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Wiosna jest najlepszym
sprzymierzeńcem prawdy. Świecące
ostrzej słońce odsłania wszelkie
niedociągnięcia i zaniedbania
w wyglądzie naszych domów
i mieszkań. Wyostrza wzrok do
tego stopnia, że ledwo widoczne
zimą plamy, lekkie zabrudzenia
i drobne uszkodzenia rzucają się
teraz w dwójnasób w oczy i stają się
nie do zniesienia. Żadna inna pora
roku nie motywuje i nie mobilizuje
nas tak mocno do porządków,
remontów i rewitalizacji wnętrz, jak
właśnie wiosna!
Naszym czytelnikom proponujemy,
zatem na ten czas, szeroki zakres
działań: od remontu elewacji,
malowania ścian aż do wymiany
parapetów, blatów i baterii. Jeśli
ktoś z Państwa jest na etapie
urządzania kuchni, zachęcamy do
lektury artykułów o tej tematyce.
Pokazujemy bowiem rozwiązania
sprzyjające utrzymaniu w tym
pomieszczeniu ładu i czystości.
Tej wiosny warto też zadbać
o siebie! Przy okazji remontu
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i mieszkaniom – z pewnością
znajdziemy w nich zapomniane
przestrzenie, które możemy
zaadaptować na rzecz kącika
rekreacyjnego. Jako inspiracje
polecamy artykuł „Piwnica powraca
do łask”.
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Wiosna

SEZON W OGRODZIE
POZIMOWY
PRZEGLĄD DRZEW
Marzec, początek sezonu
działkowego, to najlepsza pora
na uporządkowanie ogrodu
po zimie, przeprowadzenie
podstawowych zabiegów
pielęgnacyjnych i przygotowanie
drzew do nadchodzącej wiosny,
a tym samym nowego okresu
wegetacji.
Jeśli pogoda dopisuje, już na
początku miesiąca usuwamy
zimowe osłony – jeśli jednak
obawiamy się ponownego
załamania aury, możemy
poczekać (zwykle do przełomu
marca i kwietnia), kiedy
temperatura się ustabilizuje i nie
będą przewidywane kolejne
przymrozki. Pamiętajmy, aby
okrycia zdejmować w dni
pochmurne, co zaoszczędzi
roślinom szoku termicznego.
Chociaż tegoroczna zima nie
powinna specjalnie zagrozić
drzewom, to ryzyko wystąpienia
grzybów zawsze istnieje. Warto
więc je zlustrować. Oczywiście
nie musimy oglądać każdej gałęzi
z osobna. Zaleca się, by baczniej
przyjrzeć się 2-3 na każde 40,
a w przypadku np. kędziorka
próg bezpieczeństwa wynosi do
20 osobników na pąku jabłoni.
Podczas pozimowego przeglądu
drzew dobrze jest też zabezpieczyć
ogniska przędziorków specjalnymi
olejami. Warto zwrócić uwagę
na jakiekolwiek objawy choroby.

Gałęzie, na których one występują,
należy jak najszybciej przyciąć
i wraz z pozostałościami
porażonych owoców usunąć
z ogrodu oraz spalić z dala od
niego. Groźne są również stare
owoce pozostawione w koronie
drzewa.
Bezpieczeństwo ogrodu to jednak
nie tylko drzewa. Wczesna wiosna
jest doskonałą porą, by sprawdzić
stan zabezpieczenia przed
drobnymi gryzoniami.

CIĘCIE FITOSANITARNE
Celem takiego cięcia jest utrzymanie drzewa w dobrej kondycji,
bez ingerencji we fragmenty zdrowe. Usuwane są więc wszystkie
gałęzie martwe, połamane i zainfekowane. Gdy procent gałęzi
przeznaczonych do wycięcią okaże się zbyt duży, należy zastosować
cięcie odmładzające. Termin cięcia sanitarnego zależy od stopnia
porażenia rośliny. Zdarza się niekiedy, że zabieg trzeba wykonać nawet
w okresie niedopuszczalnym dla danego gatunku, w obawie przed
rozwojem patogenów. Najlepiej jednak wykonać cięcie fitosanitarne
w okresie bezlistnym – w naszych warunkach klimatycznych od
lutego do kwietnia. Łatwo jest wtedy dostrzec zrakowacenia i rany
zgorzelowe na pniu, konarach oraz gałęziach w obrębie korony.
W sezonie wegetacyjnym ze względu na liście są one dość trudne
do zauważenia. W czasie cięcia drzew należy pozbyć się najbardziej
porażonych organów i oczyścić rany rakowe, a następnie zasmarować
je preparatami zabezpieczającymi przed infekcją.
Do cięcia drobnych gałęzi drzewek owocowych służą sekatory
jednoręczne. Średnie i grubsze gałęzie tnie się sekatorami
dwuręcznymi (z nożycowymi lub kowadełkowymi ostrzami). Grube
konary usuwa się piłami, np. typu lisi ogon. Pamiętajmy, aby używać
wyłącznie ostrych narzędzi.
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jest jednym z takich gatunków, obok niej topola
szara, topola osika, topola czarna, a także wierzba,
olsza czarna, klon jesionolistny, klon pospolity, dąb
czerwony, lipa szerokolistna, czeremcha pospolita,
surmia zwyczajna, oliwnik wąskolistny, sumak
octowiec, ajlant gruczołkowaty oraz tulipanowiec
amerykański. Pamiętajmy także o gatunkach
szczepionych na pniu, które atrakcyjnie wyglądają
już kilka miesięcy po posadzeniu.
Krzewy szybko rosnące prezentują całą paletę
możliwości. Mogą być m.in. dekoracyjne podczas
kwitnienia, efektowne zimą oraz używane przy
tworzeniu żywopłotów. Kwiatami zachwycą
nas: budleja Dawida, forsycja pośrednia,
krzewuszka cudowna, jaśminiowce i tamaryszek.
W zimie dekoracyjne są: dereń biały i rozłogowy
‘Flaviramea’, natomiast na żywopłot świetnie nadają
się krzewy: irga błyszcząca, liqustr pospolity,
pęcherznica kalinolistna i porzeczka alpejska.

OGRÓD DLA NIECIERPLIWYCH
Zdarza się czasami, że niektóre krzewy nie przetrwały zimy. W ich
miejsce możemy posadzić rośliny duże, zakupione w pojemnikach,
jednak jest to spory wydatek. Dużo lepiej jest wykorzystać takie,
które szybko rosną. Najpopularniejszym iglakami są żywotniki
zwane tujami, np. żywotnik zachodni odmiany ‘Brabant’ lub
‘Szmaragd’ oraz żywotnik olbrzymi. Oprócz nich mamy do
dyspozycji rozłożysty jałowiec skalny ‘Moonglow’ o niebieskim
odcieniu igieł oraz węższy jałowiec chiński ‘Spartan’. Zadarniające
iglaki to przede wszystkim jałowiec płożący odmiany ‘Wiltonii’
lub nieco wyższej ‘Blue Chip’. Pozostałe szybko rosnące gatunki
drzew i krzewów iglastych to: sosna wejmutka, świerk serbski,
świerk syberyjski, modrzewie, jedlica Douglasa oraz metasekwoja
chińska.
Nie zapominajmy jednak o drzewach i krzewach liściastych, dzięki
którym także uzyskamy szybki efekt. Brzoza brodawkowata jest
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SEZON W OGRODZIE
Z MYŚLĄ O PSZCZOŁACH
– TRAWNIK À LA ŁĄKA
Trawnik przypominajacy ukwieconą
łąkę jest inny niż wszystkie. Ma
szereg zalet: nie wymaga częstej
pielęgnacji (czyli regularnego
koszenia), nawożenia oraz
uzupełniania. Sam się rozsiewa
i umacnia. Ponadto jest bardzo
urokliwy i daje wiele radości
użytkownikom. Pozwala cieszyć oczy
i stąpać pośród kwiatów.
W skład mieszanek nasion
przeznaczonych do stworzenia łąki
kwietnej, wchodzą najczęściej trawy
o różnej wysokości oraz szybkości
wzrostu. Wśród nich znajdziemy
też odmiany ozdobne oraz rośliny
dobrze nam znane z naturalnych
łąk, np. rumianek, mak polny,
chaber łąkowy, chaber austriacki,
stokrotka dzika, krwawnik pospolity,
koniczyna inkarnatka, dziurawiec
zwyczajny, agastache, bukwica
pospolita, świerzbnica polna,
brodawnik zwyczajny, kozibród
łąkowy, złocień zwyczajny, firletka
poszarpana, jaskier ostry, wyka
ptasia, wyka kosmata, czarnuszka,
dimorfoteka, godecja, komonica
zwyczajna, ogórecznik, klarkia,
szarłat zwisły, kosmos pierzasty,
łyszczec wytworny, maciejka,
maczek kalifornijski, nagietek,
ostróżka polna, rezeda, złocień
trójbarwny, złocień właściwy,
złocień polny, cykoria podróżnik,
klarkia, marchew dzika, zachyłek

dwubarwny, żmijowiec, hyzop
lekarski, ślazówka, len zwyczajny, len
wielokwiatowy, łubin wąskolistny,
łubin dziki, niezapominajka alpejska,
krwiściąg lekarski, cieciorka pstra,
babka lancetowata, pięciornik,
nawłoć kanadyjska, lepnica francuska
i szałwia łąkowa.
Jeśli planujemy budowę pasieki,
musimy mieć co zaoferować
pszczołom. Warto wzbogacić więc
łąkę kwiatową o nektarodajne
odmiany roślin, aby owady
miały nieograniczony dostęp do

PODKASZARKI DO TRAWY
Na dużym trawniku dobrej kosiarki nic nie
zastąpi. Jednak podczas koszenia małych
powierzchni, równie dobrze sprawdzi
znacznie tańsza podkaszarka. Urządzenie
to świetnie nadaje się do koszenia kępek
trawy przy krawężnikach oraz brzegów
trawnika pod krzewami, przy rabatach
czy płocie. Z podkaszarką dostaniemy
się w wiele miejsc niedostępnych dla
sporo większej kosiarki. Łatwiej jest się
poruszać i kosić na wąskich, krętych
dróżkach pomiędzy rabatami. Skosimy
również nierówną powierzchnię, na której
koła kosiarki by się zapadły. Do wyboru
mamy podkaszarki do trawy elektryczne
(zasilane z gniazdka sieciowego
lub akumulatora) oraz spalinowe,
wyposażone w silnik o mocy do 1,1 KM.
Elementem tnącym jest żyłka nylonowa,
przymocowana do szybko obracającej
się głowicy. Dodatkowe elementy,
w postaci prowadnic czy rolek, ułatwiają
prowadzenie urządzenia podczas pracy.
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pokarmu przez cały okres swojej
aktywności. Łąki miododajne,
przeznaczone dla pszczół miodowych
i dzikich, najczęściej oferują
kwiaty wieloletnich gatunków.
W mieszance (skierowanej zarówno
dla amatorów, jak i profesjonalnych
pszczelarzy) znajdują się rośliny,
które dostarczają zarówno pyłku,
jak i nektaru – czyli niezbędnej do
życia dla pszczół karmy budulcowej.
Zaczynają kiełkować 15 do 28 dni po
wysianiu. Wystarczy, że 2 g nasion
przeznaczymy na 1 m2 ogrodu.

KOSZENIE TRAWNIKA
Jeśli chcemy mieć ładną murawę, musimy ją regularnie
kosić. Do tej czynności potrzebujemy dobrej kosiarki,
która będzie łatwa w obsłudze i zmieści się w naszym
garażu lub ogrodowym domu. Możemy zdecydować
się na kosiarkę spalinową, która sprawdzi sie zarówno
na dużym, jak i m
 ałym trawniku. Jest bardzo wygodna
w użyciu, ponieważ nie musimy zmagać się z ciągnącymi
kablami, które skutecznie utrudniają pracę. Optymalnym
wyborem są kosiarki o mocy w przedziale od 4 do 6 KM.
Takie parametry najczęściej łączone są z szerokością
koszenia około 50 cm. Jest to wartość wystarczająca,
aby objąć sporą powierzchnię trawy. Istotną
kwestią podczas wyboru kosiarki jest to,
czy ma ona silnik dwu- czy czterosuwowy.
Kosiarka spalinowa z silnikiem dwusuwowym
wykorzystuje zdecydowanie więcej paliwa,
jest głośniejsze i emituje sporo spalin. Mimo
to ma więcej mocy i jest lżejsza, dlatego
dobrze sprawdza się na nierównym
terenie. Kosiarka spalinowa
z silnikiem czterosuwowym
emituje mniej spalin,
jednak nie można nią
komfortowo
manewrować.
W przypadku
urządzenia

wyposażonego w napęd na koła, koszenie jest znacznie
łatwiejsze, gdyż nie trzeba go pchać. Jedyną czynnością,
jaką musimy wykonywać, jest sterowanie urządzeniem, tak
aby kosiła tam, gdzie tego potrzebujemy.
Ciekawym wyborem może okazać się również kosiarka
spalinowa z mulczowaniem. Funkcja ta odpowiada za
rozdrabnianie ścinanej trawy. W wyniku tego pewna jej
ilość pozostaje na trawniku, dzięki czemu może się rozłożyć
i wydzielić substancje, które zdecydowanie pomagają
w pielęgnacji trawy. Rozdrobniona trawa pełni więc funkcję
skutecznego nawozu.
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SEZON W OGRODZIE

BEZPIECZNE CIĘCIE

DOSADZAMY DRZEWA
Ogród na wiosnę często wymaga uzupełnienia o nowe drzewa. Kupując
sadzonki, wybierajmy te nieprzesuszone, nieuszkodzone i zdrowe, bez
przebarwień i łuszczącej się kory, bez plam, szkodników, pleśni i innych
chorób. Sadzonki sprzedawane z odkrytymi korzeniami sadzimy do końca
kwietnia, zaraz po zakupie. Sadzonki balotowane, czyli mające bryłę
korzeniową owiniętą jutą, sadzimy wczesną wiosną, w kilka dni po zakupie.
Natomiast te w pojemnikach możemy sadzić praktycznie cały sezon. Drzewa
liściaste sadzimy aż do przymrozków, a iglaki – od połowy kwietnia do
połowy maja oraz od połowy sierpnia do połowy października. Wszystkie
sadzonki najlepiej oczywiście jest posadzić zaraz po przywiezieniu. Nie
wolno dopuszczać do przesychania ich korzeni. Jeśli jednak nie mamy takiej
możliwości, to w cieniu zadołujmy sadzonki do jednej trzeciej wysokości.
Na kilka godzin przed posadzeniem, warto bryłę korzeniową wymoczyć
w wodzie. Przed wysadzeniem drzew wybieramy dla nich dogodne miejsce,
usuwamy chwasty, przekopujemy grunt na głębokość dwóch szpadli oraz
szerokość dwa razy większą niż szerokość bryły korzeniowej. Jeżeli gleba
jest słaba, użyźniamy ją kompostem (w proporcji 1:1) lub obornikiem
(5-10 l/m2), ewentualnie nawozem mineralnym. Iglaki lubią podłoże lekko
kwaśne, dlatego ziemię dla nich mieszamy z nieodkwaszonym torfem
(proporcja 3:1). Podłoże dla sadzonek preferujących podłoże zasadowe (np.
orzech włoski, leszczyna, kasztanowce, cisy, modrzew europejski) możemy
zwapnować np. kredą mieloną lub dolomitem. Szybko rosnące drzewa
i krzewy sadzimy co 3-5 m, a pozostałe co 1-3 m. Nigdy nie umieszczajmy
roślin tuż przy płotach, na granicy działki oraz blisko domu i instalacji (np.
kanalizacji). Trzeba zachować odstęp ok. 2 m.
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Przycinając drzewa i krzewy
konieczne jest zachowanie środków
ostrożności, gdyż posługujemy
się ostrymi narzędziami. Należy
więc zaopatrzyć się w takie
środki ochronny osobistej, które
zabezpieczą głowę oraz inne
części ciała przed wystającymi
i spadającymi gałęziami,
opadającymi wiórami i innymi
zanieczyszczeniami, a także
skaleczeniami narzędziami. By
ochronić się przed urazami,
należy nosić okulary ochronne
lub plastikowe gogle (osłonimy
w ten sposób oczy), grubą czapkę,
a w przypadku, gdy wykonujemy
tych prac dużo, najlepiej założyć
kask (w ostateczności może być
rowerowy) i rękawice ochronne. Na
rynku dostępne są także specjalne
urządzenia chroniące słuch, co
ma znaczenie przede wszystkim
przy zadaniach wykonywanych za
pomocą głośnych narzędzi.
W przypadku przycinania drzew czy
wysokich żywopłotów, będziemy
musieli skorzystać z drabiny. By
uniknąć z niej upadku (co może
grozić złamaniem kończyn czy
uszkodzeniem kręgosłupa lub
głowy), ustawmy ją na równej,
twardej powierzchni. Zanim
postawimy na niej pierwszy
krok, sprawdźmy także jej
stan techniczny. Dobrze jest
też poprosić o pomoc drugą
osobę o przytrzymanie drabiny
– zabezpieczymy się w ten
sposób przed jej ewentualnym
przechyleniem lub przewróceniem.
Zadbajmy również o strój – załóżmy
buty o dobrej przyczepności
i grubości, a także koszule
i spodnie, które nie krępują ruchów
oraz nie wplączą się w gałęzie czy
części drabiny.
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WYZWANIA DLA DOMU

SZYBKI LIFTING WNĘTRZ
Wiosna to idealny czas na zmianę wystroju
domu. Szybkim sposobem na odświeżenie
pomieszczeń jest ich przemalowanie. Drugim
niezawodnym elementem są tapety, które
powodują całkowitą zmianę nastroju we
wnętrzu. Świetnym i dużo mniej kłopotliwym
zabiegiem są również zabawy tkaninami.
Możemy żonglować kolorem, fakturą
i wzorem zmieniając zasłony, obicia mebli,
wykładziny, dywany i poduchy. Jasne kolory,
motywy w dodatkach zaczerpnięte z natury
oraz słoneczne promienie obudzą nasz dom
z zimowego snu i wprowadzą do wnętrz
radosny powiew wiosny. Nie zapomnijmy
o kwiatach. Uroku wnętrzu nada już
pojedynczy tulipan lub żonkil w efektownym
flakonie lub butelce.

DOBRZE ZAARANŻOWANE OKNO
Nowe zasłonki i firanki, a wraz z nimi zmiana
dekoracji okien to jeden z najszybszych
i niedrogich sposobów na odmienienie
wystroju wnętrza. Wiosenne tkaniny
powinny być lekkie, jasne, kolorowe
i zwiewne. Barwne, kwiatowe wzory,
nawiązujące do budzącej się przyrody
spowodują, że całkowicie zniknie zimowa
monotonia. Warto zawiesić długie firanki
i zasłony, które spływają na podłogę
– dodadzą oknu oraz aranżacji wnętrza
elegancji i szyku. Wybierając kolory
materiału na nowe zasłony, pamiętajmy, że
duże wzory dobrze wyglądają w obszernym
pomieszczeniu, natomiast w niewielkim
pokoju o wiele lepiej sprawdzi się mniejszy
i bardziej delikatny motyw dekoracyjny.
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WIOSENNE PRANIE
Wiosna to dobry czas na generalne sprzątanie.
O tej porze roku można szeroko otworzyć okna,
wynieść wyprane rzeczy na balkon lub taras,
a korzystając ze słonecznej pogody wytrzepać
i wyprać dywany.
Zanim włożymy do pralki firanki, wytrzepmy je
(chłoną kurz i dym). Pierzemy je, uwzględniając
rodzaj tkaniny. W ciepłej wodzie z mydłem lub
detergentem (dobrze, jeśli zawiera dodatek
wybielacza) upierzemy firany nylonowe,
stylonowe czy tergalowe. Do finalnego
płukania dodajemy płyn pozbawiający je
elektrostatyczności oraz odrobinę soli, która
je lekko usztywni. Dobrze, aby firany chwilę
odciekły nad wanną lub suszarce ustawionej na
tarasie czy balkonie. Wieszamy je lekko wilgotne.
Firany z lnu i bawełny pierzemy w ciepłej
mydlanej wodzie. Płuczemy je w wodzie o tej
samej temperaturze, jaką miała kąpiel do prania.
Można je lekko usztywnić krochmalem, ale,
niestety, trzeba będzie je prasować.
Zasłony przed praniem również dokładnie
trzepiemy. Dobrze jest je na noc namoczyć
w zimnej wodzie. Tkaniny pierzemy w wodzie
z mydłem lub odpowiednim detergentem.
Dla utrwalenie koloru do ostatniego płukania
możemy dodać octu. Zostawiamy nad wanną
lub rozwieszone na suszarce do odcieknięcia.
Gdy wyschną, jeśli tego wymagają, prasujemy.

Pamiętajmy, że zasłony z bardzo grubych tkanin, źle znoszą pranie.
Należy je częściej odkurzać, trzepać, a raz, dwa razy w roku zanieść
do chemicznego prania.
Wiosna to także dobry czas, aby wyprać dywany. Do wyboru mamy
preparaty w płynie lub postaci suchej piany. To, jakiego powinniśmy
użyć, zależy od rodzaju dywanu. Zanim przystąpimy do czyszczenia,
sprawdźmy, czy wybrany przez nas środek go nie odbarwi. Próbę
wykonujemy w mało widocznym miejscu. Gdy wypadnie pomyślnie,
przystępujemy do pracy, używając preparatu zgodnie z instrukcją
na opakowaniu. Po zakończonym czyszczeniu dywan ponownie
odkurzamy, by wciągnąć pianę i brud oraz podnieść włosie. Meble
ustawiamy, gdy całkowicie wyschnie. Jeśli musimy wstawić je
wcześniej, pod ich nogi warto podłożyć kawałki folii.
REKLAMA

KALENDARIUM
wiosna

DOM I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

MIOTŁA CZY ZAMIATARKA?
Rzeczywistość właściciela domu związania
jest z obowiązkami. Jednym z nich jest
utrzymanie w czystości podjazdu, tarasu
i ogrodu. W pracach porządkowych
pomocne będą miotły. Ich konstrukcja
powinna charakteryzować się nie tylko
optymalną szerokością szczotki, ale również
właściwie osadzonym kijem – jego długość
powinniśmy dobrać do własnego wzrostu.
Ulicówki są wytrzymałe i sprawdzą się
również przy zmiataniu dużych powierzchni.
Miotły ze słomy ryżowej (sorgo) są
niezwykle lekkie. Jednak zamiatanie dużych
powierzchni takim „sprzętem” trwa bardzo
długo, dlatego ważne jest, aby tę montonną
czynność wykonać jak najszybciej. Zamiast
zwykłej miotły możemy użyć zamiatarki.
Zarówno urządzenia ręczne, jak i spalinowe
służą dokładnie do tego samego – mają
zbierać z ziemi drobiny piachu oraz
niewielkie zanieczyszczenia. Dzięki temu,
że wszystkie zamiatarki wyposażone są we
własny kosz na odpady, usprawniają pracę
oraz czynią ją lżejszą. W zależności od typu
mogą być przeznaczone do kostki brukowej,
asfaltowych chodników, a większość modeli
ułatwi jesienne porządki w ogrodzie, gdyż
świetnie zbierają opadłe liście.
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CZYSTA NAWIERZCHNIA
Początek wiosny to dobra pora, aby dokładnie przyjrzeć się
nawierzchniom otaczającym nasz dom. Jeśli wykonane są
z kostki brukowej, najprawdopodobniej nie będziemy mieli
dużo pracy.
Zaczynamy od zamiecenia nawierzchni, w ten sposób
pozbywamy się np. gałęzi czy kamyków. Następnie
starannie oczyszczamy ją myjką ciśnieniową. Dzięki temu
zlikwidujemy mniej trwale plamy, a także wypłuczemy często
zalegający w spoinach osad organiczny. Czasami zdarza się,
że zabiegi te nie są wystarczające. Trwałe plamy możemy
spróbować usunąć twardą szczotką i myjką ciśnieniową.
Gdy to nie pomoże, nawierzchnię myjemy płynem do mycia
naczyń wymieszanym w proporcji 1:3 z wodą. Roztwór
rozprowadzamy na zabrudzeniach i pozostawiamy nawet na
24 godziny. Potem należy je przetrzeć i delikatnie spłukać
myjką ciśnieniową. Uporczywe plamy możemy również
pokryć warstwą nierozcieńczonego płynu i pozostawić
na kilka godzin. Sprawdzonym rozwiązaniem jest użycie
roztworu octu spirytusowego. Z jego pomocą pozbędziemy
się nalotów natury biologicznej, wykwitów i resztek chwastów
zalegających w spoinach. Gdy i ten zabieg nie przyniesie
skutków, musimy sięgnąć po bardziej agresywne środki
chemiczne – ich duży wybór pozwala na całkowite usunięcie
plam, nie osłabiając tym samym struktury materiałów
nawierzchniowych. Warto jednak przed tym zabiegiem
skonsultować się z fachowcem, a próby doświadczalne
przeprowadzić w mało widocznym miejscu.
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PIWNICA

powraca do łask
W NOWOCZESNYCH PROJEKTACH DOMÓW JEDNORODZINNYCH CORAZ
RZADZIEJ POJAWIAJĄ SIĘ PIWNICE. JEDNAK JESZCZE W NIEDALEKIEJ
PRZESZŁOŚCI O WARTOŚCI UŻYTKOWEJ DOMU STANOWIŁO POSIADANIE
WŁAŚNIE TEJ PRZESTRZENI. TRAKTOWANO JĄ JAKO MIEJSCE TWORZĄCE
ZAPLECZE GOSPODARCZE. A JAK WYKORZYSTAĆ PIWNICĘ DZISIAJ?
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AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

D

om jednorodzinny, w którym zamieszkaliśmy z mężem ponad 6 lat temu był
budowany w latach 80-90. Były to
czasy, kiedy przyświecała jeszcze
idea budowania domów kilkukondygnacyjnych, służących wielopokoleniowej rodzinie. Tego typu budynki wyposażone były często, jeśli
nie w pełnometrażową, zagłębioną
w gruncie piwnicę, będącą odbiciem
wyższej kondygnacji, to przynajmniej w użytkowe przyziemie, gdzie
sytuowano kuchnię gospodarczą,
pralnię lub zaplecze typu składzik.
W naszym domu było podobnie, do
piwnicy doprowadzono wszystkie
instalacje: gazową, wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną. Tam też
znajdowało się pomieszczenie z tzw.
węzłem cieplnym (urządzenia odpowiadające za regulację poboru ciepła
z miasta). W piwnicy była też usytuowana łazienka oraz kuchenka gazowa, a także pomieszczenie z mnóstwem starych mebli i rzeczy nieprzydatnych, które można by określić jako „graciarnię”.
Wprowadzając się, planowaliśmy zrobić gruntowny remont i przebudowę
wnętrz, ale z racji wielkości przedsięwzięcia i jego kosztów nie braliśmy piwnicy zupełnie pod uwagę.
Stała się natomiast wygodnym magazynem wszystkich rzeczy znoszonych z wyższych kondygnacji, których początkowo nie chcieliśmy wyrzucać. Sprawdziła się również jako
bardzo funkcjonalne zaplecze dla
ekip remontowych. Niestety w konsekwencji została mocno „sponiewierana”, nikt bowiem nie przejmował

Przebiegające nawierzchniowo
instalacje mogą czasem stanowić
przyczynek do ciekawych
estetycznych rozwiązań.
Docelowo zabudowa z płyt
OSB na gołych białych ścianach
dodała naszej piwnicy uroku.
W przyszłości będzie też można
w łatwy sposób zawiesić
dekoracje czy zamontować
dodatkowe oświetlenie np.
z żarówek żarnikowych.

się zachowaniem w niej porządku
i ewentualnymi uszkodzeniami. Wiadomo było, że w jakimś momencie
i tak będzie wymagała generalnego
remontu.

PLANY I POMYSŁY
W konsekwencji działań remontowych w części mieszkalnej domu
i zupełnego zaniedbania piwnicy,
przypominała ona raczej śmietnik
niż pomieszczenie użytkowe. Nie
bardzo byliśmy w stanie znaleźć czas
i fundusze, by ten stan odmienić.
Z czasem jednak, mieszkając nawet
w dużym domu, człowiek szybko „zarasta”. Okazuje się, że gromadzi

Dobry plan i staranne przemyślenie działań może
uchronić nas przed ponoszeniem niepotrzebnych
kosztów. Rozwiązanie „płytki na płytkach”
zaoszczędziło nam: kucia podłogi, rozprowadzenia
nowej wylewki i poziomowania posadzki.
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Miejsce przeznaczone
pod natrysk zostało
zabezpieczone
specjalnym systemem
hydroizolacyjnym do
stanowisk prysznicowych.

niezliczoną ilość rzeczy. Odczuwa się
także brak dodatkowej przestrzeni
na przykład na rekreację. Po 6 latach
zatem, powoli, powoli zaczęliśmy dojrzewać do tego, żeby przede wszystkim wysprzątać piwnicę, a potem pomyśleć o jej funkcjonalnym i estetycznym zagospodarowaniu.
Już na wstępie przyświecał nam jednak jeden cel – przeprowadzić rewitalizację tej kondygnacji jak najmniejszym sumptem, przy jak najniższych kosztach, bez nadmiernego
inwestowania w materiały i sprzęty.
Jednym słowem – bez zadęcia.

ZABUDOWA G-K I OSB
Dość tanim i niewymagającym bardzo profesjonalnych umiejętności
sposobem na gładkie ściany jest zabudowa z płyt na rusztach. Zamiast
wykonywać prace murarskie i doprowadzć do gładkiego stanu ściany,
po skuciu starych płytek oraz wykuciu części starej instalacji, zdecydowaliśmy się na ukrycie „szorstkich”
ścian pod zabudową płyt g-k. To rozwiązanie było niezbędne szczególnie w łazience. Planowaliśmy tu toaletę, umywalkę i kabinę natryskową. Chcieliśmy też przygotować

to pomieszczenie pod saunę, którą
również planowaliśmy zbudować
samodzielnie.
Do łazienki należało wybrać płyty g-k
„zielone”, czyli odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią. W miejscu,
które przeznaczyliśmy na natrysk,
zaplanowaliśmy otwartą kabinę bez
brodzika i ścianek. Konieczne było
więc dodatkowe zabezpieczenie płyt
specjalną izolacją. Jest to zabieg łatwy, ponieważ można dziś zakupić
pełen system izolacyjny do natrysku, z odpowiednimi zaprawami, taśmami do naroży i precyzyjną instrukcją wykonania.
W części wypoczynkowej piwnicy
chcieliśmy urządzić miejsce, gdzie
można przysiąść (a tak naprawdę
przechować też meble z tarasu, które
na zimę każdorazowo musieliśmy
chować do garażu). Przestrzeń ta
miała służyć przede wszystkim relaksowi po saunie, a także rekreacji: gimnastyce na drążku, czy ćwiczeniom jogi na rozłożonych matach. Idealnym materiałem do wykończenie nieestetycznych miejsc
okazała się płyta OSB. Wszędzie
tam, gdzie przebiegały rury a ściany
były zniszczone albo dziurawe miała

Urok OSB
Płyty OSB należą do materiałów drewnopochodnych chętnie
wykorzystywanych w aranżacji wnętrz. Wytwarza się je z dużych wiórów
sosnowych. Mają budowę trójwarstwową. Wióry warstwy środkowej są
ułożone prostopadle w stosunku do tych z obu warstw zewnętrznych.
Materiałem, który je spaja jest żywica syntetyczna. Specyficzny układ
wiórów decyduje o oryginalnych walorach estetycznych tego materiału oraz
sprawia, że płyty są sztywne i odporne na odkształcenia. Oprócz typowych
płyt OSB 3 są też płyty OSB F4-2. Wyróżnia je większa odporność na wilgoć
i wytrzymałość mechaniczna.
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powstać zabudowa z tej właśnie
drewnopochodnej płyty. OSB nie jest
droga, a jej faktura i mozaika drewnianych „wiórów” stanowi naprawdę
ciekawy motyw dekoracyjny. Oczywiście płyta wymaga przed montażem impregnacji. My zastosowaliśmy szybkoschnący lakier wodny do
parkietów i zaimpregnowaliśmy ją
dwukrotnie.

PŁYTKI NA PŁYTKACH
Doskonałym rozwiązaniem, które
proponuje dziś wielu producentów
chemii budowlanej i które promują
doradcy w sklepach budowlanych,
jest układanie płytek na starej okładzinie ceramicznej. W naszym przypadku była to wręcz idealna opcja.
Stare płytki chociaż już mocno wyeksploatowane z wyraźnymi śladami
zużycia, trzymały się bardzo dobrze.
Nic nie stało na przeszkodzie położyć
na nich nowe. Odpowiednie preparaty pozwalają na prawidłowe zagruntowanie starej powierzchni (sprawiają, że staje się porowata). Dzięki
temu zaprawy klejowe tworzą silnie
spajającą powierzchnię zarówno
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Przemysłowy charakter
nawierzchniowej instalacji
elektrycznej wpisuje się
doskonale w modne
dziś trendy wnętrz
industrialnych.
Taka instalacja ma przy
tym kilka innych zalet, jest
tańsza w montażu – nie
wymaga kucia bruzd, jest
łatwa w poprowadzeniu
i jest bezpieczna,
w szczególnie w takich
pomieszczeniach jak
piwnica.

dla okładziny górnej, jak i wzmacniającą dla starej pod spodem.
Kryterium wyboru płytek było dosyć
proste – niska cena! Na większą powierzchnię posadzki kupiliśmy najtańsze płytki gresowe, jakie udało
nam się znaleźć w markecie budowlanym. Wzbogaciliśmy wygląd podłogi jedynie elementem dekoracyjnym w postaci dużych płytek z drobnym wzorem. Okazało się, że to była
końcówka partii i udało nam się je nabyć w promocji. Tym samym uzyskaliśmy bardzo ciekawy efekt połączenia drewna z motywem imitującym
cementowe płytki azulejos.

INSTALACJE
STARE I NOWE
Zmian w instalacjach wodnych i kanalizacyjnych na szczęście nie było
wiele. Wprowadzając się do domu
robiliśmy pełną wymianę rur na
plastikowe. Teraz wystarczyło podpiąć się w istniejące rurki i zrobić
stosowne odejścia dla baterii natryskowej oraz umywalkowej. Podobnie z instalacją kanalizacyjną. Elektryczną z kolei poprowadziliśmy od
nowa, ale – nie bójmy się tego słowa,
w sposób przemysłowy. Kable puściliśmy po wierzchu, czarne, mocowane na tzw. paski – ułatwiające

prowadzenie okablowania. Zastosowaliśmy też najtańsze włączniki
i gniazda natynkowe, które dopełniają surowy charakter. Instalację
podpięto jako nową do istniejącej
skrzynki. Dodatkowo została również poprowadzona tzw. instalacja
„siłowa” na oddzielnym bezpieczniku. Została zakończona specjalnym gniazdem siłowym – był to
wymóg bezpiecznego podłączenia
sauny. Oświetlenie konsekwentnie
(dla nadania surowego charakteru)
tworzą w całej piwnicy industrialne
żarówki w czarnych oprawkach bez
kloszy.

Dla umywalki i instalacji ogrodowej
(z piwnicy wychodzi wyprowadzenie wody
na ogród z podlicznikiem) postanowiliśmy
zrobić oparty na ruszcie blat z płyty
OSB. Estetycznie ukrywa instalacje z rur
i pozwala na bardzo łatwy montaż baterii
oraz umywalki nablatowej. Płyta OSB na
blat została zaimpregnowana podwójnie
bezbarwnym lakierem do blatów
kuchennych i łazienkowych.
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DOMOWE FINANSE
plany mieszkaniowe

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska, Anna Wojciechowska

MIESZKANIE
z drugiej ręki

KUPNO LUB ZAMIANA MIESZKANIA TO POWAŻNE WYDARZENIE ZARÓWNO
OD STRONY ORGANIZACYJNEJ, JAK I FINANSOWEJ. MIMO DUŻEJ PODAŻY
NOWYCH LOKALI, JEST WIELCE PRAWDOPODOBNE, ŻE BĘDZIEMY KORZYSTAĆ
Z ZASOBÓW RYNKU WTÓRNEGO, CO MOŻE BYĆ DLA NAS NIE LADA
WYZWANIEM.

M

imo że nowe mieszkania
są uznawane za bardziej
atrakcyjne, to jednak wiele
osób decyduje się na zakup lokalu
z drugiej ręki. Przyczyn zainteresowania rynkiem wtórnym jest wiele,
poczynając od zasobów mieszkaniowych danej miejscowości, a skończywszy na aspektach finansowych.
Baza używanych mieszkań jest różnorodna – obejmuje zarówno atrakcyjne
lokale, jak i te o niskim standardzie.
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Z RYNKU WTÓRNEGO
– DLA KOGO OFERTA?
Takich lokali szukają osoby zarówno
chcące w nich zamieszkać, jak i takie, które planują ich wynajęcie. Od
naszych potrzeb zależą oczekiwania
względem mieszkania. Osoby kupujące lokum w celach inwestycyjnych
poszukują raczej tych o niewielkim
metrażu i dogodnym usytuowaniu,
ułatwiającym wynajem. W dużych
aglomeracjach, np. akademickich,

będą to centra miast czy też okolice
uczelni. Często właśnie takie lokalizacje dysponują mieszkaniami tylko
z rynku wtórnego. Atutem dla potencjalnych nabywców może być to, że
w przeważającej większości mieszkania te są tańsze niż usytuowane w tej
samej okolicy od dewelopera.
Rynek wtórny może być atrakcyjny
również, gdy chcemy zaspokoić potrzeby własne. Znajdziemy na nim
korzystną ofertę, jeśli decydujemy

się np. na zakup swojego pierwszego
mieszkania. Wtedy największe znaczenie dla wielu osób może mieć właśnie cena. Tańszych mieszkań na
rynku wtórnym szukają także rodziny. Często można bowiem kupić
taki lokal o powierzchni zaspokakającej potrzeby np. pięcioosobowej rodziny za mniejsze pieniądze niż podobnej wielkości w nowym budownictwie. Czasami trafiają się nawet oferty
okazyjne od osób wyjeżdżających,
rozwodzących się czy też takich, które
likwidują „lokal po dziadkach”. Warto
się wówczas zainteresować osiedlami,
na których projektowano dużo mieszkań rodzinnych. Tam zwykle jest
spora podaż mieszkań trzy- i więcej
pokojowych do nabycia w korzystnej
cenie.

ATUTY LOKALU Z ODZYSKU
Lokum z rynku wtórnego są często zainteresowane osoby, które boją
się ryzyka. Nie kupują abstrakcyjnej dziury w ziemi, tylko konkretną
nieruchomość. Wiemy, jak mieszkanie wygląda, jak jest doświetlone
światłem naturalnym, jakie ma widoki z okien, czy jakich będziemy
mieć sąsiadów. Są też osoby, które
muszą poczuć się obecne w konkretnej przestrzeni. By planować przebudowę, remont, czy też nawet tylko
własną aranżację wnętrz, nie potrzebujemy w takim przypadku tak dużej
wyobraźni przestrzennej jak jest potrzebna, gdy mamy jedynie do dyspozycji rzut przyszłego mieszkania.
Zakup używanego lokalu to również rozwiązanie dla osób, które chcą
mieszkać w już sprawdzonej przestrzeni i dobrze zorganizowanym otoczeniu. Takie mieszkania mają też
zwykle lepszy dostęp do już rozwiniętej infrastruktury – w ich pobliżu
są sklepy, apteka, przychodnia itp. Jeżeli dom jest usytuowany w gęstej zabudowie, mamy też gwarancję, że za
kilka lat w okna naszego mieszkania
nie będzie zaglądał sąsiad z nowo powstałego budynku. Mamy też duże
możliwości wyboru lokalu i dopasowania go do naszych preferencji.
Ceny są bardzo zróżnicowane w zależności od technologii budowy, lokalizacji, piętra, strony świata, komfortu
akustycznego. Możemy więc wybrać

co dla nas jest najważniejsze – czy np.
cisza, wysokość mieszkania, technologia, w jakiej zostało ono wybudowane, czy też piętro.
Do mieszkania z rynku wtórnego często można wprowadzić się bez ponoszenia większych nakładów na jego
remont, czasami wystarczy jego niewielki lifting lub odświeżenie. Nabywców takich lokali do kupna zachęca niepowtarzalny klimat budynku, podwórka czy dzielnicy – to
poszukiwacze „mieszkania z duszą”.
Jedynie w starych lokalach można
spotkać pomieszczenia z ponadstanardową wysokością, oryginalnymi
elementami wykończenia oraz detalami architektonicznymi, których
dzisiaj już się nie wykonuje. Takie budynki przyciągają grubymi murami
gwarantującymi trudny do osiągnięcia w nowym budownictwie mikroklimat wnętrza – latem pomieszczenia się tak mocno nie przegrzewają,
zimą wolniej wychładzają. Większa
wysokość lokalu, czasami nawet przekraczająca 3 m, sprawia, że nawet
małe mieszkania wyglądają na większe i bardziej przestronne. W bardzo
wysokich wnętrzach można dodatkowo zbudować antresolę i w ten sposób zyskać dodatkową przestrzeń.

Zadatek
czy zaliczka?
Podpisując umowę
przedwstępną,
kupujący zwykle wręcza
sprzedającemu określoną
kwotę pieniężną jako zadatek
lub zaliczkę na poczet ceny
mieszkania. Zwykle jednak
nie rozumiemy różnicy
między pojęciami zadatku
i zaliczki. Z zadatkiem mamy
do czynienia, gdy kupujący
nie przystąpi do umowy
notarialnego przeniesienia
własności nieruchomości
z własnej winy. Wówczas
traci on kwotę wręczoną
sprzedającemu przy
umowie przedwstępnej jako
zadatek. Jeżeli natomiast
do podpisania umowy
sprzedaży nie dojdzie z winy
sprzedającego, zobowiązany
jest on zwrócić kupującemu
zadatek w podwójnej
wysokości. Zaliczka zaś
jest to kwota wpłacona
na poczet ceny sprzedaży,
lecz w przeciwieństwie do
zadatku nie pełni funkcji
odszkodowawczej. Jeżeli
nie dojdzie do umowy
przyrzeczonej, zaliczka jest
zwracana kupującemu.
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Takie lokale są bardziej efektowne
również dzięki wysokim oknom
często o nietypowych kształtach
oraz szerokim kilkuskrzydłowym
drzwiom wewnętrznym czy też starym parkietom. Przestrzeń mieszkań w kamienicach daje też większe
pole do kreatywności w ich aranżacji – układ wnętrz w amfiladzie, nietypowe kształty pomieszczeń czy dodatkowe zakamarki będące pozostałościami dawnych służbówek czy
korytarzy wejść kuchennych pozostawiają duże pole do popisu.
Atuty mieszkania w starej kamie-

Sprawdźmy stan
techniczny budynku
Niezależnie od czasu, z jakiego
pochodzi mieszkanie,
koniecznie trzeba sprawdzić,
czy dach nie przecieka, czy
ściany nie są popękane, kiedy
były wymieniane instalacje.
Poprośmy właścicieli o plan
mieszkania z naniesionymi
ścianami nośnymi. Warto
pamiętać, że stan techniczny
przekłada się także na wysokość
opłat, jakie będziemy wnosić
do administracji. Jeśli budynek
jest już po remoncie, fundusz
remontowy będzie niższy.

20

wiosna 2018

nicy rosną, gdy budynek jest wyremontowany, ma reprezentacyjne wejście i klatkę schodową. Domy powojenne też mają wiele zalet. Większość
ma już najczęściej wymienioną stolarkę okienną na nową, szczelną akustycznie i cieplnie, oraz zostały już
ocieplone. Atutem jest też centralne
ogrzewanie, sprawna instalacja gazowa i kanalizacyjna. Są one dobrym
rozwiązaniem dla wszystkich, którzy
za niższą cenę chcą kupić mieszkanie o większym metrażu lub młodych,
którzy w jak najszybszym czasie chcą
się wprowadzić do własnego lokum.

WADY I PUŁAPKI
Amatorzy takich mieszkań muszą wiedzieć, że nie są one bez wad.
Obawy mogą budzić przestarzałe instalacje. W przypadku starych kamienic mankamentem bywa także
niefortunny układ ścianek, które są
wynikiem powojennej akcji dzielenia takich mieszkań na mniejsze lokale. W wiekowych kamienicach pozostały również drewniane stropy,
które znacznie pogarszą komfort
akustyczny. Nadal można się w nich
spotkać z ogrzewaniem piecami akumulacyjnymi czy podgrzewaniem
wody piecykami gazowymi. Z kolei mieszkania z wielkiej płyty mogą
nas zaskoczyć licznymi niedoróbkami, będącymi owocami niskiej jakości materiałów czy kiepskiego wykonawstwa. Pękające, przemarzające ściany zewnętrzne czy fatalnie
działające instalacje w wielu budynkach były na porządku dziennym,
ale w przeważającej większości uporano się z nimi podczas remontów.
Jednak wadami, które pozostały, są
choćby krzywe ściany czy często niedogodny układ wnętrz. Mankamentem tego typu budownictwa jest też
mała wysokość pomieszczeń. Nawet
gdy mieszkanie ma duży metraż, odbieramy je jako znacznie mniejsze.
Z kolei w domach z lat 50. częstym
problemem jest akustyka pomieszczeń. W tego typu budownictwie możemy się też spotkać z mało efektywnym doświetleniem wnętrz światłem
naturalnym, projektowane przed
wojną czy tuż po wojnie przeszklenia były zazwyczaj mniejsze niż planowane obecnie.

KUPUJĄC MIESZKANIE
NA RYNKU WTÓRNYM,
NALEŻY WYKAZAĆ SIĘ
WNIKLIWOŚCIĄ. DZIĘKI
TEMU UNIKNIEMY
DODATKOWYCH
KOSZTÓW.

Kupując stare mieszkanie, wykażmy
się dociekliwością. Niepokój powinien budzić np. świeżo zamalowany
fragment ściany, szczególnie narożników lub ich górnych partii – może
on świadczyć o przemarzaniu, zalaniu lub zagrzybieniu ścian. Z naszą
podejrzliwością nie powinniśmy jednak przesadzać. Co bardziej świadomi
właściciele przygotowują mieszkania do sprzedaży, tak aby robiły dobre
wrażenie. Nie musi to wcale oznaczać,
że mają coś do ukrycia. Jeśli mieszkanie jest odświeżone i pachnące, budzi
dobre skojarzenia i zachęca do kupna.
Sprawdźmy też sytuację prawną
lokalu, a także całego budynku
i gruntu, na którym stoi. Jeśli nie
trzeba przeprowadzać generalnego
remontu mieszkania, często musimy
pójść na kompromis dotyczący estetyki wykończenia.
Nawet jednak gdy wydaje nam się,
że wszystko jest do zaakceptowania, szybko może okazać się, że niezbędny jest remont. Warto więc wykonać coś w rodzaju „audytu” każdego elementu wykończenia i ocenić koszty ewentualnych zmian.
Czasami trzeba dokładniej zbadać rynek – może się bowiem okazać, że nie wystarczy wymiana frontów kuchennych szafek, bo producent zmienił ich wymiary albo że nie
da się dobrać nowego skrzydła drzwi
do starej ościeżnicy. Jeśli zanosi się
na remont generalny, warto, by jego
koszty oszacował fachowiec. Gdy konieczna będzie wymiana podłóg i stolarki okiennej oraz drzwiowej, koszty
zakupu mieszkania znacznie się podwyższają. Szczególną pułapką mogą
być instalacje, o których stan często
sami zapominamy zapytać. Ich wymiana wiąże się zawsze z generalnym remontem, a to generuje nieprzewidziane wydatki.
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PODLEWANIE
z automatu

CHCESZ, ABY TWÓJ
OGRÓD ZAWSZE
PREZENTOWAŁ SIĘ
PIĘKNIE, ROŚLINY
BYŁY REGULARNIE
NAWADNIANE, A PRZY
TYM ZALEŻY CI NA
OSZCZĘDNYM ZUŻYCIU
WODY? MOŻE SIĘ
OKAZAĆ, ŻE SYSTEM
AUTOMATYCZNEGO
NAWADNIANIA TO
ROZWIĄZANIE WŁAŚNIE
DLA CIEBIE!

R

ęczne podlewanie roślinności na posesji wymaga czasu
i zaangażowania. Niestety nie
zawsze o tym pamiętamy, co skutkuje niejednokrotnie słabą kondycją
roślin, ich mniejszą odpornością na
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Do podlewania
wyższych roślin
i rabat stosuje
się m.in. wysokie
zraszacze
wynurzalne.

choroby, a nawet obumieraniem. Jeśli chcemy, aby trawnik był soczyście zielony, gęsty, a krzewy i inne
rośliny rosły bujnie bez naszego zaangażowania, postawmy na automatyczny system podlewania. Dzięki
niemu woda trafi do wszystkich roślin w naszym ogrodzie w odpowiednich ilościach i we właściwym czasie,
a my sporo na tym zaoszczędzimy.

DLA KOGO SYSTEM
NAWADNIANIA
Automatyczne nawadnianie ogrodu
to rozwiązanie, które może zastosować praktycznie każdy. Taka instalacja wiąże się z pewnymi wydatkami,
dlatego warto przeanalizować zasadność jej wykonania.
System zdalnego podlewania z pewnością sprawdzi się w przypadku właścicieli dużych ogrodów, ponieważ
zapewnienie właściwego nawodnienia roślinności na rozległym obszarze jest zadaniem bardzo czasochłonnym. Automatyka zwolni nas
z obowiązku regularnego podlewania ogrodu i pozwoli zaoszczędzić
sporo czasu, który możemy wykorzystać na relaks z rodziną lub inne
domowe obowiązki. System nawadniania polecany jest także osobom,
które często podróżują. Zadba on pod
naszą nieobecność o dobrą kondycję
roślin, dzięki czemu nie musimy się
obawiać, że po powrocie z wyjazdu
służbowego czy urlopu zastaniemy
uschnięty ogród. Nie będziemy też
musieli prosić nikogo z rodziny lub
sąsiadów o pomoc w podlewaniu roślin pod naszą nieobecność.

Rozwiązanie to sprawdzi się także
w przypadku osób zapracowanych,
które jednocześnie marzą o pięknym, tętniącym życiem ogrodzie.
Dzięki automatycznemu systemowi
nie musimy wykonywać wielu czynności związanych z podlewaniem
roślin – ominie nas m.in uciążliwe
rozwijanie i zwijanie węży ogrodowych, podłączanie odpowiednich
końcówek zraszających czy przenoszenie zraszaczy w inne strefy
ogrodu w celu jego równomiernego
nawodnienia.
Taka instalacja to również dobre rozwiązanie dla oszczędnych. Pozwala
bowiem ograniczyć nasze zaangażowanie oraz ekonomicznie zarządzać
zużyciem wody.

AUTOMATYCZNY
SYSTEM NAWADNIANIA
TO RÓWNIEŻ DOBRE
ROZWIĄZANIE
DLA OSZCZĘDNYCH.
POZWALA BOWIEM
OGRANICZYĆ
NASZE ZAANGAŻOWANIE
ORAZ
EKONOMICZNIE
ZARZĄDZAĆ
ZUŻYCIEM WODY.
OSZCZĘDNOŚCI
Z SYSTEMEM NAWADNIANIA
Podlewanie ogrodu sterowane automatycznie jest bardzo ekonomiczne.
Szacuje się, że odpowiednio skomponowany system może zużywać
nawet o połowę mniej wody, niż ma
to miejsce podczas ręcznego nawadniania roślin wężem ogrodowym.
Spora oszczędność wody wynika
przede wszystkim z tego, że rośliny
są podlewane tylko wtedy, gdy faktycznie tego potrzebują. System wyposaża się w specjalne czujniki wilgotności gleby, które przekazują informację do centrali zarządzającej nawadnianiem, gdy wilgotność
gleby jest zbyt niska lub też zbyt
wysoka.

Automatyczne nawadnianie
dba o dobrą kondycję roślin
w ogrodzie. W okresie letnim
zapewnia też niezwykłą frajdę
najmłodszym domownikom.

23

DOMOWE FINANSE
sposoby na oszczędzanie

Koszty orientacyjne
Niektóre firmy podają orientacyjne koszty
systemu w zależności od wielkości
nawadnianego terenu. Najwięcej, bo średnio
10-20 zł za m2 zapłacimy w przypadku
mniejszych terenów – do 500 m2. W przypadku
działki do 1000 m2 koszt za m2 może się
wahać w granicach 6-15 zł. Cena za m2 spada
wraz ze wzrostem nawadnianej powierzchni
i może wynosić 4-11 zł w przypadku działek
o powierzchni 2000 m2 oraz 4-9 zł za m2
w przypadku działek o powierzchni do 3000 m2.
Powyżej 3000 m2 koszt za m2 ustalany jest
zazwyczaj indywidualnie. Najmniej, bo ok. 5 zł
za m2 zapłacimy, gdy automatycznie nawadniany
będzie sam trawnik.

Instalacja reaguje odpowiednio uruchamiając lub wstrzymując podlewanie do momentu, gdy wilgotność gleby spadnie do ustalonego
poziomu.
Ponadto automatyczne nawadnianie
może samoczynnie uruchamiać się we
wczesnych godzinach porannych lub
po zmierzchu, kiedy parowanie wody
do atmosfery jest najmniejsze. Wówczas największa jej ilość będzie trafiać do roślin.
Oszczędność w zużyciu wody na potrzeby podlewania ogrodu wynika
także z przemyślanego doboru i rozmieszczenia elementów wchodzących w skład systemu. W zależności
od rodzaju roślin stosuje się m.in.
mikrozraszacze, zraszacze stałe, ru-

Zraszacze wynurzalne po
zakończeniu pracy chowają
się do puszki znajdującej
się w ziemi. Sprawdzą się
więc dobrze m.in. podczas
podlewania terenów, na
których regularnie kosi się
trawę.
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chome i linie kroplujące. Każdy
z tych elementów ma za zadanie
dystrybuować wodę w optymalny
sposób dla danej grupy roślin. Różnią się one zasięgiem działania i wydajnością wody.

PODSTAWOWE
ELEMENTY SYSTEMU
Do nawadniania rabat i grup krzewów stosuje się m.in. mikrozraszacze.
Te niewielkie elementy składają się
ze szpilki wbijanej w glebę oraz głowicy rozpryskującej. Rozpylają wodę
pod postacią małych kropli, tworząc
mgłę wodną.
Do podlewania trawników i większych powierzchni stosuje się często zraszacze stałe. Charakteryzuje

je dość duży zasięg działania – nawadniają kręgi o promieniu do 10 m.
Mogą to być elementy wynurzalne
– gdy nie pracują, chowają się pod
powierzchnią gruntu. Takie rozwiązanie ułatwia pielęgnację ogrodu
(np. koszenie). Zraszacze stałe stosuje się również do nawadniania kęp
krzewów i rabat – mają one wówczas
większą wysokość (ok. 30 cm) od modeli stosowanych na trawnikach.
Dużym zakresem działania charakteryzują się także zraszacze ruchome,
stosowane najczęściej do podlewania
terenów trawiastych.
Do nawadniania żywopłotów i rabat bylinowych stosuje się linie kroplujące. Są to specjalne węże polietylenowe z licznymi kroplownikami.

Linie kroplujące
sprawdzają się
dobrze również
w nawadnianiu
sadów i plantacji
owoców miękkich.

Delikatnie sączą wodę bezpośrednio
do gleby, skąd trafia do systemu korzeniowego roślin. Taki sposób nawadniania sprawia, że rośliny są
mniej zagrożone porażeniem przez
choroby grzybowe. Linie kroplujące układa się na powierzchni gleby,
można je też delikatnie przysypać ziemią lub korą.
Całością systemu, na który składają
się wymienione elementy zarządza
sterownik. Współpracuje on z czujnikiem opadów, dzięki czemu system
nie załącza się, gdy pada deszcz. Drugim elementem, z którym współpracuje sterownik jest czujnik wilgotności gleby, który ocenia, czy zachodzi
faktyczna potrzeba załączenia, dzięki
czemu rośliny są nawadniane tylko

Woda ze źródła
zasilającego
doprowadzana
jest do studzienki
z rozdzielnią
skąd trafia do
poszczególnych
sekcji
nawadniających.

wówczas, gdy faktycznie zachodzi
taka potrzeba.

ILE KOSZTUJE
AUTOMATYCZNY SYSTEM
Jeśli chcemy zainwestować w instalację nawadniającą, należy zacząć
od projektu. Do jego wykonania niezbędne jest zwymiarowanie terenu,
wskazanie planowanej i istniejącej
roślinności, a także określenie ciśnienia oraz przepływu wody w źródle,
które będzie zasilać system. Wiele
firm zajmujących się wykonywaniem
takich instalacji oferuje często spotkanie u inwestora oraz bezpłatną
wycenę instalacji. Projekt pozwala
stworzyć najbardziej dostosowany do
naszych potrzeb system i dokładnie

określić koszt jego wykonania. Kompletny plan nawadniania zawiera
rzut z góry w skali, który przedstawia rozmieszczenie elementów instalacji, podział na sekcje i spis niezbędnych materiałów wraz z kosztorysem. Bez projektu dokładna wycena
systemu jest niemożliwa, ponieważ
na jego koszt składa się wiele czynników. Zależeć on będzie m.in. od:
kształtu i wielkości terenu, który
będzie automatycznie nawadniany:
np. gdy teren jest trawiasty, ma
dość dużą, prostokątną powierzchnię, to automatyczne podlewanie będzie mogło zostać wykonane w oparciu o mniejszą liczbę zraszaczy charakteryzujących się dalszym zasięgiem. Takie rozwiązanie wpłynie

Podlewanie na miarę potrzeb
Dobór odpowiednich
elementów nawadniających oraz
zaprogramowanie ich działania zależy
m.in. od rodzaju roślin ogrodowych.
Większość z nich nie tworzy
głębokiego systemu korzeniowego
i lubi stosunkowo wilgotną
glebę. Rośliny te będą wymagały
podlewania, gdy warstwa wierzchnia
przeschnie na niewielkiej głębokości
(ok. 1 cm).
Rośliny pochodzące z wilgotnych
łąk i bagien nie znoszą dobrze
przesuszenia nawet wierzchniej
warstwy gleby – trzeba im więc
zapewnić bardzo wilgotne podłoże.
Podobnie, jak roślinności o dużych
liściach. Ich duża powierzchnia
parowania powoduje, że mają
większe wymagania odnośnie
nawadniania. Regularne, intensywne
nawadnianie należy też zapewnić

roślinom młodym, w okresie
kwitnienia, a także rosnącym na
stanowiskach nasłonecznionych.
Wyjątek stanowią rośliny skalne (np.
modne ostatnio sukulenty), które
radzą sobie z przesuszeniem gleby,
natomiast nie tolerują jej zbytniego
nawodnienia.
Nowo posiany lub rozłożony
z rolki trawnik wymaga częstego
podlewania – nawet dwa razy
dziennie. Odpowiednio duża ilość
wody w glebie jest potrzebna do
dobrego zakorzenienie trawy. Dobrze
zakorzeniony trawnik podlewa
się średnio 2-3 razy w tygodniu
w zależności od temperatury
powietrza.
Ogólna zasada nawadniania roślin
mówi, że lepsze jest rzadsze,
lecz intensywne ich podlewanie.
Częste i niewielkimi ilościami wody

powoduje, że jest ona dostępna
jedynie w górnych warstwach gleby,
które szybko przesychają. Sposób
nawadniania należy jednak zawsze
dostosować również do rodzaju
podłoża. W przypadku gleb ciężkich,
gliniastych rzadsze, lecz intensywne
podlewanie nie sprawdzi się dobrze,
ponieważ nadmiar wody może długo
zalegać wokół korzeni. W takiej
sytuacji lepszym rozwiązaniem
jest podlewanie roślin na raty, czyli
częściej, lecz mniejszymi dawkami
wody.
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W ofercie producentów znajdziemy
również specjalne zraszacze
do podlewania nieregularnych
powierzchni. Mogą one zapamiętać
nawet 50 punktów konturu obszaru
nawadniania, dostarczając wodę
dokładnie tam, gdzie trzeba.

na niższy koszt systemu. W przypadku wąskich trawników i terenów o zróżnicowanym ukształtowaniu, konieczne może okazać się zastosowanie większej liczby zraszaczy
o mniejszym zasięgu, co podniesie
koszt całej instalacji;
wydajności źródła wody zasilającego system: może nim być sieć wodociągowa, studnia lub zbiornik
wodny. Gdy ciśnienie wody jest niskie, a jej wydajność mała, zraszacze
będą miały mniejsze zasięgi. Będzie
to wymagało podziału ogrodu na
więcej sekcji i wzrost kosztów;

zastosowanej roślinności: rodzaj
i rozmieszczenie urządzeń nawadniających dobiera się do wymagań wodnych danej grupy roślin – jedne będą
wymagały zastosowania zraszaczy,
a inne linii kroplujących;
rodzaju gleby: tzw. gleby lekkie charakteryzują się lepszą przepuszczalnością niż gleby ciężkie;
dostępu do poszczególnych stref
ogrodu podczas prac montażowych.
Aby zminimalizować koszty, system
nawadniania najlepiej jest zaplanować na etapie projektowania ogrodu.
Nie oznacza to jednak, że nie mo-

żemy zainwestować w instalację automatycznego podlewania, na już zagospodarowanej działce. Stosowane dziś
nowoczesne technologie połączone
z fachowym wykonaniem ograniczają
do minimum naruszenie istniejącej
już murawy i innej roślinności.
Po uruchomieniu instalacji na życzenie klienta firmy wykonawcze oferują
także pełną obsługę serwisową. Polega ona na przygotowaniu systemu
nawadniającego do sezonu, opróżnienie z wody przed zimą, bieżące naprawy, a także rozbudowę lub modernizację instalacji.

Na własną rękę
Właściciele niewielkich
działek mogą zdecydować się
na samodzielne wykonanie
instalacji nawadniającej.
W doborze i rozmieszczeniu
poszczególnych elementów
pomocne będą m.in. darmowe
programy do projektowania
automatycznego systemu
nawadniania dostępne
w sieci. Takie narzędzia
umożliwiają m.in. wykonanie
szkicu własnego ogrodu,
rozmieszczenie zraszaczy,
a nawet wydrukowanie listy
zakupów.
Samodzielny montaż instalacji
nie jest trudny, uciążliwe może
okazać się natomiast wykopanie
rowów pod orurowanie. Prace
te najlepiej zaplanować jeszcze
przed założeniem trawnika.

26

wiosna 2018

stalco garden.indd 1

2018-01-17 19:39:21

DOMOWE FINANSE
inwestycja na każdą kieszeń

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Z PATELNIĄ

– taniej i zdrowiej

WBREW POZOROM
SMAŻENIE MOŻE BYĆ
ZDROWE! TO JEDEN
Z NAJSZYBSZYCH
SPOSOBÓW NA
PRZYGOTOWANIE POSIŁKU.
JAKOŚĆ PATELNI MA
OGROMNY WPŁYW NA TO,
CZY NASZ OBIAD BĘDZIE
LEKKI I ZDROWY.
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O

tym, jak ważne jest zdrowe
odżywianie wiemy wszyscy. Rzadko jednak pamiętamy, że nie tylko same składniki muszą być pełne wartości odżywczych,
ale równie istotny jest sposób przygotowania posiłków. Smażenie to jedna
z głównych metod przyrządzania dań.
Gwarancją smacznego i zdrowego
obiadu jest dobra patelnia.

RODZAJE PATELNI
W kuchni niezbędne są dwie patelnie:
uniwersalna i głęboka. Ta pierwsza

ma spłaszczone dno i płytkie brzegi.
Można na niej usmażyć niemalże
wszystko. Ta druga różni się od uniwersalnej wysokością brzegów. Jest
niezbędna do smażenia na głębokim
tłuszczu. Być może nie zdajemy sobie
sprawy, że to bardzo zdrowa metoda
przyrządzania obiadu. Najnowsze badania udowodniły, że frytowanie sprawia, że warzywa absorbują antyoksydanty zawarte w zdrowym tłuszczu.
Do patelni głębokich można zaliczyć
chiński wok, a także patelnię sauté,
która, dzięki wysokim ściankom

i nieprzywierającej powłoce, rozprowadza równo ciepło i umożliwia smażenie na niewielkiej ilości tłuszczu.
Rynek pełen jest patelni przeznaczonych do przygotowania konkretnych
potraw. Zaprojektowana z myślą o jajkach ma specjalne otwory wyprofilowane do ich smażenia. Patelnia do naleśników jest płaska, niemal pozbawiona brzegów, tak by ciasto można
było rozprowadzić szpatułą po dnie.
Z kolei te do ryb z reguły są owalne,
co pozwala usmażyć rybę w całości
bez konieczności jej filetowania na
mniejsze kawałki. Wyposażone w specjalne powłoki nie powodują przywierania ani przypalania się delikatnego mięsa, na wierzchu ryby tworząc
chrupiącą panierkę. Patelnię do racuchów, tzw. szkocką, wyróżniają okrą-

W KAŻDYM
GOSPODARSTWIE
DOMOWYM POWINNA
ZNALEŹĆ SIĘ
UNIWERSALNA PATELNIA
DOSTOSOWANA DO
LICZBY DOMOWNIKÓW.
głe otwory, dzięki którym małe naleśniczki, racuchy czy miniomlety zyskują idealny kształt koła.

JAKA WIELKOŚĆ
Wymiary patelni należy dostosować
do liczby osób, które będą z niej korzystać. Jednej osobie wystarczy naczynie o średnicy 12-20 cm. W przy-

padku dwóch-trzech egzamin zda
model o średnicy 20-26 cm. Rodzina, która liczy więcej niż czterech
członków powinna zaopatrzyć się
w patelnię o większym gabarycie.

ZWRÓĆ UWAGĘ
NA TWORZYWO
Kiedyś popularne aluminium, dziś już
nie cieszy się popularnością z uwagi
na szkodliwy dla zdrowia pierwiastek chemiczny, który wydziela się
w temperaturze powyżej 180oC. Patelnie aluminiowe pokrywa się różnymi
powłokami, chociażby nieprzywierającym teflonem. Ten przez lata cieszył się ogromną renomą. Wciąż prawie w każdym domu można spotkać
naczynie z tego materiału. Coraz częściej słyszymy jednak o tym, że teflon wydziela związki rakotwórcze.
Jest trwały, ale nieodporny za zarysowania, dlatego do mieszania składników obowiązkowo musimy używać silikonowych lub drewnianych przyborów kuchennych. Zadrapana powłoka
traci swoje właściwości nieprzywierające i może być toksyczna. Z tego powodu patelnie teflonowe są dobrym
wyborem dla wprawionych kucharzy.
Ci, którzy uczą się gotować, powinni
wybrać naczynie z innego materiału.
Po skończonym gotowaniu dno patelni wytrzyjmy papierowym ręcznikiem. Warto wybrać model z teflonową powłoką, której producent daje
gwarancję bezpiecznego smażenia.
Takie wyroby nawet zadrapane nie
wydzielają szkodliwych substancji.
Powłoki teflonowe mogą mieć różną
grubość i składać się z kilku różnorodnych warstw. Najlepszym
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wyborem są potrójne grubości 40 mikronów. Rynek pełen jest podróbek
teflonu, dla własnego bezpieczeństwa
sprawdzajmy więc, czy w specyfikacji
umieszczony został specjalny, niebieski znaczek, świadczący o oryginalności produktu.
Ostatnio królują patelnie o powłoce
ceramicznej. Wykazują się wyższą
odpornością na wysoką temperaturę
niż teflon. Nagrzewają się równomiernie i długo utrzymują ciepło potrawy. Znoszą też niskie temperatury
– do -20oC. Wytwarza się je z minerałów i glin wypalanych w bardzo wysokich temperaturach, są więc przyjazne środowisku.
Patelnie żeliwne są bardzo ciężkie, ci,
którzy mają problemy z kręgosłupem,
powinni zainwestować więc w teflon
czy ceramikę. Myjemy je ręcznie. Minusem tego rodzaju wyrobu jest też

wysoka cena. Na tym kończą się wady
żeliwa. Właściciele patelni żeliwnych
zgodnie twierdzą, że naturalny materiał, z którego powstały poprawia
smak potraw. Równomiernie rozprowadzają ciepło i długo je utrzymują.
Ponadto wzbogacają dania o ważny
dla zdrowia pierwiastek – żelazo.
Patelnia może być pokryta powłoką
tytanową, która charakteryzuje się
dużą odpornością na zarysowania.
Do powłok tytanowych często dodaje się porcelanę, dzięki której powierzchnia patelni jest bardziej śliska
i nieprzywierająca.
Za najtrwalszą uważa się powłokę
marmurową. Stosuje ją niewielu producentów patelni, bo ich cena jest bardzo wysoka. To jednak inwestycja na
całe życie: takie naczynie jest wyjątkowo odporne na zarysowania, przywieranie lub odkształcenia.

WAŻNE DNO
Dobrej jakości dno patelni musi mieć
grubość przynajmniej 4 mm oraz być
delikatnie wklęsłe. Taka konstrukcja
zapewnia dobre przewodzenie ciepła.
To, z jakiego materiału wykonane zostało dno patelni powinno zainteresować szczególnie posiadaczy kuchenek
indukcyjnych. Tworzywo musi mieć
właściwości magnetyczne.
Najlepsza jest patelnia żeliwna, egzamin zda też stalowa, gorzej poradzi sobie aluminiowa, ceramiczna czy
miedziana. Zazwyczaj dno patelni pokryte jest dodatkową warstwą materiału o dobrych właściwościach magnetycznych, który nadaje się do użycia na wszystkich typach kuchenek.
Informacji na ten temat szukajmy
w specyfikacji.

ZASADY SMAŻENIA
Patelnia to połowa sukcesu w drodze
do prawidłowego smażenia. Wbrew
pozorom za zdrowe nie można uznać
smażenia bez tłuszczu – chyba że zastosujemy specjalny rodzaj patelni.
Jego brak może powodować uwolnienie szkodliwych dla zdrowia związków – właściwości rakotwórcze, ma
np. kwas perfuorooktanowy, który
wydziela się, jeśli nie użyjemy tłuszczu na patelni teflonowej. Wpływ na
nasze zdrowie ma także rodzaj zastosowanego tłuszczu. Do smażenia nie
zaleca się używać olejów zawierających tłuszcze wielonienasycone (sojowy, lniany, sezamowy), najlepiej
sprawdzą się tłuszcze rafinowane.
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ELEWACJA
gra w kolory

ŁĄCZENIE RÓŻNYCH BARW TYNKU NIE TYLKO UROZMAICA ELEWACJĘ, ALE TEŻ
WYRÓŻNIA JEJ ELEMENTY I MODYFIKUJE PROPORCJE. UMIEJĘTNE POŁĄCZENIE
KOLORYSTYCZNE PODNIESIE TEŻ RANGĘ SKROMNEGO BUDYNKU.

R

emont domu jest często okazją do odświeżenia jego wizerunku. Jeśli obejmuje on ocieplenie ścian zewnętrznych, pociąga
za sobą konieczność otynkowania
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ich na nowo. Jest to dobry moment,
by rozstać się ze starym poszarzałym tynkiem o strukturze baranka
czy kornika. Jeszcze do niedawna
takim środkiem unowocześniają-

cym ściany frontowe był wyrazisty
kolor tynku. W naszym krajobrazie nie brakuje dzisiaj efektów tego
trendu w postaci domów w mocnych
odcieniach czerwieni, zieleni czy

pomarańczowego. Obecnie nowy
wyraz elewacji nadaje stonowana
kolorystyka, gładka faktura tynku
oraz zastosowanie nowoczesnych
materiałów, takich jak deski kompozytowe, płyty włókno-cementowe czy laminowane panele elewacyjne. Materiały te nie są jednak tanie, ich montaż wymaga też profesjonalnego wykonawstwa, dlatego
chętnie stosowanym rozwiązaniem
jest wprowadzenie dwóch kolorów
tynku pochodzących z gamy modnych barw. Są to różne odcienie szarości i czerni, rzadziej beże i brązy.
Celem zróżnicowania kolorystycznego tynku jest zazwyczaj uatrakcyjnienie budynku. Jednak zabieg
ten ma swoje konsekwencje w postaci np. zmiany wizualnego odbioru
skali budynku czy też proporcji elementów elewacji. Powstały efekt
może być zupełnie inny od zamierzonego. Jak tego uniknąć?

Wizualne modyfikacje proporcji elewacji

KOLORYSTYCZNE KOREKTY
Stosunkowo częstym zabiegiem jest
dzielenie kolorami ścian na mniejsze części – podkreśla się wtedy parter, wyższą kondygnację lub strefę
poddasza. Czasami zaznacza się granicę kondygnacji poprzez namalowanie szerokiego pasa w innym kolorze obejmującego całą wysokość
okien lub węższego biegnącego ponad oknami. Wprowadzenie tynku
w innej barwie, np. w postaci boni
bywa też traktowane jako szansa na
wypełnienie powierzchni pustych,
pozbawionych okien ścian, co w starych domach było częstym rozwiązaniem na elewacjach północnych. Kolorem możemy powiększyć niektóre
detale, zmniejszając jednocześnie
wrażenie niewłaściwych proporcji,
np. zbyt małe w stosunku do płaszczyzny ściany okna ujęte w szerokie
płaszczyzny innego koloru tynku
mogą wydać się większe.
W niektórych przypadkach zabiegi te mogą jednak pogorszyć wizualny odbiór budynku. Poziome
podziały kolorystyczne na elewacjach niskich parterowych domów
mogą spowodować, że budynek
będzie się wydawał niższy i jeszcze bardziej przysadzisty, szczególnie w połączeniu z dachem

Połączenie okien poziomym pasem tynku
odmiennej barwy powiększa optycznie
zbyt małe przeszklenia, a ponadto
wizualnie obniża za wysoki budynek.

Połączenie płaszczyzną innego koloru
okien wszystkich kondygnacji tworzy dość
wysokie pionowe pasy, które wizualnie
wyciągają budynek w górę.

Poziomy podział kolorystyczny sprawi, że budynek będzie się wydawał niższy niż
w rzeczywistości – to dobre rozwiązanie dla remontowanych domów typu peerelowska
piętrowa kostka, gdzie duża wysokość budynku w połączeniu z monotonną elewacją
sprawiała przytłaczające wrażenie.
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o niskim kącie nachylenia oraz małymi oknami.
Pionowe elementy architektoniczne
wysmuklają i podwyższają bryłę budynku – zasada ta dotyczy również
wprowadzenia drugiego koloru na
elewacji. Pasy na całej wysokości
ściany czy też okna na tle wyróżnionej kolorem pionowej płaszczyzny
to zabiegi, które doskonale wyciągną budynek w górę. Taka wizualna
korekta sprawdzi się więc w przy-
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padku elewacji domów zbyt niskich
i przez to mało reprezentacyjnych
w odbiorze. Trzeba jednak stosować
ją ostrożnie w przypadku budynków
wysokich.
Wprowadzenie innego koloru tynku
to również sposób na optyczne
zmniejszenie zbyt dużej bryły. Obramowanie całej płaszczyzny okien
na wszystkich kondygnacjach utworzy barwną płaszczyznę, która odciągnie uwagę od zbyt dużej ściany.

PODKREŚLENIE BRYŁ
Drugi, a czasami nawet trzeci kolor
wprowadza się do podkreślenia rozbudowanego charakteru bryły budynku. Inną barwą uwypukla się
wysunięte przed lico elewacji elementy takie jak wykusze, lukarny,
garaż czy wyodrębnioną z głównej
bryły klatkę schodową lub przedsionek. Nawet jeśli remontowany budynek nie ma tak czytelnie rozbudowanej bryły, wprowadzając nowy kolor
uzyskujemy wrażenie wielobryłowości, charakterystycznej dla nowoczesnej architektury. Budynek z podkreśloną lukarną czy garażem wyda
się optycznie bardziej okazały, a poszczegółne jego elementy i detale
przyciągną uwagę. Podobne rozwiązanie można zastosować na elementach cofniętych przed płaszczyznę
ściany. Jeśli ściany nisz, wnęk i podcieni pomaluje się na kolor ciemniejszy niż lico ściany, tworzy się wrażenie głębi i oddalenia ściany. Takie
podkreślenie nawet niezbyt efektownej loggii sprawi, że budynek wyda
się ciekawszy. Wrażenie rozbudowania bryły można też podkreślić, stosując odpowiednie zabiegi na ścianie płaskiej. Jeśli jakiś fragment
odetniemy np. wymodelowanym
w tynku lub przyklejonym do ściany
gzymsem i pomalujemy go na ciemniejszy kolor, powstaje iluzja cofniętego fragmentu ściany.
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GOTOWE

parapety zewnętrzne
SĄ NIEODŁĄCZNYMI ELEMENTAMI WNĘK OKIENNYCH. ICH ZADANIEM JEST
ODPROWADZANIE WODY DESZCZOWEJ I Z TOPNIEJĄCEGO ŚNIEGU Z DALA
OD ŚCIAN. WYBIERAJĄC PARAPETY ZEWNĘTRZNE, WARTO OPRÓCZ TRWAŁOŚCI
ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ICH WALORY ESTETYCZNE.

N

ajczęściej kupuje się parapety
zewnętrzne o określonych
wymiarach. Nie trzeba ich
przycinać ani dopasowywać na budowie, co zwiększa tempo robót, wpływa
też na jakość wyrobu. Mogą być wyko-
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nane z różnych materiałów, które są
wodoodporne i umożliwiają skuteczne
odprowadzenie wody. Najczęściej wykorzystuje się blachę stalową ocynkowaną lub aluminiową. Koszt takich
parapetów to 20-50 zł za m.b. Jednak

obecnie wybór jest o wiele większy.
Droższym rozwiązaniem są parapety
z płytek klinkierowych czy gresu. Materiałem najdroższym i uważanym za
najtrwalszy jest kamień, którego koszt
to nawet powyżej 200 zł za m.b.

NAJPOPULARNIEJSZA
BLACHA STALOWA
Parapety z blachy stalowej produkuje się z wysokiej jakości surowca
(grubości 0,55-1 mm), który jest zabezpieczany kilkoma różnymi warstwami. Podwójne ocynkowanie, antykorozyjna farba gruntująca, lakier
o bardzo dużej trwałości i twardości
oraz folia ochronna to standard. Takie parapety są stosunkowo tanie,
odporne na wilgoć oraz zabrudzenia. Przy odpowiedniej konserwacji
posłużą nawet 30 lat. Można je myć
za pomocą domowych środków czystości. Najczęściej dostępne są białe,
brązowe lub srebne, chociaż znaleźć
można powleczone okleiną imitującą
drewno. Aby ograniczyć hałas powodowany przez krople deszczu lub
grad, warto do parapetów przykleić
podkładki tłumiące. Jeśli wymagają skrócenia, miejsca, w których
były przycinane, trzeba zabezpieczyć
przed korozją. Konieczne jest dokupienie gotowych zakończeń bocznych oraz antykorozyjna ochrona
otworów montażowych.

ALUMINIOWE GŁADKIE
I Z FAKTURĄ
Parapety zewnętrzne wykonuje się
również z blachy aluminiowej grubości 1,2-1,5 mm, powleczonej farbami,
lakierami lub foliami dla większej
ich trwałości i estetyki. Dostępne są
właściwie w dowolnym kolorze. Ich
cena jest nieco wyższa niź stalowych,
ale są nierdzewne, odporne na che-

mikalia i znacznie bardziej sztywne.
Mają gładką lub tłoczoną powierzchnię. Ponadto zakończenia boczne, kotwy, zaślepki śrub, taśmy uszczelniające to elementy całego systemu. Jedynym ich mankamantem jest duża
rozszerzalność cieplna (1,2 mm na
każdy metr długości), dlatego należy
wykonać szczeliny dylatacyjne zarówno na końcach parapetu, jak i wokół śrub mocujących. Podobnie jak
w przypadku stalowych, zadbajmy
też o ich odpowiednie wytłumienie.

KOLOROWE TWORZYWA
SZTUCZNE
Dostępne są też gotowe parapety zewnętrzne ze spienionego (są pełne)

Jak dobrać wymiary?
Parapety zewnętrzne wykonuje
się po zamontowaniu okien.
Dlatego też podczas ich
osadzania należy zostawić
pod nimi wystarczająco
dużo miejsca. Najczęściej
o 2,5 cm więcej niż grubość
parapetów – tyle potrzeba, aby
nałożyć zaprawę i ewentualnie
skorygować niewielkie
odchylenia od poziomu.

lub utwardzonego PVC pokrytego laminatem (mają budowę komorową).
Zarówno jedne, jak i drugie są odporne na wilgoć, promieniowanie
UV, wahania temperatur oraz uszkodzenia mechaniczne. Dobrze izolują dźwięk spadającego na jego powierzchnię deszczu. Mają różne kolory, możemy również zdecydować
się na parapety w okleinach przypominających drewno. Za ich zastosowaniem przemawia także niewygórowana cena.

KLINKIER I GRES
Dużą popularnością cieszą się gotowe parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych i gresowych.
Są estetyczne oraz odporne na działanie niekorzystnych czynników
atmosferycznych. Praktyczniejsze
są jednak płytki ze szkliwioną powierzchnią, ponieważ łatwiej utrzymać je w czystości. Parapety
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te wykonuje się z kształtek, które
połączone są betonowym rdzeniem
uformowanym z odpowiednim spadkiem. Spoiny między elementami
nie są do końca wypełnione, aby po
osadzeniu ich w murze można było
je wypełnić masą spoinową w wybranym kolorze. Mogą mieć różne wymiary. Płytki klinkierowe dostępne
są w różnych odcieniach czerwieni,
brązu i żółci, a na indywidualne zamówienie także białe i czarne. Na
parapety zwykle wybiera się je w takim samym kolorze jak do wykończenia nawierzchni tarasów i schodów. Niektórzy producenci oferują
klinkierowe płytki parapetowe z kapinosem. Natomiast paleta kolorów,
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faktur i deseni płytek gresowych
jest nieograniczona.

Z ZAIMPREGNOWANEGO
DREWNA
Parapety drewniane dobrze wyglądają zwłaszcza w zestawieniu z naturalnymi materiałami, takimi jak cegła, drewno czy kamień, ale też znakomicie sprawdzają się w połączeniu
z otynkowaną ścianą. Pasują zarówno
do domów o tradycyjnej, jak i nowoczesnej architekturze.
Trzeba jednak pamiętać, że niezabezpieczone drewno naturalne pod wpływem zmian temperatury i opadów atmosferycznych szybko niszczeje. Dlatego na parapety zewnętrzne można

stosować wyłącznie odpowiednio zaimpregnowany surowiec, a w trakcie
użytkowania trzeba go systematycznie konserwować.

SOLIDNY KAMIEŃ
Jeśli chodzi o trwałość i odporność na
warunki atmosferyczne, parapety kamienne nie mają sobie równych. Jednocześnie są eleganckie i nie wymagają zabiegów konserwacyjnych. Niestety są bardzo ciężkie, chociaż niezbyt grube – płyty mają najczęściej
3-4 cm. Wykonuje się je na zamówienie. Krawędzie czołowe parapetów mogą być proste, ścięte po skosie lub zaokrąglone. Należą jednak do
najdroższych.
Na parapety zewnętrzne najczęściej
wykorzystuje się jednorodne płyty
granitowe, bazaltowe, sjenitowe lub
piaskowce w najróżniejszych kolorach: od białego, poprzez odcienie
beżu, czerwony, niebieski, zielony, po
czarny. Granit, bazalt i sjenit są bardzo trwałe, a do ich pielęgnacji wystarczy woda. Natomiast parapety
z piaskowca trzeba zaimpregnować
specjalnym preparatem lub farbą, aby
zmniejszyć ich nasiąkliwość. Nie zalecany jest marmur ze względu na jego
porowatą strukturę (przez mikropory
woda wnika w głąb materiału, powodując jego pęknięcia).
Tańszym rozwiązaniem jest wykonanie parapetów z konglomeratu, czyli
materiału na bazie zmielonego kamienia naturalnego, spojonego żywicą poliestrową. Wyroby z konglomeratu są równie trwałe i odporne jak
te z kamienia naturalnego, a wizualnie doskonale go imitują.
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KUCHNIA TO
POMIESZCZENIE,
KTÓRE NAJŁATWIEJ
SIĘ BRUDZI
– SZCZEGÓLNIE,
GDY DUŻO
GOTUJEMY. JEDNAK
ZACHOWANIE JEJ
W CZYSTOŚCI NIGDY
NIE BYŁO TAK ŁATWE,
JAK DZISIAJ!
40

KUCHNIA

wiosna 2018

na błysk
U

trzymaniu porządku i czystości w kuchni sprzyja dzisiaj moda. Projektuje się je
tak aby sprzyjały pracom, które mają
powodować jak najmniej bałaganu.
Przyjazne są także materiały wykończeniowe stosowane na podłogi
i ściany, których czystość łatwo zachować. Również elementy wyposażenia – poczynając od rozwiązań sza-

fek kuchennych, a kończąc na uzupełniających drobiazgach, choćby takich jak relingi, wygodne pojemniki
czy segregatory będą nam pomocne.
Naszym sprzymierzeńcem na rzecz
ładu są także nowoczesne sprzęty
AGD. Można do nich zaliczyć wydajny okap, funkcjonalny zlewozmywak, młynek do rozdrabniania odpadów czy zmywarkę.

FUNKCJONALNOŚĆ
ZNACZY CZYSTOŚĆ

PORZĄDEK ZA ZAMKNIĘTYMI
DRZWIAMI

Niezależnie od wielkości kuchnia
służy gotowaniu i nie można o tym
zapominać. Utrzymaniu ładu w tym
pomieszczeniu, a także wygodzie
prac kuchennych sprzyja podział na
strefy: zmywania, przechowywania
i gotowania. Zlewozmywak, lodówka
i płyta kuchenna z piekarnikiem tworzą wierzchołki trójkąta roboczego.
Aby nie przemierzać niepotrzebnych
odległości nie powinny być od siebie zbytnio oddalone. Ich uporządkowanie sprawia, że wszystko jest na
swoim miejscu i nie generuje bałaganu. Równie ważne dla utrzymania
porządku jest zaplanowanie odpowiedniej wielkości blatów roboczych.
Między płytą kuchenną a zlewozmywakiem powinien znaleźć się główny
o długości co najmniej 80 cm. Pomocniczy podobnej długości warto zaplanować między lodówką a zlewozmywakiem. Pozostałe odcinki blatów roboczych mogą być krótsze.

W nowoczesnej kuchni króluje minimalizm, większość rzeczy chowamy w szafkach i szufladach zamkniętych frontami. Na blatach
stoją jedynie sprzęty używane na
co dzień, takie jak ekspres do kawy
czy czajnik elektryczny. Taki trend
również sprzyja czystości – nie musimy bowiem myć i odkurzać licznych ustawionych na blacie naczyń
czy podręcznego AGD. Szuflady
czy szafki są projektowane z myślą
o konkretnych elementach wyposażenia. Dzięki specjalnym segregatorom czy wyprofilowanym wkładom
znajdzie się w nich miejsce na talerze, garnki, a nawet sprzęty AGD.
Z pomocą koszy cargo pochowamy
także produkty spożywcze. Wnętrza
szafek są często zbudowane z materiałów łatwych do czyszczenia,
tworzą je np. ażurowe konstrukcje.
W utrzymaniu czystości i porządku
równie ważny jest łatwy dostęp
REKLAMA

Sypkie opanowane
O tym, jaki nieporządek mogą
zrobić produkty sypkie przekonało
się wiele osób, które przechowują
w torbach mąkę, kasze czy
sól. Papierowe lub foliowe
opakowania łatwo rozerwać przy
okazji rozsypać ich zawartość.
Sposobem na ujarzmienie
„sypkich” są pojemniki. Doskonale
sprawdzą się te z przezroczystego
szkła – ich zawartość jest zawsze
widoczna, dzięki czemu szybko
sięgniemy po pożądany produkt.
Warto wybrać naczynia, które
tworzą komplet. Mogą mieć różną
pojemność – niektóre nawet
powyżej 1000 ml.

OSWAJAMY REMONT
dobre wybory

do półek – dzisiaj często można je
wysunąć. Nie musimy „zanurzać
się” w nich, by je wytrzeć. Także
moda na gładkie fronty sprawia,
że meble lśnią w mig – zanieczyszczeń nie musimy usuwać ze szczelin
utworzonych przez frezy.

CZYSTE GOTOWANIE
I PIECZENIE
W kuchni zawsze najtrudniej utrzymać w czystości strefę gotowania
– jeśli nawet nigdy nie wykipiała
nam zupa lub mleko, to problem zatłuszczonej płyty kuchennej dotyczy większości. Dużym ułatwieniem
będzie płyta indukcyjna, ponieważ ciepło wytwarza się w ustawionym na niej naczyniu, a nie na jej
powierzchni, pozostaje chłodna i nie
powstają na niej zaschnięte, wymagające wysiłku podczas usuwania
plamy. W tym przypadku nie musimy dbać nie tylko o czystość palników, ale też pokręteł. Znacznie wiecej problemów przysparza płyta gazowa. Gromadzi się na niej tłuszcz,
a ponadto do wyczyszczenia mamy
wiele elementów. Równie wiele zachodu wymaga higiena piekarnika.
Jeśli chcemy, by zawsze lśnił, zdecydujmy się na model wyposażony
w panele katalityczne lub pyrolizę.
Zapewnią one jego samoczyszczenie. Alternatywą może być parowe

42

wiosna 2018

czyszczenie piekarnika, jest ono jednak tylko częściowo skuteczne i konieczne jest samodzielne usunięcie
niektórych zanieczyszczeń.

LODÓWKA
– HIGIENA I ZDROWIE
Utrzymanie porządku i czystości
w lodówce to konieczność także ze
względów zdrowotnych. Na bieżąco
należy sprawdzać świeżość przechowywanych w niej produktów
– łatwiej to zrobić, gdy lodówka ma
większą pojemność. Zbyt duża ilość
produktów zaburza cyrkulację powietrza, co przyspiesza psucie się
żywności. Pojemność chłodziarko-

-zamrażarek wynosi od 200 do 450 l,
a lodówek side by side dochodzi do
700 l. Co kilka miesięcy trzeba lodówkę dokładnie wymyć. Wówczas
konieczne jest solidne wyczyszczenie półek. Najłatwiej utrzymać
w czystości wykonane ze szkła hartowanego, które wystarczy przetrzeć
wilgotną ściereczką. Półki z tworzywa sztucznego są od szklanych
znacznie bardziej podatne na zaplamienia, zarysowania i trudniejsze
do czyszczenia. Przydatną funkcją
jest także system No Frost, dzięki
niemu wewnętrzne ściany są suche.
Lodówki No Frost nie wymagają tak
częstego rozmrażania jak inne.
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ŚCIANY

białe znów modne
PO EKSPANSJI KOLORÓW
WRÓCIŁA MODA NA BIAŁE ŚCIANY.
JEDNAK WYBÓR FARBY NIE JEST
WBREW POZOROM ŁATWY. BIEL MA
WIELE ODCIENI, A KAŻDY Z NICH
WYWOŁUJE INNY EFEKT.

N

ie istnieje wyłącznie jedna konkretna barwa
biała, lecz cała paleta odcieni tego koloru:
od ciepłych, kryjących w sobie gamę zażółconej bieli, do „zanieczyszczonych” pigmentem
szarości, które odbieramy jako biel chłodną. Odcień
tego koloru jest postrzegany indywidualnie przez
każdego człowieka, ale jest też uzależniony od sąsiedztwa innych kolorów oraz przede wszystkim siły
światła. W przypadku słabego oświetlenia jako barwę
neutralnie białą odbieramy odcienie cieplejsze, gdy
światła jest więcej, wrażenie neutralnej bieli powstaje w przypadku odcieni chłodniejszych. Jakość
bieli i jej odbiór na ścianach zależy też od zastosowanych farb. Każdy z producentów ma w swojej ofercie
białą farbę podstawową przeznaczoną do malowania
ścian i sufitów – na ogół różnią się one jednak odcieniami i właściwościami. Poza tym dostępne są kolekcje farb obejmujące różne złamane odcienie. Największy wybór mamy, kupując farbę z mieszalnika.
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„ZWYKŁA” BIAŁA FARBA
Producenci określają swoją podstawową farbę białą jako „czysta biel”,
„perfekcyjna biel”, „neutralna biel”
„naturalna biel” czy „idealna biel”.
Możemy spotkać się również z określeniami typu „absolutnie biała” czy
„śnieżnobiała”. Nazwy te sugerują
neutralność kolorystyczną, ale jest
to często mylący trop. Czystość bieli
zależy bowiem od tzw. indeksu bieli
– najbardziej neutralna ma ten parametr o wartości 100/100. Wysoki indeks osiągany jest zazwyczaj za pomocą pigmentu bieli tytanowej. Dodatek ten zapewnia farbie większe
krycie, nie traci ona koloru, a ryzyko
jej żółknięcia jest niewielkie. Produkt ten polecany jest zwykle wtedy,
gdy tą samą farbą chcemy pomalować ściany i sufity. Mniejszy indeks
bieli zapewniają takie pigmenty jak
biel cynkowa, ołowiana czy litopan.
Niestety, parametr ten nie zawsze jest
podawany na opakowaniu lub w karcie technicznej. Nie każda też biała
farba zawiera białe pigmenty, zastępują je rozmaite wypełniacze – ściany
dają wówczas wrażenie barwy kremowej lub szarej, szybciej też ulegają
zżółknięciu.
Korzystając z oferty „zwykłych” białych farb, możemy też uzyskać różne
efekty na powierzchni ścian – jedne
będą bardziej matowe, inne z lekkim
satynowym połyskiem. Pożądaną cechą farby w tym kolorze jest jej działanie antyrefleksyjne. Dzięki unikato-

wej kompozycji związków tytanu oraz
wypełniaczy farba niweluje refleksy
świetlne wywołujące wrażenie nierówności podłoża – niezależnie od siły
i kąta padania światła dają one efekt
głęboko matowej powierzchni. Na
rynku znajdziemy też farby rozświetlające czy optycznie powiększające
pomieszczenia.
Trzeba też pamiętać, że białe ściany
są narażone na zżółknięcie pod wpływem czynników takich jak nadmierna wilgotność podłoża, promienie słoneczne, opary kuchenne czy
zanieczyszczenia występujące w powietrzu, dlatego warto wybrać farby,
które są odporne na działanie tych
czynników.

Biała, ale jaka
Zarówno farby akrylowe,
jak i lateksowe to produkty
wodorozcieńczalne, pozbawione
w dużym stopniu przykrego
zapachu oraz przyjazne dla zdrowia.
Są też łatwe w aplikacji, mają
wysoką siłę krycia. Lateksowe
zawierają więcej spoiwa od
akrylowych, które sprawia, że
tworzą powłokę odporną na
zmywanie i szorowanie. Oba
rodzaje farb można stosować we
wszystkich typach pomieszczeń
i na wszystkich popularnych
podłożach. Jeśli jednak chcemy
dostosować rodzaj farby do
funkcji i sposobu użytkowania
pomieszczenia, możemy je
zróżnicować. Akrylowych użyjmy
do malowania sufitów, ścian
dużych salonów i miejsc mniej
narażonych na zabrudzenia,
natomiast lateksowych do miejsc
narażonych na działanie wilgoci
i zabrudzenia. Jeśli na biało chcemy
pomalować ściany w kuchni lub
w łazience, warto sięgnąć po
specjalne farby przeznaczone
do tych pomieszczeń. Dzięki
dodatkom nanocząsteczek srebra
i silikonu mają one właściwości
hydrofobowe oraz zapobiegają
rozwojowi mikroorganizmów
na powierzchni ściany. Coraz
więcej osób sięga też po
farby ceramiczne, bazujące na
komponentach ceramicznych
oraz najwyższej jakości żywicach
i pigmentach, które zapewniają
bardzo wysoką odporność na
szorowanie i wielokrotne zmywanie
oraz sprawiają, że powłoki farby nie
absorbują zabrudzeń i „trudnych”
plam.
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ODCIENIE BIELI Z KOLEKCJI
I MIESZALNIKA
Biel bieli nierówna. Odcieni tego koloru jest kilkaset, a oferta na rynku
farb jest dzisiaj tak szeroka, że możemy pomalować nasze ściany na
praktycznie dowolny. Jeśli kupujemy białą farbę ze specjalnej kolekcji, możemy spotkać się z bardzo
rozmaitymi określeniami kolorów.
Warto wówczas nie tylko obejrzeć
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dany odcień na wzorniku, ale też
wypróbować go na ścianie. Korzystając z mieszalnika, będziemy z kolei
operować numerem koloru RAL. Na
taki zakup zdecydujmy się wtedy,
gdy zależy nam na jakimś konkretnym odcieniu, zgranym z innym elementem wyposażenia. W ogromnym
bogactwie odcieni bieli możemy jednak wyróżnić kilka wiodących.
Neutralna biel. Jest jednym z naj-

jaśniejszych odcieni, które są możliwe do uzyskania. Potęguje ona poczucie otwartej przestrzeni i dodatkowo rozjaśnia pomieszczenie. Zapewnia sterylny charakter wnętrza,
dlatego wybierana jest najczęściej
do nowoczesnych loftowych aranżacji, gdzie stanowi tło dla wyposażenia w innych kolorach – połączenie jej z modnymi odcieniami szarości zapewnia spójną aranżacją. Do
mieszkań zaaranżowanych w kolorach monochromatycznych, gdzie
wybieramy również białe meble czy
tkaniny, może być jednak za jasna
– w efekcie będzie się „gryzła” z innymi odcieniami bieli. Jeśli pomalujemy na ten odcień duże, mocno
oświetlone słońcem powierzchnie,
może razić w oczy.
Łagodnie ciepła biel. Delikatnie rozświetla pomieszczenie. Ciepły odcień biała farba zawdzięcza pigmentom umbry oraz śladowym ilościom
pigmentu oksydowanej żółci, który
nadaje farbie dodatkowo lekką złotawą poświatę. Sprawdzi się zarówno
w słabiej doświetlonych wnętrzach,
jak i mocno nasłonecznionych – nie
będzie wówczas raziła w oczy tak jak
czysta biel.
Biel jak skorupka jajka. To odcień również zaliczany do ciepłych, wpada
w delikatną żółć. Zawiera umbrę,

DOBIERAJĄC BIAŁĄ
FARBĘ DO INNYCH
ELEMENTÓW
WYPOSAŻENIA,
PAMIĘTAJMY, ŻE
DOKŁADNIE TEN
SAM ODCIEŃ MOŻE
INACZEJ WYGLĄDAĆ
NA MATERIAŁACH
O RÓŻNYCH
FAKTURACH.
oksydowaną żółć i małą domieszkę
czystej żółci. Uzyskany odcień jest
dzięki temu delikatny i kremowy.
Może przypominać kolor cienkiej
porcelany. Mokra farba w tym kolorze wygląda jak kogel-mogel. Sprawdza się w klasycznych wnętrzach,
ale w sztucznym świetle może dawać
zielonkawą poświatę.
Złocista biel. Zawiera równe części
pigmentów umbry i żółć oksydowaną. Odcień jest jasny i ciepły, wyraźnie zmierzający ku złocistemu.
Trzeba jednak bardzo uważać na połączenia tej barwy z czystobiałymi
sprzętami – będzie ona wyglądać na
sfatygowaną i zżółkniętą.
Chłodne odcienie bieli. Są doskonałym rozwiązaniem we wnętrzach dobrze oświetlonych światłem naturalnym. To doskonała baza wnętrz
w stylu skandynawskim. Idealnie
komponują się z naturalnym drewnem oraz tkaninami w ciepłych
kolorach.

Nie kupujmy białej farby przez internet
Jeśli chcemy pomalować ściany farbą w odcieniu złamanej bieli, warto
obejrzeć kolor na próbniku w sklepie, a najlepiej nabyć próbkę farby
i pomalować nią fragment ściany. Błędem jest kupowanie białej farby
przez internet. Kolory widoczne na ekranie monitora są wygenerowane
elektronicznie, mogą one różnić się od rzeczywistych, ponieważ na odbiór
koloru mają wpływ wykończenie i połysk materiału oraz oświetlenie.

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY
ODCIEŃ BIELI
Wybór odcienia bieli zależy od tego,
czy wnętrze ma być ciepłe i słoneczne, czy może oczekujemy klimatu chłodu i orzeźwienia. Jednak efekt ciepłego wnętrza nie zawsze udaje się uzyskać za pomocą
ciepłych odcieni farby, a zimnego
chłodniejszych.
Odbiór
białych
ścian zależy też od kierunku padania światła, dlatego koniecznie
trzeba dobrze sprawdzić, jaki rodzaj światła wpada do pomieszczenia, a także gdzie znajdują się okna.
Naturalne światło od strony północnej i wschodniej jest zawsze w to-

nacji niebieskiej, natomiast z zachodu lub południa przybiera ciepłą barwę. Niebieskawe światło możemy zrównoważyć bielą z delikatną
nutą żółtego i beżowego. Jeżeli jednak chcemy podkreślić chłodny charakter światła, wówczas wybieramy

chłodniejsze odcienie bieli. W pomieszczeniach oświetlonych od zachodu i południa chłodna daje efekt
bieli neutralnej.
Warto też pamiętać, że w połączeniu
z czystą bielą farby, białe wyposażenie
często przyjmuje odcień żółtawy.
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MODNE

blaty kuchenne
ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ DUŻĄ POWIERZCHNIĘ ODGRYWAJĄ WAŻNĄ ROLĘ
W BUDOWANIU ARANŻACJI TEGO POMIESZCZENIA. TAK JAK INNE ELEMENTY
STAŁEJ ZABUDOWY PODĄŻAJĄ ZA MODĄ. JAKIE BLATY ROBOCZE SĄ DZISIAJ
MODNE?

K

uchnia stała się pomieszczeniem równie ważnym, jak salon. Obecnie najczęściej połączona z pokojem dziennym tworzy pełnoprawny element repre-

48

wiosna 2018

zentacyjnej strefy domu. Takie jej
postrzeganie zobowiązuje do stylowej i modnej aranżacji, której ważnym detalem są blaty kuchenne.
Ich estetyka ma bowiem niebaga-

telny wpływ na odbiór tego wnętrza.
Na jego urodę wpływ ma nie tylko
materiał z jakiego wykonano blat,
ale również kolor, wzór, czy faktura.
Dużą wagę przywiązuje się także do

grubości, sposobu wykończenia oraz
kształtu frontu.

NATURALNOŚĆ NA TOPIE
Szczerość materiału – to cecha blatu
ceniona już od lat. Dlatego też za najbardziej prestiżowe i uznawane za
ponadczasowe, a tym samym zawsze
modne uznaje się blaty, które nie
udają innych materiałów. Zalicza się
do nich elementy wykonane z naturalnych surowców takich jak drewno
czy kamień, a także stalowe oraz coraz częściej stosowane szklane. Blaty
kamienne to inwestycja na lata, ich
atutem jest nieporównywalna z innymi materaiłami trwałość i niepowtarzalne wzornictwo. Niewątpliwym walorem jest także ich uniwersalność – sprawdzą się w każdej aranżacji kuchennej i przetrwają nawet
najbardziej wyszukaną stylizację. Do
najbardziej ponadczasowych należą
modele granitowe z nakrapianym
wzorem typu „pieprz i sól”. Cenimy
je także za możliwość odnawiania
– by odzyskały urok świeżości, wystarczy je tylko przeszlifować. Blaty
drewniane chociaż nie tak trwałe,
dają również poza urokiem naturalności możliwość wielokrotnego odnawiania. Ich bogatą kolorystykę
wzmacnia naturalne ciepło – kontakt
z tego rodzaju blatem czyni prace kuchenne przyjemniejszymi.
W modnych minimalistycznych czy
industrialnych wnętrzach chętnie
uzupełniamy zabudowę kuchenną
blatami z metalu lub szkła. Jeśli zdecydujemy się na metalowe, kuchnia

Wzór kamienia należy do
najbardziej atrakcyjnych
– dziś taki blat można
uzyskać z wielu materiałów
imitujących np. laminatów.

zyska nowoczesny wizerunek. Popularność blatów metalowych wiąże
się z estetycznymi właściwościami
tego materiału. Działa on bowiem
w kuchni jak lustro, optycznie powiększa wnętrze, dobrze współgra
z innymi stalowymi sprzętami – lodówką, piekarnikiem, kuchenką
– ale może też być detalem kontrastującym z innymi, bardziej tradycyjnymi elementami wyposażenia. Podobnie wpływa na odbiór przestrzeni
kuchennej blat szklany. Dobrze komponuje się z modnymi szklanymi
płytami kuchennymi, frontami piekarników czy okapami.

Perfekcyjne
naśladownictwo
Równie modne jak te z naturalnych
materiałów są blaty, które je
odtwarzają. Jednak sposób, w jaki są
odzwierciedlone drewno lub kamień nie
może być prymitywny. Nowoczesne
blaty odzwierciedlają bardzo wiernie
– coraz częściej są łudząco podobne
– niuanse ich barw, faktur, a nawet
struktury oraz rodzaj wykończenia.
Po design typowy dla kamieni sięgają
wyroby z kompozytów. Najczęściej
odtwarzają nakrapiany wzór granitu – od
autentyku potrafią go odróżnić jedynie
specjaliści. Wyróżnikiem może być
np. brak spoin. Także konglomeraty,
które tworzą drobne elementy
kamienne spojone żywicą są bliskie
pierwowzorom. Takie właściwości
mają także nowoczesne blaty
laminowane. Osiągają je za sprawą
najnowszych technologii cyfrowych.
W przeciwieństwie do tanich wzorów
z przeszłości ich powierzchnia jest
matowa – gdy je dotykamy, możemy
wyczuć słoje drewna czy chropawą
powierzchnię typową dla kamienia,
zyskują więc na autentyczności.
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MODNY MINIMALIZM
W kuchennych aranżacjach nie obowiązuje dzisiaj jeden styl – modne są
różne stylizacje, poczynając od szeroko pojętych rustykalnych przez
eklektyczne po minimalistyczne,
to jednak wylansowany przez wiele
ostatnich sezonów oszczędny sposób
urządzania kuchni należy nadal do
dominujących. Tendencję tę odzwierciedla również wzornictwo blatów. Do
najmodniejszych kolorów należą rozmaite odcienie szarości – od złamanych tym kolorem bieli aż po głęboki antracyt. Do dyspozycji mamy
różne materiały w tej gamie kolorystycznej – dostępne są wyroby laminowane, granitowe i kompozytowe,

a także wykonane ze stali lub aluminium. Wiele ciekawych aranżacji
minimalistycznych uzupełnią blaty
szklane. Efekt będzie inny w zależności od tego, czy wybierzemy szkło
błyszczące, delikatnie zmatowione,
przezroczyste typu float czy też barwione, np. właśnie w odcieniach szarości. Podświetlenie szklanego elementu ledowymi taśmami doda mu
lekkości. Można też zaobserwować
powrót do blatów w odcieniach brązu,
które są choćby uzupełnieniem modnej nowoczesnej zabudowy w ciemnych kolorach. Są często wykonane
z egzotycznych gatunków drewna takich jak teak czy mahoń.
Poza kolorem i materiałem niebaga-

O ESTETYCZNYM
ODBIORZE BLATÓW
DECYDUJE RÓWNIEŻ
SPOSÓB, W JAKI
WYKOŃCZONE ZOSTAŁY
ICH KRAWĘDZIE. NA
CZASIE SĄ PROSTE
POŁĄCZENIA, KTÓRE
TWORZĄ ZE SOBĄ KĄT
90O. ZACHOWANIE
KĄTÓW PROSTYCH
SPRZYJA CZYSTOŚCI FORM
I WPISUJE SIĘ W NADAL
MODNE ARANŻACJE
MINIMALISTYCZNE.
telny wpływ na odbiór blatu ma jego
grubość oraz sposób wykończenia
krawędzi – na topie są proste bez łuków czy frezów. Mimo że ich grubość
zależy od materiału z jakiego je wykonano, to od kilku lat za bardziej
trendy uznawane były te grubsze.
Jednak od pewnego czasu obserwuje
się zwrot – coraz częściej sięgamy po
wyroby bardzo cienkie. Proponowane
są nawet modele mające tylko 10-12 mm grubości. Standardowa grubość blatów kamiennych wynosi 2 lub
3 cm, laminowanych – 2,8 lub 3,8 cm,
drewnianych 2, 3 lub 4 cm, kompozytowych i metalowych – około 4 cm.
Grubość modeli szklanych zależy od
sposobu ich montażu i zazwyczaj wynosi od 10 do 15 mm.
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SILIKONY

dobrze dobrane
SKUTECZNIE USZCZELNIAJĄ, A TAKŻE ŁĄCZĄ RÓŻNE MATERIAŁY. DOSTĘPNYCH
JEST WIELE TYCH PREPARATÓW, WIĘC ABY WŁAŚCIWIE DOBRAĆ ICH RODZAJ
DO ZADAŃ, WARTO JE POZNAĆ.

S

ilikon to inaczej uszczelniacz,
który najczęściej przyjmuje
postać masy uszczelniającej
lub uszczelniająco-klejącej. Dzięki
dobrej przyczepności do większości
materiałów stosowany jest na każdej
budowie, przy remoncie, pracach wykończeniowych, a także sanitarnych.
W ofercie producentów znajduje się
wiele rodzajów silikonów, poczynając
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od tych najbardziej uniwersalnych,
do domowego użytku, po profesjonalne, przeznaczone do specjalnych
zastosowań.

DO ŁAZIENKI I NIE TYLKO
Ze względu na swoje właściwości
grzybobójcze silikony sanitarne są
najczęściej stosowane w pomieszczeniach, w których panuje wilgoć. Wy-

pełnia się nimi wszelkie szczeliny
narażone na działanie wody, spoinuje armaturę, styki między umywalką a ścianą, a także wykorzystuje
do łączeń kuchennych, np. przy wykańczaniu krawędzi przy zlewozmywakach.
Wybierając
uszczelniacz, zwróćmy uwagę na zawartość
kwasu octowego. Preparaty bez tego
składnika, czyli silikony sanitarne

neutralne, są mniej odporne na
działanie wilgoci i pleśni. Z tego też
powodu lepiej nie stosować ich do
spoinowania miejsc narażonych na
stałe działanie wilgoci, np. fug sanitarnych w łazienkach. Natomiast
z powodzeniem można nimi fugować większość materiałów budowlanych, porowatych i gładkich: beton,
kamień, cegłę, drewno, szkło, ceramikę i powierzchnie szkliwione, metale (nie powoduje korozji), tworzywa
sztuczne, np. PVC, akryl i poliwęglan. Tego rodzaju silikony dostępne
są także w wersji ulepszonej, jako
szybko utwardzalne (odporne na zabrudzenie i uszkodzenia już po 30 minutach od nałożenia). Zanim kupimy
dany środek, sprawdźmy jego skład
i zastosowanie zalecane przez producenta. Zwróćmy również uwagę
na zawartość fungicydów (substancji grzybobójczych), które pozwalają na stosowanie preparatów w środowisku wilgotnym, narażonym na
powstawanie pleśni. Silikony sanitarne kwaśne zalecane są do spoinowania zlewozmywaków, wanien, brodzików emaliowanych. Są idealne do
fugowania styku między umywalką
a ścianą, cokołów ceramicznych,
szczeliny wokół sedesu. Na rynku dostępne są silikony sanitarne o odczynie kwaśnym, które można stosować
do powierzchni akrylowych i PVC.
Nie są natomiast polecane do PE,
PP, teflonu i kamienia naturalnego.
Istnieją również ich ulepszone wersje, np. z połyskiem lub jako szybko

utwardzalne (całkowita odporność na
wodę po 2 godzinach od nałożenia).

DO TYPOWYCH
ZASTOSOWAŃ
Silikony uniwersalne mogą być używane wewnątrz i na zewnątrz domu.
Sprawdzają się także w łączeniu
wielu podłoży – od betonu po szkło
i niektóre metale. Uszczelnimy nimi
m.in. kabiny prysznicowe, szklane
witryny, drzwi, okna oraz elementy
wykończenia wnętrz, np. parapety,
okładziny czy posadzki. Dzięki nim
naprawimy miejsca pęknięć, rys,

przerw dylatacyjnych czy innych łączeń w domu. Uszczelniacze te są
elastyczne, mogą więc kompensować
ewentualne ruchy i przemieszczenia
elementów budowlanych (np. ścian
działowych) bez powstawania pęknięć oraz szczelin.

DO SZKLANYCH
POWIERZCHNI
Do szkła, szyb (np. w pomieszczeniach gospodarczych), luster i innych
gładkich powierzchni stosuje się silikony szklarskie. Ich zaletą jest bardzo dobra przyczepność nawet

Krawędzie ścian, połączenie ściany
z posadzką oraz spoiny przy urządzeniach
sanitarnych należy wypełnić silikonem
odpornym na działanie pleśni i grzybów.
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Podłoże, na które nakładamy
silikon, powinno być suche,
wolne od kurzu, brudu i innych
zanieczyszczeń osłabiających
przyczepność.

do wymagających i śliskich podłoży.
Są odporne na promieniowanie UV,
niską i wysoką temperaturę (od -60
do 200oC), mają trwały kolor. W stolarce okiennej najczęściej stosowane
są przy spajaniu szklanych elementów. Idealnie przylegają do drewna,
cegły, powierzchni emaliowanych
i ceramicznych, dlatego polecane są
m.in. do fugowania płytek ceramicznych. Mogą być też wykorzystywane
do uszczelniania instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Nie nadają się jednak do PVC i wyrobów
akrylowych, w tym szklenia okien
malowanych farbami akrylowymi.

ODPORNE NA WYSOKĄ
TEMPERATURĘ
Na działanie wysokich temperatur
(nawet do 300oC), paliw i olejów odporne są silikony wysokotemperaturowe. Te specjalistyczne produkty
mają dobrą przyczepność do metali,
szkła i ceramiki. Można nimi bezpiecznie wypełniać szczeliny przy
instalacjach grzewczych, silnikach,
płytach i innym sprzęcie kuchennym, a także piecach, kominach oraz
rurach lub kanałach narażonych na
działanie wysokich temperatur.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE
W BUDOWNICTWIE
Bezzapachowe i obojętne dla większości materiałów silikony budowlane można bezpiecznie stosować
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podczas wielu prac montażowych
i remontowych przeprowadzanych
zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz
domu. Odznaczają się dobrą przyczepnością do podłoży gładkich i porowatych, np. kamienia, tynku, szkła,
cegły, drewna, ceramiki czy metalu.
Z ich pomocą wypełnimy pęknięcia
w ścianach oraz elewacjach, szczeliny przy cokołach, wokół ościeży
i drzwi czy listew. Sprawdzą się również w większości połączeń stolarskich oraz przy mocowaniu luster
w domu. Silikony budowlane nie powodują przebarwień materiału, tworzą gładkie spoiny nadające się do
malowania.

DO KAMIENIA
NATURALNEGO
Silikony do kamienia naturalnego
tworzą trwałe spoiny odporne na dzia-

Czy kolor ma
znaczenie?
W aranżacjach wnętrz kolor
zawsze jest ważny. Dotyczy to
również silikonów sanitarnych.
Większość dostępnych
w sprzedaży silikonów tworzy
białe spoiny. To najbardziej
uniwersalne i chętnie stosowane
rozwiązanie w łazienkach.
Biały silikon jednak nie
wszędzie dobrze się prezentuje.
Do uszczelniania elementów
chromowanych, wykonanych
z glazury czy szkła warto
sięgnąć po silikon sanitarny
przezroczysty. Tworzy on
przejrzystą spoinę, szczególnie
jeśli będzie ona dość cienka.
W sklepach dostępne są też
silikony sanitarne kolorowe:
brązowe, szare, a nawet zielone.
Im bardziej egzotyczny kolor,
tym trudniej go znaleźć, ale
teoretycznie można spoinę
pomalować. Jednak do tego celu
należy użyć specjalnej farby,
a i tak trwałość nie będzie duża.
W dodatku musimy liczyć się
z ryzykiem utraty właściwości
biobójczych, dlatego warto
znaleźć czas na poszukiwania
kolorowego silikonu.

łanie czynników zewnętrznych, w tym
promieniowanie UV. Przeznaczone są
do takich kamieni jak marmur, granit, porfir, kwarcyt lub piaskowiec,
ale także szkła, powierzchni szkliwionych, PVC oraz akrylu. Specjalna formuła tych uszczelniaczy nie odbarwia
kamienia, dlatego można je wykorzystywać m.in. przy montażu zlewozmywaków do marmurowych blatów, wykańczaniu schodów na zewnątrz czy
innych elementów z kamienia.
Specjalny pistolet umożliwi szybką
i precyzyjną aplikację silikonu.
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Silikony uniwersalne są dobrym
wyborem w przypadku większości
prac ogólnobudowlanych.

Wykańczanie łazienki
– jak nałożyć silikon?
Nakładanie silikonu nie jest
skomplikowaną pracą – powinien
sobie z nią poradzić nawet
początkujący masterkowicz,
o ile zastosuje się do poniższych
wskazówek.

Przygotowanie do
spoinowania. Miejsce,

Preparaty z tej grupy nie mają intensywnego zapachu, dzięki czemu prace
przeprowadzane w pomieszczeniach
zamkniętych nie są uciążliwe.

DLA PROFESJONALISTÓW
Podczas prac dekarskich przydadzą
się silikony dekarskie, które są odporne na działanie wody (mogą być
używane w czasie deszczu, a nawet
pod wodą), światła słonecznego i innych czynników atmosferycznych.
Służą m.in. do spoinowania rynien,
uszczelniania membran, papy, otworów dachowych, obróbek blacharskich i prowadzenia standardowych
prac wykończeniowych na dachu.
Uszczelniacze te są odporne na korozję i odznaczają się dobrą przyczepnością do wielu materiałów, w tym
papy bitumicznej, cegły, drewna, betonu, ceramiki, szkła, metali i większości tworzyw sztucznych. Samodzielnie możemy użyć ich np. do
uszczelnienia dachu altanki lub małego domku czy wiaty na działce.

ŁATWE W UŻYCIU
Do zastosowania silikonów służy pistolet i szpachelka, ewentualnie taśma malarska (usuwa się ją kilka minut po nałożeniu preparatu), a także
płyn do czyszczenia silikonu (pomoże
zlikwidować niepotrzebne plamy).
Kartusze użyte raz mogą być eksploatowane ponownie nawet po wyschnięciu preparatu na jego szczycie – odcina się tylko górną jego część
w formie plastikowej, przykręcanej
i stożkowatej nakładki.
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JAK USUNĄĆ SPOINĘ
Po kilku latach silikon uszczelniający
szczeliny między ścianą a wanną lub
umywalką wymaga wymiany. Możemy go usunąć za pomocą ostrego
nożyka, odcinając kolejne fragmenty.
Jednak zadanie to jest żmudne i wymaga dużej staranności. Podczas
prac musimy uważać, by nie zarysować płytek ceramicznych czy emalii
na wannie lub umywalce.
W pozbyciu się starej spoiny mogą
nam pomóc specjalne preparaty
przeznaczone do usuwania silikonu, przeważnie są one dostępne
w ofercie producentów uszczelniaczy. W opakowaniu znajduje się najczęściej również pędzelek oraz szpatułka, które ułatwiają aplikowanie
i usuwanie preparatu. Specjaliści
polecają, by środek nakładać w warstwie dwukrotnie grubszej niż warstwa starej spoiny. Dlatego też, aby
zmniejszyć zużycie produktu, warto
usunąć chociażby część starego silikonu (pozostawiając grubość około
2-3 mm). Po czasie podanym na opakowaniu, preparat usuwa się razem
z uszczelniaczem szpatułką, a pozostałości wyciera gąbką lub papierowym ręcznikiem.
Takie środki do usuwania silikonu
nie tylko pomagają pozbyć się starej
warstwy fugi, ale także poprawiają
przyczepność nowo nakładanego silikonu do podłoża. Ich użycie daje
nam gwarancję, że szczelina jest starannie wyczyszczona i odtłuszczona,
nadaje się więc się do ponownego
uszczelnienia.

w którym ma być wykonana
spoina powinno być czyste
i suche. Jej brzegi obklejamy
pasami taśmy malarskiej.
Naklejamy ją się wszędzie
tam, gdzie będzie odbywać
się silikonowanie, czyli
wokół wszystkich krawędzi
przylegających do ścian lub
podłogi.
Nanoszenie silikonu. Kartusz
z silikonem umieszczamy
w wyciskarce i odcinamy
czubek dyszy. Uszczelniacz
rozprowadzamy delikatnie
naciskając spust wyciskarki,
Silikon musi dostać się w głąb
szczeliny. Zanim zacznie
schnąć, wyprofilowujemy
fugę specjalną plastikową lub
gumową szpachelką zwilżoną
np. wodnym roztworem mydła
lub przeznaczonym do tego
celu preparatem. Pamiętajmy,
by warstwa spoiny była na tyle
gruba, aby nie pozostawiała
zagłębień. Woda po silikonowej
fudze musi łatwo spływać,
w przeciwnym razie będzie
się zbierała w zagłębieniach
i obniżała wartości spoiny.
Uwaga! Taśma malarska
powinna być usunięta od razu
po nałożeniu silikonu. Usunięcie
jej po utwardzeniu uszczelniacza
może spowodować uszkodzenie
nowej fugi – fragmenty oderwą
się razem z taśmą.
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KLUCZE

w każdym domu
KLUCZE WARSZTATOWE
POWINNY ZNALEŹĆ
SIĘ W KAŻDYM
DOMU. PRZYDADZĄ
SIĘ W MOMENCIE
NIESPODZIEWANEJ
AWARII, A TAKŻE
PODCZAS REMONTÓW.
SKOMPLETOWANIE
PODSTAWOWEGO
ZESTAWU NIE JEST
KOSZTOWNE, A MOŻE
PRZYNIEŚĆ DUŻE
KORZYŚCI.
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D

obierając odpowiednie klucze, warto zainwestować
w kilka rodzajów tych narzędzi lub gotowy zestaw. Podczas
domowych prac przydadzą się zarówno klucze płaskie, jak i oczkowe,
nasadowe oraz nastawne. Dobrze
jest mieć pełną rodzinę rozmiarów
i kształtów, tak aby w kryzysowej sytuacji odpowiedni klucz znalazł się
„pod ręką”.
Jeżeli zainwestujemy w zestaw wykonany z dobrej jakości stali, możemy
mieć pewność, że narzędzia posłużą
nam przez wiele lat i nie będą się łatwo uszkadzały ani odkształcały podczas użytkowania. Jakie więc klucze
powinny znaleźć się w podstawowym
wyposażeniu majsterkowicza i wzbogacić nasz domowy warsztat?

DO LEKKICH PRAC
W każdej skrzynce narzędziowej powinny znaleźć się klucze płaskie.
Stosuje się je do śrub, które mają sześciokątne łby. Najpopularniejsze rozmiary to 8, 10, 13 i 15 mm, a z większych rozmiarów 30 mm. Najczęściej występują w wersji dwustronnej
– mają dwa różne rozmiary na końcach klucza. Ze względu na swoją budowę najlepiej sprawdzają się, gdy
śruba umieszczona jest w łatwo dostępnym miejscu – wtedy bez problemu będziemy mogli manewrować
kluczem.
Pamiętajmy, że gdy chcemy posłużyć się kluczem płaskim, należy go
dokładnie dopasować do łba śruby.
Jeśli będzie zbyt duży, a śruba wykonana z materiału słabej jakości,

możemy zetrzeć jej sześciokątne zakończenie – zaokrąglone nie daje
mocnego punktu oparcia.

ŁATWIEJ OCZKOWYM

Klucze oczkowe – tak jak płaskie – należą do grupy kluczy stałych, co sprawia, że są praktycznie niezniszczalne.
Mają dwudziestokątną głowicę, która
obejmuje nakrętkę (łeb śruby) ze
wszystkim stron. Dzięki temu praca
nimi jest bezpieczniejsza, szczególnie
w miejscach trudno dostępnych, gdyż
zmniejszają prawdopodobieństwo ześlizgnięcia się narzędzia podczas wykonywania obrotu. Dużo skuteczniej
też przekazywana jest siła przyłożona
do klucza, więc oczkowym wszystko
odkręca się nieco łatwiej. Problem polega na tym, że nie wszędzie jest tyle
miejsca, aby z niego skorzystać.

WYŁĄCZNIE W JEDNĄ
STRONĘ
Jedno z podstawowych pytań przy wyborze klucza oczkowego dotyczy grzechotki – czy lepsze są klucze stałe,
czy te, które mają grzechotkę? Grzechotka ma tę przewagę, że nie trzeba
klucza wielokrotnie zdejmować i ponownie zakładać, co jest szczególnie uciążliwe w miejscach trudno dostępnych. Wybierając klucz oczkowy
z grzechotką, zwróćmy uwagę na
ilość zębów. Większa umożliwi posługiwanie się narzędziem tam, gdzie

jednorazowo można wykonać mniejszy zakres ruchu. Na przykład grzechotka z 72 zębami gwarantuje powrót pokrętła przy ruchu kątowym
wynoszącym zaledwie 5o.
Niektóre
grzechotki
pozwalają
również z łatwością zmienić tryb
i kierunek pracy z zakręcania na
odkręcanie i odwrotnie. Profesjonalna grzechotka powinna być wyposażona w obrotową główkę.

ODPOWIEDNIE NASADKI
Do odkręcania i dokręcania wszelkiego rodzaju śrub oraz nakrętek,
szczególnie w miejscach o ograniczonym dostępie służą klucze
nasadowe. Wyróżniają się tym,

Klucz płaski
i co jeszcze?
Klucze płaskie czy oczkowe
są wprawdzie podstawowymi
narzędziami wykorzystywanymi
podczas domowych prac
montażowych czy remontowych,
ale często niewystarczającymi.
Dlatego warto rozważyć kilka
alternatyw.

Klucze płasko-oczkowe.

Jak wskazuje nazwa jest to
połączenie stałego klucza
płaskiego z klasycznym
oczkowym – jeden koniec
jest płaski, natomiast drugi
zakończony oczkiem. Co
ważne, obie końcówki
mają ten sam rozmiar.
Podstawową zaletą klucza
płasko-oczkowego jest jego
uniwersalność – w zależności
od potrzeb będziemy mogli użyć
odpowiedniego zakończenia.

Klucze płasko-oczkowe
z grzechotką. To narzędzia

analogiczne do kluczy płasko-oczkowych, jednak z tą
różnicą, że naprzeciwko klucza
płaskiego umieszczone jest
oczko z grzechotką. Jest to
jedno z najchętniej wybieranych
rozwiązań.
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Podczas wykonywania prac hydraulicznych
czy majsterkowania niezbędne są różnego
rodzaju klucze. Bez nich nie odkręcimy
żadnej śruby czy nakrętki.

Jakość czy cena?

że ich część robocza, która podczas
dokręcania bezpośrednio styka się
ze śrubą, jest rozłączna z częścią klucza trzymaną w ręku.
Ze względy na budowę kluczy (która
decyduje o ich zastosowaniu), wyróżnia się trzy warianty:
klucze nasadowe fajkowe – to najtańsza opcja, jednak mało uniwersalna. Klucze fajkowe wyglądem
przypominają zagiętą pod kątem
prostym rurkę, której jeden koniec
został tak wyprofilowany, aby pasował do kształtu i wielkości określonej śruby czy nakrętki. Nie są
zbyt popularnym rozwiązaniem ze
względu na niewymienialność nasadek oraz niemożność pracowania
w trudno dostępnych miejscach;

klucze nasadowe typu „wkrętak”

z wymiennymi nasadkami. Budową
przypominają śrubokręt, na końcu
którego umieszczone jest gniazdo,
tak aby można było do niego zamocować nasadkę. Problemem jest
krótka dźwignia, nie sprawdzą się
więc w miejscach, gdzie aby odkręcić
śrubę niezbędne są wygodny chwyt
i użycie dużej siły;
klucze nasadowe z grzechotką
– najbardziej uniwersalne i wszechstronne narzędzia, które w maksymalny sposób wykorzystują efekt
dźwigni. W skład zestawu wchodzi rękojeść z gniazdem umiejscowionym w grzechotce (jest to
najbardziej typowy klucz nasadowy)
oraz wymienne nasadki. Można
z powodzeniem stosować go w miejscach trudno dostępnych.

Wybierając klucze do domu
nie musimy celować od razu
w górną półkę cenową. Zakup
profesjonalnych, najlepszej
jakości narzędzi jest zbędnym
wydatkiem. Kupując duży,
zaawansowany zestaw nie
wykorzystamy w pełni jego
możliwości. Dlatego do
domowego użytku najlepiej
nadają się produkty ze średniej
półki cenowej. Podczas
zakupu sugerujmy się renomą
producenta. Wielu z nich oferuje
swoje produkty w różnych
kategoriach cenowych.
Unikajmy natomiast zakupu
najtańszych narzędzi. Takie
klucze nie będą zbyt trwałe
– wytrzymają co najwyżej
kilkukrotne wykonywanie prac.
Dlatego lepiej zainwestować
w nieco lepsze narzędzia
z pośredniej półki cenowej.
Wykorzystywane do użytku
domowego staną się inwestycją
na wiele lat.

Większość kluczy pomocnych w pracach hydraulicznych należy do kategorii narzędzi nastawnych, które charakteryzują się regulowanymi
szczękami. Ich rozstawem sterować możemy za pomocą pokręteł, rękojeści lub śrub.
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DO SZEŚCIOKĄTÓW

Klucz imbusowy wyróżnia się sześciokątnym przekrojem, dlatego nazywany jest właśnie kluczem sześciokątnym. Inne funkcjonujące nazwy
tego narzędzia to: imbus, inbus oraz
ampulak (bądź klucz ampulowy).
Klucz służy do odkręcania i wkręcania śrub o łbie z sześciokątnym otworem. Znaleźć możemy je między innymi w rowerach, gitarach, meblach
składanych oraz innego rodzaju kon-

strukcjach drewnianych. Najbardziej popularnym klucz imbusowy
to ten przypominający literę L. Nie
ma on rękojeści, a całość wykonana
jest najczęściej ze stali. Inne rodzaje
modeli to:
klucz imbusowy typu T – składa się
z części pionowej, której końcówka
ma kontakt ze śrubą oraz poziomej
przechodzącej pionowo na wylot,
dzięki czemu tworzy coś na kształt
uchwytu. Element poziomy bardzo
często zostaje pokryty specjalnym
tworzywem sztucznym. Taka konstrukcja ułatwia odkręcanie śrub,
zwłaszcza tych zablokowanych bądź
zapieczonych;
klucz imbusowy z kulką – jedna
z końcówek klucza zakończona jest
kulką, która umożliwia odkręcanie
i wkręcanie klucza pod kątem. Tego
typu narzędzia wykorzystywane
są przede wszystkim w ciasnych

i trudno dostępnych miejscach. Dobrym na to przykładem są chociażby
narożniki mebli oraz elementy konstrukcyjne rowerów, gdzie miejsca
jest bardzo mało;

klucz imbusowy z rękojeścią
– mogą być to narzędzia typu T, L
oraz z kulką. Rękojeść wykonywana
jest z odpowiednich tworzyw sztucznych. Rozszerza ona możliwości klucza, dzięki czemu jesteśmy w stanie
odkręcić śruby zablokowane, zapieczone lub mocno zardzewiałe;

klucz

imbusowy

izolowany

– w jego budowie znajduje się specjalna izolacja, która umożliwia
pracę w miejscach pod napięciem;

klucz imbusowy wielofunkcyjny
– jest to pewnego rodzaju zestaw
kluczy umieszczonych w jednej rękojeści. Chowane są w niej klucze o różnych rozmiarach i różnym
przeznaczeniu.

NASTAWNE SZCZĘKI
Klucze nastawne mają regulowany
rozstaw szczęk. Dzięki nim
możemy przykręcać lub odkręcać
śruby, nakrętki czy rury o różnych
rozmiarach, pod warunkiem, że
będziemy mieli do nich swobodne
dojście. Narzędzia te dostępne są
w wielu odmianach:

specjalną nakrętką umieszczoną
na ramieniu. Dostępne są również
modele z zaciskiem sprężynowym
oraz sterowanym przyciskiem.
Szwed jest wykorzystywany
przede wszystkim w pracach
hydraulicznych. Ułatwiają je także
ząbkowane szczęki;

klucz nastawny angielski – ma
stalową rękojeść najczęściej
pokrytą PVC. Rozstaw szczęk
regulowany jest za pomocą tzw.
śruby ślimakowej – ruchoma
jest tylko część dolna klucza.
Dostępne są klucze o rozstawie
nieco ponad 1,5 cm, ale też takie,
których szczęki rozchodzą się do
ok. 4 cm. Specjalne modele mają
także blokadę zacisku. Narzędzia te
wykorzystywane są zazwyczaj do
odkręcania śrub i nakrętek;

klucz nastawny żabka – składa
się z dwóch rękojeści powlekanych
tworzywem sztucznym oraz
stalowych elementów roboczych,
Szczęki połączone są ze sobą śrubą
– zmiana jej położenia reguluje ich
rozstaw. Największą zaletą żabki
jest jej niewielki rozmiar i ciężar.
Ten uniwersalny klucz doskonale
sprawdza się podczas typowych
prac monterskich i hydraulicznych;

klucz nastawny francuski

– „francuz” konstrukcją przypomina
młotek. Jego szczęki ustawione
są jedna pod drugą, a między nimi
umieszczona jest śruba. Ich rozstaw
regulowany jest obrotową częścią
rękojeści;

klucz nastawny Szwed

– przypomina szczypce ogrodowe.
Narzędzie to jest zaciskane na
odkręcanym lub zakręcanym
elemencie poprzez dociśnięcie
ramion. Rozstaw szczęk (waha się
od 5 do nawet 18 cm sterowany jest
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klucz nastawny samozaciskowy

– nastaw i zacisk pracują
automatycznie, dzięki czemu
możemy klucz obsługiwać
tylko jedną ręką. Może być
wykorzystywany do prac
hydraulicznych w miejscach
trudno dostępnych, gdyż swoboda
operowania nim jest bardzo duża;

klucz nastawny hydrauliczny

– uzębienie gwarantuje, że
zaciskany element nie wyślizgnie
się. Odpowiednio przygotowany
profil umożliwia ustabilizowanie
elementów o nieregularnych
kształtach. Stosowany jest podczas

prac przy instalacjach wodnych
i gazowych;

klucz nastawny do rur – jego
konstrukcja uwzględnia zęby lub
rowki, dzięki czemu możliwy jest
stabilny zacisk rury. Najlepiej,
aby klucze były wykonane ze stali
dodatkowo zabezpieczoną na
wypadek wystąpienia korozji;
klucz nastawny hakowy – górna
szczęka ma ząbki, przypomina hak
i jest ruchoma. Wykorzystywany
jest do odkręcania śrub ze
zniszczonymi krawędziami oraz
usuwania uszkodzonych nakrętek;
klucz nastawny z grzechotką

– wyposażony jest w mechanizm
grzechotki, dzięki któremu
możemy odkręcać i zakręcać
śruby, nakrętki oraz rury bez
konieczności przekładania klucza.
Cały proces odbywa się za sprawą
ruchu rękojeść. Warto wybrać
klucz z przełącznikiem blokującym
grzechotkę.
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MIESZKAĆ Z KLASĄ
na specjalne potrzeby
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POKÓJ

na dobry początek
GDY W DOMU POJAWIA SIĘ DZIECKO, PRZEORGANIZOWANIA WYMAGA
NIE TYLKO RODZINA, ALE TEŻ PRZESTRZEŃ. KONIECZNE JEST TAKIE JEJ
ZAARANŻOWANIE, BY ZAPEWNIĆ MALUCHOWI HARMONIJNY ROZWÓJ.

D

zieci jeszcze nigdy w naszej
kulturze nie były tak ważne
jak obecnie – o ich harmonijnym rozwoju myślimy w zasadzie od chwili, gdy dowiadujemy
się, że przyjdą na świat. Wiemy, że
do czynników mających szczególny
wpływ na kształtowanie ich osobowości należy także najbliższe otoczenie. Warto je odpowiednio przygotować na przyjście potomka i przystosowywać do poszczególnych etapów jego życia. Chociaż każdy z nich
jest bardzo ważny, to jednak pierwsze lata mają niebagatelne znaczenie w rozwoju malucha. Dobrze zorganizowana przestrzeń może nawet
przyczynić się do zminimalizowania
wielu dysfunkcji.
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PRZY MAMUSI
Dla dziecka, które właśnie przyszło
na świat, kluczowe znaczenie ma dobry kontakt z najbliższymi, a szczególnie z matką. W zasadzie niemowlak wymaga jej stałej obecności.
Dlatego na tym etapie najlepszym
rozwiązaniem będzie wygospodarowanie przestrzeni dla maluszka
w sypialni rodziców. Gdy jest zbyt
mała, warto nawet na ten czas przeorganizować mieszkanie i przenieść
np. funkcję pokoju dziennego do sypialni, a na nią przeznaczyć były salon. Bo nawet dla małego dziecka
potrzeba sporo miejsca. W aneksie
niemowlęcym poza łóżeczkiem powinien się znaleźć przewijak – najlepszym rozwiązaniem będzie komoda na ubranka z wygodnym blatem przystosowanym do tej funkcji.
Czasami konieczne jest także wygospodarowanie przestrzeni na ustawienie wanienki, w której maluch
będzie kąpany. W sypialni, którą
z nim dzielimy, nie powinno też zabraknąć wygodnego fotela – skorzy-

stamy z niego chociażby podczas karmienia dziecka. Starajmy się jednak
nie „zagracić” przestrzeni, zbyt wiele
elementów wyposażenia może wprowadzić do wnętrza chaos, budzący
niepokój u naszego niemowlaka.
Dziecko nie jest bowiem w stanie
skoncentrować się na zbyt wielu detalach, które są w zasięgu jego wzroku.
REKLAMA

Ich nadmiar może też być przyczyną
bałaganu i dezorganizować życie rodzinne, co oczywiście przekłada się
na jego stan emocjonalny.
Zadbajmy, by łóżeczko było mobilne, wraz z upływem czasu warto
je przestawiać, tak by wzrok naszego
dziecka mógł koncentrować się na
różnych szczegółach.

MIESZKAĆ Z KLASĄ
na specjalne potrzeby

PRZYJAZNE KOLORY
O tym, że barwy ścian, podłóg i mebli są ważne w rozwoju dziecka nie
trzeba nikogo przekonywać. Kolor jest istotnym bodźcem stymulującym rozwój dziecka. Barwy wokół malucha powinny nie tylko działać uspokajająco, ale też stymulować
jego rozwój i pobudzać ciekawość

świata. Takie zadanie spełnią kolory
nienasycone, dyskretne i neutralne.
Najlepiej wybierzmy te, które sprzyjają relaksowi, wyciszają, ale jednocześnie dodają wnętrzu przytulności
i energii. Takie zadanie spełnią ciepłe, pastelowe odcienie niebieskiego,
zieleni, a także różu. Wielu psychologów koloru zachęca także do używa-

Kołyska – fanaberia
czy dobra inwestycja?
Coraz więcej przyszłych rodziców
zastanawia się nad zakupem
kołyski, a ponieważ jej koszt nie
jest mały i służy dziecku tylko
przez kilka miesięcy, zasadność
jej posiadania budzi sprzeczne
uczucia. Jednak argumentów
za nie brakuje – kołysanie działa
na maluchy kojąco, uspokaja
je i wycisza, a także ułatwia
zasypianie. Do rytmicznego
bujania dzieci są przyzwyczajone
już od okresu płodowego. Nie bez
znaczenia jest także jego wpływ
na rozwój układu nerwowego
i mózgu dziecka. Rytmiczne
ruchy korzystnie oddziałują na
układ przedsionkowy mózgu, co
przekłada się m.in. na prawidłowe
napięcie mięśniowe, równowagę
czy dobrą koncentrację.
Stymulowane kołysaniem
dzieci mają większe szanse na
szybsze raczkowanie, chodzenie,
a w przyszłości na lepsze
skupienie się np. podczas nauki
czy wykonywania innych zadań.

66

wiosna 2018

nia barw czystych i nasyconych. Stymulująco działa na maluchy ich kontrastowe zestawienie. A więc białe
ściany i intensywne naklejki w czystym granacie? Czemu nie! Aranżując kącik lub pokój dla malucha,
nie zapominajmy, że nadmiar bodźców szkodzi, dlatego nie używajmy
więcej niż dwóch kolorów podstawowych. Wnętrze nie powinno być jednak monochromatyczne – zróżnicujmy kolorystykę mebli i ścian. Wybierzmy też kilka wyrazistych dodatków – zabawek, poduszkę na krzesło
w jaskrawym odcieniu czy przyciągający wzrok abażur lampki lub kinkietu. Bardzo małe dzieci postrzegają jedynie wyraziste kolory podstawowe. Można na nich skoncentrować
wzrok, dlatego będą zachęcać nasze
pociechy do wyciągania rąk.

KOMFORTOWE ŚWIATŁO
Zadbajmy też o odpowiednie oświetlenie sztuczne. Nie może być ono
zbyt agresywne, dlatego najlepiej, jeśli w pokoju malucha jest kilka niezależnych źródeł światła. Poza oprawą
sufitową dającą światło ogólne,
warto pomyśleć o przenośnych lampach stołowej lub stojącej, które będzie można włączać w nocy czy wieczorem. Dobrym rozwiązaniem jest
także montaż kinkietów. W przeciwieństwie do lamp stojących raczkujące czy chodzące dziecko ich nie
przewróci. Światło punktowe sprawdzi się także, gdy dziecko boi się
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na specjalne potrzeby

Gdy maluchy zaczynają się samodzielnie poruszać, poznają świat i ciekawi
je wszystko, co napotkają na swojej drodze. Szczególnie ważną rolę
odgrywa zmysł dotyku oraz smaku, dlatego usuńmy z przestrzeni, którą
poznaje raczkujące dziecko wszystkie rośliny. Bardzo kuszące jest nie tylko
zagłębienie rączki w ziemi, ale też spróbowanie jak smakuje. Równie
atrakcyjne mogą się okazać liście czy kwiaty, które bywają trujące. Jeśli
w domu są schody, koniecznie zamontujmy bramkę rozporową.

ciemności. Nie będzie zaburzało
snu, a równocześnie delikatnie
oświetli pokój. Zadbajmy, by źródła światła punktowego nie świeciły
wprost w oczy malucha. Nie będą razić wzroku malucha, jeśli zostaną
umieszczone z boku. Używajmy również takich rodzajów żarówek, które
dają ciepłe światło. Równie ważna
jest strona estetyczna opraw. Bez problemu dobierzemy lampy w kształcie
i kolorze dopasowanym do aranżacji
pokoju dziecięcego.

WAŻNE BEZPIECZEŃSTWO
Zanim się obejrzymy, maluch zacznie eksplorować przestrzeń poza
łóżeczkiem. Jej poznawanie to także
element, którego nie można pominąć w harmonijnym rozwoju
dziecka. Przygotujmy mieszkanie
na ten okres. Konieczne jest zabezpieczenie ostrych kantów mebli.
Drzwi wewnętrzne należy wyposażyć w blokady, które ochronią przed
przytrzaśnięciem palców. W kuchni
warto zastosować blokady utrudnia-

jące dzieciom dostęp do wnętrza szafek czy lodówki. By uniknąć poparzeń, zastosujmy nakładki zabezpieczające pokrętła. Wybierzmy płytę
indukcyjną zamiast gazowej oraz piekarnik z zapobiegającą poparzeniom
wielowarstwową szybą. Przed porażeniem prądem ochronią malucha
zaślepki zabezpieczające gniazdka
elektryczne. Zagrożeniem są także
okna, dlatego powinny być wyposażone w blokady ograniczające lub
uniemożliwiające otwarcie.

Praktyczny kojec
Trudno go uznać za niezbędny sprzęt w pokoju malucha,
jednak w wielu sytuacjach kojec okazuje się bardzo
przydatny. Warto, by znalazł się, gdy dziecko wychowuje
się w dużym domu lub mieszkaniu. Wówczas ułatwi
nam opiekę nad naszym maleństwem i zapewni mu
bezpieczeństwo. Łatwo go przenosić, dzięki czemu
pociecha będzie nam towarzyszyć podczas wykonywania
różnych prac. Raczkujące czy też stawiające pierwsze kroki
bobo usadowione w kojcu będzie mogło obserwować
mamę podczas przygotowywania obiadu lub rozwieszania
prania. My zaś nie musimy obawiać się zagrożeń
czyhających na ciekawego świata małego człowieka. Kojec
docenimy także na wyjazdach, kiedy to może zastąpić
dziecku przez krótki czas łóżeczko. Powinien on zapewnić
maluchowi swobodną przestrzeń do zabawy – nie może
być więc zbyt mały. Ze względów bezpieczeństwa kupmy
bardzo stabilny – jednak zbyt ciężki może sprawiać kłopot
podczas przenoszenia. Wybierzmy wyposażony w kółka.
Zwróćmy też uwagę na materacyk, a także dodatkowe
elementy wyposażenia, np. uchwyty.
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BUTIKOWE INSPIRACJE
stylizacje

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

ALE JAJA
NIESTANDARDOWE DEKORACJE
Ugruntowaną pozycję w świecie dekoracji ma
oczywiście jajo Fabergé, wywodzące się z tradycji
carskiej Rosji i kojarzone z Wielkanocą. Pięknie
złocone, inkrustowane, bogato malowane,
stanowi dziś motyw wielu nawiązań i imitacji.
Wielkanocą jednak przychodzą producentom
do głowy przeróżne mniej lub bardziej
konwencjonalne, często wręcz nietuzinkowe
pomysły na wykorzystanie motywu jaja w ozdobach
nawiązujących do tego święta. Znajdziemy jaja
malowane w nietypowe wzory,
oryginalne przedmioty
na kształt jaja,
wzory na tkaninach,
ubraniach i tekstyliach.
Zabawmy się zatem
na wiosnę nie tylko
przy sposobności świąt
w „jajeczne” dekoracje.
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MOTYW JAJA
KOJARZY NAM
SIĘ NIEODPARCIE
Z WIELKANOCĄ.
TO WTEDY
WŁAŚNIE
PRZYGOTOWUJEMY
KOLOROWE DEKORACJE
Z MALOWANYCH,
WIELOBARWNYCH,
WZORZYSTYCH JAJ.
ALE WESOŁY WIZERUNEK
JAJA TOWARZYSZY NAM
CZĘSTO W PRZEDMIOTACH
CODZIENNEGO UŻYTKU
ZUPEŁNIE NIEZWIĄZANYCH ANI
Z CELEBROWANIEM ŚWIĄT, ANI
NAWET Z KUCHNIĄ.

NA JAJA CZAS
Jajowate minutniki, pomagające
dopilnować czasu gotowania
to popularny gadżet kuchenny.
Nawiązujący do kulinarnych
aspektów wzór zegara w kształcie
jajka, nawet sadzonego, to już
coś mniej typowego. Może być
on jednak trafnym prezentem
– pomysłem na ciekawy dodatek
do dekoracji kuchennej.
Niemniej, taki oryginalny i dowcipy
kształt zegarka sprawdzi się
również w każdym innym miejscu,
które chcemy wyróżnić. W pokoju
nastolatka wesoły budzik będzie
dekoracją naprawdę „z jajem”.

LAMPA JAJOWATA
Jajo to szlachetny kształt, podobnie jak forma
kropli ma w sobie dużą objętość, ale i smukłość.
Lampa w kształcie jaja, przez którego ścianki
rozprasza się światło bardzo harmonijnie wpisuje
się w nowoczesną aranżację. Modernistyczne i
minimalistyczne wnętrza często dekoruje się jajami
szklanymi, kamiennymi, z materiałów imitujących
srebro i złoto. Mają one bowiem w sobie pewną
estetyczną magię. Ozdobne kamienne jaja często
są również stylowym dodatkiem do dekoracji
kwiatowych – wypełniając szklane naczynia czy
wazy, nadają im pewną surowość i uwypuklają
przy tym świeżość i estetyczny walor roślin, np.
storczyków.

FOTELE Z JAJEM
Wzór jaja od zawsze zachwycał architektów, projektantów
i stylistów wnętrz. Nietuzinkowy mebel w tym kształcie, robi
wrażenie i zaciekawia futurystycznym designem. W nowoczesnych
aranżacjach możemy spotkać krzesła i fotele nawiązujące swoją formą
do jaja. Taki kształt stanowi bowiem komfortowe siedzisko. Wygodnie
oparte plecy i otoczone ramiona sprawiają, że w jajowatym fotelu
poczujemy pewną niezależność i intymność.
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wybieramy materiały

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Powrót podłogi

„JODEŁKI”

TEN KLASYCZNY
MODEL PARKIETU
PRZEŻYWA RENESANS
I TO W RÓŻNYCH
WYDANIACH. NA
CZASIE JEST NIE TYLKO
UŁOŻONY W TEN
SPOSÓB PARKIET,
ALE TEŻ POSADZKI
Z PANELI, WYKŁADZIN
ELASTYCZNYCH
CZY PŁYTEK
CERAMICZNYCH.

W

ostatnich
kilkudziesięciu latach układanie desek parkietowych we wzór, jaki tworzą igły jodły (stąd nazwa) był uznawany za
przebrzmiały, kojarzył się z wnętrzami w stylu PRL-u czy też starymi kamienicami. W zasadzie aż
do lat 90. dominował wśród parkietów, przesyt „jodełką” był powszechny, a inwestorzy oczekiwali
bardziej oryginalnych rozwiązań.
Jednak po latach coraz częściej doceniamy urok tej formy. Młodym
osobom nie kojarzy się też z przeszłością. Jej atutem jest wielowariantowość, która pozwala na stworzenie niepowtarzalnej posadzki.

JAKI KĄT TAKA JODEŁKA
Wzór jodełki powstaje z połączenia desek o takich samych wymiarach, które mogą być jednak przycięte pod różnym kątem.
Najbardziej popularna była u nas
wersja klasyczna (typu sierżant). Tworzą ją elementy przycięte pod kątem prostym, które
po ułożeniu dają również kąt 90o.
Powstaje przez połączenie krótszego boku jednego elementu
z dłuższym bokiem drugiej deski.
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Ułożenie w formie klasycznej pozwala
nam także zbudować wzór, w którym
łączy się pod kątem nie jedną, lecz
dwie klepki. Dzięki temu uzyskujemy
większą dynamikę posadzki. Ułożenie
podwójne ułatwia co prawda wykonanie podłogi, ale to pojedyncze da bardziej delikatny i wyrafinowany efekt.
Należy pamiętać, że połowa elementów drewnianych musi mieć pióra
lewe, a druga część prawe.
Klepki mogą być także przycięte pod
kątem 45°. Po złożeniu tworzą między sobą kąt prosty – taki wzór nazywamy jodełką francuską. Połączone
ze sobą deski przypominają grot
strzały. Mniej popularny model tego
wzoru to jodełka węgierska. By powstała, używa się desek przyciętych
pod kątem 22,5o. Zarówno jodełka
francuska, jak i węgierska zdobywają
wnętrza naszych domów od niedawna
i mają bardziej nowoczesny charakter
niż wzór klasyczny.

WAŻNE WYMIARY
O tym, jaki styl będzie miała nasza
posadzka-jodełka decyduje nie tylko
sposób jej ułożenia. Niebagatelny
wpływ na jej odbiór mają również wymiary elementów. Jodełkę klasyczną
znaną ze starych wnętrz układało się
najczęściej z elementów w rozmiarze

Jodełka francuska doskonale
sprawdzi się w nowoczesnej
aranżacji wnętrza.

49 x 7 cm, co dawało efekt delikatnej,
lekkiej podłogi.
Dzisiaj wymiary są bardzo różne – niekiedy zbliżone nawet do wielkości deski podłogowej. W ofercie producentów można znaleźć deszczułki o długości 30-100 cm i szerokości 7-15 cm.
Takie „eksperymenty” z wymiarami
mogą być bardzo twórcze – szerokie i długie deski dodadzą wnętrzom
polotu.

GATUNEK I KOLOR
Wzór, który tworzy tak ułożony parkiet jest bardzo wyrazisty i dynamiczny. Jeśli chcemy stworzyć bezpieczną i ponadczasową bazę dla różnych stylizacji, użyjmy deszczułki
z gatunków drewna o delikatnym
usłojeniu. Tradycyjnie stosuje się
dąb oraz jesion, które podobnie
jak jodełka kojarzą się nam z wnętrzami klasycznymi. Delikatne

Pomalowana farbą kryjącą
w ciemnym kolorze klasyczna
jodełka doda wnętrzu charakteru.
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Klasyczna jodełka wykonana
z egzotycznego drewna może być
dominującym elementem wnętrza.

aktualnym trendom warianty znacznie poszerzyły bazę aranżacyjną. Doskonale wyglądają we wnętrzach
industrialnych czy loftach, w których występuje dużo cegły i betonu
– drewno w tradycyjnej formie ociepla i dodaje im przytulności. Jodełkę
lubią też młodzi użytkownicy – dzięki
niej pokój nastolatka nie jest już tak
oczywisty w odbiorze. Pozostałe elementy wystroju i aranżacji powinny
być powściągliwe, co pozwoli wyeksponować drewniany, bogaty wzór. Takie ułożenie nie sprawdzi się raczej
w niskich wnętrzach z wieloma wyrazistymi elementami, bo daje wrażenie chaosu.

JODEŁKA DREWNIANA
szczotkowanie nadaje deskom autentycznego, nieco surowego wyrazu.
Wykończenie lakierem lub olejem
wydobywającym ich barwę i usłojenie, podkreśli ich klasyczny styl. Jednak coraz częściej decydujemy się na
wybór jodełki, która jest wzbogacona
przez doświadczenia nowoczesnych
rozwiązań. Świadczy o tym nie tylko
otwartość na nowe wymiary desek,
ale także sposób ich wykończenia.
Bardzo ciekawy efekt daje pomalowanie parkietu farbą kryjącą, co sprawia,
że na pierwszy plan wysuwa się wzór
podłogi. Kolor farby określi styl, jaki
chcemy nadać wnętrzom. Biały czy
w jasnym odcieniu szarości będzie
idealny dla aranżacji skandynawskiej,
grafit lub antracyt sprawi, że jodełka
stanie się doskonałą bazą dla aranżacji gabinetowej. Dość odważna, ale
mająca też zwolenników jest jodełka

skomponowana z desek o różnych wybarwieniach. To oryginalne rozwiązanie wprowadzi do wnętrza dynamikę,
trzeba jednak pamiętać o perfekcyjnym dopasowaniu do niej pozostałych
elementów wykończeniowych.

GDZIE SIĘ SPRAWDZI
Liczne warianty jodełki pozwalają
na wykorzystanie tego modelu parkietu we wnętrzach rewitalizowanych, gdzie są one nieodłącznym elementem budującym spójny charakter
aranżacji. W wersji najbardziej klasycznej to wzór przynależny starym,
przestronnym mieszkaniom usytuowanym w kamienicach czy domach
jednorodzinnych sprzed kilku dekad
lub stuleci. Doskonale wygląda w wysokich wnętrzach z oknami skrzynkowymi i sztukateriami na ścianach.
Ale zarówno klasyczne, jak i bliskie

Tradycyjnie wzór jodełki przynależny
jest podłogom drewnianym. Można
je kupić w formie surowej. Po przyklejeniu i ocyklinowaniu wymagają
szpachlowania i wykończenia – lakierem, olejem albo woskiem. Można też
pomalować je farbą kryjącą. To doskonały sposób na odnowienie starego parkietu – jeśli chcemy, by stały
się niewidoczne jego przebarwienia
i usterki powstałe przez lata użytkowania. Parkiety tego typu są także
dostępne w postaci gotowych desek
warstwowych. Ich ułożenie znacznie
przyspiesza rozpoczęcie użytkowania. Są one wykończone przez producenta lakierem utwardzonym promieniami UV lub olejem. Warto wybierać
gotowy parkiet z delikatnymi fazami
(deski mogą być fazowane dwu- lub
czterostronnie), co zmniejsza ryzyko
wystąpienia zimą szczelin.

Nie tylko lita deska
O sile wzoru świadczą też liczne adaptacje – jodełka
jest bowiem proponowana w wielu innych wersjach
materiałowych. Dużym powodzeniem cieszą się panele
laminowane. Producenci proponują deski z wzorem jodełki nie
tylko inspirowane najnowszymi trendami wnętrzarskimi, ale
również o wysokich parametrach technicznych. V-fuga sprawia
zaś, że po ułożeniu są nie do odróżnienia od pierwowzoru.
Jodełka to także inspiracja dla producentów płytek
ceramicznych, którzy oferują ten rodzaj „deski” w nowoczesnej
odsłonie. Zazwyczaj to płytki gresowe o dużych wymiarach,
perfekcyjnie odtwarzające strukturę drewna i jego kolorystykę.
Ich wysokie parametry techniczne sprawiają zaś, że taka
jodełkowa posadzka może zagościć nawet w najbardziej
intensywnie eksploatowanym pomieszczeniu jakim jest
przedpokój. Sprawdzi się też w łazience.
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MIESZKAĆ Z KLASĄ
szkoła aranżacji

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

BETON JEST
MATERIAŁEM
DOSKONALE
WPISUJĄCYM SIĘ
W NIEMAL KAŻDY
Z WIODĄCYCH
TRENDÓW
WNĘTRZARSKICH.
JEST BAZĄ ARANŻACJI
W STYLU LOFTOWYM
I SKANDYNAWSKIM
ORAZ EFEKTOWNYM
ELEMENTEM
KONTRASTUJĄCYM
WE WNĘTRZACH
EKLEKTYCZNYCH.
ESTETYCZNĄ SIŁĘ
BETONU MOŻNA
WYKORZYSTAĆ,
SIĘGAJĄC ZARÓWNO
PO JEGO NATURALNE
FORMY, JAK
I MATERIAŁY GO
ODWZOROWUJĄCE.

Z BUDOWY
na salony
M

oda na różne odcienie szarości to jedna z przyczyn, dla której zarówno beton, jak i produkty
dające jego efekt są dość popularne w aranżacjach nowoczesnych wnętrz. To za sprawą koloru szarego
należącego do tzw. kolorów tłowych ten materiał zadomowił się w kompozycjach minimalistycznych, a w połączeniu z surowym wyglądem stał się bazą oryginalnych wnętrz
w stylu industrialnym. Wpisuje się on również w modę na
techniki wykańczania z użyciem surowych materiałów budowlanych, która przekracza granice loftów. Cegła z rozbiórki, stal konstrukcyjna, beton architektniczny to materiały, które spotkamy też w salonach apartamentowców,
nowoczesnych rezydencjach, wyremontowanych mieszkaniach w starych kamienicach, a nierzadko też w skromnych domach jednorodzinnych i mieszkaniach w blokach
z PRL-u. Stanowią wysublimowaną dekorację nowoczesnych wnętrz.

78

wiosna 2018

MATERIAŁ Z MOŻLIWOŚCIAMI
Beton oferuje bogactwo efektów estetycznych. Zróżnicowana struktura,
rozmaitość odcieni, żyłki i pory występujące na jego powierzchni, ślady
szalunku – to wszystko sprawia, że
płaszczyzna wykańczona tym materiałem nabiera niezwykłego charakteru. Rynek oferuje wiele produktów i technik, dzięki którym można
uzyskać efekt pierwowzoru na ścianie lub innej płaszczyźnie: beton architektoniczny, płytki imitujące betonowe płyty, tynk o strukturze betonu,
farbę lub tapetę. Wiele osób sięga
również po innowacyjne, często własne sposoby uzyskania efektu betonowej powierzchni. W zależności od
wybranego produktu można wyeksponować różne elementy charakterystyczne dla betonu: kolor w wielu odcieniach szarości, fakturę gładką lub
chropowatą, połyskującą lub matową
powierzchnię, printy technologiczne
w postaci śladów szalunku.

BETON ARCHITEKTONICZNY
Najpopularniejszym sposobem na
uzyskanie modnej „betonowej” ściany
w pokoju dziennym, kuchni czy sypialni jest tzw. beton architektoniczny
występujący najczęściej pod postacią
płyt. Materiał ten jest tak samo wytrzymały i trwały jak jego pierwowzór,
producenci stosują jednak rozwiązania, które sprawiają, że jest on lżejszy
niż ten stosowany na budowie i ma bogatsze walory estetyczne. W jego składzie może się znajdować m.in. włókno

Zaimpregnowany tynk dekoracyjny
z efektem betonu można zastosować
na ścianie nad kuchennym blatem.

szklane, które jest odpowiedzialne nie
tylko za wytrzymałość na zginanie,
mrozoodporność i wytrzymałość na
rozciąganie, ale także za zmniejszenie ciężaru płyt. Na powierzchni betonu architektonicznego widać warstwę strukturalną – wszelkie przebarwienia, smugi, wżery – natomiast jest
ona wygładzona oraz zabezpieczona
impregnatem lub lakierem. To sprawia, że płyty świetnie zdadzą egzamin
w miejscach narażonych na wilgoć
i zabrudzenia, jak łazienka czy kuch-

RYNEK OFERUJE
WIELE PRODUKTÓW
I TECHNIK,
DZIĘKI KTÓRYM
BETONOWA
ŚCIANA IDEALNIE
ODZWIERCIEDLI
NASZE ZAŁOŻENIA
ARANŻACYJNE.

nia. Na uwagę zasługuje beton woskowany, jednak wymaga on profesjonalnego nałożenia i szlifowania. Materiał
ten sprawdzi się tam, gdzie ściana narażona jest na działanie wilgoci. Doskonała szczelność i możliwość dobrania różnej kolorystyki sprawia, że często stosowany jest na blaty kuchenne,
a nawet umywalki.
Na ostateczny efekt estetyczny wpływ
ma również wygląd krawędzi płyt.
Beton produkowany z wysokiej jakości drobnoziarnistych piasków formierskich ma jednorodną strukturę,
dzięki czemu przycina się łatwo, a krawędzie płyt są równe, bez pęknięć
i wyszczerbień. Atutem betonu architektonicznego jest możliwość
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barwienia na dowolny kolor. To poszerza znacznie zakres jego stosowania – oprócz naturalnych szarości
chętnie stosuje się elementy w kolorze białym i czarnym. Płyty betonowe
nie są drogie, ale wymagają profesjonalnego montażu, co podwyższa
koszty okładziny. Można je kupić gotowe lub zamówić na wymiar.
Ciekawe efekty zapewniają panele z betonu architektonicznego
3D w wielu wzorach, np. przestrzennych piramid, płytek w postaci prostopadłościennych czy heksagonalnych „poduszeczek” oraz puzzli. Barwione w masie elementy mogą mieć
formaty porównywalne z niewielkimi płytkami ceramicznymi, które
przykleja się do ściany. Przestrzenna
forma 3D sprawia, że powstaje efekt
„połamanej” powierzchni z niepowtarzalnym zjawiskiem gry barwy, światła i cienia. Ten rodzaj betonowych
płytek wpisuje się w aktualny, niegasnący trend „geometrii przestrzennej” obecny zarówno w architekturze budynków, jak i detalach aranżacyjnych we wnętrzach. Szczególną
metodą zindywidualizowania betonu
architektonicznego jest tzw. fotobeton – to technologia dająca możliwo-

ści odwzorowania dowolnego obrazu
w płycie betonowej 3D.

TYNK Z EFEKTEM BETONU
Na rynku dostępne są gotowe mieszanki, z których można zrobić
tynk naśladujący beton. Produkty
te cieszą się dużym powodzeniem
ze względu na bogatą kolorystykę

oraz wiele możliwości uzyskania
efektu końcowego. Najbardziej popularny jest drobnoziarnisty, zabarwiony tynk mineralny wyprodukowany na bazie spoiwa wapiennego,
występujący w formie sypkiej. Są też
produkty powstałe z połączenia naturalnych spoiw wapiennych i pyłu
marmurowego. Odpowiednia aplikacja dekoracyjnego tynku pozwala
uzyskać wrażenie surowego betonu
z jego charakterystycznymi przebarwieniami, wżerami i ubytkami,
śladami deskowania czy odciśniętej
stalowej formy. Tworzy unikalne tło
do takich elementów wyposażenia
mieszkania jak drewno, szkło i metal. Producenci oferują całe zestawy
produktów: podkład gruntujący,
masę tynkarską, zestaw pigmentów oraz impregnat zabezpieczający
ścianę. Dzięki pigmentom można
uzyskać różne kolory tynków dekoracyjnych, również srebrne, miedziane
i złote.

CERAMIKA IMITUJĄCA BETON
To delikatniejsza wersja płyt z betonu architektonicznego. Płytki naśladujące beton wykonuje się przede
wszystkim z gresu, ale także z innych
materiałów ceramicznych. Sprawdzą się zarówno jako materiał posadzkowy, jak i okładzina ścienna
w kuchni, łazience czy w miejscach, które chcemy jedynie ozdobić
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betonem, np. fragment ściany w salonie. Współczesne sposoby wytwarzania i dekorowania płytek ceramicznych pozwalają uzyskać oryginalny
wzór betonu bez ryzyka powtarzania
deseni na sąsiadujących płytkach.
Ich atutem jest szeroka gama odcieni oraz bardzo duży wybór formatów. Montaż nie wymaga specjalnych
umiejętności – ułoży je każdy glazurnik. Są też w pełni odporne na działanie wilgoci, łatwe do utrzymania
w czystości, nie wymagają też zabiegów konserwacyjnych takich jak impregnacja, konieczna w przypadku
betonu architektonicznego.

FARBA JAK BETON
Dla osób poszukujących łatwiejszego
rozwiązania, powierzchnie naśladujące ten materiał są na wyciągnięcie
ręki. Dzięki farbom możemy uniknąć mocowania ciężkich płyt z betonu architektonicznego czy układania tynku. To również niedrogi sposób do samodzielnej realizacji. Farbę
nakłada się jak każdą inną, ale końcowy efekt imituje beton. Należy pamiętać jednak o wcześniejszej impregnacji oraz polakierowaniu gotowej
ściany.

TAPETY I FOTOTAPETY
Imitacja betonu jest nowoczesnym
trendem w stylistyce pomieszczeń,
z tego powodu na rynku jest wiele
wzorów tapet ściennych, które wyglądają jak beton architektoniczny
lub płyty betonowe. Dostępne są również tapety odzwierciedlające strukturę tego materiału, typowe wgłę-

bienia i wżery, a także na przykład
wzór betonowych płyt z charakterystycznym printem śladów szalunku.
Dobrym pomysłem są również fototapety – ponieważ obrazy 3D drukowane są w doskonałej jakości i współgrają ze światłem, tworzą obraz
do złudzenia przypominający prawdziwe materiały.

ZAPRAWA TYNKARSKA I PŁYTY OSB
Wiele osób sięga po niskobudżetowy, ale niestety również czasochłonny sposób uzyskania betonowej
płaszczyzny. Jednym z nich jest ułożenie zaprawy betonowej na płytach OSB. W tym celu przygotowujemy
płyty OSB formatu płyt betonowych, które montujemy na ścianie, zachowując 1 cm odstępu między nimi.
Płyty powinny być wcześniej zaimpregnowane. Następnie każdą starannie gruntujemy gruntem do drewna,
po czym po wyschnięciu – trwa to 1 dzień – pokrywamy rozrobioną zaprawą tynkarską. Nakładamy tynk na
płytę cienką warstwą, przykładamy pacę i odklejamy. Po odklejeniu pacy powstają nibykolce. Gdy zaprawa
podsycha – wygładzamy ją i w ten sposób powstają charakterystyczne wżery. Problematyczne w tej metodzie
może być uzyskanie odpowiedniego koloru mieszanki. Trzeba pamiętać, że gdy tynk wyschnie, będzie znacznie
jaśniejszy, dlatego przygotowana zaprawa będzie zawsze ciemniejsza.
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BATERIA

ze zlewem w parze
W NOWOCZESNEJ
KUCHNI LICZY
SIĘ ZARÓWNO
FUNKCJONALNOŚĆ
ELEMENTÓW
WYKOŃCZENIA
ORAZ WYPOSAŻENIA,
JAK I ICH URODA.
WYMAGANIOM
TYM SPROSTAJĄ
TAKŻE DETALE,
TAKIE JAK BATERIE
ZLEWOZMYWAKOWE.
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U

rządzając dom czy mieszkanie, coraz większą wagę
przywiązujemy również do
detali. Wśród nich szczególną rolę odgrywa armatura. Wybierając baterie,
oczekujemy od nich, by były trwałe
i spełniały coraz wyższe wymagania
użytkowe. Równie istotna jest ich
strona estetyczna – chcemy, by zdobiły wnętrze, dopełniały jego aranżację lub nadawały jej charakter. Szczególnie te w kuchni – zawsze solistki,
mają ważną rolę do odegrania. Jest
dzisiaj najczęściej otwarta na gości,
dlatego tak ważna jest także uroda
baterii. Kuchenną armaturę traktujemy bowiem jako stylowy element,
dodający wystrojowi tego wnętrza
charakteru.

KLUCZOWA TRWAŁOŚĆ
Baterie zlewozmywakowe należą do
sprzętów użytkowanych wielokrotnie w ciągu dnia. Nawet kuchenni
abnegaci nie zrezygnują z herbaty
czy kawy, zaś osoby gotujące korzystają z nich nawet kilkadziesiąt razy
na dobę. Dlatego jednym z najważniejszych kryteriów wyboru baterii
zlewozmywakowej jest jej trwałość.
Dużą popularnością cieszą się wyroby z mosiądzu, wpływ na ich trwałość ma zawartość miedzi. Wysokiej
klasy stop daje gwarancję długoletniej żywotności. Za bardzo trwałe
można też uznać baterie wykonane
ze szlachetnej stali.
Ważnym elementem mającym oddziaływanie na ich jakość jest także
materiał, z jakiego wykonano powłokę
pokrywającą armaturę. Powinna być
ona twarda, odporna na zarysowania
– najczęściej baterie są chromowane,
ale do najbardziej trwałych zalicza
się te pokryte powłoką granitową (to
powłoki kompozytowe, które tworzą żywice epoksydowe oraz zmielony kamień) lub ceramiczną. Znaczenie ma także sposób nanoszenia
powłoki. Do szczególnie efektywnych
zalicza się wykańczanie baterii metodą PVD. Technologia ta sprawia,
że powierzchnia staje się niezwykle twarda i odporna na zarysowania oraz otarcia. Wpływ na trwałość
armatury ma również zastosowana
w głowica. Za najbardziej odporne
uchodzą ceramiczne.

FUNKCJONALNOŚĆ
PRZEDE WSZYSTKIM
Ze względu na swoje funkcje użytkowe,
baterie
zlewozmywakowe
muszą być wygodne – są bowiem
w kuchni niezastąpione. Wykorzystujemy je bowiem do bardzo wielu zadań: mycia warzyw, owoców, ale także
rąk i naczyń, nalewania wody do garnków, czajnika, wysokiego dzbanka
czy też wiadra. Na to, czy sprawdzą
się w tych wszystkich rolach, wpływ
ma choćby sposób ich montażu. Dzisiaj w zasadzie standardem jest instalacja baterii sztorcowych, czyli stojących, które są umieszczane w otworze zlewozmywaka lub blacie. Baterie
ścienne (montowane bezpośrednio
do rur) wybiera się zazwyczaj jedynie w domach, gdzie są stare instalacje wodne. Montaż tego typu armatury może się wiązać z uszkodzeniem
okładziny ściennej, dlatego należy go
wykonać przed wykończeniem ściany
nad zlewozmywakiem.
Za oczywiste uznajemy także baterie
jednouchwytowe, jeden uchwyt oznacza wygodę korzystania – obsłużymy
ją wygodnie i bardzo sprawnie nawet tylko za pomocą jednej ręki. Nie
sprawi też kłopotu w szybkim ustawieniu pożądanej temperatury wody
i siły jej strumienia. Szybko także zakończymy proces wlewania wody. Baterie dwuuchwytowe stosuje się przeważnie, gdy aranżujemy kuchnię
w stylu rustykalnym lub vintage.
Czynnikiem mającym duży wpływ

Ruchoma wylewka baterii została
wykonana z węża o oplocie stalowym
z silikonową otuliną.

Bateria zlewozmywakowa o wielu funkcjach
powinna być solidna – będzie używana
wielokrotnie w ciągu dnia.
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Baterie zawsze modne
Kuchnia niezależnie od tego, czy została otwarta
na inne pomieszczenia, czy też jest zamknięta
stała się dzisiaj pomieszczeniem, do którego
urządzenia przywiązujemy coraz większą wagę.
Obecnie bez problemu możemy dobrać baterię
do najbardziej wyszukanej aranżacji wnętrza. Jeśli
jesteśmy zwolennikami częstych zmian, warto
wybrać baterię, w której można wymienić element
wylewki dający efekt kolorystyczny. Uniwersalne
barwy, takie jak czerń i biel sprawdzą się w
kuchniach klasycznych oraz nowoczesnych, choćby
utrzymanych w stylu minimalistycznym. Jednak
coraz częściej oczekujemy rozwiązań bardziej
oryginalnych. Takie potrzeby zaspokoją baterie
o wymiennych wylewkach w żywych, soczystych
kolorach – żółci, czerwieni czy limonkowym. Ich
użycie ożywi kuchnię i doda aranżacji wyrazistości.

PERLATOR TO ELEMENT
BATERII, KTÓRY SZYBKO
REAGUJE NA ZŁĄ JAKOŚĆ
WODY. OSADZAJĄCE SIĘ NA
SITKU ZANIECZYSZCZENIA
ZATYKAJĄ JE I OGRANICZAJĄ,
A NAWET TAMUJĄ WYPŁYW
WODY – WÓWCZAS TRZEBA
GO WYMIENIĆ.

na funkcjonalność baterii kuchennej
jest również wysokość jej wylewki.
Zbyt niska utrudni nalewanie wody
do wysokich garnków czy dzbanków.
Zakończona za wysoko może z kolei
przyczyniać się do nadmiernego rozchlapywania wody.
Wygodnym rozwiązaniem są modele z ruchomą, wyciąganą wylewką,
którą wysuniemy na pożądaną odległość, by np. nalać wody do wiadra
czy dużego garnka lub choćby dolać ją do ciężkiego naczynia ustawionego w pewnej odległości od zlewozmywaka. Warto, by można było ją obracać o 360o, co również podniesie jej
funkcjonalność. Zaletą wyciąganych
„prysznicy” tego typu baterii jest
też możliwość przełączania strumienia wody. By komfortowo korzystać
z tego typu armatury, pamiętajmy, że
na wąż doprowadzający wodę trzeba
przeznaczyć miejsce w szafce pod zlewem. Jego wyciąganie nie powinno
kolidować np. z koszem na śmiecie,
filtrami czy młynkiem na odpadki.
Wylewka jest połączona z korpusem
baterii elastycznym wężem o długości
100-150 cm. Na drugim końcu węża
montuje się specjalny obciążnik, pod
ciężarem którego wąż łatwo wsunąć
z powrotem i schować pod zlewozmywakiem, kiedy nie chce się go używać.
Do szczególnie praktycznych należy
zaliczyć baterie z wylewką sprężynową.
Mają one wyciągane główki, co poszerza
ich możliwości funkcjonalne. Modele
sprężynowe wyróżnia także design
– wylewki „oplecione” sprężyną dodają
lekkości i subtelności strefie zlewozmywaka.

84

wiosna 2018

OSZCZĘDNOŚĆ NA CZASIE
Gdy woda staje się dobrem deficytowym, ważne jest jej racjonalne użytkowanie. Sprzyjają mu także nowoczesne baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z ogranicznikiem strumienia wody i perlatorem. Mogą one
przyczynić się do zmniejszenia jej zużycia nawet o 60%. Montowany na
końcu wylewki perlator to rodzaj sitka
napowietrzający strumień wody, pęcherzyki powietrza dają złudzenie,
że nie wypływa jej mniej niż gdyby
nie było tego elementu. Różnicy nie
zauważymy choćby przy myciu. Odczujemy ją zaś np. podczas napełniania naczyń, które będzie przebiegało
wolniej. Tradycyjny perlator zmniejsza zużycie wody o około 15%, ale nowoczesny od 40 do 60%. Wydajna głowica ceramiczna i perlator mogą sprawić, że przepływ wody ograniczymy
jedynie do 4,5 l/min (w tradycyjnej
baterii to ok. 12 l/min). Warto wybrać
model z perlatorem ruchomym, co
pozwala na dowolną regulację kierunku strumienia. Oszczędzaniu
wody sprzyja też zastosowanie baterii
z przyciskiem eko. Aby uzyskać maksymalny wypływ wody z baterii (13-14 l/min), wystarczy go wcisnąć. Po
zakręceniu wody przycisk automatycznie wraca do poprzedniego położenia. Po ponownym odkręceniu
wody z wylewki wypływa 5-7 l/min.
W ten sposób ograniczamy strumień
o około 50%. Mniejsze zużycie zagwarantuje nam także bateria ze specjalną, wodooszczędną głowicą (wkładem). Głowica wyposażona jest
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kamy, aż woda będzie odpowiednio
ciepła. Baterie termostatyczne wyposażone są w blokadę uniemożliwiającą wypływ wody o temperaturze
niższej niż ustawiona na termostacie.
Dopiero po osiągnięciu zadanej przez
użytkownika temperatury z wylewki
płynie woda. Dzięki takiemu mechanizmowi zaoszczędzamy nawet kilkanaście litrów wody, które standardowo marnujemy w oczekiwaniu na
ciepłą wodę.

NOWOCZESNOŚĆ NA TOPIE

GDY ZAUWAŻYMY
OGRANICZENIE
STRUMIENIA WODY,
SPRAWDŹMY STAN
PERLATORA. WYSTARCZY
GO ODKRĘCIĆ
I WYCZYŚCIĆ ALBO
WYMIENIĆ NA NOWY
DOPASOWANY DO
GWINTU WYLEWKI.

w blokadę (hamulec). Podnosząc do
góry uchwyt baterii, czujemy wyraźny opór – wypływa z niej jedynie
5-7 l wody. Dopiero po jego pokonaniu osiągamy maksymalny wypływ
– około 13 l/min. Oszczędność wynosi
więc do 50%. Zarówno przycisk eko,
jak i specjalna głowica są częściami
wymiennymi, ale wymianą powinien
się zająć serwis producenta.
Bateriami oszczędzającymi wodę są
modele termostatyczne. Żeby umyć
ręce, zazwyczaj odkręcamy kran i cze-

Rozwiązaniem oszczędzającym wodę
są też baterie bezdotykowe. Są stosunkowo drogie, ale za to bardzo ekonomiczne – woda płynie z nich tylko
wtedy, gdy dłonie znajdują się pod
wylewką. Dzięki temu mamy całkowitą kontrolę nad tym, ile zużywamy wody. Warto pokusić się o wybór takiego modelu, gdy w domu są
dzieci czy osoby mniej sprawne. Fotokomórka sprawi, że z kranu nie
będzie płynąć woda, jeśli użytkownik odejdzie, nikt nie poparzy się jej
zbyt gorącym strumieniem, nie będzie też problemu z jej za niskim ciśnieniem. Funkcjonalnym rozwiązaniem o podobnych właściwościach są
też baterie sterowane elektronicznie
– pilotem.

Zlewozmywak
pod oknem
Gdy zaplanowaliśmy
zlewozmywak pod oknem,
najlepszym rozwiązaniem
będzie bateria składana. By
nie kolidowała z otwieranym
skrzydłowo oknem, wystarczy
unieść ją lekko do góry
i położyć na boku. Powrót
do stanu wyjściowego
również zajmuje sekundę
– niepotrzebne są żadne
narzędzia.
W tak usytuowanym
zlewozmywaku sprawdzi
się także bateria z chowaną
wylewką. Podczas
użytkowania ma ona
standardową wysokość,
natomiast przy otwieraniu
skrzydła okna, wylewkę można
wsunąć w otwór, dzięki czemu
jej wysokość może zmniejszyć
się nawet trzykrotnie.

86

wiosna 2018

deante.indd 1

2018-01-15 19:08:02

OGRÓD I POSESJA
inspiracje

MEBLE WYPLATANE
TO MODNY ELEMENT
WYPOSAŻENIA
BALKONU, TARASU
CZY OGRODOWEGO
ZAKĄTKA. MOŻNA JE
TAKŻE WYKORZYSTAĆ
W OGRODZIE ZIMOWYM,
CORAZ CZĘŚCIEJ
SŁUŻĄ NAM RÓWNIEŻ
W CAŁOROCZNEJ
ARANŻACJI WNĘTRZ
W DOMU. WYRÓŻNIA
JE ORYGINALNE
WZORNICTWO. JAKIE
WARTO WYBRAĆ?

Tarasowe

PLECIONKI
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ferta jest bardzo bogata.
Do dyspozycji mamy meble z naturalnych materiałów, takich jak rodzima wiklina.
Dużą popularnością cieszą się także
wyroby z rattanu. Ich zaletą jest naturalne pochodzenie i ponadczasowy design. Zwolenników mają też
wyplatane stoły, fotele czy kanapy
z tworzyw sztucznych. Do łask wracają również plecionki wykorzystujące sznurek, a nawet linki do wieszania prania.

DUŻE MOŻLIWOŚCI
Wiklina, a także włókna naturalne
i sztuczne to idealny surowiec do wyplatania różnorodnych siedzisk, nie
tylko krzeseł i foteli, ale też kanap,
puf czy szezlongów oraz leżaków. Dużym powodzeniem cieszą się także
wykonane z tych surowców stoliki
kawowe, ławy, a nawet stoły jadalniane czy regały, które coraz częściej
wykorzystujemy aranżując letnie salony na świeżym powietrzu. Meble są
zazwyczaj w kompletach, ale można
również kupić pojedyncze sztuki
– szczególnie te wykonane z tradycyjnych surowców. Podstawowy zestaw to zazwyczaj stolik oraz fotele
lub krzesła. W wariantach bardziej
rozbudowanych oferowane są także
kanapy czy szezlongi.

LEKKIE I DELIKATNE
Meble wyplatane wykonuje się z surowców, które wyróżnia duża plastyczność. Daje to ponadprzeciętną
swobodę w nadawaniu im różnorodnych form i wzorów, zarówno wyjątkowo wyszukanych, jak i prostych,
ale bardzo charakterystycznych
– trudno byłoby je stworzyć z innych
produktów. Niezależnie od surowca,
jaki wykorzystano do ich wyplecenia, łączy je lekkość – nie ma problemów z ich przenoszeniem, dlatego
mogą z nami wędrować po ogrodzie,
a także być elementem wielu aranżacji. Ich atutem jest nie tylko niewielki ciężar – są także lekkie optycznie, co sprawia, że doskonale wpisują
się nawet w przestrzeń niewielkiego
balkonu. Ich „lekkość” to także delikatność sprawiająca, że idealnie dopełniają zielone otoczenie domu czy
mieszkania. Razem z kwiatami, krze-

wami i drzewami tworzą spójną całość, w której wszystko jest na swoim
miejscu.

ZAWSZE STYLOWE
Meble wyplatane z tworzyw naturalnych takich jak wiklina, rattan czy trawy są doskonałym wyborem dla miłośników stylu ekologicznego. W zależności od rodzaju zabezpieczenia lub jego braku, ich barwa
przybiera jeden z odcieni ciepłych
beżów – od jasnokremowych, przez
słomkowe, aż po zniuansowane miodowe. Niektóre mają kolorystykę bliską szarościom, a także delikatnym,
złamanym zieleniom, takim jak

POZA SEZONEM
WYPLATANE OGRODOWE
MEBLE Z POWODZENIEM
MOŻNA WYKORZYSTYWAĆ
W INNYCH WNĘTRZACH.
DOSKONALE
SPRAWDZĄ SIĘ
W PRZEDPOKOJU, HOLU,
SALONIE KĄPIELOWYM,
SYPIALNI CZY POKOJU
DZIECIĘCYM
– DODADZĄ LEKKOŚCI KAŻDEJ
STYLIZACJI.
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Na wyplatane krzesła znajdzie sie
miejsce nawet na niewielkim balkonie.

oliwka. Również meblom plecionym z surowców sztucznych bliska
jest ta kolorystyka. Jej wykorzystanie sprawia, że wyplatane stoły, ławy
czy krzesła doskonale odnajdują się
wśród naturalnej zieleni. Jednak
warto je wykorzystać także do urządzenia wnętrz, szczególnie jeśli zdecydyjemy się na utrzymanie ich
w stylu rustykalnym bądź kolonialnym. Drugi trend to nadawanie wyplatanym meblom kolorów, które odcinają się od otoczenia. Dużym powodzeniem cieszą się te w odcieniach

bieli, błękitu czy nawet różu. Są doskonałym elementem aranżacji romantycznych, np. w zawsze modnym
stylu shabby chic – to zazwyczaj stare
meble wiklinowe, rzadziej rattanowe,
którym dzięki farbom nadano nowe
życie. Ich atutem może być oryginalny, „wypracowany” wzór, pełen
delikatnych ażurowych elementów.
Ogrodowe meble wyplatane podążają
również za nowoczesnymi formami.
Mają proste, kubiczne kształty, a ich
uzupełnieniem są często elementy ze
szkła (w przypadku stołów) oraz tka-

Ażurowy komplet z wikliny dodaje
lekkości solidnym i ciężkim optycznie
drewnianej boazerii oraz płytkom.
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ninowe poduchy sprzyjające komfortowi wypoczynku na kanapach, fotelach czy krzesłach.

KORZENIE WPROST
Z NATURY
Do niedawna meble ogrodowe wykonywano przede wszystkim z surowców naturalnych. Takie pochodzenie stołów, krzeseł czy regałów
decydowało w dużym stopniu o ich
uroku. W Polsce długą tradycję ma
wyplatanie mebli z wikliny – dla jej
rozwoju mamy bowiem w wielu regionach idealne środowisko. Meble produkuje się z cienkich gatunków wierzby, z których pozyskuje
się surowiec elastyczny, sprężysty i o odpowiednich walorach estetycznych. W przeszłości do produkcji wyrobów wiklinowych wykorzystywano rosnące dziko nad rzekami
lub w pobliżu innych podmokłych terenów witki wierzbowe. Dzisiaj surowiec pochodzi z plantacji, na których uprawia się najlepsze gatunki
takie jak „amerykanka”, „konopianka”, „purpurowa” oraz „migdałowa”. Za najcenniejszy produkt plecionkarski uznaje się wiklinę „amerykankę”, która ma długie, proste
i cienkie pędy. Wyjątkowo zwięzłe
i mocne drewno pozyskuje się także
z wikliny migdałowej. Wielu zwolenników mają także meble rattanowe,
które pochodzą z Azji. Surowiec

Wyplatane meble należą do oryginalnych – ich wzornictwo ogranicza jedynie inwencja twórcy.
Można im nadać formę i strukturę, którą trudno wyczarować z innych surowców. Ich użycie
dodaje też meblom autentyzmu – w innym wydaniu byłyby nieefektowne.

do ich produkcji pozyskiwany jest
z drewna pnącz palmy „Calamus Rotan”. O walorach wyrobów decyduje
długość włókien – dochodząca nawet

do 100 metrów, a także bardzo duża
giętkość. Meble wyplatane z tego surowca charakteryzuje także duża
trwałość, często znacznie większa niż

REKLAMA

wyrobów wiklinowych. Modne meble
powstają również z trawy morskiej
oraz włókieni liści bananowca manilskiego. Dają one efekt bardzo

OGRÓD I POSESJA
inspiracje

grubego splotu, którego dekoracyjność docenimy nie tylko urządzając
taras, ale także nadając wnętrzom
klimat kolonialny. Sytuując je w pomieszczeniach, nie ustawiajmy ich
w sąsiedztwie grzejników, bo nadmiar ciepła może powodować ich
przesuszenie, a w konsekwencji doprowadzić do ich zniszczenia. Wykonane z nich meble mają naturalne
przebarwienia, niekiedy wyglądające jak plamy. Efektowne wyroby
powstają też z rosnącej na brzegu
oceanów trawy morskiej. Ich atutem jest nie tylko duża trwałość, wyrazisty splot oraz faktura, dodatkowo
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zawiera ona szczególnie cenny dla
mieszkańców głębi kraju jod, który
stopniowo się uwalnia. Meble wyplatane z surowców naturalnych są
paroprzepuszczalne.

NA BAZIE TECHNOLOGII
Coraz częściej sięgamy po wyroby
z włókien sztucznych. Najczęściej
można spotkać informację, że wykonano je ze sztucznego rattanu, tzw.
technorattanu. Są to jednak bardzo
nowoczesne włókna, takie jak hularo, sanlux, viro, lloyd loom. Ich
użycie sprawia, że meble są bardzo
trwałe, odporne na promienie UV czy

wilgoć – meble – pod ich wpływem
nie zmieniają barwy. Do ich zalet zalicza się także ciekawe sploty oraz oryginalną kolorystykę.
Doceniamy także komfort użytkowania tego typu wyrobów, bowiem
nie trzeszczą i nie zadzierają ubrań.
Materiałem przetworzonym o znacznie dłuższej tradycji jest też mata
loom. Dekoracyjne plecionki pozyskuje się z włókien celulozowych.
Mają one zalety rattanu czy wikliny,
a są przy tym pozbawione ich wad.
Trwałość zyskują dzięki impregnacji,
lakierowaniu i wielostopniowemu
polerowaniu.

Pielęgnacja oznacza
trwałość
Ze względu na swoją strukturę,
meble plecione należy często
odkurzać. Zdecydowanie
łatwiej zadbać o plecionki
wykonane z gładkich tworzyw
sztucznych. By utrzymać je
w dobrej kondycji, wystarczy
pamiętać o ich przecieraniu
wilgotną ściereczką. Nie szkodzi
im wilgoć, słońce czy zmienne
temperatury – są więc idealne na
kapryśne polskie lato. Również
uszkodzenia mechaniczne nie
powodują ich zniszczenia, tak
szybko jak mogłoby ono nastąpić,
gdybyśmy zdecydowali się na
wyroby z naturalnych surowców.
Te wymagają bowiem większej
uwagi. Powinniśmy ograniczać
ich kontakt z nadmiernym
nasłonecznieniem. Intensywne
może powodować nie tylko
przebarwienia mebli, ale także
prowadzić do ich pękania czy
odkształceń. Dlatego najlepiej
sprawdzą się na zadaszonych

tarasach, balkonach czy
w altanach. Z innych miejsc
warto je przenosić, gdy warunki
pogodowe mogą im zagrażać.
Można też używać ochronnych
pokrowców.
Zimą meble muszą koniecznie
znaleźć swoje miejsce
w pomieszczeniach, w których

REKLAMA

temperatura jest dodatnia, są
bowiem wrażliwe na działanie
mrozu. Można je również
czyścić wodą z dodatkiem soku
cytrynowego lub wody utlenionej.
Jeśli chcemy, by wyroby
z wikliny czy rattanu błyszczały,
należy polerować je ochronnym
woskiem.
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KOMPOZYT

na miarę drewna
KŁOPOTLIWA KONSERWACJA
CZĘSTO HAMUJE NAS PRZED
WYBOREM DREWNIANYCH
ELEMENTÓW NA OKŁADZINĘ
TARASU. DZISIAJ MOŻNA
CIESZYĆ SIĘ URODĄ DREWNA
BEZ KONIECZNOŚCI TYPOWYCH
DLA TEGO MATERIAŁU
ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH
– WYSTARCZY WYBRAĆ DESKI
KOMPOZYTOWE.
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S

zczególnie warto przemyśleć
ten wybór, jeśli taras jest detalem domu o nowoczesnej
bryle, w którym na pierwszy plan
wysuwa się czystość form. Proste,
długie elementy desek kompozytowych doskonale współgrają się ze
ścianami, których dekoracją są jedynie duże przeszklenia. Tarasy przy
tego typu budynkach są zazwyczaj
rozległe, a ich kształt zaplanowany
na bazie prostokąta. Deski kompozytowe, które wyróżnia długość,
będą nie tylko łatwe w montażu, ale
podkreślą geometrię układu ścian
elewacyjnych – i to zarówno wówczas, gdy budynek został zaprojektowany z modnymi rozwiązaniami
horyzontalnymi, jak i wtedy, gdy ma
on charakter wertykalny. Odpowiednie ułożenie desek tego rodzaju na
tarasie może także obniżyć optycznie dom lub go podwyższyć.

SIŁA NOWYCH
TECHNOLOGII
Deski kompozytowe wykorzystują
najlepsze właściwości surowców naturalnych i nowych technologii. Do
ich wytwarzania używane są bowiem pył drzewny i tworzywa takie
jak polichlorek winylu (PVC) lub polipropylen (PP), a także twardy polietylen (HDPE). Pozostałe elementy
tego typu kompozytów to inne dodatki uszlachetniające, stabilizatory
UV oraz barwniki. Proporcje między surowcami są różne, ale zazwyczaj zawartość drewna w tworzywie
wynosi od 30 do nawet 60%. Składniki w procesie technologicznym
ulegają zespoleniu w wysokiej temperaturze i pod dużym ciśnieniem.
To sprawia, że uformowane z tworzywa panele mają powierzchnię
przypominającą w dotyku drewno,
tworzywo sztuczne zapewnia zaś ich
trwałość, kolor oraz odporność na
wilgoć i przebarwienia. Deska jest
także odporna na wahania temperatury (zazwyczaj od -40° do +60°C)
oraz korozję biologiczną, a w tym
działania insektów, grzybów, pleśni
czy bakterii i mchu. Te najlepszej
jakości są również zaklasyfikowane
jako materiał niepalny. Dobrej jakości deska nie będzie też odkształcać
się i zachowa swój pierwotny stan,

nawet po wielu latach. Dzięki temu
nawierzchnia jest nieporównywalnie trwalsza niż drewniana.

EFEKTOWNE I BEZPIECZNE
PRZEZ LATA
Deski z kompozytu mają wymiary
podobne do drewnianych prototypów: ich długość wynosi zazwyczaj od 2 do 4 m, szerokość od 12
do 14 cm, a grubość od 2 do 2,5 cm.
Kolorystyka tego typu elementów
oscyluje zazwyczaj w barwach przynależnych drewnu naturalnemu.
Elementy nie mają sęków ani przebarwień typowych dla drewna i najbardziej przypominają gatunki egzotyczne. Charakteru dodają im
modne kolory: orzechowy, klonowy
czy kasztanowy. Można też kupić
deski kompozytowe o barwie szarej, grafitowej, antracytowej, czarnej lub zielonej. Elementy z kompozytu mają, inaczej niż większość
gatunków drewna, jednolity kolor.
Jednak tak jak w przypadku płytek ceramicznych poszczególne partie towaru mogą się różnić odcieniami, co może być kłopotliwe w razie konieczności wymiany uszkodzonego elementu. O ich urodzie
decyduje także sposób wykończenia warstwy licowej desek. Ich styl
tworzą dwa typy ryflowania – szerokie lub wąskie rowki przebiegające równolegle wzdłuż całej płaszczyzny elementu. Zaleta ryfli nie
ogranicza się jednak do ich

WYBIERAJĄC DESKI
KOMPOZYTOWE
SPRAWDZAJMY, JAKI OKRES
GWARANCJI OKREŚLIŁ
ICH PRODUCENT.
ZAZWYCZAJ WYNOSI
15 LAT. TE NAJLEPSZEJ
JAKOŚCI MOGĄ MIEĆ NAWET
25-LETNIĄ, CO PROGNOZUJE
ICH DŁUGOLETNIE
UŻYTKOWANIE.
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Jeśli do łączenia desek z legarami nie zastosowano
specjalnych klipsów, tylko tradycyjne wkręty lub
gwoździe, będą one widoczne.

walorów estetycznych. Dzięki rowkom oraz antypoślizgowej powierzchni nie ma ryzyka poślizgnięcia się na posadzce. Ryflowanie sprawia również, że woda szybciej spływa
z nawierzchni. Na rynku są także deski gładkie, bez rowków, jednak te
mają mniej zwolenników. Kompozytowe tarasy są dostępne w wariancie
szczotkowanym lub nieszczotkowanym. Szczotkowanie sprawia, że zyskują delikatną szorstkość typową
dla drewna. Można także śmiało stą-

Zawsze zadbane
Deski kompozytowe są znacznie
łatwiejsze od drewnianych
w pielęgnacji. Nawierzchnia
tego typu nie wymaga zabiegów
konserwacyjnych typowych dla
okładzin drewnianych takich
jak malowanie, lakierowanie
czy olejowanie. By utrzymać je
w dobrej kondycji, wystarczy
regularne mycie. Do czyszczenia
polecane są łagodne detergenty.
Deski można też myć wodą pod
ciśnieniem, jednak wówczas bez
dodatku środka czyszczącego.
Mogą się jednak zarysować –
niewielkie uszkodzenia wystarczy
usunąć papierem ściernym.
Nie są również odporne na
wysoką temperaturę oraz
działanie gorącego tłuszczu,
więc grillowanie na takim tarasie
wymaga szczególnej ostrożności.
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pać po niej nawet bosą stopą – przyjazna powłoka nie zagraża, tak jak
drewno, wejściem w nogę drzazgi.
Podczas układania tarasu docenimy
także lekkość elementów, mają one
budowę komorową, co oznacza, że są
wewnątrz puste, a dzięki temu lżejsze od litych elementów.

SPRAWNY MONTAŻ
Deski kompozytowe nie sprawiają
także kłopotów podczas instalacji.
Taką nawierzchnię może ułożyć na-

wet zdolny majsterkowicz. Kompozyty są wyjątkowo odporne na wilgoć
i mróz, dlatego można je montować
nawet zimą. Nawierzchnie z tego materiału wykonuje się przeważnie na
konstrukcji nośnej z legarów drewnianych, a coraz częściej kompozytowych. Deski oferowane są często razem ze wszystkimi elementami pozwalającymi zbudować taras: legarami, ćwierćwałkami, kątownikami,
listwami maskującymi, zaślepkami
do desek i ćwierćwałków oraz zestawem montażowym, czyli klipsami
mocującymi i wkrętami ze stali nierdzewnej. Ich użycie zapewnia doskonały efekt końcowy. Legary ustawia się na plastikowych klinach lub
specjalnych wspornikach, które
umożliwiają ich łatwe wypoziomowanie. Legarów na klinach nie trzeba
dodatkowo mocować, bo utrzymują się dzięki własnemu ciężarowi.
Można je przykręcać do wsporników.
Gdy taras jest naziemny, legary przykręca się do łączników (kotew) zamocowanych w słupkach fundamentowych. Innym rozwiązaniem jest ich
połączenie za pomocą typowych kątowników ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Rozstaw legarów powinien wynosić około 50 cm. Do łączenia desek z legarami służą klipsy.
Ich użycie sprawia, że nawierzchni
nie zeszpecą łebki wkrętów.
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WODA MA DOBROCZYNNY WPŁYW NA LUDZI
ORAZ ZWIERZĘTA. UJEMNIE JONIZUJE POWIETRZE,
POPRAWIA MIKROKLIMAT, USPOKAJA, ODPRĘŻA,
A W UPALNE DNI – CHŁODZI. DLATEGO WARTO,
ABY W NASZYM OGRODZIE POJAWIŁO SIĘ OCZKO
WODNE. NIE DO PRZECENIENIA SĄ TEŻ JEGO
WALORY ESTETYCZNE.

Jak założyć

OCZKO
WODNE
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N

ajlepiej umiejscowić oczko
wodne blisko miejsca wypoczynku (np. tarasu, altany), dzięki temu zapewnimy sobie
korzystny mikroklimat. Dobrze, aby
było odsunięte od drzew i krzewów liściastych – mogą utrudniać budowę,
a także eksploatację. Chcąc ograniczyć interwencje w wodny ekosystem,
zdecydujmy się na oczko o minimalnej
powierzchni 10-15 m2 i głębokości co
najmniej 1 m. W takim zbiorniku długo
utrzyma się równowaga biologiczna,
a mróz nie uszkodzi roślin i śnięcia
ryb. Jeśli nie hodujemy zwierząt ani
nie uprawiamy roślin strefy głębokiej
wody, np. nenufarów, niecka może
być płytsza, jednak głębsza niż 40 cm.
Natomiast kształt powinien pasować
do stylów ogrodu i domu. Do minimalistycznej architektury odpowiednie
będą oczka wodne o geometrycznych
kształtach. W tradycyjną stylistykę lepiej wpisują się opływowe, nieregularne formy, np. popularne „nerki”.
By cieszyć się oczkiem przez lata, pamiętajmy, że jego budowa wymaga
dopracowania.

PRZYGOTOWANIE NIECKI
Zaczynamy od wykopania zbiornika,
który należy potem uszczelnić. Jeśli zastosujemy folię, to wykop powinien być nieco większy i głębszy od
docelowego zbiornika. Pod folią musi
znaleźć się 8-10-centymetrowa war-

stwa piasku, a na nim geowłóknina
o gramaturze 250-500 g/m2 – zabezpieczy to folię przed uszkodzeniami od
spodu. Gdy używamy geowłókniny
EPDM, dno musimy wzmocnić betonem. W obu przypadkach warto wykonać w dnie zagłębienie, w którym
umieścimy pompę lub ewentualnie
donicę z roślinami strefy głębokiej.
Tam zapewne zimą schronią się również ryby. Na ścianach należy wyciąć
tarasowe półki o minimalnej szerokości 30 cm. Po wykończeniu oczka ustawimy na nich kosze z roślinami strefy
średnio głębokiej i płytkiej.

OCZKO ZAFOLIOWANE
Najczęściej do uszczelnienia niecki
stosuje się folię z polichlorku winylu
(PVC). Należy wybrać taką, która

przeznaczona jest do budowy oczek
wodnych – często sprzedawcy proponują zwykłą (tańszą) folię budowlaną, jednak nie jest ona ani wystarczająco wytrzymała na uszkodzenia, ani elastyczna, a to oznacza, że
szybko zacznie przeciekać. Produkty
renomowanych marek mają zwykle 10-letnią gwarancję. Są dodatkowo odporne na promieniowanie
UV, dzięki czemu są bardziej trwałe.
Folie produkowane są w kilku szerokościach (2, 4, 6, 8, 10 m) i grubościach (0,4, 0,5, 0,6, 0,8 i 1 m), łatwo
więc znajdziemy odpowiednią. Do
małych niecek można zastosować folię o grubości do 0,5 mm. Niecki o powierzchni powyżej 15 m2 i głębokości
większej niż 1 m skuteczniej uszczelnić folią 0,8 lub 1 mm. Najczęściej

Wielu producentów folii do
oczek wodnych oferuje sprzedaż
gotowych, klejonych dużych
powierzchni folii. Warto z tego
skorzystać – uniknie się w ten
sposób samodzielnego klejenia.

Im większe oczko, tym powinno być
głębsze. W przypadku małych oczek
ich głębokość nie powinna przekraczać
szerokości – małe i głębokie zbiorniki
bardziej przypominają studnie niż
naturalne stawy.
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wykorzystuje się folie czarne, ale
dostępne są również niebieskie
i zielone.
Do głębszych zbiorników producenci
polecają geomembranę z kauczuku
syntetycznego (EPDM). Jest droższa od
folii PVC, ale wyjątkowo trwała, wytrzymała, odporna na starzenie i promieniowanie UV, utlenianie, zmienne
warunki atmosferyczne oraz mechaniczne uszkodzenia, nie podlega biodegradacji. Ponadto jest przyjazna dla
roślin i zwierząt wodnych.
Dostępne są także folie z polietylenu (PE). Jednak wykorzystuje się
je głównie do naprawy przecieków
i łatania dziur. Lepiej nie uszczelniać nimi niecki, ponieważ pękają

na mrozie, a pod wpływem wysokiej
temperatury kruszeją. Wytrzymają
więc zaledwie kilka sezonów.
Do łączenia folii oraz geomembrany
stosuje się specjalne kleje i taśmy
lub zgrzewa fabrycznie. Jeśli oczko
wodne jest małe, wystarczy kupić
folię w jednym kawałku. Obliczając
jej długość należy zsumować: długość zbiornika, podwójną głębokość
i 80 cm kołnierza. Natomiast szerokość to suma szerokości: zbiornika, podwojonej głębokości i 80 cm
kołnierza. Gdy rozłożymy materiał
uszczelniający w wykopie i na brzegach, na dno niecki wsypujemy warstwę drobnego żwiru (3-4 cm). Następnie nieckę wypełniamy wodą,

a dopiero po dopasowaniu się materiału do podłoża, wykańczamy
brzegi.

NATURALNE USZCZELNIENIE
Małe oczko wodne możemy uszczelnić gliną – jest to najstarsza metoda
budowy, na którą bardzo niewiele
osób się decyduje. Glinę kupuje się
w cegielniach, w postaci sypkiej, suszoną i zmieloną, lub jako niewypalone cegły. Na dnie układamy warstwę sypkiej gliny o grubości 15 cm
lub cegieł, zwilżamy, ubijamy (by się
zespoliła i nie przepuszczała wody)
i zasypujemy żwirem. Innym naturalnym materiałem uszczelniającym
jest masa bentonitowa. Ma postać

DO BUDOWY
ZBIORNIKÓW WODNYCH
O POWIERZCHNI POWYŻEJ
5 M2 ZALECA SIĘ
SPECJALNE FOLIE
LUB GEOWŁÓKNINY
Z KAUCZUKU
SYNTETYCZNEGO.
MNIEJSZE MOŻNA
USZCZELNIĆ GLINĄ,
BETONEM, MASĄ
BENTONITOWĄ LUB WKOPAĆ
GOTOWĄ WYPRASKĘ
Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO.
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sprasowanych granulek „zamkniętych” między dwoma warstwami
włókniny. Mata pod wpływem wody
pęcznieje i tworzy nieprzesiąkliwą,
niezniszczalną warstwę uszczelniającą – w niezmiennym stanie przetrwa kilkadziesiąt lat. Na dnie zbiornika układa się ją „na zakładkę”
(bez zgrzewania i klejenia), dociska
do podłoża warstwą żwiru lub piasku
grubości 30-40 cm. Pracę tę najlepiej
powierzyć fachowcom.

SIŁA BETONU
Do wykonania niecki z betonu powinniśmy zatrudnić specjalistów.
Samodzielne uformowanie zbiornika z siatkobetonu czy betonu jest
możliwe pod warunkiem, że znamy
tę technologię. Jeśli nie dość dokładnie wykonamy pracę, to beton będzie pękał i się kruszył. Dobrze wykonana niecka betonowa wytrzyma
kilkadziesiąt lat i będzie odporna na
uszkodzenia mechaniczne oraz wahania temperatury. Wyższość siatkobetonu nad betonem wylewanym
polega na tym, że można z niego łatwo uformować nieckę o nieregularnym kształcie.

KSZTAŁT Z GÓRY
NARZUCONY
Najłatwiejszym rozwiązaniem przygotowania dna oczka wodnego
jest zakup gotowej niecki z tworzyw sztucznych, niektóre mają cie-

kawe formy, chociaż ich wybór jest
ograniczony. Produkowane są z polietylenu lub poliestrów łączonych
z włóknami szklanymi. Są trwałe
(minimum kilkanaście lat), o różnej pojemności (od 120 do 500 l,
ale także większe do 9000 l) i kolorze. Ich montaż jest łatwy i możemy
przeprowadzić go samodzielnie. Wystarczy przygotować wykop dopasowany do kształtu wypraski i dno pokryć podsypką z piasku (trzeba ją
zagęścić i wypoziomować). Po wypoziomowaniu brzegów zbiornika, nalewamy wody do 1/3, a przestrzenie
w wykopie wypełniamy piaskiem.

KROPKA NAD I
Aby nasze oczko było estetyczne, należy zamaskować brzegi zbiornika.
Folię, krawędzie ścianek z betonu czy
tworzyw sztucznych możemy zakryć
różnymi materiałami. Dobiera się je
do stylu zbiornika i ogrodu. Przy naturalistycznych założeniach najlepiej
wykorzystać materiały z najbliższego
otoczenia: żwir, piasek, kamienie lub
drewno. Możemy z nich utworzyć
żwirowe opaski, piaszczyste plaże,
drewniane pomosty i utwardzone
kamienne obrzeża. Nieoceniona będzie także niska roślinność. Natomiast w nowoczesnych ogrodach dobrze będą wyglądały geometryczne
obrzeża wykonane np. z antypoślizgowych płyt betonowych lub kamiennych czy ryflowanego drewna.

To się przyda
Decydując się na wykonanie oczka
wodnego przy użyciu folii, należy
zaopatrzyć się w:
folię PVC lub EPDM,
drobnoziarnisty piasek,
geowłókninę o powierzchni
zbliżonej do powierzchni folii,
kosze lub kieszenie jutowe do
posadzenia roślin,
kamienie, żwir i otoczaki
do umocnienia brzegów oraz
przykrycia dna,
narzędzia: grabie, łopaty, kilof,
zagęszczarka (można wypożyczyć),
a także wiadro, taczki, sznurek do
odmierzania, klej do łączenia folii,
ewentualnie farba w sprayu.

NIEZBĘDNE
AKCESORIA
Utrzymanie wody w czystości
w większych stawach zapewniają
rośliny i zooplankton. Jeśli nasze
oczko wodne jest małe, musimy zaopatrzyć się w filtry, niezbędne będzie również regularne oczyszczanie mechaniczne. Do oczyszczania
służą także lampy UVC, które zabijają bakterie (niestety także te pożyteczne). Dopływ świeżego powietrza zapewnią napowietrzacze, fontanny i wodospady – odpowiednie
napowietrzenie wody jest niekorzystne dla glonów, ale dobre dla
ryb i roślin
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WITAMINY
z dobrej ręki
ŚWIEŻE WARZYWA W ZASIĘGU RĘKI? CZEMU NIE!
OGRÓDKI Z GRZĄDKAMI RZODKIEWKI, SAŁATY CZY
POMIDORÓW SĄ NIE TYLKO PRAKTYCZNE, ALE TEŻ
BARDZO MODNE. WŁAŚCIWE WARUNKI WZROSTU
MOŻEMY IM ZAPEWNIĆ NAWET NA BALKONIE.

U

prawa jarzyn w ogrodzie to trend utrzymujący się już od kilku
sezonów – kapusta, groszek czy papryka zdobywają przestrzeń
do niedawna zarezerwowaną wyłącznie dla kwiatów czy trawników. Przy pomocy warzyw nawet najbardziej wytrawni esteci mogą stworzyć miejsce pełne efektownych wzruszeń. W nowoczesnym ogrodzie
fusion warto je łączyć z kwiatami i ziołami – w dodatku taki miks będzie
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nie tylko piękny, ale także smaczny
i zdrowy. Samodzielna uprawa marchewki czy jarmużu daje nam gwarancję, że sałatka z nich wykonana
będzie naprawdę bombą witaminową odpowiednią szczególnie dla
małych dzieci czy osób chorych.

DOGODNE WARUNKI
UPRAWY
Warzywa będą cieszyć nasze podniebienia, a także wzrok, jeśli zadbamy o to, by rosły w sprzyjającym
ich rozwojowi otoczeniu. Z pewnością będą dorodniejsze i zdrowsze,
gdy zapewnimy im zaciszne stanowisko. Rośliny te powinny mieć zagwarantowane dobre nasłonecznienie – przez co najmniej 6 godzin
dziennie, dlatego nie należy planować warzywnika z wystawą północną. Nie wybierajmy też dla nich
miejsca w pobliżu dużych drzew,
krzewów czy żywopłotów. Będą bowiem musiały z nimi konkurować
nie tylko o słońce, ale też wodę oraz
składniki mineralne i niestety jarzyny przegrają tę rywalizację.
Warunkiem udanych upraw jest
również odpowiednia gleba. Warzywa lubią podłoże przepuszczalne, bogate w związki organiczne i pokarmowe, najlepiej również, by odczyn ziemi miał pH 6-7
(obojętny). By go uzyskać, podłoże warto zasilić obornikiem lub
kompostem.

DOBRY PLAN
By nie zniechęcać się do prac
ogrodniczych, wybierajmy te jarzyny, które nie będą przysparzały
kłopotów w uprawie i pielęgnacji.
Warto też tak zaplanować ich rozmieszczenie na grządkach, by obok
tych o długim okresie wegetacji
znalazło się miejsce na te szybciej
dojrzewające. Takie towarzystwo
sprawi, że na rabacie nie pojawią
się w środku lata mało efektowne,
smutne „placki” szarej ziemi. Zapobiegniemy temu, sadząc obok
siebie długo dojrzewające kapustę, buraki czy marchew i mające
krótką wegetację rzodkiewki, sałatę czy zielony groszek.

POCZĄTKUJĄCY
OGRODNIK POWINIEN
SIĘGNĄĆ PO ROŚLINY NIE
WYMAGAJĄCE LICZNYCH
CZY SKOMPLIKOWANYCH
ZABIEGÓW
PIELĘGNACYJNYCH.
NALEŻĄ DO NICH SAŁATA,
ENDYWIA, ROSZPONKA,
OGÓREK, KOPER LUB
SZPINAK – JUŻ PO KILKU
TYGODNIACH BĘDZIEMY
MOGLI ZASERWOWAĆ JE
NA NASZYM STOLE.

Rabaty podwyższone to bardzo
modny sposób na wydzielenie
warzywnika nawet w niewielkim
ogrodzie.
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DECYDUJĄC SIĘ NA
SAMODZIELNĄ UPRAWĘ
WARZYW, ZADBAJMY
O JEJ NATURALNYCH
SPRZYMIERZEŃCÓW
– PTAKI, A TAKŻE NIEKTÓRE
GATUNKI OWADÓW.

Dobrym sposobem na uniknięcie
„czarnych dziur” jest także zestawienie odmian tych samych warzyw, ale odmian dojrzewających
w różnym okresie. Planując warzywnik, wydzielmy też stanowisko dla roślin wieloletnich. W każdym powinna się znależć grządka
z chrzanem, rabarbarem czy szczawiem. Miejsce na osobnym zagonie
sprawi, że ich rozwój nie będzie hamował wegetacji innych jarzyn.

PRZYJAŹNI SĄSIEDZI
Coraz częściej decydujemy się na
powrót do tradycji ogrodów naturalistycznych, w których układ rabat
ogrodowych jest bardzo swobodny.
W takich aranżacjach na grządkach
obok warzyw pełno jest kwiatów
oraz ziół.
Szczególnie warto włączać w takie
kompozycje kwiaty jadalne. Doskonale sprawdzą się jednoroczne nasturcje oraz dwuletnie stokrotki
czy bratki. Do najwdzięczniejszych należą z pewnością nasturcje – ich kwiaty dodadzą uroku każdemu ogrodowi, a przy tym są efektownym dodatkiem do sałatek.
W kuchni wykorzystamy także ich
owoce, które można zamarynować
i zastąpić nimi kapary. Dodatkowo
nasturcje będą pełnić funkcję preparatu chroniącego inne rośliny – to
doskonała „pułapka” na mszyce.

ZESTAW DLA
POCZĄTKUJĄCYCH
Na naszych rabatach warto zaplanować przede wszystkim miejsce na
warzywa spożywane na surowo. Nie
powinno zabraknąć wśród nich róż-
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norodnych odmian sałat. Zwróćmy
uwagę na te, które są mniej popularne. Poza najbardziej znaną masłową koniecznie posadźmy takie
jak rzymska lub liściasta. Różni je
nie tylko smak, ale także kształt,
faktura i kolorystyka liści. Zestawienie rozmaitych odmian wpłynie
więc korzystnie na kompozycję naszych grządek. Choć sałata jest łatwa w uprawie, to pamiętajmy jednak, że nie lubi nadmiaru słońca,
zadbajmy również o odpowiednie
nawodnienie gleby.
Nawet w niewielkim ogródku nie
powinno też zabraknąć kilku krzaków pomidorów. Te w sklepach są
często zrywane, jeszcze niedostatecznie dojrzałe, a najlepsze są zawsze dostępne prosto z krzaka.
Nic nie dorówna intensywności ich
smaku i zapachu. Należą również
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do roślin bardzo ozdobnych. Walory
dekoracyjne mają zarówno ich liście, jak i owoce w różnych stadiach
rozwoju. Przeznaczmy też nieco
miejsca dla roślin mniej popularnych, choćby dla bardzo dekoracyjnych karczochów, bakłażanów czy
jarmużu.

W ZGODZIE
Z NATURĄ
Jednym z argumentów na rzecz założenia warzywnika jest chęć korzystania z jarzyn z pewnego źródła. Uprawiając je samodzielnie,
mamy gwarancję, że nie są np. przenawożone i nie rosły tuż przy ruchliwej drodze. Mamy także wpływ
na pochodzenie nasion, sadzonek,
czy podłoża, na jakim warzywa się
rozwijają.
Warto postarać się, by w naszych
uprawach było jak najmniej środków chemicznych. Aby to osiągnąć,
zadbajmy o naturalnych sprzymierzeńców roślin, którzy będą nas
wspomagać w utrzymaniu jarzyn
w dobrej kondycji. Są nimi z pewnością ptaki i pożyteczne owady.
By chętnie gościły w naszym ogrodzie, zapewnijmy ptakom odpowiednie wodopoje, a owadom miejsca, w których będzie się swobodnie
rozwijać dzika roślinność.
Zapobieganiu chorobom i szkodnikom sprzyjać będzie również dogodne sąsiedztwo roślin – niektóre
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uwielbiają wręcz swoje towarzystwo
(duety marchew i cebula czy też
pietruszka i pomidory). Jest także
wiele takich, które się nie lubią,
a nawet posadzone obok siebie chorują (marchew i koper). Pamiętajmy
także, iż wiele szkodników odstrasza czosnek czy mięta.
Rozwojowi chorób i szkodników nie
sprzyja także płodozmian, dlatego
też co 3-5 lat zmieniajmy miejsce
uprawy roślin z tej samej rodziny.

ŁATWA PIELĘGNACJA
Wielu domorosłych ogrodników
od uprawy warzyw odstrasza konieczność ich stałej pielęgnacji.
Grządki muszą być zawsze podlane – jarzyny uwielbiają wilgotną
glebę, trzeba też dbać, by nie były
zachwaszczone. To pierwsze zadanie możemy ułatwić sobie, instalując system automatycznego nawadniania w formie linii kroplującej. Dobrym sposobem na utrzymanie wilgoci na zagonie jest także
ściółkowanie podłoża, np. skoszoną
trawą. Przy okazji warstwa trawy
zahamuje również rozwój chwastów – dzięki niej ich wzrost będzie
wolniejszy.
Ważnym
elementem
pielęgnacji warzyw jest też ich nawożenie.
W dobrze zorganizowanym ogrodzie wystarczy, gdy będziemy zasilać jarzyny kompostem wiosną lub
jesienią.

Warzywna mozaika
na tarasie i balkonie
Do założenia hodowli czasami
wystarczy nawet balkon czy taras
i kilka donic.
Uprawa roślin użytkowych
w tych miejscach odbywa
się w odpowiedniej wielkości
pojemnikach. Dobre efekty
przynosi posadzenie warzyw,
takich jak dynia, fasola, ogórek,
pomidor, papryka, rukola, sałata.
Z powodzeniem można także
hodować w donicach zioła
jednoroczne, np. bazylię, cząber,
majeranek, a także wieloletnie,
choćby lebiodkę (oregano),
rozmaryn, tymianek, szałwię,
miętę, szczypiorek. Wiele z nich
ma odmiany o barwnych i pstrych
liściach, co sprawi, że w połączeniu
z kwiatami stworzą efektowną
aranżację balkonu i tarasu. Zioła
i rośliny przyprawowe wystarczy
posadzić w średnio żyznej ziemi
ogrodowej. Nawożone chemicznie
lub posadzone w podłożu
wzbogacanym nawozami są
mniej zdrowe i smaczne, bo
zawierają mniejszą ilość substancji
zapachowych. Warzywa najlepiej
nawozić jedynie kompostem,
dotyczy to szczególnie tych,
które mają nie tylko pełnić
funkcję niebanalnej dekoracji,
ale i dostarczać smacznych liści,
strąków czy owoców. Dobrym
sposobem na uprawę warzyw
na tak niewielkiej przestrzeni
jest ich sadzenie w pojemnikach
kaskadowych. Na różnych
„piętrach” mogą znaleźć się sałata,
pomidory czy groszek.
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ROŚLINY CEBULOWE
NALEŻĄ DO NAJBARDZIEJ
ATRAKCYJNYCH
– UCZYNIĄ NASZ
OGRÓD BAJKOWYM.
EFEKT BĘDZIE
ZJAWISKOWY,
JEŚLI ZDECYDUJEMY
SIĘ NA MNIEJ ZNANE,
GATUNKI.

T

ulipany, szafirki, narcyzy czy
hiacynty, a także lilie, dalie
oraz begonie zaliczane do roślin cebulowych i bulwiastych mają
w naszych ogrodach ugruntowaną
pozycję. Ale ich lista jest znacznie
dłuższa. Coraz częściej przydomowe
rabaty ozdabiają bardziej egzotyczne
gatunki, a także nietypowe odmiany
tych, które są u nas zadomowione od
wieków. Ich atutem są nie tylko soczyste, intensywne barwy, można
do nich zaliczyć także efektowne
kształty, które dodadzą ogrodowi wyjątkowości. Warto sadzić je w dość
dużych grupach. Dobierzmy je tak,
by zdobiły ogród przez cały sezon.
Nie zapominajmy, że cebule są one
przysmakiem gryzoni, dlatego najlepiej umieścić je w koszyczkach.

CEBULE

pachnące
czule
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Paciorecznik ogrodowy,
czyli kanna
Będzie ozdobą naszego ogrodu w pełni
sezonu letniego i jesienią, kwitnie bowiem
od lipca do października. Należy do roślin
bardzo okazałych – wysokość niskich
odmian dochodzi do 1 m, a wysokich
nawet do 2 m. Zachwyca efektownymi
kwiatami, które mogą być białe, żółte,
pomarańczowe, różowe czy w wielu
odcieniach czerwieni – nie tylko jedno-,
ale też wielobarwne. Kłącza sadzimy tuż
po pierwszych przymrozkach, bo roślina
by zakwitnąć, musi rosnąć w gruncie co
najmniej przez pół roku.

Tulipan Greiga
Walory dekoracyjne tulipanów doceniamy od wieków. Do dyspozycji
mamy bardzo wiele odmian, które są zaliczane do różnych grup,
w zależności od ich pochodzenia. Do szczególnie efektownych i mniej
znanych należą tulipany Greiga. Wyróżniają je liście, które są bardzo
charakterystyczne – szerokie i z wyrazistymi przebarwieniami. Będą
ozdobą rabat zanim pojawią się kwiaty, które także przyciągają wzrok
za sprawą nietuzinkowej urody. Są bowiem stosunkowo duże i dzięki
szeroko otwartym kielichom mniej typowe. Ich kwitnienie rozpoczyna
się pod koniec kwietnia i na początku maja. Osiągają wysokość
od 20 do 40 cm. Niskie można sadzić nawet w wysokich donicach
i skrzyniach na tarasie lub balkonie. Tak jak inne tulipany najlepiej
rozwijają się na stanowisku słonecznym lub lekko zacienionym. Nawet
przez wiele lat można je uprawiać w tym samym miejscu.

Szachownica cesarska
O jej urodzie decydują usytuowane na
długich – osiągających nawet do 1 m
wysokości – pędach kwiaty i liście.
Dzwonkowate, zwisające kwiaty
tworzą koronę wokół wieńczących
roślinę pióropuszy lancetowatych liści.
W zależności od odmiany mają od 2
do 12 kwiatów. Wzrok przyciąga nie
tylko efektowna forma kwiatostanów
szachownicy, ale również ich kolorystyka
– to soczysta czerwień, pomarańcz czy
żółć. Kwiatami możemy cieszyć się między
kwietniem a czerwcem. Rośliny będą
dorodne, jeśli zapewnimy im bardzo żyzne
i przepuszczalne podłoże oraz słoneczne
stanowisko. Zadbajmy o ich regularne
nawożenie, dzięki temu będą mogły rosnąć
w jednym miejscu nawet kilkanaście lat
bez konieczności ich przesadzania. Jeśli
będziemy wykopywać cebule, róbmy to
ostrożnie, są bowiem bardzo wrażliwe na
uszkodzenia. Szachownica cesarska należy
do roślin, którym zagrażają wiosenne
przymrozki, na zimę warto ją okrywać, np.
liśćmi czy stroiszem.
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Czosnek złocisty

Czosnek olbrzymi
Atutem czosnku olbrzymiego są wznoszące się wysoko ponad inne
rośliny efektowne kwiatostany przyjmujące postać kuli o średnicy
15-20 cm. Osadzone na wyjątkowo długich pędach, które osiągają
nawet 150 cm wysokości są efektowną ozdobą rabat. Czosnek
olbrzymi dobrze wygląda w towarzystwie niższych roślin, choćby
zadarniających bylin. Kwitnie od maja do końca czerwca. Jego
walory estetyczne nie znikają nawet po zaschnięciu kwiatostanów
– doskonale sprawdzą się w suchych bukietach. Po przekwitnięciu
i zaschnięciu liści cebul nie trzeba wykopywać, przesadzanie jest
konieczne dopiero po kilku latach.

Czosnek karatawski
W ogrodach skalnych doskonale sprawdzi się czosnek karatawski. Roślinę podobnie
jak czosnek olbrzymi wyróżnia kulisty kwiatostan. Jednak jego średnica jest znacznie
mniejsza i osiąga około 10 cm. To również gatunek znacznie niższy – osiąga tylko do
30 cm wysokości. Szarobiałe, z czasem różowiejące kwiaty cieszą nas swoją urodą
na przełomie maja i czerwca. Ich dekoracyjność wzmacniają szerokie, mięsiste liście
w delikatnym szaroniebieskim odcieniu. Są okazałe nawet po przekwitnięciu rośliny,
jednak wówczas warto je usunąć, bo będą osłabiać cebule. Czosnek karatawski może
w jednym miejscu rosnąć 3-4 lata, po tym okresie warto zmienić mu stanowisko. Cebule
należy wykopać latem i ponownie posadzić na przełomie września i października. Zawsze
wybierajmy słoneczne stanowisko i przepuszczalne, bogate w wapń podłoże. Cebule
umieszczamy na głębokości 15-20 cm, co 20 cm. Czosnek karatawski podobnie jak inne
gatunki wydziela filocydy o właściwościach bakteriobójczych, co odstrasza szkodniki.

112

wiosna 2018

Do licznych odmian
czosnków ozdobnych,
które uczynią nasz ogród
oryginalnym, można
z pewnością zaliczyć
czosnek złocisty. Jego
atutem jest przede
wszystkim oryginalna
barwa w bardzo
intensywnym odcieniu
słonecznej, złotej żółci.
Kwiaty zebrane są w formie
baldachów o średnicy
dochodzącej do 10 cm na
końcach pędów. Roślina
osiąga wysokość do 25-30 cm. Kwitnie od połowy
maja przez czerwiec. Jej
ozdobą są też szerokie
lancetowate liście w kolorze
niebieskawozielonym,
które zasychają po
przekwitnięciu. By
cieszyć się efektownymi
kwiatami, wybierzmy
dla czosnku złocistego
słoneczne stanowisko
i przepuszczalną, bogatą
w wapń glebę. W jednym
miejscu mogą rosnąć nawet
przez 3-4 lata. Później
należy je przesadzić.
Cebule o obwodzie około
5 cm najlepiej posadzić
w październiku. Jeśli zima
jest bezśnieżna, roślinie
może zagrażać mróz,
dlatego warto jej zapewnić
ochronę w postaci stroiszu,
drobno mielonej kory lub
liści.

Pustynnik
Do najpopularniejszych gatunków
pustynnika można zaliczyć himalajski,
olbrzymi, wąskolistny lub Olgi. Te
okazałe, pochodzące z Azji rośliny
zachwycają nie tylko egzotycznymi
kwiatostanami, ale też wysokością.
W zależności od gatunku ich pędy
dorastają nawet do 200 cm wysokości,
z czego około 40-60 cm zajmują
wydłużone kwiatostany w kształcie kłosa.
Kwiaty rozwijają się stopniowo, od dołu.
Ich atutem jest także soczysta barwa
– w odcieniach żółcieni, pomarańczy,
a także delikatnej bieli i pastelowego różu.
Są ozdobą ogrodu w czerwcu i lipcu. Będą
efektowne, jeśli zapewnimy im słoneczne
stanowisko oraz żyzne i przepuszczalne
podłoże. Po kwitnieniu, tak jak u innych
cebulowych, ich liście zasychają i zanikają
części naziemne, dlatego warto sadzić
je w towarzystwie bylin oraz traw. Ich
karpy umieszczamy w ziemi we wrześniu.
Ochronę przed mrozem zapewni im np.
warstwa stroiszu.

Kamasja
W zależności od gatunku osiąga
40-100 cm wysokości. Jej pędy są
zakończone kwiatostanami w kształcie grona
utworzone z licznych kwiatów o średnicy
4-8 cm, które mogą być białe lub w różnych
odcieniach koloru niebieskego, np. blado- czy
fioletowoniebieskie. Ich kwitnienie przypada
na maj oraz czerwiec. Po przekwitnięciu należy
je ściąć, by nie osłabiały cebuli. Osłabione
kwitnienie oznacza, że trzeba zmienić kamasji
stanowisko. Wówczas na początku lipca
powinno się wykopać cebule i do jesieni
przechowywać w przewiewnym pomieszczeniu
w temperaturze 15-20°C. Sadzimy je w nowym
miejscu od końca sierpnia aż do października.
Roślina dobrze się ukorzeni, jeśli zostanie
dokładnie przykryta. Ochronę w postaci liści
czy zmielonej kory warto zapewnić jej także
zimą i podczas wiosennych przymrozków.

Śnieżnik
Jest idealny, jeśli chcemy ożywić nasz ogród
wczesną wiosną zanim pojawią się w nim
inne rośliny. Kwiaty śnieżnika ozdobią go bowiem już w marcu
i kwietniu. Do dyspozycji mamy kilka gatunków – lśniący, Sardyński
czy Forbesa. Są to rośliny bardzo niskie – osiągają 10-15 cm
wysokości. Ich pędy kwiatowe zwieńcza grono gwiazdkowatych
kwiatów w kolorze niebieskim, białym, lekkoróżowym czy
fioletowoniebieskim. Łodygi z kwiatami są otoczone 2-4 wąskimi
liśćmi. Śnieżniki doskonale wyglądają w grupach – można z nich
zaplanować kwiatowy dywan na trawniku lub wypełnić skalniak.
Należy im zapewnić słoneczne stanowisko, chociaż dobrze poradzą
sobie także w lekkim półcieniu. Równie ważna w ich uprawie jest
gleba – powinna być lekka, próchniczna i przepuszczalna. Cebulki
sadzimy w połowie września blisko siebie w odległości około
5 cm, na głębokości 5-10 cm. Warto je wówczas zasilić nawozem
zawierającym fosfor i potas.
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DRZWI

w bramie garażowej
DECYDUJĄC SIĘ NA ZAKUP BRAMY GARAŻOWEJ, POD UWAGĘ MUSIMY WZIĄĆ
TAKIE CZYNNIKI JAK BEZPIECZEŃSTWO PRZED WŁAMANIEM, KOMFORT
UŻYTKOWANIA ORAZ HARMONIA Z OTACZAJĄCĄ ARCHITEKTURĄ. DO WYBORU
MAMY KILKA MODELI. PRAKTYCZNYM ROZWIĄZANIEM JEST BRAMA GARAŻOWA
Z DRZWIAMI PRZEJŚCIOWYMI.

B

rama z drzwiami przejściowymi to nie tylko wygodne,
ale również bezpieczne rozwiązanie, gdy garaż oprócz przechowywania samochodu pełni funkcję
składziku na narzędzia ogrodowe,
rowery czy inne przedmioty (jak to
najczęściej bywa) lub przydomo-
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wego warsztatu. Taki model bramy
pozwala wejść do pomieszczenia
bez konieczności podnoszenia czy
przesuwania całego jej skrzydła.
Abyśmy mogli bez przeszkód wyjmować niezbędne przedmioty, pamiętajmy o takim umiejscowieniu
drzwi, by wejście do garażu nie ko-

lidowało z zaparkowanym wewnątrz
samochodem.
Oferta bram garażowych z drzwiami
przejściowymi jest duża – z pewnością więc dobierzemy odpowiedni
model zarówno pod względem wymiarów, opcji dodatkowych, a także
naszych wymagań estetycznych.

MODEL DOPASOWANY
DO POTRZEB
Drzwi przejściowe w bramie garażowej mogą być zarówno prawe, jak
i lewe – to jaki model wybierzemy,
zależy od naszych potrzeb oraz przyzwyczajeń. Prawe drzwi to takie,
kiedy stojąc przed bramą garażową
klamkę mamy po lewej stronie,
czyli otwierają się na prawo, i odwrotnie – lewe to takie, w których
stojąc przed bramą klamkę mamy
po prawej stronie. Co ważne, drzwi
w bramie otwierają się zawsze na
zewnątrz.
Na rynku dostępne są bramy
z drzwiami przejściowymi o różnej szerokości przejścia: 800, 950,
1000 czy 1050 mm. Optymalnym wyborem będzie model o szerokości
900 mm. Natomiast wysokość uzależniona jest od wymiarów samej
bramy, ale nawet w tych o wysokości na przykład 2200 mm można zamontować drzwi o standardowej
wysokości.

NA ŚRODKU CZY Z BOKU
Drzwi przejściowe mogą być umieszczone na środku bramy, przesunięte
w lewo lub prawo. Jednak w bramach
zamontowanych w garażach dwustanowiskowych zaleca się ich montaż
REKLAMA

na środku – takie umiejscowienie
nie koliduje z zaparkowanymi samochodami. Drzwi mogą być przesunięte maksymalnie do 400 mm od
krawędzi bramy segmentowej – ta
zasada jest niezmienna.

OGRÓD I POSESJA
praktyczne zaplecze

padkowym otwarciem automatycznej bramy, jeśli drzwi przejściowe
są otwarte – unikniemy w ten sposób poważnej awarii. Czujnik może
występować w wersji przewodowej
(czujnik mechaniczny) lub bezprzewodowej (czujnik magnetyczny).
O wiele bardziej praktyczniejszy
jest bezprzewodowy z nadajnikiem
radiowym, który w takim przypadku
montowany jest w napędzie elektrycznym. Bateria w czujniku może
wytrzymać nawet 3 lata pracy – bez
problemu wymienimy ją sami.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

WYPOSAŻENIE DRZWI
Drzwi przejściowe w bramie garażowej standardowo wyposażone są
w zamek, klamkę oraz samozamykacz. Mechanizm samozamykacza

powoduje samoczynny powrót drzwi
do położenia zamknięcia w kontrolowany sposób. Warto zainwestować
w model z elektronicznym czujnikiem, który zabezpieczy przed przy-

Wybierając bramę z drzwiami przejściowymi, zwróćmy uwagę na próg.
Im będzie niższy, tym przechodzenie przez drzwi będzie łatwiejsze
i bezpieczniejsze, także przejazd
urządzeniami na kółkach nie sprawi
nam kłopotów.
Warto przyjrzeć się także szczegółom konstrukcyjnym zastosowanym w poszczególnych rozwiązaniach, na przykład ukryte zawiasy
wewnętrzne, a także zintegrowane
wzmocnienie (czyli profil wzmacniający) umieszczone wewnątrz profilu
aluminiowego.

Czy warto
zainwestować
Brama garażowa z drzwiami
przejściowymi ma szereg zalet,
m.in.:
poprawa bezpieczeństwa
– oddzielenie ruchu pieszego od
samochodowego,
brak strat ciepła – ważne jest to
szczególnie w przypadku garaży
ogrzewanych, które znajdują się
w bryle domu – po otwarciu drzwi
ucieknie znacznie mniej ciepła niż
dużej bramy,
wydłużenie żywotności bramy
– ilość dziennych otwarć ulega
zmniejszeniu,
oszczędność czasu
– zdecydowanie szybciej
dostaniemy się do środka garażu
przez drzwi, niż czekając na
otwarcie się całej bramy garażowej,
oszczędność pieniędzy – brama
z drzwiami przejściowymi jest
tańszym rozwiązaniem niż zakup
osobno bramy i dodatkowych drzwi
np. obok bramy (o ile jest taka
możliwość).
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Czujnik otwarcia drzwi przejściowych jest niezbędny w przypadku bramy wyposażonej
w napęd elektryczny. Gwarantuje on, że automatyczne otwieranie skrzydła jest możliwe
wyłącznie przy zamkniętych drzwiach.

W standardowym wykonaniu rama
drzwi przejściowych wykonana jest
z aluminium anodowanego. Możemy jednak zamówić bramę, w której będzie ona dostosowana do koloru płaszcza, przez co zyskuje elegancki wygląd.

ELEGANCKA BRAMA
Wybierając bramę z drzwiami przejściowymi nie zapomnijmy o estetyce.
Powinna ona harmonizować z elewacją i otoczeniem domu. Na rynku dostępne są kolorystycznie i wzorniczo
rozwiązania, które umożliwiają indywidualną aranżację bramy. Poczynając od rozmaitych dodatków takich jak przeszklenia i kratki wentylacyjne, przez bogatą paletę kolorów
w wersji standardowej, aż po bardzo ciekawe okleiny dekoracyjne.
Pamiętajmy, że gdy chcemy w bramie mieć okienka umiejscowione na
wysokości wzroku, to przeszklenie
w drzwiach ze względów estetycznych najlepiej umieścić na tej samej
wysokości.

JAK OŚWIETLIĆ BRAMĘ
Światło przy garażu umożliwa komfortowe poruszanie się przed domem, daje również poczucie bezpieczeństwa. Pamiętajmy jednak, że
oprawy świetlne są także widoczne
w dzień, dlatego powinny być do-

brane do stylu domu. Kupując je,
zwróćmy uwagę na klasę szczelności
IP. Dwucyfrowy symbol informuje
o poziomie ochrony oprawy przed
wnikaniem pyłu i cieczy. Na elewację wymaga się opraw ze stopniem
szczelności miniumum IP44.
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Deszczownice goszczą w prawie
każdej remontowanej lub nowo
urządzanej łazience. Ich montaż
oznacza same korzyści – dzięki
nim kąpiel pod prysznicem to
prawdziwa przyjemność, a także
oszczędność wody. Dodają też
urody temu pomieszczeniu.

KWIETNE KOBIERCE ZAMIAST TRAWNIKA
Znudziły się Wam tradycyjne trawniki?
W takim razie to odpowiednia
propozycja dla Was! Rośliny zadarniające
łatwo się rozrastają i nie wymagają
wielu zabiegów pielęgnacyjnych.
Spełniają przy tym tę samą funkcję co
trawnik – chronią podłoże przed utratą
wilgoci czy zachwaszczeniem. Bez
problemu dobierzemy odpowiednie do
naszego ogrodu. Doskonale sprawdzą
się w tej roli byliny. Jakie rośliny warto
wykorzystać na kwiatowe dywany?
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