
UWAGA, ACHTUNG
Większość zbiorników napełniasz  
„do góry nogami” (nie pomyl otworu!)  
i nakładasz na podstawę, woda wycieka 
częściowo do zbiorniczka dolnego ele-
mentu. Łatwo zalać pół pokoju, a sprzęt 
trzeba podłączyć do zasilania. Z czasem  
nabierzesz wprawy, lecz zaczynaj 
przy wyłączonym nawilżaczu. 

tekst Łukasz Figielski

MIESZKANIA NAWILŻAMY GŁÓWNIE W SEZONIE 
GRZEWCZYM – KALORYFERY WYSUSZAJĄ POWIETRZE. 
CIERPIĄ DZIECI, ALERGICY, ASTMATYCY. TY RÓWNIEŻ. 
SĄ RÓŻNE TECHNOLOGIE WALKI MGŁĄ – Z PARĄ I BEZ,  
NA ZIMNO I CIEPŁO. ZA 60 LUB ZA 2000 ZŁOTYCH...

Salon zimowy, cz. 2:
Nawilżacze

Stadler Form Oskar
Cena: 530 zł   Typ: ewaporacyjny
Do powierzchni: 50 m2   

Wydajność: 300 ml/h 
Pojemność: 3 l

Gotie GNA-250
Cena: 290 zł   Typ: ultradźwiękowy

Do powierzchni: 20 m2   Wydajność: 500 ml/h   Pojemność: 5,8 l

Mimo wysokiej ceny bardzo popularny sprzęt. Prosty  
w napełnianiu; tu nic się nie wylewa, można uzupełniać 
zbiornik w trakcie pracy. Śliczny w swym minimalizmie, 
cichutki i nieświecący. Ma dozownik zapachów i higrostat. 
Mata nawilżająca wymieniana co dwa miesiące (40 zł). 
Kostka z bakteriobójczymi jonami srebra – co rok (100 zł). 

Jeden minus – silnie świecący wyświetlacz rodem  
z lat 80. Te urządzenia mają stanowić ozdobę pokoju  

i zapewniać  komfort, także spania (np. dziecka) – gotie 
trzeba zasłaniać książką, nawet w trybie nocnym.  

Poza tym super! Ma ciepłą mgiełkę (trzy poziomy tempe-
ratury). Higrometr. Higrostat. Jonizator. Pilot. Oferuje 

możliwość dolania olejku eterycznego. Pojemny. Wydajny. 

Stylies Elara
Cena: 170 zł   Do powierzchni: 50 m2   

Urządzenie bonusowe – mikromgiełka dyfuzora olejków  
i żeli eterycznych nie nawilża, a „nawannia ”. Urządzenie 
nie podgrzewa substancji. Działa też na baterie.  
Firmowe wkłady wystarczą na miesiąc, kosztują 30-35 zł.
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#Są trzy rodzaje nawilżaczy. Dość drogie 
ewaporacyjne odparowują wodę z wkładu, 
mają maty oczyszczające powietrze. Mgiełka 
niewidoczna. Popularne ultradźwiękowe 
dymią niczym stara lokomotywa – wodę 
rozbija przetwornik. Wymagają czyszczenia  
i wymiany filtrów (co rok; 20-40 zł).  
Polecane dla szkrabów parowe działają  
jak czajnik – grzałka doprowadza wodę 
do wrzenia. Wszystkie są bezgłośne.

Dyson AM10
Cena: 2000 zł
Typ: ultradźwiękowy
Do powierzchni: 16 m2

Wydajność: 300 ml/h
Pojemność: 3 l

Air Naturel Clevair 2
Cena: 400 zł   
Typ: ultradźwiękowy
Do powierzchni: 40 m2 

Wydajność: 300 ml/h
Pojemność: 5 l Esperanza 

EHA004 HydroSpa
Cena: 70 zł   
Typ: ultradźwiękowy
Do powierzchni: 40 m2

Wydajność: 300 ml/h
Pojemność: 3,5 l

Nie znam nikogo, kto miałby 
sprzęt Dysona. Lecz znam wielu, 
którzy by chcieli. To urządzenia  
piękne i oryginalne, także techno-
logicznie; Tesla AGD. Nawilżacz 
za dwójkę brzmi i wygląda 
kosmicznie. Odpala się z opóźnie-
niem, najpierw zabija ultrafiole-
tem bakterie w wodzie. Może być 
używany jako „ochładzacz” latem.  
Nie ma higrometru. Ma higrostat, 
subtelny wyświetlacz, pilot.

Mój faworyt, wygląda bogato, 
przyjemny wyświetlacz  – panel 
dotykowy; to ozdoba pokoju! 
Milion funkcji. Higrostat  
(pozwala na nawilżenie do 90%; 
pamiętaj, że dom to nie dżungla)  
i higrometr. Dyfuzor zapachów.  
Jonizator. Ciepła mgiełka. Pilot. Firma Esperanza robi AGD tanie, 

bez wodotrysków, lecz skuteczne, 
co widać na obrazku. Urządzenie 
ma termometr i (niegodzien 
zaufania) higrometr. Stosunek 
jakości do ceny – na piątkę. 
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#Mgiełka z niektórych 
urządzeń może być  

ciepła (ok. 45°C):  
taka para wodna 
rozprzestrzenia 
się efektywniej  
i jest sterylna,  

do powietrza nie dostają 
się mikroorganizmy.  
Zapewniają inhalację 

wskazaną przy 
problemach  
z drogami 

oddechowymi. 

Adler 7957
Cena: 100 zł   
Typ: ewaporacyjny
Do powierzchni: 25 m2

Wydajność: 280 ml/h 
Pojemność: 2,2 l

Półka cenowa esperanzy.  
Ma termometr, higrostat  
i higrometr, a nawet jonizator! 

HB AW1020DW
Cena: 600 zł

Typ: ewaporacyjny
Do powierzchni: 12 m2

Wydajność: 200 ml/h 
Pojemność: 2,2 l

Nawilżacz z oczyszcza-
czem. W dolnej części 
znajduje się ruchomy 

walec z talerzami,  ten 
„tłok” wykorzystuje wodę 

jako filtr. Higrometr.  
Jonizator. Wymienny 

wkład (25 zł). Możliwość 
zastosowania filtra HEPA 

(80 zł). Wyświetlacz, ładne 
podświetlenie; sprawdzi 

się jako lampka nocna. 
Kombajn jakich mało!  

I do małych pomieszczeń.
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#Higrostat pozwala ustawić poziom pożądanego nawilżenia. 
Chcesz, aby było 45-55%. Higrometr daje podgląd 
aktualnej sytuacji. Wskazania są bardziej wiarygodne  
niż odczyty miernika czystości powietrza oczyszczaczy. 

Béaba
Cena: 300 zł
Typ: parowy
Do powierzchni: 15 m2

Wydajność: b.d.
Pojemność: 2 l

Francuska firma produkuje rzeczy 
dla (rodziców) noworodków  
i niemowląt. To model parowy, 
mgiełka prawie niewidoczna,  
sterylna (bo bakterie się ugotowa-
ły), ciepła, ale nie gorąca (gdyż 
schłodzona). Samo urządzenie 
jest dość gorące, lecz stabilne  
i bezpieczne. Zdaniem twórców 
tak należy nawilżać pokój dziecka.

Camry 7952
Cena: 170 zł
Typ: ultradźwiękowy
Do powierzchni: 25 m2

Wydajność: 320 ml/h
Pojemność: 5,2 l

Chętnie kupowany tani 
ultradźwiękowiec sporomający. 
Jonizator. Higrometr. Higrostat.

Philips HU4813
Cena: 600 zł
Typ: ewaporacyjny
Do powierzchni: 44 m2

Wydajność: 300 ml/h
Pojemność: 2 l

Wyższa półka cenowa, Philips 
nadał nawet (efektowi) swej tech-
nologii ewaporacji komercyjną 
nazwę: NanoCloud. Wygodne 
napełnianie. Są higrostat i higro-
metr (ekranik LCD jest na górze).  
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