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Okno w łazience - czy to ma sens?

Łazienka jest pomieszczeniem które znajdziemy w każdym domu. Na pewno powinna zapewnić nam poczucie
intymności i prywatności. Ważne, by gwarantowała nam też pełen komfort, gdyż to w niej szykujemy się każdego
poranka i relaksujemy w wannie czy pod prysznicem po ciężkim dniu. Czy zatem warto postawić na okno w łazience?

Mieszkańcy starego budownictwa czy też bloków mieszkalnych nie muszą stawiać czoła dylematowi, czy w łazience
powinni mieć okno. Projektanci narzucili ich brak, planując łazienkę oraz toaletę wewnątrz mieszkań, tworząc tzw.
„ślepe”, zabudowane pomieszczenia. Obecnie jednak, w nowoczesnych projektach domów i mieszkań, łazienki z
dostępem do naturalnego światła stają się coraz bardziej powszechne. Wciąż jednak część budujących wzbrania się
przed montowaniem okna w łazienkach. Czy zatem posiadanie przeszklenia w tym pomieszczeniu ma sens?
Więcej naturalnego światła, czyli więcej ciepła i komfortu
O tym, że światło, pobudzając produkcję serotoniny w organizmie, wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie, wiemy
już od dawna. Im jest go więcej, tym czujemy się lepiej i pozytywniej. Niewielu jednak z nas naprawdę zdaje sobie
sprawę, że światło naturalne może odpowiadać także za dużą oszczędność.
Posiadanie okna w łazience to duża oszczędność w domowym budżecie. Po pierwsze okno wpuszcza do wnętrza
naturalne światło słoneczne, dzięki czemu za dnia nie musimy używać sztucznego oświetlenia. Po drugie wpadające
promienie słoneczne świetnie dogrzewają pomieszczenie, co daje możliwość dodatkowych oszczędności na
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ogrzewaniu. Oszczędność ta jest naprawdę znaczna, zwłaszcza gdy patrzymy na okres kilkunastu lat, w trakcie których
okna powinny spełniać swoją funkcję.
Zgromadzone w ten sposób fundusze można przeznaczyć na przyjemności lub upominki, jak np. kosmetyki. I z tym
wiąże się kolejna zaleta posiadania okien w łazience. W naturalnie rozświetlonym pomieszczeniu makijaż wychodzi
dokładniejszy i bardziej naturalny.
– Obecnie za sprawą rozwoju technologii możemy w większym stopniu korzystać z darów natury. Dlatego też w
OKNOPLAST proponujemy okna Prolux wpuszczające do pomieszczenia nawet do 22% więcej światła. Okno to
pozwala lepiej doświetlić naturalnie wnętrze oraz zapewnić oszczędności na rachunkach za prąd i ogrzewanie.
Wszystko to za sprawą węższych profili okiennych – tłumaczy Mike Żyrek, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w
OKNOPLAST.
Intymność i prywatność w cenie
Myśląc o łazience, przede wszystkim chcielibyśmy, by była to dla nas oazą intymności i prywatności. Absolutnie nikt
nie ma prawa nas podglądać i jest to dla nas kwestia absolutnie strategiczna. Z tego też względu wiele osób już na
starcie przekreśla możliwość posiadania okna w tym pomieszczeniu, a rozwiązań jest naprawdę wiele. Prostym, a
jednocześnie stylowym rozwiązaniem jest zamontowanie np. rolety rzymskiej czy też szyb ornamentowych, dostępnych
na rynku.
Niezbędna wentylacja
Każda łazienka, niezależnie, czy wyposażona w wannę, czy prysznic, potrzebuje efektywnej wentylacji. W przeciwnym
razie gromadząca się po kąpieli para sprawi, że wilgoć w pomieszczeniu znacznie wzrośnie. To może natomiast
przyczynić się do powstawania niebezpiecznych dla zdrowia i bardzo trudnych do usunięcia pleśni i grzybów. Choć w
łazienkach zawsze instalowane są wywietrzniki, to jednak rzadko kiedy są na tyle skuteczne, aby zapewnić odpowiedni
poziom wentylacji. Posiadanie okna w łazience pozwoli nam swobodnie wietrzyć pomieszczenie, a nawet minimalnie
uchylone da duże efekty i pozwoli zapobiec rozwojowi niechcianych i niezdrowych nalotów. Świetnie sprawdzi się tu
system effiAIR, który pozwala na stałe odstawienie skrzydła od ramy okna na 6 mm, zapewniając, prócz stałej
wentylacji, także pełnię bezpieczeństwa i stanowiąc skuteczną ochronę przed włamywaczami.
Okno w łazience to zdecydowanie świetny pomysł. Przemawiają za nim tak argumenty racjonalne, jak i estetyczne, bo
kto z nas nie chciałby zażywać kąpieli z pięknym widokiem za oknem.
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