
Prowadzenie 
domowej pasieki 
może być 
wspaniałym hobby, 
które pochłonie 
nas bez reszty. 
Zanim jednak 
rozpoczniemy 
własną produkcję 
miodu, upewnijmy 
się, czy możemy 
zapewnić pszczołom odpowiednie warunki. Miejsce na pasiekę 
powinno być bogate przyrodniczo, z dużą liczbą roślin – użytków 
pszczelich. Ogród powinien mieć także dość dużą powierzchnię, aby 
spełnić wymagania prawne. Pasieka musi znajdować się minimum 
10 m od granicy działki oraz dróg. Zaleca się odgrodzić pasiekę 
od „newralgicznych” miejsc szczelnym ogrodzeniem o wysokości 
3 m. Oczywiście każda hodowla wymaga również odpowiedniego 
sprzętu. Podstawowe zakupy pszczelarza obejmują: ule (muszą 
zapewnić pszczołom ochronę przed mrozem i nadmiernym upałem), 
ramki, kombinezon, kapelusz, rękawice, beczki na miód, podkurzacz 
i miodarkę. Założenie domowej pasieki wymaga zdobycia pewnej 
wiedzy – chociażby minimalnej – na temat pszczół i pszczelarstwa. 
Warto więc ukończyć specjalistyczne kursy. Pamiętajmy, aby 
sprawdzić, czy nie mamy (lub ktoś z rodziny) uczulenia na jad pszczół.

SEZON W OGRODZIE

NOWE BYLINY SADZIMY LATEM!
Letnie miesiące to doskonały moment, by wzbogacić ogród 
o nowe byliny. Większość można rozmnażać przez podział 
rozrośniętych kęp, a więc zanim pomyślimy o dokupieniu kolejnych 
roślin, warto spojrzeć na nasz ogród oraz ogrody przyjaciół, 
rodziny i znajomych – mogą być one źródłem nowych gatunków 
bylin. Jeżeli sadzonki pozyskujemy z podziału kęp, rośliny sadzimy 
po ich przekwitnięciu. Już w lipcu można dzielić kępy goździka 
pierzastego, omiega wschodniego oraz płomyka szydlastego. 
Na przełomie lipca i sierpnia dosadzamy kosaćca bródkowego 
oraz liliowca ogrodowego. W sierpniu można sadzić dzwonek 
brzoskwiniolistny oraz piwonię chińską. W sierpniu oraz we 
wrześniu dosadzamy natomiast ciemierniki. To także dobra pora na 
posadzenie takich bylin jak dzielżan ogrodowy, nachyłek okółkowy 
oraz wielokwiatowy. 
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WRACA MODA NA HODOWLĘ KUR!
Hodowla kur jeszcze tak niedawno kojarzona z pogardzanym wiejskim stylem życia, niespodziewanie stała się modna. Ptakami 
tymi zainteresowały się nie tylko tuzy z Doliny Krzemowej i mieszczuchy z Kanady, u nas również coraz więcej osób mających ku 
temu warunki wraca do tego zajęcia. W wiejskich siedliskach i na działkach hodujemy starymi metodami kury nie tyle ze względu 
na pozyskanie mięsa, ile jajek. Kury swobodnie biegające po podwórku i żywione jedynie ekologicznymi paszami znoszą nie tylko 
zdrowe, ale i większe jajka od tych, które kupujemy z hodowli klatkowych. Są również inne pożytki z kur – zjadają one chwasty 
i insekty, napowietrzają i użyźniają glebę oraz przygotowują ją do zasiewu trawy. Pamiętajmy jednak, żeby w upały szczególnie 
zadbać o nasze domowe wolno biegające ptactwo – zapewnić mu cień i odpowiednią ilość wody do picia.  

DZIKIE ZWIERZĘTA 
CORAZ BLIŻEJ MIAST 
I DOMOSTW 
Obecność dzikich zwierząt 
w miastach wynika głównie 
z postępującej urbanizacji – do 
granic miast włączane są ich 
naturalne siedliska, często 
przecięciu ulegają szlaki migracyjne. 
Zwierzęta szybko adaptują się 
do warunków miejskich, które 
zapewniają im m.in. pokarm. 
Jednak ich życie coraz bliższe 
ludzkich posesji często prowadzi do sytuacji konfliktowych, takich jak np. wypadki 
drogowe, które są groźne zarówno dla samych zwierząt, jak i ludzi. Dziki niszczą 
uprawy rolne, lisy zabijają drób, potrafią nawet wchodzić do domów, zagrażając 
zdrowiu, a nawet życiu ludzi. Zjawisk tych nie da się trwale wyeliminować – pozostają 
jedynie działania profilaktyczne. Podejmują je m.in. gminy, ale musimy też zatroszczyć 
się o siebie i swoje mienie sami. Przede wszystkim nie wolno podchodzić do dzikich 
zwierząt, nie głaskać ich ani nie straszyć. Należy dobrze zabezpieczyć pojemniki 
na śmieci, zadbać o to, aby opadłe liście, skoszona trawa, resztki pożywienia, 
obierki były kompostowane wyłącznie w zamkniętych kompostownikach. Co 
ważne, nie dokarmiajmy zwierząt na własną rękę. Barierą dla dzikich zwierząt 
będzie solidne ogrodzenie posesji.

GOŁĘBIE NA BALKONIE? 
JEST NA TO SPOSÓB!
Znane nam tak dobrze gołębie miejskie 
są udomowioną formą dzikiego gołębia 
skalnego, Zazwyczaj nie boją się kontaktu 
z człowiekiem – nie tylko przesiadują na 
budynkach, parapetach czy balkonach, 
ale też zakładają na nich swoje gniazda! 
Są to piękne ptaki i obcowanie z nimi 
byłoby nawet urocze, gdyby nie to, że 
zanieczyszczają te miejsca odchodami, 
piórami i resztkami pokarmu. W walce 
z gołębiami chodzi jednak nie tylko 
o estetykę balkonu czy parapetu, ale też 
ryzyko przenoszenia chorób odzwierzęcych 
oraz wywoływania alergii – gniazda 
ptasie są wylęgarnią owadów i roztoczy 
(obrzeżki, pluskwiaki, świerzbowce), a ich 
pasożyty atakują ludzi i przenoszą szkodliwe 
mikroorganizmy powodujące choroby takie 
jak np. salmonelloza, jersinioza czy gruźlica. 
Ponadto kwaśny odczyn odchodów gołębi 
niszczy elewacje budynków. Jest więc 
o co walczyć! Skuteczną metodą są siatki 
ochronne uniemożliwiające przedostawanie 
się gołębi na balkon. Repelenty chemiczne 
zniechęcają i odstraszają gołębie z balkonu. 
Stosuje się też odstraszacze dźwiękowe 
i wizualne, np. atrapę kruka. 
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W TYM SEZONIE ZASŁANIAMY WNĘTRZE TARASU!
Pokojowe meble, dywany i firanki lub zasłonki – aranżacje współczesnych tarasów 
już niewiele różnią się od wystroju wnętrz! Wykorzystanie zasłon sprawia, 
że przestrzeń tarasu lub altany stanie się zdecydowanie bardziej przytulna 
i funkcjonalna  –  to dodatkowa osłona od wiatru i słońca dla osób, którym zależy 
na tym, aby korzystać w pełni z przydomowych przestrzeni. Na rynku pojawiły się 
specjalne zasłony tarasowe. Dzięki wysokiej jakości użytych składników do ich 
produkcji materiały są wytrzymałe na zmienne warunki atmosferyczne – działanie 
deszczu czy słońca. Rodzaj tkaniny dopasujmy do potrzeb – lekkie firanki mogą 
delikatnie filtrować światło, ale dostępne są też zasłony zaciemniające. 

Spędzenie czasu na łonie natury to 
doskonały sposób na odzyskanie 
energii w czasie weekendu lub po 
całym dniu pracy. Nie musimy od razu 
wyjeżdżać za miasto, piknik możemy 
zorganizować we własnym ogrodzie, 

a nawet na balkonie. Przygotowania 
zacznijmy od wyboru koca, na którym 
usiądziemy i ułożymy ekwipunek. Na 
topie są koce oraz maty wykonane 
z naturalnych materiałów. Abyśmy 
mogli podczas pikniku wygodnie 

LETNI PIKNIK NA TRAWIE OBOWIĄZKOWY!

wypocząć, zabierzmy ze sobą miękkie 
poduszki. Pamiętajmy, że ma być to 
relaks! Dlatego wybierzmy lekkie 
przedmioty. Sięgajmy po drewniane 
sztućce, papierowe talerzyki lub 
naczynia wykonane z tworzywa 
sztucznego. Nie zapomnijmy 
o naczyniach zamykanych lub 
przykrywanych pokrywką – do nich nie 
wejdą mrówki i nie przylecą osy.

„WYPRAWA” W GŁĄB 
OGRODU
Lato spędzone we własnym 
ogrodzie przy domu całorocznym 
lub letnim również może nas 
skłonić do zmiany nawyków 
wypoczynku i przełamania 
rutyny. Zamiast na tarasie 
urządźmy miejsce wypoczynku 
w niewykorzystywanym do tej 
pory zakątku ogrodu. Nawet 
pojedynczy fotel, hamak, 
krzesełko czy koc rozłożony na 
trawie w nietypowym miejscu 
pozwala poczuć odmianę! W tym 
celu możemy wykorzystać także 
domowe meble i sprzęty. 



 REKLAMA 

SKRZYNIE OGRODOWE
W aranżacji tarasów i balkonów coraz więcej korzystamy 
z różnego rodzaju tekstyliów – poduszek na fotele, krzesła 
i sofy, dywanów oraz zasłon. Nawet jeśli wykonane są 
one z tkanin impregnowanych, warto je zabezpieczyć 
przed wilgocią, która nawet na zadaszonych miejscach 
nieuchronnie gromadzi się w powietrzu również w chłodne 
i deszczowe letnie dni. Nieocenione pod tym względem 
są plastikowe, rattanowe i technorattanowe skrzynie. 
Zamknięte mogą posłużyć jako siedziska, często 
zintegrowane są z oparciem. Materiały na skrzynie ogrodowe 
i tarasowe są zazwyczaj także mrozoodporne. 

PRZED WYCIECZKĄ ZADBAJMY 
O ROWER! 
Sprawdzenie stanu technicznego roweru przed każdym wyjazdem 
jest konieczne – przecież chcemy bezpiecznie dojechać do celu 
i oczywiście wrócić. Skontrolujmy więc, czy działa oświetlenie 
(musi być włączone po zmroku), hamulce, opony (powinny być 
odpowiednio napompowane – zbyt wysokie ciśnienie powoduje 
szybsze zużywanie się, natomiast zbyt niskie – nierównomierne 
zużywanie się bieżnika), odpowiednie ustawienie siodełka 
i kierownicy. Na wycieczkę zabierzmy ze sobą zapasowe dętki 
i łatki – należy być przygotowanym na niespodzianki! FO
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SPIŻARNIA JAK MALOWANA
Najlepszym miejscem do przechowywania 
przetworów jest chłodna i ciemna piwnica lub 
spiżarnia. Lato to dobra okazja na przegląd jej 
zawartości – wyrzucenie starych niezużytych 
przetworów i wygospodarowanie miejsca 
na nowe. Przy okazji warto tę przestrzeń 
gruntownie odświeżyć. Wydawałoby się, 
że wystarczy odnowić ściany, uzupełnić 
wyposażenie o nowe półki, ewentualnie 
ułożyć parę pojemników czy koszy. Jednak 
niezależnie od wielkości czy położenia spiżarni 
istotna jest jej funkcjonalność i estetyka 
– bez wstydu możemy zaprosić tam wtedy 
gościa, by wspólnie dokonać wyboru nalewki 
czy konfitur na letni podwieczorek. Gdy 
takie miejsce urządzimy w starym budynku 
gospodarczym czy popularnej niegdyś na 
wsiach letniej kuchni, będziemy tam mogli 
również od razu przygotowywać drobne 
potrawy na ogrodowe przyjęcie. Jasne 
ściany, lekkie mobilne sprzęty pozwolą 
nam na odszukanie zapasów, a także łatwy 
dostęp. Porządek i czytelne przeznaczenie 
poszczególnych półek oraz stolików umożliwi 
też nam zapanowanie nad swoimi zasobami 
– zmniejszy ryzyko, że słoiki z dżemem czy 
kompoty zostaną zapomniane na długie lata 
w ciemnym kącie.

PRZETWORY Z OWOCÓW Z LEŚNYCH 
WYCIECZEK
Lato to prawdziwy wysyp owoców leśnych, z których 
możemy przygotować wiele przetworów. Jagody, 
borówki, jeżyny, poziomki czy maliny są źródłem cennych 
witamin i błonnika. Żadne odmiany ogrodowe nie 
dorównują pod względem smaku oraz zapachu owocom 
leśnym! Do produkcji przetworów nie musimy dodawać 
konserwantów, aromatów, barwników czy dużych 
ilości cukru. Z każdego rodzaju owoców leśnych można 
przygotować sok – warto przed sezonem zaopatrzyć się 
w sokownik umożliwiający ekstrakcję soku ze świeżych 
owoców. Nalewki można przygotować z owoców, ziół, 
kwiatów lub z połączenia różnego rodzaju składników. 
Z owoców leśnych powstają takie popularne trunki jak 
malinówka czy jeżynówka.

ŻELIWNY GARNEK ZNÓW NA TOPIE!
Kuchenna technologia gotowania zatoczyła koło. Po 
latach rozmaitych wynalazków znów wracamy do 
korzeni – jednym z nich są garnki z żeliwa. Przeżywają 
swój renesans dzięki trudnym do powtórzenia 
w innych materiałach cechom. Decydują o nich przede 
wszystkim właściwości fizyczne samego żeliwa. Jest 
to niezwykle wytrzymały i odporny na różnorodne 
uszkodzenia materiał. Wolno się nagrzewa, ale 
doskonale magazynuje i równomiernie rozprowadza 
ciepło – świetnie nadaje się do gotowania gulaszy, 
bigosów, zup i sosów, potrawy gotowane lub duszone 
w żeliwnych garnkach pozostają soczyste i miękkie. 
Rewelacja do smażenia powideł i konfitur!  

WYZWANIA DLA DOMU
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BEZPROBLEMOWA SEGREGACJA ŚMIECI
Dane na temat segregacji odpadów komunalnych mówią o tym, że spora część 
Polaków nadal wyrzuca zużyte rzeczy do jednego worka. A tak naprawdę, nawet 
nie powinniśmy się zastanawiać, czy warto segregować odpady. To nasza 
powinność, dzięki której przyczyniamy się m.in. do zmniejszenia ilości śmieci, które 
zanieczyszczają naszą planetę. Segregacja służy też redukcji zużycia surowców 
naturalnych, ponieważ coraz więcej produktów wraca do użytku po recyklingu. 
Sortowanie odpadów nie jest trudne, więc jeśli tego jeszcze nie robimy, to dłużej 
już nie zwlekajmy! Aby uniknąć rozstawiania worków na śmieci po całym domu, 
zaopatrzmy się w odpowiednie pojemniki. Dostępnych jest wiele opcji – od 
specjalnych skrzynek do ustawienia jedna na drugiej, po takie do montażu pod 
zlewozmywakiem. A jak nakłonić resztę rodziny do segregowania? Wyraźnie 
oznaczmy każdy pojemnik na odpady. Stosując kody kolorystyczne lub piktogramy, 
możemy zaangażować w cały proces również najmłodszych członków rodziny.

GRILL CZYSTY I ZDROWY
Niezależnie od tego, jaki mamy grill, 
powinniśmy regularnie go czyścić 
przede wszystkim ze względu na 
nasze zdrowie. Pozostawiony tłuszcz 
i podgrzane resztki jedzenia, na 
którym zgromadziły się liczne bakterie 
oraz zarazki wchodzą w kontakt 
z przygotowanymi potrawami, co 

ŚMIETNIK ZAWSZE 
W PORZĄDKU
Do kosza na śmieci trafiają różne 
odpady, które bardzo często są 
przyczyną unoszącej się po całym 
domu nieprzyjemnej woni. Aby 
tego uniknąć, możemy stosować 
specjalnie perfumowane worki na 
odpady, wieszać koło kuchennego 
kosza na śmieci różne torebeczki 
zapachowe czy neutralizator zapachów 
lub pryskać wnętrze odświeżaczem. 
Jednak to doraźne rozwiązania. 
Tak naprawdę, najskuteczniejszym 
sposobem jest regularne wynoszenie 
śmieci. Na przykład kosz z odpadami 
organicznymi, które szybko zaczynają 
ulegać procesom gnilnym, czyli 
potocznie się psuć, powinniśmy 
opróżniać maksymalnie co 2 dni 
(a najlepiej codziennie). Jeśli nasz 
kubeł jest sporych rozmiarów, to po 
prostu wymieńmy go na mniejszy. 
Natomiast gdy domownicy nie 
poczuwają się do obowiązku 
wynoszenia śmieci, warto sporządzić 
grafik, który będzie impulsem do 
regularnego dbania o dom. Dobrą 
praktyką jest po każdym opróżnieniu 
kosza, mycie go. Wystarczy, że 
opłuczemy go letnią wodą z odrobiną 
płynu do naczyń. W wielu przypadkach 
smród wydobywający się z pojemnika 
wynika nie z jego zawartości, ale 
po prostu z brudu i zbyt rzadkiego 
czyszczenia. Minimum to dwukrotne 
mycie w ciągu miesiąca. Kosz 
zalewamy ciepłą wodą z płynem do 
mycia naczyń i odstawiamy na kilka 
godzin. Po wysuszeniu możemy 
wyłożyć dno gazetami – świetnie 
pochłaniają zapachy. 

skutkować może nieprzyjemnymi 
objawami takimi jak bóle brzucha czy 
niestrawność. Do czyszczenia rusztu 
możemy wykorzystać specjalne 
szczotki z twardym włosiem ze stali 
nierdzewnej. Przydatne są też zestawy 
złożone ze szczotki oraz skrobaka 
i gąbki. Pracę ułatwią preparaty 
chemiczne – spryskujemy nimi 
zabrudzone miejsca i pozostawiamy 
na czas wskazany przez producenta. 
Pamiętajmy, że najmniej zabrudzeń 
pojawi się wtedy, gdy będziemy 
używać do grillowania aluminiowych 
tacek. Nie prezentują się one może zbyt 
estetycznie, jednak są polecane z uwagi 
na aspekty zdrowotne. Wyciekający 
tłuszcz nie skapuje do żaru, nie 
wydzielają więc się toksyczne związki, 
które osiadają na grillowanym jedzeniu.

DOM I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE
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DZISIEJSZE USŁUGI STOLARSTWA MEBLOWEGO 
NIE PRZYPOMINAJĄ DAWNEGO CHAŁUPNICZEGO 
RZEMIOSŁA. TO POŁĄCZENIE ZAAWANSOWANYCH 
TECHNOLOGII PRODUKCJI MEBLI Z PRECYZJĄ 
I DOŚWIADCZENIEM WYKONAWCÓW. 

dla stolarza

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Dylemat, czy przy urzą-
dzaniu mieszkania sko-
rzystać z gotowych ofert 

sklepowych, czy zamówić wypo-
sażenie u  profesjonalnego stola-
rza dotyczy wielu nabywców no-
wych, a także przeznaczonych do 
gruntownego remontu mieszkań. 
Zwłaszcza że już nie tylko cena 
i  możliwości idealnego dopaso-
wania zabudowy odgrywają w ta-
kim wyborze główną rolę. Nie za-
wsze są to koszty, bo zarówno na 
zamówienie, jak i w ofercie goto-
wej możemy zrealizować swoją 
wizję taniej lub drożej. Podobnie 
jest z  gwarancją jakości wyko-
nania – pod tym względem pro-
pozycje coraz bardziej się zrów-
nują, a  bywa też, że to, co było 
przewagą usługi stolarskiej, czyli 
możliwość zabudowy indywidu-
alnej, oferuje coraz więcej skle-
pów sieciowych. Z drugiej strony 
jest wielu stolarzy, którzy operują 
schematami i  trudno się u  nich 
dobić o  indywidualne rozwiąza-
nia. Chyba że wybierzemy drogę 
pani Natalii, właścicielki prezen-
towanego 46-metrowego miesz-
kania, i najpierw zamówimy pro-
jekt u  dobrego architekta, a  na-
stępnie zrealizujemy jego wizję, 
sięgając po usługi doświadczo-
nego stolarza. Jeśli dołączymy do 
tego nadzór autorski projektanta, 
możemy być spokojni o  efekty. 
W mieszkaniu pani Natalii, poza 
drobiazgami, nie ma się do czego 
przyczepić. Realizacja projektu 
wyszła niemal perfekcyjnie!

Z DBAŁOŚCI O KAŻDY 
SKRAWEK PRZESTRZENI
W  niedużym mieszkaniu nie 
można sobie pozwolić na nie-
funkcjonalne rozwiązania, tak 
często prowadzące do utraty cen-
nych centymetrów. Gdy na nie-
wielkim metrażu ma się zmie-
ścić wiele funkcji, każdy szcze-
gół ma ogromne znaczenie. Dla 
pani Natalii bardzo ważna była 
przede wszystkim jak najwięk-
sza powierzchnia do przechowy-
wania, i  to w  każdym pomiesz-
czeniu. Wiedziała, że trudno bę-
dzie za pomocą gotowych mebli 

ZADANIE
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„HYBRYDOWE” PODEJŚCIE 
DO ARANŻACJI POLEGA 

NA UMIEJĘTNOŚCI 
WŁĄCZENIA GOTOWYCH 

PRODUKTÓW W ZABUDOWĘ 
NA ZAMÓWIENIE.  

zabudować przestrzeń pod sufit i  za-
gospodarować każdy zakątek, a  na 
dokładkę zrobić to na wysokim po-
ziomie estetycznym zapewniającym 
spójny wygląd całości. Ponadto wła-
ścicielce zależało, aby oprócz prze-
strzeni dziennej i  sypialni znalazło 
się wygodne miejsce do pracy – to 
efekt przemyśleń po miesiącach spę-
dzonych na pracy zdalnej w poprzed-
nim mieszkaniu. Wobec takich ocze-
kiwań nie pozostało nic innego jak 
pomoc projektanta i profesjonalnego 
stolarza.  

SPÓJNA KOMPOZYCJA
Współpraca z projektantką polegała na 
wyborze takich form wyposażenia oraz 
materiałów i kolorów, które dałoby się 
powtórzyć we wszystkich pomieszcze-
niach – to gwarancja spójności aran-
żacji i  najlepszy sposób na uniknię-
cie estetycznego chaosu. Panie posta-
wiły na jasne drewno na posadzce (dę-
bowa deska trójwarstwowa), okleiny 
w tym samym kolorze i fakturze zasto-
sowano na frontach mebli we wszyst-
kich pomieszczeniach. W  zabudo-
wie kuchennej wykorzystano trzy ro-
dzaje frontów. Wiszące bezuchwytowe 
szafki wykonano z  białego MDF-u 
– tworzą one jednolitą płaszczyznę 

powiększającą optycznie wnętrze, 
fronty dolnych szafek wykończono 
drewnopodobną okleiną, zaś usytu-
owany prostopadle słupek z lodówką, 
piekarnikiem i  mikrofalówką poma-
lowano na kolor butelkowej zieleni. 
Konsekwentnie kolor ten przedłu-
żono na ścianie salonu przechodzącej 
w ścianę przedpokoju, powtórzono 
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 we wnęce na biurko w sypialni. Udało 
się też wprowadzić tę barwę do ła-
zienki – błyszczące płytki cegiełki 
ułożone w modną jodełkę na ścianach 
prysznica mają ciemny odcień butel-
kowej zieleni. Właścicielka zamówiła 
w  tym kolorze również miękkie tka-
ninowe panele, którymi chce wyłożyć 
siedzisko w  przedpokoju oraz zagłó-
wek łóżka w sypialni. Ten sam odcień 
głębokiej zieleni mają liście palmy ta-
pety w pokoju dziennym oraz rośliny 
doniczkowe wypełniające kuchenny 

parapet. Spójność zapewniają rów-
nież okładziny ceramiczne – płytki 
ścienne w kuchni i łazience są z tej sa-
mej kolekcji i tak samo ułożone, róż-
nią się jedynie kolorem. Na podłogę 
do kuchni, łazienki i przedpokoju wy-
brano jeden rodzaj gresu – to wiel-
koformatowe płytki o  modnej pół-
polerowanej powierzchni nazywane 
lappato. Połyskująca powierzchnia 
okazała się atrakcyjnym wyborem 
również jako forma okładziny łazien-
kowych ścian. 

WYSOKO I PRZESTRZENNIE 
Mieszkanie jest dość wysokie jak na 
budownictwo wielorodzinne – ma 
275 cm, co sprawia, że nawet przy tak 
niedużym metrażu robi wrażenie bar-
dzo przestrzennego i  większego niż 
jest w  rzeczywistości. Jak nie utra-
cić tego wrażenia? Dobrym rozwiąza-
niem jest zabudowa wszystkich ele-
mentów do samego sufitu – dotyczy to 
nie tylko wbudowanych szaf w przed-
pokoju i sypialni oraz kuchennych sza-
fek, ale również drzwi oddzielających 



przedpokój od sypialni. Matowe prze-
szklenie na całej wysokości wypełnia-
jące metalową ramę drzwi przesuw-
nych zapewnia intymność, ale rów-
nież wpuszcza do przedpokoju światło 
dzienne z sypialni – pozbawiona okna 
przestrzeń jest lepiej doświetlona, 
przez co bardziej atrakcyjna. 
Ale przestronność wnętrza osiąga się 
dzisiaj również rozwiązaniami wpro-
wadzającymi efekt 3D. Należą do nich 
bardzo modne ostatnio lamele ścienne 
– to pionowo ułożone drewniane lub 
drewnopodobne szczebliny przymo-
cowane do płyty, którą montuje się 
na ścianie. Wnoszą one do wnętrza 
nową perspektywę – powstaje prze-
strzenna głębia bez optycznej iluzji. 
Projektantka zaproponowała pani Na-
talii wprowadzenie tego rozwiązania 
w dwóch miejscach – jako okładzina 
korpusu kuchennej wyspy oraz frag-
mentu ściany w przedpokoju. W przy-
padku wyspy zastosowano jeszcze je-
den zabieg – to metalowa rama, na 
której wsparto blat – powstało w  ten 
sposób wygodne miejsce na dosta-

wienie wysokich krzesełek do wy-
spy. Atrakcyjność przestrzeni pod-
noszą również podświetlenia prze-
strzennych elementów – półek w  ła-
zience i  kuchni, wnęki na biurko 
w  sypialni oraz niszy na siedzisko 
w przedpokoju. 

INDYWIDUALNE POMYSŁY 
Możliwości usług stolarskich właści-
wie nie mają granic. W  mieszkaniu 
pani Natalii stolarz wykonał również 
podstawę do łóżka, które musiało 
być  dłuższe niż te dostępne w skle-
pach. Indywidualne rozwiązanie po-
legało tu także na wykonaniu szer-
szego podestu podstawy, który zastą-
pił stoliki nocne. W  łazience dzięki 
zabudowie stolarskiej wykonanej 
z odpornych na wilgoć płyt udało się 
praktycznie zagospodarować każdy 
skrawek przestrzeni – ściana z usko-
kiem, jaki zwykle tworzy zabudowa 
stelaża WC, została całkowicie za-
gospodarowana na tak potrzebne 
w tym miejscu wbudowane schowki 
i półki.  

 REKLAMA 
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 TO SIĘ PRZYDA  PRZY WSPÓŁPRACY ZE STOLARZEM

WZORNIKI KOLORYSTYCZNE
W realizacjach na zamówienie coraz większą 
uwagę zwracamy na jakość i precyzję doboru 
kolorów. Fronty mebli zamówionych u stolarza 
możemy mieć w dowolnym odcieniu wybranym 
z palety RAL lub NCS. Jeśli do wybranej tonacji 
będziemy chcieli dobrać np. kolor ścian, dobrze 
jest zaopatrzyć się we wzornik kolorystyczny. 
Decydując się na tę samą barwę mebli i ścian, 
pamiętajmy jednak, że na różnych materiałach 
ten sam kolor może przybrać inny odcień. Weźmy 
też pod uwagę, że na dużej płaszczyźnie zawsze 
wygląda on ciemniej niż na małym próbniku! 

PRÓBKI FRONTÓW 
MEBLOWYCH I BLATÓW
Wielu stolarzy korzysta dzisiaj z gotowych 
frontów mebli, okładzin ściennych i blatów. 
Współpracując ze stolarzem, warto obejrzeć 
próbki tych elementów wykończenia. 
Kawałki drewienka płyty drewnopodobnej 
lub płyty MDF pomalowane woskiem, farbą 
lub lakierem, wykończone szczotkowaniem 
wyglądają inaczej niż ten sam kolor 
naniesiony na kawałek papieru! Próbki można 
przyłożyć do ścian, obejrzeć w płaszczyźnie 
pionowej lub poziomej oraz w świetle. 

RYSUNKI 
I WIZUALIZACJE 
W praktyce projektowej wizualny 
obraz aranżacji jest dzisiaj 
standardem – dla inwestora to 
ogromna pomoc i narzędzie 
ułatwiające podejmowanie 
decyzji. Precyzyjne rysunki 
będą niezbędne szczególnie 
wtedy, gdy architekt lub stolarz 
zaproponują niestandardowe 
rozwiązanie, np. oryginalną 
formę mebla lub okładziny. 
W połączeniu z próbnikami 
materiałowymi pozwolą 
zobaczyć finalny efekt.  
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 PROBLEM NA CZASIE JAKOŚĆ WODY PITNEJ

Woda dostarczana przez wodociągi pod względem bakteriologicznym musi spełniać 
wysokie wymagania – przedsiębiorstwa wodociągowe mają obowiązek stale moni-
torować jej jakość. Bywa jednak, że jest niesmaczna, czasem też nieładnie pachnie. 

Spowodowane jest to przede wszystkim jakością instalacji wodociągowych, często korodują-
cych. Ponadto, do dezynfekcji używa się związków chloru, które nadają wodzie nieprzyjemny 
smak oraz zapach. Z kolei woda z własnej studni może być twarda ze względu na zawartość jo-
nów wapnia i magnezu lub zawierać zanieczyszczenia zasysane podczas pompowania. 

Czysta woda 
zdrowia doda
ZDARZA SIĘ, ŻE WODA PŁYNĄCA Z KRANU POZOSTAWIA WIELE 
DO ŻYCZENIA. ROZWIĄZANIEM JEST MONTAŻ FILTRÓW, 
KTÓRE POPRAWIĄ JEJ JAKOŚĆ ORAZ OCHRONIĄ INSTALACJĘ, 
URZĄDZENIA I ARMATURĘ PRZED PRZYSPIESZONYM ZNISZCZENIEM. 
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Dopasowany do potrzeb

Gdy zdecydujemy się kupić filtry do wody, spotykamy 
się z ogromną różnorodnością. Biorąc pod uwagę ich 
właściwości i funkcje, wyróżniamy: filtry węglowe 
– usuwają zanieczyszczenia i chlor, dzięki czemu 
poprawiają smak, zapach oraz kolor wody; filtry 
mechaniczne, które zatrzymują zanieczyszczenia stałe; 
filtry zmiękczające – oczyszczają wodę ze związków 
wapnia i magnezu, które nadają jej twardość; filtry 
odżelaziające i odmanganiające – usuwają z wody 
związki żelaza i manganu oraz częściowo siarkowodór 
i związki azotu; filtry z wkładami ceramicznymi lub ze 
specjalnych żywic – mają działanie bakteriobójcze; filtry 
odwracające osmozę – usuwają z wody praktycznie 
wszystkie zawarte w niej minerały, jony soli (w tym azotany 
i azotyny), metale ciężkie, zanieczyszczenia organiczne, 
a także pierwiastki promieniotwórcze i bakterie.

Kiedy należy uzdatniać wodę
Jeśli woda ma zmienioną barwę, jest mętna, ma 
nieprzyjemny zapach, zostawia biały osad bądź 
rdzawe zacieki na armaturze oraz sprzętach sanitarnych, 
należy ją uzdatniać, O jakość wody należy także zadbać, 
gdy użytkownicy po myciu mają podrażnioną skórę, 
a po jej spożyciu skarżą się na kłopoty żołądkowe. 
Dostępne na rynku filtry różnią się budową, wydajnością, 
skutecznością, a także wymaganiami eksploatacyjnymi  
oraz oczywiście ceną. Aby wybrać odpowiedni filtr, 
musimy zdiagnozować, jakie mamy problemy z wodą. 
W przypadku gdy korzystamy z wodociągu, możemy 
poprosić o udostępnienie wyników analizy wody 
w przedsiębiorstwie wodociągowym lub lokalnej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej. Eksperymenty 
przeprowadzane przez akwizytorów sprzedających 
filtry do wody nie są w pełni wiarygodne! Natomiast 
jeżeli korzystamy z własnego ujęcia wody, badanie 
możemy zlecić (i za nie zapłacić) stacji sanitarno- 

Filtr – zakup kontrolowany
Czym należy kierować się, wybierając filtr służący 
do uzdatniania wody? Duże znaczenie ma 
jego wydajność. Musi zostać ona dobrana do 
indywidualnych potrzeb domowników. Wiadomo, 
że inna ilość wody jest niezbędna na co dzień 
w przypadku rodziny dwuosobowej, inna zaś zostanie 
wybrana, gdy jest wielu domowników. Ważnym 
parametrem jest czas stosowania wkładu. Niektóre 
z modeli wyposaża się we wkłady filtrujące, które 
wymienia się np. co 3 miesiące, w przypadku innych 
robi się to nawet raz na kilka lat. Wielu kupującym 
zależy również na tym, by filtr do wody nie zajmował 
zbyt wiele miejsca – kompaktowe modele cieszą 
się dużym powodzeniem. Pod uwagę trzeba wziąć 
rozmiar przyłącza. Należy bowiem dobrać taki 
filtr, który będzie dopasowany do rozmiaru rur 
doprowadzających wodę. Osoby poszukujące filtrów 
kierują się również ceną. Pamiętajmy jednak o tym, 
że nierzadko niska cena urządzenia filtrującego 
wiąże się z wysokimi kosztami ponoszonymi na jego 
eksploatację.
Uwaga! Każdy filtr musi mieć atest Państwowego 
Zakładu Higieny, ponieważ ma on bezpośredni 
kontakt z wodą przeznaczoną do picia.

-epidemiologicznej lub prywatnemu laboratorium. Jest ono 
również niezbędne, gdy woda ma być pobierana z nowej 
albo długo nieużywanej studni oraz gdy została zalana 
wodami opadowymi lub po jej podtopieniu. Każda stacja 
w Polsce ma różne stawki, ale na pewno za wykonanie 
najpotrzebniejszego badania będziemy musieli zapłacić 
kilkaset złotych. Zwykle przedmiotem analizy jest barwa 
wody, jej mętność, odczyn pH, twardość oraz obecność 
takich zanieczyszczeń jak amoniak, azotany, chlorki, chlor, 
mangan czy żelazo. 
Jeśli okaże się, że woda mieści się w normach sanepidu, 
specjalistyczne filtry nie będą potrzebne – a wręcz mogą 
zaszkodzić, bo wyjałowią wodę z minerałów. Jedynym 
rodzajem filtra, który jest pod tym względem bezpieczny 
i przydaje się nawet tam, gdzie woda spełnia normy, jest 
filtr mechaniczny. Można go umieścić właściwie w każdej 
instalacji wodnej, np. za wodomierzem. Zatrzyma wówczas 
większe zanieczyszczenia, takie jak piasek, szlam, muł.
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„Czysta” kawa
Jeśli zależy nam, aby woda, którą pijemy, 
była jak najczystsza, wybierzmy czajnik 
elektryczny z filtrem. Najpopularniejsze 
(i jednocześnie najtańsze) są filtry 
z siateczki nylonowej. Wychwytują one 
większe zanieczyszczenia, np. cząsteczki 
kamienia. Efektywniejsze są filtry 
z siateczki stalowej – zatrzymają nawet 
drobne zanieczyszczenia. Dostępne są 
również filtry węglowe. Czajnik 
z takim z filtrem wyeliminuje 
drobne zanieczyszczenia 
oraz nieprzyjemne zapachy. 
Najskuteczniejszym 
rozwiązaniem jest dzbanek 
filtrujący zintegrowany 
z czajnikiem. W tym 
przypadku woda wlana do 
urządzenia najpierw przecieka 
przez filtr dzbanka, a dopiero 
później trafia do czajnika. 

Dzbanki z wymiennymi filtrami biją rekordy popularności. 
Ich cena waha się od kilkunastu do ok. 100 złotych. 
Koszt nowych wkładów filtrujących to kilkanaście 
złotych – zwykle w opakowaniu znajduje się kilka sztuk. 
Zdecydowana większość filtrów zawiera substancję 
czynną – aktywny węgiel, który zatrzymuje chlor 
i zanieczyszczenia, poprawiając smak, zapach oraz 
jakość wody. Złoża w filtrze mogą być wielowarstwowe. 
Żywica jonowymienna zmiękcza wodę. Złoże alkaliczne 
dzięki obecności jonów sodu, wapnia i potasu podnosi 
poziom pH wody po filtracji. Nowoczesne filtry mogą 
także wzbogacać wodę w magnez. Dostępne są dzbanki 
o różnych pojemnościach – od 0,6 l do nawet 2,2 l.

Lepszy smak z dzbanka

Prosto z kranu
Filtry do wody na kran montuje się w wylewce 
baterii (w miejsce zwykłego perlatora), zazwyczaj 
mogą być stosowane w każdej baterii kuchennej. 
Umożliwiają one filtrację wody w dużej ilości, 
która jest dostępna od razu po odkręceniu kranu. 
W zależności od modelu mamy również wybór 
jednej z dwóch opcji: woda filtrowana lub woda 

niefiltrowana. Filtr trzeba wymieniać co jakiś czas, 
ale jest to bardzo łatwe – tak samo jak i jego montaż. 
W zdecydowanej większości przypadków wykorzystuje 
się wysokiej jakości filtry węglowe. Dzięki nim można 
oczyścić wodę z zanieczyszczeń mechanicznych oraz 
chloru, jednocześnie poprawiając jej smak. Niektóre 
modele wyposażone są także w przedfiltr mechaniczny. 
Cena filtrów na kran nie jest wysoka – zazwyczaj nie 
zapłacimy za nie więcej niż 100 zł. 

ŁATWE SPOSOBY OCZYSZCZANIA WODY 
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Zestaw podzlewozmywakowy
Tego typu filtry podłącza się do przyłącza zimnej wody i najczęściej 
umieszcza się w szafce pod zlewozmywakiem – stąd ich nazwa. Zazwyczaj 
składają się z obudowy i wkładu filtracyjnego, który w zależności od rodzaju 
trzeba wymieniać co 3-12 miesięcy. Najlepsze modele zbudowane są 
z 3 różnych wkładów: zmiękczającego wodę, usuwających żelazo i chlor, 
dzięki którym możemy zniwelować nieprzyjemny zapach oraz wszelkie 
zanieczyszczenia w wodzie. Mają większą wydajność niż modele na kran, 
ale są też od nich droższe. Do filtrów podzlewozmywakowych najczęściej 
dołączona jest oddzielna wylewka.

Filtry odwróconej osmozy są dość 
kontrowersyjną metodą oczyszczania. 
Ich zaletą jest to, że najlepiej radzą 
sobie z zanieczyszczeniami wody 
pitnej. Natomiast wadą jest to, że 
wodę oczyszczają tak bardzo, że 
niewiele pozostaje w niej składników 
mineralnych, także tych, które mają 
pozytywne znaczenie dla naszego 
zdrowia. Dlatego wiele filtrów odwróconej 
osmozy niejako ponownie mineralizuje 
już raz oczyszczoną wodę, zaopatrując ją 
w magnez, potas czy wapń.
Dodatkowo filtr odwróconej osmozy 
oczyszcza wodę bardzo wolno, niekiedy 
to zaledwie kilka litrów na godzinę, pracę 
w kuchni trzeba więc odpowiednio 
zaplanować.

Odwrócona osmoza

Na cały dom
W domach z pompami wody zazwyczaj 
za przyłączem, przed kotłem grzewczym 
montuje się filtry mechaniczne. 
Odgrywają one rolę filtrów wstępnych, 
zabezpieczających inne filtry. Specjalny 
pojemnik zawiera wymienialny wkład. 
Jeśli problemem jest piasek i szlam 
przedostający się do rur, można 
zastosować filtry piankowe oparte na 
włókninie z tworzywa sztucznego, na 
której osadzają się zabrudzenia. Podobną 
funkcję spełniają filtry sznurkowe – im 
mniejszy mikronaż, tym dokładność 
filtrowania większa. Dostępne są także 
filtry odżelaziające i zmiękczające 
wodę, a także klasyczne filtry węglowe. 

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA FILTRUJĄCE

 FO
T.

 U
ST

-M

 FO
T.

 A
Q

U
A

PH
O

R



dafi.indd   1dafi.indd   1 02.05.2021   12:19:0002.05.2021   12:19:00



DOMOWE FINANSE
     działamy kompleksowo

26  lato 2021

GDY REMONT 
STAREGO DOMU 
OKAZUJE SIĘ 
NIEZBĘDNY, CZASAMI 
WARTO PÓJŚĆ 
O KROK DALEJ 
I DOKONAĆ JEGO 
PRZEBUDOWY.  
TO SZANSA NA 
POPRAWIENIE 
WIZERUNKU DOMU 
ORAZ JAKOŚCI ŻYCIA 
– W NOWYM-STARYM 
DOMU BĘDZIE ONO 
WYGODNIEJSZE.

stary jak nowy

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Stare budynki mieszkalne, których 
nie brakuje w  naszych miastach 
i wsiach, domagają się remontów. 

Najczęściej decydujemy się na szeroki 
zakres zmian, gdy dom ma coraz więcej 
usterek technicznych – do wnętrz wcho-
dzi wilgoć, dach przecieka, a  koszty 
ogrzewania są zbyt duże. Jednocześnie 
tego typu budynki bardzo często nie 
spełniają oczekiwań funkcjonalnych 
bądź są za małe na potrzeby współcze-
snej rodziny. Wówczas remont może nie 
ograniczać się tylko do usunięcia wad 
i  wykonania na przykład termomoder-
nizacji, ale konieczna może być większa 
ingerencja w jego konstrukcję. 

ZANIM PODEJMIEMY DECYZJĘ
Sposób i zakres prac związany z przebu-
dową domu zależy od zasobności port-
fela i  potrzeb rodziny. Największy kom-
fort daje nam sytuacja, w której budynek 
jest w dobrym stanie technicznym, a na-
szym celem jest poprawienie oraz posze-
rzenie jego funkcjonalności oraz zmiana 
wizerunku architektonicznego. Wówczas 
wystarczy na przykład dobudować skrzy-
dło, ryzalit czy też zaadoptować poddasze 
na cele mieszkalne. Tego typu przebu-
dowa daje nam także możliwość etapowa-
nia prac, a tym samym rozłożenia w cza-
sie kosztów całej inwestycji. Jednak czy 
zawsze decyzja o  tak szerokim zakresie 

DOM
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prac jest słuszna? Może lepiej byłoby 
wyburzyć budynek i postawić w jego 
miejsce nowy? Takie pytania można 
zadać, jeśli nie musimy w  czasie re-
montu mieszkać w  starym domu, 
a jednocześnie ocena stanu technicz-
nego wypada na tyle niepomyślnie, 
że nie opłaca się nawet zachować mu-
rów budynku. Wznoszone w  czasach 
niedoboru materiałów budowlanych 
mogą ukrywać liczne niedoróbki, 
a  niespodzianki, na jakie jesteśmy 
narażeni, okażą się kosztowne – nie-
zbędne może być na przykład wzmoc-
nienie fundamentów, stropów, więźby 
dachowej, wymiana pokrycia dachu. 
Należy również wziąć pod uwagę ko-
nieczność wymiany instalacji wodnej, 
kanalizacyjnej czy elektrycznej, które 
są nie tylko przestarzałe technicznie, 
ale także wykonane z kiepskich ma-
teriałów. Podobnie ma się rzecz ze sto-
larką okienną i drzwiową. Zazwyczaj 
niezbędny jest także remont łazienki 
oraz kuchni. W  wyniku tak szeroko 
zakrojonych prac może się okazać, 
że ze starego domu zostanie jedynie 
część odpowiadająca stanowi suro-
wemu otwartemu. Warto przekalkulo-
wać wszystkie koszty, wliczając rów-
nież koszt rozbiórki i demontażu sta-
rych elementów. 
Upewnijmy się także, jakiego rodzaju 
formalności nas czekają. Wprawdzie 
obecnie przebudowę można przepro-
wadzić  na podstawie zgłoszenia, ale 
są sytuacje, że będzie nas obowiązy-
wało uzyskanie pozwolenia na budowę. 
Koniecznie musimy też uwzględnić 
koszty projektu przebudowy. Wykona-
nie projektu budowlanego i jego złoże-
nie jest konieczne zarówno przy zgło-
szeniu, jak i pozwoleniu na budowę. 

KOMFORT FUNKCJONALNY
Przebudowa jest bardzo często po-
dyktowana koniecznością poprawy 
warunków mieszkaniowych, gdyż 
sposób rozplanowania domu sprzed 
kilku dekad, znacznie odbiega od 
współczesnych standardów. W  bu-
dowanych kilkadziesiąt lat temu do-
mach pokoje były zazwyczaj niewiel-
kie – sypialnie miały po 10-12 m2, po-
kój dzienny około 20 m2. Także kuch-
nie były małe, a  metraż łazienek 
ograniczał możliwości aranżacyjne do 
ciasno usytuowanych obok siebie nie-
zbędnych urządzeń sanitarnych. Po-
koje były także często przechodnie, 
co znacznie zawężało ich funkcjonal-
ność. Podobne rozwiązania spotyka 
się zarówno w  domach jednokondy-
gnacyjnych, jak i kilkupoziomowych. 

W  starych domach brakuje więc za-
równo dobrych rozwiązań przestrzeni 
dziennej, jak i  zapewniającej prywat-
ność strefy nocnej. Wadą budynków 
kilkukondygnacyjnych są także mało 
wygodne schody najczęściej umiesz-
czone w ciasnej klatce schodowej. Do-
datkowo cała strefa gospodarcza znaj-
duje się zazwyczaj poza budynkiem 
mieszkalnym. Tymczasem jednym 
z  najważniejszych kryteriów oceny 
komfortu współczesnego domu jest 
jego przestronność oraz funkcjonal-
ność pomieszczeń. Dlatego częstym 
zabiegiem podczas przebudowy jest 
wyraźne oddzielenie stref domu. Ta-
kie możliwości stwarza dobudowanie 
nowego skrzydła lub kondygnacji. 
Rozbudowa w bok jest możliwa tylko 
wówczas, gdy pozwalają na to 
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wymiary działki. Jest to wygodne roz-
wiązanie pod względem organizacyj-
nym – prace remontowe nie zakłó-
cają w znacznym stopniu możliwości 
korzystania z domu. Gdy działka jest 
duża, można też wygodnie podzie-
lić dom na strefę dzienną, nocną i go-
spodarczą, które można rozplanować 
w innych częściach budynku. Rozbu-
dowa w bok jest także dobrym rozwią-
zaniem, jeśli chcemy na przykład pro-
wadzić w  domu sklep lub inną dzia-
łalność gospodarczą. Czasami zależy 
nam tylko na niewielkim powięk-
szeniu wnętrz – na przykład dobu-
dowie łazienki czy powiększeniu sa-
lonu, kuchni czy strefy wejścia. Wów-
czas warto pomyśleć o dobudowie ry-
zalitu, czyli detalu wysuniętego poza 
lico ściany budynku o wysokości tej sa-
mej co ściana. Przeróbki ograniczymy, 

gdy zdecydujemy się na ulokowanie 
w nowej części domu na przykład ob-
szernego salonu lub otwartej strefy 
dziennej, a  w  starej części pozosta-
wimy wnętrza o  takich wymiarach, 
jakie miały dotychczas – nie trzeba 
będzie wówczas wyburzać ścian. Je-
śli ograniczeni jesteśmy przestrzenią 
i  nie możemy powiększyć budynku 
mieszkalnego o nowe skrzydło, warto 
pomyśleć o  adaptacji poddasza lub 
nadbudowie piętra. W  domu kilku-
kondygnacyjnym, na przykład często 
spotykanych także na wsiach kost-
kach z  wysokim przyziemiem można 
podjąć próbę przystosowania do celów 
mieszkalnych lub rekreacyjnych wyso-
kiej piwnicy (powyżej 250 cm wysoko-
ści). Można też pomyśleć o  wykorzy-
staniu tej kondygnacji do powiększe-
nia strefy dziennej domu. Po usunięciu 

części stropu nad piwnicą i  połącze-
niu głównego pomieszczenia parteru 
z przestrzenią kondygnacji podziem-
nej uzyskamy atrakcyjną przestrzeń 
o podwójnej wysokości.

ARCHITEKTURA NA DZIŚ 
Przebudowa starego domu wiąże się 
z  nadaniem mu bardziej atrakcyj-
nego wyglądu. Zarówno dobudowa-
nie nowego skrzydła, jak i  nadbu-
dowa kondygnacji czy adaptacja pod-
dasza na użytkowe sprawiają, że bryła 
domu staje się bardziej okazała i  re-
prezentacyjna. Dobrym sposobem na 
nadanie elewacjom domu atrakcyj-
ności jest dobudowa ryzalitu lub wy-
kusza. Tworzą one z  budynkiem in-
tegralną całość, a  jednocześnie uroz-
maicają  i rozbijają jego zwartą formę. 
Ich zadaniem może być także 
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nadanie domowi stylu i  indywidual-
nego charakteru. Przebudowa wiąże 
się także z  wymianą stolarki okien-
nej oraz drzwi zewnętrznych. Nowo-
czesne materiały, z  jakich wykonuje 
się profile okienne oraz drzwi mają 
ogromny potencjał w budowaniu cha-
rakteru elewacji. Także ich wielkość 
oraz kształt odgrywają niebagatelną 
rolę w  budowaniu wizerunku domu. 
Modne są duże przeszklenia otwie-
rające dom na otoczenie i zacierające 
granice między wnętrzem a otaczają-
cym ogrodem. Pomieszczenia z  du-
żymi przeszkleniami są nie tylko le-
piej doświetlone, ale też robią wraże-
nie większych i  bardziej przestron-
nych. Adaptacja poddasza, dobudowa 
nowych brył czy nadbudowa może 
wpływać na zmianę kształtu dachu. 
Przystosowanie poddasza do celów 
mieszkalnych wiąże się także z  ko-
niecznością jego doświetlenia światłem 
naturalnym. Chociaż coraz częściej in-
westorzy wybierają okna dachowe, to 
nadal wielu zwolenników mają okna 
pionowe umieszczone w przekrytych 
osobnymi dachami lukarnach lub na 
facjatach. Te detale architektoniczne – 
odpowiednio użyte – również budują 
klimat i mogą odmienić styl domu. 
Niezależnie od charakteru przebu-
dowy najważniejsze jest, by budynek 
nie zatracił proporcji – dlatego nie 
wnośmy poprawek do wykonanego 

przez architekta projektu adaptacji. 
Warto też użyć proponowanych przez 
niego materiałów elewacyjnych oraz 
pokryciowych wraz z ich kolorystyką. 

POWIĄZANIE Z OTOCZENIEM
Inną powszechną przypadłością sta-
rych domów jest brak lub słabe po-
łączenie budynku mieszkalnego 
z  ogrodem. Często brakuje w  nich 
tarasów, w  tych bardziej „nowocze-
snych” z  wysokim przyziemiem są 
one wysoko wyniesione ponad po-
ziom gruntu. W  trakcie remontu 
warto taras powiększyć i  połączyć 
z  ogrodem szerokimi wygodnymi 
schodami. Można też dobudować ta-
ras dolny na poziomie piwnicy, która 
tym samym będzie mogła zacząć 

pełnić inne funkcje niż mieszkalne. 
Przez taras może na przykład prowa-
dzić wejście do biura, które można 
usytuować w  wysokiej piwnicy. Do-
bre powiązanie z otoczeniem stwarza 
rozbudowa starego domu wybudo-
wanego na planie prostokąta o nowe 
skrzydła. Może on przyjąć kształt li-
ter T, L lub krzyża. W naturalnie po-
wstałych wówczas zacisznych naro-
żach warto usytuować tarasy. Sposo-
bem na otwarcie domu na otoczenie 
są także ryzality i wykusze, zwłaszcza 
jeśli zostaną one w znacznym stopniu 
przeszklone – na przykład przez port-
fenetry, czyli okna sięgające do pod-
łogi. Efekt połączenia z  otoczeniem 
zyskamy, montując również szerokie 
drzwi balkonowe. Coraz częściej sto-
suje się duże tafle szkła montowane 
w aluminiowych ramach. 

NOWY STANDARD 
ENERGETYCZNY DOMU
Dom po przebudowie powinien dawać 
nam również szansę na obniżenie kosz-
tów jego eksploatacji. Konieczna więc 
będzie termomodernizacja starych 
części budynku, a w przypadku dobu-
dowanych użycie materiałów i  tech-
nologii pozwalających na osiągnię-
cie parametrów cieplnych przegród 
zgodnych z  aktualnymi wymogami, 
które zrównały standardy nowo bu-
dowanych domów z  budownictwem  
energooszczędnym. Nowa instalacja 
grzewcza powinna uwzględniać nie 
tylko potrzebę naszych oszczędności, 
ale też ochrony środowiska. Planu-
jąc nowy kształt dachu i  jego pokry-
cie, weźmy pod uwagę umieszczenie 
na nim paneli fotowoltaicznych.



Uwaga na strop!
Planując nadbudowę, warto pomyśleć o ociepleniu 
i wypoziomowaniu oraz zaizolowaniu stropu nad 
parterem. W przeszłości były one najczęściej 
budowane na belkach stalowych, z wypełnieniem 
przestrzeni między nimi zbrojonym betonem lub 
też jako stropy żelbetowe monolityczne. Do ich 
ocieplenia używano najczęściej materiałów o słabej 
izolacyjności termicznej, jednocześnie znacznie 
obciążających konstrukcję – wiórów drzewnych 
zmieszanych z wapnem lub żużlu. Dodatkowo, jeśli 
na stropie nie ułożono izolacji paroszczelnej, mogą 
być w dużym stopniu zawilgocone parą wodną. 
Podczas nadbudowy warto usunąć stare warstwy 
i zastąpić je styropianem lub wełną mineralną, co 
jednocześnie pozwoli na postawienie nieco niższych 
ścian nowej kondygnacji. Powierzchnię stropu 
monolitycznego wystarczy wyrównać, umieszczając 
ewentualnie izolację akustyczną z pianki 
poliuretanowej lub specjalnego styropianu grubości 
2-3 cm i pokryć ją jastrychem podłogowym. 
By uzyskać jednakowy poziom na całej powierzchni 
stropu na belkach stalowych, trzeba wypełnić 
przestrzeń między belkami lekkim materiałem, takim 
jak keramzyt zmieszany na sucho z cementem lub 
odpowiednio przycięte płyty z twardej odmiany 
styropianu czy z wełny mineralnej. Belki stalowe 
wystające ponad beton konstrukcji stropowej 
przed wyrównaniem powierzchni stropu, należy 
pomalować farbą antykorozyjną. Trudne może się 

okazać sprawdzenie rzeczywistej nośności stropu 
drewnianego, zwłaszcza gdy belki są całkowicie 
przykryte od strony poddasza. Trzeba je wówczas 
odsłonić i jeśli to konieczne, wymienić je na belki 
stalowe z wypełnieniem z prefabrykowanych płyt 
żelbetowych. Gdy są w dobrym stanie, można je 
pozostawić jako konstrukcję nośną.

 REKLAMA 
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SPEŁNIENIE MARZEŃ O WŁASNYM DOMU WIĄŻE SIĘ Z WIELOMA WYRZECZENIAMI 
I BARDZO DUŻYMI WYDATKAMI. ZANIM JEDNAK PODEJMIEMY DECYZJE FINANSOWE, 
WARTO WIEDZIEĆ, W JAKIM CZASIE NAJLEPIEJ OPŁACA SIĘ ZREALIZOWAĆ INWESTYCJĘ.  

dobrze zaplanowana

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

BUDOWA

Zaczynając budowę domu, powin-
niśmy określić, jaką kwotą mu-
simy dysponować, aby osiągnąć 

swój cel. Niemożliwe jest oczywiście 
dokładnie przewidzenie wszystkich 
wydatków, jednak już samo oszacowa-
nie kosztów poszczególnych etapów 
budowy pozwoli nam się przygotować 

i racjonalnie zaplanować przebieg prac. 
Część inwestorów w  jednym sezonie 
zamyka stan surowy otwarty, a dopiero 
w  drugim realizuje projekt do końca. 
Inni wolą się zmobilizować i postawić 
cały dom w ciągu jednego sezonu, de-
cydując się często na zaciągnięcie na-
wet dużego kredytu. Są również zwo-

lennicy powolnej budowy, przez kilka 
lat, finansowanej z własnych stopniowo 
gromadzonych oszczędności. Jeszcze 
inni przeprowadzają się do częściowo 
tylko wykończonego domu, odkładając 
resztę prac na przyszłość. Każde z tych 
rozwiązań ma swoje zalety i wady, wy-
maga również innych kosztów. 
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OPTYMALNE ROZWIĄZANIE 
– BUDOWA W DWA LATA
W  naszym klimacie najlepiej roz-
łożyć budowę na dwa sezony – do 
domu można wprowadzić się po ok. 
1-1,5  roku od rozpoczęcia budowy. 
Prace ziemne zaczynamy wiosną, 
gdy temperatura nie spada już poni-
żej 5oC. Po wymurowaniu ścian fun-
damentowych, ułożeniu hydroizola-
cji i płyty nadbetonu, powstają ściany 
zewnętrzne i kominy. Kilkustopniowa 
temperatura jest optymalna dla wyko-
nawców i nie powoduje również zbyt 
szybkiego wysychania zaprawy. Na-
stępnie wykonuje się stropy, muruje 
ściany poddasza i  wykonuje na nich 
wieńce. Teraz przychodzi kolej na 
więźbę. Gdy jest gotowa, można wy-
konać warstwę wstępnego krycia i ob-
róbki blacharskie, ułożyć pokrycie da-
chowe oraz zamontować rynny. Przed 
nadejściem mrozów warto jeszcze za-
montować okna i  drzwi zewnętrzne. 
Natomiast zimą można ułożyć w bu-
dynku wszystkie instalacje, ocieplić 
i  zabudować poddasze. Dobrze jest 
już wtedy ogrzewać dom, aby nastę-
powało usuwanie wilgoci technolo-
gicznej. Wraz z  nadejściem wiosny 
można przeprowadzić roboty tynkar-
skie wewnątrz domu, wykonać wy-
lewki i ocieplić ściany zewnętrzne. Po 
wyschnięciu tynków przystępuje się 
do prac wykończeniowych. To też do-
bry czas na wykonanie podjazdu i za-
gospodarowanie terenu wokół domu. 

DOM W JEDEN SEZON
Szybka budowa domu wymaga dużej 
dyscypliny, profesjonalnych wykonaw-
ców i  zgromadzenia niezbędnych fun-

duszy. Najlepiej rozpocząć ją wiosną 
i prowadzić bez przerwy, uwzględnia-
jąc jedynie przerwy technologiczne. 
Dotrzymywanie terminów kolejnych 
robót jest niezbędne. Każde ich prze-
sunięcie stwarza ryzyko, że termin 
zakończenia budowy zostanie opóź-
niony. Istotna przy tym jest taka orga-
nizacja robót, która umożliwi jednocze-
sne prace kilku niezależnym ekipom. 
Prace przyspieszymy poprzez zasto-
sowanie elementów prefabrykowa-
nych, np. gotowych płyt stropowych. 
Im szybciej stan surowy zamknięty 
zostanie zakończony, tym lepiej, 
trzeba bowiem pamiętać, że najwięcej 
czasu poświęca się na wykończenie.

DŁUGOTRWAŁA INWESTYCJA
Na ten sposób najczęściej decydują 
się osoby, które nie chcą brać kre-
dytu na dom, lecz finansować budowę 
z  własnych oszczędności. Wbrew po-

zorom takie rozwiązanie może okazać 
się najdroższe. Niedokończona i nie-
zabezpieczona konstrukcja pozosta-
wiona czasem nawet na kilkanaście 
lat jest narażona na działanie różnych 
czynników i  ulega zniszczeniu. Nie-
kiedy taki budynek należy remonto-
wać jeszcze przed zakończeniem bu-
dowy, co oczywiście wiąże się z dość 
sporymi wydatkami.

WYKOŃCZENIE ETAPOWE  
Osoby chcące odłożyć w czasie wykoń-
czenie części domu, mogą zaintereso-
wać się specjalnymi projektami do 
budowy etapami. Najczęściej dotyczą 
one zagospodarowania poddasza na 
mieszkalne w  przyszłości. Parter jest 
wówczas w pełni wykończony, a druga 
kondygnacja pozostawiona w  stanie 
surowym lub w  tzw. deweloperskim. 
W  projekcie jest miejsce na schody, 
ale wykonuje się je w  drugim 

Samodzielna budowa domu
Chcąc zaoszczędzić na kosztach domu, 
możemy zdecydować się na budowę 
systemem gospodarczym. W takim 
przypadku zobligowani jesteśmy do 
zamawiania materiałów, organizacji 
prac i zatrudniania specjalistów. Mało 
skomplikowane prace możemy wykonać 
samodzielnie lub przy pomocy znajomych. 
System gospodarczy pozwoli nam 
zaoszczędzić nawet 20% kwoty, jednak pod 
warunkiem, że znamy się na budowlance. 
Oczywiście samodzielna budowa wymaga 
poświęcenia czasu – nie wystarczy 
dwutygodniowy urlop.  
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etapie. Nawet jednak wtedy podda-
sze powinno być już ocieplone i  za-
izolowane folią paroizolacyjną (je-
śli technologia tego wymaga). Wiele 
jednak rodzin decyduje się na prze-
prowadzkę jeszcze przed zakończe-
niem wszystkich prac wykończe-
niowych również w  przypadku zwy-
kłych projektów. W  budynku muszą 
wówczas działać wszystkie instalacje, 
może z  wyjątkiem alarmowej. Przy-
najmniej jedna łazienka powinna być 
wykończona i  wyposażona w  funkcjo-
nujące sprzęty. W domu nie może za-
braknąć także elementów zapew-
niających nam poczucie bezpieczeń-
stwa, takich jak balustrady przy scho-
dach, tarasach i  balkonach. Zawsze 
też trzeba pamiętać, że przeprowadze-
nie się na zbyt wczesnym etapie bu-
dowy może mieć negatywne skutki. 
Szczególnie uciążliwe mogą być prace 
mokre – potrzeba bowiem długiego 
czasu, aby wilgoć odparowała z  tyn-
ków i wylewek. 

KOSZTY ETAPÓW BUDOWY
Stan zerowy obejmuje wykonanie ro-
bót ziemnych, fundamentów, ścian 
przyziemia i  jego izolacji. Szacuje 
się, że wydamy na niego ok. 12% 
sumy kwoty budowy domu. Ściany 
nadziemia, izolacje, stropy, schody, 
dach z pokryciem i systemem rynno-
wym, ścianki działowe oraz warstwy 
pod posadzki stanowią ok. 38-40% 
kosztów. Instalacje ok. 15% – skła-
dają się na nie instalacje sanitarne 
wraz z urządzeniami, czyli instalacje 
wodne,  k analizacyjne, gazowe, elek-
tryczne, alarmowe, kotłownia i  wen-
tylacja mechaniczna. Wykończenie 
to nawet 50%. Tu bowiem jest najwię-
cej powierzchni wymagających „do-
szlifowania” (ściany działowe, stropy, 
schody). Przyjmuje się, że wykończe-
nie domu z zewnątrz stanowi średnio 
10-15% (elewacje, docieplenia, balu-
strady) całości kosztów.

SZACUJEMY WYDATKI
Aby zorientować się mniej więcej, na 
jakiego rzędu kwoty musimy się przy-
gotować, możemy skorzystać z  inter-
netowych kalkulatorów budowlanych. 
Pozwalają one wstępnie określić, ile 
będzie kosztowała budowa domu da-
nej wielkości. Pamiętajmy, że nie 

uwzględniają one konkretnych roz-
wiązań przyjętych w projekcie. 
Szacunkowy koszt realizacji projektu 
gotowego sprawdzimy na stronach pra-
cowni. Taki kosztorys uwzględnia re-
alną ilość ścian, elementów żelbeto-
wych czy drewna. Niestety podane 
w nim koszty są uogólnione dla całego 
kraju – prawdopodobnie więcej zapła-
cimy w województwie mazowieckim, 
a  mniej np. w  świętokrzyskim. Jed-
nak kosztorysy sporządzone przez 
pracownie pozwalają nam porównać 
dane projekty i wybrać ten, który wart 
jest faktycznie swojej ceny. Na przy-
kład koszty budowy dwóch domów 
parterowych o  powierzchni 120 m2 
mogą znacznie od siebie odbiegać, co 
związane jest np. z kształtem dachu. 
Jeśli zależy nam na lepszym przygo-
towaniu, warto zamówić kosztorys in-
westorski. Sporządzony przez pro-
fesjonalistę zawiera koszty budowy 
konkretnych etapów z  podziałem na 
materiały i  robociznę. Podstawą do 
wykonania tego dokumentu jest pro-
jekt domu oraz przedmiar robót budow-
lanych. Kosztorys inwestorski prze-
widuje kilka procent rezerwy finan-
sowej, którą możemy później prze-

znaczyć na niespodziewane wydatki. 
Warto również poprosić wybrane 
firmy budowlane o  przedstawienie 
kosztorysów wykonawczych, które za-
wierają stawki oraz ceny materiałów. 
Przydadzą nam się, jeżeli planujemy 
negocjację stawek. 
Oszczędność na kosztorysie jest tylko 
pozorna. Ten dokument wiele ułatwia 
– pozwoli ustalić kolejność prac, a nie-
które odłożyć na później. Na przy-
kład, jeżeli nie potrzebujemy na razie 
korzystać z poddasza, tymczasową sy-
pialnię możemy urządzić na parterze 
i rozłożyć wydatki w czasie. Kosztorys 
często sprowadza też inwestorów na 
ziemię, podpowiadając, na co można 
sobie pozwolić, a z czego lepiej zrezy-
gnować. Pozwala uniknąć takich sytu-
acji jak brak środków na wykończenie 
czy dodatkowe pożyczki.

NIEZBĘDNE INWESTYCJE
Jeśli dysponujemy działką, to jeste-
śmy w  komfortowej sytuacji, ponie-
waż odchodzi nam spory wydatek. 
Ceny za metr kwadratowy w poszcze-
gólnych rejonach zazwyczaj wynoszą 
tyle samo, nie liczmy więc na super 
okazje, chociaż zawsze możemy je ne-
gocjować. To, ile zapłacimy za działkę, 
zależy od jej lokalizacji oraz mediów. 
Przed rozpoczęciem budowy pono-
simy również koszty np. kupna i  do-
stosowania projektu domu oraz opłaty 
administracyjne związane z wydaniem 
pozwolenia budowlanego. Jeżeli bu-
dowę domu finansujemy kredytem, to 
do budżetu musimy doliczyć również 
koszty obsługi kredytu i odsetki. 

ZAGOSPODAROWANIE 
OGRODU CIĘŻKO UJĄĆ 

W WIDEŁKI CENOWE, GDYŻ 
ROZWIĄZAŃ TEJ PRZESTRZENI 
JEST WIELE. KOSZTY MOŻNA 

ROZŁOŻYĆ NA KILKA LAT. 
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WALKA ZE SMOGIEM, 
ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2 
ORAZ PROEKOLOGICZNY STYL 
ŻYCIA TO WSPÓŁCZESNE TRENDY. 
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 
WPISUJE SIĘ W NIE DOSKONALE. 
ALE CZY WARTO BYĆ EKO?

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Panele fotowoltaiczne na polskich dachach to co-
raz częsty widok. Pojawiają się nie tylko na no-
wych budynkach, ale również kilkudziesięcio-

letnich. Ich montaż zwiększa udział energii pocho-
dzącej z OZE w całkowitym bilansie energetycznym. 
Ale czy produkowanie energii na własne potrzeby na-
prawdę się opłaca, tym bardziej że początkowy koszt 
jest dość duży?

INWESTYCJA
w słońce
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EKONOMICZNIE I EKOLOGICZNIE

Koszt paneli fotowoltaicznych i ich 
montażu jest dość duży. Jednak 
ważnym argumentem przemawiającym 
za tym rozwiązaniem są znikome 
rachunki za prąd. Nie da się 
jednoznacznie stwierdzić, jakiego 
rzędu oszczędności przyniesie nam 
mikroinstalacja PV, ponieważ zużycie 
prądu uzależnione jest m.in. od 
średniego zużycia energii elektrycznej, 
miejsca montażu paneli (zacienienie 
może prowadzić do obniżenia 
efektywności produkcji prądu) oraz 
jakości zastosowanych komponentów. 
Z doświadczeń inwestorów wynika, że 
fotowoltaika może przyczynić się do 
obniżenia rachunków za prąd nawet 
o 80-90%. Zdecydowana większość 
energii na domowe potrzeby będzie 

wytworzona przez instalację za darmo, 
co przy wysokich i ciągle rosnących 
opłatach za prąd jest istotne. 
Inwestycja w panele montowane 
na dachu jest opłacalna, gdy jest on 
wystawiony na południe, ewentualnie 
z odchyleniem do 45o na wschód lub 
zachód, jest na nim dużo miejsca i nie 
jest zacieniony. Jeśli nasz dach nie 
spełnia tych warunków, to możemy 
konstrukcję oprzeć na gruncie. Takie 
rozwiązanie wymaga większej działki, 
ale za to panele można ustawić 
w sposób najkorzystniejszy względem 
stron świata oraz dopasować kąt 
nachylenia.
Fotowoltaiki nie warto montować, 
gdy nasze rachunki za prąd nie 
przekraczają 100-150 zł miesięcznie. 

Jest to po prostu nieopłacalne. Przy tak 
niskich kosztach wystarczająca byłaby 
niewielka instalacja, której montaż jest 
stosunkowo drogi w przeliczeniu na 
1 kWp.

Naturalne pochodzenie 
energii
Podstawowym elementem systemu są 
panele fotowoltaiczne. Zbudowane są 
z wielu szeregowo i/lub równolegle 
połączonych ogniw krzemowych. 
Najczęściej są to ogniwa 
monokrystaliczne (efektywność 
pozyskiwania energii wynosi 17-18%) 
oraz polikrystaliczne (sprawność 
16-17%). W dużym uproszczeniu: 
panele pobierają energię płynącą ze 
słońca, a następnie przekształcają ją 
w inwerterze w prąd elektryczny o takich 
samych parametrach jak ten dostarczany 
z zakładu energetycznego. Różnica jest 
jednak taka, że do wytworzenia prądu 
w mikroinstalacji PV nie wykorzystuje 
żadnego paliwa, którego złoża się 
wyczerpują. Dodatkowo przydomowa 
elektrownia słoneczna nie emituje 
szkodliwych substancji do atmosfery.

Może się zdarzyć, że instalacja 
fotowoltaiczna wyprodukuje więcej 
energii, niż jesteśmy w stanie 
wykorzystać na bieżąco. W takim 
przypadku nadwyżki oddawane są 
do sieci. „Nadprogramową” ilość 
energii będziemy mogli wykorzystać 
w mniej wydajnych okresach, np. 
zimą. Operator pomniejsza nadwyżki 
o 20% dla instalacji do 10 kW i 30% 
dla instalacji do 50 kW. Niestety, 
jeśli nadwyżek będzie tak dużo, 
że nie zdążymy ich wykorzystać 
w okresie rozliczeniowym, to po 
prostu przepadną. Dlatego ważne 
jest dopasowanie mocy instalacji 

do faktycznego zapotrzebowania 
na prąd. Dzięki temu nie będziemy 
płacić za zbędne kilowaty instalacji, 
a inwestycja szybciej się zwróci. 
A co w przypadku, gdy bieżące 
zużycie energii jest większe niż 
wartości produkowane przez 
system? Nie martwmy się, nie 
zostaniemy bez prądu. Niedobory 
uzupełniane są dostawą z sieci. 
Płacimy wtedy tylko za ilości 
wyrównywane. Pamiętajmy, że co 
miesiąc płacimy również opłatę 
stałą od dostawcy energii, także 
wtedy, gdy mamy nadwyżkę – jest to 
zazwyczaj kilkanaście złotych.

Zapasy i niedobory energii

Ile można zaoszczędzić na własnej mikroinstalacji
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INSTALACJA NA MIARĘ I FACHOWĄ RĘKĄ
Moc instalacji
Warunkiem opłacalności fotowoltaiki jest 
właściwy dobór mocy. Domowa instalacja 
może być przewymiarowana o ok. 20%. 
Dzięki temu pokryje roczne zapotrzebowanie 
na prąd. Za duża moc sprawi nie tylko że 
inwestycja będzie dłużej się zwracać, ale 
również bezzwrotnie utracimy nadwyżki 
energii. Natomiast zbyt mała to dopłaty do 
rachunków za prąd. Jeśli więc przedstawiciel 
firmy po przeanalizowaniu naszych wydatków 
na energię elektryczną zaproponuje 
dużo wyższą moc instalacji niż roczne 
zapotrzebowanie, powinna nam „zapalić się 
czerwona lampka ostrzegawcza”. Może celowo 
wprowadza nas w błąd, aby sprzedać jak 
najwięcej? A może nie potrafi odpowiednio 
dobrać mocy?

Firma z pozycją 
Fotowoltaika to system, który efektywnie i niezawodnie powinien 
działać przez dziesiątki lat. Dlatego należy wybrać firmę, która 
funkcjonuje na rynku instalacji fotowoltaicznych od kilku 
lat i sukcesywnie się rozwija. Zwróćmy więc uwagę na datę jej 
założenia oraz kapitał zakładowy. Warto spółki zweryfikować w KRS, 
a działalności osobowe w bazie CEIDG. Jeśli spółka notowana jest 
na giełdzie, to aby udowodnić swoją wiarygodność, musiała spełnić 
szereg rygorystycznych wymagań. Ponadto, zanim zdecydujemy 
się na konkretnego wykonawcę, sprawdźmy na jego stronie lub 
w mediach społecznościowych portfolio firmy – bogate to bardzo 
dobry znak. Jeżeli firma realizowała projekt w naszej okolicy, nic nie 
stoi na przeszkodzie, by zaczerpnąć informacji u źródła. Były klient 
dostarczy nam obiektywnych informacji o współpracy z daną firmą. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości poprośmy wykonawcę 
o więcej szczegółów. Dopytajmy się, jakie rozwiązania stosuje w celu 
zabezpieczenia instalacji przed ewentualnymi awariami. Najważniejsze 
jest stosowanie wysokich standardów instalacyjnych, odpowiednich 
komponentów, a także systemu trwałego i widocznego rozłączenia 
obwodu elektrycznego.

Gwarancja na lata
Wybierając konkretną instalację 
fotowoltaiczną, zwróćmy uwagę, jaką 
gwarancję oferuje wykonawca. Gwarancja 
na sprawność (określana także jako 
gwarancja na uzyk/wydajność) oznacza 
czas, po jakim panele nadal będą efektywnie 
produkować prąd. Oferuje ją producent 
paneli fotowoltaicznych. Najczęściej wynosi 
ok. 25 lat. Po tym czasie panele nadal mają 
wytwarzać energię na poziomie minimum 
80%. Ważna jest także gwarancja na 
komponenty. Zazwyczaj wynosi ona 
5-10 lat. Biorąc pod uwagę zakładany czas 
pracy instalacji to niewiele. Dlatego warto 
wybrać wykonawcę, który daje możliwość 
rozszerzenia standardowego okresu 
gwarancji. Ponadto sprawdźmy długość 
gwarancji na montaż czy serwis. Najlepiej, 
aby obejmowała cały kraj i trwała dłużej niż 
zwyczajowe 2 czy 5 lat. Dobrą decyzją będzie 
wybór firmy, która zapewnia najdłuższą 
opiekę posprzedażową i serwis door to door. 

Instalacja 
z dofinansowaniem
Najpopularniejszym programem 
dofinansowującym w 2020 roku był 
rządowy projekt „Mój prąd”, z którego 
mogliśmy dostać do 50% kosztów 
kwalifikowanych, ale nie więcej niż 
5 tys. złotych. Obecnie trwają prace 
nad uruchomieniem 3 edycji programu 
– Mój Prąd 3.0. Jak podał NFOŚiGW, 
rozpoczęcie naboru wniosków 
planowane jest na 1 lipca 2021 roku.  
Pieniądze będziemy mogli przeznaczyć 
na wszystkie koszty związane z zakupem 
instalacji fotowoltaicznej, tj.: panele 
fotowoltaiczne, inwerter, systemy 
mocujące, okablowanie, montaż oraz niezbędne zabezpieczenia. Nie 
martwmy się, jeśli zamontowaliśmy mikroinstalację PV między naborami 
programu 2.0 i 3.0, również będziemy mogli liczyć na dotację z nowej 
edycji programu. Ze względu na to, że fotowoltaika jest odnawialnym 
źródłem energii, koszty można odliczyć również od podatku. Oprócz 
tych środków pomocniczych warto zwrócić się także do gmin czy 
urzędów miast, w których chcemy założyć instalację, ponieważ często 
oferują one własne źródła dofinansowań. 
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POSZUKUJĄC DODATKOWYCH METRÓW 
UŻYTKOWYCH W NASZYM DOMU, WARTO UWAGĘ 
SKIEROWAĆ NA PIWNICĘ. W WIELU PRZYPADKACH 
NIEWIELKIM KOSZTEM MOŻEMY STWORZYĆ NIE 
TYLKO BARDZO UŻYTECZNE I FUNKCJONALNE, 
ALE TEŻ ORYGINALNE WNĘTRZA.

na piwnicę

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Obecnie odchodzi się od budowania domów z podpiwniczeniem, 
ale kiedyś doceniano tę przestrzeń, więc budynków z piwnicą 
w  polskim krajobrazie nie brakuje. Zazwyczaj kondygnacja 

ta to magazyn wszystkich niepotrzebnych rzeczy, których nie chcemy 
lub nie możemy trzymać w domu bądź wykorzystujemy wyłącznie sezo-
nowo. Standardowo znajduje się tam kotłownia i składzik na opał. Warto 
jednak spojrzeć na piwnicę łaskawym okiem i stworzyć dodatkowe po-
mieszczenia użytkowe.

POMYSŁ
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DLACZEGO WARTO
Na poziomie -1 możemy zaaranżować 
centrum rozrywki, np. salę gier, kino, 
domową siłownię czy zlokalizować 
spiżarnię, pralnię i suszarnię, warsz-
tat lub składzik na rzadziej używane 
sprzęty, np. sportowy lub ogrodni-
czy, meble tarasowe, a nawet dodat-
kowy pokój mieszkalny. Ulokowa-
nie pralki czy mechanicznej suszarki 
w podpiwniczeniu sprawi, że ich od-
głosy nie będą przeszkadzać domow-
nikom – pranie będziemy mogli robić 
o każdej porze dnia i nocy. Jeśli piw-
nica jest duża, warto ustawić tam 
również kosze na brudną bieliznę, 
suszarki na pranie i  półki na deter-
genty – będą w zasięgu ręki i jedno-
cześnie znikną z  przestrzeni miesz-
kalnej. Natomiast dzięki domowej si-
łowni uniezależnimy się od terminów 
otwarcia i zaoszczędzimy czas na do-
tarcie do publicznego fitness klubu. 
Chłód panujący w piwnicy będzie du-
żym plusem podczas ćwiczeń w  le-
cie. Do wspólnego treningu możemy 
zaprosić również przyjaciół. Ze zna-
jomymi i  bliskimi możemy również 
zrelaksować się po długim dniu pracy, 
jeśli w piwnicy stworzymy strefę roz-
rywki, np. ze stołem bilardowym, 
piłkarzykami czy projektorem i  wy-
godnymi fotelami. To także idealne 
miejsce na winiarnię –  wino dłużej 

zachowa tam swoje walory. Za wyko-
rzystaniem piwnicy na cele użytkowe 
przemawia fakt, że znajdujące się już 
w niej przyłącza ograniczają lub eli-
minują konieczność prowadzenia do-
datkowych ciągów rur. 

SUCHO, CIEPŁO I JASNO
Problemem w piwnicy może być wil-
goć. Zanim więc rozpoczniemy ada-
ptację pomieszczeń piwnicznych, 
sprawdźmy ściany. Jeśli są mokre, 
widać brudne zacieki lub wręcz ko-
lonie grzybów pleśniowych, nie-
zbędne jest osuszanie murów. To 
skomplikowane przedsięwzięcie, ale 

nie wolno z niego rezygnować. Mury 
warto osuszać metodami iniekcyjnymi 
– w  ten sposób unikniemy odkopy-
wania ścian i  układania nowej izo-
lacji przeciwwilgociowej lub prze-
ciwwodnej. Tradycyjna metoda jest 
tańsza, ale za to bardziej praco- i cza-
sochłonna. Pomijając kwestię este-
tyki, wilgoć i pleśń poważnie szkodzą 
zdrowiu. Ponadto wilgotne ściany 
nie spełniają wymogów izolacyjności 
termicznej. 
Jeśli zamierzamy urządzić w  piw-
nicy pralnię, suszarnię lub tylko 
przechowywać sezonowo ubrania, 
musimy zadbać o odpowiednią wen-
tylację (grawitacyjną lub mecha-
niczną) we wnętrzu. Sprawny prze-
pływ powietrza będzie również nie-
zbędny w przypadku pomieszczenia 
mieszkalnego czy domowej siłowni. 
Gdy w  piwnicy nie ma przewodów 
wentylacyjnych, przepływ powie-
trza można zapewnić przez podcię-
cie drzwi oraz wbudowanie kratki 
w  ścianę zewnętrzną. Przeznaczając 
piwnicę na cele użytkowe, pod uwagę 
warto wziąć koszty ogrzewania. Więk-
szość starych piwnic nie spełnia 
obecnie obowiązujących przepisów 
dotyczących izolacyjności cieplnej. 
Dlatego musimy ocieplić ściany od 
zewnątrz lub wewnątrz. Zewnętrzna 
termoizolacja wyeliminuje mostki ter-
miczne. Wymaga jednak przynaj-
mniej częściowego odkopania ścian 
piwnicznych. Sprawdzi się w  przy-
padku domów płytko podpiwniczo-
nych. Jeżeli piwnica umieszczona 
jest  głęboko poniżej  terenu,   FO

T.
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lepszym rozwiązaniem będzie uło-
żenie materiałów ociepleniowych od 
strony pomieszczenia. Pamiętajmy 
o starannym dociepleniu ościeży okien 
oraz sprowadzeniu izolacji termicz-
nej ścian parteru ok. 50 cm poniżej 
wieńca – unikniemy w ten sposób po-
wstania mostka cieplnego. 
O  dobre oświetlenie naturalne mu-
simy szczególnie zadbać, gdy planu-
jemy przeznaczyć pomieszczenie na 
pokój gier, domowy warsztat, salę fit-
ness czy saunę. Jeśli okien jest za 
mało, możemy wstawić dodatkowe 
przeszklenia. Jednak gdy piwnica 
jest całkowicie zagłębiona w gruncie, 

to ratunkiem są okna z  doświetla-
czami lub świetliki tunelowe. Uwaga!  
Zgodnie z  przepisami w  pomiesz-
czeniach na cele mieszkalne 1/8  po-
wierzchni podłogi jest powierzchnią, 
którą powinny mieć okna, natomiast 
w  pomieszczeniach nieprzeznaczo-
nych na stały pobyt ludzi, a ten przy-
padek prawdopodobnie będzie do-
tyczył naszej piwnicy, powierzchnia 
okien nie może być mniejsza niż 1/12. 

DODATKOWE INSTALACJE 
Zazwyczaj w  starych piwnicach nie 
ma zbyt wiele gniazdek elektrycz-
nych i  punktów oświetleniowych. 
Aby więc pomieszczenie było funk-
cjonalne, będziemy musieli rozbudo-
wać istniejącą instalację elektryczną, 
szczególnie gdy zamierzamy stwo-
rzyć dodatkowe pomieszczenie 

mieszkalne, salkę kinową, siłownię 
czy warsztat. Pomyślmy o  dobrym 
oświetleniu górnym – sprawdzą się 
tutaj łatwo dostępne oprawy loftowe. 
Jeżeli w piwnicy będzie przewidziany 
stół do bilardu czy ping-ponga, warto 
kupić oprawę, która dodatkowo chro-
niona jest metalową siatką. 
W  przypadku urządzania pralni, 
a  także sauny, WC czy łazienki go-
spodarczej może być niezbędne do-
datkowe doprowadzenie instalacji 
wodnej i kanalizacyjnej. 

TRWAŁA PODŁOGA
Stan podłóg w piwnicy zazwyczaj po-
zostawia wiele do życzenia. Nic dziw-
nego, przecież wykonuje się je z naj-
tańszych i  mało atrakcyjnych wizu-
alnie materiałów. O  ile w   przypadku 
spiżarni, pralni czy warsztatu można 
pozostawić ją w niezmienionych sta-
nie, to już w  pokoju użytkowym, 
sali kinowej należy zadbać o  este-
tyczne i  trwałe wykończenie. Mo-
żemy zastosować np. wykładzinę dy-
wanową, panele, parkiet czy płytki ce-
ramiczne. Ciekawym pomysłem jest 
wyrównanie powierzchni betonowej 
i  pomalowanie jej na wybrany ko-
lor. Pamiętajmy, że pomieszczeń ta-
kich jak siłownia czy sala gier nie 
należy wykańczać miękkimi mate-
riałami, ponieważ nie są wystarcza-
jąco wytrzymałe na ścieranie i  od-
kształcenia. Natomiast doskonale 
sprawdzą się tu posadzki z  twar-
dego drewna,  ceramiki (gres lub 
klinkier) lub tzw. posadzka przemy-
słowa (np. żywiczna).  FO
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EFEKTOWNE ŚCIANY
Jeśli budulcem jest cegła, to można 
pokusić się o pozostawienie jej na-
turalnego wyglądu – stworzymy ta-
nim kosztem wnętrze loftowe czy 
industrialne. To rozwiązanie na 
czasie! Natomiast mało estetycz-
nemu tynkowi cementowemu lub 
cementowo-wapiennemu będziemy 
musieli nadać bardziej dekora-
cyjny wygląd. Możliwości jest bar-
dzo wiele. Jednak najłatwiej i  naj-
szybciej jest pokryć ściany oraz su-
fit gładzią gipsową, a następnie po-
wierzchnie pomalować farbą. Do 
piwnicy warto wybierać jasne ko-

lory, które optycznie powiększą 
i  rozjaśnią przestrzeń. Inwestorzy 
chętnie sięgają również po drew-
niane panele lub korek – estetycznie 
się prezentują, poprawiają również 
izolacyjność ścian.

WYGODNE WYPOSAŻENIE
Gdy piwnicę zamierzamy prze-
znaczyć na składzik i  spiżarnię, 
to powinny się w  niej znaleźć re-
gały z  półkami. Będziemy mogli 
na nich przechowywać słoiki z we-
kami i  przetworami, a  w  pojemni-
kach np. ozdoby choinkowe lub ak-
cesoria sportowe. Na jednej ze ścian 

warto zamontować haki, na których 
zawiesimy rowery. W  przypadku 
warsztatu niezbędny będzie także 
stół lub blat roboczy z  dużą ilością 
szuflad oraz dodatkowymi funkcjo-
nalnościami, a  siłowni  duże lustro 
– umieszczone na ścianie pomoże 
nam zachować prawidłową postawę 
podczas ćwiczeń. 

Zgodnie 
z prawem
Wprowadzenie niewielkich 
zmian (bez przebudowy 
piwnicy) nie wymaga uzyskania 
pozwolenia na budowę. 
W takiej sytuacji wystarczy 
jedynie zgłoszenie. Jednak 
najczęściej adaptacja 
piwnicy na pomieszczenia 
mieszkalne będzie wymagała 
pozwolenia, ponieważ 
zazwyczaj przeprowadzamy 
przebudowę. Pamiętajmy, 
że warunkiem dopuszczenia 
piwnicy do zagospodarowania 
jako pomieszczenia mieszkalne 
jest zapewnienie odpowiedniej 
wysokości pomieszczenia 
– minimum 2,5 m. Natomiast 
pomieszczenie o wysokości 
2,2 m może być zaaranżowane 
np. na siłownię, salę kinową, 
saunę, spiżarnię czy piwniczkę 
na wina. Według przepisów 
w tak niskim pomieszczeniu 
można przebywać zaledwie 
kilka godzin, dlatego nie może 
być ono wykorzystane jako 
osobne mieszkanie.    
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AUTOR TEKSTU: Paweł Siemieniuk

ABY POSADZKA 
W DOMU BYŁA 
ESTETYCZNA I TRWAŁA, 
NIEZBĘDNE JEST 
WYKONANIE IDEALNIE 
RÓWNEGO PODKŁADU 
PODŁOGOWEGO. 
RODZAJ WYLEWKI 
NALEŻY DOBIERAĆ 
INDYWIDUALNIE. 
SPRAWDŹMY, JAKIE 
ROZWIĄZANIE BĘDZIE 
NAJLEPSZE W NASZYM 
PRZYPADKU. 

Każda podłoga – niezależnie od 
rodzaju planowanego mate-
riału wykończeniowego – wy-

maga podkładu, czyli warstwy wy-
równującej. Podkład podłogowy na-
zywany bywa też wylewką, jastrychem 
lub  szlichtą. Do jego wykonania naj-
częściej wykorzystuje się mokre mie-
szanki zapraw cementowych, betono-
wych oraz anhydrytowych. Wylewka 
to także warstwa dociążająca i  kry-
jąca, pod którą rozprowadza się prze-
wody instalacji wodnej, kanalizacyj-
nej oraz grzewczej. Najważniejsze ce-
chy dobrego podkładu podłogowego 
to wytrzymałość i trwałość. Istotne jest 
również to, aby wylewka nie pękała 
na przykład pod wpływem ciężaru od-
działującego miejscowo na podłoże. 
Kolejna ważna cecha to wypoziomowa-
nie, które decyduje o  efekcie. Trzeba 
również pamiętać, że w  przypadku 
ogrzewania podłogowego podkład 
musi dobrze przewodzić ciepło insta-
lacji grzewczej.

NA ZAKUPY

Wylewki – muszą 
trzymać poziom
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...cementowa
W jej skład wchodzi cement portlandzki 
i piasek. Możemy kupić gotową zaprawę 
cementową lub wykonać ją na placu budowy 
– wystarczy rozrobić ją z wodą. Wylewkę 
cementową możemy wykonać zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz domu, a także 
w garażach i pomieszczeniach gospodarczych. 
Sprawdzi się również podczas wykonywania 
podkładu ze spadkiem. Zalecana grubość to 
6-8 cm. Wytrzymałość wylewki cementowej 
na ściskanie może wynieść nawet 30 MPa. 
Pamiętajmy jednak, że potrzebuje 28 dni na 
związanie – dopiero po tym czasie osiąga 
wskazane parametry. Na rynku dostępne są 
również błyskawiczne wylewki, które wiążą 
się znacznie szybciej niż tradycyjne zaprawy. 
Wylewki cementowe, tak jak betonowe, należy 
przez 7 do 12 dni polewać wodą – im wyższa 
temperatura, tym dłuższy powinien być ten okres. 
W przypadku obu podkładów zaleca się również 
wykonanie dylatacji oddzielających je od ścian.

...czy anhydrytowa
Wykonana jest z anhydrytu, czyli 
bezwonnego siarczanu wapnia. Ma postać 
płynną i elastyczną, łatwo więc można 
wyeliminować krzywizny. Wylewka jest 
lżejsza niż betonowa czy cementowa, 
ponadto nie ma konieczności wykonywania 
dylatacji. Jest odporna na zmiany 
temperatury oraz wytrzymała na ściskanie 
nawet do 40 MPa. Niestety nie jest odporna 
na wodę i mróz, nie można jej więc 
stosować na zewnątrz. Natomiast wbrew 
wielu opiniom wylewka spełnia wszelkie 
warunki i nie stanowi zagrożenia w kontakcie 
z wodą oraz wilgocią np. w łazience – należy 
jednak zadbać w tym przypadku o skuteczną  
hydroizolację oraz sprawną wentylację 
pomieszczenia. Podkład szybko uzyskuje 
właściwą wytrzymałość. Zalecana grubość 
to 5-8 cm. 

Wylewka betonowa...
Mimo że jest stosowana w budownictwie od lat, 
jej popularność nie słabnie. Powstaje w wyniku 
połączenia cementu, kruszyw (piasek, żwir, grys) 
i dodatków modyfikujących. Dostępna jest jako 
gotowa do użycia zaprawa, możemy ją także 
przygotować na budowie. Wylewkę betonową 
wykorzystuje się nie tylko jako podkład pod 
posadzkę, ale coraz częściej jako posadzkę 
w nowoczesnych wnętrzach – musi być wówczas 
uszczelniona preparatem krzemianowo-litowym 
i wypolerowana. W formie surowej sprawdzi 
się również w przydomowych garażach czy 
pomieszczeniach gospodarczych. Zalecana 
grubość wylewki to 7-8 cm. Jej wytrzymałość na 
ściskanie jest wysoka – sięga 35 MPa. 

Wylewki – muszą 
trzymać poziom
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Gładki poziom
Wylewki samopoziomujące zyskują coraz większą 
popularność, ponieważ są wygodne w użyciu, a po 
wylaniu tworzą gładką i poziomą warstwę podłogi, 
której nie trzeba dodatkowo wyrównywać. Ponadto 
większości mas samopoziomujących nie zbroi się 
(innowacyjne produkty mają w swoich składach 
wzmacniające mikrowłókna). Rozróżnia się dwa 
podstawowe typy wylewek samopoziomujących: 
cienkowarstwowe – do wykonywania podkładów 
o grubości od 1 do 30 mm; grubowarstwowe – do 
podkładów o grubości od 1 do 5 cm. Niestety, 
mieszankę trudno przygototwać na placu budowy, 
a koszt zakupu gotowej zaprawy jest wysoki. 
Dlatego wylewki te są dość rzadko stosowane 
jako właściwy podkład. Najczęściej wykorzystuje 
się je do wyrównywania lub zwiększenia 
grubości istniejącej posadzki betonowej czy też 
cementowej.

Pod podłogówkę
Wylewka na ogrzewaniu podłogowym jest 
naprzemiennie ogrzewana i wychładzana. 
Maksymalna temperatura wody zasilającej 
przewody podłogówki wynosi 55°C. Dlatego 
podkład musi być odpowiednio wytrzymały, 
aby w takich warunkach nie uległ spękaniu. 
Oczywiście powinien dobrze przewodzić ciepło. 
Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku są 
wylewki anhydrytowe lub cementowe. Dużym 
atutem podkładu anhydrytowego jest lepsze 
przewodnictwo ciepła i wysokie właściwości 
termoizolacyjne. Czas nagrzewania instalacji 
ogrzewania podłogowego w przypadku wylewki 
anhydrytowej jest prawie dwukrotnie krótszy od 
standardowego podkładu cementowego. Ponadto 
jastrychy anhydrytowe sprawdzą się, gdy mamy 
ograniczoną wysokość warstw podłogowych. Gdy 
zależy nam na ograniczeniu kosztów, dobrym 
wyborem będą zaprawy cementowe. 

Ciepło i cicho
Standardem na budowach jest stosowanie 
izolacji termicznej i akustycznej najczęściej 
w postaci płyt styropianowych lub wełny 
mineralnej – materiały te muszą być 
przeznaczone do podłóg. Termicznie 
izoluje się podłogę na gruncie oraz nad 
nieogrzewanymi pomieszczeniami, na 
przykład garażem. Izolacja akustyczna przyda 
się na stropach cienkowarstwowych, które 
uważane są za głośne. Możemy je wygłuszyć 
warstwą izolacji akustycznej pod wylewką. Jeśli 
stary strop drewniany jest mocny i wytrzyma 
obciążenie warstwą betonu, można wykonać na 
nim nowy podkład. Wcześniej między belkami 
należy umieścić warstwę izolacji, która sprawi, 
że będzie cichszy – koniecznie trzeba ją osłonić 
folią, żeby nie zniszczyła jej wilgoć z betonu. FO
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Niezbędna ochrona przed wilgocią 
Podkład układany na chudym betonie jako element podłogi na gruncie powinien zostać odizolowany przeciwwilgociowo. 
Najczęściej w tym celu wykorzystuje się folię polietylenową lub papę zgrzewaną, których pasy muszą być szczelnie ze 
sobą połączone. Taką izolację warto zrobić także wtedy, gdy poziom wód gruntowych na działce jest znacznie poniżej 
terenu. Nie kosztuje dużo w przeciwieństwie do prac związanych z osuszaniem i zabezpieczaniem zawilgoconych ścian 
i podłogi parteru. Podłoże izoluje się również termicznie. Styropian lub wełnę mineralną pokrywamy także folią, w celu 
bezpośredniego odizolowania wylewki od warstwy termoizolacyjnej. Folia zabezpiecza przed przenikaniem wody lub 
wilgoci w głąb kolejnych warstw izolujących podłoże. Na folię wylewa się wylewkę i układa warstwę wykończeniową.

 REKLAMA 
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REMONT STAREGO MIESZKANIA LUB DOMU BARDZO 
CZĘSTO WIĄŻE SIĘ Z POWIĘKSZANIEM WNĘTRZ. 
WYBURZENIE ŚCIAN MA NA CELU POPRAWĘ KOMFORTU 
UŻYTKOWANIA ZBYT MAŁYCH POMIESZCZEŃ. 
JAK BEZPIECZNIE PRZEPROWADZIĆ PRACE? 

przestrzeń wnętrz

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

OTWIERAMY
W mieszkaniach w  blo-

kach i starych domach, 
szczególnie tych zbudo-

wanych kilkadziesiąt lat temu, po-
mieszczenia są bardzo małe i  peł-
nią poszczególne oddzielone od sie-
bie ścianami funkcje. Chcąc zwięk-
szyć wygodę korzystania z  wnętrz 
i  dostosować je do panujących 
trendów, zespalamy ze sobą kuch-
nię i  salon – to najczęściej spoty-
kane połączenie. Nierzadko też łą-
czymy dwa małe pomieszczenia, 
tworząc jedno przestronne i  łatwe 
do zaaranżowania. Jak prawidłowo 
przeprowadzić wyburzenie ścian? 
Który mur można ruszyć, a  który 
lepiej zostawić w spokoju?

CZY TYLKO ŚCIANY 
DZIAŁOWE? 
W budynkach mieszkalnych mamy 
dwa rodzaje ścian – działowe i no-
śne. Działowe nie pełnią funkcji 
konstrukcyjnej, przenoszą jedynie 
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własny ciężar i  zamocowanych na 
nich elementów. To po prostu prze-
grody oddzielające poszczególne 
pomieszczenia. Zanim jednak za-
czniemy planować prace remon-
towe, upewnijmy się, które ściany 
działowe możemy wyburzyć. Cho-
ciaż ich usunięcie nie wymaga żad-
nych formalności, to w  tej kwestii 
warto poradzić się fachowca – ar-
chitekta lub konstruktora. Może 
bowiem okazać się, że zaplano-
wane przez nas połączenie po-
mieszczeń nie może być zrealizo-
wane, ponieważ ściana murowana, 
mimo że działowa, pełni rolę dodat-
kowej podpory. Gdybyśmy ją usu-
nęli, mogłoby dojść np. do ugięcia 
lub pęknięcia stropu, a nawet czę-
ściowych zawaleń. W  takim przy-
padku nie wolno jej ruszyć! Zazwy-
czaj takie problemy pojawiają się 
w  starym budownictwie. Dlatego 
nic nie róbmy „na własną rękę”. 
Natomiast usunięcie lekkich ścia-
nek szkieletowych nie zagraża kon-
strukcji budynku, możemy je więc 
rozebrać je w każdej chwili i to bez 
konsultacji z ekspertem. 

A MOŻE ŚCIANY NOŚNE?
Ściana nośna stanowi element 
konstrukcji, który jest odpowie-
dzialny za przenoszenie obciążeń 
dachu, stropu, ścian wyższych kon-
dygnacji na fundamenty, ewentu-
alnie inne detale konstrukcyjne.  
W wielu przypadkach możliwe jest 
jej usunięcie. Oczywiście, wymaga 
ono najpierw szczegółowej konsul-
tacji ze specjalistą. Jeśli decyzja 
jest pozytywna, to należy przygo-

tować szczegółowy projekt przebu-
dowy oraz uzyskać stosowne po-
zwolenia, gdyż zgodnie z  prawem 
wyburzenie ściany nośnej to prze-
budowa, a tę należy zgłosić w urzę-
dzie. Zlikwidowaną ścianę najczę-
ściej zastępuje się podciągiem, 
czyli specjalnie zaprojektowaną 
belką z  żelbetu, stali lub drewna, 
która podpiera strop i  przejmuje 
obciążenia wcześniej przenoszone 
przez mur – może on pełnić później 
funkcję dekoracyjną. Jeżeli szero-
kość wyburzenia przekracza 5 m, 
konieczne jest zamontowanie kilku 
belek lub dodatkowych filarów. Do-
brze wkomponowane w  architek-
turę  wnętrza będą atutem.   

REMONT Z ZASADAMI
Wnętrza, które powstaną po zmia-
nie układu wnętrz, muszą spełniać 
wymogi wskazane w  warunkach 
technicznych. Na co należy zwró-
cić szczególną uwagę? Łącząc po-
mieszczenia, musimy wiedzieć, że 
instalacji gazowych nie można pro-
wadzić przez pomieszczenia miesz-
kalne i  takie, w  których poprzez 
użytkowanie możemy naruszyć 
stan techniczny instalacji. Ponadto 
w  kuchni należy zapewnić odpo-
wiednią wentylację, a  stosunek po-
wierzchni okien do powierzchni 
podłogi we wnętrzach przeznaczo-
nych na stały pobyt ludzi powinien 
wynosić minimum 1:8. 

Nośna czy działowa?
Informację o tym, czy dana 
ściana jest nośna, czy działowa 
znajdziemy w planach mieszkania 
lub domu. Ścianki działowe są 
przeważnie zaznaczone kreskami 
tworzącymi swego rodzaju 
kratkę, nośne zaś grubszą 
kreską oraz ukośnymi liniami. 
Możemy przeprowadzić też 
„test grubości”. Ścianki działowe 
w mieszkaniu mają 12-16 cm 
grubości wraz z tynkami, 
natomiast nośne – zazwyczaj 
minimum 20 cm. 
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ODPOWIEDNIE 
PRZYGOTOWANIE
Zanim chwycimy za młot, ustalmy, 
czy w  ścianie, którą zamierzamy 
wyburzyć, biegną rury, instalacja 
elektryczna lub przewody wenty-
lacyjne. Kanałów wentylacyjnych, 
z  których korzysta kilka kondy-
gnacji, nie można usuwać, więc ten 
fragment ściany musi pozostać nie-
naruszony. Natomiast w przypadku 
pozostałych instalacji należy zapla-
nować ich inny przebieg. Uwaga! 
Prace prowadzimy przy odłączonych 
mediach! W miarę możliwości z po-
mieszczenia wynosimy meble lub 
dokładnie owijamy je grubą fo-
lią i  taśmą. Jeśli posadzka nie bę-
dzie wymieniana, zabezpieczamy 
ją płytami drewnopochodnymi 
–  folia i karton nie są skutecznym 
zabezpieczeniem przed gruzem. 
Zadbajmy również o  swoje bez-
pieczeństwo. Przygotujmy ubra-
nia z  grubego materiału, okulary 

ochronne, maski przeciwpyłowe, 
specjalne rękawice i  buty. Warto 
także pracować w kasku. 
Pamiętajmy, aby wypożyczyć kon-
tener na odpady budowlane, po-
nieważ gruzu nie wolno wyrzucać 
do śmieci. Możemy go wynosić 
albo usuwać przez okno. Spraw-
dzonym sposobem na jego szybkie 
uprzątnięcie jest użycie drewnia-
nej pochylni (gdy mieszkamy na 
parterze) lub specjalnego rękawa 
czy zsypu segmentowego (w  przy-
padku wyższych kondygnacji). 
W  trosce o  przyjazne stosunki są-
siedzkie dobrą praktyką jest poin-
formowanie lokatorów o  remoncie. 
Przeprowadzajmy go tak, aby był 
jak najmniej dla nich uciążliwy. 

MŁOT W DŁOŃ 
I DO DZIEŁA
Najważniejsza zasada, do której po-
winniśmy się stosować, brzmi: wy-
burzanie ściany prowadzi się od góry 

do dołu. Nie rozpoczynajmy od 
środka muru, ponieważ mogłoby 
to doprowadzić do przewrócenia 
się ściany lub nadwyrężenia stropu 
w wyniku nadmiernego obciążenia 
dynamicznego. Jako pierwszą wy-
kuwany cegłę (lub pustak) pod sa-
mym stropem, w  środku długości 
muru. Możemy do tego celu wyko-
rzystać młotek, przecinak lub mło-
towiertarkę. Następnie cegła po ce-
gle poszerzamy otwór i  stopniowo 
usuwamy kolejne warstwy. Może 
i zajmie nam to sporo czasu, ale ta-
kie rozwiązanie jest najbezpiecz-
niejsze. Ponadto nieuszkodzone 
cegły będziemy mogli powtórnie 
wykorzystać. Jeśli tynk odpada 
z  muru, to aby ograniczyć pyle-
nie, przed rozbiórką warto go usu-
nąć, a wcześniej zwilżyć wodą. Gdy 
trzyma się dobrze, etap ten mo-
żemy pominąć. Podczas rozbiórki 
należy odciąć stalowe kotwy łączące 
ściany działowe z  sąsiednimi, 

TWARDE MURY WYMAGAJĄ 
MOCNYCH NARZĘDZI. 

NAJWAŻNIEJSZY JEST DOBRY 
MŁOT WYBURZENIOWY. 
RĘCZNY WAŻY OD 3 DO 
10 KG. WYSTARCZĄ DWA 
UDERZENIA, BY USUNĄĆ 
PUSTAK ZE ŚCIANY. PRACE 

BĘDĄ PRZEBIEGAĆ SZYBCIEJ, 
GDY UŻYJEMY MŁOTA 

W WERSJI ELEKTRYCZNEJ. 
WAŻNE, BY MIAŁ SYSTEM 
REDUKUJĄCY WIBRACJE.
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a  tzw. strzępia zazębione (przewią-
zanie cegieł z obu ścian w kolejnych 
warstwach) przeciąć i  wyrównać 
z płaszczyzną pozostawionej ściany. 
Dużo łatwiejszy jest demontaż lek-
kiej ścianki działowej wykonanej 
z  płyt gipsowo-kartonowych. Za-
czynamy od likwidacji okładziny. 
W  tym celu wyrzynarką lub piłą 
elektryczną nacinany ją wzdłuż 
profili pionowych i  w  poziomie. 
Po jej usunięciu pozbywamy się 
warstwy izolacyjnej i  odkręcamy 
szkielet nośny.  

ZAMASKOWANIE ŚLADÓW 
PO WYBURZANIU 
Po usunięciu muru musimy zama-
skować powstałe w  ścianach i  su-
ficie bruzdy, a  także uzupełnić po-
sadzkę, jeśli nie planujemy jej wy-
miany. Niewielkie, maksymalnie 

1-centymetrowe uskoki wyrównamy 
za pomocą gładzi gipsowej (nakła-
damy ją cienkimi warstwami) lub 
tynkarskiej. Zanim nałożymy war-
stwy wyrównujące, przygotujmy 
stary tynk tak, aby zapewniał dobrą 
przyczepność gładzi. Zazwyczaj, 
aby zatuszować wypełnienia bruzd 
i uzyskać jednorodne podłoże prze-
widziane do malowania, na całej po-
wierzchni ścian oraz sufitu naciąga 
się gładź. Duże uskoki możemy za-
kryć np. ozdobnymi drewnianymi 
belkami lub cienkimi filarami. Na-
tomiast płyty gipsowo-kartonowe lub 
kasetony sprawdzą się do osłonięcia 
nierówności w suficie. 
A co z podłogą? Gdy w obu pomiesz-
czeniach na jednakowym pozio-
mie ułożona jest ta sama posadzka, 
mamy ułatwione zadanie. W  przy-
padku paneli wystarczy zaprawą 

renowacyjną wypełnić wgłębienie 
w  podkładzie podkładowym, przy-
kryć folią paroszczelną i matą pod-
kładową, a na koniec za pomocą li-
stew progowych przymocować pa-
nele. Z  parkietem klejonym postę-
pujemy podobnie – przyklejamy 
elementy uzupełniające, listwy pro-
gowe zamaskują powstałe połącze-
nia. Najczęściej jednak aby ujedno-
lić posadzkę, układa się nową okła-
dzinę w  całym wnętrzu. Jeśli stan 
starej okładziny na to pozwala, mo-
żemy ją pozostawić i  na niej ułożyć 
nową. 

Z DRZWIAMI I BEZ
Nowy układ wnętrz często wymu-
sza wykonanie nowych i zamurowa-
nie starych otworów drzwiowych. 
Zazwyczaj nowy fragment ściany po-
wstaje z  pełnej cegły lub bloczków 
z betonu komórkowego. Warto połą-
czyć go ze starym murem prętami 
zbrojeniowymi. Natomiast nowe 
drzwi w zależności od tego, czy po-
wstają w ścianie nośnej, czy działo-
wej wymagają spełnienia różnych 
warunków. Jak wspomniano wcze-
śniej, wyburzanie ściany działowej 
nie wymaga dopełnienia żadnych 
formalności, więc bez problemu 
wstawimy w nią drzwi. Pamiętajmy 
o wzmocnieniu muru nad otworem 
drzwiowym stalowymi prętami, mo-
żemy również zastosować belkę 
nadprożową. Natomiast w  przy-
padku ściany nośnej niezbędne jest 
zgłoszenie zamiaru przebudowy. Ko-
nieczne jest również nadproże za-
projektowane przez konstruktora.  
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 REKLAMA 

SPRAWDZONE POMYSŁY NA OTWARTĄ PRZESTRZEŃ
Częściowy podział
W otwartym wnętrzu zawsze jest coś, co chcemy ukryć, 
np. kuchenkę z widocznymi garnkami czy zlewozmywak. 
W takich sytuacjach podzielenie przestrzeni jest niezbędne. 
Na pograniczu kuchni i salonu możemy postawić bar czy 
ażurowe ścianki, które zaznaczą funkcjonalne granice 
pomieszczeń. Innym rozwiązaniem są przesuwne drzwi 
i ruchome parawany – możemy odsłaniać lub zasłaniać 
wybrany fragment wnętrza. 

Funkcjonalne strefy 
Ciekawym sposobem na jednoczesne połączenie i rozdzielenie 
salonu od kuchni jest niska ścianka działowa – możemy 
pozostawić fragment muru lub zbudować ją z płyt g-k. 
Taka półścianka odseparuje jadalnię od sfery relaksu bez 
dodatkowego zaciemniania pomieszczenia. Ścianka działowa 
w kuchni przyjmuje również formę murka, który delikatnie 
domyka otwartą na inne pomieszczenia kuchnię.
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ŁAZIENKI POD 
SKOSAMI NALEŻĄ DO 
NAJCIEKAWSZYCH 
ARANŻACYJNIE. 
MOGĄ BYĆ 
TAKŻE BARDZO 
FUNKCJONALNE, 
WYSTARCZY 
TYLKO ZADBAĆ 
O ODPOWIEDNI 
PROJEKT 
PRZESTRZENI, 
WYKOŃCZENIE 
ORAZ 
WYPOSAŻENIE.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Jeszcze do niedawna 
urządzenie wygodnej ła-
zienki pod skosami przy-

sparzało problemów. Obec-
nie dzięki możliwościom do-
świetlenia wnętrza oknami 
dachowymi i dedykowanym 
sprzętom łazienka położona 
na poddaszu może stać się 
najbardziej atrakcyjną w  ca-
łym domu. Szczególnie jeśli 
zwrócimy uwagę, by była nie 
tylko ładna, ale też wygodna 
i ergonomiczna.

OCEŃ PRZESTRZEŃ
O  tym, jaki program funk-
cjonalny będzie oferować na-
sza łazienka, decyduje przede 
wszystkim pełnowartościowa 
wysokość pomieszczenia na 
poddaszu – za taką uznaje się, 
gdy wynosi ona 190 cm od pod-
łogi, co pozwala swobodnie sta-
nąć większości użytkownikom. 
Może się więc okazać, że we 
wnętrzu o  wielkości 10 m² nie 
zmieścimy wszystkich zaplano-
wanych urządzeń sanitarnych, 
bo do ergonomicznego wyko-
rzystania mamy tak naprawdę 
jedynie 5 m². Wiąże się to z tym, 
że zasady rozmieszczenia ka-
biny prysznicowej, wanny, se-
desu czy umywalki są takie same 

ŁAZIENKA
pełna wyzwań
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dla przestrzeni pod skosami, jak dla 
wnętrz o pełnej wysokości. W związku 
z  tym pozostałą część naszej 10-me-
trowej łazienki można wykorzystać 
jedynie np. na schowki, a  zamonto-
wanie pod nisko schodzącymi sko-
sami sprzętów łazienkowych mija się 
z  celem –  i  tak nie będziemy mogli 
z  nich swobodnie korzystać. O  tym, 
jaką przestrzenią faktycznie dyspo-
nujemy, dowiemy się, sprawdzając 
w  projekcie przekrój pomieszczenia. 
Wpływ na minimalne wymiary za-
pewniające ustawienie sprzętów mon-
towanych na stałe ma także usytuowa-
nie pionu kanalizacyjnego oraz drzwi. 

SPÓJRZ NA DACH I BRYŁĘ 
BUDYNKU
To, jakie będziemy mieli możliwo-
ści urządzenia wygodnej łazienki, 
możemy wstępnie ocenić również 
po sprawdzeniu kształtu dachu oraz 
kąta nachylenia jego połaci. Im bar-
dziej rozbudowana forma dachu, 
tym mniej wariantów rozwiązań 
funkcjonalnych. Zdecydowanie naj-
więcej możliwości aranżacyjnych daje 
nam wnętrze pod dachem mansardo-
wym, a  także dwuspadowym, w któ-
rym mamy ścianę szczytową. Można 
przy niej zaplanować choćby na-
trysk, na który często trudno zna-

leźć miejsce pod skosami. Istotny 
jest także kąt nachylenia dachu – im 
jest on większy, tym bliżej ściany po-
mieszczenie osiąga pełną wysokość. 
Więcej pełnowartościowego miej-
sca będzie też w łazience z wysokimi 
ściankami kolankowymi. By umieścić 
sprzęty sanitarne w takim wnętrzu, 
nie trzeba odsuwać ich od ścianki 
na znaczną odległość. Do atrakcyj-
nych pod tym względem należą też 
łazienki na poddaszu wzbogacone 
o ryzalit, wykusz lub wysoką lukarnę. 
Pionowe ściany tych detali archi-
tektonicznych poszerzają możliwo-
ści rozwiązań funkcjonalnych.

Sprytne rozwiązania
  Funkcjonalność łazienki z niską ścianką 

kolankową lub przy jej braku podniesie odsunięcie  
sprzętów od skosów, np. poprzez postawienie 
tzw. przedścianki albo dostawienie ekranu 
umożliwiającego montaż lustra nad umywalką.

  Montaż dodatkowej ścianki dzielącej wnętrze 
na strefy umożliwia instalację np. podwieszanych 
sprzętów na murku. To dodatkowa pionowa 
ściana. W ten sposób ustawia się najczęściej 
sedes lub umywalkę.

  Wolno stojąca wanna – taki model pozwala na 
optymalne ustawienie sprzętu i odsunięcie go od 
niewygodnych skosów.

  Gdy skosy uniemożliwiają ustawienia 
sanitariatów pod ściankami, można zamontować 
je jako wolno stojące, używając do tego celu 
samonośnych stelaży instalacyjnych. 
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NIE REZYGNUJ Z PRYSZNICA!
Do niedawna montaż natrysku na 
poddaszu był ograniczony nie tylko 
wysokością przestrzeni użytkowej, 
ale też wymiarami brodzików oraz 
wysokością kabin prysznicowych, 
które standardowo mają 200-220 cm. 
Natrysk montowano przeważnie na 
ścianie szczytowej lub na tej, w któ-
rej zaplanowano drzwi do łazienki. 
Dzisiaj możliwości aranżacji strefy 
prysznicowej mamy większe – można 
ją zaplanować także na skośnej ścia-
nie. Duże pole manewru otwierają 

odpływy liniowe, dzięki którym mo-
żemy wyeliminować brodzik wyma-
gający wyższej wysokości wnętrza. 
Najlepiej zdecydować się na odpływ 
liniowy ścienny, podłogowy wpuszcza 
się na głębokość ok. 10 cm – w podło-
dze musi się znaleźć miejsce na syfon 
i odpływ. Zaaranżowana przy pomocy 
odpływu liniowego strefa prysznicowa 
może mieć większą powierzchnię niż 
ta z brodzikiem. W  takim przypadku 
przy odpowiednio wysokim spadku 
połaci dachu czy wysokiej ściance 
kolankowej we włączonym w nią sko-

sie można zaplanować duże siedzisko, 
a baterię prysznicową dopiero w tym 
miejscu, w którym możemy swobod-
nie stanąć.  
Montaż deszczownicy w  suficie wy-
maga dodatkowych 20-25 cm nad 
głową. Natrysk pod skosami może 
być zamknięty zasłoną prysznicową. 
Bez problemu dobierzemy też ka-
biny prysznicowe, których produ-
cenci docinają ścianki na pożądaną 
wysokość. 
Dobrym rozwiązaniem, a  przy tym 
modnym będzie zastosowanie ka-
biny typu walk in, czyli otwartej ka-
biny – to zazwyczaj jedna, duża tafla 
szkła (czasami dwie lub trzy), która 
wydziela strefę natrysku. Dla wy-
gody użytkowników istotne jest, by 
przed kabiną zostawić wolną prze-
strzeń o wysokości wynoszącej co naj-
mniej 190 cm i wymiarach 90x100 cm.

ZAPLANUJ FUNKCJONALNĄ 
STREFĘ UMYWALKI
Sprzętem narzucającym określoną 
wysokość ściany oraz odpowiednią 
wolną przestrzeń wokół jest też umy-
walka. Usytuowanie jej górnej kra-
wędzi zależy od wzrostu użytkow-
ników, ale standardowo umieszcza 
się ją na wysokości 85-90 cm nad po-
sadzką. Nieodłącznym towarzyszem 
umywalki jest lustro, które trzeba 
tak zamontować, by można było 
w  nim zobaczyć swoją sylwetkę 
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bez konieczności schylania się. Za-
zwyczaj wystarczy, by ściana, na któ-
rej jest umywalka, miała wysokość 
190 cm. Należy pamiętać o zachowa-
niu przestrzeni przed umywalką –  na 
swobodę ruchów potrzeba 60 cm.

ZAŻYWAJ KĄPIELI
Wannę często umieszcza się przy 
ściance kolankowej – największy kom-
fort korzystania z niej mamy, gdy wy-
sokość ścianki przekracza 1 m od 
podłogi. Zmieści się więc tam wanna 
o  wysokości do 60 cm. Wybierając 
miejsce na wannę, należy wziąć pod 
uwagę, że jej dno jest usytuowane 

ok. 10-12 cm nad posadzką, dlatego 
też musi być ona tak ustawiona, by-
śmy podczas kąpieli nie byli nara-
żeni na uderzenie w  głowę o nisko 
schodzący sufit. Sprawdzi się rozwią-
zanie, w którym wanna będzie przy-
sunięta do skosu krótszym bokiem. 
Można ją też ustawić równolegle do 
skosu, jednak będzie to funkcjonalne 
przy ściance o wysokości od 110 cm 
wzwyż lub też gdy kąt nachylenia po-
łaci dachu ma co najmniej 45°, a sze-
rokość wanny 100 cm. Węższą trzeba 
od ścianki odsunąć. Sprawdzają się 
modele narożne – korzystamy z nich, 
siedząc do ścianki pod kątem. 

PAMIĘTAJ O SEDESIE
Pod skosem można umieścić sedes, 
gdy ścianka ma wysokość 190 cm.  
Górna krawędź miski znajduje się 
standardowo na wysokości 40-45 cm 
nad podłogą. Aby wygodnie korzystać 
z  sedesu, należy też pamiętać o  po-
zostawieniu przed nim wolnej prze-
strzeni ok. 60 cm. Pamiętajmy, że po-
łożenie muszli klozetowej jest zależne 
od pionu kanalizacyjnego – odpływ 
nie powinien być oddalony więcej niż 
1 m od pionu. Konieczne jest też, by 
rura odpływowa biegła prosto – zała-
mania mogą powodować jej zapycha-
nie się. 

Światło dzienne
Wpływ na funkcjonalność łazienki ma również 
jej dobre doświetlenie. Usytuowanie na 
poddaszu umożliwi montaż okna dachowego. 
Gdy wnętrze jest małe, wystarczy
jedno standardowej wielkości, w dużym warto 
zamontować zestaw pionowy lub poziomy. 
Najbardziej funkcjonalne będzie takie jego 
usytuowanie, by sprzęty łazienkowe nie 
utrudniały do niego dostępu. Położenie dolnej 
krawędzi na wysokości ok. 90 cm od poziomu 
podłogi nie będzie kolidowało z zamontowanymi 
pod oknem sprzętami łazienkowymi oraz 
umożliwi kontakt z otoczeniem. Najbardziej 
ergonomiczny będzie model obrotowy z górnym 
systemem otwierania. W przypadku wysokiej  
ścianki kolankowej konieczny będzie montaż 
okna wyżej niż 90 cm od podłogi. Wówczas 
bardziej funkcjonalne będzie okno z klamką 
zamontowaną u dołu.
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AUTOR TEKSTU: Andrzej Wróbel

KLIMATYZATOR
mieć czy nie mieć?

PRZYZWYCZAILIŚMY SIĘ JUŻ DO 
KLIMATYZACJI W SAMOCHODZIE, 
SKLEPIE CZY BIURZE. DZISIAJ JEST 
ONA TAKŻE CORAZ CZĘŚCIEJ 
OBECNA W NASZYCH DOMACH 
I MIESZKANIACH, BO DO WYBORU 
MAMY ZNACZNIE WIĘCEJ ROZWIĄZAŃ 
ZAPEWNIAJĄCYCH NAM KOMFORT 
WE WŁASNYCH CZTERECH ŚCIANACH.
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W ostatnich latach upały 
dały nam się szczególnie 
we znaki. W przegrzanych 

latem wnętrzach trudno oddychać, 
nie da się też wypoczywać i spać. Ra-
tunkiem na poprawę mikroklimatu, 
a tym samym naszego samopoczucia, 
może być montaż klimatyzacji albo 
zakup przenośnego klimatyzatora. 
Poza chłodzącą, urządzenia te mogą 
pełnić też inne funkcje. Wybierając 
rodzaj klimatyzacji, należy wziąć pod 
uwagę powierzchnię pomieszczenia, 
liczbę okien i ich orientację względem 
stron świata oraz urządzeń wytwarza-
jących dodatkowe ciepło.

KOMFORT DLA KAŻDEGO
Klimatyzacja to optymalne rozwią-
zanie, szczególnie gdy okna otwie-
rają się jedynie na południe lub zachód 
–  mocno nasłonecznione jednostron-
nie skierowane przeszklenia utrud-
niają skuteczne wietrzenie wnętrza 
w upalny dzień. 
Warto się na nią zdecydować także 
wtedy, kiedy sypialnie są położone 
od strony ruchliwej ulicy – gdy mamy 
włączoną klimatyzację, nie musimy 
otwierać okien, dzięki czemu nocą 
i  wczesnym rankiem unikniemy ha-
łasu docierającego z ulicy. 
Zaletą klimatyzatorów jest również 
możliwość dogrzewania za ich pomocą 
wnętrz poza sezonem grzewczym – do-
cenimy tę funkcję choćby w  letnie 
chłodne dni. 

Dobrym wyborem będzie urządze-
nie z kierunkowym i dalekim nadmu-
chem powietrza, które pozwoli osią-
gnąć pożądaną temperaturę bez przy-
krego uczucia przeciągu. Klimatyzacją 
można sterować nie tylko za pomocą 
pilota, ale też internetu czy specjal-
nych aplikacji, dzięki czemu przed 
powrotem do domu możemy zdal-
nie ustawić optymalną temperaturę 
wnętrz.

NA RZECZ ZDROWIA
W  klimatyzowanym pomieszczeniu 
jesteśmy w stanie lepiej skupić się na 
wykonywanych czynnościach, niż we 
wnętrzu, w którym panuje upał. Lep-
sza jest też jakość powietrza, co prze-
kłada się na nasze zdrowie. Za sprawą 
zamontowanych w  klimatyzatorze 
filtrów powietrze jest oczyszczone 
z kurzu, alergenów czy bakterii. Warto 
więc zainwestować w ten sprzęt, gdy 
w domu są alergicy, dzieci czy osoby 
z chorobami płuc. Nowoczesne klima-
tyzatory mogą też jonizować powie-
trze, co nie tylko wpływa korzystnie 
na jego czystość. Jonizator sterylizuje 
powietrze, neutralizuje szkodliwe dla 
naszego zdrowia jony dodatnie i przy-
kre zapachy. Dostępne są też klima-
tyzatory eliminujące smog – mogą one 
usuwać do 95% obecnych w  powie-
trzu cząsteczek PM2,5. Klimatyza-
tor sprzyja także uzyskaniu optymal-
nej wilgotności powietrza – urządze-
nie skutecznie usuwa nadmiar wil-
goci z  pomieszczenia. Pamiętajmy, 
że abyśmy dobrze czuli się przy włą-
czonej klimatyzacji, nie może być zbyt 
dużej różnicy między temperaturą po-
wietrza w  pomieszczeniu i  panującą 
na zewnątrz. Za optymalną uznaje się 
temperaturę w   granicach  20-25°C 

Design z klasą
Atutem nowoczesnych 
klimatyzatorów jest również 
ich design. Najbardziej 
widoczny w pomieszczeniu 
przedni panel modułu 
wewnętrznego może być 
pokryty tkaniną w różnych 
kolorach, np. szarym, 
niebieskim czy złotym. 
Jest ona zamontowana 
na rzepy, co sprawia, że 
można ją łatwo zdjąć i uprać. 
Jedynym w swoim rodzaju 
jest klimatyzator z przednim 
panelem w postaci płaskiej 
uchylnej szyby, która może 
pełnić funkcję ramy. Możemy 
w niej umieścić dowolnie 
wybrany obraz, plakat, zdjęcie 
czy rysunek.
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– z reguły większość klimatyzatorów 
pozwala osiągnąć najniższą tempe-
raturę ok. 18°C. Różnica temperatur 
pomiędzy pomieszczeniem klimaty-
zowanym a  przestrzenią nieklima-
tyzowaną powinna wynosić maksy-
malnie 7°C, większa naraża nas na 
przeziębienia, zapalenie zatok lub 
gardła. 

WYGODNE KLIMATYZATORY 
PRZENOŚNE
Dzisiaj montaż klimatyzatora czy też 
zakup przenośnego sprzętu nie jest 
wydatkiem drenującym naszą kie-
szeń. Do najtańszych można zaliczyć 
modele mobilne, które kupimy już za 
ok. 1000 zł. Decydując się na tego ro-
dzaju klimatyzację, unikniemy wydat-

ków i  problemów związanych z  insta-
lacją sprzętu – ciepłe powietrze od-
prowadzamy za pomocą rury na ze-
wnątrz (najczęściej przez okno) lub 
do drugiego pomieszczenia. Jest to 
urządzenie w zasadzie bezobsługowe. 
Zaletą klimatyzatora mobilnego jest 
również to, że może wędrować z nami 
do pomieszczeń wymagających schło-
dzenia w  danym momencie. Są to 
jednak urządzenia dość głośne. Nie-
którzy mają także wątpliwości co 
do efektywności chłodzenia tego ro-
dzaju klimatyzatorów. Zakłada się, 
że 1,5-2  kW mocy chłodniczej wy-
starcza na skuteczne ochłodzenie ok. 
10 m² pomieszczenia. Również jego 
przenoszenie bywa kłopotliwe, gdy 
mamy dom kilkukondygnacyjny. 

STACJONARNE NA LATA
Najczęściej stosowanymi w  domach 
są klimatyzatory typu split. Pracują 
cicho i  są wydajne. Utrzymują samo-
dzielnie zadaną temperaturę w pożąda-
nym czasie. Tego typu modele składają 
się z  jednostki wewnętrznej monto-
wanej na ścianie pod sufitem oraz ze-
wnętrznej umieszczanej przeważnie 
na elewacji budynku – połączone są 
one specjalnymi przewodami oraz ka-
blami zasilającymi i sterującymi. Wy-
mianę i chłodzenie powietrza umożli-
wia czynnik roboczy obecny w insta-
lacji. Moduł zewnętrzny zawiera czy-
niące hałas wentylatory, sprężarkę 
oraz zawór rozprężny, dzięki czemu 
we wnętrzu, w którym pracuje klima-
tyzacja, jest cicho. 
Najtańsze urządzenia można kupić za 
ok. 2000 zł. Jednak może się okazać, 
że zakup droższego sprzętu w  per-
spektywie długofalowej jest bardziej 
ekonomiczny – może mieć mniejszy 
pobór energii czy też większą funk-
cjonalność. Wykorzystanie klimaty-
zacji w kilku pomieszczeniach jedno-
cześnie umożliwia system multisplit. 
W podwieszanych sufitach stosuje się 
modele kasetonowe.

Czystość klimatyzatora ma znaczenie!
By klimatyzacja pozytywnie oddziaływała na nasze 
zdrowie i samopoczucie, konieczne jest jej systematyczne 
serwisowane. Niewłaściwie konserwowane klimatyzatory 
mogą być siedliskiem grzybów, bakterii, a nawet 
pasożytów. Zanieczyszczone nimi powietrze będziemy 
wdychać podczas użytkowania sprzętu. Prawidłowy serwis 
wydłuża też żywotność urządzeń oraz ich efektywność. 
Większość z nich można konserwować samodzielnie, 
postępując zgodnie z instrukcją producenta. Wyjątkiem 
są filtry zatrzymujące bardzo małe cząsteczki, ponieważ 
konieczna jest ich wymiana przez fachowca. 

 Przynajmniej raz do roku klimatyzację należy dokładnie 
oczyścić. 

 Dwa razu do roku – na wiosnę i pod koniec lata – zaleca 
się wykonanie zabiegów konserwacyjnych i serwisowanie.

 Raz na trzy miesiące – częściej, jeśli urządzenie jest 
stale włączone lub w naszym domu jest duży stopień 

zanieczyszczenia powietrza – trzeba czyścić 
filtry.

 Raz w tygodniu wewnętrzną jednostkę należy 
przecierać wilgotną ściereczką. 

 Nie zapominajmy również o usuwaniu liści 
i zanieczyszczeń z modułu zewnętrznego. 
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DESIGN, EFEKT I ESTETYKA 
TO PRIORYTETOWE ELEMENTY, 
KTÓRE BIERZEMY POD UWAGĘ 
WYKAŃCZAJĄC WNĘTRZA.
ZARAZ ZA NIMI PODĄŻA 
FUNKCJONALNOŚĆ 
– UŻYTKOWE 
ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENI.
W TYM KONTEKŚCIE  
WYKORZYSTANIE MIEJSCA 
POD SCHODAMI TO 
PRAKTYCZNY, WARTY 
ZASTOSOWANIA ZABIEG.

pod schodami

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

MIEJSCE
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Dla jednych zmora codzien-
nego wspinania się mię-
dzy piętrami, dla innych po-

czucie niezależności, wygoda i  ele-
ment budujący estetykę wnętrza 
– schody.  To detal konstrukcyjny nie-
zbędny w budynkach o dwóch, trzech 
czy nawet więcej kondygnacjach.  
Schody w  zależności od koncep-
cji architektonicznej mogą stano-
wić główny, centralny, przykuwający 
uwagę szczegół projektu domu, być 
skromnie sprowadzone do bocznej, 
mniej widocznej przestrzeni miesz-
kalnej czy wreszcie zostać zupełnie 
ukryte w klatce schodowej. Mogą sta-
nowić ciężką monolityczną betonową 
konstrukcję, jak również tworzyć ażu-
rową, lekką formę np. ze stali, szkła 
albo drewna.

Niezależnie od tego, jakiego rodzaju 
schody przewidzieliśmy w  naszym 
domu, zawsze znajdzie się pod nimi 
przestrzeń, która stanowi nie lada wy-
zwanie i narzuca użytkowe pytanie – za-
gospodarować czy pozostawić pustą?

MONOLITYCZNIE, 
ALE BARDZO PRAKTYCZNIE
Decyzję, czy warto wykorzystać 
strefę pod skosem schodów, z  pew-
nością warunkować będzie ilość wol-
nego miejsca w domu na tzw. przecho-
wywanie oraz wielkość rodziny i zwią-
zane z tym bogactwo przedmiotów 
wymagających pomieszczeń gospo-
darczych. Jeśli cierpimy na ich nie-
dobór, doskonałym rozwiązaniem bę-
dzie zabudowa miejsca pod schodami 
w  formie praktycznych i estetycznych 

schowków. Pusta kaskadowa prze-
strzeń pod stopniami doskonale bo-
wiem nadaje się do litej i pełnej za-
budowy. Wszelkie rozwiązania w po-
staci zamykanych szafek, pojemnych 
szuflad czy szafek cargo to popularne 
propozycje do montażu właśnie w tej 
strefie. Schody często są dość szero-
kie, co sprawia, że przestrzeń pod ta-
kim skosem jest do wykorzystania nie 
tylko w  górę, ale również na głębo-
kość. Pomysłowe zorganizowanie 
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wspomnianego miejsca może być 
wyzwaniem o  niepowtarzalnym wa-
lorze dekoracyjnym. Zastosowanie 
do zabudowy płyt meblowych, okła-
dzin i kolorów nawiązujących do in-
nych mebli w  pomieszczeniu może 
być ciekawym zabiegiem aranżacyj-
nym. Zamknięcie przestrzeni pod 
schodami monolityczną zabudową bę-
dzie z pewnością trafniejszym rozwią-
zaniem tam, gdzie schody są mniej wi-
doczne – znajdują się w holu, koryta-
rzu, wychodzą na przedpokój. Tu do-
skonale sprawdzą się praktyczne, 
łatwo dostępne, wysuwane pojem-
niki np. na buty, torebki, akceso-
ria sportowe, gadżety podróżne czy 
zabawki i  artykuły dla zwierzaków. 
Pod schodami w ciągach komunika-
cyjnych schowamy bez trudu rzeczy 

mniej estetyczne, tak by nie rzucały się 
w oczy. W wysokich skosach mogą się 
zmieścić pionowe schowki w  formie 
podręcznej szafy, które z  powodze-
niem pomieszczą garderobę wierzch-
nią. To również miejsce w sam raz na 
takie akcesoria gospodarcze jak od-
kurzacz czy deska do prasowania.

AŻUROWA LEKKA FORMA 
NA RZECZ ESTETYKI
Tam, gdzie schody są elementem wy-
stroju wnętrza, mają ciekawy kształt 
i  wokół nich skupia się koncepcja 
aranżacyjna, przestrzeń pod nimi musi 
być starannie zaplanowana, by nie zbu-
rzyć harmonii oraz nie przytłoczyć za-
budową, a cieszyć i dopełniać miesz-
kanie estetyką. Dlatego w  miejscach 
pod tego typu schodami sprawdzą się 

schowki ażurowe o lekkiej otwartej for-
mie. W  takich przestrzeniach świet-
nie będą wyglądać np. biblioteki, ze-
stawy półek na bibeloty czy domowe 
oranżerie. Wyższe skosy, tam gdzie 
w  domu zaprojektowano wysokie 
kondygnacje, będą doskonałym miej-
scem do organizacji niewielkich kąci-
ków biurowych. W  dobie pracy zdal-
nej poszukiwanie dogodnych prze-
strzeni na aranżację minibiura stało 
się koniecznością. 
Wysokie skosy pod schodami to 
również miejsce, gdzie możemy za-
proponować niewielkie siedziska 
i  atrakcyjne akcesoria wypoczyn-
kowe. Bez trudu stworzymy tu po-
mysłowe strefy hobby – np. kącik ro-
bótek ręcznych czy kącik zabaw dla 
maluchów.
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TEN KAMIEŃ JEST INSPIRACJĄ NIE 
TYLKO DLA ARTYSTÓW, JEGO UROK 
DOCENIAJĄ TEŻ ARCHITEKCI. NALEŻY 
DO NAJBARDZIEJ SZLACHETNYCH 
OKŁADZIN STOSOWANYCH DO 
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ – KAŻDEMU 
DODAJE URODY I PRESTIŻU. RÓWNIE 
PIĘKNY JAK NATURALNY MOŻE 
BYĆ MARMUR ODWZOROWANY 
NA PŁYTKACH CARVINGOWYCH. 

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

MARMUR
o wielu obliczach
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Rynek okładzin kamiennych 
nigdy jeszcze nie był tak bo-
gaty – do dyspozycji mamy 

liczne odmiany granitu, bazaltu, 
onyksu, trawertynu, piaskowca czy 
łupka, lista jest znacznie dłuższa. 
Wszystkie one z  chęcią są wyko-
rzystywane w aranżacji wnętrz. Ce-
nimy je za trwałość, szlachetność, 
wyjątkowość. Jednak bezsprzecznie 
prym wśród nich wiedzie marmur. 
Posadzki, ściany czy blaty z  tego 
materiału są obecne we wnętrzach 
od tysiącleci. Kojarzą się nam nie 
tylko ze światem antycznym, kla-
sycystycznym pałacem czy moder-
nistyczną willą, ale też ze współcze-
snymi aranżacjami w każdym stylu. 
Neutralność i ponadczasowość tego 
kamienia sprawia, że wykonane 
z niego detale mogą być elementem 
wnętrz rustykalnych, klasycznych, 
glamour, a także minimalistycznych 
czy loftowych. 

JEDYNY W SWOIM RODZAJU
Znakiem rozpoznawczym marmuru 
jest charakterystyczny żyłkowany 
wzór. Rysunek może być bardzo wy-
raźny w postaci długich „żył” lub też 
znacznie delikatniejszych rzadko 
rozsypanych i  prawie niewidocz-
nych przebarwień. Podłużne uży-
lenia są pochodną warstwowej bu-
dowy tej skały. Marmurowi przypi-
sana jest również jasna kolorystyka, 
najczęściej w odcieniach bieli, która 
uznawana jest za klasykę. Jego oj-
czyzną jest region basenu Morza 
Śródziemnego. Do najbardziej deko-
racyjnych i szlachetnych wśród bia-
łych marmurów z pewnością należy 
ten pochodzący z  włoskiej Carrary, 
który wyróżnia czysta lub jedynie 
pokryta delikatnymi przebarwie-
niami powierzchnia. Za jej sprawą 
wnętrze staje się nie tylko eleganc-
kie, ale też optycznie większe i bar-
dziej świetliste. Równie efektowny, 
chociaż mniej oczywisty może być 
marmur w odcieniach szarości aż po 
ciemny grafit, który doskonale wpi-
suje się w panujące obecnie trendy 
aranżacyjne. Szary marmur jest czę-
sto bogato użyłkowany, co dodat-
kowo czyni go atrakcyjnym elemen-
tem wykończenia wnętrz minima-
listycznych czy industrialnych. 
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Skały w tej gamie kolorystycznej są 
sprowadzane m.in. z Indii oraz Hisz-
panii. Do klasyki można też zaliczyć 
marmury w  odcieniach beżu, które 
są nie tylko uniwersalne, ale też do-
dają wnętrzom ciepła i przytulności. 
Mniej popularne są elementy wy-
kończenia z marmuru w kolorze żół-
tym, różowym czy zielonym.

SIŁA KAMIENIA
Marmur jest powszechnie uważany 
za mniej trwały niż np. granit. Jed-
nak dzięki temu, że jest skałą dosyć 
miękką, doskonale nadaje się do ob-
róbki. Przy wyborze tego materiału 
pamiętajmy, że marmur marmurowi 
nierówny. Wpływ na jego właściwo-
ści mają proporcje minerałów skało-

twórczych. Marmur powstał z  prze-
obrażenia skał wapniowych lub rza-
dziej dolomitów. Ze względu na pa-
rametry techniczne szczególnie 
uważnie należy wybierać marmur 
na posadzki czy blaty. Rozwagi wy-
maga też jego wybór do wykończe-
nia łazienki. Każdy rodzaj marmuru 
ma charakterystyczną dla siebie gę-
stość, odporność na ściskanie oraz 
wytrzymałość na zginanie. Z zasady 
wyróżnia je wysoka twardość, która 
w 10-stopniowej skali Mosha wynosi 
6-7. Jego nasiąkliwość waha się od 0 
do 2%. Są także odmiany, które do-
brze znoszą nie tylko mróz, ale też wy-
sokie temperatury. Mimo to nie poleca 
się go do zastosowań zewnętrznych 
– pod wpływem warunków atmosfe-

rycznych matowieje, może też ulec 
wietrzeniu. Pamiętajmy też, że mar-
mur może się ścierać i matowieć, po-
krywając się drobną siatką rys. Mar-
mur łatwo się plami, dlatego po ułoże-
niu należy go zabezpieczyć środkiem 
impregnującym.  

CERAMICZNA ALTERNATYWA
Jak widać naturalny marmur – szcze-
gólnie źle dobrany do funkcji, jaką 
ma pełnić – może się nie spraw-
dzić. Z  tych względów, a  także z  po-
wodu wysokiego kosztu tego ka-
mienia (cena m2 waha się od 300 do 
2000  zł) często zamiast niego wybie-
ramy płytki ceramiczne z tym wzo-
rem. Dzisiaj dominują gresowe, które 
mają doskonałe parametry techniczne 
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– wyjątkowo niską nasiąkliwość (ok. 
0,5%), wysoką odporność na ścieranie 
i  zarysowania czy mrozoodporność. 
Łatwo znaleźć odpowiednie do łazie-
nek czy innych miejsc narażonych na 
wilgoć lub ścieranie. W  przeciwień-
stwie do wielu rodzajów marmuru 
nowoczesne płytki nie wchłaniają za-
brudzeń i nie plamią się, dzięki czemu 
unikniemy ich impregnacji. Ich atu-
tem są też modne wielkie formaty, 
których wymiary obok atrakcyjnego 
wzornictwa zacierają granice między 
naturalnym kamieniem a  ceramiką. 
Nie bez znaczenia jest też koszt płytek 
–  ich cena jest znacznie niższa. 

PERFEKCYJNE CARVINGOWE
Sprzymierzeńcem w  tworzeniu cera-
miki idealnie odwzorowującej mar-
mur są nowoczesne technologie. Dzi-
siaj najwierniej odtwarza się ten ka-
mień dzięki carvingowi. Jest to cy-
frowa technologia nakładania wzoru za 
pomocą żłobień. Wzory mogą być war-
stwowane, powtarzane lub zmieniane, 
co sprawia, że dotykając powierzchni 
płytki, możemy wyczuć „naturalne” 
charakterystyczne dla marmuru żyły 
czy spękania. Cyfrowy proces nakła-
dania wzoru sprawia również, że ry-
sunek na powierzchni płytki jest nie-
powtarzalny. Taka technika pozwala 
na uzyskanie niezwykłej dokładności 
graficznej. Płytki carvingowe idealnie 
odtwarzają także sposób wykończenia 
charakterystyczny dla polerowanego 
marmuru, wiernie odwzorowując 
także typowe dla takich kamiennych 
powierzchni niedociągnięcia w  po-
staci nierównomiernie naniesionego 
poleru. Metr kwadratowy okładziny 
można kupić już za ok. 80 zł, a więc 
znacznie taniej niż marmuru.

WPŁYW NA TRWAŁOŚĆ 
MARMURU MA TAKŻE 

WYTRZYMAŁOŚĆ 
MECHANICZNA BLOKU 
KAMIENNEGO, JEGO 

GĘSTOŚĆ ORAZ SPOSÓB 
CIĘCIA KAMIENIA.
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DUŻE OKNA 
ZREWOLUCJONIZOWAŁY 
ODBIÓR PRZESTRZENI. 
DZIĘKI WIELKIM 
PRZESZKLENIOM ŚWIAT 
ZEWNĘTRZNY NIEMAL 
NIEZAUWAŻALNIE WNIKA 
DO DOMU, 
A NIETYPOWE FORMATY 
OKIEN KADRUJĄ WIDOKI, 
UATRAKCYJNIAJĄC TYM 
SAMYM WNĘTRZA.

zacierające granice

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

OKNA
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zacierające granice

Wielkoformatowe przeszkle-
nia oraz oryginalne kształty 
okien stały się znakiem 

rozpoznawczym współczesnej archi-
tektury, i  to zarówno budynków jed-
norodzinnych, jak i wielorodzinnych. 
Dominują rozwiązania panoramiczne 
czy wręcz przeszklone elewacje. Rów-
nie modne są okna pasmowe, narożne, 
rozetowe czy portfenetry. Duże prze-
szklenia zmieniają nasze myślenie 
o  domu jako zamkniętej przestrzeni. 
Sprawiają, że granica między wnę-
trzem a  otoczeniem staje się płynna. 
Zmieniają też odbiór pomieszczeń 
– stają się one bardziej przestronne, 
przez co również atrakcyjne, więcej 
jest w nich światła, a widoki stają się 
elementem aranżacji. 

OKNA JAK ŚCIANY
Coraz częściej można spotkać się 
z  projektami, w  których przeszkle-
nia są proporcjonalnie większe niż 
lity mur. W wersji skrajnej tafle szkła 
wypełniają całe ściany południowe. 
Szklane ściany to trend tego sezonu. 
Można też spotkać się z  rozwiąza-
niami, w których okna płynnie „prze-
pływają” na sąsiednią elewację – naj-
częściej z południowej na zachodnią. 

Przeszklenia narożne sprawiają, że 
dom zyskuje nowy wymiar – „prze-
rwany” szybą narożnik dodaje bryle 
lekkości. W roli przeszklonych ścian 
lub ich dużych fragmentów wyko-
rzystuje się wieloelementowe drzwi 
balkonowe, fiksy, czyli okna nieotwie-
rane. Ze względów energooszczęd-
nych stosuje się przeszklenia  bez po-
działów, co ułatwia zachowanie lep-
szych parametrów cieplnych. Zamó-

wienie nawet ogromnych okien jest 
dzisiaj bezproblemowe – za sprawą 
nowoczesnych ram są bardzo sta-
bilne konstrukcyjnie.

DUŻE I ENERGOOSZCZĘDNE
Trend związany z  energooszczędno-
ścią wskazuje, że okna to element 
domu, który służy nie tylko jego este-
tyce czy doświetleniu wnętrz, ale także 
pozyskiwaniu naturalnej energii. 
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Dlatego też we współczesnych do-
mach wielkość, forma i usytuowanie 
przeszkleń na ścianach zewnętrznych 
jest podporządkowana tej funkcji. 
Z tego powodu najbardziej przeszklona 
jest zazwyczaj elewacja południowa 
– najwięcej energii pozyskują okna 
przy odchyleniu ściany od osi połu-
dnia o  15°. Aspekt estetyczny rów-
nież ma znaczenie – w domach ener-
gooszczędnych o  zwartej, kubicz-
nej bryle to okna stanowią wyróżnik 
formy architektonicznej. Jednak po-
większanie powierzchni przeszklo-
nych we współczesnym budynku 
nie może odbywać się kosztem strat 
energii. Przy coraz bardziej restryk-

cyjnych wymaganiach co do termo-
izolacyjności przegród również okna 
muszą odpowiadać tym wymogom. 
Warunki techniczne WT 2021 roku za-
kładają, że współczynnik U okien nie 
może przekraczać Uw = 0,9 W/(m2·K) 
(norma okna pasywnego to obec-
nie Uw na poziomie nie wyższym niż 
0,8 W/(m2·K).  

CIENKIE PROFILE I MODNE 
KOLORY RAM
Zacieraniu granic między światem 
zewnętrznym a wnętrzem służy rów-
nież moda na „odchudzenie” okien-
nych ram profili. Popularne stały się 
modele o  minimalistycznym desi-

gnie – mają one przede wszystkim 
cieńsze niż dotychczas ramy i  węż-
sze profile okienne, ale też niewi-
doczne zawiasy, płaskie uszczelki 
pasujące do koloru profilu, ele-
ganckie i  nierzucające się w  oczy 
klamki, ukryte progi w drzwiach ta-
rasowych, a  nawet –  w  niektórych 
przypadkach –  tzw. ukryte skrzy-
dła, które wyglądają jak nieotwie-
rane fiksy ze stałym szkleniem. 
Rozwiązania te, zwłaszcza w  przy-
padku okien o  dużych rozmiarach 
i  drzwi tarasowych, pozwalają na 
lepsze doświetlenie wnętrza promie-
niami słonecznymi, a także dogrzanie 
go w  okresie zimowym. Im cieńsza 
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Inwestorzy oczekują też od nowoczesnej stolarki komfortu akustycznego, 
łatwości obsługi, bezproblemowej konserwacji oraz innych funkcjonalności, 
takich jak choćby wspomaganie wentylacji. Branża okienna nie pozostaje 
także obojętna na szybki rozwój technologiczny, dlatego popularne są systemy 
inteligentnego domu, które pozwalają m.in. na zdalne sterowanie oknami 
i drzwiami. Zamiast wyjątkiem zaczną się one stawać w nowoczesnych 
budynkach standardem, ich cena jest coraz bardziej przystępna. Okna można 
otwierać, uchylać lub zamykać za pomocą np. przycisku na ścianie, zdalnego 
pilota bądź aplikacji w smartfonie. Do systemu sterowania można włączyć 
również rolety zewnętrzne lub rolety czy żaluzje wewnątrz budynku, operując 
nimi wedle uznania zależnie od pogody czy pory dnia.  

  
2

 REKLAMA 

Technika w służbie dużych przeszkleń

jest rama okna, tym większa jest po-
wierzchnia szyby, dzięki czemu do-
mownicy mogą cieszyć się w  więk-
szym stopniu widokami na zewnątrz. 
Wśród  najmodniejszych kolorów 
ram króluje czerń – okna z  ciem-
nymi ramami są nie tylko niezwykle 
eleganckie, ale też minimalistyczne 
i  dodają budynkowi luksusowego 
charakteru. Doskonale sprawdzą 
się w budownictwie w różnym stylu 
– zarówno w nowoczesnych „stodo-
łach”, jak i klasycznych domach na-
wiązujących do zabytkowych bu-
dynków. Niemniej od czerni popu-
larnym kolorem okien w 2021 roku 
jest biel. Coraz chętniej sięgają po 
białe okna (szczególnie z  cienkimi 
ramami i w wielkich formatach) ar-
chitekci oraz inwestorzy budynków 
nowoczesnych. Wraca również moda 
na ramy w kolorze naturalnego,  ja-
snego drewna. W  ofertach produ-
centów okien PVC nie brakuje pro-
pozycji imitujących bielone czy 
zszarzałe drewno oraz ciepłych, ale 
jasnych odcieni dębu czy buku. 
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RÓŻE TO DOSTOJNE I NIEZWYKLE 
UROCZE KWIATY. W OGRODACH 
KRÓLUJĄ W LECIE, ALE LUBIMY JE TEŻ 
ZAPRASZAĆ DO WNĘTRZ. DOSKONALE 
NADAJĄ SIĘ DO TWORZENIA 
KWIATOWYCH KOMPOZYCJI W INNEJ 
FORMIE NIŻ KLASYCZNY BUKIET 
W WAZONIE. ZACHĘCAMY DO ZABAWY 
I FLORYSTYCZNYCH IMPROWIZACJI 
Z KRÓLOWĄ OGRODU.

DIY
ZRÓB TO SAM

1

Różany miniogród

Do przygotowania nietypowej różanej 
dekoracji z nutką lasu będą potrzebne:

 niewielki kawałek pnia z wydrążonym 
wnętrzem. Możemy taki ciekawy fragment 
drewna znaleźć samodzielnie w lesie, 
wyczyścić i lekko oszlifować. Jednak wiele 
stoisk z dodatkami ogrodowymi oferuje 
już gotowe pojemniki z naturalnych pni 
(wydrążone polana np. brzozy) lub doniczki 
do złudzenia imitujące naturalne drewno. Bez 
trudu dobierzemy estetyczny model na ten cel;

 mech leśny albo mech lub chrobotek 
dekoracyjny; 

 świeże róże cięte, najlepiej nie w pełni 
rozwinięte, te czerwone będą mocno 
kontrastować z zielonym mchem;

 gąbka florystyczna;
 nożyczki i nożyk ogrodniczy.
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AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

Zaczynamy od przygotowania gąbki florystycznej. Musimy 
dociąć ją tak, by dość szczelnie i stabilnie wypełniła 
wnętrze pnia – jeśli jest ono nierówne, gąbkę warto 
pociąć na mniejsze kawałki i wypełnić nią otwór na ścisk.

Przestrzenie wolne i szczeliny pomiędzy gąbką a pniem 
wypełniamy mchem, następnie układamy go na wierzchu 
między łodygami, tak by zamaskować gąbkę.

Kompozycję różaną możemy przygotować zarówno w wersji 
niskiej, tak by łodygi kwiatów były niewidoczne, a kwiatowa 
dekoracja stanowiła układ w stylu biedermeier, jak i...

...w wersji wysokiej, mniej zwartej, kaskadowej, gdzie 
naturalny kształt oraz faktura pnia są bardziej widoczne 
i wyraźniejszy jest dekoracyjny walor zielonego mchu.

Różaną dekorację z powodzeniem możemy prezentować 
we wnętrzu, ale może ona stanowić również ozdobny 
akcent na parapecie zewnętrznym, w przestrzeni balkonu 
czy tarasu.

Gąbkę zwilżamy, najlepiej wykorzystując rozpylacz 
ogrodniczy. Róże kolejno przycinamy pod kątem, tak by 
łodygi były ostro zakończone. Pozwoli to na łatwe wbijanie 
kwiatów. Osadzamy je mocno, jeden przy drugim.

4 5

6 7

Akcesoria dekoracyjne, które ułatwią przygotowanie takiej ozdoby, a także 
stosowne narzędzia znajdziesz w sklepach PSB Mrówka.

2 3

Różany miniogród
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ZNISZCZONE OGRODZENIE 
NEGATYWNIE WPŁYWA NA 
ODBIÓR CAŁEJ POSESJI. 
DLATEGO JAK NAJSZYBCIEJ 
ZADBAJMY O JEGO WYGLĄD 
I STAN TECHNICZNY. CIEPŁE 
LETNIE DNI TO DOSKONAŁA 
PORA NA PRZEPROWADZENIE 
PRAC RENOWACYJNYCH 
I ODERWANIE SIĘ OD PRACY 
ZDALNEJ. A MOŻE DZIECI 
ODSUNĄ SIĘ OD MONITORA?

Odnowa czy od nowa?

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

OGRODZENIE
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Czy ogrodzenie działki 
jest niezbędne?
Wymóg ogrodzenia działki 
obowiązuje wyłącznie podczas 
trwania budowy domu – po 
to, aby chronić postronne 
osoby przed ewentualnymi 
niebezpieczeństwami. W żadnych 
innych przypadkach prawo 
budowlane nie narzuca budowy 
ogrodzenia. Zatem teoretycznie 
nie musimy stawiać parkanu wokół 
naszej posesji. Jednak mało osób 
decyduje się na takie rozwiązanie, 
ponieważ wówczas trudno 
o poczucie prywatności i ochronę 
mienia przed niepożądanymi 
osobami czy zwierzętami. 
Ogrodzenie, chociaż nie jest 
obowiązkowe, staje się więc 
integralną częścią budynku.

Ogrodzenie domu nie 
tylko pełni funkcję deko-
racyjną. Przede wszyst-

kim wyznacza granice działki i sta-
nowi barierę dla nieproszonych 
gości. Powinno więc być solidne 
oraz  estetyczne, dobrze też, aby 
harmonizowało z  architekturą bu-
dynku oraz ogrodowymi nasadze-
niami. Niestety po kilku latach nie-
ustannego destrukcyjnego działa-
nia warunków atmosferycznych 
praktycznie każdy parkan wymaga 
prac renowacyjnych. Może się też 
zdarzyć, że usterki są tak poważne, 
że korzystniejsze będzie wzniesie-
nie nowego ogrodzenia. 

SAMODZIELNA 
RENOWACJA
Ogrodzenie drewniane niszczeje 
pod wpływem wilgoci, traci ko-
lor na skutek promieniowania UV, 
a  w  miejscach zacienionych pora-
sta je mech i  glony. Aby poprawić 
jego wygląd, za pomocą papieru 
ściernego usuwamy resztki farb, la-
kierów czy zmurszałą warstwę. Na-
stępnie powierzchnię oczyszczamy 
z  kurzu i  odtłuszczamy. Dopiero 
wtedy możemy drewno pokryć od-
powiednim środkiem – impregna-
tem, olejem czy lakierem. Liczba 
warstw preparatu powinna być do-
stosowana do zaleceń producenta. 
Pamiętajmy jednak, że taki zabieg 
należy powtarzać co kilka lat.
Podobnie postępujemy z  ogrodze-
niem metalowym. Jeśli nie jest kom-

pletnie skorodowane, możemy je 
pomalować, oczywiście po wcze-
śniejszym oczyszczeniu powierzchni. 
Niewielkie ogniska korozji usu-
wamy drucianą szczotką, papierem 
ściernym, do większych przyda się 
szlifierka. Łuszczącą się starą po-
włokę zdzieramy szpachelką. Mo-
żemy również użyć preparatów do 
usuwania farby – sprawdźmy jed-
nak na opakowaniu, czy mogą być 
stosowane na metalowe powierzch-
nie. Ogrodzenie musimy jeszcze 
odtłuścić. Aby prace przebiegały 
szybciej, warto do malowania wy-
brać dekoracyjno-ochronną farbę za-
wierającą środki antykorozyjne – nie 
musimy w  tym przypadku stoso-
wać preparatu antykorozyjnego ani 
farby podkładowej.  
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Natomiast renowacja odspojonych 
daszków montowanych na słupach 
ogrodzeniowych lub podmurów-
kach polega na usunięciu pozosta-
łości po kleju montażowym i  po-
nownym przyklejeniu elementów. 
Pamiętajmy, aby stosować wyłącz-
nie mrozoodporny klej!

ROZSĄDNA ROZBIÓRKA
Jeśli drewniane elementy są 
mocno zniszczone, metalowe po-
kryte w  większości głęboką rdzą, 
a  ubytki w  podmurówce znaczne, 
to niestety ogrodzenie będziemy 
musieli rozebrać. Żadne prace re-
nowacyjne nie przywrócą mu es-
tetycznego wyglądu. Warto jednak 
sprawdzić stan poszczególnych de-
tali, np. słupki po odświeżeniu przy-
dadzą się do podtrzymania nowych 
przęseł, a  stary fundament będzie 
stanowił podporę nowego ogrodze-
nia – to spora oszczędność. Oczy-
wiście powtórne wykorzystanie 
podpór punktowych ogranicza nas 
podczas wyboru technologii i  ma-
teriałów, z jakich będzie wykonane 

nowe ogrodzenie. Na przykład, je-
śli pozostawimy słupki, to nie bę-
dziemy mogli postawić pełnego 
muru, ponieważ wymaga on opar-
cia na ciągłym fundamencie. Jed-
nak gdy chcemy całkowicie odmie-
nić oraz unowocześnić otoczenie 
naszej posesji oraz dysponujemy 
odpowiednim budżetem, to raczej 
lepiej jest zdemontować wszystkie 
stare elementy i  postawić parkan 
od podstaw. 

SZCZELNE CZY AŻUROWE?
Wybór ogrodzenia nie jest łatwy. 
Przemyślmy więc dobrze decyzję, 
ponieważ nowa bariera będzie nam 
służyła prawdopodobnie przez kil-
kadziesiąt lat. Jeśli zależy nam na 
skutecznym oraz  całkowitym od-
izolowaniu się od ruchliwej ulicy 
i  ciekawskich przechodniów czy 
sąsiadów, postawmy na ogrodze-

nie pełne. Szczelny mur można 
wykonać np. z kamienia. Efektow-
nie wyglądają piaskowce i  wapie-
nie, ale najtrwalszy jest granit, ba-
zalt i  kwarcyt. Elementy można 
łączyć w  regularne lub nieregu-
larne wzory za pomocą zaprawy ce-
mentowej. Sprawdzonym budul-
cem do szczelnych parkanów są 
także cegły: ceramiczne czy silika-
towe. Taki mur jest także dosko-
nałą ochroną przed hałasem. Mo-
żemy również wykorzystać bloczki 
lub pustaki betonowe. Mają duże 
gabaryty, więc ogrodzenie powsta-
nie szybko. Ciekawym rozwiąza-
niem jest wykorzystanie pusta-
ków gazonowych. Stanowią dobrą 
ochronę przed hałasem i wiatrem, 
ponadto możemy wypełnić je zie-
mią i  posadzić rośliny. Popular-
ność zdobywają gabiony. To kosze 
z  siatki zgrzanej ze stalowego 



Optymalizacja budżetu to jedno 
z wyzwań osób rozpoczynających 
budowę domu czy też remont. 

Nic więc dziwnego, że szukając dobrych 
rozwiązań, zwracamy też uwagę na cenę. 
W tym kontekście warto jednak pamiętać, 
by skupiać się na koszcie długofalowym. 
Mamy na myśli koszty poniesione nie ty-
lko na zakup, ale także utrzymanie, kon-
serwację i ewentualne naprawy zakupion-
ych elementów. Zasada ta dotyczy także 
systemów ogrodzeniowych.

Droższe zakupy
Panele i  siatki oferowane i  promowane 
w  wielu marketach budowlanych kuszą 
bardzo korzystnymi cenami w  porówna-
niu do produktów renomowanych marek. 
W  sytuacji, gdy liczymy każdą wydaną 
złotówkę, oferty te mogą wydać się bardzo 
atrakcyjne. Do momentu, gdy poznamy 
przyczynę wyższej ceny.
A  jest nią proporcjonalnie wyższa ja-
kość.  Panele Betafence, mimo że mogą 
być droższe, przebijają konkurencję wyko-

naniem. Wyróżnia się już użyta stal, która 
poddawana odpowiedniej obróbce (m.in. 
ocynkowaniu) jest jeszcze bardziej trwała 
i  stabilna. Do tego dochodzą unikatowe 
powłoki ochronne: polewka proszkiem 
poliestrowym lub PVC. Ich wykorzystanie 
zapewnia dodatkową wytrzymałość na 
działanie warunków atmosferycznych czy 
urazy mechaniczne.
Systemy Betafence wyróżniają się także 
kompletnością, stąd tak łatwo dobrać 
panele, słupy i  bramy oraz furtki. Każde 
rozwiązanie jest tak zaprojektowanie, by 
gwarantować łatwość montażu i  swobodę 
użytkowania. Spójna konstrukcja przekłada 
się na stabilność systemu, a także elegancki 
wygląd.

… tańsze użytkowanie
Powyższe zalety przekładają się na niższe 
koszty w długim okresie. Przede wszystkim 
ogrodzenia Betafence nie wymagają częstej 
konserwacji i odświeżenia, które to generują 
regularne koszty w tańszych systemach. Po 
drugie większa odporność na uszkodzenia 

czy działania deszczu, mrozu czy wiatru poz-
wala ze spokojem przetrwać każdą zimę, 
bez obawy o wygląd i działanie ogrodzenia 
Wyróżnikiem jest również długa gwaranc-
ja (w  zależności od modelu i  produktu 
– do nawet 20 lat), która także pozwala na 
zaoszczędzenie środków na ewentualne 
naprawy. Pakiet bezpieczeństwa oferowa-
ny przez Betafence potwierdza, że wyższa 
cena zakupu przekłada się na zauważalnie 
większe oszczędności w  kolejnych latach 
użytkowania ogrodzenia.

CeNA I jAKość 
IDą W PArZe, 
ZWłASZCZA 
NA ryNKu 
ProDuKtóW, 
W KtóryCh WIeDZA 
I teChNologIA 
DeCyDują 
o SuKCeSIe. 
W tej gruPIe 
ZNAjDują SIę też 
ogroDZeNIA.

Wykorzystane systemy ogrodzeniowe Betafence: 
Zenturo Pixels, Zenturo Gabion Wall, Nylofor 3D

Koszt dobrego ogrodzenia
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drutu, które zazwyczaj wypełnia 
się szczelnie kamieniami, efek-
townie wygląda drewno czy szkło. 
Pełne ogrodzenie możemy również 
wykonać z  gotowym drewnianych 
lub betonowych paneli. 
Gdy nie chcemy zasłaniać wido-
ków, to możemy zdecydować się 
na ogrodzenie ażurowe. Najczęściej 
składa się z  podmurówki, słupów 
konstrukcyjnych oraz umieszczo-

nych między nimi przęseł. Podmu-
rówkę wykonuje się z  kamieni, 
bloczków i cegieł. Standardowo ma 
ona wysokość 20-30 cm, chociaż 
można spotkać takie, które mają 
nawet 1 m. Słupki ogrodzeniowe 
można wznieść np. z  cegieł lub ze 
stali. Materiał dobiera się do po-
dmurówki lub przęseł. Najczęściej 
spotyka się przęsła drewniane, z że-
liwa, stali lub w  postaci siatki. Wy-
pełnienie może być ułożone w  do-
wolne wzory (proste lub bardzo 
dekoracyjne) i  mniej lub bardziej 
przesłaniać widok z  działki na 
okolicę.

W DOBRYM STYLU
Ogrodzenie jest istotnym elemen-
tem architektonicznym. Powinno 
pasować do naszego domu, kom-
ponować się z  ogrodem i  – jeśli to 
możliwe – nawiązywać do otaczają-

cego krajobrazu. Bariera z kamieni 
i  kutego żelaza będzie więc paso-
wała do tradycyjnych domów. Jed-
nak lepiej nie zestawiać jej z nowo-
czesnym budynkiem. W tym przy-
padku dobrym wyborem będą ga-
biony czy mało zdobione przęsła 
metalowe. Natomiast proste wy-
pełnienia metalowe będą wyglądały 
pretensjonalnie wokół dostojnej re-
zydencji, podobnie jak bogato zdo-
bione w parze ze skromnym domem. 
Kolorystykę ogrodzenia warto do-
pasować do jednego z  elemen-
tów domu: dachu, stolarki okien-
nej czy drzwiowej lub elewacji. Je-
śli mamy problem z  wyborem, to 
skorzystajmy z  porad architekta 
krajobrazu. 
Pamiętajmy, że ogrodzenie nie musi 
być jednolite. Od frontu możemy 
zamontować efektowne przęsła, 
a  pozostałą część otoczyć dużo 
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tańsząsiatką.Tobardzoczęsteroz-
wiązanie, ponieważ pozwala ogra-
niczyćkoszty.

DOBRANE DODATKI
Brama i  furtka to elementy, które
powinny znaleźć się w  każdym
ogrodzeniu. Najwygodniej jest zlo-
kalizować bramę naprzeciwko ga-
rażu, a  furtkę na wprost drzwi wej-
ściowych do domu.Jeślinaszapose-
sjajestdużai mamynatofinanse,
to dobrym rozwiązaniem będzie
montaż dodatkowej bramy gospo-
darczej,np.w celuutworzeniapar-
kingu dla gości czy na potrzeby
dostaw do ogrodu. Przyda się też
druga furtka przy śmietniku, je-
śliznajdujesięonpoprzeciwległej
stroniedziałki.Zgodniez prawem
budowlanym minimalna szerokość 
bramy wjazdowej to 2,4 m, a   furtki 
0,9 m. Jednak lepiej zamontować
szerszą bramę (minimum 4-me-
trową),abybezproblemunapose-
sjęwjechałysamochodydostawcze
np. z  meblami. Do wyboru mamy
modelerozwieralnelubprzesuwne
– jedno- i dwuskrzydłowe.Uwaga!
Bramapowinnaotwieraćsiędowe-
wnątrz posesji, a  mechanizm od-
powiadający za jej działanie musi
znajdować się na terenie należą-
cymdodziałki–niemożeznajdo-
wać się na działce sąsiedniej czy
terenie publicznym.W  przypadku

gdy brama lub jej elementy będą
znajdowały się na terenie działek
sąsiednich, możemy zostać zmu-
szenidojejrozbiórkinapodstawie
nakazu wydanego przez organy
administracyjne.
Jeżeliumiejscowieniebramywjaz-
dowej w  czasie przebudowy ogro-
dzenia będzie zmieniane, należy
pamiętać o  tym, aby uzgodnić to
z zarządcądrogi.Tobardzoważne,
ponieważ właściciel domu jedno-
rodzinnegonie może dowolnie usy-
tuować wyjazdu ze swojej posesji 
na drogę publiczną. Może to rzu-
tować na bezpieczeństwo ruchu
drogowego.

W zgodzie 
z przepisami
Budowa, przebudowa, a także 
remont ogrodzenia to prace, 
które nie wymagają zgłoszenia, 
o ile jego wysokość nie 
będzie przekraczała 2,2 m. 
Dotyczy to również ogrodzenia 
od strony drogi publicznej. 
Ogrodzenie takie powinno mieć 
jednak tradycyjną formę. Jeżeli 
w całości lub częściowo będzie 
pełnić funkcję muru oporowego, 
to należy uzyskać pozwolenie na 
budowę w celu przeprowadzenia 
jego przebudowy. Przede 
wszystkim parkan musi być 
bezpieczny – nie może stwarzać 
zagrożenia dla bezpieczeństwa 
ludzi i zwierząt. Między innymi 
dlatego na ogrodzeniach, 
których wysokość jest mniejsza 
niż 1,8 m, nie wolno montować 
żadnych ostrych zakończeń, 
w tym drutów kolczastych, szkła 
tłuczonego czy innych ostrych 
materiałów (nie dotyczy to 
jedynie ogrodzeń przy zakładach 
karnych i aresztach śledczych). 
Co ważne, ogrodzenie powinno 
znajdować się w całości na 
działce, którą grodzi. Wyjątkiem 
jest sytuacja, gdy właściciele 
sąsiednich działek dojdą do 
porozumienia i płot będzie 
wspólny dla dwóch posesji 
położonych na sąsiadujących 
ze sobą działkach. W takiej 
sytuacji ogrodzenie stawiane 
jest na osi wydzielającej obie 
działki. W innym przypadku 
naruszenie granicy może wiązać 
się z oskarżeniem o naruszenie 
własności nieruchomości dla 
sąsiedniej działki.
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MALOWANIE DREWNIANYCH MEBLI, OGRODZEŃ 
I BALUSTRAD TO ZAJĘCIE DLA UWIELBIAJĄCYCH PRACE 
W PLENERZE. NAJWIĘKSZĄ KREATYWNOŚCIĄ MOŻEMY 
WYKAZAĆ SIĘ, PRZEMALOWUJĄC TE ELEMENTY NA 
DZIAŁKACH LETNISKOWYCH I SIEDLISKACH WIEJSKICH 
– TUTAJ MAMY PEŁNĄ SWOBODĘ W DOBORZE KOLORÓW! 

dostaje blasku 
i koloru

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

DREWNO
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dostaje blasku 
i koloru

DREWNO Chcąc przemalować drew-
niane meble lub elementy 
małej architektury ogrodo-

wej, stwórzmy taką atmosferę, by 
praca ta stała się przyjemnością nie 
tylko dla nas, ale innych członków 
rodziny, których w nią wciągniemy. 
Nie musimy pomalować wszyst-
kiego w najbliższy weekend – prace 
możemy rozłożyć na następne, prze-
cież długie lato przed nami, a  na 
działce nigdzie nam się nie spieszy! 
Jednak zabawa zabawą, pamiętajmy 
także o  odpowiednim przygotowa-
niu podłoża – stare łuszczące się po-
włoki na drewnie trzeba najpierw 
dokładnie usunąć, powierzchnie od-
tłuścić, wysuszyć i  dopiero potem 
malować. 

DOBRE FARBY, OLEJE 
I IMPREGNATY CZYNIĄ CUDA 
Środki do impregnacji i koloryzacji 
drewna potrafią odmienić każdy, na-
wet bardzo zniszczony element ma-
łej architektury oraz  ogrodowy me-
bel. Dzięki nim nadamy nowe ży-
cie przyblakłym po zimie altanom, 
ogrodzeniom czy donicom. Do nie-
dawna korzystaliśmy w  tym celu 
głównie z  bejc i  impregnatów do-
stępnych w  kolorach odwzorowu-
jących naturalne drewno. Aktual-
nie dostępne nowoczesne farby do 
drewna przyciągają atrakcyjną ko-
lorystyką, daleko odbiegającą od ze-
stawu barw typowych dla środków 
do drewna. Producenci farb prześci-
gają się w  nadawaniu nazw ich ko-
lorom – nikogo nie zdziwi odcień 
„pachnącego jałowca”, „chabrowego 
pola” czy „aromatycznej szałwii”. 
Nazwy te nie tylko przemawiają do 
naszej wyobraźni, ale też pobudzają 
inne zmysły. Co ciekawe, są to zwy-
kle farby stworzone z  myślą o  de-
koracji i  ochronie różnorodnych po-
wierzchni.  Sprawdzą się doskonale 
w przypadku malowania elementów 
wykonanych nie tylko z drewna, ale 
też z  ceramiki, metalu, aluminium, 
ocynku, powłok galwanicznych czy 
PVC. Oznacza to, że za pomocą jed-
nego produktu z łatwością odnowimy 
meble wypoczynkowe, system ryn-
nowy, ramy okien i balustradę. Środki 
te nie wymagają zastosowania pod-
kładu, nawet w  przypadku metali 

nieżelaznych, mogą być nanoszone 
bezpośrednio na oczyszczone, odpy-
lone podłoże, a ich innowacyjna for-
muła  zapewnia wysoką odporność 
malowanej powierzchni na nieko-
rzystne warunki atmosferyczne oraz 
uszkodzenia mechaniczne. 
Kolor drewna odmienimy również, 
korzystając z  nowoczesnych ole-
jów koloryzujących. Zawarty w oleju 
pigment sprawia, że impregnacja 
jest mocniejsza niż olejem natural-
nym, drewno nie jest tak podatne na 
promieniowanie UV,  a  i wilgoć jest 
przez nie mniej wchłaniana. 
Nowoczesne środki oferują kilka 
rodzajów wykończenia drewna: sa-
tynowe, metaliczne i  piaskowe, co 
otwiera przed nami zupełnie nowe 
możliwości kreacyjne. Nic, tylko 
brać za pędzel i do dzieła!

IMPREGNATY, BEJCE, 
LAZURY I LAKIEROBEJCE 

MOGĄ ZMIENIAĆ 
NATURALNY KOLOR 

DREWNA, ALE ZAWSZE 
WYDOBYWAJĄ RYSUNEK 

JEGO USŁOJENIA. 
WYBIERAJĄC KRYJĄCE 
FARBY DO DREWNA, 

UZYSKAMY JEDNOLITĄ 
POWIERZCHNIĘ. 

 FO
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MALOWANIE DREWNA NA DZIAŁKACH I W SIEDLISKACH
Drewniane ściany i oblicówki
W przeciwieństwie do mebli ogrodowych, stałych 
elementów architektury nie da się przechować w suchym 
pomieszczeniu, przez co są narażone na działanie 
zmiennych warunków atmosferycznych przez cały 
rok. Dlatego też oprócz nadania koloru, tak ważne jest 
właściwe zabezpieczenie drewna. Wodorozcieńczalne 
impregnaty mają działanie grzybobójcze, owadobójcze 
oraz ogniochronne, ponadto można od razu wybrać środek 
koloryzujący. Można też drewno najpierw zaimpregnować, 
a następnie pomalować akrylową farbą do drewna. Na 
elewacji stosuje się też bejce, Znaczenie ma środek, którym 
powierzchnia była malowana poprzednio. Jeśli farbą 
na bazie lakieru lub rozpuszczalnika, elewacja może się 
łuszczyć – wówczas należy najpierw zedrzeć starą warstwę. 
Malowana powierzchnia zawsze powinna być czysta, 
sucha, odtłuszczona i niełuszcząca się. 

Renowację drewnianego ogrodzenia powinniśmy zacząć 
od przeprowadzenia diagnozy stanu desek i starej 
powłoki. Jeśli drewno miejscami wyblakło, a powłoka 
jest popękana lub złuszczona, trzeba ją zeszlifować. Przy 
niewielkich powierzchniach wystarczy przetarcie papierem 
ściernym granulacji 100-120.  
W przypadku gdy ogrodzenie otacza całe podwórko, lepiej 
postawić na mechaniczną szlifierkę, bo płaszczyzna, którą 
trzeba wyczyścić, jest bardzo duża. Na koniec pozbywamy 
się piasku czy pyłu, używając szczotki o sztywnym włosiu. 

Do pomalowania ogrodzenia bardzo często polecane 
są impregnaty dekoracyjne. Mają tę zaletę, że są wydajne, 
łatwe w aplikacji, nie wymagają dużej wprawy w użyciu 
i zazwyczaj są dostępne w szerokiej gamie kolorów. 
Zwróćmy uwagę, ile warstw preparatu należy położyć 
– niektóre wymagają nakładania tylko jednej, a nie dwóch 
czy trzech. To szczególnie ważne, jeśli mamy do czynienia 
z dużą powierzchnią, ponieważ oszczędza to nasz czas. 
Jeśli elementy drewniane są poważnie uszkodzone, 
to należy je zdjąć i zastąpić nowymi.

Ogrodzenia i bramy
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 Meble tarasowe 
i balkonowe
Oferta preparatów dedykowanych 
do mebli drewnianych jest szeroka. 
Najpopularniejszym wyborem 
jest bejca, głównie ze względu na 
efekt, który atrakcyjnie eksponuje 
strukturę drewna, ale też łatwość 
w użyciu. Ponadto w przypadku 
podniszczonych mebli środek 
ten bardzo dobrze wyrównuje 
kolorystykę drewna, przywracając 
mu jednocześnie dawny blask. 
Popularnością cieszą się 
również lakiery. Są dobrym wyborem, 
jeśli zależy nam na zachowaniu 
oryginalnej struktury i kolorystyki 
drewna. W odróżnieniu od bejcy 
nie wyrównują one barwy mebli. 

Huśtawki, sprzęty 
rekreacyjne, balustrady
Drewnianą huśtawkę możemy 
pokryć emaliami akrylowymi, 
które sprawdzą się zarówno 
w przypadku drewna krajowego, 
jak i egzotycznego. Zabezpieczają 
one drewno dzięki zawartym w nich 
żywicom akrylowym. Emalie są 
wodorozcieńczalne, wydajne i szybko 
schną. Przed użyciem preparatu 
należy zagruntować podłoże i nałożyć 

Doskonale sprawdzą się, gdy chcemy 
zachować maksymalnie naturalnie 
wyglądające drewno. Zwolennicy 
jednolitych powierzchni i bardziej 
nasyconych odcieni sięgają po farby 
akrylowe do drewna, które wyróżniają 
się mocniejszym kryciem niż bejca 
oraz intensywniejszą kolorystyką. 

Donice i skrzynki 
na kwiaty
W zależności od efektu, jaki 
będziemy chcieli nadać drewnu, 
dobieramy odpowiedni preparat 
wykończeniowy. Wybór jest bardzo 
duży. Aby zachować naturalny 
wygląd i walory usłojenia drewna, 
możemy użyć impregnatu, oleju, 
lakierobejcy lub lakieru. Środki te 
mogą być transparentne, mogą też 
nadać powierzchni określony kolor, 
np. imitujący drewno egzotyczne. Jeśli 
chcemy uzyskać efekt kryjący i wyraźną 
barwę, dobrze jest zastosować kryjącą 
farbę do drewna. Warto wybierać takie 
preparaty do konserwacji drewna, które 
zawierają domieszki wosku – donice 
są narażone na kontakt z wilgocią, 
więc dodatkowo przedłużają one ich 
żywotność i naturalny wygląd. 

podkład. Drewnianą huśtawkę 
możemy pokryć także koloryzującym 
impregnatem – zabezpieczy on 
jednocześnie drewno i zmieni jego 
kolor. Gdy chcemy zachować naturalny 
kolor drewna, stosujemy impregnat 
bezbarwny. Najpopularniejsze są 
jednak lakierobejce, które łączą połysk 

z barwą. Odpowiednio dobrane 
nie tworzą łuszczących się pod 
wpływem słońca czy deszczu powłok. 
Najczęściej na drewnianą huśtawkę 
nakładamy dwie warstwy lakierobejcy 
– obowiązująca przerwa między 
nimi jest podana na opakowaniu 
producenta. 
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WYKOŃCZONE JEDNYM 
MATERIAŁEM PODJAZDY 
CZY ŚCIEŻKI OGRODOWE 
SĄ CZĘSTO NUDNE I BEZ 
WYRAZU. NIE MUSZĄ TAKIE 
BYĆ – MOŻNA Z NICH 
WYCZAROWAĆ EFEKTOWNE 
I NIEPOWTARZALNE, 
A PRZY TYM BARDZO 
FUNKCJONALNE TRAKTY 
KOMUNIKACYJNE.

z podwójnym urokiem
NAWIERZCHNIE

Proponowane przez producentów 
materiały nawierzchniowe roz-
budzają wyobraźnię projektan-

tów i inwestorów. Do dyspozycji mamy 
wiele rodzajów okładzin, poczynając od 
licznych wariantów i gatunków kamie-
nia, drewna czy bruku klinkierowego 
po coraz doskonalsze kostki i płyty be-
tonowe, a także modne elementy kom-
pozytowe. Można je łączyć na różne 
sposoby, tak by w  sposób optymalny 
wykorzystać ich atuty.

W ZGODZIE Z ARCHITEKTURĄ 
DOMU
Łączenie różnych materiałów otwiera 
również możliwość budowania kompo-
zycji spójnych z  elewacją domu czy też 
ogrodzeniem posesji. Na różnorodną ma-
teriałowo nawierzchnię warto się zdecy-
dować, gdy architektura domu jest mo-
numentalna i  towarzyszy jej duży pod-
jazd – tak często dzieje się w przypadku 
piętrowych, a przy tym zwartych domów-
-kostek czy willi przekrytych  dachami 
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dwu- lub czterospadowymi. Na-
wierzchnie zbudowane z kilku rodza-
jów okładzin dodają takim budynkom 
i  otoczeniu, w  którym są osadzone 
lekkości. Jednocześnie uczynią ich 
wizerunek bardziej przyjaznym oraz 
mniej oficjalnym. Bardziej spójny wi-
zerunek uzyskamy, jeśli jeden z ma-
teriałów użytych do zbudowania kom-
pozycji nawierzchni będzie nawiązy-
wał do kolorystyki elewacji. Dobry 
efekt da także powtórzenie materiału 
zastosowanego na elewacji, np. klin-
kieru, drewna czy granitu.

PODJAZD W EFEKTOWNYM 
WYDANIU
Rozbudowany podjazd z utwardzoną 
nawierzchnią ułatwia nie tylko ko-
munikację na posesji, ale wpływa ko-
rzystnie na jej odbiór. Jednak duże 
rozmiary tej strefy wykończone 
tym samym materiałem mogą dzia-
łać przytłaczająco, są też po prostu 
nudne. Dobrym pomysłem na uroz-
maicenie nawierzchni podjazdu bę-
dzie połączenie materiałów. Należy 
przy tym pamiętać, że muszą mieć 
odpowiednią wytrzymałość na obcią-
żenie i odporność na uszkodzenia me-
chaniczne. Do kompozycji warto wy-
korzystać np. kostkę betonową o gru-
bości co najmniej 6 cm i połączyć ją 
choćby z klinkierem lub kostką grani-
tową. Użycie tych materiałów otwiera 
nieograniczone możliwości wzorni-
cze. Kostka betonowa jest bowiem 
dostępna w  różnorodnych kształtach 
– od tradycyjnej formy bruku po ele-
menty trapezowe czy w kształcie kli-
nów (wycinków koła), idealnych do 
budowania kół lub elips. Popularne 
są też elementy z  falistymi krawę-
dziami zaprojektowane na planie pro-
stokąta. Materiał betonowy w połącze-

niu z granitem czy klinkierem nabie-
rze też większej szlachetności.

TRAKTY W HARMONII 
Z NATURĄ
Planując komunikacyjne strefy 
na posesji, a  szczególnie ogrodowe 
ścieżki, powinniśmy starać się, by 
były one elementem spójnym z otacza-
jącymi dom roślinami. Taką możliwość 
stwarzają nam trakty mniej formalne 
– meandrujące pomiędzy nasadze-
niami i wykonane z materiałów płyn-
nie łączących ogrodowe nawierzch-
nie z  zielenią. Szlaki komunika-
cyjne w takiej koncepcji mogą prze-
kraczać granice ścieżki i  wcinać się 
w sąsiadujące z nimi rabaty. Dosko-
nałym materiałem na swobodne 
trakty są wszelkiego rodzaju kru-
szywa, takie jak żwir lub grys. Bar-
dzo często łączy się je z dużymi ele-

mentami nawierzchniowymi, po któ-
rych będziemy mogli łatwo się poru-
szać. Stylowe kompozycje uzyskamy 
z wielkoformatowymi okładzinami be-
tonowymi. To elementy, które mogą 
przypominać drewniane deski, gra-
nitowe płyty czy cięty kamień o nie-
regularnej formie. Można też wyko-
rzystać bardziej szlachetne mate-
riały, np. łamane płyty granitowe czy 
wapienne. Odpowiednie są również 
drewniane plastry oraz belki. Mię-
dzy roślinami można także prowa-
dzić ścieżki zbudowane z  dużych 
elementów i  uzupełnione kostką 
brukową lub otoczakami. Wijące 
się wokół rabat tego rodzaju trakty 
warto utrzymać w tej samej, najlepiej 
stonowanej kolorystyce gresu, żwiru 
czy kostki lub otoczaków –  barwna 
nawierzchnia w  połączeniu z ko-
lorami roślin może być zbyt 
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pstrokata i męcząca w odbiorze. Jeśli 
jednak chcemy, by to ścieżki stały się 
głównym elementem dekoracyjnym 
ogrodu, postarajmy się o monokolo-
rystyczne nasadzenia – odpowiednie 
będą np. iglaki czy rośliny, których 
największym atutem są soczystozie-
lone pędy i liście.

NA MIARĘ POTRZEB
Zróżnicowanie materiałowe ułatwia 
także ścisłe dopasowanie nawierzchni 
do jej funkcji. W  miejscach wyma-
gających utwardzonej nawierzchni 
– choćby tam, gdzie chodzimy, np. 
w strefie wejścia do domu lub garażu 
–  można wykorzystać stabilne, ale 

droższe elementy wielkoformatowe. 
To zagwarantuje komfort porusza-
nia się bez ryzyka „wpadania” w sto-
sunkowo mniej stabilną i  niekiedy 
pylącą nawierzchnię z kruszców czy 
drobnych kostek wykonanych z  na-
turalnego kamienia. Dalej od wej-
ścia można już zaplanować żwir czy 
bruk. Zwolennicy wielomateriało-
wych nawierzchni zoptymalizują 
także koszty ich wykonania. Z  tych 
droższych można np. ułożyć jedynie 
dekoracyjne bordiury, na takich ob-
ramowaniach sprawdzi się np. bruk 
klinkierowy. Wypełnienie tego typu 
konstrukcji może być tańsze, np. be-
tonowe czy żwirowe. 

EKOLOGIA NA CZASIE
Łączenie materiałów pozwala rów-
nież na stworzenie nawierzchni sprzy-
jającej oszczędzaniu wody – im wię-
cej zatrzymamy jej na działce, tym 
lepiej dla naszego portfela i natury. 
Taki efekt uzyskamy, wykorzystując 
w kompozycji podjazdu, miejsca par-
kingowego czy ścieżek ogrodowych 
ażurowe płyty betonowe, a  także 
ekologiczne kostki brukowe. Wolną 
przestrzeń między elementami wy-
pełnia się przepuszczalnym kruszy-
wem, a w przypadku ażurowych płyt 
obsiewa trawą. Dzięki przepuszczal-
nej powierzchni woda nie spływa 
do kanałów burzowych, lecz groma-
dzi się w glebie. Takie same walory 
będzie miała nawierzchnia, w  któ-
rej elementem dominującym bę-
dzie kruszywo, np. żwir, kliniec czy 
otoczaki.

NAWIERZCHNIA 
Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW 

MUSI BYĆ BARDZO 
SOLIDNA. NIE MOŻNA 

ZANIECHAĆ WYKONANIA 
ODPOWIEDNICH WARSTW 
PODKŁADOWYCH ORAZ 
ZAGĘSZCZENIA GRUNTU. 

PAMIĘTAMY TEŻ, BY WSZYSTKIE 
ELEMENTY UKŁADANKI 

TWORZYŁY RÓWNĄ 
POWIERZCHNIĘ. NAJLEPIEJ, 

BY MIAŁY TĘ SAMĄ 
WYSOKOŚĆ.



POMYSŁY NA DEKORACYJNE ŁĄCZENIA Z ZIELENIĄ

Sprawdzona natura
Zadbany trawnik to powód do dumy 
niejednego ogrodnika. Sąsiaduje on 
zawsze z traktami komunikacyjnymi 
czy miejscami wypoczynku. Nigdy 
nie będzie błędem, gdy połączymy 
go z nawierzchniami naturalnego 
pochodzenia. Do najbardziej 
uniwersalnych oraz sprawdzonych 
zestawów należy drewno i kamień. 
Materiały te mogą podkreślać 
odmienną funkcję każdego z nich.

Kształt 
ma znaczenie
Kto powiedział, że ogrodowe 
nawierzchnie mają być nudne 
i przewidywalne? Na rzecz 
atrakcyjności kompozycji ścieżki 
biegnącej przez trawnik może 
działać ciekawa forma elementów, 
z jakich ją zbudowano. Po ścieżce 
w kształcie koła można nie tylko 
chodzić, ale też skakać, co ucieszy 
najmłodszych. 

Szarości 
do pary
Najważniejszym graczem w otoczeniu 
naszego domu powinna być naturalna 
zieleń. Jej siłą jest nie tylko kojąca moc 
przyrody, ale też kolorystyka – zieleń 
należy do barw odstresowujących, 
w otoczeniu których czujemy się 
zrelaksowani i bezpieczni. Dobrą 
oprawą dla tonących w soczystej zieleni 
trawników, krzewów czy kwiatów będą 
szare nawierzchnie. Na tle otoczaków tej 
barwy czy betonowych elementów będą 
zawsze na pierwszym planie!

 REKLAMA 
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BY TARAS I BALKON STAŁY SIĘ 
NAPRAWDĘ LETNIM SALONEM, 
WYSTARCZY DODAĆ IM TROCHĘ 
PRZYTULNOŚCI. MOŻE WIĘC 
KUPIĆ DYWAN LUB CHODNIK? 
PRODUCENCI OFERUJĄ WIELE 
TEGO TYPU PRODUKTÓW 
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU 
ZEWNĘTRZNEGO. ŚMIAŁO 
MOŻEMY SIĘGNĄĆ RÓWNIEŻ 
PO BAWEŁNIANE CHODNICZKI. 

DYWAN
balkonowy

Wnętrzarski trend New Cozy 
tłumaczony jako „nowa 
przytulność” dociera rów-

nież do zewnętrznych stref domów 
i mieszkań. Nic to zresztą nowego, bo 
już od paru sezonów tarasy i balkony 
aranżuje się jak wnętrze domu – pla-
stikowe i twarde drewniane meble zo-
stały wyparte przez komfortowe sofy 
oraz fotele tapicerowane lub obłożone 
miękkimi poduchami. Coraz częściej 
można tam spotkać zwiewne zasłony, 
lampy podłogowe i stołowe, obrazy na 
ścianach. Posadzki ubiera się w  dy-
wany, wykładziny i  chodniczki. Ci, 
którzy już w  poprzednich sezonach 
zdecydowali się na tego typu aranża-
cję, wiedzą, że ta „nowa przytulność” 
zmienia również jakość  wypoczynku 
na zewnątrz.  

PRAKTYCZNA PRZYTULNOŚĆ
Podłoga na tarasie i  balkonie ma 
szczególne znaczenie – gdy jest mało 
efektowna, ciekawy dywan lub chod-
nik może przykryć zniszczone płytki 
czy betonową wylewkę. Przestrzeń 
do wypoczynku na zewnątrz staje 
się dzięki dywanom bardziej przy-
tulna, domowa, śmiało można cho-
dzić po posadzce gołymi stopami. 
Chodnik stanowi też śluzę brudu dla 
łap psa – zanim z ubłoconego ogrodu 
wbiegnie on do pokoju, wyciera łapy 
o  chodnik. Ślady łatwo zmieść zwy-
kłą szczotką, a co jakiś czas chodnik 
można po prostu wyprać. Warto do-
dać, że dywany układamy głównie na 
zadaszonych balkonach i  tarasach, 
łatwiej wtedy zabezpieczyć je przed 
opadami deszczu oraz silnymi pory-
wami wiatru.    

OGRÓD I POSESJA
     funkcja i dekoracja
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AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

WYZWANIA DLA 
TARASOWYCH DYWANÓW
Atuty posadzki tarasowej lub balko-
nowej otulonej miękkim dywanem są 
niewątpliwe, ale nie możemy zapomi-
nać, że warunki użytkowania teksty-
liów na zewnątrz są zupełnie inne niż 
wewnątrz!  Przede wszystkim teksty-
lia umieszczone na zewnątrz szybciej 
się brudzą niż w domu, między innymi 
przez zmasowane i bezpośrednie dzia-
łanie pyłków z drzew oraz  traw. Nie-
trudno też o kurz, a jeśli taras połą-
czony jest z ogrodem również o upo-
rczywe zabrudzenia z błota czy trawy, 
które wnosimy na butach. To dlatego 
walory funkcjonalne dywanów i chod-
ników na taras – łatwość czyszczenia 
i prania – mają podstawowe znaczenie. 
To jednak nie wszystkie ograniczenia 
tekstyliów podłogowych stosowanych 
na zewnątrz. Jak każda tkanina, rów-
nież dywan, wydaje nam się nieod-
porny na działanie wilgoci, boimy się, 
że szybko nasiąknie wodą i z czasem 
się odkształci. Wszystkie te warunki 
sprawiają, że tekstylia na taras i bal-
kon uważane są raczej za produkty 
sezonowe. To zresztą kolejna uciążli-

wość –  trzeba je zwijać jesienią i mieć 
miejsce do przechowywania.

DYWANY ZEWNĘTRZNE
Wszystkie te zagrożenia powinny nas 
skłonić, by na taras lub balkon wy-
bierać  jedynie dywany zewnętrzne, 

które są odporne na działanie opadów, 
nie zagraża im też wilgoć utrzymująca 
się w powietrzu, a długotrwały kon-
takt ze słońcem nie powoduje blaknię-
cia tkaniny. Powierzchnia zewnętrz-
nych dywanów i chodników zazwy-
czaj jest gładka, a przez to łatwa 
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do  utrzymania w czystości – każdy 
kurz i brud zmiatamy zwykłą szczotką, 
można też szybko go odkurzyć. Wyma-
ganiom tym najlepiej sprostają dy-
wany syntetyczne – w odróżnieniu od 
dywanów z naturalnych włókien, np. 
wełnianych, nie chłoną wody, nie zmie-
niają koloru pod wpływem promienio-
wania UV i nie odkształcają się. Bez 
problemu taki chodnik lub dywan 
może leżeć na zewnątrz przez cały 
sezon – nie trzeba go zwijać i zabie-
rać do domu w każdą deszczową po-
godę. Najlepiej sprawdzą się dywany 
i chodniki wykonane z antystatycznego 
polipropylenu – są to bardzo trwałe 

włókna syntetyczne, które nie chłoną 
wody ani wilgoci i nie przyciągają ku-
rzu. Dywany sznurkowe, czyli tkane 
na płasko mają sprężystą, mocno zbitą 
i twardą strukturę, która ułatwia utrzy-
manie czystości. Dzięki płaskiej po-
wierzchni w dywanie nie gromadzą 
się zabrudzenia, łatwiej jest zebrać 
z niego kurz, okruszki jedzenia i inne 
odpadki, które stanowią idealną po-
żywkę dla bakterii, grzybów oraz roz-
toczy. Dywany sznurkowe mogą wy-
stępować pod różnymi nazwami 
– jako dywany na taras tkane, dywany 
tkane na płasko, czasami tak określa 
się również dywany sizalowe. 

Dywany z naturalnych włókien nie są 
uznawane za najlepsze na balkon czy 
taras – bardzo źle reagują na wilgoć, 
kontakt z wodą, a także nadmierną 
ekspozycję na słońce. Raczej więc 
zrezygnujmy ze stosowania na ze-
wnątrz wyrobów wełnianych, ale nic 
nie stoi na przeszkodzie, by wpro-
wadzić do aranżacji tarasów i bal-
konów niewielkie bawełniane chod-
niczki, które z łatwością wypierzemy 
w pralce. 
Na balkonie można też położyć dy-
wanik łazienkowy – dzięki antypośli-
zgowemu spodowi będzie on bez-
pieczny, łatwo go też wyprać. 
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NIC TAK NIE WPŁYWA 
POZYTYWNIE NA KONDYCJĘ 
NASZEGO ORGANIZMU JAK 
RUCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU. 
POMYSŁÓW NA AKTYWNĄ 
ZABAWĘ W OGRODZIE CZY 
PARKU NIE BRAKUJE, ZAPROŚMY 
DO NIEJ ZATEM DZIECI, 
SENIORÓW I ZNAJOMYCH.

i zabawy ogrodowe

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

GRY



103

Zrób to sam
Pasjonaci majsterkowania 
bez trudu mogą wykonać 
samodzielnie łamigłówki w wersji 
XXL z przeznaczeniem do gry na 
murawie. Wykonane z drewna 
i poddane odpowiedniej impregnacji 
(środkami do konserwacji drewna) 
będą służyć przez kilka sezonów, 
a dla znajomych i dzieci będą 
z pewnością przedmiotem podziwu. 
Proste gry jak np. domino czy 
kręgle fińskie wcale nie wymagają 
wyjątkowych umiejętności 
stolarskich.

Trudny czas pandemii, stale 
zmieniające się obostrzenia, 
obowiązki kwarantanny po 

przekroczeniu granicy utrudniają 
zaplanowanie wakacyjnych wyjaz-
dów. Jednocześnie w obawie o zdro-
wie i zatłoczenie w popularnych ku-
rortach coraz częściej decydujemy 
się na spędzenie urlopu w domu. Taki 
wybór nie przekreśla jednak możli-
wości wypełnienia wolnego czasu za-
bawą, zdrową aktywnością i przyjemną 
rekreacją, które zaowocują odpoczyn-
kiem oraz  poprawą samopoczucia. 

Wykorzystajmy zatem letni czas kre-
atywnie, popuśćmy wodze fantazji, 
skorzystajmy z szerokich ofert skle-
pów z  wyposażeniem rekreacyjno-
-sportowym –  wzbogaćmy swoje za-
soby o ciekawe i pomysłowe akceso-
ria do gier oraz zabaw w ogrodzie. Je-
śli nawet nie jesteśmy posiadaczami 
własnej przestrzeni zielonej, zaadap-
tujmy na ten cel przyjazne tereny 
pobliskiego parku, zróbmy rekone-
sans w okolicy i znajdźmy ładny na-
turalny plener niedaleko miejsca 
zamieszkania.
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NIE TYLKO GRILLOWANIE
Lato w ogrodzie nieodmiennie koja-
rzy nam się z  grillowaniem, rodzin-
nymi imprezami okolicznościowymi 
i biesiadowaniem „pod gruszą”. Taka 
forma spędzania czasu jest niezwy-
kle miła, ale czy w obecnych okolicz-
nościach zdrowa? Warto zatem w tym 
roku zmienić nieco formułę spotkań 
towarzyskich i  nie ograniczać się je-
dynie do zasiadania za stołem, ale zor-
ganizować przy tym aktywną grę – za-
fundować sobie nieco ruchu, a  przy 
tym przyjemny oraz  wesoły wysiłek 
umysłowy.

AKTYWNOŚĆ W OGRODZIE 
DLA ZDROWIA I HUMORU
Zabawy i  gry integrują, wprowa-
dzają dużo radości, pobudzają do my-
ślenia, mobilizują do ruchu. Kiedy 
odbywają się na świeżym powie-
trzu, przyczyniają się dodatkowo do 
poprawy naszej kondycji i  urucha-
miają mechanizmy prozdrowotne. 
Odpowiedni wybór gier czy dyscyplin 
pozwoli aktywizować zarówno senio-
rów, nawet z mniejszym potencjałem 
ruchowym, jak i młodzież oraz dzieci, 
które energii i potrzeby ruchu mają aż 
nadto. Większość z nas poprzez pracę, 

a także szkołę doświadczyła w  ostat-
nim czasie statycznej, ograniczonej 
do biurka i komputera „aktywności”. 
Codzienny brak ruchu i zajęć sporto-
wych z pewnością u wielu z nas odci-
snął piętno również na nastroju. Lato 
to doskonały moment, by odmienić tę 
tendencję, zadbać o siebie i bliskich.

POMYSŁY NA GRY 
PLENEROWE
Coraz więcej ciekawych propozycji 
różnorakich zabaw i  gier pojawia się 
właśnie z myślą o aktywności w plene-
rze. Zróbmy rozeznanie, bo niespo-
dziewanie może okazać się, że ulu-
bione gry, znane nam w wersji „domo-
wej planszówki”, zaproponowano rów-
nież w nieco zmodyfikowanej formie 
– dostosowanej na świeże powietrze. 
Do takich niestandardowych propozy-
cji należeć będą np. bierki ogrodowe, 
jenga, duże domino, plansze do gry 
w  warcaby, kółko i  krzyżyk, a  nawet 
wielkoformatowe karty do gry w ple-
nerze. Zabawki te charakteryzują 
się większą wytrzymałością, są zwy-
kle kompaktowe – łatwe do rozkłada-
nia i składania (co pozwala zabierać je 
także na wycieczki). Wykonane są naj-
częściej z  materiałów odpornych na 
zniszczenie i wilgoć. A co najważniej-
sze, są po prostu pomysłowe.
To dobre propozycje dla tych, któ-
rzy szukają przy zabawie również tre-
ningu koncentracji i  wysiłku dla „sza-
rych komórek”. Świetnie sprawdzą się 
jako oferta zabaw plenerowych dla 
seniorów, którzy w  mniejszym stop-
niu mogą pozwolić sobie na inten-
sywne biegi i skoki. Na spotkania to-
warzyskie w  większym gronie dobre 
będą zabawy włączające do gry kilka 
osób. Niewymagające dużego ruchu 



i  dużej przestrzeni, a  pozwalające na 
zręcznościową aktywność. Do takich 
gier z powodzeniem możemy zaliczyć 
bule (francuska petanka), krykiet 
(krokiet) ogrodowy, kręgle fińskie, 
a  także coraz popularniejszy frizbi 
golf – na potrzeby ogrodowe oczywi-
ście zredukowany do jednego kosza, 
do którego uczestnicy zabawy mogą 
celować frizbi. Bardzo dużym powo-
dzeniem bowiem cieszą się w  towa-
rzystwie właśnie różnego rodzaju za-
bawy polegające na trafieniu do celu. 
Wszelkiego rodzaju rzutki z  tarczą 
oraz obręcze na tyczki to propozy-
cje sprawnościowe, wymagające sku-
pienia, koncentracji, ćwiczące równo-
wagę i balans.
Nie do przecenienia będą sportowe 
gry sprawnościowe. Szczególnie mło-
dzieży i dzieciom pozwolą rozładować 
niekończącą się energię oraz  przy-
wrócić nadwątlone nauką zdalną siły. 
W sklepach bez trudu znajdziemy ze-
stawy do kometki, minisiatkówki, 
koszykówki czy piłki nożnej. Dla 
młodszych istotne będą też walory 

estetyczne sprzętów do zabawy. Tego 
typu gry musimy z  pewnością do-
pasować do wielkości naszej posesji 
i ogrodu, a szczególnie zadbać, by nie 
dokuczały sąsiadom. Chyba że mamy 
miłych sąsiadów, warto wtedy zapro-
sić ich do współuczestnictwa – to do-
bry punkt wyjścia do wzajemnej in-
tegracji. Duch rywalizacji sprawi 
frajdę nie tylko dzieciom, ale także 
rodzicom. Korzystajmy więc z  każ-
dej okazji i  poprawiajmy sprawność 
oraz kondycję!

 REKLAMA 

BY WSKUTEK NASZEJ 
AKTYWNOŚCI W OGRODZIE 

NIE UCIERPIAŁY JEGO  
WALORY ESTETYCZNE,  
WARTO ZASTOSOWAĆ 

DO WYSIEWU TRAWNIKA 
ODMIANY TRAW ODPORNE 

NA USZKODZENIA – NAJLEPIEJ 
MIESZANKI SPORTOWE 

I BOISKOWE. 
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NA NASZYCH 
POSESJACH NIE 
BRAKUJE ELEMENTÓW 
MAŁEJ ARCHITEKTURY. 
ZA ICH SPRAWĄ ŻYJE 
NAM SIĘ PRZYJEMNIEJ 
I BARDZIEJ 
KOMFORTOWO, 
SZCZEGÓLNIE GDY 
SĄ ONE ZADASZONE. 
JAKIE MATERIAŁY 
POKRYCIOWE 
SPRAWDZĄ SIĘ 
NAJLEPIEJ NA 
POKRYCIE DACHÓW 
TARASÓW, WIAT, 
ALTAN CZY 
ŚMIETNIKÓW?

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

ZADASZENIA
Niewielkie obiekty architek-

toniczne w naszych ogro-
dach poszerzą swoją funk-

cje jeśli je ospowiednio zadaszymy.
Dzięki daszkom możemy przeby-
wać na tarasie czy w  altanie, gdy 
pada deszcz, są one także barierą dla 
chłodu. Zadaszenia doceniają wła-
ściciele zabudowanych śmietników 
ogrodowych. W czasach segregowa-
nia odpadów są koniecznością – spra-
wiają, że śmieci możemy porządko-
wać również przy niesprzyjającej au-
rze. Na zadaszone konstrukcje na 
posesji decydują się też często właści-
ciele samochodów – wiata skutecznie 
ochroni auto przed deszczem, słoń-
cem czy śniegiem. By dachy altan, 
wiat czy tarasów współgrały z domem 
oraz ogrodem, trzeba z rozmysłem do-
brać materiał pokryciowy. Do wyboru 
mamy wiele atrakcyjnych rozwiązań, 
które pozwolą zharmonizować małą 
architekturę z dachem domu.
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PRESTIŻOWE POKRYCIA 
CEMENTOWE I CERAMICZNE
Ze względu na wysoką cenę da-
chówki stosuje się na elementy ma-
łej architektury wtedy, gdy wykorzy-
stano je na dachu domu. To również 
dobre pokrycie w  przypadku śmiet-
ników czy altan wykonanych z klin-
kieru lub kamienia. Szlachetna kolo-
rystyka i naturalne pochodzenie su-
rowców stosowanych do produkcji 
dachówek sprawiają, że są to mate-
riały doskonale wpisujące się w  zie-
lone otoczenie domu, ponadto pod-
noszą prestiż całej posesji. Są to po-
krycia niezwykle trwałe – z powodze-
niem będą spełniać swoją funkcję 
ponad 100, a  nawet 150 lat. Trzeba 
jednak pamiętać, że ze względu na 
znaczny ciężar – 1 m² dachówki ce-
ramicznej może ważyć nawet 75 kg, 
waga pokrycia cementowego wynosi 
35-50 kg/m² – wymagają one solidnej 
konstrukcji daszku. Do ich zalet zali-
cza się małe wymiary – karpiówka na-
leżąca do najmniejszych może mieć 
38x18 cm, co sprawia, że idealnie pa-
sują na pokrycie połaci dachów nie-
wielkich budowli. Dzięki dachów-
kom kalenicowym i gąsiorom ten ro-
dzaj pokrycia idealnie sprawdza się 
także w przypadku bardziej skom-
plikowanych kształtów zadaszeń lub 
eksponujących miejsca łączeń połaci.  

POPULARNE BITUMICZNE
Do najchętniej wykorzystywanych 
materiałów na pokrycia daszków ma-
łej architektury należą dachówki bi-
tumiczne, często nazywane gontami, 
faliste płyty bitumiczne oraz papy 
zgrzewalne. Swoją popularność po-
krycia te zawdzięczają niskiej cenie, 
nie sprawiają też problemów pod-
czas montażu i konserwacji, których 
może podjąć się wielu domorosłych 
majsterkowiczów. Ich atutem jest 
również mały ciężar – 1 m² pokrycia 
dachu dachówkami bitumicznymi 
wynosi 8-13 kg, papą 4-6 kg, a  pły-
tami ok. 4 kg. Znajdziemy wśród 

nich odpowiednie do krycia dachów 
o różnym kącie nachylenia połaci. Da-
chówkami bitumicznymi można po-
krywać dachy o kącie nachylenia 12- 
-90°, falistymi płytami bitumicznymi 
o nachyleniu połaci 5-90° oraz łukowe 
o  promieniu krzywizny 5-9 m. Bez 
problemu dobierzemy także papę do 
każdego dachu zarówno płaskiego, 
jak i stromego. 
W ostatnim czasie pokrycia bi-
tumiczne ceni się również za atrak-
cyjne wzornictwo. Gonty bitumiczne 
to prostokątne pasy długości ok. 1 m 
i  szerokości 30-35 cm. Dolne krawę-
dzie pasów wykrojone są w różne 
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kształty, np. trójkąta, prostokąta, tra-
pezu lub łuski. Wycięcia te decydują 
o wyglądzie gotowego dachu. Oprócz 
ciekawej formy gonty i płyty mają też 
bogatą kolorystykę bliską pokryciom 
ceramicznym, kamiennym czy drew-
nianym gontom. Szczególnie efek-
townie prezentują się te, w  których 
warstwę wierzchnią tworzy posypka 
mineralna – z  granulatu bazaltowego 
lub pokruszonego łupka kamiennego. 
Bitumiczne płyty faliste są sprzeda-
wane w  postaci arkuszy o  długości 
2 m i szerokości od 0,95 do 1,23 m, na 
których występuje przeważnie 10 fal. 
Różnią się wysokością, a także szero-
kością przetłoczeń. Najczęściej spoty-
kane kolory to brązowy, zielony, czer-
wony i czarny. 

Ciekawą propozycją na pokrycia dasz-
ków małej architektury są papy zgrze-
walne z  warstwą bitumiczną wzbo-
gaconą polimerami APP i  SBB, które 
poprawiają trwałość pokrycia. Po-
wierzchnia licowa papy pokryta jest 
gruboziarnistą posypką chroniącą 
przed promieniowaniem słonecznym, 
deszczem, wahaniami temperatury 
i  rozmiękczaniem. Posypka może 
mieć kolor szary, zielony, czerwony 
lub czarny. Ważna jest gramatura 
papy – im jest wyższa, tym pokrycie 
będzie trwalsze. Pamiętajmy, że za-
równo gonty, jak i papę można układać 
jedynie na sztywnym poszyciu. Trwa-
łość pokryć bitumicznych określa się 
nawet na 40 lat – to wystarczający czas 
dla obiektów ogrodowych.

FUNKCJONALNE Z BLACHY
W roli pokryć daszków małej archi-
tektury występują także blacha pła-
ska, trapezowa i blachodachówka. Ze 
względu na wymiary chętnie sto-
suje się je zwłaszcza na dachy więk-
szych konstrukcji, takich jak wiaty 
czy wolno stojące garaże. Za wyko-
rzystaniem pokryć blaszanych prze-
mawia ich trwałość, która w zależno-
ści od rodzaju wynosi od 40 do nawet 
300 lat (blachy miedziane) oraz niska 
waga – ciężar 1 m² tego rodzaju za-
daszenia waha się od ok. 1,7 do 6 kg.  
Najbardziej popularne są blachy sta-
lowe obustronnie ocynkowane. 
Do atrakcyjnych pokryć blaszanych 
należą panele z  blachy cynkowo-ty-
tanowej – warto je wykorzystać, gdy 
nasza wiata przylega do domu, któ-
rego dach pokryto tym materiałem. 
Na rynku dostępne są blachy cyn-
kowo-tytanowe naturalne lub wstęp-
nie sztucznie patynowane, nada-
jące temu materiałowi szlachetny 
wygląd. 
Do chętnie stosowanych pokryć 
na budowle ogrodowe zalicza się 
też blachodachówka. Na małe al-
tany czy śmietniki najwygodniej 
wykorzystać popularne panele da-
chówkowe – to moduły o  wielko-
ści wynoszącej najczęściej ok. 
350x1200 mm, łatwo więc przy-
ciąć je do wymiarów pożądanych 
na  niewielkich połaciach daszków 
tego typu budowli. Ze względu na 
specjalistyczne powłoki, którymi 

WPŁYW NA WYBÓR POKRYCIA NA 
DASZEK TARASU, ALTANY CZY WIATY MA 
NIE TYLKO NASZ GUST, ALE TEŻ STOPIEŃ 

NACHYLENIA POŁACI.
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pokrywa się tego rodzaju materiały, 
z  łatwością dobierzemy odpowied-
nią do tarasów, altan lub innych bu-
dowli wyeksponowanych na słońce 
czy też położonych wśród zacieniają-
cych dach drzew, narażonych na zary-
sowanie przez spadające gałęzie czy 
szyszki.

NOWOCZESNE DASZKI 
POLIWĘGLANOWE
Do bardzo atrakcyjnych zadaszeń 
tarasów, balkonów, wiat czy strefy 
wejścia do domu można zaliczyć 
pokrycia dachowe z  poliwęglanu. 
Sprawdzą się one szczególnie tam, 
gdzie inne rodzaje materiałów będą 
nadmiernie zacieniać przestrzeń. 
Należą do optymalnych wyborów 
w przypadku tarasów sąsiadujących 
z  pomieszczeniami usytuowanymi 
od wschodu czy też otwartymi jedy-

nie na jedną stronę świata. Pokry-
cia poliwęglanowe są bowiem prze-
zroczyste – przepuszczają światło sło-
neczne i jednocześnie tworzą stabilną 
osłonę przed deszczem. Ze względu 
na swoją neutralną estetykę takie 
zadaszenie może być zarówno połą-
czone z  innymi elementami archi-
tektonicznymi bliskimi stylom tra-
dycyjnym, jak i nowoczesnym. 
Na zadaszenia wykorzystuje się 
płyty wykonane z  poliwęglanu ko-
morowego lub litego. Płyty są lekkie 
– 1 m² pokrycia waży od 1 do 4 kg, 
dzięki czemu nie wymagają masyw-
nej konstrukcji nośnej. Zazwyczaj 
mają od 0,5 do 12 mm grubości, jed-
nak im cieńsze, tym większa jest ich 
przejrzystość – przepuszczalność 
światła może wynosić nawet 90%. 
Poliwęglan może być bezbarwny lub 
dymny (w odcieniach brązu lub sza-

rości), a  komorowy także mleczny. 
Jednak barwione mają znacznie 
mniejszą przejrzystość. To zadasze-
nie praktycznie niezniszczalne, wy-
różnia je bardzo wysoka odporność 
na uderzenia. Pokrycia poliwęgla-
nowe są bardzo wytrzymałe na sze-
roki zakres temperatur i opady atmos-
feryczne. To także materiał łatwy 
w obróbce mechanicznej i montażu. 
Jeśli zdecydujemy się na poliwę-
glan lity, mamy zapewnione dosko-
nałe parametry akustyczne, co doce-
nimy choćby podczas deszczu. Po-
liwęglan komorowy sprawdzi się, 
gdy będziemy chcieli ograniczyć 
straty ciepła, warto więc go zastoso-
wać choćby w połączonym z domem 
ogrodzie zimowym. 
Do dyspozycji mamy także gotowe 
zadaszenia poliwęglanowe. Produ-
cenci oferują zestawy, w  których 
oprócz płyt poliwęglanowych są pro-
file aluminiowe wraz z  systemem 
uszczelek oraz akcesoria do mon-
tażu. Warto je wykorzystać jako za-
daszenie tarasu czy wiaty.
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ABY ROŚLINY PIĘKNIE KWITŁY 
I WYDAWAŁY OBFITY PLON, 
POTRZEBUJĄ OCHRONY. MUSIMY 
JĄ WIĘC ZAPEWNIĆ! ODPOWIEDNIE 
PREPARATY ROZPROWADZIMY 
ZA POMOCĄ OPRYSKIWACZA. 

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

DO OPRYSKÓW
Gotowi
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Na rynku dostępnych jest 
kilka rodzajów opryskiwa-
czy. To, na jaki się zdecydu-

jemy, w  dużej mierze zależy od po-
wierzchni ogrodu, a co się z tym wiąże 
ilości roślin. Więcej zabiegów pielę-
gnacyjnych będzie bowiem wymagał 
przydomowy sad niż niewielki żywo-
płot z niskich drzew i krzewów ozdob-
nych. Dlatego kupując opryskiwacz, 
dobierzmy go do swoich potrzeb. Po-
nadto urządzenie powinno być nie-
zawodne, trwałe, solidnie wykonane 
oraz atrakcyjne cenowo. 

DOM, BALKON I TARAS
Niewielkie (i  najtańsze) opryskiwa-
cze ręczne o  pojemności 0,5-2 litrów 
sprawdzą się raczej w pielęgnacji ro-
ślin domowych, a także uprawianych 
w pojemnikach na balkonie czy tara-
sie. Nie będzie to dobry wybór, gdy 
w  naszym ogrodzie jest dużo nasa-
dzeń. Jednak przydadzą się do opry-
sków, gdy choroba czy szkodnik za-
atakowały pojedyncze, niewysokie 
rośliny i  przygotowanie większej ilo-
ści cieczy jest niepotrzebne. Ręczne 
opryskiwacze mogą być pulsacyjne 
– działają po naciśnięciu dźwigni, wy-
magają więc dość szybkiej pracy ręką 
– lub ciśnieniowe (są wygodniejsze, ale 
nieco droższe), w  których najpierw 
zwiększamy ciśnienie za pomocą 
pompy, a  następnie naciskając dźwi-
gnię, możemy wykonywać oprysk 
ciągły. Poza rozprowadzeniem prepa-
ratów ochrony urządzenia możemy 
wykorzystywać do zraszania roślin, 
a  także nawożenia dolistnego oraz 
prac domowych, np. mycia okien. Ku-
pując opryskiwacz, oprócz ceny, po-
jemności i  rodzaju, zwróćmy uwagę 

na to, czy dysza jest regulowana (to 
praktyczne rozwiązanie) i  jaki mate-
riał został użyty do jej produkcji – mo-
siężne są trwalsze niż te wykonane 
z  tworzywa sztucznego. Przyda się 
także blokada otwierania/zamykania 
wypływu, możliwość regulacji stru-
mienia rozpylanej cieczy (dysza z po-
krętłem) oraz filtr na wlocie rurki za-
sysającej (zapobiega przedostawaniu 
się zanieczyszczeń i  zapychaniu dy-
szy). Praktyczny jest półprzezroczy-
sty zbiornik – pozwoli kontrolować 
ilość cieczy. 

MAŁE I ŚREDNIE OGRODY
W  takich przypadkach sprawdzą się 
opryskiwacze naramienne, które jak 
wskazuje nazwa, zawieszamy na ra-
mieniu. Zazwyczaj to modele ci-
śnieniowe – za pomocą trzymanego 
uchwytu pompy wtłaczamy powie-
trze do zbiornika, natomiast ciecz 
wydostaje się przez dyszę przymoco-
waną do lancy. W sprzedaży dostępne 

są opryskiwacze o pojemności 3-12 l. 
–  najpopularniejsze są jednak 5- lub 
8-litrowe. Taka pojemność wystarcza 
do pielęgnacji niewielkiego ogrodu, 
jednocześnie zbiornik wypełniony 
cieczą jest lekki i nie stwarza proble-
mów podczas przemieszczania się. 
Wybierając opryskiwacz naramienny, 
sprawdźmy takie same parametry jak 
w przypadku modelu ręcznego – cho-
ciaż regulacja dyszy to już standard. 
Ponadto zwróćmy uwagę na  sposób 
montażu pompki. Warto kupić 

OPRYSKIWACZY 
UŻYWANYCH DO 

OPRYSKÓW ŚRODKAMI 
CHEMICZNYMI NIE WOLNO 

UŻYWAĆ DO INNYCH 
CELÓW W GOSPODARSTWIE 

DOMOWYM! 
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taki opryskiwacz, który ma pompkę 
zamocowaną przy dłuższym wężu, 
a jej obsługa nie wymaga zdejmowa-
nia urządzenie z  pleców. Istotna jest 
również długość lancy – długa umoż-
liwi opryskiwanie nie tylko wyso-
kich drzew, ale także niskich krze-
wów. Opryskiwacz naramienny po-
winien być wyposażony w zawór bez-
pieczeństwa. Dobrze też, jeśli ma 
wbudowany manometr, wskazujący 
aktualne ciśnienie w  zbiorniku i  za-
trzymujący pompowanie w odpowied-
nim momencie. Udogodnieniem jest 
regulacja strumienia i  stopień jego 
rozpylenia. 

DUŻY OGRÓD I SAD
Największe i  najbardziej wydajne 
są opryskiwacze plecakowe. Modele 
ręczne działają jak naramienne – po-
ruszamy dźwignią napędu pompy  
–  ale różnią się sposobem nakłada-

nia (nosimy je na plecach jak ple-
cak) i  pojemnością (od 12 do 20 li-
trów). Są także od nich wygodniej-
sze. Warto wspomnieć, że urządzenia 
te przystosowane są do obsługi dźwi-
gni prawo- i  leworęcznej. Na rynku 
dostępne są także opryskiwacze ple-
cakowe z własnym napędem: spalino-
wym lub elektrycznym. Taki sprzęt 
nie wymaga pompowania. Zaletą 
opryskiwaczy spalinowych jest więk-
sza wydajność oraz brak ograniczania 
ruchów, jednak są cięższe i  pracują 
głośniej niż elektryczne. Te z kolei są 
przyjazne dla środowiska, a  wbudo-
wany akumulator zazwyczaj umożli-
wia kilka godzin nieprzerwanej pracy.  
Sprawdźmy ten parametr przed zaku-
pem! Zwróćmy także uwagę na śred-
nicę wlewu (szeroki pozwoli zrezygno-
wać z użycia lejka) oraz obecność sita 
– ograniczy ryzyko przedostania się 
zanieczyszczeń do zbiornika. W skład 

zestawu najczęściej wchodzi kilka ro-
dzajów dysz, dzięki którym opryski-
wacz ma szerokie zastosowanie, np. 
stożkowa dysza sprawdzi się podczas 
pielęgnacji upraw w  rzędach, a  pła-
skostrumieniowa – roślin niskich lub 
podczas oprysków chwastów. 

ZGODNIE Z ZASADAMI
Przed użyciem opryskiwacza na-
leży zapoznać się z instrukcją produ-
centa i postępować zgodnie z  jej wy-
tycznymi. Zanim zaczniemy pierwszy 
oprysk, a także po zimowym przecho-
wywaniu wskazane jest przepłukanie 
układu cieczowego czystą wodą oraz 
kontrola szczelności wszystkich ele-
mentów. W  przypadku problemów 
z  wysuwaniem główki zaworu bez-
pieczeństwa należy pomiędzy główkę 
a  korpus zaworu wpuścić 2-3  kro-
ple olejku silikonowego. Smarowanie 
zaworu bezpieczeństwa i  pierścienia 

Opryski 
– jak, gdzie, kiedy?
Stosując preparaty ochrony roślin, należy postępować zgodnie 
z instrukcją producenta danego środka. Zawsze podczas 
przygotowania cieczy oraz wykonywania oprysku powinniśmy 
stosować odzież ochronną. Opryski najlepiej jest wykonywać rano lub 
wieczorem, oczywiście gdy pogoda jest bezwietrzna. 
O ile na własnej działce mamy dowolność stosowania oprysków, to na 
terenie ogrodów działkowych musimy dostosować się do regulaminu 
PZD. Zawarte w nim zapisy mówią m.in. że na działce chemiczne 
zabiegi ochrony roślin można wykonywać wyłącznie preparatami 
według doboru ustalonego na dany rok przez Krajową Radę PZD. Zabieg 
ochronny może być przeprowadzony tylko w przypadku, gdy możliwe 
jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i uprawom ogrodniczym 
zarówno na własnej działce, jak i działkach sąsiednich. Przed 
zastosowaniem środków ochrony roślin, trzeba ostrzec sąsiadów.



tłoka pompy powinniśmy wykony-
wać kilka razy w ciągu sezonu, obo-
wiązkowo przed pierwszym użyciem 
po zimowej przerwie oraz po ostat-
nim użyciu w  sezonie. Gdy podczas 
oprysku dojdzie do zapchania dyszy, 
to wystarczy ją rozkręcić i wszystkie 
elementy przepłukać silnym stru-
mieniem wody. Możemy też użyć 
miękkiej szczoteczki. Zakazane jest 
przedmuchiwanie dyszy ustami. Grozi 
to zatruciem! Aby zmniejszyć ryzyko 
zapchania dyszy, ciecze wlewajmy do 
zbiornika przez lejek z  sitkiem. Po 
każdym zakończeniu pracy powinni-
śmy spuścić powietrze z  opryskiwa-
cza oraz przepłukać zbiornik czystą 
wodą (płukanie powtarzamy kilka 
razy). Powietrze spuszczamy także 
przed odkręceniem pompy, np. gdy 
wlewamy nową porcję cieczy. 

DOBRE PRAKTYKI
Pamiętajmy, że woda z  płukania za-
wiera niewielkie ilości prepara-
tów ochronnych. Dlatego też wypry-
skajmy ją na już opryskane rośliny. Nie 

wylewajmy takiej wody na działkę, 
aby nie stworzyć zagrożenia dla ludzi 
i nie skazić wód gruntowych! Czysty 
opryskiwacz przechowujemy w  cie-
płym, suchym miejscu, niedostęp-
nym dla przypadkowych osób, szcze-
gólnie dla dzieci. Zakazane jest także 
przetrzymywanie opryskiwaczy uży-
wanych do chemicznej ochrony ro-
ślin w  pomieszczeniach, gdzie znaj-
dują się artykuły spożywcze. Często 

popełnianym błędem jest np. pozo-
stawianie opryskiwacza w  altanie, 
gdzie spożywane są również posiłki. 
Co ważne, opryskiwacz używany do 
herbicydów nie może być stosowany 
do innych zabiegów ochrony roślin, 
gdyż nawet niewielka ilość herbi-
cydu pozostała w  zbiorniku może 
być niebezpieczna dla roślin. Do 
herbicydów trzeba mieć oddzielny 
opryskiwacz! 

 REKLAMA 
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pachnące latem

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Chociaż róża ogro-
dowa pochodzi z  Azji, 
to na trwałe wpisała 

się w  rodzime aranżacje ogro-
dowe. Do dyspozycji mamy po-
nad 20 tys. szlachetnych odmian 
tego krzewu, a liczba ta stale się 
powiększa. Imponująca jest za-
równo różnorodność form tych 
roślin, ich wymiarów, pokroju, 
jak i kolorystyka oraz typ kwia-
tostanów. Z  tych względów po-
dzielono je na kilka grup, wśród 
których znajdziemy odpowied-
nie do różnorodnych aranżacji, 
choćby w ogrodzie angielskim, 
francuskim, rustykalnym, a na-
wet skalnym. Sprawdzą się nie 
tylko na rabatach, doskonale 
wyglądają rozpięte na różnego 
rodzaju podporach, pergolach 
czy trejażach. Mogą też two-
rzyć żywopłoty czy zadarniać 
duże przestrzenie. Znajdziemy 
także takie, które będzie można 
uprawiać w  pojemnikach usta-
wionych choćby na tarasie lub 
balkonie.

RÓŻE
NALEŻĄ DO ROŚLIN, 
KTÓRYCH NIE 
MOŻE ZABRAKNĄĆ 
W LETNIM OGRODZIE. 
UPRAWIANE OD 
KILKU TYSIĘCY LAT  
WYSTĘPUJĄ W TAK 
WIELU ODMIANACH, 
ŻE KAŻDY ZNAJDZIE 
IDEALNE NA SWOJE 
RABATY. 
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KRZEW O WIELU OBLICZACH
By ułatwić identyfikację róż i poznać 
ich wymagania dotyczące uprawy, 
liczne odmiany sklasyfikowano 
w  różnych grupach. Ich podział nie 
jest jednak jednoznaczny – najczę-
ściej wyróżnia się od 5 do 7 podstawo-
wych typów tych krzewów. Najlicz-
niejszych przedstawicieli mają róże 
wielokwiatowe, to też grupa najchęt-
niej przez nas wybierana. Wyróżniają 
je wielkie pełne lub półpełne często 
pachnące kwiatostany, które mają od 
8 do nawet 16 cm średnicy. Ich atutem 
jest też wyjątkowo szeroka gama ko-
lorów. Charakterystyczne są dla nich 
także proste i  sztywne wzniesione 
pędy o  wysokości od 50 do 120  cm. 
Często są uprawiane na kwiat cięty. 
Pierwsze kwiaty pojawiają się wcze-
snym latem i powtarzają kwitnienie 
aż do jesieni. 
Do obsadzania rabat najczęściej wy-
bierane są wielokwiatowe róże raba-
towe. W  przeciwieństwie do wielko-
kwiatowych mają na swoich pędach 
od kilku do nawet kilkudziesięciu 
kwiatów, które zakwitają od czerwca 
aż do października, dzięki czemu 
przydomowe nasadzenia są ozdobą 
ogrodu przez cały sezon. Osiągają wy-
sokość od 20 do 80 cm. Jeśli chcemy 
uprawiać róże na skalniakach, ni-
skich rabatach lub w  pojemnikach, 
warto wybrać odmiany z grupy karło-
wych (miniaturowych). Ich wysokość 
wynosi od 20 do 30 cm. 

Z róż możemy też utworzyć żywo-
płot, w tej roli sprawdzą się róże par-
kowe. Mają krzewiasty pokrój, a nie-
które odmiany przewieszające się 
pędy, chociaż są wśród nich także ta-
kie o pędach sztywnych. Mimo że na-
leżą do grupy o bardzo odmiennych 
cechach, to łączy je obfite kwitnie-
nie oraz silny wzrost. Są tak deko-
racyjne, że chętnie eksponuje się je 
jako solitery. Warto wybierać now-
sze odmiany, które kwitną przez całe 
lato. 
Jeśli natomiast lubimy róże silnie roz-
krzewiające się, kwitnące nieprzerwa-
nie aż do późnej jesieni, posadźmy od-
miany okrywowe. Wyróżnia je niespo-
tykana wśród innych grup żywotność. 

Znajdziemy zarówno niskie, płożące 
się, idealne do zadarniania dużych 
przestrzeni, jak i wysokie. 
Dla miłośników krzewów wspina-
jących się na różnego rodzaju pod-
porach atrakcyjną propozycją będą 
róże pnące. Ich pędy mogą osiągać 
od 3 do nawet  5 m wysokości, jednak 
nie mają one organów pnących, cho-
ciaż niekiedy potrafią przyczepiać 
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się do podłoża za pomocą kolców. 
Kwitną przez całe lato. Można kupić 
takie, których kwiaty będą nas cie-
szyć nawet do pierwszych mrozów.  
Do efektownych krzyżówek należą 
róże angielskie, które coraz częściej 
traktowane są jako osobna grupa. Ich 
kwiaty nawiązują wyglądem do hi-
storycznych, szlachetnych odmian 
angielskiej proweniencji. Łączą w so-
bie znany z  przeszłości piękny za-
pach i  właściwości typowe dla no-
woczesnych róż takie jak oryginalna 
kolorystyka, odporność na mróz czy 
długi okres kwitnienia.

DOBRE MIEJSCE 
Niezależnie od tego, na jaką grupę 
róż się zdecydujemy, odwdzięczą 
się nam swoją urodą, jeśli zadbamy 
o stałą, dużą dawkę światła słonecz-
nego. Z tych względów najlepiej wy-

brać dla nich stanowisko z  wystawą 
południową. Im więcej cienia, tym 
słabsze kwitnienie, brak słońca zwięk-
sza również ich podatność na cho-
roby. Można jednak znaleźć odmiany, 
które tolerują półcień, należą do nich 
np. parkowa ’Sonenwelt’, rabatowa 
’Czerwony Kapturek’, a także pnące 
’Jasmina’ czy ’Bajazzo’. Róże lubią 
miejsca dobrze napowietrzone, ale nie 
przewiewne. Przy wyborze stanowi-
ska istotne jest też podłoże. Najbar-
dziej dorodne rosną w  żyznej, piasz-
czysto-gliniastej glebie o  umiarkowa-
nej wilgotności. Ziemia powinna być 
przed nasadzeniem dobrze spulch-
niona. Warto też wykorzystać spe-
cjalistyczne podłoża do róż, które 
umieszczamy w  dołku przed sadze-
niem. Jeszcze do niedawna krzewy te 
sadzono jesienią – po wykopaniu ze 
szkółki sprzedawano je z odkrytymi 

korzeniami, co powodowało, że o tej 
porze roku lepiej się przyjmowały 
i były mniej narażone na przesusze-
nie. Obecnie sadzi się je także wio-
sną. Sadzonki powinny być zdrowe 
i  nieprzesuszone, wybierajmy eg-
zemplarze z 3 pędami i zieloną korą. 

PIELĘGNACJA NA MIARĘ
Podstawowym zabiegiem pielęgna-
cyjnym róż jest systematyczne pod-
lewanie. Najlepiej sprawdza się ich 
poranne nawadnianie, dzięki czemu 
czas schnięcia znacznie się skraca, 
co ogranicza rozwój chorób odgrzy-
bowych.  Wodę nalewamy obficie, tak 
by wsiąkała na głębokość ok. 30 cm. 
Powinna ona wpływać bezpośrednio 
pod krzewy – róże bardzo źle znoszą 
zraszanie liści. Jest ono bowiem przy-
czyną chorób, np. czarnej plamisto-
ści liści. Na wygląd oraz podatność 
róż na choroby wpływ ma także ich 
nawożenie. Jeśli przed posadzeniem 
glebę zasilono obornikiem, nawoże-
nie rozpoczynamy w  drugim roku 
uprawy. W zależności od rodzaju na-
wozu róże nawozimy 1, 2 lub nawet 
3 razy w  ciągu sezonu. Do niezbęd-
nych czynności pielęgnacyjnych 



należy też ich przycinanie. Wpływa 
ono na kształt rośliny, liczbę i  wiel-
kość kwiatów. Wczesną wiosną ko-
nieczne jest usunięcie suchych, cho-
rych i  przemarzniętych pędów. Od 
drugiego roku po posadzeniu wio-
sną, ale przed rozpoczęciem wegeta-
cji, wykonujemy cięcie pielęgnacyjne, 
podczas którego usuwamy najstarsze 
pędy. Wpływ na częstotliwość oraz 
sposób skracania pędów ma grupa 
i  odmiana, do jakiej należą krzewy. 
W  trakcie sezonu wegetatywnego, 

niezależnie od grupy, trzeba usuwać 
przekwitnięte kwiatostany, a  także 
odrosty korzeniowe. U odmian, które 
powtarzają kwitnienie, obcinanie 
przekwitłych kwiatostanów przedłuży 
kwitnienie oraz sprawi, że będzie ono 
bardziej obfite. Róż nie przycina się 
jesienią, bo ryzykujemy, że rany nie 
zabliźnią się przed nadejściem mro-
zów. Możemy usuwać wtedy jedynie 
martwe pędy i kwiatostany.

RÓŻE SĄ WRAŻLIWE 
NA MRÓZ, SZCZEGÓLNIE 

ODMIANY WIELOKWIATOWE, 
WIELKOKWIATOWE, ANGIELSKIE, 

HERBACIANE I PNĄCE. 
NA ZIMĘ WARTO OKRYĆ JE 

AGROWŁÓKNINĄ.

 REKLAMA 
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Drewniane meble, posadzki 
i ścienne okładziny nadal są 
trendy. Jasne gatunki drewna 
– do niedawna domena stylu 
skandynawskiego – śmiało 
wkraczają również do wnętrz 
klasycznych, rustykalnych, 
loftowych i industrialnych. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, 
by łączyć je ze szkłem 
czy metalem i stworzyć 
ponadczasowe, eleganckie oraz 
trwałe aranżacje. 

Jesień

Okładziny ceramiczne stosowane 
współcześnie w wykończeniu wnętrz nie są 
łatwe w montażu. Glazurnik musi się mierzyć 
z wieloma wyzwaniami, które wymagają 
od niego doświadczenia, specjalistycznych 
narzędzi i fizycznej siły. Przykładem są 
wielkoformatowy gres, drewnopodobna 
jodełka, wzorzyste patchworki i drobne mozaiki 
„gorseciki”. 

W NASTĘPNYM NUMERZE

Chociaż odrolnienie terenu 
jest dzisiaj łatwiejsze do 
przeprowadzenia, nadal 
czekają nas formalności 
i koszty. Podobnie budowa 
domu na działce leśnej to 
duże wyzwanie. Procedura 
uzyskania pozwolenia 
na budowę jest trudna, 
niełatwo może być także 
tak usytuować dom, aby 
ograniczyć wycinkę drzew 
do minimum, a pozbycie 
się „wiekowych” nasadzeń 
zazwyczaj wymaga wielu 
zabiegów. Przygotowanie 
działki leśnej pod budowę 
może też być kosztowne.  
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ZADANIA NIEŁATWE DLA GLAZURNIKA

JESIENNY UROK OGRODOWYCH TRAW 

BUDOWA DOMU NA ROLNEJ I LEŚNEJ DZIAŁCE 

 lato 2021

JASNE DREWNO CIĄGLE MODNE WE WNĘTRZACH! 

Lekki pokrój i oryginalne 
kwiaty sprawiają, że trawy 
tworzą idealne dopełnienie 
kompozycji stworzonej 
z innych roślin, ale również 
solo prezentują się świetnie. 
Wraz nadejściem jesieni, gdy 
większość bylin przekwita, 
trawy odsłaniają swój 
niezaprzeczalny urok. Dodają 
dynamiki szczególnie tym 
rabatom, które utraciły już 
walory ozdobne. 
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