
kiej ochrony na całej powierzch-
ni ściany – aż do sufitu.

Jak wykonać 
izolację w miej-
scu przeznaczo-
nym na kabinę 
prysznicową? 

Przede wszystkim należy za-
dbać o prawidłową instalację 
kanalizacyjną w podłodze. Po-
sadzka wewnątrz prysznica 
może znajdować się na nie-
co niższym poziomie niż po-
wierzchnia podłogi w łazience 
lub - w odważniejszej wersji 
- mogą być one zrównane. Pod-
łączenie i odpływ kanalizacji 
musi się mieścić w grubości 
stropu i podkładu podłogowego 
lub podłogi na gruncie. Z kolei 
odpływ z natrysku powinien 
znajdować się wyżej niż miej-
sce, gdzie następuje połącze-
nie z pionem kanalizacyjnym.

Mając pewność, że instala-
cja kanalizacyjna przygotowa-
na jest prawidłowo, można 
przystąpić do izolacji ścian i 
podłogi. Posłużyć mogą do 
tego nowe produkty ATLAS: 
hydroizolacja Woder W oraz 
akcesoria uszczelniające z se-
rii Hydrobrand, których użycie 
umożliwi wykonanie elastyczne-
go zabezpieczenia powierzchni 
ścian, jak i naroży, krawędzi i 
podobnych trudno dostępnych 
miejsc.

Hydroizolacja w postaci płynnej 
folii elastycznej jest produktem 
gotowym do użycia – wystar-
czy otworzyć opakowanie i po 
przemieszaniu nakładać na 
podłoże. Jest to bardziej eko-
nomiczna opcja od produktów 
dwuskładnikowych i jednocze-
śnie jest łatwa w użyciu. Sto-
suje się ją do izolowania za-

równo powierzchni pionowych, 
jak i poziomych – czyli ścian i 
podłóg. Przy izolowaniu miejsc 
szczególnych sprawdzają się 
z kolei akcesoria Atlas Hydro-
brand. Naroża, powierzchnie 
przy krawędziach przejść rur 
instalacyjnych – wszystkie te 
kłopotliwe miejsca pokrywa się 
przyczepną i elastyczną taśmą 
lub pierścieniami, a następnie 
nakłada kolejną warstwę pro-
duktu. 

Co jeszcze możemy zrobić, by 
zminimalizować ryzyko przedo-
stawania się wody pod płytki 
łazienkowe? Kluczem do funk-
cjonalnej łazienki jest także 
dobra wentylacja pozwalająca 
na swobodny przepływ powie-
trza. W dużych, przestronnych 
łazienkach znakomicie spraw-
dza się ogrzewanie podłogowe, 
które nie tylko szybciej wysuszy 
pozostałości wody po kąpieli, 
ale także przyjemnie ogrzeje 
posadzkę. 

stoiska w obiektywie

Montex

Na tegoroczne targi firma „Mera” przygotowała sporo inte-
resujących nowości. Są to głównie aranżacje, które podą-
żają za modą i najnowszym designem. W Gliwicach firma 
wystawia schody dywanowe, które dzięki nowoczesnej 
stylizacji, są obecnie na topie. Na stoisku „Mery” można 
również podziwiać imponujące schody wykonane z drzewa 
bambusowego. - Klienci coraz częściej pytają o schody 
z drewna bambusowego, ponieważ na rynku pojawiły się 
już podłogi z tego materiału – tłumaczy przedstawiciel 
„Mery”. Firma oferuje także schody z innych sprawdzo-
nych egzotycznych drewien – głównie merbau i sapelli.
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Rolety „dzień i noc“ to główna propozycja zabrzańskiej 
firmy „Montex”. Wszystkie produkty dostępne są w naj-
bardziej ekskluzywnych kolorach. Jak zapewnia kierownic-
two firmy, największą popularnością cieszą się rolety w 
kolorach: brązowym oraz bordowym. W tym roku „Montex” 
promuje absolutną nowość, kierowaną głównie do mło-
dzieży – rolety we wzór „@”, kojarzący się z internetem. 
Firma produkująca i sprzedająca rolety oraz żaluzje na ryn-
ku pojawiła się w 1993 roku.
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Mera

Xella

Po kilku latach przerwy, „Xella” powraca na gliwickie targi 
z zamiarem promowania ściany jednowarstwowej. - Kła-
dziemy nacisk na murowanie w pełnym systemie, z nad-
prożami i ciepłymi bloczkami – zapewniają przedstawicie-
le firmy. „Xella Polska” na krajowym rynku pojawiła się w 
2004 roku. Powstała dzięki połączeniu dwóch organizacji, 
zajmujących się produkcją i dystrybucją wyrobów Ytong 
oraz Silka, używanych w budownictwie do wznoszenia 
ścian. 
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Prysznic pozytywnie działa na 
zmysły i poprawia nastrój, pod 
warunkiem, że nie musimy 
martwić się jego awariami – 
unikniemy ich, jeśli spełnione 
zostaną pewne standardy przy 
jego budowie i instalacji. 

ZASADA PIERW-
SZA: kabina 
prysznicowa 
i powierzchnia 
wokół niej muszą 
być odpowiednio 
zabezpieczone 
przed wilgocią.
Przy wykańczaniu łazienki coraz 
częściej całkowicie rezygnuje 
się z brodzika, w jego miej-
sce kładąc płytki ceramiczne 
z odpowiednio przygotowanym 
odpływem. Takie rozwiązanie 
daje swobodę wyboru rozmia-
ru i kształtu budowanej kabi-
ny i ułatwia korzystanie z niej 
osobom starszym. Dodatkowo 
prysznic może zostać umiesz-
czony w dowolnie wybranym 
przez nas miejscu - np. w rogu 
pomieszczenia lub we wnęce - 
co daje nam większe możliwo-
ści aranżacji naszego łazienko-
wego imperium.

Rezygnacja z bro-
dzika wiąże się  
z dużo większym 
narażeniem po-
wierzchni podło-
gowej oraz ścian 
na działanie wody. 
Wystarczy niewielka ilość wil-
goci w niezabezpieczonych 
miejscach, by doszło do za-
lania sąsiada lub powstania 
nieestetycznego i groźnego dla 
zdrowia grzyba. Stąd tak istot-
na w łazience jest dokładna 
izolacja powierzchni pod płytka-
mi. Skutki jej braku mogą być 
widoczne już po kilku latach, 
narażając nas na poniesienie 
poważnych kosztów. 

Znając rozkład łazienki i przy-
mierzając się do rozmieszcze-
nia instalacji wodnych, w pierw-
szej kolejności należy wyzna-
czyć strefę mokrą, najbardziej 
narażoną na działanie wody lub 
pary wodnej oraz strefę suchą, 
w obrębie której ryzyko przedo-
stania się wilgoci jest znacznie 
mniejsze. 
Na negatywny wpływ wody 
najbardziej narażona jest po-
wierzchnia podłogowa wraz 
z fragmentem ścian do 10 
cm ponad posadzkę, a także 
obszar wokół kabiny. Ściany 
umieszczone w strefie mokrej 
powinny być zabezpieczone izo-
lacją sięgającą co najmniej kil-
kanaście centymetrów powyżej 
baterii lub miejsca zamocowa-
nia słuchawki prysznicowej. Nie 
zaszkodzi też zastosowanie ta-

Żadnych przecieków

Jego zalety znamy doskonale – relaksuje, pomaga uśmierzyć ból, nie-
kiedy ma właściwości lecznicze. Znany jest też jako najbardziej ekono-
miczna forma kąpieli, pozwalająca oszczędzić między 20 a 30% wody, 
którą zużylibyśmy w czasie kąpieli w wannie. 

Prysznic 
pozytywnie 

działa na zmysły 
i poprawia nastrój,


