
Brodzik czy wanna – co wybrać?

Minimum 8m2 powinna wynosić powierzchnia łazienki, by zamontować w niej zarówno kabinę  
prysznicową, jak i wannę. Jeśli jednak musisz (lub chcesz) poszukać kompromisu lub wybrać tylko  
jedno z rozwiązań, rozważ razem z nami wszystkie plusy i minusy.

WIELKOŚĆ MA ZNACZENIE

Wanna sprawdzi się w łazience o powierzchni większej niż 4m2. Z drugiej strony, na rynku istnieją modele, które idealnie wpasowują się 
nawet w niewielkie wnętrza – np. wanny narożne (asymetryczne i symetryczne). Decydując się na brodzik z kabiną, najbardziej optymalnym 
miejscem montażu, w przypadku małej łazienki, będzie narożnik ścian. Jeśli Twoja łazienka jest średniej wielkości, możesz umieścić w niej 
zarówno wannę, jak i kabinę (w narożnikach lub przy ścianie). Najwięcej przestrzeni potrzebują kabiny i wanny wolnostojące, które lokuje się 
na ogół w centralnym punkcie pomieszczenia, dlatego polecane są właścicielom przestronnych łazienek. Pamiętaj, że do modeli wolnostoją-
cych trzeba doprowadzić instalację w podłodze.

EKONOMIA KĄPIELI

W kwestii kosztów codziennych kąpieli, prysznic okazuje się tańszym rozwiązaniem od wanny. W ciągu 10-minutowej kąpieli pod pryszni-
cem, zużyjesz ok. 60 litrów wody. Napełnienie wanny wymaga nawet 300 litrów wody - tym samym rosną koszty odprowadzenia ścieków. 
Jeśli jesteś miłośnikiem długich kąpieli w wannie, a jednocześnie zależy Ci na redukcji kosztów, wybierz model o asymetrycznym, zwężanym 
kształcie oraz o właściwościach termoizolacyjnych – nie będziesz musiał dolewać gorącej wody, by utrzymać pożądaną temperaturę.

PREFERENCJE I POTRZEBY

Wybór między brodzikiem a wanną powinieneś poprzedzić analizą potrzeb i upodobań – zarówno Twoich, jak i mieszkających z Tobą osób. 
Wanna polecana jest rodzicom z małymi dziećmi. Maluchy uwielbiają ciepłe kąpiele w towarzystwie ulubionych zabawek. Wannę powinny 
zakupić także osoby, które potrzebują regularnych kąpieli, zwłaszcza leczniczych. Wanna umożliwia ponadto wykąpanie psa czy wypranie 
większych partii tkanin. Młodzież i osoby aktywne fizycznie preferują krótkie i częste kąpiele pod prysznicem. Odpowiednio dobrana kabina 
prysznicowa i niski brodzik o właściwościach antypoślizgowych, zapewnią komfortową i bezpieczną kąpiel seniorom oraz osobom z trudno-
ściami w poruszaniu się.



Życzymy wiele satysfakcji z użytkowania łazienki
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KOMFORT UŻYTKOWANIA

Warto wiedzieć, że obecnie zarówno wanny, jak kabiny prysznicowe mogą posiadać m.in. funkcję hydromasażu i specjalne siedzisko, dlatego 
komfort i luksus kąpieli staje się porównywalny w przypadku obu rozwiązań. Montaż kabiny nie musi odbierać Twojemu dziecku przyjem-
ności kąpieli. Wystarczy, że zainstalujesz głęboki brodzik (ok. 30cm). Jeżeli nie jesteś zwolennikiem brodzików, możesz z niego całkowicie 
zrezygnować, montując kabinę typu walk-in. Warto wiedzieć, że ze względu na kształt, łatwiej utrzymać w czystości wannę.
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Jeśli nadal masz dylemat, które rozwiązanie będzie odpowiedniejsze do Twojej łazienki, postaw na kompromis, wybierając wannę  
z armaturą wannowo-prysznicową i montując na rancie parawan. Ścianki wykonane z hartowanego szkła zapewnią trwałość  
i bezpieczeństwo użytkowania, a odpowiedni wzór zadba o Twoją intymność w trakcie kąpieli. Co więcej, wanna z parawanem  
okazuje się często znacznie tańsza niż kabina prysznicowa z brodzikiem.


