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Dopasuj kabinę 
do swojej łazienki

Przez ponad 10 lat naszej pracy rozmawialiśmy z ty-

siącami Klientów i poznaliśmy setki trudności, z ja-

kimi borykają się podczas projektowania łazienek. 

Na podstawie naszych wspólnych doświadczeń 

opracowaliśmy katalog, w którym przedstawiamy 

najczęściej spotykane problemy aranżacyjne. 

Wieloletnia praktyka pozwoliła nam opracować 

różnego rodzaju niestandardowe rozwiązania, 

które pozwalają w pełni spersonalizować kabinę 

prysznicową i zrealizować najbardziej nietypowy 

projekt wnętrza.

Należy dokonać dokładnego pomiaru miejsca przezna-

czonego na kabinę. Zalecamy skorzystać z usług Cer-

tyfi kowanych Instalatorów Radaway. Aktualny wykaz 

instalatorów znajdą Państwo na www.radaway.pl.

Termin wykonania kabin niestandardowych 

wynosi do 4 tygodni.

Prosimy pamiętać, że nie wszystkie modele kabin 

wykonujemy na wymiar. Oferta dotyczy jedynie 

kabin oznaczonych w Katalogu Produktów 

Radaway symbolem przedstawionym obok.
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Wszystkie kabiny niestandardowe Radaway 

pokryte są specjalną powłoką Easy Clean.

Skuteczna ochrona
 

Powłoka EasyClean gwarantuje:

 » mniejszą ilość zanieczyszczeń osadzających się

na powierzchni szkła oraz ich łatwe usunięcie,

 » oszczędność czasu poświęconego na czyszczenie kabiny,

 » oszczędność środków czystości – do czyszczenia wystar-

czy jedynie środek do pielęgnacji kabin Glass Cleaner 

oraz miękka, wilgotna ściereczka.

Środki do
pielęgnacji kabin

Powłoka

Szkło z powłoką Szkło bez powłoki
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Montaż na brodziku
– wymiar zewnętrzny brodzika (wymiary X i Y)

Kabbiinna moontowana bez brodzika – wymiar 
zewwnnęętrzznny kabiny przypada na krawędzi 
płłyyttek//fuuddze (wymiary A1 i A2)

1

2222

Wymiary A1 i A2 to wymiary ze-

wnętrzne kabiny (licząc od ściany 

do zewnętrznego obrysu profi lu lub 

klamry). Jeżeli chcą Państwo, aby 

zewnętrzna krawędź profi lu kabiny 

prysznicowej była zamontowana 

na krawędzi płytek/fudze, nasi 

konstruktorzy pomogą Państwu 

dopasować odpowiednie wymiary 

kabiny niestandardowej (profi le 

kabiny będą zamontowane przy 

granicy płytek).

W przypadku produktów monto-

wanych na brodziku, kabina będzie 

dopasowana do jego gabarytów 

(standardowo zewnętrzna krawędź 

profi lu kabiny jest odsunięta od 

krawędzi brodzika).

W przypadku zamówienia niestan-

dardowej kabiny montowanej na 

brodziku, wystarczy jako X i Y podać 

wymiary liczone od ściany do ze-

wnętrznych krawędzi brodzika.

Kupując kabinę prysznicową warto pamiętać, że istnieją róż-

ne sposoby montażu pozwalające osiągać odmienne efekty 

estetyczne. Kabinę możemy zamontować na brodziku lub 

bezpośrednio na podłodze – z linią szyby bądź krawędzią 

profi lu wzdłuż granicy płytek.
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fot. 2. Kabina z listwą progową

fot. 1. Kabina bez listwy progowejprzypada na krawędzi płytek/fudze (wymiary X2 i Y2)3
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Wymiary X2 i Y2 to wymiary liczone od 

ściany do linii szyby kabiny. Jeżeli chcą Pań-

stwo, aby linie szyb w kabinie były zamon-

towane na łączeniu płytek (przebiegały 

wzdłuż fugi), nasi konstruktorzy pomogą 

Państwu dopasować odpowiednie wymia-

ry kabiny niestandardowej (linie szyb będą 

przebiegały wzdłuż granicy płytek). 

W przypadku montażu bezpośrednio na podłodze istnieje możliwość zamówienia kabiny 

bez listwy progowej (należy to zaznaczyć w zamówieniu). W takim przypadku uszczelka 

pozioma będzie wyższa. 
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Nawet w małej łazience możliwe jest wydzielenie kilku stref użyt-

kowych – w tym przypadku ozdobna ścianka działowa wyznacza 

granicę między częścią umywalkową i natryskową. W pierwszej czę-
ści urządziliśmy strefę szybkiego mycia z lustrem i umywalką. Pod 
długim blatem znajduje się sporo miejsca, np. na pralkę i kosz na 

brudną bieliznę. W części kąpielowej znalazła się niestandardowa 

kabina Almatea KDJ, która daje poczucie wyodrębnienia osobnej 
przestrzeni. Zamontowana na murku tafl a z hartowanego szkła nie 
przytłacza łazienki tak, jak pełna ściana.

Wariant dostępny w seriach:
Carena, Eos, Fuenta, Almatea, Essenza, 
Torrenta, Treviso, Premium Plus

SYTUACJA 1

Ścianka działowa

Wyzwanie
Elegancko, ale z surową nutą – tak swoją przyszłą 
łazienkę wyobrażała sobie Klientka. Aranżacja 
łazienki o ograniczonej powierzchni w estetyczny 
i wygodny sposób może być nie lada wyzwaniem. 
Różnego rodzaju ścianki czy przepierzenia pozwa-
lają na podział pomieszczenia na strefy funkcjo-
nalne, a także na poprawę jego proporcji.
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Rozwiązanie zaprezentowane 
na przykładzie serii Almatea
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Aby łazienka na poddaszu zyskała więcej przestrzeni i była funkcjo-
nalna, warto wykorzystać  wnęki i uskoki ścian. Jeżeli są wystarcza-

jąco duże, najlepszym rozwiązaniem jest montaż kabiny pryszni-

cowej. W tym przypadku zdecydowaliśmy się na niestandardowe 
drzwi wnękowe Eos DWS otwierane zarówno na zewnątrz, jak i do 
wewnątrz. Drzwi prysznicowe docięte do skosu pozwalają w spo-
sób optymalny wykorzystać małą łazienkę, w której jest zbyt ciasno 

na pełnowymiarową kabinę lub wydzielenie miejsca na prysznic.

Wariant dostępny w seriach:
Euphoria, Carena, Eos, Eos II, Fuenta, 
Almatea, Essenza, Torrenta

Wyzwanie

Dość nietypowy kształt pomieszczenia oraz 
utrudniające komunikację skosy dachowe – te 
cechy łazienki na poddaszu postawiły przed auto-
rami projektu spore wyzwanie. Skosy i poziome 
belki podtrzymujące dach, choć nadają wnętrzu 
wyjątkowego charakteru, zabierają powierzchnię 
użytkową i tym samym zmniejszają przestrzeń.

SYTUACJA 2

Wnęka pod skosem
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Rozwiązanie zaprezentowane 
na przykładzie serii Eos
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Łazienka na poddaszu ma wyjątkowy klimat. Aby była ustawna 

i funkcjonalna, trzeba odpowiednio zagospodarować miejsce pod 
skosami. Stawiając na komfort i użyteczność, projektanci i inwe-
storzy zdecydowali się na dużą i wygodną kabinę niestandardową 
Euphoria Walk-in wykonaną na zamówienie, w której ściana została 

docięta do skosu. 

Wariant dostępny w seriach:
Euphoria, Espera, Carena, Eos, Eos II, 
Fuenta, Almatea, Essenza, Torrenta, 
Twist, Premium Plus

Wyzwanie

Łazienka uchodzi za najtrudniejsze do urządzenia 

pomieszczenie na poddaszu. Kłopotliwe skosy 
znacznie utrudniają jej aranżację, co jednak 
nie oznacza braku możliwości zaprojektowania 

funkcjonalnej łazienki.

SYTUACJA 3

Łazienka 
na poddaszu
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Rozwiązanie 
zaprezentowane 

na przykładzie 
serii Euphoria
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Łazienka nie musi być duża, by zaspokoić potrzeby zwolenników 

zarówno wanny, jak i prysznica. Zmieszczenie obu urządzeń w tej 
przestrzeni nie stanowiło problemu dzięki wykorzystaniu niestan-

dardowej kabiny Fuenta KDJ i osadzeniu jednej ściany natrysku na 

wannie. Dzięki temu zadbaliśmy o funkcjonalne i ergonomiczne 
pomieszczenie, a tego typu zabudowa praktykowana jest zarówno 
w łazienkach mniejszych, jak i tych bardziej przestronnych.

Wariant dostępny w seriach:
Carena, Eos, Fuenta, Almatea, Essenza, 
Torrenta, Treviso, Premium Plus

Wyzwanie

Inwestorzy to małżeństwo, które pragnę-
ło zaprojektować łazienkę dostosowaną 
do potrzeb każdego z nich z osobna (ona 
uwielbia długie kąpiele, on natomiast 
szybki prysznic). Wanna czy kabina prysz-
nicowa? To częsty dylemat, kiedy urządza-
my łazienkę, zwłaszcza jeśli wnętrze jest 
ciasne i mało ustawne.

SYTUACJA 4

Łazienka z wanną 
i prysznicem #1
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Rozwiązanie zaprezentowane 
na przykładzie serii Fuenta
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Aby spełnić wymagania inwestora, zdecydowaliśmy się na kabinę 

Premium Plus z podwójnymi drzwiami umożliwiającymi komforto-
we wejście. Umiejscowienie ścianki bocznej na wannie pozwoliło 
stworzyć jedną, wyraźnie zaznaczoną strefę kąpielową. Ze względu 
na głębokość kabiny prysznicowej konieczne było wycięcie w ścian-

ce bocznej narożnika w kształcie prostokąta.

Wariant dostępny w seriach:
Euphoria, Espera, Carena, Eos, 
Eos II, Fuenta, Almatea, Essenza, 
Torrenta, Twist, Premium Plus

Wyzwanie

Inwestor pragnął zaaranżować na nowo swoją starą 

łazienkę. Zależało mu na zamontowaniu zarówno 
przestronnej kabiny prysznicowej, jak i wygodnej 
wanny. O pomoc w rozplanowaniu tych elementów 

inwestor zwrócił się do nas. Główne wyzwanie stano-

wił pion kanalizacyjny znajdujący się tylko na jednej 
ścianie.

SYTUACJA 5

Łazienka z wanną 
i prysznicem #2
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Rozwiązanie zaprezentowane 
na przykładzie serii Premium Plus
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Mała łazienka wymaga optymalnego wykorzystania przestrzeni, 
a jej aranżacja musi być starannie przemyślana. Warto wykorzystać 

każdą, nawet najmniejszą zastaną wnękę. W zależności od roz-

miarów i miejsca, w którym się znajdują, mogą one pełnić różne 
funkcje, ale nawet w niewielkiej wnęce można zamontować kabinę 
prysznicową. Ciekawym sposobem jest wykorzystanie kabiny 

niestandardowej z profi lem montowanym do czoła lub boku ściany 

(szczegóły na str. 17). W tym przypadku wybór padł na kabinę 
Torrenta KDJ, której drzwi pozbawione są ram, co daje wrażenie 
delikatności i przejrzystości. Przezroczyste kabiny bez aluminio-

wych ram nadają pomieszczeniu płynności i lekkości, a tym samym 
powiększają je optycznie.

Wariant dostępny w seriach:
Euphoria*, Espera*, Carena*, Eos, Eos II, 
Fuenta, Almatea, Essenza, Torrenta, 
Treviso*, Twist*, Premium Plus* 

Serie kabin oznaczone * mają możliwość montażu 

tylko do czoła ściany; pozostałe zarówno do czoła, 
jak i do boku ściany.

Wyzwanie
Prezentowana łazienka mieści się w nowo wy-
budowanym bloku i ma pełnić funkcję głównej 
łazienki dla rodziny 2+1. Mieszkanie nie jest duże, 
więc łazienka, oprócz swego głównego przezna-
czenia, pełni funkcje małej pralni oraz pomiesz-
czenia gospodarczego.

SYTUACJA 6

Mała wnęka 
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Rozwiązanie zaprezentowane 
na przykładzie serii Torrenta

Montaż profi lu do boku ściany

Montaż profi lu do czoła ściany
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Urok łazienki można wydobyć nie tylko za pomocą efektownych 

mebli, dekoracji czy światła, ale również z udziałem architekto-
nicznych detali, jakimi są odsłonięte drewniane lub stalowe słupy 
czy belki konstrukcyjne. Te stojące na środku pomieszczenia mogą 

pełnić różne role – wieszaków na ręczniki, miejsca do zawieszenia 

umywalki czy miski ustępowej. Natomiast te zlokalizowane bliżej 
ścian warto wykorzystać jako jeden z elementów wyposażenia 
wnętrza. Umiejętne obudowanie słupa drzwiami wnękowymi 

Eos II DWJ oraz ścianką Carena nadaje mu dodatkowy, praktyczny 
sens. Słup konstrukcyjny stał się integralną częścią kabiny pryszni-
cowej, która bardzo ciekawie prezentuje się we wnętrzu.

Wariant dostępny w seriach:
Euphoria, Eos, Eos II, Fuenta, 
Almatea, Essenza, Torrenta, Twist.
Ścianki dostępne w seriach:
Carena, Premium Plus

Wyzwanie
Największe wyzwanie w łazience prezentowanej 
obok stanowił słup konstrukcyjny, który spędzał 
sen z powiek inwestora. Udało nam się jednak 
przekonać Klienta, że słup nie musi być szpecą-
cym elementem architektonicznym.

SYTUACJA 7

Słup konstrukcyjny
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Rozwiązanie zaprezentowane 
na przykładzie serii Eos II
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Głównym wyzwaniem, które przedstawił inwestor, było umiesz-

czenie wszystkich elementów łazienki bez zmian, w tych samych 
miejscach, w których znajdowały się na planie budowlanym.  

Aby można było swobodnie otwierać drzwi kabiny prysznicowej, 

trzeba było zaprojektować kabinę Eos II KDS o niestandardowych 
wymiarach. Jej drzwi otwierają się zarówno do środka, jak i na 
zewnątrz, nie kolidując z wiszącą miską WC.

Wariant dostępny w serii
Eos II

Wyzwanie
Klient poprosił nas o pomoc w doborze kabiny 
prysznicowej w łazience, w której toaleta znajdo-
wała się w bliskim sąsiedztwie strefy kąpielowej. 

Planując wyposażenie łazienki, jesteśmy często 
uzależnieni od jej stałych elementów. Jednym 
z nich jest położenie pionu kanalizacyjnego, 

który często wymusza lokalizację poszczególnych 

sprzętów.

SYTUACJA 8

Ceramika łazienkowa 
zbyt blisko strefy kąpielowej #1
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Rozwiązanie zaprezentowane 
na przykładzie serii Eos II
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Okazuje się, że mała łazienka nie musi być niewygodna. 

Odpowiednio dobrane elementy wnętrza umożliwią bezkolizyjne 
wykonanie codziennych domowych obowiązków, ale również 
pozwolą nacieszyć się chwilą relaksu. Wykorzystanie kabiny nie-

standardowej Carena DWJ umożliwiło dopasowanie się do układu 

wnętrza. Drzwi prawe, otwierające się do wewnątrz, nie kolidują 
z zamontowaną obok wiszącą umywalką i pozwalają na bezproble-
mowe użytkowanie. Relingowy uchwyt umożliwia również powie-
szenie ręcznika na zewnątrz tak, aby zawsze był pod ręką.

Wariant dostępny w seriach:
Eos, Carena

Wyzwanie

W tym projekcie łazienki, 
mocno ograniczonej 
w ustawieniu, podstawo-
wym problemem było zbyt 
bliskie położenie umywalki 
w stosunku do strefy kąpie-
lowej. Planując usytuowanie 
sprzętów w łazience należy 
zaplanować niezbędną ilość 
wolnej przestrzeni, aby 
zapewnić sobie wygodne 
użytkowanie.

SYTUACJA 9

Ceramika łazienkowa 
zbyt blisko strefy kąpielowej #2
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Rozwiązanie zaprezentowane 
na przykładzie serii Carena
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Zaproponowaliśmy model oparty na serii Euphoria DWJ+S, która 
przypadnie do gustu wszystkim zwolennikom prysznicowych kąpie-
li. W celu zwiększenia komfortu, zdecydowaliśmy się na poszerze-

nie wygodnego i funkcjonalnego siedziska tak, by wychodziło poza 
przestrzeń kabiny. Dodatkowa powierzchnia może być miejscem na 
odłożenie ręcznika lub rzeczy osobistych.

Wariant dostępny w seriach:
Euphoria, Eos, Eos II, Fuenta, Almatea, 
Essenza, Torrenta

Wyzwanie

Inwestorzy – małżeństwo 
w podeszłym wieku – 
zwrócili się do nas z prośbą 
o pomoc w dobraniu 

kabiny prysznicowej do 
wyremontowanej łazienki. 
Ich jedynym wymogiem 

było postawienie siedziska 

natryskowego w kabinie.

SYTUACJA 10

Siedzisko w kabinie
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Rozwiązanie zaprezentowane 
na przykładzie serii Euphoria
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Podstawowym wymogiem nie tylko w łazience, ale i w całym 
mieszkaniu osoby starszej, jest zachowanie jednego poziomu 

podłogi. Z tego powodu wybraliśmy brodzik podpłytkowy 

Radadrain, umożliwiający swobodny dostęp do strefy 
prysznicowej. Obszerne drzwi kabiny niestandardowej 
Eos II DWD+S otwierane zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz 

zapewniają komfortowe wejście i maksymalne bezpieczeństwo. 

Naturalnym wyborem był wariant kabiny bez listwy progowej, 
która umożliwia swobodne korzystanie bez pokonywania bariery 
wysokości. 

Wariant dostępny w serii
Eos II

Wyzwanie

Prezentowana obok łazienka ma służyć starszej 
osobie, która ze względów bezpieczeństwa posta-
nowiła zastąpić wannę wygodną kabiną pryszni-
cową. W starszym wieku nawet proste czynności 
zaczynają sprawiać trudność, a aranżacja łazienki 
dla seniora może być nie lada wyzwaniem.

SYTUACJA 11

Łazienka dla 
starszej osoby
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Rozwiązanie zaprezentowane 
na przykładzie serii Eos II
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Konfi gurator kabin 
niestandardowych

Wejdź na www.radaway.pl i skorzystaj z naszego 

konfi guratora. Zbuduj kabinę odpowiadającą wła-

snym preferencjom, poznaj jej szacunkową cenę

i wygeneruj formularz zamówienia.

DOPASUJ KABINĘ 
DO SWOJEJ ŁAZIENKI
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Dopasuj kabinę 
do swojej łazienki
Skorzystaj z oferty „Radaway na miarę” i wybierz jeden z wariantów kabiny niestandar-

dowej. Dostosuj kabinę do własnych preferencji i stwórz przestrzeń, w której poczujesz 

się komfortowo.

seria Espera

seria Euphoria

seria Carena
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seria Premium Plus

serie: Fuenta, Almatea, Essenza, Torrenta

seria Treviso seria Twist

seria Eos seria Eos II
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Notatki



SANIKA
Jasin, ul. Rabowicka 59 

62-020 Swarzędz
www.sanika.pl

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski:

Firma Radaway dokłada wszelkich starań, by zapewnić maksymalną dokładność i aktualność informacji publikowanych w jej materiałach. Wydawca nie ponosi 

odpowiedzialności za błędy składu i druku. Zaprezentowane na zdjęciach kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych w wyrobach gotowych. 
Jeśli mają Państwo jakieś pytania bądź wątpliwości, prosimy o kontakt.

Dział kabin niestandardowych
tel. +48 61 66 33 427 
niestandardowe@radaway.pl

Radaway Sp. z o.o.
Jasin, ul. Rabowicka 59 

62-020 Swarzędz, Poland
www.radaway.pl


