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Wstęp
Pojemna wanna lub praktyczna kabina
prysznicowa, elegancka umywalka i kompakt
WC – bez nich trudno wyobrazić sobie
funkcjonalną łazienkę.

Serwis Skąpiec.pl powstał w październiku 2004 roku

Jak tego typu produktów szukają inter-

informacje na temat najpopularniejszych

jako jedna z pierwszych porównywarek w Polsce.

nauci? Na co zwracają szczególną uwagę

producentów, przedziałów cenowych czy

Był odpowiedzią na rodzącą się potrzebę coraz

podczas poszukiwań? Kierują się marką,

typów produktów. Pod lupę wzięliśmy 9 ka-

większej grupy użytkowników Internetu w na-

ceną a może materiałem, z którego produkt

tegorii: umywalki, brodziki, wanny, kabiny

szym kraju. Potrzebę szybkiego wglądu w ofer-

został wykonany? Raport specjalny, który

prysznicowe, kompakty WC i bidety, a także

ty sklepów na rozwijającej się platformie han-

oddajemy w Państwa ręce, stanowi uzupeł-

pisuary, postumenty i półpostumenty oraz

nienie poprzedniej publikacji, poświęconej

spłuczki. W drugiej części, zatytułowanej

Porównywarka bardzo szybko zyskała

armaturze sanitarnej. Mamy nadzieję, że

„Okiem ekspertów”, prezentujemy komen-

ogromną popularność. Już w trzy miesiące

lektura obu raportów pomoże Wam łatwo

tarze specjalistów z omawianej branży

i przyjemnie urządzić elegancką i funkcjo-

- dziennikarzy, blogerów i przedstawicieli

nalną łazienkę.

najpopularniejszych producentów - na te-

Pierwsza część raportu zawiera analizę

dlowej e-commerce oraz ich porównania.

po

starcie odwiedziło ją 27 tys. unikalnych
użytkowników, którzy wygenerowali

471

mat wyboru ceramiki łazienkowej.

tys. odsłon.
W styczniu 2013 roku Skąpiec.pl zano-

preferencji zakupowych internautów, któ-

Zapraszamy do zapoznania się z raportem

tował

niemal 30 mln odsłon. W naszej bazie

rzy w okresie od 1 stycznia do 30 kwiet-

i życzymy przyjemnej lektury.

dostęp-

ne są oferty ponad 3100 sklepów

interne-

towych, podzielonych na 24 kate-

nia 2013 roku szukali ceramiki łazienkowej
za pośrednictwem serwisu Skąpiec.pl.

Skąpiec.pl

g o r i e

tematyczne.

Znajdziecie w niej Państwo rankingi najbardziej poszukiwanych artykułów, a także
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Patronaty medialne

CZASNAWNETRZE.PL

DOMIDECO.PL

www.czasnawnetrze.pl

www.domideco.pl

HOMPLEX.PL

www.homplex.pl

INTELLIO.PL

www.Intellio.pl

JAKURZADZIC.COM

TERAZDOM.INFO

www.jakurzadzic.com

www.terazdom.info

TWÓJRYNEK.PL

ŚWIAT ŁAZIENEK I KUCHNI

 

     

KALKULATORYBUDOWALNE.PL
www.kalkulatorybudowalne.pl

MAGAZYNLAZIENKA.PL

www.magazynlazienka.pll

MIESZKANIEBEZTAJEMNIC.PL

www.mieszkaniebeztajemnic.pl
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DOBRZEMIESZKAJ.PL
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Metodologia
Pierwsza część naszego
raportu specjalnego powstała
w oparciu o analizę wyborów,
dokonywanych przez
internautów, którzy w okresie
od 1 stycznia do 30 kwietnia
2013 roku odwiedzili w serwisie
Skąpiec.pl działy poświęcone
ceramice łazienkowej.

Zdajemy sobie sprawę, że ten dość prosty tok

znajduje się najwyżej i odwrotnie. Takie dane

wnioskowania nie uwzględnia wielu czynni-

aktualizowane są co godzinę z ostatnich 168

ków, mogących mieć istotny wpływ na wy-

(7x24) godzin.

mienione przez nas wskaźniki. Jednocześnie
jednak taka metoda wnioskowania pozwala
na przedstawienie usystematyzowanych i bardziej przejrzystych wyników oraz osiągnięcie
dużej oszczędności czasu.
Należy jednak pamiętać, że na wyniki badania
ma także wpływ struktura naszego serwisu. Po
wejściu w każdy dział i kategorię wyświetlane

Analizując dane dotyczące wartości parametru „Producent” należy pamiętać o tym, że
możliwa jest analiza danych na dwa sposoby:
●● wybór

określonej

wartości

w

filtrze

„Producent”;
●● rozkład wejść w produkty określonej marki

„bezpośrednio z serwisu”.

jest 10 najczęściej wybieranych przez użytkowników produktów. Filtry produktów także

Aby zachować spójność raportu posłużyliśmy

ustawione są według dokonywanych przez

się analizą opartą o pierwszą z tych metod.

Aby uzyskać kompletne dane pod uwagę wzięliśmy następu-

użytkowników serwisu wyborów, tzn. najczę-

jące parametry: rozkład popularności filtrów i rozkład popu-

ściej wybierany parametr w określonej grupie

larności wewnątrz filtrów. W celu wyłonienia najpopularniejszych produktów przeanalizowaliśmy także ilość odwiedzin
poszczególnych modeli z omawianych kategorii. Za wskaźnik
preferencji przyjęliśmy popularność działów, kategorii, marek
oraz indywidualnych produktów wśród osób odwiedzających
serwis. Popularność z kolei postanowiliśmy mierzyć oglądalności - założyliśmy, że im większą oglądalność ma dany produkt,
tym bardziej jest popularny i w tym większym stopniu jest
preferowany.
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Preferencje
zakupowe
internautów
Łazienka i toaleta należą do
tych domowych wnętrz,
w których panować musi
maksymalny ład i porządek.
Dobrze zaaranżowana przestrzeń i odpowiednio dobrane
elementy wyposażenia, w tym ceramika sanitarna, ułatwią
utrzymanie pomieszczenia w czystości. Co więcej, sprawią,
że łazienka prezentować się będzie elegancko i schludnie.
Na kolejnych kartach raportu prezentujemy wnioski z analizy preferencji zakupowych użytkowników serwisu Skąpiec.pl,
którzy w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013 r. zainteresowani byli nabyciem ceramiki łazienkowej. Dowiedzą
się z niej Państwo, jakiego typu produkty były najczęściej
wyszukiwane, które marki były najpopularniejsze i jaką kwotę internauci chcieli przeznaczyć na zakup konkretnego elementu ceramiki sanitarnej.
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Umywalki

Statystyki serwisu Skąpiec.pl pokazują, że największą
popularnością wśród internautów cieszyły się umywalki nablatowe. Uzyskały one wynik na poziomie 41,21%
wszystkich zaznaczeń w filtrze „Rodzaj”. Kolejne miejsca

Rodzaj, producent i kształt
to trzy parametry, na które
użytkownicy Skąpiec.pl
zwracali największą uwagę
podczas poszukiwań
idealnej umywalki.
W okresie od 1 stycznia do
30 kwietnia 2013 r. z filtra
„Rodzaj” skorzystało 30,2%
internautów.

przypadły modelom meblowym (16,58%), małym umy-

30%
Rodzaj

kształt - dla 21,14%. Nieco ponad 11 procent potencjalnych kupujących w pierwszej kolejności określało, z jakie-

(13,66%).
Na modele podwójne, stojące, podblatowe i retro stawiało w analizowanym okresie od 2 do 5 procent użytkow-

21%

ników Skąpiec.pl. W przypadku filtra „Producent” najczę-

Kształt

22.4%
Producent

ściej zaznaczaną opcją był Cersanit (21,07% wszystkich
wyborów), a na kolejnych miejscach uplasowały się marki Roca (15,5%), Koło (14,8%) oraz Villeroy&Boch (11,79%).
Jeżeli chodzi o kształt to zdecydowanym liderem były
umywalki prostokątne, którymi zainteresowanych było
45,19 procenta internautów. Modele owalne wzbudziły
zainteresowanie 17,8% potencjalnych kupujących, okrą-

Wybór filtrów:
Marka była istotna dla 22,39 procenta z nich, natomiast

walkom (14,67%), a także umywalkom podwieszanym

30%

Rodzaj

22.4%

Producent

21.1%

Kształt

głe – 13,42%, półokrągłe – 12,14 procenta. Z danych porównywarki wynika również, że aż 58,05% konsumentów
szukało umywalek ceramicznych, na kamienne zdecydo-

11.34%

Materiał

wało się 16,64%, natomiast szklane chciało nabyć 10,13%

go materiału powinna być wykonana umywalka, z kolei

10.68%

Otwór na baterię

z nich.

10,65% zawężało poszukiwania do umywalki z otwo-

3.95%

Otwór przelewowy

rem lub bez otworu na baterię. Najrzadziej używanymi

0.29%

Cena

filtrami były „Obecność otworu przelewowego” i „Cena”,

2,49%

xxx

W najrzadziej używanym filtrze „Cena”, najpopularniejszą
opcją był przedział od 100 do 200 złotych.

z których korzystało 3,95 i 0,29 procenta użytkowników
porównywarki cen.
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UMYWALKI - RANKING

1

Cersanit
Facile

Sprawdź ceny
Ogólna ocena użytkowników Skąpiec.pl

2

Roca Diverta 75 x 44 cm

3

Cersanit Ontario 60

4

Elita Kwadro 60

5

Roca Dama Senso
Compacto & Square
35 x 28.5

3 opinie

Zalety
wygląd (3)
funkcjonalność (2)
wykonanie (2)

Wady
za płytka (1)
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Wybór umywalki
Kupno umywalki do łazienki wbrew pozorom wymaga zastanowienia się i podjęcia paru istotnych decyzji. Wybieramy
przede wszystkim pomiędzy umywalką nablatową a podblatową, dopasowania jej rozmiaru do wielkości łazienki, a następnie dobrania do niej odpowiedniej baterii umywalkowej.

Aby wygodnie poruszać się podczas korzystania z umy-

pod blatem. Rozwiązaniem może być syfon z silikonową

walki należy zostawić przed nią wolną przestrzeń ok.

membraną (membranowy), który nie przepuszcza nie-

70 cm. Jeżeli jest standardowych rozmiarów (60-70 cm

przyjemnych zapachów, ponieważ nie pozwala na cofa-

szerokości) - po bokach potrzebujemy po ok. 5 cm. Jeśli

nie się wody i działa jak zawór napowietrzający.

zaś jej szerokość jest mniejsza, wtedy należy zostawić tej
przestrzeni więcej.

Wybrać umywalkę podwójną czy jedną dużą?

Wyróżniamy umywalki nablatowe, podwieszane, wpusz-

Rozwiązanie z użyciem dwóch małych umywalek zamiast dużej

czane w blat; znajdziemy też umywalki bardzo wąskie

pojedynczej jest ostatnio coraz częściej proponowane i to nie

(40-45 cm średnicy) - część ich funkcji przejmuje blat

bez powodu. Taki wybór świetnie sprawdza się w łazience, z któ-

lub konsola będąca podporą umywalki. Aby korzystanie

rej korzysta wiele osób.

z niej było wygodne trzeba odnieść się do pewnej reguły:

Przeważnie dochodzi do sytuacji, w której domownicy o po-

im płytsza umywalka tym szersza powinna być, a im węż-

dobnej porze muszą korzystać z łazienki. O ile milej byłoby ogra-

sza, tym głębsza.

niczyć poranne spięcia i mieć umywalkę tylko dla siebie.

Wybierając umywalkę podblatową rezygnujemy z miejsca pod blatem, gdzie mogłaby znajdować się szafka.
Łatwiej za to utrzymać ją w czystości, ponieważ nie ma
problemu z trudno dostępnymi miejscami między umy-

Podwójna umywalka, z której można wygodnie korzystać we
dwoje wynosi ok. 1,5 m, do tego po 5 cm wolnej przestrzeni po
bokach. Jest to wybór tylko i wyłącznie związany z komfortem
i zupełnie nie ma zastosowania w małych łazienkach.

walką a blatem. Warto też dla estetycznego wyglądu
kupić syfon dekoracyjny, jeśli zostawiamy puste miejsce

Raport Specjalny - Ceramika łazienkowa

www.skapiec.pl

9

Wanny

oraz 170 centymetrów (14,5%).
W kwestii kształtu zdania były podzielone – 34,45% użytkowników Skąpiec.pl szukało wanien prostokątnych,

Analiza preferencji
zakupowych użytkowników
Skąpiec.pl wykazała, że dla
osób poszukujących wanny
najbardziej istotną kwestią
jest jej długość.

21.7%

Długość wanny

20.6%
Kształt

17.1%

Szerokość wanny

pojemność (3,77%) i głębokość wanny (1,22%). Cena była
ważna tylko dla 0,16 procenta osób zainteresowanym

wygrała firma Cersanit, której produkty chciało nabyć
20,3% konsumentów.
Dalsze miejsca w zestawieniu przypadły markom Koło

cioprocentowego progu wyszukiwań. Jeżeli chodzi

Wybór filtrów:

o filtr „Rodzaj” to aż 46,07% internautów zaznaczało

21.7%

Długość wanny

opcję „wanna wolnostojąca”, a 29,61% stawiało na wanny

20.6%

Kształt

z hydromasażem

17.1%

Szerokość wanny

15.43%

Producent

11.06%

Materiał

znalezieniem produktu z omawianej kategorii.

8.92%

Rodzaj

Niemal ¼ internautów, którzy zdecydowali się na skorzy-

3.77%

Pojemność

stanie z filtra „Długość” stawiało na wanny 140-centyme-

1.22%

Głębokość wanny

0.16%

Cena

trowe. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również

litrów (49,43%). W rankingu na ulubionego producenta

PoolSpa, Ravak, Jacuzzi i Excellent nie przekroczyli pię-

na kształt oraz szerokość wanny (17,14%). Filtr „Producent”

kiwań były: materiał (11,06%) oraz rodzaj (8,92%), a także

w tym filtrze), materiałem – akryl (71,66%) i stal ema-

ducenci z grona najpopularniejszych, czyli Kaldewei,

odsetek (20,59%) konsumentów zwracał uwagę również

metrami, którymi kierowali się internauci podczas poszu-

kością wanny było 70 centymetrów (35,13% zaznaczeń

(18,11%), Sanplast (13,1%) i Roca (11%). Pozostali pro-

w pierwszej kolejności używała tego właśnie filtra. Duży

z niego 15,43 procenta użytkowników. Kolejnymi para-

wiało na te asymetryczne. Najbardziej pożądaną szero-

liowana (20%), a pojemnością przedział od 100 do 199

W analizowanym okresie ponad 1/5 internautów

uplasował się dopiero na czwartym miejscu – korzystało

31,63% wolało modele narożne, natomiast 23,73% sta-

modele o długości 150 cm (17,98%), 160 cm (14,77%)
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WANNY - RANKING

1

Ravak Rosa II

Sprawdź ceny
Ogólna ocena użytkowników Skąpiec.pl

2

Cersanit Joanna 140

3

Roca Contesa 100x70

4

Cersanit Joanna 150

5

Ravak BE HAPPY 150x75

5 opinii

Zalety
wygląd (4)
funkcjonalność (4)
cena (3)
łatwe mycie (2)
głębokość (2)

Wady
rozmiar (1)
bez uchwytu i nakładki (1)
mała odporność na
zarysowania (1)
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Wybór wanny
Wanna powinna doskonale pasować do wystroju
całej łazienki. Jej wybór zależy m.in.: od wielkości
pomieszczenia.
Do małych łazienek pasują modele prostokątne lub asymetryczne. Dysponując większą

IZABELA
BŁASZCZYK
redaktor Poradopedia.pl

 

     

zażyć relaksującej kąpieli. Obudowując wannę
z hydromasażem należy pamiętać, że powietrze musi się swobodnie dostawać pod jej dno
- znajdują się tam urządzenia, które je zasysają.

przestrzenią można ustawić wannę na środku

Aby wanna była stabilna, warto zamontować ją

pomieszczenia - tutaj idealnie sprawdzają się

na nóżkach połączonych metalowymi szynami.

modele owalne.

Wielu producentów oferuje w standardowym

WYBÓR WANNY ŁAZIENKOWEJ

wyposażeniu stelaże metalowe lub aluminiowe, dopasowane do kształtu wanny - czasami

Najczęściej spotykane w naszych mieszkaniach

z możliwością regulacji wysokości. W wannie

są wanny prostokątne, które idealnie komponu-

przydatna jest również półka do siedzenia.

ją się nawet z niewielkimi łazienkami. W małym
pomieszczeniu sprawdzi się również wanna narożna, którą ze względu na konstrukcję można

RODZAJE WANIEN
ŁAZIENKOWYCH

umieścić bezpośrednio przy dwóch ściankach.

1. Akrylowe - charakteryzują się bogatą kolo-

W przypadku dużych łazienek, przed potencjal-

rystyką i różnorodnymi kształtami. Są stosun-

nym nabywcą otwiera się mnogość akcesoriów

kowo lekkie, co ułatwia ich transport i montaż.

do wyboru - wielkość pozwala swobodnie pla-

Ponadto, posiadają ciepłą i gładką w dotyku

nować i aranżować wnętrza. Bardzo popularne

powierzchnię; są odporne na przebarwienia

są ostatnio wanny wieloosobowe, w których

i dlatego łatwo utrzymać je w czystości. Jedyną

wspólnie z partnerem bądź przyjaciółmi można

wadą wanien akrylowych jest podatność na
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zarysowania i uderzenia - można je usuwać za pomocą pasty polerskiej ale trzeba pamiętać, że to powoduje ścieranie powierzchni akrylu, która na dnie wanny jest bardzo cienka.
2. Stalowe (metalowe) - są dostępne w wielu kolorach i kształtach. Są w miarę lekkie, a pokrywająca
je emalia gwarantuje wysoką odporność na zarysowania. Poza tym, wanny metalowe są odporne na
działanie silnych środków czyszczących. Ich wadą jest szybsze stygnięcie wody w porównaniu z wannami akrylowymi. Aby tego uniknąć, należy montować wannę w specjalnej obudowie styropianowej.
3. Żeliwne - są solidne i bardzo trwałe. Niektóre modele posiadają ozdobne nóżki, dzięki czemu ładnie
prezentują się w stylowych łazienkach. Do wad żeliwnych wanien należą: duży ciężar, niewielka dostępność kolorów i kształtów oraz zimna w dotyku powierzchnia.

IZABELA
BŁASZCZYK

W razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy architekta bądź projektanta, który doradzi jaki model wanny będzie pasował do danego wnętrza. Pomocne są również katalogi i ekspozycje łazienek
w salonach firmowych.

redaktor Poradopedia.pl
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Brodziki

Najczęściej zaznaczanym wariantem w filtrze „Kształt”
były brodziki półokrągłe (33,42%), a kolejne miejsca na
podium przypadły modelom prostokątnym (33,15%)
oraz kwadratowym (27,79%). W analizowanym okre-

Internauci, którzy w okresie
od 1 stycznia do 30
kwietnia 2013 r. szukali
brodzika za pośrednictwem
serwisu Skąpiec.pl, przede
wszystkim zawracali uwagę
na jego wymiary.

sie konsumenci szukali głównie brodzików głębokich

30.6%
Wymiary

22.4%

(43,64% wyborów), akrylowych (45,55%), emaliowanych
(16,87%) lub ceramicznych (16,87%), z odpływem o średnicy 52 milimetrów (69,37%).
Markami, które cieszyły się największą popularnością były

Głębokość

27%
Kształt

Sanplast, Koło i Cersanit. Stawiało na nie – odpowiednio
- 19,83%, 16,26 i 13,52 procenta użytkowników Skąpiec.pl.
Tuż za czołówką, z wynikiem na poziomie 11,46% zaznaczeń w filtrze, znalazła się niemiecka marka Kaldewei.

Parametr ten był ważny dla ponad 30% z nich. Dla nieco
ponad 27% użytkowników porównywarki duże znacze-

Ile internauci byli skłonni wydać na brodzik? Ponad po-

nie miał kształt brodzika, natomiast 22,41% konsumen-

łowa zaplanowała na ten cel maksymalnie 500 złotych.

tów sugerowało się w pierwszej kolejności jego głębokością. Z filtra „Producent” zdecydowało się skorzystać

Wybór filtrów:

prawie 18% internautów, z kolei kryteria takie jak mate-

30.6%

riał, średnica odpływu i cena interesowały mniej niż 3

27%

procent potencjalnych kupujących.

Wymiary
Kształt

22.4%

Głębokość

17.19%

Producent

Statystyki porównywarki cen Skąpiec.pl pokazują, że aż

2.13%

Materiał

26,04% użytkowników zainteresowanych było brodzi-

0.37%

Średnica odpływu

kami o wymiarach 90x90 centymetrów. Niewiele ponad

0.26%

Cena

20% chciało znaleźć w serwisie produkt o wymiarach 80
na 80 cm, a 15,5 procenta zainteresowanych było opcją
100x80 centymetrów.
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BRODZIKI - RANKING

1

PoolSpa

Milano 100x70

Sprawdź ceny
Ogólna ocena użytkowników Skąpiec.pl

2

Dolphi Korfu E 1000

3

Aquaform Model 35025

4

Dolphi Korfu C 4C88400-03

5

Schedpol GO BABY 80x80

2 opinie

Zalety
wygląd (2)

Wady
brak
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Jaki brodzik wybrać?
Największą popularnością wśród brodzików cieszą
się produkty akrylowe, które są lekkie, ciepłe
w dotyku, idealnie gładkie, a także dostępne
w wielu kolorach i wzorach. Wymiary brodzika
i kabiny dobiera się w zależności od wielkości
łazienki.
AGNIESZKA
BYKOWSKA
redaktor Projektoskop.pl

W sprzedaży dostępne są także brodziki montowane na równi z posadzką i kabiny otwarte typu
walk-in. To nowoczesne i bardzo proste rozwiązanie przypadnie do gustu osobom pragnącym
urządzić wnętrze łazienki w stylu minimalistycznym. Walk-in to system, który doskonale zda egzamin także w małym pomieszczeniu kąpielowym.
Wówczas warto zamontować brodzik na równi
z posadzką albo wyprofilować posadzkę ze spadkiem w kierunku kratki odpływowej w podłodze.
Podział niewielkiej przestrzeni zostanie ograniczony
do minimum, a kabina prysznicowa z przezroczy-

przestrzeń znajdującą się za taflą. Z tego powodu na-

stego szkła, bez ramek, będzie niemal niewidoczna.

trysk przeważnie lokalizuje się w narożniku łazienki,
a kabinę walk-in montuje przy ścianie. Dzięki temu

Decydując się na zakup kabiny walk-in należy wie-

woda chlapie do wnętrza pomieszczenia tylko od

dzieć, że to konstrukcja składająca się z pojedynczej

strony wejścia do kabiny.

tafli szkła, która chroni przed chlapaniem jedynie

Raport Specjalny - Ceramika łazienkowa
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Kabiny
prysznicowe

Statystyki zaznaczeń w filtrze „Wymiary” w kategorii kabiny prysznicowe pokrywają się z tymi, dotyczącymi
brodzików. W obu przypadkach najpopularniejszą opcją
okazało się być 90x90 cm (30,93%), a na kolejnych pozycjach uplasowały się wymiary 80x80 (24,33%) oraz

27.8%

Kategoria „Kabiny
prysznicowe” nie do końca
wpisuje się w segment
ceramiki łazienkowej,
jednak została dodana
do tego grona nie bez
przyczyny.

Wymiary

100x80 centymetrów (12,15%). Jeżeli chodzi o kształt
kabiny to ponad 50% użytkowników Skąpiec.pl szukało
modeli półokrągłych, około 20% zainteresowanych było
formą kwadratową, a 15,5 procenta stawiało na wariant

19.5%
Producent

21.4%
Kształt

prostokątny.
Wśród producentów największym uznaniem cieszyła
się marka Sanplast (16,19%), drugie miejsce przypadło
firmie Koło (14,19%), trzecie natomiast zajął Cersanit
(12,64%). W filtrze „Rodzaj” użytkownicy mieli do wyboru
trzy warianty: cała kabina, same drzwi lub hydrosauna
Nie powinno być zaskoczeniem, że najbardziej poszuki-

Stanowi ona bowiem naturalne uzupełnienie działu
brodziki. Jakie zatem parametry miały największe zna-

wana była pierwsza opcja – zaznaczało ją prawie ¾ in-

Wybór filtrów:

czenie dla osób zainteresowanych nabyciem kabiny

27.8%

Wymiary

prysznicowej?

21.4%

Kształt

19.5%

Producent

ternautów. Osoby, które zdecydowały się na skorzystanie
z filtra „Typ drzwi”, zainteresowane były przede wszystkim
drzwiami suwanymi (52,31% zaznaczeń), jednak sporą

Były to głównie jej wymiary (z tego korzystało filtra

18.25%

Rodzaj

popularnością cieszyły się również modele skrzydłowe

27,81% internautów), kształt (21,43%) i nazwa producenta

12.72%

Typ drzwi

(21,91%).

(19,49%). Istotnymi dla użytkowników Skąpiec.pl kwestia-

0.3%

Cena

mi okazał się być również: rodzaj produktu (18,25%) i typ
drzwi (12,71%). Na skorzystanie z filtra „Cena” zdecydowało się jedynie 0,3 procenta potencjalnych kupujących.
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KABINY PRYSZNICOWE - RANKING

1

Cersanit

TESALIA 80

Sprawdź ceny
Ogólna ocena użytkowników Skąpiec.pl

2

Koło GEO6 90

3

Koło Geo 6 80x80

4

Koło GEO6 120

5

Omnires Health 80x100
JK2808

5 opinii

Zalety
wygląd (5)
wykonanie (6)
cena (3)
funkcjonalność (2)

Wady
brak
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Kabina na miarę potrzeb
Nie warto rezygnować z nawet najbardziej
wyszukanych pomysłów i wymagań odnośnie
wyposażenia strefy kąpielowej.

ANNA
USAKIEWICZ
dziennikarka magazynu
„Świat łazienek i kuchni”

Najnowsza oferta producentów kabin pryszni-

Specjalne wykonania, które oferują niektórzy

Po trzecie – wzory szkła. Od transparentnego

cowych jest na tyle elastyczna, że pozwala bez

producenci kabin, to m.in. możliwość wykona-

poprzez satynowe lub kolorowe po najbardziej

trudu dopasować wielkość, kształt i wygląd ka-

nia wycięcia (w efekcie fragment kabiny mo-

fantazyjne i dekoracyjne wzory. Szkło bezpiecz-

biny do wymagań pomieszczenia oraz wygody

żemy np. „oprzeć” na obudowie wanny) albo

ne hartowane o grubości 6-8 mm, z których wy-

i gustu użytkownika, w zgodzie z najnowszymi

skosów odpowiadających skosom dachowym

konuje się kabiny prysznicowe to już standard.

trendami

w łazienkach na poddaszu.

Teraz dodatkowo mamy możliwość wyboru

Po pierwsze – wymiary. Poszczególne mode-

wzoru (piaskowania) na szkle. Proste lub faliste

le kabin, a także drzwi oraz ścianek bocznych

linie, wzory geometryczne, krople, motywy flo-

oferowane są w różnych szerokościach, umoż-

rystyczne – wybór zaspokoi najbardziej wyszu-

liwiających dopasowanie wymiarów zarówno

kane gusta. Minimalistom przypadnie do gustu

do małych i dużych łazienek, jak i wnęk prysz-

wersja z satynowanym pasem w części środko-

nicowych. Dodatkową możliwością jest łącze-

wej (zapewni dyskrecję w łazience dla dwojga),

nie drzwi wnękowych ze ścianką przedłużającą;

a zwolennicy mocnych kolorów i dekoracji

w ten sposób możemy zamknąć wnękę prysz-

mogą zamówić kabinę ze szkła fusingowego,

nicową o znacznej szerokości (nawet 170 cm).

zdobionego fantazyjnym, kolorowym wzorem.

Po drugie – kształty. Skos dachowy, wnęki,
zabudowa stelaży podtynkowych czy obudowa wanny w bezpośrednim sąsiedztwie strefy
prysznica nie musi kojarzyć się z problemami.
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Kabiny prysznicowe - jaki kształt i drzwi kabiny
wybrać?
Do wyboru kabiny prysznicowe narożne, przyścienne,
wolno stojące, wnękowe. Które rozwiązanie wybrać?

Są też dostępne kabiny nietypowe, np. przeznaczone do

Narożne – prostokątne lub półokrągłe, ustawiane są

mamy do wyboru drzwi przesuwne, składane harmonij-

w rogu łazienki, której ściany stanowią dwa ich boki.

kowe oraz wahadłowe

montażu na poddaszu ze skośnym dachem.
Aby kabina prysznicowa spełniała nasze oczekiwania

Na ścianach najczęściej przykleja się płytki ceramiczne, gres lub coraz bardziej popularną mozaikę. Można
również ściany kabiny zbudować z pustaków szklanych.
Drzwi w kabinach półokrągłych są odpowiednio wyprofilowane, najczęściej przesuwają się po prowadnicach.
Mogą jednak też być wahadłowe, harmonijkowe lub
uchylne.
Przyścienne – ustawiane są przy dowolnej ścianie, na
której montuje się baterię lub panel prysznicowy. Dzięki
trzem przeszklonym ściankom w takiej kabinie jest jaśniej, sprawia więc wrażenie przestronniejszej niż jest
w rzeczywistości. Do wyboru mamy brodziki prostokątne i półokrągłe, drzwi zaś rozsuwane, harmonijkowe,
przesuwne lub wahadłowe.
Wolno stojące – można je zamontować w dowolnym
miejscu łazienki, mają bowiem ścianki ze wszystkich

Raport Specjalny - Ceramika łazienkowa

stron brodzika. Zwykle sprzedawane są w postaci kompletnych modułów prysznicowych z brodzikiem i baterią
lub panelem prysznicowym. Rozwiązanie bardzo efektowne, ale najdroższe.
Wnękowe – są to właściwie jedynie drzwi do kabiny, które mocuje się do ścian wnęki. Mogą być otwierane wahadłowo, składane w harmonijkę lub przesuwane.
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Drzwi przesuwne – montowane są na łożyskach, suwa-

Składane harmonijkowe – są szczególnie polecane do

Wahadłowe (skrzydłowe) – z zawiasami o specjalnej

kach lub jako podwieszane od góry na rolkach. To najpo-

małych łazienek. Mimo że składają się do wewnątrz, nie

konstrukcji, otwierające się podobnie, jak drzwi tradycyj-

pularniejszy rodzaj drzwi. Składają się z jednej lub kilku

zajmują dużo miejsca, umożliwiając maksymalne wyko-

ne. Najczęściej montowane są w kabinach wnękowych

części zachodzących na siebie. Mogą rozsuwać się na obie

rzystanie przestrzeni w kabinie.

lub narożnych. By kąpiel pod prysznicem nie wiązała się

strony, zapewniając wygodne, szerokie wejście do kabiny.

z zalaniem wodą całej łazienki, kabina prysznicowa musi
być szczelna. Szczelność drzwi gwarantują gumowe
uszczelki magnetyczne, które domykają skrzydła.

Kabina na miarę potrzeb
Nie warto rezygnować z nawet najbardziej
wyszukanych pomysłów i wymagań odnośnie
wyposażenia strefy kąpielowej.
AGNIESZKA
BYKOWSKA
redaktor serwisu
projektoskop.pl

Jeśli zależy nam na komforcie korzystania z niej na co dzień, warto zdecydować się na montaż prysznica. Dzięki temu oszczędzimy przestrzeń do zagospodarowania,
np. na schowki do przechowywania środków czystości i higienicznych. Najbardziej efektownym i estetycznym rozwiązaniem do małej łazienki jest prysznic całkowicie przezroczysty. Transparentna konstrukcja nie podzieli dodatkowo niewielkiej przestrzeni. Jeśli szkło jest zbyt drogim materiałem można wybierać również wśród
tańszych produktów wykonanych z plastiku.
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Kompakty WC

W gronie najpopularniejszych marek znalazły się jeszcze
firmy Villeroy&Boch, Duravit, Geberit i Panda, a także Ideal
Standard oraz Keramag. Konsumenci, którzy skorzystali
z filtra „Typ miski” w głównej mierze decydowali się na

Podczas poszukiwań
kompaktu WC aż 40,69%
internautów zwracało
uwagę przede wszystkim na
producenta – tak pokazują
statystyki porównywarki cen
Skąpiec.pl.

miski podwieszane (51,41%), chociaż wielu zwolenników

19.2%
Odpływ

znalazły także modele stojące (48,16%). Pozostałe 0,43

40.7%

Producent

procenta szukało misek leżących, czyli tzw. tureckich.
W przypadku odpływu 59,42% internautów stawiało na
wariant „poziomy”, 38,81% na „pionowy”, a 1,77% decydo-

35%
Typ miski

wało się na opcję „podwójny”.
Jeżeli chodzi o rodzaj produktu to prawie 55% użytkowników Skąpiec.pl zainteresowanych było kompaktem
WC, a 45% chciało znaleźć samą miskę.

Dla prawie 35% potencjalnych kupujących najważniejszą
kwestią był z kolei typ miski, a dla ponad 19% - rodzaj

Kwota, jaką potencjalni kupujący byli skłonni przezna-

odpływu. Z danych serwisu wynika również, że w okresie

czyć na zakup tego elementu ceramiki łazienkowej, za-

od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013 r. jedynie 4,67% konsumentów korzystało z filtra „Rodzaj”, czyli precyzowało, czy
interesuje ich cały kompakt czy sama miska. Najmniejsze
znaczenie dla osób poszukujących kompaktu WC miała
w ostatnich miesiącach cena produktu.
Cersanit, Koło i Roca to trzech producentów, których naj-

wierała się w przedziale do 500 złotych.

Wybór filtrów:
40.7%
35%

Producent
Typ miski

19.2%

Odpływ

4.67%

Rodzaj

0.58%

Cena

bardziej cenią użytkownicy Skąpiec.pl. Na pierwszego
z nich stawiało 27,08% internautów, dwaj pozostali osiągnęli wyniki na poziomie 21,32 i 17,1 procent wszystkich
zaznaczeń w filtrze.
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KOMPAKTY WC - RANKING

1

Koło Idol

Sprawdź ceny
Ogólna ocena użytkowników Skąpiec.pl

2

Roca GAP A346477000

3

Roca GAP A342477000

4

Koło Nova Top 63202

5

Cersanit DELFI

1 opinia

Zalety
cena (1)

Wady
brak
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Dokąd król chodzi piechotą...
Szukając odpowiedniego sedesu, możemy wybrać sedes kompaktowy, w którym miska ustępowa jest zintegrowana z ceramicznym zbiornikiem na wodę, podwieszany do instalacji ze stelażem podtynkowym, albo – w najtańszej wersji - miskę
ustępową z górnopłukiem lub dolnopłukiem.
Popularne w ostatnich latach są dwa pierwsze rozwiązania,

przede wszystkim ceną, a to błąd.

jako bardziej estetyczne, a także ułatwiające utrzymanie czysto-

Często tanie spłuczki to zestawy wycofane już z produkcji, skąd

ści w toalecie, szczególnie w przypadku instalacji podtynkowej.

powstaje problem z dostępem elementów zamiennych lub

Wybierając wyposażenie toalety, zwróćmy uwagę na materiały

dodatkowych, mocowań itp.

użyte do ich wytworzenia: czy ceramiczne elementy powleczone są powłoką przeciwdziałającą osadzaniu się brudu, czy
mechanizm spłukujący wykonany jest z tanich elementów plastikowych, czy może, trwalszych, plastikowo-miedzianych, czy
dolno- i górnopłuki wyprodukowano z polipropylenu, tworzywa o dobrych właściwościach chemicznych, które nie żółknie
a upływem czasu.
Ważna jest też głośność działania całego zestawu. Ciche spłukiwanie wody umożliwiają dolno- i górnopłuki wyposażone
w osłonę styropianową, a sedes podwieszany do zabudowy
podtynkowej może być wyposażony w matę wygłuszającą.
To ostatnie rozwiązanie, choć najbardziej estetyczne, w przypadku usterki, czy awarii może być najbardziej problematyczne, dlatego wybór warto starannie przemyśleć.
Zacznijmy od tego, że stelaż może być przystosowany do
dwóch rodzajów zabudowy, lekkiej i ciężkiej.
Ten pierwszy, pokryty np. ciężką okładziną kamienną może nie
podziałać zbyt długo. Przy zakupie przeważnie kierujemy się
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Zdarza się też, że duża partia stelaży pochodzi od nieznanego producenta, co wpływa na wysokość ceny, ale w przypadku problemów
okazuje się, że bardzo ciężko reklamować takie artykuły. Należy zawsze upewnić się, że nie będzie problemu z serwisem gwarancyjnym
i pogwarancyjnym zakupionej armatury oraz dostępem do części zamiennych.
Kształt i kolor powinny być dopasowane do pozostałych elementów wyposażenia, szczególnie jeśli toaleta znajduje się w tym samym
pomieszczeniu co łazienka.
W ramach jednej linii albo innej kolekcji o podobnym kształcie można też dopasować różne wymiary spłuczek. Na rynku są dostępne
stelaże różnej wysokości, co może ułatwić zaprojektowanie pomieszczenia oraz obejście różnych przeszkód architektonicznych.
Warto też zainteresować się ilością wody, jaka wykorzystywana jest na jedno spłukanie i opcjom ograniczającym jej zużycie, przy zachowaniu wysokiego poziomu higieny.
W tej chwili wszystkie stelaże wyposażone są w system spłukiwania 3/6 litra lub 4,5/9 litrów. Klient sam decyduje z jakiej ilości wody
będzie korzystał w zależności od potrzeby.
Aby ograniczyć ilość spłukiwań warto wybrać sedes z powłoką ograniczającą osadzanie zanieczyszczeń. Praktycznym rozwiązaniem
jest też, wprowadzony przez większość producentów, system „Fresh”, umożliwiający zmiękczanie wody oraz dezynfekcję całego układu
wodnego we własnym zakresie.
Takie rozwiązania gwarantują dłuższą żywotność elementów spłuczki oraz utrzymanie w czystości ceramiki.
Na koniec, rzućmy okiem na ceny najpopularniejszych wyrobów, a te oscylują w granicach od 300zł do ok. 4000zł, co nie znaczy, że nie
mogą być wyższe za produkty z najwyższej półki.
Joanna Turakiewicz
redaktor Twojrynek.pl
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Bidety

i Cersanit (18,92%), a miejsce tuż za podium zajął
Villeroy&Boch (8,15%). Listę top10 najczęściej wybieranych producentów dopełniają: Duravit (3,47%), Ideal
Standard (1,84%), Gustavsberg (1,49%), Kerasan (1,42%)

Zwyczaj montowania
w łazience bidetu zagościł
w naszym kraju całkiem
niedawno, jednak z roku na
rok przybywa zwolenników
takiego rozwiązania.

i Opoczno (1,35%). Statystyki Skąpiec.pl pokazują, że aż
59,27% konsumentów, którzy zdecydowali się na skorzystanie z filtra „Rodzaj”, wybierało bidety podwieszane

42.2%
Rodzaj

55.8%

Producent

Pozostała grupa zainteresowana była modelami stojącymi. Jeżeli chodzi o cenę bidetu to ponad połowa (55%)
internautów chciała przeznaczyć na zakupy kwotę od
500 do 1000 złotych, 24,49% gotowych było wydać od
1000 do 2000, 14,29% - mniej niż 500 zł, a 6,12% - ponad
2000 złotych.

Jak szukają oni tego typu elementu ceramiki łazienkowej? Konsumenci, którzy w ostatnich miesiącach chcieli znaleźć bidet za pośrednictwem serwisu Skąpiec.pl,
przede wszystkim brali pod uwagę jego markę. Aż 55%
użytkowników porównywarki korzystało bowiem z filtra
„Producent”.
Nieco ponad 40% internautów sugerowało się przede

Wybór filtrów:
55.8%

Producent

42.2%

Rodzaj

1.94%

Cena

wszystkim rodzajem bidetu, natomiast dla niecałych 2
procent najistotniejsza była cena produktu.
W rankingu na najpopularniejszego producenta bidetów
zwyciężyła marka Roca, na którą stawiało 21,69% potencjalnych kupujących.
W pierwszej trójce znalazły się jeszcze Koło (21,19%)
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BIDETY - RANKING

1

Roca Gap

Bidet podwieszany
biały

Sprawdź ceny
Ogólna ocena użytkowników Skąpiec.pl

2

Cersanit Bidet stojący EKO

3

Roca Meridian-N Compacto

4

Cersanit Bidet
podwieszany IRYDA

5

Villeroy & Boch 54000001
SUBWAY 2.0

1 opinia

Zalety
cena (1)

Wady
brak
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Jak wybrać bidet
Rodzaje bidetów: Na rynku oferowane są bidety podwieszane i stojące. Bidet powinien być dobrany stylistycznie do
rodzaju miski ustępowej (kompakt wc lub miska podwieszana) i jej wyglądu.
Należy także zwrócić uwagę na wielkość i styl łazienki. Najlepiej
zdecydować się na zestaw, czyli miska ustępowa i bidet pocho-

Co, jeśli łazienka jest mała i trudno znaleźć miejsce na
bidet?

dzący od tego samego producenta. Mamy wtedy pewność, że
są one dopasowane kolorem, wielkością i wzornictwem. Bidety

W małych, trudno dostępnych łazienkach, które umiejscowione

są także dostępne z siedziskiem i pokrywą.

są np. na poddaszu, gdzie z powodu licznych skosów trudno jest

Gdzie umiejscowić bidet?
Bidet powinien zostać zamontowany w taki sposób, aby można
było z niego wygodnie korzystać. Boczna odległość od ściany,
miski ustępowej, czy jakiegokolwiek urządzenia sanitarnego nie
może być mniejsza niż 30 cm (chodzi o pozostawienie wystarczającej przestrzeni na nogi). Przed bidetem powinno się pozostawić min. 60 cm wolnego miejsca. Zazwyczaj, ze względów
praktycznych montuje się go obok toalety, co jest zalecanym
rozwiązaniem także ze względów estetycznych. Jeśli z bidetu

zamontować bidet obok miski ustępowej, można wybrać inne
dogodne miejsce. Tak naprawdę wcale nie trzeba go kupować
- z myślą o małych łazienkach stworzono możliwość zamontowania do zwykłej muszli ustępowej specjalnej deski z funkcją
bidetu. Chodzi tutaj o urządzenie typu multiclin, które zawiera
panel sterujący, regulujący temperaturę wody i dmuchawy suszącej oraz natężenie strumienia wody. Warto pomyśleć o takim
rozwiązaniu ponieważ taka deska jest nie tylko łatwa w obsłudze, ale także w montażu i demontażu. Poza tym jest świetnym
sposobem na zaoszczędzenie miejsca w małej łazience.

mają korzystać osoby o różnym wzroście, to aby dostosować
wysokość bidetu do wszystkich użytkowników, powinno się
wybrać bidet podwieszany gdyż jego wysokość można regulować o kilka centymetrów podczas montażu. Wysokość od
podłogi, górnej krawędzi urządzenia powinna wynosić 40 cm.
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Pisuary
Pisuary nie należą do grona
niezbędnych elementów
wyposażenia domowej łazienki.
Najczęściej spotyka się je w męskich toaletach w firmach, restauracjach i miejscach użyteczności publicznej.
Kategoria ta nie jest również najpopularniejszą w serwisie Skąpiec.pl, jednak ze względu na tematykę niniejszego raportu postanowiliśmy jej się przyjrzeć. Ze zgromadzonych danych wynika, że osoby zainteresowane
zakupem pisuaru zwracają uwagę przede wszystkim na
jego markę. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013
r. z filtra „Producent” korzystało aż 99,43% internautów.
Jakie marki cieszyły się największym uznaniem? Były to
Koło, Geberit, Felix, Roca i Cersanit.

1

Roca Pisuar
biały Nexo
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Postumenty
i półpostumenty
Postumenty i półpostumenty, służące
do zamaskowania syfonu i odpływu
umywalki, to kolejna kategoria, której
nie można pominąć przy omawianiu
ceramiki łazienkowej.

Spłuczki
Ostatnia z analizowanych kategorii,
czyli „Spłuczki”, zawiera w sobie
zarówno tytułowe produkty, jak
i przyciski spłukujące.
Z danych porównywarki cen Skąpiec.pl wynika, że to
właśnie przyciski są najbardziej poszukiwane przez internautów (ponad 50% zaznaczeń w filtrze „Rodzaj”).

Osoby, które szukały tego typu produktów za pośrednic-

Znaczny procent użytkowników serwisu szukało również

twem serwisu Skąpiec.pl, największą wagę przykłada-

zbiorników do spłuczek (18,78%), a także spłuczek kom-

ły do marki. Dokładnie 1/3 z nich korzystała natomiast

paktowych (15,09%) oraz podtynkowych (11,63%). Jeżeli

z filtra „Rodzaj” i wybierała pomiędzy dwoma warianta-

chodzi o najpopularniejszych producentów to byli nimi:

mi: postument (54,64%) lub półpostument (45,36%).

Koło, Geberit, TECE i Cersanit.

Najpopularniejszymi markami okazały się być: Cersanit,
Art Ceram, Koło, Laufen oraz Villeroy & Boch.

1

Koło IDOL
Postument 77000

1

Geberit
Samba 115.770.46.1

www.skapiec.pl

29

Postument. Ozdoba czy konieczność?
Czasy, kiedy postumenty i półpostumenty były modne, już minęły. Chociaż są komplety, które bez nich straciłyby
swój urok.
Czasy, kiedy postumenty i półpostumenty były modne,

Zaletą postumentu w stosunku do półpostumentu jest możli-

już minęły. Chociaż są komplety, które bez nich straciłyby

wość obciążenia go większymi i cięższymi umywalkami a wadą

swój urok. Jednak poza względami estetycznymi postu-

– trochę trudniejsze utrzymanie podłogi w czystości.

ment i półpostument mają do spełnienia określone funkcje.

Redakcja
budujemydom.pl

Nie tylko zakrywają nieestetyczne podłączenia wodne i kanalizacyjne, ale także podtrzymują umywalkę. Są niezbędne zwłaszcza przy dużych umywalkach, które nie są mocowane na szafce
lub stojącym stelażu.

Spłuczka na miarę potrzeb

 

     

Przyciski dwudzielne pozwalają spłukiwać miskę ustępową całą objętością wody w spłuczce (od 6 do 9 l lub ograniczenie jej zużycia
o połowę od 3 do 4,5 l). Zamiast podziału, przycisk może być wyposażony w funkcję STOP - dzięki niej zatrzymasz spłukiwanie w dowolnym momencie.
Izabela Błaszczyk,
redaktor Poradopedia.pl
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Okiem
ekspertów
Armatura łazienkowa należy
do tej grupy elementów
wyposażenia wnętrza, których
nie wymienia się zbyt często.
Z tego też względu warto
poświęcić jej trochę czasu
i idealnie dopasować ją zarówno
do wyglądu całej łazienki, jak i do
potrzeb użytkowników.
Podczas poszukiwań baterii umywalkowej, deszczownicy czy słuchawki prysznicowej warto skorzystać nie tylko z podpowiedzi
internautów i rankingów popularności produktów, ale również ze
wskazówek specjalistów z tej dziedziny. Na kolejnych stronach raportu znajdą Państwo wypowiedzi dziennikarzy i przedstawicieli
najpopularniejszych producentów, którzy podzielą się swoim spostrzeżeniami na temat armatury łazienkowej, jej wyglądu czy ciekawych rozwiązań.
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Zanim kupisz
- Zwróć uwagę nie tylko na wygląd umywalki, ale też na

- Aby system hydromasażu działał bez zarzutu, zainwe-

jej wagę - to ważne, jeśli chcesz, by nie stała na blacie

stuj w sprzęt wyposażony w funkcję samoosuszania i au-

szafki, lecz wisiała na ścianie nie podparta postumentem.

tomatycznej dezynfekcji.

Do ciężkiej umywalki być może trzeba będzie dokupić
stelaż montażowy.

- Upewnij się, że producent wanny z hydromasażem lub
kabiny z hydromasażem zapewnia pomoc specjalisty

gładka, więc łatwiej spływa z niej woda, mniej widoczne

- Policz koszty kompletnej wanny lub kabiny prysznico-

przy instalacji sprzętu, sprawdź też warunki gwarancji

są osady z kamienia i kosmetyków. Jednak u większości

wej - nie zapomnij o odpływie, stelażu czy obudowie,

i korzystania z serwisu.

producentów trzeba za nią dopłacić.

- Zastanów się, czy wybrać ceramikę z uszlachetnioną po-

- Najlepiej wybierać sprzęty pochodzące od jednego

wierzchnią. Dzięki specjalnym dodatkom jest ona bardzo

producenta, bo wówczas nie będą różnić się odcieniem

które znacznie wpłyną na cenę wyposażenia;
- Decydując się na popularny akryl, weź pod uwagę grubość ścianki wanny albo brodzika (im grubsza, tym lep-

ceramiki. Jeśli nie decydujemy się na serię, sprawdźmy,

sza) oraz to, czy zastosowano wzmocnienie skorupy (ży-

czy kolor urządzeń nie odbiega zbytnio od siebie (na

wicą epoksydową, włóknem szklanym, bądź laminatem);

przykład umywalka nie wygląda na żółtą na tle śnieżno-

- Zwróć uwagę na bezpieczeństwo - wanny i brodziki

białej wanny).

mają opcjonalnie lub standardowo dno antypoślizgowe,
mogą też być pokryte powłoką antybakteryjną.
- Jeśli marzysz o domowym spa, ale chcesz uniknąć
gruntownego remontu łazienki, zdecyduj się na kabinę
prysznicową z systemem hydromasażu - wystarczy wstawić ją do łazienki i podłączyć do instalacji wodno-kanalizacyjnej, nie trzeba nawet skuwać kafelków.

Raport Specjalny - Ceramika łazienkowa

www.skapiec.pl

32

Ceramika – delikatna strona łazienki
Łazienka jest pomieszczeniem, które pomimo
dokładnych wymogów aranżacyjnych
i stosunkowo niewielkiej liczby elementów,
wymaga dużej uwagi.
ANNA
SŁOWIŃSKAOWCZAREK
Product Manager
Grupy Ceramika
w firmie Deante

Sprzęty należy dobrać tak, aby użytkowanie

Jednak szeroka oferta dostępna na rynku po-

łazienki było komfortowe, a ich wygląd się nie

zwala zbliżyć się do naszych pomysłów. Na

znudził. Wśród podstawowych składników wy-

początku należy ustalić, jakie sprzęty chcemy

stroju znajduje się ceramika łazienkowa, której

umieścić w łazience. Czy będzie to tylko umy-

należy się kilka słów.

walka i toaleta? A jeśli pozwala nam na to miej-

Dobierając wyposażenie łazienki należy pamiętać, by wzory które wybieramy pasowały
do ogólnej koncepcji pomieszczenia. Zarówno
płytki, armatura, jak i ceramika powinny mieć
spójny charakter

ROZMIAR MA ZNACZENIE

sce, może zdecydujemy się na dwie umywalki
i dodatkowo, bidet?

UMYWAM RĘCE..
Na szczęście dzisiaj nie trzeba wybierać po-

miejsce pod umywalką nadaje się na zamonto-

między rozwiązaniami ciekawymi wzorniczo

wanie szafki. W rodzinie umywalek Deante ta-

a funkcjonalnymi. Najbardziej tradycyjnymi

kie rozwiązania są stosowane między innymi

umywalkami są te wiszące, do których dobie-

w serii Basic, modelu Oktawia lub Prima. Z kolei

Najważniejszym kryterium, którym powinniśmy

rany jest postument lub półpostument. Jednak

model Vanilla przypadnie do gustu tym, którzy

się kierować podczas zakupu ceramiki łazienko-

zabiera to nieco przestrzeni w łazience, którą

szukają produktów wpuszczanych w blat.

wej jest dostępna przestrzeń. Niestety często, ze

moglibyśmy wykorzystać na przechowywanie.

względu na brak miejsca, musimy zrezygnować

Dlatego też coraz częściej wybieramy umywalki

z pierwotnej koncepcji na rzecz kompromisów.

nablatowe lub wpuszczane w blat, dzięki czemu
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bezpośrednio na umywalce. Jednak jeśli posia-

przy tym trudno dostępnych przestrzeni. Taki

damy baterię ścienną, a nie zamierzamy robić

produkt wymaga jednak większej ingerencji

remontu instalacji, kupmy umywalkę dostoso-

w instalację wodno-kanalizacyjną.

waną do rozwiązania w naszej łazience.

CERAMICZNA PODSTAWA
Mogłoby się wydawać, że miski ustępowe czy
bidety nie poddają się modzie. Nic bardziej mylnego. Zazwyczaj możemy spotkać rozwiązania
kompaktowe ze zbiornikiem połączonym bez-

Te same kryteria dotyczą misek bidetowych.
Dobrze jest też pamiętać, że jeśli już decydujemy się na bidet, powinniśmy wybrać go z tej
samej kolekcji co toaletę. Nie zaburzy to wówczas aranżacji łazienki. Takie rozwiązania można
znaleźć np. w serii Prima marki Deante.

ANNA
SŁOWIŃSKAOWCZAREK
Product Manager
Grupy Ceramika
w firmie Deante

pośrednio z misą. Warto jednak zastanowić się

Dobierając ceramikę do łazienki pamiętajmy,

nad miskami podwieszanymi. Są one nie tylko

aby umywalka, miska ustępowa i bidet miały

bardziej estetyczne, ale też higieniczne. Łatwiej

zbliżone kształty. Kubistyczne bryły lub obło-

jest utrzymać je w czystości, gdyż nie mają bez-

ści – wybór zależy tylko od indywidualnych

pośredniego kontaktu z podłogą, nie tworząc

upodobań.
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Co wybrać: wanna, prysznic, a może
jacuzzi?
Co wybrać? Takie pytanie pada zawsze, kiedy
naprzeciw nie urządzonej jeszcze łazienki stają
nowi lokatorzy.
Czy istnieje jakieś idealne rozwiązanie? Jakiś

MARCIN
GAJEWSKI
założyciel serwisu
kalkulatorybudowlane.pl

złoty środek? Odpowiedź jest oczywiście jasna:
NIE. Przy tym wyborze najważniejsze jest bowiem indywidualne podejście do tematu.

SKĄPCY POD PRYSZNICE
Osoby ceniące sobie oszczędność bez chwili
zastanowienia z powyższych trzech tytułowych
możliwości wybiorą prysznic. Dlaczego?

generuje ponad dwukrotnie większe zużycie.
Skąpcy szybko przeliczą, ile będą w stanie zaoszczędzić dzięki takiemu rozwiązaniu. Ku
prysznicom skierują się również ludzie, którzy

dziej ekonomiczną. Wanna generuje koszty nie
tylko związane ze zużyciem lecz również nagrzaniem wody do odpowiedniej temperatury. Tak więc możliwość błogiego rozłożenia się
w wannie wypełnionej gorącą wodą i pianą to
także wyższe rachunki za prąd i ogrzewanie.

TYLKO DLA VIP-ÓW?
W obiegowej opinii uważa się, że jacuz-

kąpiel pod prysznicem trwa około 4-6 min i jest

zi to atrybut łazienek bogaczy i że tylko ich

trzykrotnie krótsza aniżeli ta sama czynność wy-

na taki sprzęt stać. Obecnie jednak prostą

konywana w wannie.

wannę z hydromasażem o wymiarach 180

nie bardzo tanie. Cena przeciętnej klasy kabiny prysznicowej waha się od 450 do 900

Ku wannom swój wzrok kierują przede wszyst-

zł i jest to wydatek jednorazowy na wiele lat.

kim osoby lubujące się w gorących i długich ką-

Po drugie: badania wykazują, że podczas prysz-

pielach. Liczy się również cena. Wanna akrylowa

nicu marnujemy zdecydowanie mniej wody,

o wymiarach 120x70 cm to koszt od 250 do 400

aniżeli podczas kąpieli w wannie. Średni prysz-

zł. Z tym, że na tanie wanny łapczywie spoglą-

nic to 60 l wody, natomiast przeciętna kąpiel

dają nie skąpcy, lecz ludzie naiwnie szukający
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temat wie, że prysznic jest tutaj opcją najbar-

nie chcą marnować swojego czasu. Przeciętna

TRADYCJONALIŚCI I LENIE DO
WANIEN!

Po pierwsze:jest to rozwiązanie teoretycz-

szybkiej oszczędności. Kto bowiem zgłębił ten

x 80 cm możemy kupić już za blisko 2000 zł.
Jest to więc koszt porównywalny do stylowej wanny wolnostojącej w klimatach retro,
czy też wyższej klasy kabiny prysznicowej.
Już od 3 tysięcy złotych możemy natomiast
zakupić profesjonalne jacuzzi dostosowane
do konkretnych wymiarów i kształtów łazienki.
Warto jednak zwrócić uwagę na to, co sugeruje producent. Często bowiem podkreśla, iż
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jego produkt nie służy do codziennego użytko-

Dzięki takiej oszczędności przestrzeni nawet w niewielkiej łazience spokojnie jest się w stanie zmieścić

wania. Jacuzzi jest bowiem przede wszystkim

jeszcze chociażby pralka automatyczna. Gdy posiadamy większe pomieszczenie możemy zdecydować

urządzeniem relaksacyjnym wykorzystującym

się na wannę. By jednak oszczędzić przestrzeń najlepiej wybrać model narożny, zabudowany. Wanny

dysze wodne do hydromasażu. W wielu, szcze-

wolnostojące to obecnie hit, jednakże są one urządzeniami dość niepraktycznymi. O jacuzzi warto po-

gólnie tanich modelach zakazane jest uży-

myśleć w przypadku, gdy mamy pewność, że takie rozwiązanie w praktyce nie utrudni nam codzien-

wanie płynów do kąpieli oraz mydeł i olejków

nego funkcjonowania. Trzeba bowiem pamiętać, iż z hydromasażu nie będziemy korzystać codziennie,

zapachowych. Tak więc decydując się na zakup

a samo urządzenie nie pełni funkcji higienicznej, lecz relaksacyjną!

modelu przeznaczonego tylko i wyłącznie do
relaksu i tak należy pomyśleć o dodatkowym
prysznicu lub wannie. Przy wannie z hydro-

MARCIN
GAJEWSKI
założyciel serwisu
kalkulatorybudowlane.pl

masażem problemem może być również jej

Każdy osobno tworzy swój algorytm, który później wykorzystuje podczas urządzania łazienki. Dla jednych najistotniejszym elementem jest oszczędność, dla innych priorytetem jest luksus. Najważniejsze
jednak by wyborów dokonywać świadomie, aby później ich nie żałować.

konserwacja oraz czyszczenie, które wymaga
odpowiedniej wiedzy i nierzadko jest zajęciem
czasochłonnym. Nowoczesne jacuzzi posiadające zamknięty obieg wody nie marnują jej zbyt
wiele, niemniej jednak są urządzeniami pracującymi na prąd, stąd też koszty ich eksploatacji są
nieporównywalnie większe do wanien, czy tym
bardziej pryszniców.

METRAŻ ELEMENTEM
DECYDUJĄCYM?
Kiedy wybieramy wyposażenie łazienki najczęściej drugim po budżecie czynnikiem jest metraż pomieszczenia. Szczególnie małe mieszkania w blokach predysponują ich właścicieli do
montażu kabin prysznicowych, które wraz z kubaturą zajmują niekiedy tylko metr kwadratowy.
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Akryl czy stal?
Wybierając wyposażenie łazienki napotykamy
różne dylematy, na przykład: z jakiego materiału
wybrać wannę lub brodzik - z akrylu czy ze stali.
A jakie inne opcje?
JUSTYNA
SKŁADOWSKA
redaktor miesiecznika
„Czas na Wnętrze”

Kupując zarówno brodzik, jak i wannę, trze-

z niego przedmioty mogą przybierać najbar-

Jeśli wanna lub głęboki brodzik nie są prze-

ba się zastanowić, jaki wybrać materiał.

dziej wymyślne formy.

znaczone do wpuszczania w podłogę, należy

Najpowszechniejszy i najtańszy akryl? A może
emaliowaną stal, zdolną wytrzymać nawet najgorsze traktowanie ze strony użytkownika? Do
wyboru jest też mniej popularna, choć piękna ceramika, a nawet kompozyty i drewno.
Decyzja zazwyczaj zależy od praktycznych zalet
konkretnego rozwiązania i zasobności portfela
klienta.

WANNY AKRYLOWE SĄ
BARDZIEJ POPULARNE

Akryl jest też gładki i stosunkowo ciepły w dotyku, miękko wyprofilowane krawędzie i zagięcia wpływają korzystnie na komfort korzystania
z wanny czy brodzika. Akryl można też dowolnie barwić, w sklepie nie będziemy więc mieć
raczej problemu z kupnem kolorowego akrylowego wyposażenia. Akryl jest także lekki - to
ważne, gdy urządzamy łazienkę samodzielnie.

Wybierając się więc do sklepu, musimy się liczyć
z koniecznością nabycia nie tylko brodzika lub
wanny, ale kompletu elementów.

WANNY STALOWE
Wydaje się, że jedynym materiałem, który na
polu wyposażenia łazienki może skutecznie
konkurować z akrylem, jest stal emaliowana.

Akrylowy brodzik bez trudu wniesiemy do

To materiał wypróbowany, zanim nadeszła era

domu sami, a wannę - z niewielką pomocą zna-

akrylu, był najbardziej popularny.

Najbardziej rozpowszechnionym tworzywem,

jomych (taka o przeciętnych wymiarach waży

z którego powstają wanny i brodziki, jest akryl.

20-30 kg). Jedyny większy problem z akrylo-

Co to takiego? To metakrylan metylu, który

wym brodzikiem, a przede wszystkim wanną,

wręcz zrewolucjonizował oblicze łazienki. Daje

to stabilizacja. Rozsądnie jest więc kupować od

się swobodnie kształtować, dlatego wykonane

razu sprzęt z właściwym stelażem.
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Wanny stalowe mają wiele zalet, jedną z nich
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tak szybko jak akryl. Nie musimy się też martwić,
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że jeśli kapnie nam na emaliowaną wannę czy

też z kłopotliwym i kosztownym transportem

brodzik czerwony lakier do paznokci, to ślad

- wyposażenie z tego materiału jest naprawdę

zostanie (jeden z wytwórców stalowych ema-

ciężkie, wanna o przeciętnych wymiarach waży

liowanych wanien i brodzików przekonuje

ok. 200 kg (dla porównania, podobnej wielkości

klientów do kupna produktów takim właśnie

wanna żeliwna jest prawie o połowę lżejsza).

testem).
Emalia pokrywająca stal może być w najróżniejszych kolorach - jeśli nie znajdziemy w sklepach
np. amarantowej wanny, to tylko dlatego, że nie

JUSTYNA
SKŁADOWSKA
redaktor miesiecznika
„Czas na Wnętrze”

opłaca się produkować wyposażenia do łazien-

wygłuszenie jej skorupy - wystarczy obłożenie

ki w takich niezwykłych barwach.

styropianem, który dodatkowo sprawi, że woda

Najczęściej jednak renomowani producenci
przyjmują niestandardowe zamówienia dotyczące koloru. Na pierwszy rzut oka stalowa
wanna lub brodzik nie różnią się od akrylowego
- gładka lekko połyskująca powierzchnia, antypoślizgowe dno (zwykle z wypukłym wzorem),
wybór akcesoriów łazienkowych w postaci zagłówków i podłokietników z pianki czy chromowanych uchwytów.

w stalowej wannie będzie długo zachowywała
temperaturę (doskonale trzyma ciepło żeliwo,
jednak żeliwne wanny proponuje dziś niewielu
producentów).

WANNY I BRODZIKI
KOMPOZYTOWE
Materiałem nie tak popularnym jak akryl i stal, ale
robiącym wielką karierę, jest kompozyt. Piękny,
naturalnie wyglądający, dostępny w wielu ko-

O tym, że wanna lub brodzik wykonane są ze

lorach. Odporny na zarysowania, choć nie do

stali, przekonuje nas zwykle dopiero dotyk -

końca na odbarwienia. Kompozytowe brodziki

stal jest chłodniejsza od akrylu, przez co wiele

i (rzadziej) wanny są dostępne na polskim ryn-

osób uważa ją za mniej komfortową. Niektórym

ku, jednak ich oferta nie jest szczególnie uroz-

nie odpowiada też to, że stalowe wanny są

maicona ze względu na wysokie ceny.

głośne, jednak łatwo można zadbać o dobre
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Łazienka w komplecie
Kwestia dobrego – nie tylko funkcjonalnego,
ale też estetycznego – doboru elementów
wyposażenia jest w projektowaniu łazienkowej
przestrzeni niezmiernie istotna.
Ale osiągnięcie wrażenia harmonii i spójności

ANNA
RADUCHAROMANOWICZ
Magazyn „Łazienka”

przy wykorzystaniu różnych, dostępnych na

WIĘCEJ NIŻ SERIA

już w samej nazwie danej serii czy kolekcji. Tak
dzieje się np. w przypadku Esprit home bath
concept” – proponowanej przez Kludi. W sumie

rynku produktów wielu marek może okazać się

Grupy produktów zebranych pod tą samą na-

10 koncepcji łazienek i toalet figuruje w ofercie

trudnym zadaniem. Szczególnie w przypadku

zwą oferowane są najczęściej jako serie lub

Keuco. Także Ravak w ramach swojej oferty pro-

inwestora, który zdecydował się zaprojektować

kolekcje. Jednak nie sposób nie zauważyć no-

duktowej wyodrębnił pięć różnych Konceptów

łazienkę i dobrać jej wyposażenie nie korzysta-

wego zjawiska, które polega na wprowadzeniu

Ravak.Ale również te kolekcje, których nazwa

jąc z porady architekta.Odpowiedzią na ten pro-

do łazienkowej marketingowej nomenklatury

nie nawiązuje dosłownie do pojęcia koncepcji –

blem może być oferta wybranych firm branży

językowej pojęcia „koncepcji” czy „konceptu”

takie jak np. „Axor Bouroullec” – mogą być przez

łazienkowej, takich jak np. Sanitec Koło, Roca,

łazienki. Niejednokrotnie wyraz ten figuruje

łazienkowy rynek i konsumentów jako takie po-

Cersanit, Kludi, Ravak, Duravit, Villeroy&Boch

strzegane. Decyduje o tym bogactwo i komple-

czy Keuco. W portfolio wszystkich tych marek

mentarność różnorodnych elementów kolekcji,

znajdują się serie produktów, w których – pod

a także możliwość ich dowolnego zestawiania.

jedną nazwą – zgrupowane są różnorodne elementy łazienkowego wyposażenia. Produkty te
zebrane w ramach jednej serii tworzą kompleksową, spójną stylistycznie, jednolitą wzorniczo
koncepcję wyposażenia łazienki.
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ZESTAW DO ROZBUDOWANIA

ANNA
RADUCHAROMANOWICZ
Magazyn „Łazienka”

CERAMIKA W ASYŚCIE MEBLI

kolekcje mebli łazienkowych, który nasz magazyn przeprowadził w maju 2011 r. W pierwszej

Spektrum produktów, które zawierają się

Jak twierdzi niemałe grono reprezentantów

piątce tego rankingu znalazły się aż trzy se-

w takiej komplementarnej serii może być róż-

salonów łazienkowych, ankietowanych na po-

rie mebli, które uzupełnione ceramiką tworzą

ne. Podstawowe zestawy składają się po prostu

trzeby rankingów Dobry Produkt przeprowa-

większą kolekcję oferowaną pod tą samą na-

z mebli łazienkowych i umywalki. Ale ww. ko-

dzanych przez nasz magazyn, to ceramika ła-

zwą. Były to meble z kolekcji „Twins” oraz „Varius”

lekcje to zestawy bardziej różnorodne. Znaleźć

zienkowa jest w pierwszej kolejności wybierana

firmy Sanitec Koło, a także „Iryda” Cersanitu.

w nich można przede wszystkim umywalki róż-

przez inwestorów urządzających łazienkę. Do

Anna

nego typu, miski w.c. – stojące i podwieszane,

niej dopasowuje się zazwyczaj resztę wyposaże-

home bath concept” firmy Kludi. Wanna i meble

bidety, meble łazienkowe, ale też np. wanny, ar-

nia – nierzadko pochodzącą właśnie z tej samej

łazienkowe serii „Evolution” firmy Ravak są dzie-

maturę, akcesoria, lustra lub też stelaże podtyn-

kolekcji. Czasem jednak inwestorzy nie decydu-

łem studia Nosal Design. W kolekcji tej znajduje

kowe. Kolekcje potrafią zawierać kilkanaście lub

ją się na taki kompleksowy zakup. W naszych

się również konglomeratowa umywalka i lustro,

nawet kilkadziesiąt różnorodnych elementów.

rozmowach z reprezentantami salonów łazien-

a także akcesoria do wanny.Delikatne formy i lite

Ich liczba może sięgać nawet ok. 60 czy ponad

kowych pojawiają się opinie, że wśród klientów

drewno kasztanowca to wspólny mianownik

70 produktów (tak jak to jest w przypadku „Axor

salonów coraz bardziej widoczna jest tendencja

elementów kolekcji „My Nature” Villeroy&Boch.

Bouroullec” lub „Esprit home bath concept”).

powierzania wykonawstwa mebli łazienko-

W serii znajduje się ceramika łazienkowa, me-

Wśród poszczególnych elementów kolekcji ła-

wych małym, lokalnym firmom produkcyjno-

ble, wanny, a także akcesoria..

zienkowych największym zainteresowaniem

-usługowym wykonującym meble na wymiar.

konsumentów cieszą się zestawy składające się

Trend wykonywania mebli łazienkowych na

z umywalki i szafki podumywalkowej. Jednak

wymiar, której poddają się inwestorzy wyposa-

coraz częściej nabywane są również inne niż te

żający łazienkę, jest bez wątpienia zauważalny.

podstawowe elementy kolekcji.

Ale nie zmienia to faktu, że kompletne kolekcje

Raducha-RomanowiczPodpisy„Esprit

wyposażenia łazienkowego – takie, w których
znaleźć można zarówno ceramikę, jak i meble łazienkowe – cieszą się zainteresowaniem
konsumentów. Świadczyć mogą o tym m.in.
wyniki rankingu Dobry Produkt obejmującego
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Łazienka z pomysłem, czyli kilka
nietypowych rozwiązań w ceramice
łazienkowej

ceramiki łazienkowej są produkty polskiej firmy
Marmorin produkującej wanny i umywalki z na-

PAULA
RATKIEWICZ
redaktor domideco.pl

Ceramika łazienkowa nie musi być nudna!
Obecnie rynek proponuje nam mnóstwo
oryginalnych i nietypowych pomysłów. Przed
zaplanowaniem swojej łazienki warto poznać całą
paletę możliwości.
POSTAW NA KOLOR!
Biel to wciąż dominująca barwa w ceramice
łazienkowej, coraz częściej jednak decydujemy się na nieco odważniejsze kolory. Bardzo

ciekawie, kiedy wszystkie jej elementy pozostają w ciemnej tonacji, wtedy niezwykle ważne
staje się odpowiednio dobrane oświetlenie.

DESIGNERSKIE KSZTAŁTY

wyższej półki, zachwycające jakością, wykonaniem i niebanalnym kształtem.

WIELKI POWRÓT WANIEN
WOLNOSTOJĄCYCH
Wraz z modą na wnętrza w stylu tradycyjnym,
wanny wolnostojące na nóżkach przeżywają
prawdziwe odrodzenie. Taka ceramika to kwintesencja stylu i elegancji. Nóżki często są bogato zdobione i złocone, dodają one wannie
luksusowego charakteru oraz iście pałacowego

eleganckim i coraz chętniej wybieranym roz-

Ceramika łazienkowa potrafi zaskoczyć nie tyl-

stylu. Należy jednak pamiętać, że wanny tego

wiązaniem jest czerń, która często staje się za-

ko swoim kolorem, ale także niezwykłym kształ-

typu najlepiej sprawdzają się w dużych i prze-

miennikiem klasycznej bieli w łazience. Czarna

tem. Nowoczesny i oryginalny design to jedno

stronnych łazienkach, dzięki takim przestrze-

umywalka, sedes, czy nawet wanna prezentują

z oczekiwań, jakie stawiają przed producentami

niom jeszcze bardziej zyskują na atrakcyjności.

się niezwykle nowocześnie i elegancko. Część

wymagający klienci chcący w świadomy sposób

architektów stawia na przełamanie czerni ja-

urządzić swój salon kąpielowy. Proponowane

snymi elementami, np. płytkami ściennymi, któ-

dzisiaj wanny i umywalki wychodzą naprzeciw

re tworzą ciekawy kontrast z czarną ceramiką.

ich oczekiwaniom, przybierając najrozmaitsze

Łazienka może także prezentować się równie

formy. Dobrym przykładem takiej designersiej
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DREWNO, MIEDŹ, A MOŻE
BETON?
Producenci proponują wanny i umywalki nie
tylko z klasycznej ceramiki czy akrylu. Coraz
większą popularność wśród klientów zyskuje
wyposażenie łazienki wykonane z prawdziwie
nietypowych materiałów.
Ostatnio bardzo modne stały się wanny i umywalki zrobione z drewna. Taki materiał użyty

PAULA
RATKIEWICZ
redaktor domideco.pl

w pomieszczeniu pełnym wilgoci wydaje się
dość ryzykownym pomysłem, są jednak na to
sposoby - wystarczy odpowiednio zaimpregnować drewno, aby świetnie sprawdzało się
ono w każdym salonie kąpielowym. Drewniane
elementy ocieplą każdą łazienkę, sprawiając, że
stanie się ona bardziej przyjazna i przytulna.

Na dzisiejszym rynku można znaleźć elementy

Kolejnym ciekawym materiałem, z którego

wyposażenia łazienki wykonane z wielu niety-

tworzy się innowacyjne wyposażenie łazienki

powych materiałów, oprócz drewna i miedzi to

jest miedź. Wanny i umywalki stworzone z tego

np. beton, szkło czy marmur. Każdy z pewnością

tworzywa wyglądają niezwykle stylowo, są czę-

znajdzie coś dla siebie, co spełni jego oczekiwa-

sto wykonywane ręcznie, przez co każda zacho-

nia i pozwoli cieszyć się idealną łazienką.

wuje swój indywidualny charakter. Miedź to nie
tylko styl i elegancja, ale przede wszystkim higiena - warto wiedzieć, że materiał ten zawiera
właściwości antybakteryjne.
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Ceramika łazienkowa - czysta
funkcjonalność czy stylowy akcent?
łagodne kształty ceramiki wpasują się praktycz-

ANNA
KORNATKAMALINOWSKA
homplex.pl

Na ceramikę łazienkową można spojrzeć
w dwojaki sposób. Dla jednych liczy się wyłącznie
funkcjonalność, bo ceramika jest po prostu po to
aby z niej korzystać, ważne żeby się nie brudziła
i przez długie lata spełniała swoją funkcję.
Dla innych jednak ceramika może być nie-

czy też surowe wnętrza. Ulubieńcami architek-

odzownym elementem łazienki, faktycznie

tów stają się również umywalki wolnostojące

użytkowym, ale powinien on obowiązkowo pa-

o kubistycznych, ostrych kątach, jak i kabiny

sować do stylu pomieszczenia i oddawać jego

typu walk-in. Zalecane są one także głównie

charakter

do nowoczesnych aranżacji. Jednak co zrobić

Czy w związku z tym ceramikę powinniśmy

jeśli nie chcemy podkreślać modnego obecnie

w szczególny sposób dopasować do aranżacji

śmy pewni czy dany element będzie współgrał
z naszą łazienką, to właśnie opływową ceramikę
możemy wybierać w ciemno. Jednak jeśli chcemy podkreślić charakter danego pomieszczenia
można pokusić się o coś bardziej wyszukanego.
Mówiąc o stylach łazienki nie mogę pominąć

trendu na proste i minimalizm? Wtedy może-

łazienki?

my skusić się na bardziej opływowe elementy.

Wg mnie odpowiedź brzmi tak. Dzięki cerami-

kształty i formy brył. Myślę, że mogę nawet

ce możemy doskonale podkreślić styl wnętrza.

stwierdzić, że przeważają one w ofercie firm

Coraz bardziej popularne czarne miski WC, bide-

na polskim rynku. Nasze gusta bowiem nie

ty lub umywalki pięknie wyeksponują nowocze-

zawsze zgadzają się z panującą modą i prefe-

sność i oryginalność pomieszczenia. Mogą rów-

rencjami architektów, którzy odważnie kroczą

nież idealnie wpasować się w minimalistyczne,

w świat minimalizmu i surowości. Zaokrąglone,
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także pałacowych, eleganckich pokoi kąpielo-

np. żłobienia, czy barwę możemy zawsze do-

wych, czy nawet toalet stylizowanych właśnie

brać wg własnego gustu tworząc niepowtarzal-

na bardzo wytworny styl glamour. Taki wyszu-

ny styl i urok naszej łazienki.

kany gust podkreślić można łatwo za pomocą
wanien na ozdobnych nóżkach, czy szklanych
umywalek. Jeśli natomiast chcielibyśmy podkreślić styl orientalny, czy retro, to także nic trudnego. W sklepach coraz częściej można znaleźć
oryginalne misy umywalkowe, głównie nastawne, w nietypowe wzory i kolory. Miłośnikom

ANNA
KORNATKAMALINOWSKA
homplex.pl

naturalnych barw i materiałów, którzy z łazienki chcieliby stworzyć swoją oazę wypoczynku
i spokoju mogę polecić drewniane lub kamienne wanny oraz umywalki. Niestety ich cena jest
dość wysoka, ale za to jaki efekt!

Nie zapominajmy jednak, że łazienka to miejsce
niejako szyte na miarę. Każde wnętrze potrzebuje innego rozwiązania. Jeśli mamy ogromną
przestrzeń możemy pozwolić sobie na nieco
ekstrawagancji, jak np. okrągły brodzik z kabiną
prysznicową, czy obszerną wannę, która pięknie
wyeksponowana może zająć sam środek naszej
łazienki. Jeżeli natomiast nie mamy miejsca na
takie luksusy lepiej pozostać przy narożnym
prysznicu, czy też standardowej wannie. Mimo
wszystko kształt i delikatne ozdoby ceramiki, jak
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Wanna czy prysznic? – oto jest pytanie
Problem, jakkolwiek mógłby się wydawać
akademicki, istnieje. Wiele osób stając przed
dylematem zakupu wanny i/lub prysznica
kapituluje. Jak sobie z nim poradzić? Wybierając
powinniśmy przemyśleć kilka podstawowych
kwestii.
AGNIESZKA
LINIEWSKABARAN
właściciel biura
projektowego Intellio
designers

MŁODZIEŻ I SENIORZY
Osobom starszym zdecydowanie polecić należy
wybór prysznica. Wygodny dostęp, komfort oraz
o wiele większe bezpieczeństwo korzystania to
najważniejsze jego zalety. Wraz z upływem lat
wanna seniorom stawia coraz więcej wyzwań.
Korzystanie z niej bywa powodem wielu, częstokroć bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia

Dzięki temu będziemy mogli podjąć decyzję

praktyczna. Rozpoznanie własnych potrzeb bę-

świadomiej i szybciej. Nasz stosunek do higieny,

dzie więc najlepszym doradcą

styl życia, wiek, płeć, stan cywilny, budżet domowy oraz wielkość łazienki wskażą nam drogę.

SINGIEL W WIELKIM MIEŚCIE

KĄPIEL Z PIANKĄ CZY SZYBKI
PRYSZNIC?

Styl życia, stan cywilny w dużym stopniu definiu-

urazów. Jeśli tworzymy łazienkę z myślą o nastolatkach powinniśmy również zdecydować się na
prysznic. W tej grupie wiekowej najważniejsza
w higienie jest szybkość i bezproblemowość.

POROZMAWIAJMY O KOSZTACH

ją sposób korzystania z łazienki. Jeśli mieszkanie

Z ekonomicznego punktu widzenia korzystanie

stanowi, tylko i wyłącznie, bazę wypadowo-noc-

Jeśli lubicie celebrować czynności higieniczne,

z wanny będzie o wiele większym obciążeniem

legową decydowanie się na wannę nie będzie

poświęcacie im wiele uwagi, nie możecie się

dla domowego budżetu. By wziąć statystyczną

dobrym pomysłem. Z kolei domatorzy prawdo-

doczekać przyjemności płynącej z ciepłej, pach-

kąpiel będziemy potrzebować około stu litrów

podobnie chętniej spędzą leniwe popołudnia

nącej olejkami wody prawdopodobnie wanna

wody podczas, gdy biorąc prysznic zużyjemy jej

rozkoszując się ciepłą kąpielą z pianką. Rodziny,

będzie dla was najlepsza. Zwolennicy „żołnier-

o połowę mniej. Dla wieloosobowych rodzin wy-

w szczególności planujące dzieci, zdecydowanie

skiego” podejścia do higieny powinni wybrać

bór prysznica może okazać źródłem znacznych

powinny wybrać wannę, która do codziennej pie-

prysznic. Kąpiel w nim jest szybsza i bardziej

oszczędności. Warto o tym pamiętać.

lęgnacji maluchów jest o wiele bardziej wygodna.
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WIELKOŚĆ ŁAZIENKI

AGNIESZKA
LINIEWSKABARAN

2 W 1, A NAWET 3 W 1

Dostępna ilość przestrzeni częstokroć rozwiązuje

Prawdopodobnie każdy z nas od czasu do czasu

problem już na samym początku. Możemy zde-

chciałby skorzystać z wanny lub prysznica. Nie

cydować się albo na małą wannę zapewniającą

przejmując się wielkością łazienki, stylem życia,

mały komfort, albo na prysznic. W mieszkaniach,

pozostałymi domownikami czy zasobnością port-

domach o dużym metrażu oczywiście można

fela. Pogodzeniem tych potrzeb zajęli się sami

zdecydować się na obie opcje kierując się tyl-

producenci, którzy proponują parawany nawan-

ko i wyłącznie preferencjami domowników, ale

nowe lub wanno-kabiny. Szeroki wybór parawa-

w większości polskich mieszkań posiadanie jed-

nów od szklanych po plastikowe, od harmonijko-

nocześnie wanny i kabiny prysznicowej jest po

wych po wahadłowe pozwala z łatwością wybrać

prostu niemożliwe. No prawie niemożliwe...

coś dla siebie. Nowoczesne kabiny prysznicowe

właściciel biura
projektowego Intellio
designers
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coraz częściej wyposażane są w funkcje sauny czy
znanego z wanien hydromasażu. Bywają wyposażone w oświetlenie, programy mycia, a nawet...
radio.
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Aby płacić mniej za wodę
Proekologiczne rozwiązania w bateriach
łazienkowych i spłuczkach WC pozwalają
ograniczyć zużycie wody nawet o 50%. Przekłada
się to oczywiście na niższe rachunki i oszczędności
w domowym budżecie.
MAŁGORZATA
NIETUPSKA
redaktor naczelna
magazynu „Świat
łazienek i kuchni”

W skali roku to nawet ok. 200-300 zł na jedną
osobę!
Chcemy żyć komfortowo. Codzienny natrysk
czy relaks w wannie to dla nas oczywistość,
z której nie sposób zrezygnować. Każdą baterię
w łazience uruchomiamy co najmniej kilkanaście razy dziennie. Ta liczba zwiększa się, gdy
rodzina jest liczna... Odkręcenie kurka to zwykle
minimum kilka litrów wody. Do tego trzeba doliczyć wodę potrzebną do spłukiwania sedesu.
Rachunki zaś płacimy nie tylko za samą wodę,
ale także ścieki i energię elektryczną potrzebną
do jej podgrzania.
Czas więc zmienić przyzwyczajenia, a podczas
wymiany armatury w łazience wybrać proekologiczne rozwiązania.
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UMYWALKA

WANNA I PRYSZNIC
- Jeżeli lubisz wypoczywać w pachnącej pianie
w wannie, wybierz model o pojemności do 200
l. Komfort będzie taki sam, ale do wanny nalejesz mniej wody i nawet tego zauważysz.

- Polecam baterie z EKOrozwiązaniami. Do wyboru są: termostaty (ograniczają temperaturę
wody do ustawionego wcześniej poziomu),
perlatorami (napowietrzają wodę, sprawiając,
że strumień wydaje się większy), ograniczniki
wypływu (redukują ilość wypływających litrów
nawet o 50%), blokady (przyciski ograniczające
strumień i temperaturę wody), uchwyty z kilkustopniową regulacją (zwiększenie strumienia
jest sygnalizowane lekkim oporem).

- Prysznic w wannie? Zainstaluj baterię wan-

- Umywalkę będziesz myć rzadziej, a co za tym

nowo-prysznicową z regulacją wypływu albo

idzie, zużywać mniej wody, jeśli wybierzesz mo-

termostatyczną. Gdy nie chcesz demontować

del ze szkliwem zapobiegającym osadzaniu się

starej armatury, wymień rączkę prysznicową na

zabrudzeń.

model z ogranicznikiem strumienia.
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- W kabinie nie trzeba przesadzać z przykręcaniem kurków. Warunek – trzeba mieć baterię z napowietrzaniem albo ogranicznikiem wypływu. Strumień z takiej baterii jest wizualnie podobny do wypływającego ze standardowego modelu, ale zużycie wody spada drastycznie.
- Do kabiny możesz też wybrać inne baterie oszczędzające wodę: termostatyczne albo z regulacją
przepływu.

SEDES, BIDET, PISUAR
- Codziennie do spłukania sedesu potrzeba ok. 35 l wody na osobę. Rachunki skutecznie ograniczają
dwuprzyciskowe spłuczki oraz z funkcją stop.
- Baterie bidetowe też mają rozwiązania EKO. To modele np. termostatyczne oraz z kilkustopniową

MAŁGORZATA
NIETUPSKA
redaktor naczelna
magazynu „Świat
łazienek i kuchni”

regulacją wypływu.
- Jeśli chcesz mieć w domu pisuar, weź pod uwagę modele ze spłukiwaniem w granicach litra wody.
Nowość to pisuary, które... nie potrzebują w ogóle wody (mają specjalną konstrukcje syfonów).
- Ceramika (sedes, bidet) z powłokami zapobiegającymi osadzaniu się zabrudzeń, ograniczają częstotliwość czyszczenia, czyli także potrzebnej do tego wody.

Raport Specjalny - Ceramika łazienkowa

www.skapiec.pl

48

O raportach
Skąpiec.pl
Analiza preferencji zakupowych użytkowników porównywarki Skąpiec.pl jest próbą zmierzenia i opisania zachowań oraz
preferencji korzystających niej Internautów. Dzięki treściom
zawartym w raportach, producenci i sprzedawcy mogą lepiej
rozpoznać potrzeby kupujących, a także precyzyjniej
ustalać cele sprzedażowe. Dostają oni bowiem informację, któ-

Kontakt w sprawach związanych
z raportami Skąpiec.pl

poszukiwane przez użytkowników jednego z największych ser-

MARTA BILIŃSKA

wisów e-commerce w Polsce.

Specjalista ds. PR

Wydawnictwa specjalne Skąpiec.pl to cenne źródło informa-

m.bilinska@skapiec.pl

cji nie tylko dla producentów, ale również dla konsumentów,

Tel: 71 / 79-45-992

re produkty czy też jakie konfiguracje produktów są najczęściej

którzy z roku na rok coraz chętniej korzystają z usług sklepów
internetowych. Właśnie z myślą o miłośnikach zakupów online,
mi o krótkie poradniki zakupowe oraz wypowiedzi specjalistów

MONIKA KAMIŃSKA

z omawianej tematyki.

Młodszy specjalista ds. PR

raporty specjalne Skąpiec.pl wzbogacone zostały między inny-

m.kaminska@skapiec.pl
tel: 71/79-45-992
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