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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

ZIMA

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   niestandardowe rozwiązania 
wykończenia i urządzania mieszkań

•    przytulne wnętrza zimą 
nie tylko z okazji świąt

•    rośliny w domu 
– dla hobbystów i dla amatorów 



gerda.indd   1 31.10.2019   19:00:56



1

SPIS TREŚCI

Hanna Jankowska
redaktor naczelna

 FO
T.

 B
U

D
O

M
ED

IA

70

Przełom roku to w wielu rodzinach często 
czas podejmowania różnorodnych 
decyzji mieszkaniowych. Prognozy 
ekspertów z początku 2019 nie 
potwierdziły się – boom mieszkaniowy 
trwa, a deweloperzy mają sprzedane 
małe mieszkania na kilka lat do przodu, 
nawet w tych inwestycjach, w których nie 
uzyskali jeszcze pozwolenia na budowę! 
Jak zwykle w takich sytuacjach w tyle 
nie pozostają ceny na rynku wtórnym. 
A zainteresowanie mieszkaniami rośnie, 
bo wzrasta też rynek kupujących lokale 
inwestycyjne. Ostrożne prognozy na 
najbliższy rok mówią o ustabilizowaniu 
cen, ale nie dają szans na ich 
spadek. Tym, którzy nie chcą czekać 
z decyzją zakupu, radzimy, aby dobrze 
przygotować się do transakcji i to 
niezależnie od tego, czy wybieramy 
rynek pierwotny, czy wtórny. Natomiast 
szczęśliwi posiadacze własnych M mogą 
się skupić na wykańczaniu, remontach 
lub tylko zmianach aranżacji swoich 
lokali. Gdy brakuje w nich miejsca, 
poddajemy pod rozwagę dobudowę 
ogrodu zimowego lub choćby zabudowę 
balkonu. Nie zapominamy też o tych, 
którzy nawet zimą nie mogą usiedzieć 
na miejscu. Zimowe wyprawy mogą być 
również bardzo inspirujące, szczególnie 
dla tych, którzy uwielbiają podglądać 
wnętrzarskie mody u innych. Tym razem 
zaglądamy do wakacyjnych mieszkań 
na Podhalu, gdzie możemy zobaczyć, 
jak można komfort połączyć z wystrojem 
inspirowanym miejscową tradycją. 

Zapraszam do lektury  
Nasz adres: www.mjakmrowka.pl
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ZimaKALENDARIUM
SEZON W OGRODZIE

Aby wiosną rośliny były w dobrej 
kondycji, nie wystarczy ich 
odpowiednie zabezpieczenie przed 
mrozem i zimnym wiatrem, równie 
ważna jest ich ochrona przed 
przesuszeniem. Często zdarza się 
bowiem – szczególnie gdy jesień 
(tak jak obecna) była w zasadzie 
bezdeszczowa – że rośliny zimą 
usychają z powodu braku wody. 
Do ich destrukcji przyczyniają 
się również częste odwilże. Do 
najważniejszych należy ostatnie 
podlewanie przed nadejściem 
mrozów. Szczególnie starannie 
trzeba wówczas nawodnić rośliny 
zimozielone, takie jak jodła, sosna, 
jałowiec czy cyprysik, a z liściastych 
bukszpan lub różanecznik. Zwróćmy 
też uwagę na egzemplarze 
posadzone jesienią lub późnym 
latem, które nie zdołały się jeszcze 
dobrze ukorzenić. Rośliny, które 
zrzucają liście na zimę, podlewamy 
obficie dopiero, gdy wszystkie liście 

z nich opadną, inaczej pobudzamy 
ich wegetację. Podlewać należy 
małymi strumieniami, tak by woda 
wnikała głęboko w glebę – w te 
warstwy ziemi, które nie zamarzają. 
Jeśli jednak w trakcie trwania 
zimy zauważymy, że liście roślin 
zimozielonych zwijają się, żółkną 
i wyglądają na chore, należy podlać 
je przy najbliższej odwilży. Gdy 
ziemia rozmarznie, woda ma szansę 
wniknąć w jej głąb. Uaktywnia 
się wtedy także wegetacja roślin, 
co sprzyja pobieraniu przez nie 
wody. Taka konieczność zachodzi 
najczęściej podczas bezśnieżnych 
i mroźnych zim. Podczas śnieżnej 
naturalnym źródłem wody, która 
posłuży do nawodnienia roślin, gdy 
mróz zelżeje, będzie także śnieg 
zalegający na drzewach i krzewach. 
Trzeba go po prostu z nich zrzucić, 
tak by znalazł się na ziemi wokół ich 
korzeni – z czasem stopnieje i zasili 
rośliny.

PODLEWANIE ZIMĄ

KORA I TROCINY 
– NA STRAŻY WILGOCI
Ochronie przed utratą wody oraz 
mrozem sprzyja ściółkowanie 
gleby, które najlepiej wykonać 
po starannym podlaniu roślin. 
Pamiętajmy, by rodzaj ściółki dobrać 
odpowiednio do wymagań danego 
gatunku. Do dyspozycji mamy 
zarówno ściółkę naturalną – to 
m.in. kora sosnowa, trociny, liście 
czy też słoma. Dobrym wyborem 
będą maty wykonane ze słomy oraz 
innych rodzajów traw. Do bardzo 
uniwersalnych należy kora sosnowa 
– lubi ją większość roślin iglastych, 
a także zimozielonych, z rodziny 
wrzosowatych, np. różaneczniki, 
azalie czy wrzosy. Zastosowanie 
trocin ogranicza ich odczyn – te 
z drzew iglastych sprawdzą się 
do ochrony roślin kwasolubnych, 
te z liściastych można stosować 
do wszystkich z wyjątkiem 
wrzosowatych oraz iglastych, które 
dobrze rosną na kwaśnym podłożu.
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UWAGA NA PIERWSZY MRÓZ I ŚNIEG 
Obfite opady śniegu mogą wyrządzić znaczne szkody roślinom ogrodowym. Ciężka śnieżna czapa jest w stanie nie 
tylko trwale zdeformować krzew czy drzewko, ale nawet przyczynić się do złamania gałęzi lub wywrócenia rośliny. Do 
szczególnie zagrożonych należą sadzonki z płytkim systemem korzeniowym oraz drzewa i krzewy iglaste o pokroju 
kolumnowym. Jeśli jesienią nie obwiązaliśmy ich sznurkiem czy też nie ochroniliśmy agrowłókniną, musimy bacznie 
obserwować ogród. Konieczne będzie niedopuszczanie do zalegania śniegu, tak by z czasem nie tworzyły się na roślinie 
ciężkie lodowe skorupy. Trzeba go regularnie strzepywać, np. szczotką z długą rączką, dzięki czemu dosięgniemy 
wszystkich gałęzi. Po oczyszczeniu roślinę należy podwiązać, używając np. szerokiej taśmy, która nie będzie wrzynać się 
w gałęzie – takiej gwarancji nie daje zastosowanie sznurka. Podwiązana roślina, jeśli nawet uległa odkształceniu, wiosną 
powinna odzyskać pożądany pokrój. Szczególnie niebezpieczny jest też zalegający na gałęziach ciężki lód – nie usunięty 
może spowodować nawet rozerwanie pnia. By temu zapobiec, lepiej oblodzoną gałąź odciąć.

ZIMOWE SZKODNIKI
Gdy temperatury spadają znacznie poniżej zera, możemy 
mieć pewność, że większość szkodników zostanie skutecznie 
zlikwidowana. Jeśli jednak zima jest łagodna, ich rozwój nie 
zostaje zakłócony. Należy wtedy bacznie obserwować rośliny, a po 
zauważeniu zmian chorobowych, trzeba będzie podjąć konieczne 
działania służące ich roślin przed ewentualnymi chorobami, 
które mogą je zaatakować w sezonie wiosenno-letnim. W takim 
przypadku już pod koniec lutego może się okazać, że konieczne 
będzie ich opryskiwanie środkami owadobójczymi. Dotyczy to 
szczególnie młodych drzew owocowych. Skuteczny może się 
okazać wyciąg z krwawnika lub skrzypu. Oprócz owadów szkody 
w ogrodzie mogą też spowodować ssaki – coraz śmielej żerujące 
w otoczeniu ludzi dziki, a także zające, którym zimą najbardziej 
smakują młode jabłonie. Chętnie ogryzają je z kory, dlatego 
drzewka warto chronić choćby matami słomianymi lub też stosem 
ściętych gałęzi. 

ZIMA POD KAPTURKIEM
Z myślą o roślinach, które mogą nie 
przetrwać mroźnej zimy bez odpowiedniego 
zabezpieczenia powstały specjalne worki 
i kaptury ochronne. Będą przydatne, 
szczególnie w trakcie bezśnieżnej zimy, by 
szybko i sprawnie okryć rośliny na tarasie, 
balkonie lub w ogrodzie. Doskonale chronią 
przed niskimi temperaturami i wiatrem iglaki, 
róże, winorośle, rododendrony oraz gatunki 
egzotyczne. Są znacznie łatwiejsze w użyciu 
od innych rodzajów osłon, których nakładanie 
na krzewy wymaga niekiedy dużo pracy. Worki 
na rośliny wykonuje się z grubej, najczęściej 
białej agrowłókniny o gramaturze na poziomie 
50 g/m2. To materiał przepuszczający do 
pewnego stopnia wilgoć i powietrze oraz 
światło, nie powoduje także przegrzewania się 
roślin. Dzięki temu procesy wegetacyjne nie 
zostają zaburzone, a ryzyko rozwoju chorób 
np. grzybowych jest zminimalizowane.
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KLIMATYCZNE 
OŚWIETLENIE NA ZIMĘ
Koniec grudnia i początek stycznia 
to najbardziej świąteczny oraz 
klimatyczny okres w ciągu 
roku. Jego odświętny charakter 
celebrujemy na liczne sposoby. 
Z pewnością elementem budującym 
uroczysty nastrój jest dekoracyjne 
oświetlenie domu. Daleko nam 
jeszcze do rozbudowanych aranżacji 
stosowanych choćby w Stanach 
Zjednoczonych, ale coraz częściej  
staramy się podkreślić jego 
wyjątkowość różnymi rodzajami 
oświetlenia posesji. Za sprawą 
panującego o tej porze mroku jest 
ono naprawdę magiczne! Wielki 
potencjał dekoracyjny kryją w sobie 
typowe lampki choinkowe. Te 
w nowoczesnej wersji przeznaczone 
specjalnie do zastosowań 
zewnętrznych można rozwiesić 

na drzewkach czy krzewach 
ogrodowych. Warto je rozmieścić 
nie tylko na iglakach, ale także na 
drzewach pozbawionych o tej porze 
liści. Delikatne światło podkreśli 
kształt gałęzi i nada im bajkową 
formę. Tego typu oświetlenie jest 
także wykorzystywane do tworzenia 
dekoracyjnych łańcuchów z gałązek 
drzew iglastych zawieszonych 
na przykład wzdłuż balustrad 
balkonowych i tarasowych czy 
też okapu domu. Efekt będzie 
spektakularny, jeśli użyjemy długich 

łańcuchów – do dyspozycji mamy 
sznury o długości dochodzącej 
do kilkudziesięciu metrów. Coraz 
częściej na posesji o tej porze roku 
wykorzystujemy również modne 
girlandy świetlne z lampkami 
w nastrojowej formie baniek. 
W okresie świąt Bożego Narodzenia 
budują one skojarzenia z kształtem 
choinkowych bombek. Pamiętajmy, 
by na zewnątrz wykorzystywać 
tylko oprawy mające IP powyżej 44, 
które są wystarczająco odporne na 
panującą o tej porze roku wilgoć.

OŚWIETLONE WEJŚCIE 
Prowadzące do drzwi wejściowych schody, 
także wtedy gdy stopni jest niewiele, szczególnie 
zimą mogą stwarzać zagrożenie dla naszego 
bezpieczeństwa. Nawet osoby sprawne mogą 
potknąć się o stopień czy też przewrócić, zwłaszcza 
w przypadku, gdy na dworze panuje mrok, a stopnice 
są dodatkowo oblodzone i śliskie. By uniknąć 
przykrych sytuacji, warto dobrze oświetlić strefę 
wejścia do domu. Doświetlone schody sprawią, 
że w sposób naturalny skierujemy naszą uwagę na 
stopnie. Najlepiej zastosować dyskretne lampy ukryte 
w stopniach. To oprawy zintegrowane ze źródłami 
światła i odporne na uderzenia butów czy mróz. Są 
tak trwałe, że nie trzeba będzie ich wymieniać przez 
lata. Wybór najbardziej funkcjonalnego oświetlenia 
będzie też zależał od architektury strefy wejścia. 
Jeśli schody są zadaszone, a także umieszczone 
pod wykuszem, facjatą czy balkonem, oprawy 
oświetleniowe można umieścić w ich suficie. 
Brak zadaszenia sprawia, że konieczne będzie ich 
zamontowanie wokół drzwi wejściowych. Sprawdzą 
się w tym miejscu kinkiety oraz plafony natynkowe. 
Są neutralne estetycznie, dzięki czemu pasują do 
różnych rozwiązań architektonicznych.

BUDYNEK I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE



OSZCZĘDNOŚCI Z CZUJNIKIEM RUCHU
Gdy zmrok zapada przed 16. i trwa do 8. rano, koszt za energię 
elektryczną, którą zużywają lampy oświetlające strefę wejścia 
może być niemały, dlatego tradycyjne źródła światła są wypierane 
przez lampy oparte na technologii LED. Oszczędności będą jeszcze 
większe, gdy w strefie wejścia umieścimy LED-y z czujnikiem 
ruchu – zapalą się wówczas, gdy wykryje on czyjąś obecność. 
Oprawy tego rodzaju mogą działać na podczerwień (to lampy 
PIR – z pasywnym czujnikiem ruchu). Wykrywają one obiekty 
emitujące promieniowanie cieplne – jest ono silniejsze niż to, które 
emituje tło. Drugi rodzaj tego typu opraw to lampy z czujnikiem 
mikrofalowym. Są zalecane do użytku wewnętrznego. Zaletą 
zarówno tych z czujnikiem mikrofalowym, jak i pasywnym 
czujnikiem ruchu jest możliwość ustawienia odległości oraz czasu 
działania. Warto rozważyć, czy wystarczy oprawa wykrywająca 
każdy rodzaj ruchu czy też monitująca jedynie ruch człowieka. 

 REKLAMA 
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BEZPIECZNE WJAZDY 
I WYJAZDY 
Panujące zimą ciężkie warunki 
pogodowe, mogą prowadzić do awarii 
bram wjazdowych na posesję oraz 
do garażu. Zagrożeniem są wówczas 
zarówno opady śniegu, jak i mróz czy 
pokrywający elementy bram lód. Aby 
uniknąć kłopotliwej niespodzianki, należy 
zadbać o czystość paneli skrzydła bramy 
oraz wszystkich części mechanicznych. 
Łożyska i sprężyny powinny być 
zabezpieczone smarem przeznaczonym 
do ochrony elementów metalowych 
– najlepiej użyć produktu dedykowanego 
do bram. Chroni on je skutecznie przed 
korozją, wilgocią oraz typowymi dla 
tego okresu wahaniami temperatury. 
Przyczyną zimowych awarii bram jest 
również przymarzanie uszczelek oraz 
rygli. Zapobiegnie temu systematyczne 
ośnieżanie bram. Uszczelki warto także 
zasilikonować, co zapobiegnie ich 
pękaniu. 

ZIMA POD KONTROLĄ 
Gdy śniegu jest dużo, pogarsza się 
komfort użytkowania traktów na 
posesji, a także bezpieczeństwo – to 
właśnie o tej porze roku dochodzi do 
uszkodzeń ciała wskutek upadków 
na oblodzonej nawierzchni. Musimy 
więc zadbać o jej systematyczne 
odśnieżanie. Będzie ono łatwiejsze, 
gdy pod ręką mamy odpowiedni 
sprzęt. Podstawowy zestaw to dobrze  
wyprofilowana szufla, do której nie 
będzie się przyklejał śnieg, odgarniacz 
z wysokimi krawędziami oraz 
szczotka ulicowa. Do posypywania 
ścieżek i podjazdu konieczne będą 
piasek wymieszany z solą drogową 
lub specjalny preparat. Możemy je 
przechowywać w wygodnej skrzyni.

NA KAŻDĄ PORĘ ROKU 
Siekiera przydaje się także zimą, 
dlatego powinna się znaleźć 
w każdym gospodarstwie domowym. 
Przekonamy się o tym, gdy konieczne 
okaże się usunięcie zwalonych przez 
wiatr lub śnieg konarów drzew. 
Wybierzmy ergonomiczny model, 
co pozwoli uniknąć nadmiernego 
wysiłku podczas prac, a także 
znacznie przyspieszy ich wykonanie. 
Zwróćmy uwagę na kształt głowicy 
i ostrze. Najlepiej, by było wykonane 
z wysokiej jakości stali nierdzewnej 
hartowanej indukcyjnie. Ważny jest 
też trzonek. Powinien być wytrzymały, 
z antypoślizgową powierzchnią, 
gwarantującą pewny chwyt.

BUDYNEK I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE
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ZDROWA ZIMA 
WE WNĘTRZACH 
Utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu 
w naszych mieszkaniach w zimowych 
miesiącach nie będzie trudne. Wystarczy 
tylko stosować odpowiednie zasady 
i zadbać o właściwe wyposażenie domu. 
Ważne o tej porze roku jest wietrzenie 
pomieszczeń, z którego często w obawie 
o straty temperatury rezygnujemy. 
W konsekwencji pobyt w dusznym 
pokoju może się przekładać na nasze złe 
samopoczucie. Prawidłowa cyrkulacja 
powietrza oznacza nie tylko dobrostan 
osób przebywających w pomieszczeniu. 
Zmniejsza także ryzyko nadmiaru wilgoci 
oraz pozwala pozbyć się szkodliwych 

INTELIGENTNI WSPÓŁPRACOWNICY 
Nowoczesny dom z powodzeniem sam zadba o to, by panowała w nim optymalna temperatura, a także właściwa 
cyrkulacja powietrza. Poradzi sobie również z zasłonięciem okien po zapadnięciu zmroku i ich odsłonięciem o tej 
porze, gdy będzie to dla nas pożądane. Będziemy także mogli bez kłopotu sterować oświetleniem i to zarówno 
w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Zimą spełnienie tych oczekiwań może zapewnić nam naprawdę duży komfort! 
Dzisiaj coraz częściej stosuje się bezprzewodowe instalacje inteligentne. Można nimi sterować m.in. drogą radiową 
lub za pomocą sieci wi-fi. Takimi instalacjami możemy zarządzać z miejsc znacznie oddalonych od domu.

gazów, będących choćby efektem spalania 
paliw w kotłach ogrzewających dom. 
Zimą zanim otworzymy okna, 10-15 minut 
wcześniej powinniśmy zakręcić zawory 
grzejników w pomieszczeniu, które ma być 
wietrzone. Po tym czasie można otworzyć 
okno na ok. 5 minut. Dłuższe wietrzenie 
w mroźne dni może bowiem prowadzić do 
wychłodzenia ścian i mebli. A co zrobić, 
gdy czystość powietrza za oknem jest 
problematyczna? Gdy zanieczyszczenia 
powietrza gwałtownie wzrastają, najlepiej 
sprawdzą się okna wyposażone w elementy 
filtrujące. Dobrym rozwiązaniem są 
markizy oraz ramki z siatką antysmogową. 
Właściwości oczyszczające mają także filtry 
antysmogowe. 

WYZWANIA DLA DOMU
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KIEŁKI NA ZDROWIE! 
Walory odżywcze dostępnych zimą 
zielonych warzyw nie należą do 
szczególnie wysokich. Będzie znacznie 
lepiej dla naszego zdrowia, jeśli zamiast 
rachitycznej przeazotowanej sałaty lub 
ogórka dojrzewającego w magazynach 
sklepowych w naszym menu 
uwzględnimy wyrosłe we własnym domu 
kiełki. Ich uprawa to zadanie, któremu 
sprostają nawet najwięksi ogrodowi 
dyletanci. Wystarczy zaopatrzyć się 
w powszechnie dostępne nasiona 
rzodkiewki, rzeżuchy, lucerny czy 
fasoli, by zasilić nasz organizm bombą 
witaminową. Kiełki są źródłem witamin 
E, C, A, B, D, soli mineralnych i cennych 
minerałów, a także błonnika i białka. Do 
ich uprawy wystarczy stale wilgotna 
gaza naciągnięta na talerz lub pojemnik. 
Można też ułożyć w nich warstwę ligniny. 
Dobrym miejscem ich hodowli będzie 
też specjalna, kilkupiętrowa kiełkownica, 
która umożliwia równoczesną uprawę 
kilku gatunków.

RADOŚĆ Z ZIMOWYCH UPRAW
Samodzielnie wyhodowane 
zioła, sadzonki do ogrodu 
czy też kiełki to ogromna 
satysfakcja, źródło świeżych 
ziół czy drobnych warzyw, 
a także doskonały sposób na 
relaks. Przebywanie w zielonym 
otoczeniu, gdy za oknem 
panują różnorodne odcienie 
szarości, działa bardzo kojąco na 
wszystkie zmysły. Optymalnym 
rozwiązaniem będzie oranżeria 
lub specjalne pomieszczenie. 
Niewielki zimowy warzywnik 
można zaaranżować choćby na 
parapecie. Najlepiej, by był on 
położony przy oknie z wystawą 
wschodnią lub południową, 
co zimą zagwarantuje 
optymalny dostęp do światła 
słonecznego. Jednak nie 
powinno być to przeszklenie, 
które wykorzystujemy do 
wietrzenia wnętrza – zimne 

podmuchy powietrza mogą 
bowiem zaszkodzić naszym 
uprawom. Jeśli nie możemy 
na naszą miniszklarnię 
przeznaczyć parapetu, to 
zorganizujemy ją w modnych 
kwietnikach, na ściankach lub 
w podwieszanych pojemnikach. 
Dobrym rozwiązaniem są także 
kaskadowe, wielopoziomowe  
donice. Pomieszczenie, 
w którym hodujemy rośliny 
powinno być ogrzewane. Do 
zimowych upraw potrzebne 
będą pojemniki dostosowane 
do rozmiarów oraz wymagań 
naszych rozsad. Warto do nich 
wykorzystać opakowania po 
różnego rodzaju jogurtach, 
serkach czy deserach. W roli 
rozsadnika sprawdzi się nawet 
opakowanie po jajkach. Taka 
forma upcyklingu to również 
korzyść dla środowiska.



MIEJSCE NIE TYLKO NA NARTY 
Gdy sezon zimowy dobiega końca, trzeba pomyśleć 
o właściwym miejscu dla naszych łyżew czy nart. 
Sposób przechowywania w okresie, kiedy nie 
są używane ma bowiem wpływ choćby na ich 
trwałość. Sprzęt, z którego korzystają pasjonaci 
sportów zimowych wymaga zazwyczaj dużo 
miejsca. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie 
do tych celów piwnicy lub garażu. Odpowiednia do 
przechowywania nart czy desek snowboardowych 
będzie przestrzeń pod sufitem. Do ich zawieszenia 
posłużą specjalne zestawy podnośników, w skład 
których wchodzą m.in. haki huśtawkowe, bloczki 
i linki do podciągania sprzętu. Przed schowaniem 
butów narciarskich czy łyżew należy je dokładnie 
wysuszyć, a potem zapiąć, co uchroni je przed 
odkształceniem.

 REKLAMA 
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RYBY OD ŚWIĘTA 
I NA CO DZIEŃ
Są podstawą wigilijnego menu – trudno 
je sobie wyobrazić bez karpia i śledzi, 
coraz więcej osób poszerza ten zestaw 
o inne gatunki. To nie dziwi – ryby 
na stole są warunkiem spełnienia 
tradycji, a przy tym są składnikiem 
smacznej i zdrowej diety. Zachętą 
do ich serwowania są również liczne 
przepisy, często łatwe w realizacji. 
Najmniej zachodu sprawi przyrządzenie 
potraw z filetów, tusze wymagają 
więcej starań, zanim trafią na nasz stół. 
W takim przypadku trzeba będzie się 
zaopatrzyć w dobry nóż do ryb, który 
powinien mieć długie ostrze oraz giętką 
i ostrą końcówkę. Użycie nieostrego 
niesie ryzyko, że przy kośćcu zostawimy 
dużo mięsa. Przyda się też wygodna 
duża deska. Bardzo funkcjonale są 
modele z wysokim rantem, dodatkowo 
wyposażone w szufladę na odpadki. Jeśli 
chcemy przyrządzić rybę w galarecie, 
koniecznie zaopatrzmy się w niski 
i długi garnek do ich gotowania. Jest on 
wyposażony w preforowaną wkładkę 
ułatwiającą wyjęcie ryby w całości.

PIEKARNIK – CENTRUM PRZYGOTOWAWCZE
W okresie świątecznym należy do najczęściej wykorzystywanych 
sprzętów AGD. To wtedy do upieczenia mamy najwięcej potaw. Na 
bożonarodzeniowym i noworocznym stole muszą się pojawić makowce, 
serniki, pierniki, a także pieczone mięsa. Dzisiaj dominują bezpieczne oraz 
wyposażone w liczne funkcje piekarniki elektryczne. W przeważającej 
mierze są one przeznaczone do zabudowy i występują w klasach 
A i A+, co gwarantuje stosunkowo niskie zużycie energii elektrycznej. 
W dużej rodzinie ważna jest pojemność tego urządzenia. Standardowe 
miały do niedawna ok. 60 l, dzisiaj typowe mają 65-70 l, ale dostępne 
są też takie o pojemności w granicach 80 l. Zwróćmy uwagę na to, ile 
piekarnik ma poziomów pieczenia i z ilu można równocześnie korzystać. 
Niektóre modele mają nawet 6 poziomów, w których jednocześnie jeśli 
termoobieg jest wydajny, można przyrządzać nawet 3 potrawy.

PŁYTA KUCHENNA NA GAZ
Nowoczesne formy zabudowy kuchennej sprawiają, że coraz częściej 
zamiast typowej wolno stojącej kuchenki wybieramy płytę grzewczą. Do 
dyspozycji mamy modele gazowe, indukcyjne, ceramiczne, elektryczne 
oraz gazowo-indukcyjne. Nadal chętnie wybierane – ze względu na 
stosunkowo niewysokie koszty zakupu oraz eksploatacji – są płyty 
gazowe. Płomień to dla wielu użytkowników synonim ciepłej i przytulnej 
kuchni. Zwróćmy uwagę na ruszt do ustawiania naczyń. Może być jedno- 
lub dwuelementowy albo też wieloczęściowy ułatwiający utrzymanie 
płyty kuchennej w czystości. Standardowo płyty mają 4 palniki, ale są 
także 2-, 3- lub 5-palnikowe. Jednak najnowsze modele gazowe są także 
dostępne w wariancie bez płomienia, a ich design jest nie do odróżnienia 
z innymi rodzajami płyt.
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OGNISTE OCHRY, CIEPŁE UMBRY 
I BURGUNDOWE CZERWIENIE 
To kolory tworzące przeciwwagę dla chłodnego 
Neo Mint, ale być może to właśnie ciepła paleta 
barw zdobędzie w nowym roku nasze wnętrza. 
Intensywne odcienie takie jak głębokie granaty, 
szmaragdowe zielenie, wyraziste antracyty już od 
paru lat przełamują monotonię tłowych jasnych barw 
typowych dla minimalizmu i stylu skandynawskiego. 
W tym roku pełną parą dołączą do nich ochry i umbry 
– to kolory stosowane jako naturalne barwniki 
w malarstwie – które szczególnie w połączeniu np. 
z welurem, również bardzo modnym w tym sezonie, 
rozgrzeją nasze wnętrza do wysokich temperatur. 
Ciepłe czerwienie, musztardowe żółcienie będą 
się doskonale czuły w połączeniu z naturalnymi 
materiałami: drewnem, cegłą i kamieniem, nabiorą 
szczególnie interesującego wyrazu we wzorzystych 
tkaninach lub w połączeniach z elementami wnętrza 
utrzymanymi w stonowanej kolorystyce oraz 

graficznych lub geometrycznych 
wzorach. Nie bójmy się też 

połączeń ognistych barw 
z zielenią, szczególnie 

jeśli będzie to 
naturalna zieleń 
żywej roślinności 
lub wyrazisty 
print w stylu 
dżungli na 
tapetach czy 
tkaninach. 
Czas pokaże, 
czy barwy te 
przyjmą się jako 

tło na dużych 
płaszczyznach.

MIĘTOWY KOLOREM NA ROK 2020
To jeden z kolorów pastelowych, które wracają do naszych 
wnętrz. Neo Mint nie jest jednak zwykłym miętowym 
– to barwa wzbogacona blaskiem charakterystycznym 
dla światła neonów, a więc z jednej strony jest to kolor 
odwołujący się do natury, z drugiej do futurystycznej 
technologii. Ta barwa ma symbolizować nową erę 
w dziejach ludzkości, której istotą jest połączenie 
zaawansowanych technologii z naturą. Będzie doskonałym 
wyborem jako tło – może być wykorzystywana jako 
alternatywa wobec dominujących w ostatnich latach 
szarości. Chłodny wyraz Neo Mint zostanie złagodzony, gdy 
użyjemy go w postaci miękkich tkanin. Będzie idealny jako 
kolor dodatków w kuchni i łazience.

WYZWANIA DLA DOMU
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WYJEŻDŻAJĄC NA URLOP, LUBIMY SIĘ POCZUĆ
JAK U SIEBIE W DOMU, ALE TEŻ POCIĄGA NAS KLIMAT 
ARCHITEKTURY I WNĘTRZ CHARAKTERYSTYCZNY 
DLA DANEGO MIEJSCA. NOWOCZESNY STYL 
GÓRALSKI OFERUJE JEDNO I DRUGIE. 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Potrzeby turystyczne Polaków 
stają się coraz wyższe, doty-
czy to również bazy miesz-

kaniowej. Nie zadowalamy się już 
siermiężnymi pokoikami, jakie nad 
morzem czy na Podhalu jeszcze do 
niedawna oferowali właściciele pry-
watnych kwater ani nawet wpraw-
dzie wygodnymi, ale bezstylowymi 
wnętrzami w  standardzie hotelo-
wym. Jako turyści chcemy od na-
szego urlopowego lokum czegoś 
więcej. Wakacyjne mieszkania prze-
stały być traktowane  jako miejsca, 
w których się tylko śpi. Wchodzi ono 
w  standard naszego wypoczynku 
i  nabierają takiego samego znacze-
nia jak stopień zatłoczenia plaży czy 
jakość stoku. Wymagania te szcze-
gólnie dotyczyć mogą wypoczynku 
zimowego, kiedy to w mieszkaniach 

na ferie
KLIMAT
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i  pokojach spędzamy znacznie wię-
cej czasu niż latem. 

GÓRALSKI FOLK KONTRA 
NOWOCZESNOŚĆ
Na ferie najczęściej wyjeżdżamy 
w  góry, dlatego z  zimowym wypo-
czynkiem kojarzy się nam najbar-
dziej wyrazisty styl regionalny zwią-
zany z  tym rejonem – w  architek-
turze to styl zakopiański, we wnę-
trzach nazywany góralskim. Drugi 
duży obszar górski w  Polsce – Kar-
konosze –  nie wykształcił tak wyra-
zistego stylu ludowego, do którego 
można byłoby się odwołać. Punktem 
odniesienia w aranżacji mieszkań po-
zostaje więc góralszczyna w wydaniu 
podhalańskim. Tradycyjny styl góral-
ski operuje dość typowymi środkami. 
Ściany wnętrz domów zbudowanych 
z drewnianych bali pozostawione bez 
wykończenia mocno narzucają cha-
rakter – dominuje tu drewno, którym 
również wykończone są posadzki, 
z  drewna wykonanych jest również 
większość mebli i dekoracji. Kolory-
styka sprowadza się do zastosowa-
nia beżów, brązów i  bieli jako pod-
stawy oraz mocnych kolorów wzię-
tych wprost z  góralskich strojów 
w  dodatkach – czerwieni, chabro-
wego granatu i mocnej zieleni. W de-

koracjach prym wiodą góralskie or-
namenty, parzenica i rozeta. Ich moc 
zdobnicza jest tak silna, że przenika 
nawet do przemysłu spożywczego 
– wzór rozety to motyw ozdobny na 
oscypkach! Jeszcze do niedawna na-
wet nowe mieszkania do wynajęcia 
urządzano, kopiując wiernie styl gó-
ralski. Rzeźbione w  typowe orna-

menty były drewniane szafki ku-
chenne i  łazienkowe, łóżka, krzesła 
i stoły. Tkaniny i dywany powtarzały 
wiernie regionalne motywy, kwiaty 
lub parzenice. Nawet jeśli całość była 
wykonana z  zupełnie nowych ma-
teriałów, wyglądała jak odnowione 
wnętrze ze skansenu. Drugi nurt 
rozwijający się w ofercie mieszkań 

TAPETY I NAKLEJKI Z GÓRALSKIMI ORNAMENTAMI, 
PARZENICĄ ORAZ ROZETĄ, POWIĘKSZONYMI DO 

ROZMIARU XXL NADAJĄ WNĘTRZU WYRAZISTY STYL.  
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do wynajęcia to styl minimalistyczny 
– to wyraźne przeciwstawienie no-
woczesnej koncepcji mieszkania sta-
remu regionalizmowi. Podłoga czę-
sto wykończona polerowanym gre-
sem, meble z  błyszczących płyt 
MDF i laminatów, szklane blaty sto-
łów –  to jednak bezstylowe wnętrza 
o  wyglądzie uniwersalnych pokoi 
hotelowych nie mające klimatu, ja-
kiego oczekuje wielu współczesnych 
turystów. 

EKLEKTYZM NOWOCZESNEJ 
GÓRALSZCZYZNY 
Po powrocie do stylu folk w odmianie 
góralskiej i krótkiej przygodzie z mi-
nimalizmemem, przyszedł czas na 
ich głęboką metamorfozę. Właściciele 
i projektanci pensjonatów oraz miesz-
kań do wynajęcia stawiają na komfort, 
które zapewnia współczesne wyposa-
żenie, a zarazem nie odcinają aranżacji 
od korzeni. Charakterystyczny góral-
ski styl nabrał nowego wyrazu. Bazą 
jest nowoczesne wnętrze urządzone 
w przytulnym stylu skandynawskim, 
a  powiązanie z  regionem jest zaak-
centowane w  postaci oryginalnych 

motywów zdobnicznych – to one bu-
dują klimat modnego stylu. Nowocze-
sna góralszczyna opiera się głównie 
na materiałach naturalnych. Drewno 
dominuje na podłodze i na fragmen-
tach ścian, ale odważnie wprowa-
dzany jest również kamień i  naśla-
dujący go gres, który ochładza nieco 
zbyt ciepłe wszechobecne drewno, na-
dając mu zarazem nowatorski cha-
rakter. W   tkaninach i  tapetach już 
nie królują góralskie kwiaty oraz pa-
rzenice. Projektanci sięgają po mate-
riały z motywem drzew i gór, również 
w formie przekształconej i uproszczo-
nej. Wątek szczytów górskich może 
znaleźć się w miejscach zupełnie nie-
oczekiwanych np. kształcie pikowa-
nych zagłówków łóżek. Również ty-
powe sprzęty charakterystyczne dla 
dawnego stylu góralskiego ulegają 

daleko idącym przekształceniom 
– przykładem jest wiele modeli krze-
seł inspirowanych zydlami podhalań-
skimi. Do współczesnej góralszczyzny 
śmiało można włączyć elementy prak-
tycznie wszystkich stylów zgodnych 
z aktualnymi trendami. Zygzaki i jo-
dełki to printy wzięte wprost ze stylu 
skandynawskiego – idealnie nawią-
zują do motywu gór. Wprowadzenie 
szarości i grafitów upodabnia ten styl 
do modnego scandi i  innych stylów 
nowoczesnych. Drewno pojawia się 
już nie tyle w formie okładzin i sprzę-
tów z  wyrzeźbionymi motywami za-
kopiańskimi, ale również w  postaci 
surowych boazerii w stylu loftowym. 
W  wyposażeniu projektanci śmiało 
sięgają do sprzętów z antykwariatów 
i targów staroci – to typowe rozwiąza-
nie dla stylu eklektycznego.
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ARANŻACJA W DUCHU NOWOCZESNEJ GÓRALSZCZYZNY
Modne tapety i tkaniny 
w stylu skandynawskim
Oprócz okładzin z drewna w nowoczesnym 
stylu góralskim stosuje się na ściany 
inne materiały. Projektanci stawiają 
na jasne kolory farb i tapet – barwy od 
podstawowej bieli przez szarości i beże 
dobrze odbijają światło, optycznie 
powiększają pomieszczenia i nadają im 
przestronności. We wnętrzach urządzonych 
w nowoczesnym stylu góralskim sprawdzą 
się tapety z wzorem drzew, gór oraz 
przekształcenia tych motywów. Warto też 
sięgnąć po wzór jodełki – prosta graficznie 
forma nasuwa skojarzenia z drewnem 
i z górami. Formą przypominającą zarys 
gór jest szewron – print składający się 
z połączonych w rzędy i zwielokrotnionych 
znaków V. 

Eklektyczny miszmasz 
Do aranżacji wnętrza w nowoczesnym 
stylu góralskim można wykorzystać 
meble z różnych stylów i epok. Goście 
będą się dobrze czuli w otoczeniu 
klimatycznych sprzętów z historią i to 
niekoniecznie pochodzącą z regionu 
– mebel z duszą jest elementem 
ponadregionalnym! W aranżacjach 
wakacyjnych antyki można swobodnie 
łączyć również z wyrobami ludowego 
rękodzieła – wyplatanych mebli 
i dekoracji z wikliny czy rattanu. 
Założeniem eklektyzmu podhalańskiego 
jest jednak harmonia i umiar – wakacyjny 
apartament nie może przypominać 
składu przypadkowych mebli 
pochodzących z różnych okresów 
produkcji, o dowolnej stylistyce, 
sposobie wykończenia i kolorach.

Naklejki z regionalnymi printami
Naklejka ścienna lub szablon wykonane 
z samoprzylepnej folii to doskonały sposób 

na podkręcenie stylu wnętrza. Nie 
niszczą ściany i można je usunąć 

w dowolnym momencie bez obawy, 
że pozostanie na ścianie klej. Łatwo 
dostępne są naklejki z motywami 
dekoracyjnymi charakterystycznymi 
dla stylu góralskiego. Jeden z nich 
to parzenica – sercowaty wzór typowy 
dla zdobnictwa góralskiego nasycony 
intensywnymi kolorami, w nowoczesnej wersji 
mocno uproszczony. Drugi motyw, gwiazda 

powstaje na planie koła, w który wpisuje się 
sześciobok. 

Zagłówek jak górskie szczyty
Miękki zagłówek jest nie tylko wygodny – ma również walor praktyczny 
w postaci chronienia ściany przed zabrudzeniem, co dla projektantów 
apartamentów do wynajęcia jest ważnym aspektem. Wykonany 
z przytulnego aksamitu podnosi znacząco komfort użytkowania wnętrza. 
Klimat górskiego mieszkania łatwo osiągnąć poprzez kształt zagłówka 
przypominający górskie szczyty. 
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AUTOR TEKSTU: Paweł Siemieniuk

CENY ZA ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ 
NIEUSTANNIE IDĄ 
W GÓRĘ, A CO ZA 
TYM IDZIE Z ROKU 
NA ROK PŁACIMY 
CORAZ WYŻSZE 
RACHUNKI ZA PRĄD. 
NIE WIĘC DZIWNEGO, 
ŻE CORAZ WIĘCEJ 
OSÓB ZASTANAWIA 
SIĘ NAD WŁASNĄ 
ELEKTROWNIĄ 
SŁONECZNĄ. 
CZY WARTO   
INWESTOWAĆ 
W FOTOWOLTAIKĘ? 

Darmowa energia ze słońca
Fotowoltaika to proces wykorzystujący panele (ogniwa) fotowoltaiczne 
do zmiany energii słonecznej w elektryczną. Energia słoneczna jest 
ogólnie dostępna i korzystanie z niej nie podlega żadnym opłatom, 
a nasłonecznienie w Polsce jest bardzo stabilne i korzystne dla 
tego typu systemów. Prąd uzyskany tą drogą jest darmowy i po 
zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej nie musimy się martwić 
o koszty związane z jej użytkowaniem. Co ważne, energię elektryczną 
możemy wykorzystywać do zasilania wszystkich urządzeń 
działających w domu przez cały rok, dzięki systemowi magazynowania 
energii w sieci. Oczywiście potrzebujemy do tego celu urządzeń, 
które musimy kupić. Jednak każda wydana złotówka na instalację 
fotowoltaiczną zacznie się zwracać od razu po jej uruchomieniu. 
Osoby, które zastanawiają się, czy fotowoltaika się opłaca, powinny 
wziąć pod uwagę to, że panele nie generują kosztów związanych 
z eksploatacją instalacji. 

 PROBLEM NA CZASIE ENERGIA ODNAWIALNA

Prąd własnej 
produkcji
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Co oferuje rynek

Wybór instalacji najczęściej zaczynamy od paneli 
fotowoltaicznych. Każdy składa się z ogniw. 
Pojedyncze ogniwo zbudowane jest z krzemu, 
który ma właściwości pozwalające na przepływ 
prądu w wyniku padania promieni słonecznych. 
Aby osiągnąć efekt większej skali, konieczne jest 
połączenie ogniw w moduły, które muszą zostać 
odpowiednio oprawione (powłoka antyrefleksyjna, 
szyba hartowana, aluminiowa rama). Jednak ogniwa 
mogą być różne. Zasadniczo wyróżnia się ogniwa 
polikrystaliczne i monokrystaliczne. Polikrystaliczne 
– zbudowane z krzemu polikrystalicznego – mają 
jasnoniebieską barwę, a każde ogniwo to prostokąt. 
Ich technologia produkcji jest mniej skomplikowana, 
dzięki czemu są tańsze i bardziej rozpowszechnione 
niż te monokrystaliczne. Wizualnie można je poznać 
po kolorze, od ciemnoniebieskiego do czarnego, oraz 
każde ogniwo ma zaokrąglone rogi, co jest efektem 
budowy monokryształu krzemu. Ich zaletą jest większa 
sprawność. 

Na dachu czy na gruncie
Panele fotowoltaiczne zazwyczaj montowane 
są na dachach, gdzie stopień nasłonecznienia 
siłą rzeczy jest bardzo duży. Ich instalacja ma 
sens w przypadku, jeśli dach wystawiony jest na 
południe, ewentualnie z odchyleniem do 45o na 
wschód lub zachód i jest na nim dość miejsca. 
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby moduły 
fotowoltaiczne były zamontowane na gruncie, 
gdy jest taka możliwość. Takie konstrukcje 
można ustawić w sposób najkorzystniejszy, 
jeżeli chodzi o orientację względem stron 
świata oraz kąt nachylenia. Pamiętajmy, że 
prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych to 

podstawa. Ich usytuowanie ma duży wpływ na 
wydajność mikroinstalacji, a co się z tym wiąże, 
również na opłacalność całej inwestycji. Aby 
panele działały najbardziej wydajnie, powinny 
mieć zapewniony możliwie najlepszy dostęp 
do promieni słonecznych. Wrogiem modułów 
fotowoltaicznych jest zacienienie. Warto więc 
zadbać o to, żeby nie zasłaniał ich cień, rzucany 
np. przez komin lub drzewa. Niektóre przeszkody 
możemy usunąć. Jednak w przypadku małych 
zacienień spowodowanych konstrukcją dachu 
np. występującymi „jaskółkami”, panele można 
zamontować tak, by działały i miały dobry dostęp do 
promieni słonecznych. Wówczas trzeba zastanowić 
się jeszcze dokładniej nad ich ułożeniem.
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Ważne elementy systemu
Najważniejsze elementy instalacji PV to: ogniwa 
fotowoltaiczne (zamieniające promieniowanie 
słoneczne na prąd), falownik (inwerter, 
przetwarzający uzyskany z nich prąd stały 
na przemienny, którym zasilane są domowe 
urządzenia), przewody elektryczne (o odpowiednim 
przekroju zależnym oczywiście od mocy instalacji) 
oraz aparatura zabezpieczająca. Obecnie prawie 
wszystkie inwertery są falownikami MPPT, 
czyli cały czas w ciągu pracy instalacji śledzą 

napięcie na panelach. Dzięki temu system osiąga 
możliwie najwyższą sprawność, a straty są 
minimalizowane. Nowoczesne inwertery można 
podłączyć do internetu i poprzez odpowiednią 
aplikację śledzić pracę instalacji z dowolnego 
miejsca. Montując fotowoltaikę nie wolno 
zapominać o zabezpieczeniach zarówno po 
stronie DC (prądu stałego), jak i AC (zmiennego). 
Urządzenia wchodzące w skład systemu są drogie, 
dlatego warto je zabezpieczyć i dzięki temu mieć 
pewność, że w przypadku przepięcia nie dojdzie do 
uszkodzenia falownika oraz obwodów.

Z dofinansowaniem
Koszty instalacji fotowoltaicznej nie powinny 
nas przerażać. I to nie tylko ze względu na brak 
rachunków za energię elektryczną.  
W Polsce od kilku już lat działają regionalne 
programy pomocowe (np. w Warszawie choćby 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej), w dużej mierze 
finansowane z funduszy unijnych, dzięki którym 
można pozyskać dofinansowanie na instalację 
fotowoltaiczną. W dodatku od 2019 roku 
obowiązuje ulga termoizolacyjna, w ramach 
której właściciele domów jednorodzinnych 
będą mogli odliczyć od podatku dochodowego 
nawet do 53 tysięcy złotych. 
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Moc dobrana do potrzeb

Ile paneli potrzebuje dom jednorodzinny?

Przyjmuje się, że skierowany na południe panel, 
mający 1 kWp, wyprodukuje w ciągu roku ok. 900-
-1000 kWh energii elektrycznej. Przez ten czas 
czteroosobowa rodzina zużywa ok. 3000 kWh. 
Dlatego optymalna instalacja fotowoltaiczna 
powinna mieć ok. 3 kWp. Aby dobrze dobrać 
rozwiązanie, trzeba więc określić roczne zużycie 
energii elektrycznej. Precyzyjnie potrafią określić to 
tylko ci, którzy już mieszkają w domu od dłuższego 
czasu i mogą w związku z tym sprawdzić wskazania 
licznika. Dopiero budującym pozostaje oprzeć 
się na wartościach typowych, z uwzględnieniem 
planowanych bardziej prądożernych urządzeń, takich 
jak klimatyzatory. 

Podobnie jak przy kosztach 
– wszystko zależy od rocznego 
zużycia energii elektrycznej 
przez domowników. Jeśli np. 
rocznie zużywamy ok. 3 tys. kWh, 
będziemy wówczas potrzebować 
10 paneli o mocy 300 kW. 
Powierzchnię, jaką będą one 
zajmować również łatwo 
wyliczyć po ustaleniu wymiarów 
jednego panelu. Gdy np. ma 
on powierzchnię 1x1,6 m, to 
będziemy potrzebować ok. 17 m2 
połaci dachowej.

Zysk w systemie opustów
Jeszcze tak niedawno osoby fizyczne posiadające małe 
instalacje fotowoltaiczne mogły odsprzedawać nadwyżki 
energii do elektrowni. Obecnie obowiązuje tzw. system 
opustów, działający na zasadzie   n et-meringu. Polega on 
na tym, że posiadacze paneli fotowoltaicznych w domu 
jednorodzinnym rozliczają różnicę między energią 
wyprodukowaną przez przydomową elektrownię 
słoneczną a tą, która została pobrana z sieci 
elektrycznej w momencie, w którym panel nie 
produkował prądu. Nie oznacza to jednak, że na 
bieżąco wyprodukowane i oddane do sieci nadwyżki 
energii, powstające np. wtedy, gdy właścicieli nie 
ma w domu, nie mogą zostać odebrane. Przepadają 
dopiero po roku, przez ten czas możemy je odebrać. 
System opustów zapewnia nam odbiór wprowadzonej 
energii do sieci w stosunku 1:0,8. To oznacza, że za każdą 
wprowadzoną 1 kWh, możemy pobrać 0,8 kWh. 
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Długowieczny spokój
Decydując się na montaż fotowoltaiki, 
możemy zapomnieć o wydatkach 
związanych z konserwacją systemu, 
gdyż jest on praktycznie bezobsługowy 
i niezawodny. Żywotność instalacji 
fotowoltaicznej szacowana jest na 
25 lat i w całym tym okresie zazwyczaj 
obowiązuje gwarancja producenta. 
Nie bez znaczenia jest również to, 
że energia elektryczna powstaje 
blisko konsumenta, dzięki czemu 
zredukowane są straty związane 
z przesyłem energii na duże odległości. 

Ekologiczna i oszczędna instalacja

Z wykorzystania darmowej i prawie nieograniczonej 
energii słońca za pomocą systemów fotowoltaicznych 
płynie wiele korzyści. Nie jest żadną tajemnicą, że 
mikroinstalacja fotowoltaiczna zakładana jest przede 
wszystkim z myślą o redukcji wydatków na energię 
elektryczną, której ceny w ostatnich latach rosły – i nie 
zanosi się, aby w przyszłości trend ten miał się zmienić. 
Jednak nie jest to jedyna zaleta paneli fotowoltaicznych. 
Przede wszystkim dają nie tylko niezależność 
energetyczną domu. Podczas wytwarzania prądu nie 
emitują żadnych szkodliwych związków, dwutlenku 
węgla ani gazów cieplarnianych. 

Koszty fotowoltaiki
Pocżątkowy koszt nie jest mały, 
jednak musimy pamiętać, że zwróci 
się w kolejnych latach. Po pierwsze, 
to nie tylko panele, ale również cały 
sprzęt im towarzyszący, czyli inwerter, 
liczniki, kable, ewentualnie akumulator 
z regulatorem ładowania (w zależności 
od wybranego rodzaju instalacji). Koszty 
instalacji będą oczywiście zależeć 
od rocznego zużycia prądu – im ono 
większe, tym droższa będzie instalacja. 
Szacuje się, że przy zużyciu ok. 
3,5 MWh rocznie koszty instalacji to ok. 
20 tys. złotych, natomiast przy zużyciu 
ok. 10 MWh – będzie to nawet ok. 
50 tys. złotych. Jednak należy pamiętać, 
że w perspektywie 7-9 lat nastąpi 
całkowity zwrot inwestycji, a ponadto 
nie mamy comiesięcznych rachunków 
za energię elektryczną. 
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ZAKUP MIESZKANIA TO DECYZJA CZĘSTO 
NA CAŁE ŻYCIE, SZCZEGÓLNIE GDY JEST 
ONO FINANSOWANE DŁUGOLETNIM 
KREDYTEM. TEN TYP INWESTYCJI 
WYMAGA DOBREGO PRZYGOTOWANIA 
I TO NIEZALEŻNIE, CZY LOKAL BĘDZIE 
NASZYM MIEJSCEM DO ŻYCIA, CZY 
JEDYNIE LOKATĄ KAPITAŁU. 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Kupno mieszkania poprzedzone jest zwykle długo-
trwałymi poszukiwaniami i  szczegółową weryfi-
kacją rynku. Na tym etapie powinniśmy odpowie-

dzieć sobie na wiele pytań, przede wszystkim dotyczących 
celów zakupu, lokalizacji i metrażu mieszkania, uwzględ-
niając przy tym plany na przyszłość, np. powiększenie ro-
dziny czy jego sprzedaż. Dla wielu z nas kluczowy może być 

MIESZKANIE
Poproszę
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planowany czas przeprowadzki, co 
może przesądzić o tym, kiedy miesz-
kanie będzie gotowe do odbioru 
i  w  jakim stanie – surowym, do re-
montu czy od razu do zamieszkania.  

DO ZAMIESZKANIA CZY 
NA INWESTYCJĘ
To pierwsze pytanie, jakie zada nam 
pośrednik nieruchomości i  handlo-
wiec w biurze dewelopera. Nic dziw-
nego, liczba osób zainteresowanych 
lokowaniem w  nieruchomości stale 
wzrasta, chociaż pojęcie mieszkania 
inwestycyjnego jest w  tej chwili bar-
dzo szerokie. Należą do niego lokale, 
które kupujemy z myślą o ich przeka-
zaniu dzieciom, stanowiące zabezpie-
czenie obecnego majątku czy budu-
jące przyszłe zasoby naszej rodziny. 
Ten typ inwestycji różni się jednak 
od innych jeszcze do niedawna popu-
larnych sposobów lokowania pienię-
dzy, jak np. w ziemię czy złoto, czyli 
dóbr, których wartość może wzrastać 
z  czasem, ale na bieżąco lokata jest 
jedynie zamrożeniem kapitału. Nie-
ruchomość typu mieszkanie ma przy-
nosić dochód – to lokowanie pienię-
dzy dające tzw. dochody pasywne już 
w tej chwili lub stające się zabezpie-
czeniem na starość, np. zapewniające 
główną lub dodatkową emeryturę. 
W  celu ulokowania kapitału kupo-
wane są zwykłe mieszkania, ale lawi-
nowo rośnie w tej chwili oferta apar-
tamentów inwestycyjnych w  syste-

mie condohotelowym. Pojęcie to ozna-
cza większy kompleks budynków, 
w których lokale należą do wielu wła-
ścicieli i  są wynajmowane w  syste-
mie hotelowym przez jednego opera-
tora. Mieszkania są też przedmiotem 
obrotu – wiele osób traktuje je jedy-
nie jako inwestycję krótkoterminową. 
Podpisując umowę z  deweloperem, 
po jakimś czasie sprzedają lokal z zy-
skiem w formie tzw. cesji. Można też 
zarobić, kupując mieszkanie do re-
montu, przeprowadzić go, a  następ-
nie sprzedać po wyższej cenie. Każ-

dorazowo trzeba rozważyć, jaka stopa 
zwrotu z inwestycji będzie nas satys-
fakcjonowała, jaki będzie miesięczny 
przepływ pieniężny oraz jaka będzie 
stopa zwrotu z kapitału własnego. Je-
śli celem będzie budowanie majątku, 
to inwestujemy w  nieruchomości, 
których potencjał wzrostu wartości 
w czasie jest duży. 

MOŻLIWOŚCI FINANSOWE
Jeśli zamierzamy kupować miesz-
kanie z  kredytu, należy wziąć pod 
uwagę wymaganą przez bank wiel-
kość wkładu własnego oraz naszą 
zdolność kredytową. Kredyt mo-
żemy wziąć samodzielnie, z małżon-
kiem bądź kilkoma kredytobiorcami, 
np. rodzicami. Dzięki współkredyto-
biorcom w łatwy sposób zwiększymy 
swoją zdolność kredytową, jednak 
w przypadku niezdolności do spłaty 
rat, zostaną oni obciążeni wziętym 
przez nas kredytem. To ważne, aby 
wszystkie osoby przystępujące 

KUPUJĄC MIESZKANIE 
DO REMONTU, TRZEBA 
STARANNIE OBLICZYĆ 

KOSZT ZMIAN, 
UWZGLĘDNIAJĄC RÓWNIEŻ 

TE NIESPODZIEWANE.  
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do kredytu miały świadomość, na co 
się decydują. Nie bez znaczenia jest 
też wkład własny, który obecnie wy-
nosi w  zależności od banku 10-20% 
wartości nieruchomości. Tę kwotę 
musimy posiadać w  gotówce. Gdy 
kupujemy mieszkanie inwestycyjne, 
zaciąganie kredytu może być już 
problematyczne. W  tym przypadku 
trzeba dokładnie przeliczyć opłacal-
ność operacji i sprawdzić, czy to bank 
nie będzie jedynym, który na tej ope-
racji zarobi. Typowe apartamenty in-
westycyjne są zazwyczaj droższe od 
mieszkań – to w większości produkt 
dedykowany osobom dysponującym 

nadwyżkami gotówki, które są w sta-
nie sfinansować zakup nieruchomo-
ści z własnych środków. 

ILE KOSZTUJE LOKAL 
Wyliczając budżet, zwykle pamiętamy 
o kosztach wykończenia czy remontu 
mieszkania, ale zapominamy o dodat-
kowych kosztach, które nierozerwal-
nie związane są z  przeprowadzaną 
transakcją zakupu nieruchomości, tj. 
taksa notarialna, opłaty sądowe, po-
datek od czynności cywilnoprawnych 
oraz ewentualna prowizja pośrednika. 
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że 
koszty te różnią się w  zależności od 

tego, czy kupujemy mieszkanie od 
dewelopera, czy na rynku wtórnym. 
Kupując lokal na rynku wtórnym, je-
steśmy zobowiązani do zapłacenia 
podatku od czynności cywilnopraw-
nych (określanym w  skrócie jako 
PCC), który wynosi 2% od ceny trans-
akcyjnej. Podatek pobiera notariusz 
i  jest on w  całości odprowadzany do 
Skarbu Państwa. W przypadku kupna 
nowego mieszkania z rynku pierwot-
nego, będziemy zwolnieni z podatku 
PCC, ale mieszkanie od dewelopera 
może być obciążone innymi kosztami 
– często będziemy zmuszeni także 
do założenia księgi wieczystej, a gdy 

Większość deweloperów 
oferuje również usługę 
wykończenia mieszkania „pod 
klucz”. Inwestor zazwyczaj 
otrzymuje do wyboru kilka 
opcji – najczęściej standard 
takiego wykończenia obejmuje 
montaż posadzek i listew 
przypodłogowych, całkowite 
wykończenie łazienki, 
montaż parapetów i drzwi 
wewnętrznych. Elementy 
te mogą być różnej klasy 
– zwykle mamy do wyboru 
standard tzw. inwestycyjny, 
skierowany do tych 
inwestorów, którzy kupują 
mieszkanie z przeznaczeniem 
na wynajem, standard średni 
oraz podwyższony. Możemy 
również zamówić wykończenie 
kuchni wraz ze sprzętami 
AGD, czasami oferty obejmują 

również umeblowanie. 
Czy warto skorzystać 
z takiej usługi? Oferta firm 
wykończeniowych jest 
coraz bogatsza – najczęściej 
mamy do wyboru wiele 
różnorodnych materiałów 
wykończeniowych, co 
zmniejsza ryzyko, że 
wszyscy sąsiedzi będą mieli 
identycznie wykończone 
mieszkanie. Jak pokazuje 
doświadczenie wielu 
inwestorów, opcja ta może 
być w efekcie opłacalna 
i mniej uciążliwa. Firmy te 
zatrudniają architektów 
wnętrz, a w czasie prac 
oferują profesjonalny nadzór. 
Mniejsze jest więc ryzyko 
błędów wykonawczych  
i poniesionych w ich efekcie 
strat na materiałach.  

Od dewelopera „pod klucz”
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wspomagamy się kredytem – do wpi-
sania hipoteki na rzecz banku. Po-
datek VAT,  jakim obciążony jest de-
weloper najczęściej jest już zawarty 
w cenie mieszkania. Gdyby natomiast 
zdarzyło się, że kupno nieruchomości 
następuje z rynku wtórnego od przed-
siębiorcy, który pozostaje podatni-
kiem VAT i sprzedaje mieszkanie ze 
stawką zwolnioną (szczególne prze-
pisy regulują sprzedaż jakich nieru-
chomości może być zwolniona z VAT, 
art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), to 
wówczas musimy zapłacić podatek 2% 
od czynności cywilnoprawnej kupna 
mieszkania. W jednym i drugim przy-

padku płacimy taksę notarialną – jej 
wysokość jest określona ustawowo 
– oraz podatek VAT w stawce 23%.  

LOKALIZACJA MIESZKANIA 
Najdroższe mieszkania to oczywi-
ście te zlokalizowane w  centrach 
dużych miast. Zwykle dostępne są 
one raczej z  rynku wtórnego. Na-
wet te w  pogardzanym budownic-
twie peerelowskim cieszą się dużą 
popularnością, ponieważ oprócz wy-

gody (są dobrze skomunikowane, 
mają dobry dostęp do infrastruk-
tury miejskiej, miejsc pracy i  na-
uki itp.) są także idealną inwesty-
cją. Poszukiwanie mieszkania warto 
rozszerzyć o dobrze skomunikowane 
przedmieścia o  bogatej infrastruktu-
rze. Jeśli mamy dzieci lub zamie-
rzamy je mieć, uwzględnijmy bli-
skość parków, placów zabaw, szkoły 
czy sklepu. Weźmy pod uwagę 
także rozwój miast i rozbudowę wę-
złów komunikacyjnych – przedmie-
ścia stają się coraz popularniejsze. 
Zwróćmy też uwagę, czy są w  oko-
licy miejsca parkingowe. W  nowo 
budowanych budynkach mieszkal-
nych zwykle dostępne są parkingi 
podziemne, ale ich cena jest dosyć 
wysoka. Decydując się na zakup 
mieszkania na istniejącym osiedlu, 
z  parkowaniem możemy mieć już 
problem, podobnie jak w  strefach 
nie objętych parkometrami. 

ZAKUP OD DEVELOPERA 
Gdy decydujemy się na zakup 
mieszkania nowego, do wyboru 
mamy dwie opcje: lokal już wy-
budowany lub taki, który dopiero 
powstanie. W  obu przypadkach 
sprawdźmy sprawy formalne – czy 
na mieszkaniu nie jest zaciągnięta 
hipoteka, jak wygląda umowa, 
którą podpisujemy (dobrze skon-
sultować się z  prawnikiem), jakie 
będą płatności. Aktualnie znacz-
nie mniej niż kiedyś musimy oba-
wiać się nieuczciwości dewelopera 
– nabywcy są dzisiaj chronieni 

Inwestycja 
z operatorem
W ofercie rynkowej możemy 
spotkać apartamenty i pokoje 
hotelowe z tzw. gwarantowanym 
zyskiem na poziomie 7-8%. Co 
to w praktyce oznacza? Kupując 
takie mieszkanie, podpisujemy 
jednocześnie umowę wynajmu 
gwarantującą określony zysk. 
Wynajmem i pełną obsługą 
lokalu zajmuje się operator. 
W porównaniu do zwykłego 
mieszkania plusem jest mniejszy 
nakład pracy przy zarządzaniu 
nieruchomością. Nie ma 
problemów z rozliczaniem 
mediów, szukaniem najemców, 
zebraniami wspólnoty 
mieszkaniowej, windykowaniem 
należności czy pozbyciem 
się uciążliwego najemcy. Taki 
model lokowania kapitału może 
się sprawdzić w inwestycjach 
położonych w dużych 
kompleksach i dobrej 
lokalizacji turystycznej, które 
gwarantują odpowiednie 
obłożenie i stały dopływ 
klientów, a co za tym idzie 
zysk. Jednak oferowana 
przez operatorów wysokość 
gwarantowanej stopy zwrotu 
często zależy od tego, czy 
rezygnujemy z pobytów 
właścicielskich. Są opinie, 
że tego typu inwestycje są 
narażone na ryzyko. Przede 
wszystkim umowy zwykle 
zawierane są na czas określony. 
W przypadku niepowodzenia 
i braku możliwości 
kontynuowania umowy najmu 
przez operatora trzeba liczyć 
się z tym, że po kilku latach 
zostaniemy z apartamentem, 
który trudno nam będzie 
wynająć, a sprzedaż po cenie, 
za którą go kupiliśmy jest mało 
prawdopodobna. 

JEŚLI AGENCJA 
NIERUCHOMOŚCI NIE 

POBIERA OD NAS PROWIZJI 
ZA ZAKUP MIESZKANIA, 
NAJCZĘŚCIEJ JEST ONA 
DOLICZONA DO CENY.
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ustawą deweloperską, w myśl której 
ich środki są do końca trwania bu-
dowy zabezpieczone na rachunku 
powierniczym. Na cenę wpływa też 
standard mieszkania – te o podwyż-
szonym są droższe, przed wyborem 
warto jednak sprawdzić, za jakie 
dodatkowe wyposażenie inwesty-
cji płacimy. Renomowane budynki 
i osiedla wykazują się certyfikatami 
ekologicznymi np. BREEAM, wska-
zującym na pozytywny wpływ bu-
dynku na środowisko i warunki ży-
cia służące zdrowiu mieszkańców. 
Deweloperzy coraz częściej w  swo-
ich inwestycjach zwracają uwagę 
na tzw. placemaking. To idea kształ-
towania przestrzeni publicznej, za 
którą kryje się filozofia projekto-
wania lub przystosowania miejsc, 
w których mieszkańcy będą spędzać 
czas z  przyjemnością i  z  którymi 
będą się identyfikować.  

LOKAL Z RYNKU WTÓRNEGO 
W tym przypadku sprawdźmy wiek 
i  stan techniczny budynku: czy był 
on remontowany, czy jest ocieplony. 
Obejrzyjmy okolicę, klatkę scho-
dową, windy i  piwnice – informa-
cje te powiedzą nam, jak działa ad-
ministracja osiedla. W  mieszkaniu 
sprawdźmy stan instalacji, ścian, 
okien i  podłóg – ich remont i  wy-
miana znacznie podnosi koszty. Spy-
tajmy właściciela o wszystkie opłaty 
związane ze spółdzielnią lub wspól-
notą mieszkaniową, np. związane 
z  planowanymi remontami. Ko-
niecznie dowiedzmy się, czy właści-
cielem mieszkania jest osoba, która 
się za nią podaje, czy mieszkanie nie 
jest zadłużone oraz obciążone wa-
dami prawnymi. Szczególnie warto 
zwrócić uwagę na stan gruntu pod 
budynkiem. Status grunty uregulo-
wane oznacza, że właściciel lub spół-

dzielnia mają do nich prawo wła-
sności lub są one w  tzw. wieczystej 
dzierżawie (użytkowaniu). Istotną 
konsekwencją nabycia nieruchomo-
ści postawionej na gruncie oddanym 
w użytkowanie jest konieczność po-
noszenia opłat rocznych należnych 
z  tego tytułu. Mieszkania z  nieure-
gulowanym gruntem są w obrocie, ale 
nie można dla nich ustanowić od-
rębnej własności. Może to np. ozna-
czać, że o działkę na której stoi bu-
dynek (albo jej część) toczy się spór, 
bo np. została zabrana przez pań-
stwo tzw. dekretem Bieruta. Poza 
tym sprawdźmy, czy w  mieszkaniu 
nikt nie jest zameldowany oraz czy 
nie jest ono obciążone tzw. prawem 
dożywocia. 
Jeśli kupujemy mieszkanie przez 
agencję, powinna nam ona wyja-
śnić wszelkie wątpliwości dotyczące 
stanu prawnego lokalu. 

Mieszkanie inwestycyjne 
z profesjonalnym 
doradztwem
Osoby chcące inwestować w mieszkanie, 
a nie mające doświadczenia, 
mogą skorzystać z doradztwa firm 
specjalizujących się w wyszukiwaniu 
mieszkań inwestycyjnych. Firma taka 
najpierw ustala preferencje inwestora, 
a następnie definiuje jego strategię 
inwestycyjną w oparciu o budżet, jakim on 
dysponuje. Firmie doradczej możemy też 
zlecić wyszukanie okazji inwestycyjnych, 
których ceny kształtują się znacznie poniżej 
średniej rynkowej, a także przeprowadzenie 
transakcji kupna, przygotowanie mieszkania 
do najmu oraz zarządzanie najmem. 
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OZDOBY  
BOŻONARODZENIOWE 
NIE MUSZĄ BYĆ 
KOJARZONE JEDYNIE 
Z TYM CZASEM. 
CORAZ CZĘŚCIEJ 
ROLĘ DEKORACJI 
ŚWIĄTECZNYCH PEŁNIĄ 
UNIWERSALNE GIRLANDY 
ŚWIETLNE, WIANKI ZE 
SZTUCZNYCH GAŁĄZEK 
I LIŚCI, WISZĄCE SZKLANE 
KULE, A NAWET ZWYKŁE 
PRZEDMIOTY UŻYTKOWE. 

Nie tylko na

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

ŚWIĘTA
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POMYSŁY NA UNIWERSALNE DEKORACJE
Patyki i sznurek, czyli choinka DIY
Męczy nas coroczne pakowanie sztucznej choinki 
i upychanie jej w garażu lub piwnicy, a na sprzątanie 
igieł po żywej nie mamy już ochoty? Własne oryginalne 
„drzewko” można zrobić w godzinę i to praktycznie 
z niczego. Świetnie w tej roli sprawdzi się drabina lub 
wykonany w jej kształcie regał, kilka patyków, sznurek, 
a nawet fragmenty starych desek o różnych grubościach 
i długościach. Po świątecznym sezonie choinka-regał 
wraca do swojego pierwotnego przeznaczenia, a choinkę 
z elementów odzyskowych łatwo zdemontować. 
Konstrukcję ze sznurków i patyków można też zostawić, 
przeznaczając na ozdoby na inne okazje. 

Szlachetne lny 
i porcelana
Nie kupujmy obrusów  
i serwetek z motywami 
świątecznymi – poza 
świętami przez cały rok będą zalegały w szufladach. 
Postawmy na szlachetne tkaniny jednokolorowe lub 
z ponadczasowym wzorem – biały, szary lub w naturalnym 
kolorze len zawsze wygląda elegancko. Nie warto 
też kupować talerzy, filiżanek i kubków z motywami 
świątecznymi, ponieważ przechowywanie ich do następnych 
świąt jest mocno kłopotliwe. Dobrej jakości porcelana obroni 
się w każde święta, i to zarówno ta bogato zdobiona, jak 
i skromniejsza, jednokolorowa. 

Ponadczasowa wiklina
Wyplatane kosze, tace, wianki i kule należą do najbardziej 
uniwersalnych ozdób. Są funkcjonalne, a dzięki skojarzeniu 
z ciepłą atmosferą domową dają się szybko i łatwo 
przeobrazić w świąteczną ozdobę. Komplet koszyków 
wiklinowych różnej wielkości będzie jak znalazł na każde 
święta i o każdej porze roku. Na Wielkanoc zaniesiemy w nim 
święconkę, latem pójdziemy na grzyby, jesienią do sadu, 
a zimą ułożymy w nim stroik. Wyścielony serwetką przez 
cały rok posłuży też jako kosz na pieczywo. Wiklina, wbrew 
pozorom, jest mało wrażliwa na czynniki atmosferyczne, 
dlatego nawet wystawione na zewnątrz ozdoby nie tracą 
swojego efektownego wyglądu.
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www.koszyki.net.pl
Sklep internetowy

Przezroczyste bombki
Przezroczyste, gładkie, pozbawione motywów ozdobnych bombki to 
doskonała inwestycja! Pięknie wyglądają nie tylko na choince. Zawieszone na 
ozdobnych wstążkach lub prostych sznurkach przez cały rok mogą służyć jako 
dekoracja okienna lub ozdoba stołu. Przezroczyste bombki można dodatkowo 
dekorować np. sztucznymi lub prawdziwymi listkami, dobierając je do okazji 
czy pory roku. Można je też zawiesić na ogrodowych drzewkach lub krzewach, 
nawet teraz, gdy są one pozbawione liści. W sprzedaży pojawiły się też 
bardzo efektowne szklane kule z dekoracją w środku – np. z delikatną suszoną 
trawą. Ozdobione listkami i gipsówką świetnie sprawdzą się w roli dekoracji 
komunijnej czy weselnej. 

Ozdoby druciane i z metalu
Wianki to jedna z bardziej klimatycznych, 
a zarazem uniwersalnych dekoracji. Surowe, 
wyplatane z drutu możemy potraktować 
jako konstrukcję do wykonania ozdoby na 
każdą okazję. W sklepach znajdziemy też 
wiele metalowych wianków uformowanych 
w liście – te mogą być ozdobą również 
na każdą okazję nawet bez uzupełniania 
dodatkowymi dekoracjami. Ozdobami 
z metalu pomalowanymi emalią można 
dekorować również balkony i tarasy.   

Tekstylia w ponadczasową kratę
Zasłony, koce, poduszki także warto włączyć do aranżacji wnętrz. 
Również i w tym przypadku lepiej ograniczyć zakupy tekstyliów z wzorami 
gwiazdy betlejemskiej. Uniwersalne i ponadczasowe są tekstylia w kraty 
– doświadczenie pokazuje, że przetrwają one każdą modę! Z zimą najbardziej 
kojarzy się doskonale nam znana szkocka krata – tzw. tartan. To kratka 
tworząca powtarzalny wzór złożony z pasów przecinających się pod kątem 
prostym. W połączeniu z czerwienią tła jest wymarzonym motywem na Boże 
Narodzenie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby do świątecznych aranżacji 
włączyć również pepitkę nazywaną „psim zębem” lub „kurzą stopką”, 
czyli drobną kratką z charakterystycznym przekrzywieniem – czarno-białe 
zestawienie z pewnością polubią zwolennicy wnętrz minimalistycznych. 



 REKLAMA 

Girlandy świetlne
Współcześnie łańcuchy lampek służą już nie 
tylko jako dekoracja na choinkę. Ozdabiamy nimi 
praktycznie wszystko i przez cały rok: tarasy, 
balkony, ogrodowe drzewka, okna i dowolne 
elementy wyposażenia wnętrz. Największy wybór 
girland świetlnych jest w sklepach w okresie 
świątecznym – kupując je, warto pomyśleć 
o ich wykorzystaniu przez 12 miesięcy. W roli 
uniwersalnych dekoracji sprawdzą się łańcuchy 
z oświetleniem  ledowym – są najtrwalsze 
i najbardziej efektowne, szczególnie te w postaci 
ledowych światełek na drucikach w kolorzem 
białym. Ledowe druciki łatwo się wyginają, 
dostosowując się do każdego dekorowanego 
przedmiotu. Można nimi opleść nie tylko stroik 
i choinkę, ale praktycznie każdy przedmiot. 

Rekwizyty z targu staroci
Chcąc wprowadzić do świątecznych aranżacji nieco 
klimatu retro, warto sięgnąć po starocie – przedmioty, 
które niekoniecznie muszą mieć wartość antykwaryczną, 
wystarczy, że pochodzą z dawnych lat i nadal zachowały 
swój efektowny wygląd. Wracają do łask stare naczynia 
i przedmioty dekoracyjne z mosiądzu oraz cyny 
– delikatny, metaliczny blask pokrytych patyną dzbanków, 
świeczników i pater wprowadzi odświętny nastrój. Warto 
zainwestować w takie ponadczasowe dekoracje, a może 
wydatek nie będzie konieczny – często wystarczy zajrzeć 
do zasobów w kredensie lub udać się na strych!  
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ZABUDOWA LOGGI 
LUB  BALKONU SPRAWIA, ŻE 
ZYSKUJEMY DODATKOWĄ 
POWIERZCHNIĘ. TO BEZPIECZNE 
ROZWIĄZANIE DOCENIĄ 
RÓWNIEŻ RODZICE MAŁYCH 
DZIECI. A ZALET JEST O WIELE 
WIĘCEJ. WARTO WIĘC JUŻ TERAZ 
PRZEMYŚLEĆ WYKONANIE TAKIEJ 
KONSTRUKCJI, ABY NA WIOSNĘ 
RUSZYĆ Z JEJ REALIZACJĄ.   

metry kwadratowe

AUTOR TEKSTU: Monika Jabłońska

DODATKOWE
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Dobrze zaprojektowana i  pra-
widłowo wykonana zabu-
dowa balkonu lub loggi za-

pewni nam przez cały rok chwile wy-
tchnienia na świeżym powietrzu bez 
konieczności wychodzenia z  domu. 
Wygodny fotel i  stolik kawowy sta-
nie się oczywistym przedłużeniem sa-
lonu – starajmy się utrzymać taki sam 
styl jak we wnętrzu. Wypoczywać mo-
żemy w  towarzystwie roślin, nawet 
zimą. Warunki panujące w  mieszka-
niach w sezonie zimowym (suche, cie-
płe powietrze) nie sprzyjają rozwojowi 
niektórych gatunków –  oranżeria na 
balkonie może okazać się więc dosko-
nałym rozwiązaniem. Dodatkowa po-
wierzchnia przyda się także do prze-
chowywania np. sezonowych sprzę-
tów (rowerów czy rolek) oraz suszenia 
ubrań. Uważajmy jednak, aby balkon 
nie stał się magazynem rupieci. Po-
nadto zabudowa – szczególnie na niż-
szych kondygnacjach – stanowi sku-
teczną ochronę przed włamaniem. Do 
tego dochodzi ochrona wnętrza przed 
hałasem, wiatrem i zimnem – w pew-
nym stopniu obniża koszty ogrze-
wania. Nie zapominajmy jednak, że 
zabudowany balkon nie powinien 
oszpecać naszego budynku.

ESTETYCZNA PRZESŁONA
Nowoczesne zabudowy balkonów nie 
psują wyglądu elewacji, a dobrze do-
brane do charakteru budynku mogą 

stać się dodatkową ozdobą. Do wy-
boru mamy zabudowy ramowe lub 
bezramowe. W przypadku ramowych 
wypełnienie z  pleksi, paneli PVC 
lub tafli szkła oprawione jest w pro-
file, które przesuwamy po torze pro-
wadnicy. Skrzydła przesuwne wy-
posażone są dodatkowo w  uszczelki 
szczoteczkowe, które ograniczają 
przepływ hałasu i kurzu. Natomiast 
w  układach bezramowych tafle nie 
mają ram pionowych, przez co za-
budowa jest niewidoczna z zewnątrz 
i nie ogranicza widoku osobom prze-
bywającym na balkonie. System 
opiera się na  konstrukcji, która 

Zgodnie 
z prawem
Instalacje na balkonie 
wymagają zgłoszenia, ale nie 
zawsze. Jeżeli konstrukcja jest 
lekka (np. wykonana z pleksi 
czy aluminium) i nie przekracza 
3 m wysokości, jej montażu 
nie trzeba zgłaszać ani starać 
się o pozwolenie. Jeśli jednak 
ma to być masywna zabudowa 
balkonu, musimy dopełnić 
pewnych formalności. Projekt 
zabudowy należy zgłosić 
w odpowiedniej jednostce 
– zazwyczaj jest to miejski 
wydział architektury. We 
wniosku powinien znaleźć 
się opis planowanych zmian, 
a także terminy rozpoczęcia 
i zakończenia prac. Zabudowa 
balkonu zarówno z pleksi, 
jak i każdego innego 
materiału powinna być także 
poprzedzona wnioskiem 
do zarządu wspólnoty 
mieszkaniowej lub spółdzielni 
z prośbą o wydanie zgody.  
Niektóre spółdzielnie zakazują 
takich konstrukcji w swoich 
regulaminach – wtedy niestety 
musimy zrezygnować z prac. 
Warto więc wczytać się 
w zapisy, zanim przystąpimy 
do projektowania zabudowy.
Jeśli budynek wpisany jest do 
rejestru zabytków dodatkowo 
należy uzyskać zezwolenia 
konserwatora zabytków. 
Zabudowa bez zezwoleń 
może oznaczać samowolę 
budowlaną, która jest karalna. 
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umożliwia zabudowę po łuku i prze-
suwanie paneli pod kątem. Jest to 
rozwiązanie dużo nowocześniejsze, 
ale i droższe.  Modne są konstrukcje 
z  przesuwnymi taflami szkła. Warto 
postawić przede wszystkim na har-
towane szkło, anodowane lub lakie-
rowane profile aluminiowe oraz ele-
menty ślizgowe i  mocujące wyko-
nane ze stali nierdzewnej. To za-
pewni trwałość i  estetykę. Ponadto 
takie materiały łatwo utrzymać 
w czystości.

DOMOWA ORANŻERIA
Otwarty balkon sprawia, że zimą 
wszystkie rośliny musimy przenieść 
do domu, przy zabudowanym nie 
mamy już takiego problemu. Mo-
żemy nawet pokusić się o stworzenie 
domowej oranżerii, ale pamiętajmy, 

że o  doborze roślin decyduje nasło-
necznienie balkonu. Na południo-
wo-wschodnim można stawiać więk-
szość roślin, np. begonie, południo-
wo-zachodnim (gdzie latem bywa 
bardzo gorąco) – osteospermum, ga-
zanie, a także paprocie i palmy. Z ko-
lei lekko zacieniony balkon (pół-
cień) uwielbiają niecierpki. Warto 
pamiętać, że na zabudowanym bal-
konie można uprawiać rośliny ze 
strefy podzwrotnikowej, np. cytrusy, 
ostrokrzewy, figi, cyprysy czy oliwki. 
W temperaturze ok. 0oC wchodzą one 
w  stan spoczynku. Jeśli mrozy są 
siarczyste, możemy dogrzewać bal-
kon grzejnikiem, by rośliny prze-
trwały trudne warunki. Starajmy się, 
by latem liście roślin nie dotykały 
szyby zabudowy – inaczej mogą ulec 
poparzeniu.

WAŻNA POSADZKA
O ile wszelkie prowizorki i surowe be-
tonowe wylewki są dopuszczalne na 
przeszkleniach otwartych, to zabu-
dowany balkon, który jest przedłuże-
niem salonu powinien być dopraco-
wany w  szczegółach. Oczywiście po-
sadzka na takim balkonie nie musi 
być taka sama jak w  pokoju dzien-
nym, ale powinna być równie ładna. 
Sprawdzą się więc kamienne płytki, 
żywiczna podłoga 3D z  motywem 
ogrodowej ścieżki lub kamiennego 
podłoża, granitowe płyty, ryflowane 
deski tarasowe lub kompozytowe. 
O  ile jesienią i  zimą podłoga na bal-
konie nie będzie miała kontaktu z wa-
runkami atmosferycznymi, to wiosną 
i  latem owszem – nadmierna wilgoć 
może uszkodzić laminowane panele 
czy drewniane deski.

Drewniana zabudowa
To klasyczne, eleganckie rozwiązanie, raczej dla 
miłośników tradycji niż dla fanów nowoczesnych 
czy wręcz futurystycznych projektów. Drewno 
to zdecydowanie dobry pomysł, szczególnie jeśli 
pojawia się w architekturze bloku. W takim przypadku 
wystarczy, że możliwie wiernie odwzorujemy 
odcień materiału, a konstrukcja będzie wyglądać 
jak integralna część budynku. Pamiętajmy jednak, 
że w odróżnieniu od innych materiałów drewno 
wymaga pielęgnacji i okresowej impregnacji. Po paru 
sezonach będziemy musieli oczyścić zabudowę oraz 
zeszlifować wszelkie rysy i mniejsze uszkodzenia, 
a następnie zaimpregnować powierzchnię, dzięki 
czemu zabezpieczymy ją przed oddziaływaniem 
niszczących czynników zewnętrznych.
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PRAWIDŁOWY MONTAŻ
Przy instalacji zabudowy należy bez-
względnie przestrzegać kilku zasad. 
Przede wszystkim podłoże, do któ-
rego mocowane są wszelkie kon-
strukcje, musi być stabilne, aby 
ewentualne obciążenia wiatrowe wy-
stępujące na danym terenie nie po-
wodowały deformacji lub zniszczeń. 
Ponadto elementy mocujące kon-
strukcję do podłoża powinny być od-
porne na korozję i dobrane tak, aby 
sprostać wszystkim obciążeniom. 
Z  tego względu nie zaleca się np. 
prowadzenia instalacji prowadnic 
przez istniejące warstwy termoizo-
lacyjne płyty balkonowej. Ocieple-

nie należy usunąć liniowo lub punk-
towo w  miejscu montażu prowad-
nicy górnej i  zastosować odpowied-
nio twarde oraz stabilne dystanse, 
które umożliwią bezpośrednie przy-
kręcenie prowadnicy do betonowej 
płyty balkonowej.
Należy także zapewnić wypozio-
mowanie konstrukcji, zarówno po-
przeczne, jak i  podłużne, oraz za-
dbać o  równoległe ułożenie kształ-
towników górnych i  dolnych, aby 
umożliwić prawidłową pracę okien 
i paneli szklanych oraz ich później-
szą konserwację, np. wystawianie 
ram ze szkłem z prowadnicy w celu 
ich umycia.

NIE TYLKO ZALETY
Decydując się na zabudowę balkonu, 
zyskujemy dodatkową powierzch-
nię do umycia i pielęgnacji. Niezależ-
nie od tego, z czego będzie wykonana 
przesłona, mycie jej będzie dość cza-
sochłonne (zwłaszcza gdy trzeba bę-
dzie rozkładać poszczególne profile). 
Warto również wiedzieć, że szklana 
zabudowa balkonu doskonale spraw-
dzi się zimą, ale latem z  balkonu 
zrobi prawdziwą szklarnię. Dlatego 
dobrze już na etapie projektu zain-
westować w  specjalne moskitiery, 
które latem wpuszczą do środka po-
wietrze, a  jednocześnie będą zabez-
pieczeniem przed owadami.

Koszty 
zabudowy 
Przy dzisiejszych możliwościach 
i bogatej ofercie materiałów 
wykończeniowych, zabudowa 
balkonu nie musi wiązać się 
z dużym wydatkiem. Całkowity 
koszt zabudowy ramowej 
razem z montażem waha 
się w granicach od 2000 do 
4000 złotych. Decydując się 
na konstrukcję bezramową, 
powinniśmy być przygotowani 
na wydatek od 3000 do 
6000 złotych. Wpływ na koszt 
zabudowy ma także długość 
balkonu i liczba przeszkleń, które 
chcemy zamontować. 
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REMONT STREFY 
WEJŚCIA TO DOSKONAŁY 
MOMENT, BY POPRAWIĆ 
JEJ FUNKCJONALNOŚĆ 
ORAZ POPRACOWAĆ 
NAD STRONĄ 
ESTETYCZNĄ 
WIATROŁAPU LUB 
HOLU. CZASAMI 
KONIECZNA JEST DUŻA 
PRZEBUDOWA, NIEKIEDY 
WYSTARCZĄ JEDYNIE 
NIEWIELKIE KOREKTY, BY 
OD PROGU POCZUĆ SIĘ 
JAK W DOMU.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Jeszcze do niedawna strefa wej-
ścia kojarzyła się z nudną, prze-
widywalną przestrzenią. Dzisiaj 

jej wystrój może być bardzo przemy-
ślany i  odpowiadać najbardziej wy-
sublimowanym gustom. Nowocze-
sne materiały wykończeniowe oraz 
elementy wyposażenia proponowane 
z myślą o tej części mieszkania otwie-
rają duże możliwości aranżacyjne. 
Dzięki nim podczas remontu możemy 
estetycznie, a przy tym bardzo funk-
cjonalnie zagospodarować zarówno 
mały przedpokój w  starej kawalerce 
po dziadkach, jak i duży wiatrołap lub 
hol w odnawianej kostce z lat 60. 

DOBRY PROJEKT
Naprzeciw potrzebom współcze-
snych inwestorów wychodzą też 
nowoczesne rozwiązania projek-
towe, na które z  łatwością można 
zdecydować się podczas odnawia-
nia domu. Znacznie więcej możli-
wości różnorodnych stylizacji daje 
chociażby wpisanie strefy wejścia 
w otwartą część dzienną. Nieograni-
czona ścianami działowymi sprosta 
wówczas wielu przypisywanym jej 
funkcjom. Jej płynność sprawi rów-
nież, że poszerzy swoje walory użyt-
kowe, choćby o te typowe dla pokoju 
dziennego.

pełen klasy
HOL
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STYLOWE ROZWIĄZANIA

Niezobowiązujące retro
Jeśli lubimy częste zmiany stylizacji, warto urządzić 
tak przedpokój, by można było szybko dokonać 
jego liftingu. W takich aranżacjach pomocne będą 
lekkie mobilne elementy – łatwo będziemy mogli 
je przenieść. Przydadzą się też sprzęty neutralne 
stylistycznie, które wykorzystamy wielokrotnie 
w różnych funkcjach. Wówczas wystarczy jeden 
charakterystyczny detal, nadający wyrazisty 
styl naszej aranżacji. Inspirujący może być np. 
wieszak w stylu Thonet. Jego charakterystyczna, 
rozpoznawalna konstrukcja złożona z wygiętych 
drewnianych elementów doda uroku przedpokojowi 
w stylu retro. Wówczas neutralne detale będą tylko 
dodatkiem.

Elegancka klasyka
Przedpokój może być wizytówką gospodarzy, która ilustruje 
ich preferencje stylistyczne. Miłośnicy aranżacji klasycznych 
umieszczą tam konsolę. Taki niewielki przyścienny stolik jest na 
trwale wpisany w aranżacje bliskie stylizacjom historycznym. 
Konsola jest zazwyczaj dość wąska – może być wsparta jedynie 
na dwóch nogach i doskonale sprawdza się w strefie wejścia. 
To również mebel bardzo praktyczny – dzięki licznym szufladkom 
lub przegródkom sprawi, że stałe miejsce znajdą tam choćby 
klucze czy też drobne elementy garderoby – rękawiczki, chustki, 
czapki, a także okulary przeciwsłoneczne. Na jej blacie można 
zaplanować wysublimowaną aranżację złożoną z bibelotów 
i zdjęć. Klasyczna konsola z symetrycznie rozmieszczonymi 
detalami wymaga odpowiedniej oprawy w formie lustra. Jego 
wyróżnikiem mogą być oryginalny kształt oraz rama. Symetrię 
takiej kompozycji podkreślą stylowe kinkiety zamontowane po 
bokach lustra.

Nowoczesny minimalizm
Styl ten buduje wrażenie czystości, ładu 
i porządku, co jest szczególnie pożądane 
w przedpokoju. Wygodna strefa wejścia to 
z pewnością ta, która pomieści wszystkie 
używane na co dzień płaszcze, buty, torebki, 
czapki i szaliki. Ich liczba w kilkuosobowej 
rodzinie może być przyczyną dużego 
rozgardiaszu tuż za progiem drzwi wejściowych. 
Miłośnicy współczesnego minimalizmu 
z pewnością nie zgodzą się na taki bałagan! 
Idealnym rozwiązaniem dla osób lubiących, by 
jak najmniej rzeczy było na wierzchu, będzie 
zorganizowanie wygodnej szafy wejściowej, 
której zawartość będą zamykać drzwi 
przesuwne. Ich montaż sprawi, że nie zabiorą 
miejsca nawet w wąskim pomieszczeniu. 
Nie będą również kolidować z drzwiami 
skrzydłowymi usytuowanymi naprzeciwko szafy. 
Dobrze, by szafa była tak zaplanowana, aby 
mogła pomieścić też ubrania wierzchnie gości.
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Subtelność oświetlenia
Strefa wejścia należy do tych miejsc w domu, 
w których oświetlenie światłem naturalnym 
jest najczęściej niedostateczne lub go brakuje. 
Dzieje się tak, gdy hol jest usytuowany 
w środku planu mieszkania. Wówczas kluczową 
rolę odgrywa odpowiednie rozmieszczenie 
oraz liczba sztucznych źródeł światła. Gdy 
część wejściowa jest niewielka, nie mogą 
one być zbyt dominujące, dlatego dobrym 
wyborem będą nowoczesne lampy w stylu 
industrialnym. Wymiana opraw oświetleniowych 
na modne modele to również dobry sposób 
na odświeżenie przedpokoju lub wiatrołapu. 
Charakterystyczny wzór lampy będzie przyciągał 
wzrok i budował wizerunek wnętrza. Będące 
na topie lampy druciane są wariacją na temat 
oświetlenia znanego z przemysłowych hal. 
I chociaż ich pochodzenie jest industrialne, to 
sprawdzą się nie tylko we wnętrzach w tym 
stylu. Doskonale komponują się zarówno ze 
ścianami wykończonymi cegłą lub materiałami ją 
naśladującymi, kamieniem, betonem, jak i gładką 
farbą.

Dekoracja z konceptem
Podstawą do stworzenia funkcjonalnego, a przy tym stylowego 
przedpokoju będą odpowiednie okładziny ścienne i podłogowe. 
Wyraziste deski – mogą być też panele laminowane – na podłodze 
w towarzystwie starej cegły na jednej ze ścian oraz wykończonego 
boazerią sufitu będą dobrym punktem wyjścia do aranżacji 
w stylu loftowym. Pozostałe ściany mogą pełnić wtedy rolę 
drugoplanową. Warto je wykończyć farbą w neutralnym kolorze, 
np. w jednym z odcieni szarości. Ściana z cegłą jest nie tylko 
piękna, ale też praktyczna. Może na niej znaleźć swoją przystań 
rower. Niestraszne jej zabrudzenia czy zadrapania łatwe do 
usunięcia. Konsekwencją wyboru są oprawy wiszące, których 
design jest wyraźnie inspirowany oprawami przemysłowymi. 

Przestrzenne triki 
Remont to odpowiedni moment na wyburzenie 
ścian między holem a kuchnią i salonem czy 
też ich ograniczenie do słupa lub podciągu 
podtrzymujących strop, a równocześnie 
otwierających wnętrza. Pole do nieszablonowych 
aranżacji otwiera szczególnie pozostawiony 
w otwartej przestrzeni mieszkania słup. Może być 
miejscem ekspozycji różnych dekoracji, można też 
na nim zawiesić wieszak lub lustro, albo też wokół 
niego zaprojektować miniszatnię. Usytuowana 
nietypowo – bo w środku planu strefy wejścia, 
będzie jej bardzo atrakcyjnym elementem. Warto, 
by kolorystyka lub też materiał, jakim zostanie 
wykończony słup, nawiązywały do użytych we 
wnętrzu. Niezawodnym, a przy tym wymagającym 
znacznie mniej nakładów sposobem na 
powiększenie wiatrołapu lub przedpokoju będzie 
montaż luster. Wprawdzie nie poszerzą one 
znacznie funkcjonalności tej części mieszkania, ale 
iluzja optyczna może być spektakularna!



Obuwie pod kontrolą
Gdy zdarza się, że wchodząc do domu potykamy się o buty, 
to nawet najefektowniej urządzony przedpokój nie zrobi na 
nas wrażenia. Porządek w butach musi być! Możemy go 
zagwarantować na tysiące sposobów. Do najprostszych 
należy zakup wysokiej szafki z uchylnymi półeczkami. Jednak 
bardziej nieoczywiste rozwiązania są ciekawsze. Należy 
do nich użycie w roli szafki płytkiego wiklinowego kosza. 
Może to być też wąski regał z odkrytymi półkami ustawiony 
poziomo – pozwoli na ekspozycję stylowego obuwia. 
Pamiętajmy, by szafki zawsze umożliwiały dopływ świeżego 
powietrza, zapewniającego butom wentylację. 

Wieszak pod ręką
Odkryte wieszaki to najprostsze rozwiązanie na 
przechowywanie ubrań wierzchnich. Schowanie do 
szafy płaszcza lub kurtki jest dla wielu domowników 
wyzwaniem. Wieszak w strefie wejścia sprawdzi się 
też, gdy przychodzą goście – bywa, że w szafie nie 
ma miejsca na dodatkowe odzienie. Różne propozycje 
stylistyczne na każdą kieszeń znajdziemy w wielu 
sklepach, ale od czego nasza inwencja? Rolę wieszaka 
może choćby przejąć lekka drewniana drabinka. 
Najłatwiej będzie ją ustawić tuż przy wejściu lub też 
zamontować na ścianie i to zarówno w pionie, jak i dla 
odmiany – poziomo. 

 REKLAMA 
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RÓWNE I GŁADKIE ŚCIANY TO OBECNIE 
STANDARD WYKOŃCZENIA WNĘTRZ. SĄ 
ŚWIETNYM PUNKTEM WYJŚCIA DO DALSZYCH 
PRAC DEKORACYJNYCH. DOSKONALE 
PREZENTUJĄ SIĘ NA NICH FARBY, TAPETY ORAZ 
WSZELKIE DODATKI ARANŻACYJNE.

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

ŚCIANY

W  nowo budowanych czy remontowanych domach do wykań-
czania ścian możemy stosować tynki cementowo-wapienne 
z  odpowiednią przecierką lub gipsowe tynki oraz gładzie. 

Największą popularnością cieszą się wyroby gipsowe. Zawdzięczają 
ją swoim właściwościom oraz łatwości obróbki. Oferta materiałów gip-
sowych jest bardzo duża. W każdej hurtowni czy sklepie budowlanym 

na gładko
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znajdziemy kilkanaście wyrobów 
przeznaczonych do wykańczania 
ścian. Czym zatem kierować się pod-
czas ich wyboru? Jak z  ich pomocą 
uzyskać gładkie powierzchnie?

TYNKI NA SUROWE ŚCIANY
Tynki gipsowe są obecnie najczę-
ściej wykorzystywane do wykonywa-
nia jednowarstwowych wypraw tyn-
karskich wewnątrz domu. Pozwa-
lają uzyskać gładką powierzchnię 
ścian i  sufitów bez potrzeby dodat-
kowego stosowania gładzi. Charakte-
ryzują się niskim współczynnikiem 
przewodzenia ciepła – na poziomie 
ok.  0,28  W/(m·K) – dobre właściwo-
ści izolacyjne pozwalają oszczędzać 
energię cieplną. Ponadto to produkty 
zdrowe i ekologiczne, tworzą mikro-
klimat przyjazny ludzkiemu orga-
nizmowi. Pokryte nimi powierzch-
nie wykańcza się bezpośrednio farbą 
lub tapetą. Tynki gipsowe mogą być 
układane we wszystkich pomiesz-
czeniach – nawet w łazience, pod wa-
runkiem jednak, że wilgotność po-
wietrza nie będzie tam przekraczała 
70% i  nie będzie się stale utrzymy-
wać (tynki pochłaniają nadmiar wil-
goci, ale też szybko ją oddają, gdy 
powietrze staje się bardziej suche). 
Jednak lepiej unikać ich układania 
w miejscach nieustannie narażonych 
na uszkodzenia mechaniczne, np. ga-
rażach, pomieszczeniach gospodar-
czych czy warsztatach. Tynki gip-
sowe aplikuje się na wszystkie mi-
neralne, nośne podłoża, np. beton 
komórkowy, cegły oraz pustaki cera-
miczne, silikaty, beton, stare i mocne 
tynki cementowo-wapienne.

SPRAWNE TYNKOWANIE
Tynk gipsowy nanosi się szybko, 
tylko jedną warstwą grubości do 

3,5 cm. 150 m2 można  wykończyć 
w  ciągu jednego dnia pracy. Rozro-
bioną zaprawę nanosi się ręcznie 
lub maszynowo za pomocą agregatu 
tynkarskiego. Następnie wygładza 
się ją łatą aluminiową. Po częścio-
wym związaniu (po mniej więcej go-
dzinie) tynk ponownie wyrównuje 
się łatą, a tuż przed końcem schnię-
cia i wiązania skrapia wodą oraz za-
ciera gąbką ewentualne nierówno-
ści. Na koniec wygładza się go pacą 
metalową (tzw. żyletką). Tynk gip-
sowy można również fakturować. Po 
ułożeniu, zamiast wyrównywać po-
wierzchnie modeluje się ją różnymi 
narzędziami zależnie od planowa-
nego ostatecznego efektu. Przed ma-
lowaniem lub tapetowaniem tynk 
należy zagruntować. Zaniechanie 
tego etapu lub zagruntowanie środ-
kiem gruntującym niewłaściwym dla 
określonego rodzaju podłoża to jedna 
z przyczyn odpadania tynku. Na pod-
łożach chłonnych, np. pustaki cera-
miczne czy beton komórkowy, należy 
zastosować środek gruntujący regu-
lujący chłonność podłoża, natomiast 

na podłożach betonowych tj. beto-
nowe stropy lub betonowe elementy 
prefabrykowane – preparat grun-
tujący zwiększający przyczepność 
tynku gipsowego do podłoża. Tynk 
nakładamy po wyschnięciu zagrun-
towanej powierzchni.
Pamiętajmy o  odpowiednim przy-
gotowaniu podłoża pod tynki. Musi 
być suche, wolne od kurzu, resztek 
farb i  innych zabrudzeń. Prace tyn-
karskie powinno przeprowadzać się 
w temperaturze minimum 5oC.

WYGŁADZANIE GŁADZIĄ
Gładzie przeznaczone są do wykony-
wania najcieńszej warstwy wykoń-
czeniowej, która decyduje o  osta-
tecznej gładkości i wyglądzie ściany. 
Z tego powodu ich warstwa nie prze-
kracza 2 mm. Można je stosować 
na wszystkich podłożach mineral-
nych wewnątrz budynków. Dostępne 
na rynku gładzie sprzedawane są 
w  workach jako suche mieszanki, 
które należy w  odpowiednich pro-
porcjach rozrobić z wodą. Różnią się 
rodzajem użytego do produkcji gipsu 
–  może być syntetyczny lub natu-
ralny. Zazwyczaj przekłada się to na 
kolor gotowego wyrobu. Gips synte-
tyczny może być kremowy lub lekko 
żółtawy, natomiast naturalny – biały 
lub jasnoszary. Gładź gipsowa jest 
łatwa do nakładania i  wygładzania 
oraz miękka w obróbce i szlifowaniu.
W  przypadku stosowania gła-
dzi podłoże musi być odpowied-
nio równe. Zaczynamy więc od wy-
pełnienia większych ubytków 

Tynk a gładź gipsowa
Podstawową różnicą między tynkiem 
a gładzią jest podłoże, na które stosuje 
się te produkty. Tynk nakłada się 
bezpośrednio na „surowe” ściany, 
nie są wymagane żadne dodatkowe 
warstwy. Natomiast gładź gipsowa to 
warstwa dekoracyjna, którą stosuje 
się na chropowatą warstwę tynku, 
np. cementowo-wapiennego.
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i  nierówności, zdarza się czasami,
że będziemy musieli wyprowadzić
całepłaszczyznyściani sufitów– wy-
korzystujemy w  tym celu gładzie
szpachlowe. Powierzchniamusi być
oczyszczona z  kurzu, resztek farby
oraz osypujących się fragmentów.
Kolejną czynnością – często pomi-
janą–jestgruntowanie.Dobórprepa-
ratugruntującegozależyodpodłoża.
Napowierzchniachchłonnych(wcią-
gającychwilgoćpozmoczeniuwodą)
stosuje się produkty zmniejszające
nasiąkliwość,natomiastdoniechłon-
nych, np. betonowych (stropy czy
ściany z wielkiej płyty)dobrymwy-
borem będą tzw. grunty sczepne.
Mająonepostaćgęstejfarbyi pona-
łożeniu tworzą bardzo mocno przy-
legającą do podłoża, szorstką war-
stwę,któraułatwianakładaniegładzi
i  zwiększa jej przyczepność. Pamię-
tajmy jednak, że ten rodzaj gruntu
wymusza konieczność nałożenie
grubszejwarstwygładzi.

PRZED APLIKACJĄ 
Zanimrozpoczniemynakładaniegła-
dzi,musimyjąodpowiednioprzygo-
tować.Zawszetrzymajmysięzaleceń
producenta! Niewłaściwie przygo-
towana zaprawa skomplikuje prace,
a  efektkońcowymożebyćniezado-
walający.Jaktwierdząpraktycy,pro-
szek z worka dowody najlepiej do-
dawać partiami, małą łopatką. Do-
brzeteżpowsypaniugipsuodczekać
3-4 minuty i  pozwolić na samoistne
namoczenie wsypanej mieszanki.

Po tym czasie całość mieszamy
wiertarką z  małymi obrotami – ok.
400 obr./min.Używajmydotegomie-
szadładogipsu,gdyżobłeprętynie
napowietrzają masy. Po wstępnym
wymieszaniu,odstawiamynachwilę
masę,poczymponowniedelikatnie
jąmieszamy,możemyzrobićtoręcz-
nie.Gładźnakładamyzapomocąsta-
lowej, gładkiej, koniecznie czystej
pacy,mocnoprzyciskając jądopod-
łoża.Pokrywamyniąnajpierwsufit,
a  dopiero później ściany (od dołu).
Pracęzaczynamyodokna,ponieważ
padające na ściany światło pozwoli
nabieżącoweryfikowaćstanuzyska-
nejpowierzchni.

EFEKT KOŃCOWY
Jestkilkasposobównakładaniagła-
dzigipsowej.Najczęściej stosuje się
zasadę nałóż–szlifuj–nałóż–szlifuj.
Polegaonanatym,żepierwsząwar-
stwęwstępniesięwyrównujei pozo-
stawia do wyschnięcia. Druga war-
stwa nakładana jest znacznie cie-
nieji jejzadaniemjestskorygowanie
wszelkich niedokładności. Po kolej-
nym szlifowaniu uzyskuje się osta-
tecznie gładką powierzchnię, choć
zdarzasię,żewymaganajestkolejna
korekta.Kolejny sposóbnakładania
gładzi jest modyfikacją pierwszego.
Polegananałożeniu jednejwarstwy
gładzinaścianiew celuwyrównania

Szpachla gipsowa
W sklepach możemy znaleźć 
zarówno gładzie, jak i szpachle 
gipsowe. I chociaż sprzedawcy 
bardzo często polecają oba wyroby 
do wykańczania ścian, nie jest 
do końca słuszne, gdyż zakres 
stosowania obu tych produktów 
nie jest taki sam. Szpachle 
gipsowe służą przede wszystkim 
do korygowania większych 
nierówności oraz precyzyjnego 
wyprowadzania kątów i płaszczyzn 
ścian oraz sufitów. Grubość 
jednokrotnie nakładanej warstwy 
szpachli to najczęściej 5-6 mm. 
Sprawdzą się więc podczas 
remontów domów ze starymi, 
zniszczonymi tynkami.



powierzchni, odczekaniu do jej wy-
schnięcia, a następnie nałożeniu dru-
giej, cienkiej warstwy, tzw. finiszo-
wej. W  tej metodzie szlifuje się do-
piero drugą, ostateczną warstwę. Do 
szlifowania wykorzystujemy papier 
ścierny lub specjalną siatkę ścierną 
–  usuwamy w  ten sposób nierówno-
ści i  uzyskujemy gładką powierzch-
nię. Gramatura papieru lub siatki to 
120-160 przy wstępnym szlifowaniu 
i  200-220 przy szlifowaniu ostatecz-
nej warstwy. Szlifowanie wiąże się 
z  dużym zapyleniem pomieszczeń, 
jest szczególnie uciążliwe zarówno 
dla mieszkańców w czasie remontu, 
jak i  dla samego wykonawcy. Mniej 
kłopotliwym rozwiązaniem jest uży-
cie mechanicznych szlifierek, tzw. ży-
raf, które można podłączyć do odku-
rzacza przemysłowego i automatycz-
nie odsysać powstający pył.
Innym sposobem, wymagającym 
jednak większych umiejętności i od-
powiedniego rodzaju materiału, jest 
obróbka powierzchni gładzi na mo-
kro, tzn. jeszcze przed jej całkowi-

tym związaniem i utwardzeniem. Na-
dają się do tego celu tylko niektóre 
gładzie, nazywane potocznie angiel-
skimi, producent informuje o  takiej 
możliwości na opakowaniu wyrobu. 
Technika ta polega na dokładnym na-
łożeniu i  wygładzeniu powierzchni, 
odczekaniu do jej wstępnego związa-

nia, a następnie dodatkowym zwilże-
niu, zatarciu pacą filcową i  ponow-
nym wygładzeniu pacą stalową. Do 
Polski wykańczanie gładzi na mokro 
przywędrowało wraz z naszymi wyko-
nawcami, którzy pracowali w  Anglii 
i Irlandii. W krajach tych skimming 
jest bardzo rozpowszechniony.

 REKLAMA 
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ŁAZIENKA TO WYJĄTKOWE POMIESZCZENIE, Z KTÓREGO KORZYSTAMY 
WIELOKROTNIE W CIĄGU DNIA, DLATEGO TAK SZCZEGÓLNE ZNACZENIE MA 
JEJ ZAPLANOWANIE ZGODNIE Z ZASADAMI ERGONOMII. BY BYŁA WYGODNA 
W CODZIENNYM UŻYTKOWANIU, ZWRÓĆMY UWAGĘ NA FUNKCJONALNOŚĆ 
SPRZĘTÓW I AKCESORIÓW ORAZ ICH ODPOWIEDNIE ROZMIESZCZENIE. 

w pełni wygodna

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Na to, jak będzie się korzy-
stać z  łazienki w  codzien-
nym życiu wpływ ma wiele 

czynników. Liczy się powierzchnia 

pomieszczenia, liczba użytkowników, 
ich wiek, a nawet płeć. Oczywiście ła-
twiej zaplanować komfortowy salon 
kąpielowy, jeśli mamy do dyspozy-

cji dużą przestrzeń. Jednak dzisiaj 
dostępne są sprzęty umożliwiające 
zaprojektowanie wygodnej łazienki 
nawet wtedy, gdy wnętrze jest małe. 

ŁAZIENKA
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Zakup nowoczesnych ergonomicz-
nych sprzętów oraz ich rozmieszcze-
nie zgodne z zasadami sprawi, że co-
dzienne czynności sanitarne i pielę-
gnacyjne będą dla nas czasem praw-
dziwego relaksu.

PODZIAŁ NA STREFY
By w  łazience nie zapanował chaos 
funkcjonalny, warto przede wszyst-
kim zwrócić uwagę na czytelny, cho-
ciaż niekiedy bardzo umowny podział 
stref. Podstawowe czynności, które 
wykonujemy w  tym pomieszczeniu 
sprawiają, że można w  nim wydzie-
lić część sanitarną, umywalkową oraz 
kąpielową. Ta ostatnia jest najczęściej  
najwyraźniej wydzielona, chociaż 
tworzy z  pozostałymi spójną całość. 
Urządzając wygodną łazienkę, nie za-
pomnijmy również o  meblach two-
rzących ważną strefę gospodarczo-
-pielęgnacyjną. Dzisiaj standardem 
podnoszącym funkcjonalność tego 
wnętrza stały się choćby szafki podu-
mywalkowe czy też nadumywalkowe 
pełniące jednocześnie funkcję lustra.

KOMFORTOWE ODLEGŁOŚCI
Jedną z istotnych zasad projektowa-
nia wygodnej łazienki będzie takie 
zaplanowanie rozmieszczenia sprzę-
tów oraz akcesoriów, by korzystanie 
z nich nie kolidowało ze sobą – trudno 
uznać za komfortową łazienkę, 

w której obijamy się o sprzęty. Rów-
nie istotne jest, by ich użytkowanie 
nie wymagało z  naszej strony nad-
miernego wysiłku – np. sięgania za 
daleko po ręcznik, papier toaletowy 
czy słuchawkę prysznica. By prze-
strzeń uznać za funkcjonalną, ko-
nieczne będzie zapewnienie wolnego 
miejsca przed wszystkimi sprzętami. 
Komfortowe korzystanie z umywalki 
i  bidetu zapewni nam zostawienie 
przed nimi wolnej przestrzeni o wy-
miarach 100x70 cm. To również 

ODPOWIEDNIE 
ODLEGŁOŚCI MIĘDZY 

SPRZĘTAMI TO WARUNEK 
ERGONOMII ŁAZIENKI.
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minimalne wolne pole umożliwia-
jące swobodne wejście do wanny. 
Aby zapewnić wygodę użytkowa-
nia miski WC, wystarczy pole o  wy-
miarach 80x65 cm. Funkcjonalna po-
wierzchnia przed prysznicem wy-
nosi 80x90  cm. Równie istotna jest 
odległość między sprzętami. 20 cm 
wystarczy, gdy obok siebie są usta-
wione umywalka i WC. Większą odle-
głość należy zachować w przypadku 
bidetu – bo ok. 30 cm. Taka sama jest 
wymagana, gdy obok siebie zainsta-
lowano umywalkę i  prysznic, dwie 
umywalki lub gdy umywalka gra-
niczy ze ścianą. Szczególnym przy-
padkiem jest umywalka usytuowana 
obok wanny, standardowo za odpo-

wiednią uznaje się odległość między 
nimi w  granicach 20 cm, jednak na 
wygodzie nie tracimy, gdy krawędzie 
tych sprzętów pokrywają się, a nawet 
nieco na siebie zachodzą. 

WYGODNE WYSOKOŚCI
Na komfort użytkowania łazienki 
duży wpływ mają także wysokości, 
na jakich umieszczono sprzęty i ak-
cesoria łazienkowe. Górna krawędź 
muszli sedesu i bidetu powinna znaj-
dować się nad podłogą na wysokości 
40 cm, a pisuaru – 65 cm. Umywalka 
jest zazwyczaj zawieszana na wyso-
kości 80-85 cm nad podłogą. Odle-
głość górnej krawędzi wanny od po-
sadzki zależy od wysokości wanny, 

ale maksymalnie wynosi 60 cm. Po-
dobnie dzieje się w  przypadku bro-
dzików –  najniższe mogą być zlico-
wane z  posadzką, a   najwyższe się-
gają nawet do 40 cm ponad poziom 
podłogi. Duże znaczenie dla użyt-
kowników łazienki ma rozmieszcze-
nie armatury. Bateria umywalkowa 
będzie wygodna, jeśli zamontujemy 
ją 25-30  cm nad górną krawędzią 
umywalki. Instalując baterię, nie 
zapomnijmy także o  wiszącym nad 
umywalką lustrze. Zawieszone ok. 
10-15 cm nad baterią nie będzie nara-
żone na zachlapywanie. Wygodę ko-
rzystania z armatury wannowej, gdy 
jesteśmy w pozycji siedzącej, zapewni 
nam umieszczenie baterii 10-18 cm 
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powyżej górnej krawędzi wanny. 
Komfort kąpieli pod prysznicem da 
nam bateria prysznicowa umiesz-
czona na wysokości 110-130 cm. Jej 
słuchawka powinna znajdować się 
nie wyżej niż 180 cm od posadzki bro-
dzika. Gdy zamontowaliśmy desz-
czownicę, najlepiej by odległość do 
dna brodzika wynosiła 2 m. 

ERGONOMICZNA WANNA
O  tym, jaka wanna będzie najlep-
szym wyborem, przesądza w  du-
żej mierze wielkość miejsca do za-
gospodarowania. W  salonie kąpie-
lowym powyżej 10 m2 można za-
planować wannę wolno stojącą, do 
której zapewnimy dojście z  każdej 

strony. Wiele możliwości wyboru 
wanny daje nam także łazienka po-
wyżej 5 m2. Natomiast gdy jest ona 
mała i  tylko jedna, wanna zazwy-
czaj jest niewielka. Do najmniej-
szych można zaliczyć te o  długości 
od 100 do 140  cm i  szerokości 70- 
-75 cm. Wybierając taką, warto zde-
cydować się na dość płytką, np. głę-
bokości 35-40 cm. Z  łatwością zro-
bimy w niej przepierkę, będą z niej 
mogły również korzystać osoby 
mniej sprawne. Wygodnym rozwią-
zaniem dla osób wyższych lub ma-
jących kłopoty ze wstawaniem bę-
dzie wanna z  siedziskiem. Dobrym 
wyborem jest także model asyme-
tryczny – takie wanny mają jednak 

co najmniej 140 cm długości. Są za-
projektowane na planie prostokąta, 
który przy syfonie może mieć 85 cm 
szerokości, zaś „w  nogach” tylko 
70 cm. Taka budowa powoduje, że 
górne partie ciała mają swobodę ru-
chów podczas kąpieli, zaś węższy 
dół w pełni zapewni komfort nogom. 
Dodatkowo można ją wyposażyć 
w parawan nawannowy, co sprawi, że 
będzie pełnić funkcję kabiny prysz-
nicowej. Za bardzo funkcjonalne 
uchodzą również wanny narożne 
–  zarówno symetryczne (najmniej-
sze o  boku 150  cm), jak i  asyme-
tryczne. Takie modele oszczędzają 
przestrzeń i  sprzyjają funkcjonal-
nemu ustawieniu sprzętów. 

Funkcjonalna umywalka
W najmniejszych łazienkach można zamontować 
sprzęty szerokości 30-40 cm lub też umywalkę 
narożną o boku 26,5 cm. W salonach 
kąpielowych sprawdzą się modele podwójne 
albo szerokości 100 cm, co zapewni jednoczesne 
korzystanie z umywalki dwóm osobom. Do 
najbardziej funkcjonalnych należą modele 
wiszące. Opinię bardzo praktycznych mają 
nablatowe oraz wpuszczane w blat. Na blacie 
możemy wówczas ustawić akcesoria, po które 
sięgamy najczęściej. Poręczne są umywalki 
meblowe, tzn. naszafkowe, zintegrowane 
z szafką. Wówczas najwygodniejszy będzie 
model z szufladami – po ich wysunięciu widzimy 
z góry całą zawartość, co nie tylko sprzyja 
ergonomii, ale też ułatwia utrzymanie porządku. 
Nie trzeba również się nadmiernie schylać po 
kosmetyki i przybory.
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PRAKTYCZNY SEDES
Chociaż nadal popularne (głównie ze 
względu na niską cenę) są tzw. kom-
pakty, które tworzy miska ustępowa 
zintegrowana ze zbiornikiem spłu-
kującym, to jednak znacznie funk-
cjonalniejsze są modele podwieszane 
o  długości zazwyczaj 45-47 cm. Nie 
tylko zajmują mniej miejsca, ale też 
ułatwiają utrzymanie podłogi w czy-
stości. Montuje się je do stelaży. Po 
ich obudowaniu powstaje prostopa-
dłościan, którego górna płaszczy-
zna jest wykorzystywana jako wie-
lofunkcyjna półka. Często przestrzeń 
nad zabudową sedesu wykorzystuje 
się jako miejsce na szafkę lub sze-
reg półek, co umożliwia optymalne 
wykorzystanie przestrzeni. W  po-
bliżu sedesu niezbędne będą uchwyt 
na papier toaletowy – zamontowany 
na wysokości 80-100 cm od podłogi 
– oraz szczotka toaletowa. 

BRODZIK I KABINA
Jeśli brodzik ma pełnić także funk-
cję miniwanny, najbardziej funkcjo-
nalny będzie model głębokości po-
wyżej 30 cm. Może mieć wyprofi-
lowane siedzisko, co jest wygodne 
szczególnie dla osób starszych. Bar-

dzo płytki głębokości w  granicach 
1-2 cm można montować na podło-
dze lub w nią wpuścić, w takim przy-
padku warto zainstalować siedzisko.  
Najmniej miejsca zajmują brodziki 
na planie wycinka koła, do wyboru 
mamy także kwadratowe, prosto-
kątne, wielokątne lub okrągłe, które 
najlepiej wyglądają jako wolno sto-
jące. Najczęściej razem z brodzikiem 
montujemy kabinę prysznicową. Jej 
kształty i  wymiary są dostosowane 
do brodzika. Duże znaczenie dla er-

gonomii ma sposób otwierania ka-
biny. W małych łazienkach sprawdzą 
się systemy przesuwne. Miejsca nie 
zabierają też drzwi harmonijkowe 
oraz obrotowe. Kabiny z  drzwiami 
skrzydłowymi po otwarciu zajmują 
dużo miejsca, dlatego polecane są 
do przestronnych łazienek. Znacze-
nie ma także materiał z  jakiego wy-
konano skrzydła drzwiowe. Najtań-
sze są te z tworzyw sztucznych, te ze 
szkła bezpiecznego są kosztowne, ale 
też trwalsze.
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BEZPIECZNA KĄPIEL
Gdy w domu mieszkają osoby mniej 
sprawne fizycznie, funkcjonalność 
wanny oraz kabiny prysznicowej po-
prawią w znacznym stopniu zamon-
towane w  nich uchwyty. Zapewnią 
także osobom kąpiącym się poczucie 
bezpieczeństwa. Będą pomocne pod-

czas wchodzenia i wychodzenia, przy 
podnoszeniu się z wanny lub siedzi-
ska zamontowanego w brodziku. Ła-
zienkowe poręcze powinny gwaran-
tować pewny chwyt dłoni, dlatego 
przed zakupem sprawdźmy, czy ich 
powierzchnia jest antypoślizgowa. 
Istotna jest też ich długość.
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MALOWANIE MEBLI NIE WYMAGA 
SPECJALNEGO TALENTU ANI DUŻYCH 
WYDATKÓW. TO ŁATWY SPOSÓB, ABY NASZ 
STÓŁ, KOMODA CZY KRZESŁO PRZESZŁY 
ODMIANĘ I WZBOGACIŁY ARANŻACYJNIE 
NAWET SKROMNE WNĘTRZE. 

Nadawanie

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

KOLORU

Moda na samodzielne odnawianie mebli trwa w najlepsze 
– to jeden ze sposobów na silny trend, jakim jest perso-
nalizacja wnętrza. Pomalowany przez nas samych mebel 

jest niepowtarzalny, nawet jeśli jego bazą jest wyrób masowej pro-
dukcji. Możemy śmiało przemalować stare zniszczone krzesła czy 
szafy albo kupić mebel „w stanie surowym” – wielu producentów 
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oferuje nowe meble z  niewykoń-
czonego drewna, na aukcjach inter-
netowych możemy nabyć też an-
tyki przygotowane do malowania. 
Za modą podążają producenci farb 
oferujący produkty do mebli wyko-
nanych z  różnych materiałów. Wy-
posażeni w  instrukcję z  pewnością 
nie popełnimy błędu, ale zanim się-
gniemy na sklepową półkę, musimy 
tylko dobrze wiedzieć, z jakim podło-
żem mamy do czynienia i  jaki efekt 
estetyczny chcemy osiągnąć. Aspek-
tem często pomijanym jest funkcjo-
nalność malowanej powierzchni –  in-
nego podejścia wymaga malowanie 
komody do sypialni, innego krzesła 
do kuchni. 

Z CZEGO MEBEL JEST 
WYKONANY
Lite drewno. Jako surowiec służy 
drewno wysokiej jakości, odpowied-
nio sezonowane, poddane fachowej 
obróbce i  właściwie zaimpregno-
wane. Według obecnie obowiązują-
cych norm meblami z drewna litego 
nazwać możemy te produkty, w któ-
rych wyłącznie dna szuflad oraz tylna 
ściana zostały wykonane ze sklejki. 
Atutem jest niepowtarzalność każ-
dego egzemplarza – wyroby drew-
niane charakteryzują się jedynym 
w  swoim rodzaju ułożeniem sło-
jów, tworzących malownicze wzory 
na szlachetnej powierzchni mebla. 
Drewniane meble były i są malowane 
różnego rodzaju farbami – bejcami, 
farbami kryjącymi itp.
Fornir. Jest cienką naturalną okle-
iną, przyklejaną do płyty meblowej. 

Skrawa się go z  drewna, poddaje 
wybarwieniu i  dostarcza do produ-
centa mebli w postaci pasków. Każdy 
tego typu materiał jest unikalny pod 
względem wybarwienia i układu sło-
jów niczym drewno oraz tak samo jak 
ono reaguje na wilgoć czy promienie 
słoneczne. Z biegiem czasu jego kolor 
się zmienia. 
Sklejka. Wykonane z  niej meble są 
zdecydowanie mniej odporne na 
uszkodzenia mechaniczne, a zarazem 
o wiele trudniej jest je naprawić. Ze 
względu na to, że zewnętrzna okleina 
jest stosunkowo cienką warstwą, pod 
którą kryje się gorszej jakości płyta 
wiórowa, zeszlifowanie uszkodzonej 
powierzchni jest najczęściej niemoż-
liwe. Przy płytkich uszkodzeniach 

MEBLE FORNIROWANE 
WYMAGAJĄ ROZWAGI 
PODCZAS RENOWACJI. 
BĘDĄC NIEUWAŻNYM, 

MOŻNA ŁATWO 
ZESZLIFOWAĆ CIENKĄ 

WARSTWĘ OKLEINY, 
NISZCZĄC PRZY OKAZJI 

CHARAKTER MEBLA.
JEŚLI DREWNO JEST 

ZAINFEKOWANE 
SZKODNIKAMI, NALEŻY 

ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ 
OSTROŻNOŚĆ, ABY NIE 

ODSŁONIĆ TUNELI PRZEZ 
NIE WYDRĄŻONYCH.
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czasem można usunąć usterkę, de-
cydując się na wymianę okleiny. Jed-
nak jest to naprawa dość kosztowna, 
która w  przypadku wielu egzempla-
rzy okazuje się po prostu całkowicie 
nieopłacalnym rozwiązaniem. Meble 
tego typu nie są poddawane tak ści-
słej kontroli jakości jak sprzęty z  li-
tego drewna. Zastosowane do ich pro-
dukcji kleje, lakiery i farby mogą być 
o wiele gorszego sortu, wpływając nie 
tylko na wytrzymałość domowego 
wyposażenia, ale i  na nasze zdrowie 
oraz samopoczucie. 
Płyty MDF. To produkt drewnopo-
chodny, rodzaj płyty pilśniowej 

o średniej gęstości. Płyty tego typu 
wykonywane są z  włókien drzew-
nych uzupełnionych środkami 
utwardzającymi i  łączącymi. Uzy-
skaną masę poddaje się działa-
niu wysokiego ciśnienia i  tempe-
ratury, uzyskując ostatecznie pro-
dukt o  mocno zwartej wewnętrznej 
strukturze. Płyty MDF wykonywane 
są w  różnych grubościach i  forma-
tach, a  dzięki odpowiednim dodat-
kom mogą mieć właściwości wo-
doodporne czy ognioodporne. Ze 
względu na łatwość obróbki tego 
typu płyt i bardzo szerokie możliwo-
ści wykończenia, są one chętnie wy-

korzystywane do produkcji mebli. 
Meble z płyt MDF najczęściej są la-
kierowane lub wykańczane okleiną 
drewnopodobną. 
Płyty meblowe. To popularny ro-
dzaj materiału na meble. Są to płyty 
pilśniowe, wiórowe lub paździe-
rzowe. Technologia produkcji tych 
wyrobów pozwala na uzyskanie ta-
kich powierzchni, które do złudze-
nia przypominają drewno. Wadą 
tego typu mebli jest to, że w odróż-
nieniu od drewnianych, nie można 
nic z nimi zrobić, gdy przestają nam 
się podobać lub zostaną uszkodzone 
(meble drewniane można bejcować, 
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lakierować czy olejować wiele razy, 
przedłużając im w ten sposób żywot). 
Jednak jest również ratunek dla me-
bli z płyt – specjalny rodzaj farby.

PRZYGOTOWANIE POWŁOK
Pomalowane drewno. Zaczynamy od 
usunięcia poprzedniej powłoki – la-
kieru lub farby – która zabezpiecza 
mebel, tym bardziej, jeśli zaczynają 
się one łuszczyć lub pękają. Pamię-
tajmy, że powierzchnia powinna być 
idealnie zmatowiona, czyli zeszlifo-
wana. Do usunięcia warstwy farby do 
drewna wystarczy zazwyczaj papier 
ścierny, przeważnie o ziarnistości 60- 
-80; posuwamy się przy tym w  kie-
runku włókien. Jeśli nasz eksponat, 
krzesło lub stół, ma widoczne, głębo-
kie rysy, musimy je wygładzić, zeszli-
fować, aby uszkodzenia nie postępo-
wały dalej. Następnie mebel odku-
rzamy i oczyszczamy z pyłu.  
Polakierowane drewno. Stary la-
kier można zeszlifować ręcznie oraz 
specjalistycznymi szlifierkami. Na 
rynku jest wiele dostępnych rodza-
jów szlifierek. Z  naszego doświad-
czenia wynika jednak, że najbardziej 
przydatne w  warsztacie renowacyj-
nym są szlifierka mimośrodowa, na 
okrągłe tarcze ścierne przyczepiane 
na rzepa oraz szlifierka kątowa z re-
gulowanymi obrotami. Usuwanie la-

kieru poprzez ręczne szlifowanie 
jest bardzo pracochłonne. Metodę tę 
stosuje się zazwyczaj w  przypadku 
starych i spękanych lakierów (także 
politury) oraz delikatnych elemen-
tów wykończonych okleiną. Przed 
tym zabiegiem warto zastosować 
odpowiedni środek chemiczny do 
usuwania starych powłok lakierni-
czych (w przypadku lakierów, które 
mocno przylegają do obrabianej 
powierzchni).
Drewno pokryte woskiem. Niezależ-
nie od rodzaju farby jakiej użyjemy, 
pierwszym krokiem jest pozbycie się 
starych warstw wosku. Operacji do-
konujemy przy otwartym oknie – po 
dobrym wstrząśnięciu puszki z  roz-
puszczalnikiem do wosków, pocie-
ramy watą stalową namoczoną w roz-
puszczalniku powierzchnię mebla 
wzdłuż włókien drewna.  
Fornir. Po odtłuszczeniu meble for-
nirowane (pokryte okleiną z  natu-
ralnego drewna) trzeba przeszlifo-
wać papierem ściernym o  grubości 
180 i 240. Na koniec płytę należy do-
kładnie oczyścić z powstałych pyłów, 
można ją przemyć wodą i osuszyć. 
Płyta MDF. Przed malowaniem trzeba 
całość płyty MDF dokładnie zmato-
wić papierem ściernym. Najłatwiej 
jest to oczywście zrobić szlifierką. Na-
stępnie szafkę trzeba odtłuścić ben-
zyną lakową, odrobiną mocnego alko-
holu (spirytusu lub denaturatu) lub 
po prostu umyć płynem do mycia na-

czyń. Po odpyleniu i osuszeniu mebla 
zaczynamy nakładać farbę. Najlepiej 
do tego celu nadadzą się małe gąb-
kowe wałeczki.
Płyta meblowa. Dostępne są farby 
do mebli, które pozwalają sprzęty 
z  okleiny malować bez specjalnego 
przygotowania podłoża. Wystarczy 
zetrzeć kurz i malujemy. Gdy jednak 
mebel był czyszczony środkiem typu 
Pronto, możemy mieć kłopot z przy-
czepnością podłoża – wówczas należy 
powierzchnie odtłuścić.
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RODZAJE FARB POLECANE DO KREATYWNEGO MALOWANIA
Farby akrylowe 
Nowe życie starym meblom można nadać, korzystając 
z farb akrylowych. Są to wodorozcieńczalne emalie 
przeznaczone do malowania powierzchni drewnianych 
i drewnopochodnych, takich jak: sklejka, płyty pilśniowe, 
wiórowe lub fornirowane, a także zagruntowane 
powierzchnie metalowe. Większość producentów 
określa je jako farby do drewna i metalu. Farby akrylowe 
nadają malowanej powierzchni mebla wykończenie 
matowe kryjące lub satynowe pozostawiające 
widoczny rysunek słojów drewna. Atutem farb 
akrylowych do mebli jest ich neutralny zapach oraz 
szybkie tempo schnięcia – zazwyczaj już po godzinie 
powierzchnia jest sucha. Malowanie mebli za ich 
pomocą odniesie najlepszy skutek przy przedmiotach 
o średniej intensywności eksploatacji. Będą to na 
przykład szafki, biurka czy kredensy. Nie jest to jednak 
najbardziej polecana farba do szafek kuchennych, 
powierzchni blatów stołów czy siedzisk krzeseł. Do 
mebli intensywniej użytkowanych lepiej sprawdzi się 
farba akrylowa do drewna wzbogacana np. woskiem 
– zapewnia ona dużą siłę krycia już po 
jednokrotnym pomalowaniu, a efekt 
jest bardziej trwały. Możemy kupić też 
farby akrylowe do mebli zawierające 
metaliczne pigmenty, które nadają 
powierzchniom satynowe, metaliczne 
wykończenie. W celu uzyskania jednolitej 
warstwy wykończeniowej farbę należy 
nakładać warstwami krzyżującymi się. 
Gdy chcemy dodatkowo podkreślić 
naturalny wygląd mebla, możemy też 
użyć akrylowej transparentnej farby do 
drewna – ten rodzaj środka stosujemy 
jednak jedynie do mebli wykonanych 
z drewna litego. Pomalowana nią 
powierzchnia ma delikatny satynowy 
połysk, jakby została nawoskowana. Mimo delikatnego 
wyglądu pomalowanej powierzchni farby te doskonale 
chronią meble przed zaplamieniem, wodą i dodatkowo 
pomalowane nią sprzęty są łatwe w utrzymaniu 

– powierzchnia jest zmywalna. Malujący 
docenią, że farba nie kapie podczas aplikacji 
i jest dotykowo sucha po 30 minutach. 
Do farb akrylowych należą też farby 
z zapachem jak np. głęboko kryjąca 
emalia o zapachu kokosowym – jej atutem 
jest również to, że doskonale maskuje 
powierzchniowe pęknięcia i skazy drewna. 
Farby akrylowe do drewna i metalu 
są dostępne w wielu kolorach. Część 

producentów oferuje gotowe do użycia farby 
w zamkniętej palecie barw, ale są też farby do drewna 
i metalu, których kolor można uzyskać w mieszalniku 
– paleta barw jest wówczas praktycznie nieograniczona.  

Farby alkidowe
Farby alkidowe do drewna zaliczamy 
do preparatów rozpuszczalnikowych 
– rozcieńczalnikiem jest tu m.in. benzyna 
lakowa, a rolę spoiwa odgrywa roztwór 
żywicy ftalowej (czyli inaczej alkidowej). 
Farby alkidowe wyróżniają się bardzo 
dobrą przyczepnością do podłoża 
i elastycznością. Są łatwe w użyciu, 
dobrze się rozprowadzają. Mają też wysoką 
odporność na czynniki atmosferyczne, 
dlatego można je też stosować do mebli   
i drewnianych elementów użytkowanych 
nie tylko we wnętrzach, ale i na zewnątrz. 

Pomalowana nimi powierzchnia jest też 
odporna na szorowanie i detergenty, 
dlatego jest to również rodzaj farby 
rekomendowany przez producentów 
do malowania mebli kuchennych. 
Farby alkidowe bardzo dobrze się 
rozprowadzają. Niektóre (nie wszystkie) 
jednak długo schną. 
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również moda na naturalny wygląd 
mebli. Dzięki dużej zawartości kredy 
tworzą one na odnawianych meblach 
powłoki o wyraźnie matowym 
wykończeniu. Pomalowana 
powierzchnia nie jest tak gładka, 
jak nadawana meblom fabrycznie. 
Na malowanych sprzętach można 
zrobić przecierki, przenikanie różnych barw, zmatowienia, efekt 
wyraźnego pociągnięcia pędzla. Można też kupić dodatkowe 
preparaty pozwalające uzyskać efekt spękania. W takiej 
koncepcji nie przeszkadza to, że powłoka farb kredowych może 
być dość krucha i podatna na obtarcia. Pomalowane meble można 
zabezpieczyć warstwą wosku, werniksu lub lakieru. Paleta 
kolorów farb kredowych jest dość szeroka, ale w większości 
przypadków są to odcienie pastelowe, rozmyte, rozbielone. Dzięki 
nim można przemalować meble w stylu rustykalnym, vintage, 
shabby chic lub prowansalskim. Farby kredowe poszczególnych 
producentów mogą różnić się nieznacznie właściwościami, które 
wynikają z zawartości różnego spoiwa. 

Farby kredowe  
Sięgnijmy po nie, gdy malujemy meble, 
zakładając, że za jakiś czas może zechcemy 
je przemalować – farby kredowe do mebli są 
bowiem zmywalne!  Producenci określają je 
czasami jako rustykalne albo przeznaczone do 
wyposażenia w stylu skandynawskim, ale tak 
naprawdę meble pomalowane farbą kredową 
sprawdzą się we wnętrzach w każdym stylu. 
Rekomendowane są do powierzchni mebli 
frezowanych i rzeźbionych, ale można nimi 
malować także najprostsze drewniane meble. Są 
dzisiaj bardzo popularne, głównie ze względu na 
łatwość użycia. Charakteryzują się doskonałą 
przyczepnością nawet do bardzo gładkich 
podłoży, więc w razie potrzeby można je 
nakładać na nieprzeszlifowane powierzchnie 
mebli. Nie wymagają gruntownego usuwania 
starych powłok – wystarczy lekkie przeszlifowanie 
powierzchni, by farba doskonale się trzymała. Za 
dużą popularnością farb kredowych przemawia 

Farby kredowe kazeinowe
To farby wyprodukowane na bazie naturalnego 
białka mleka. Nadają się do wszystkich rodzajów 
powierzchni drewnianych (surowych, uprzednio 
bejcowanych, malowanych czy lakierowanych), ale 
także do laminatów. Sprawdzą się również podczas 
malowaniado powierzchni gładkich nieporowatych pod 
warunkiem zastosowania podkładu 
na gładkie powierzchnie. Stanowią 
bazę do uzyskania efektu przecierki. 
Wyróżniają się kremową konsystencją, 
zapewniają matowy efekt oraz dużą siłę 
krycia. 
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PAPIER ŚCIERNY
Potrzebny jest zarówno na 
początkowym, jak i końcowym 
etapie prac. Rodzaj papieru określa 
się na podstawie wielkości ziarna 
– im jest ono grubsze, tym niższy jest 
numer papieru (oznaczony zazwyczaj 
na lewej stronie arkusza). Przy 
kompleksowej renowacji używamy 
najpierw grubszego, który usuwa 
warstwę starej powłoki, a potem 
tego drobniejszego, który wygładza 
powierzchnię i likwiduje wszelkie 
ryski powstałe podczas szlifowania 
ostrym papierem. 

SZLIFIERKA
W obróbce drewna najczęściej wykorzystuje się dwa 
rodzaje urządzeń tego typu: szlifierki oscylacyjne 
i mimośrodowe. Te pierwsze najczęściej mają 
prostokątną stopę szlifierską i świetnie sprawdzają się 

 TO SIĘ PRZYDA  PRZY ODNAWIANIU MEBLI

ŚCISK STOLARSKI
To absolutny must have, który przyda się do 
dociskania elementów po klejeniu, nie pozwalając 
im się przesunąć, a także umożliwia tymczasowe 
zamocowanie konkretnego kawałka drewna do 
blatu roboczego podczas takich czynności jak 
na przykład wiercenie, szlifowanie lub struganie. 
Element zamocowany ściskiem do stołu pozwoli 
nam na jego pewną oraz bardziej efektywną 
obróbkę. Znacznie zmniejsza się ryzyko zsunięcia 
narzędzia stolarskiego z powierzchni materiału, 
nad którym aktualnie pracujemy.

podczas oczyszczania płaskich powierzchni na 
przykład blatów stołów. Szersze możliwości, 
bo nawet dobrze sobie poradzą z usuwaniem  
starych powłok z powierzchni wypukłych, 
dają szlifierki mimośrodowe, które wykonują 
ruch obrotowy i oscylacyjny. Szlifierka będzie 
świetną opcją przy usuwaniu starej farby czy 
oleju i jej zastosowanie znacznie przyspieszy 
prace renowacyjne.
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WIERTARKO- 
-WKRĘTARKA
To niewielkich rozmiarów urządzenie, 
najczęściej akumulatorowe, które 
znakomicie nadaje się do wkręcania 
i wykręcania śrub. Można też nimi 
wiercić, najczęściej w niezbyt 
twardych materiałach – drewnie, 
tworzywach drewnopochodnych, 
metalu i tworzywach sztucznych. Do 
wiertarko-wkrętarki potrzebne są bity 
– końcówki do wkręcania wkrętów 
i śrub. Oprócz nich przyda się także 
standardowy zestaw wierteł.

TAKER
Inaczej zszywacz tapicerski, to urządzenie 
służące do przytwierdzania tkaniny do 
drewnianej ramy mebla lub płyty. Łączy ze sobą 
materiały za pomocą metalowych zszywek, 
które dostępne są w różnych rozmiarach. Dobór 

PISTOLET
Malowanie natryskowe jest szybkie 
i wydajne, a jego główną zaletą 
jest doskonałe krycie oraz jednolita 
powierzchnia. Jeśli nie mamy 
kompresora, a pistoletu używamy  
okazjonalnie, dobrym rozwiązaniem 
będzie model elektryczny. Można 
go użyć do malowania farbą olejną 
lakierobejcą i innymi rodzajami farb. 
Zanim użyjemy pistoletu, sprawdźmy,  
czy gęstość farby nie jest zbyt duża. 
Może bowiem powodować zniszczenie 
dyszy lub jej zatkanie. 

odpowiedniej długości zszywek powinien być 
podyktowany grubością łączonych tworzyw. 
Taker jest niezastąpionym narzędziem, 
jeśli chcemy wykonać renowację mebli 
tapicerowanych. 
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WYSOKIE POMIESZCZENIA I NIETYPOWE OKNA TO ŚWIETNA BAZA DLA WNĘTRZ 
W STYLU KLASYCZNYM, MOCNA PODSTAWA STYLU EKLEKTYCZNEGO, ALE TEŻ 
DOSKONAŁY PUNKT WYJŚCIA DLA ARANŻACJI W STYLU INDUSTRIALNYM.

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

WNĘTRZA Mieszkania i  domy 
o  ponadstandardo-
wych wysokościach 

mają ogromny potencjał aran-
żacyjny. Urządzone ze sma-
kiem zawsze wyglądają efek-
townie i luksusowo – eleganc-
kie, wyszukane realizacje 
znamy dobrze z  kolorowych 
magazynów wnętrzarskich. 
Wysokie wnętrze imponuje 
przestrzenią, ale jest też spo-
rym wyzwaniem funkcjonal-
nym. Dużą kubaturę wnętrza 
trudniej ogrzać, a  ponadto 
ciepło nie rozchodzi się rów-
nomiernie – ucieka do góry.  
Można również napotkać na 
problemy z  akustyką – duże 
powierzchnie ścian wielokrot-
nie odbijają dźwięki, w  efek-
cie gorzej odczuwamy ich do-
cieranie. Wysokie mieszkanie 
jest też trudniejsze podczas 
urządzania i  porządkowania 
– będziemy mieli utrudniony 
dostęp do niektórych jego 
elementów, np. karnisza, ży-
randola, wysokiej półki czy 
okien. 

REZYDENCJA, 
KAMIENICA CZY LOFT
Jest kilka typów budynków, 
w których możemy mieć wy-
sokie mieszkanie.  W domach 
jednorodzinnych szczyt po-
pularności dwukondygna-
cyjnych salonów mamy już 
za sobą. Wynika to głównie 
z  dominacji trendów związa-
nych z  budownictwem ener-
gooszczędnym, w  których 
to rozwiązanie nie jest pole-
cane – wnętrza o nadmiernej 
wysokości to przede wszyst-
kim duża kubatura do ogrza-
nia generująca dodatkowe 
koszty. Mimo to nadal jest 
wiele osób, które reprezen-
tacyjność domu przedkła-
dają nad koszty utrzymania. 

w górę!
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Projekty z  pustką nad parterem za-
miast stropu nie odeszły przeszłość 
–  nawet w energooszczędnych bry-
łach można spotkać rozwiązania z cał-
kowicie przeszklonymi szczytami, za 
którymi ukrywają się pomieszczenia 
sięgające wysokością po dach. W no-
woczesnym budownictwie jedno- 
i  wielorodzinnym możemy spotkać 
się również wysokim poddaszami – za-
miast stropu wnętrze od góry zamy-
kają wyeksponowane elementy kon-
strukcji dachu. Oddech przestrzeni 
możemy mieć również w  starych ka-
mienicach, gdzie wysokość wnętrz 
może przekraczać nawet 3 m. Efekty 
estetyczne w  tym przypadku jednak 
są różne, w  dużej mierze zależą od 
wielkości pomieszczenia i jego oświe-
tlenia. Z  jednej strony możemy cie-
szyć się w  nich wysokimi oknami, 
z  drugiej często są one zbyt wąskie. 
Nowe możliwości dają pomieszcze-
nia w  zaadaptowanych starych fabry-
kach i biurach – tutaj wysokość wnętrz 
może sięgać nawet kilku metrów, 
a okna mogą zajmować całe ściany. 

INNY WYMIAR PRZESTRZENI
Nowo budowany dom daje najwięcej 
możliwości wykreowania wysokiej 
przestrzeni. Planując odpowied-
nio wyżej strop nad obszernym sa-
lonem lub przynajmniej częściowo 

z niego rezygnując, zyskujemy oka-
zję do wyeksponowania elemen-
tów więźby dachowej lub skonstru-
owania antresoli. Towarzyszący za-
zwyczaj wysokiemu salonowi otwór 
w  stropie umożliwia wpuszczenie 
od góry (przez połacie dachu) dużej 
dawki naturalnego światła, co stwa-

rza możliwość doświetlenia ciem-
nego środka domu. Ze względu na 
zachowanie odpowiednich propor-
cji i możliwości oświetlenia jeszcze 
do niedawna uznawano, że wysokie 
pomieszczenie musi być zarazem 
obszerne, w przeciwnym przypadku 
będzie robiło wrażenie studni. 
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Dzisiaj projektuje się również 
wysokie i  stosunkowo wąskie hole 
oraz korytarze, które dzięki oknom 
dachowym przeznaczonym do mon-
towania w  skośnych i  płaskich po-
łaciach są doskonale oświetlone 
oraz przestrzenne. Inaczej jest, gdy 
mamy mieszkanie w  budynku po-
stindustrialnym lub kamienicy 
–  zastana wysokość może być spo-
rym wyzwaniem aranżacyjnym. Je-
śli pomieszczenie jest duże, mo-
żemy podzielić je funkcjonalnie 
również w  pionie. Decydując się 
na antresolę, zyskujemy nie tylko 
wygodną przestrzeń, ale też efekt 
dwuwymiarowości wnętrza. Dodat-
kową przestrzeń możemy wyko-
rzystać na poczet domowego biura, 
sypialni, strefy relaksu lub rezer-
wowego  miejsca do przechowy-
wania. Znacznie trudniej zaaran-
żować zbyt małe, a bardzo wysokie 
pomieszczenia pozbawione dostępu 
światła dziennego, takie jak kory-
tarze czy łazienki w starych kamie-
nicach. Podwieszane sufity nie za-
wsze przynoszą dobry rezultat, lep-
szym rozwiązaniem jest wizualne 
obniżenie wnętrza, malując sufit na 
kolor kilka tonów ciemniejszy od 
ścian. Można też zastosować któ-
rąś ze sztuczek optycznych gubią-
cych nadmierną wysokość wnętrza 
– pomalować ściany w poziome sze-
rokie pasy albo optycznie przedłu-

żyć sufit, schodząc jego kolorem na 
ściany – wystarczy, jeśli taki pas bę-
dzie miał kilka lub kilkanaście cen-
tymetrów wysokości. 

WYSOKIE OKNO NA ŚWIAT
Wyższa ściana zewnętrzna to zwy-
kle wyższe okna, które dają per-
spektywę znacznie lepszego do-
świetlenia wnętrza oraz otwarcia 
i  przenikania się obu przestrzeni, 
zewnętrznej i wewnętrznej. W przy-
padku nowo budowanych domów 
mogą to być tafle wielkopowierzch-
niowe, które w  znacznym stopniu 
poszerzają przestrzeń mieszkalną, 
sprawiając wrażenie, że wychodzi 
ona poza realne granice mieszkania 
lub domu. Oznacza to między in-
nymi, że przebywające w takim po-
mieszczeniu osoby mają wrażenie 
nieograniczonego poczucia prze-
strzeni. Z  kolei w  starych kamie-
niach i  loftach okna budują niepo-
wtarzalny klimat wnętrz. Łukowe 
nadproża i  geometryczne podziały 
efektownie kadrują widoki na ze-
wnątrz, uatrakcyjniają tym samym 
wnętrza, dając im rozmach i dodat-
kowy oddech. 

ARANŻACJA WYSOKICH 
ŚCIAN
Zagospodarowanie wysokich ścian 
wymaga pomysłu. Sprawdza się 
tutaj zasada trójek – ścianę dzie-

limy na trzy równe części, z których 
każda będzie miała jasno sprecyzo-
wany zamysł aranżacyjny. Całość 
wyposażenia i dekoracji nie powinna 
skupiać się wyłącznie w dolnych par-
tiach pomieszczenia. Zawieszenie 
obrazów i innych dekoracji w wyso-
kim wnętrzu wymaga czujności. Ob-
razy powinno się zamieścić na wy-
sokości oczu, ale jeśli chcemy pod-
kreślić reprezentacyjny charakter 
mieszkania, możemy powiesić je 
powyżej tej linii. Wysokie ściany sa-
lonu lub sypialni pozwalają również 
na wykorzystanie we wnętrzu róż-
nych dodatków, które niekoniecznie 
sprawdziłyby się w niskim mieszka-
niu. Mowa tu między innymi o wiel-
kogabarytowych obrazach czy żyran-
dolach i  lampach z  długimi kablami. 
Ponadstandardowa wysokość może 
być bowiem pretekstem do wyeks-
ponowania efektownych opraw 
oświetleniowych. Możliwość zawie-
szenia na długim kablu czy łańcu-
chu modnych lamp w  stylu lofto-
wym pozwala ukazać ich formę. 
Można też potraktować oświetlenie 
jako sposób do podzielenia pomiesz-
czenia na części funkcjonalne. 
Styl narzuca charakter budynku. 
Kamienica będzie się świetnie czuła  
w stylu klasycznym i eklektycznym,  
mieszkanie w  budynku pofabrycz-
nym, gdy urządzimy je w stylu indu-
strialnym lub loftowym. 
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WYSOKIE DRZWI WEWNĘTRZNE 
Standardowa wysokość drzwi wewnętrznych wynosi 203-204 cm. 
W wysokim wnętrzu takie drzwi „giną” w ścianie i zaburzają proporcje 
pomieszczenia. Aby odległość od górnej krawędzi drzwi do sufitu 
nie była zbyt duża, warto zaplanować drzwi o ponadstandardowej 
wysokości  – na rynku z łatwością kupimy skrzydła o wysokości m.in. 
220, 240, 260, 270, a nawet 300 cm. Sięgające sufitu skrzydła dają 
możliwość zastosowania rozwiązania z ukrytą ościeżnicą, dzięki czemu 
stają się mniej widoczne, te z przeszkleniami łączą idealnie sąsiadujące 
pomieszczenia, powiększając je optycznie i rozświetlając.

KOLOROWA FARBA 
DO SUFITÓW
Sufit ciemniejszy niż ściany 
to dobry sposób na obniżenie  
zbyt wysokiego wnętrza. Efekt 
pogłębimy, wybierając również 
ciemny materiał na posadzkę 
– dwie przeciwległe płaszczyzny 
pomalowane na ciemno 
zmniejszają optycznie odległość 
między nimi – w tym przypadku 
dodatkowo obniżają wnętrze. 
Malując sufit na ciemny kolor, 
możemy sięgnąć po jedną z farb 
przeznacznych do malowania 
ścian i sufitów o efekcie 
matowym.

KLIMATYCZNE
SZTUKATERIE 
Do aranżacji wysokich wnętrz 
w starych kamienicach można 
włączyć oryginalne stare detale 
dekorujące sufit, takie jak rozety 
czy też sztukaterie okalające 
górne partie ścian – pozwalają 
one na zachowanie dobrych 
proporcji w aranżacji. 

OKAZAŁE 
ŻYRANDOLE 
I LEKKIE LAMPY
Żyrandole, kandelabry 
i lampy wiszące do 
wysokich pomieszczeń 
powinny być wyposażone 
w długi zwis (nawet mający 
2 metry) o regulowanej 
długości. Jeśli wnętrze jest 
nie tylko wysokie, ale 
i duże, dodatkowo 
postawmy na lampy 
mające dużo źródeł 
światła np. żyrandole 
mające nawet powyżej 
100 centymetrów 
szerokości i czasami 
nawet kilkadziesiąt 
źródeł światła. Innym 
rozwiązaniem 
są proste 
lampy LED 
z pojedynczym 
zwisem, ale 
wówczas 
powinno być ich 
kilka. 

 TO SIĘ PRZYDA  WE WNĘTRZU Z WYSOKIM SUFITEM
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ARANŻACJE KUCHNI BEZ GÓRNEJ ZABUDOWY SZAFEK MAJĄ CORAZ WIĘCEJ 
ZWOLENNIKÓW. ATRAKCYJNOŚĆ TEGO TYPU ROZWIĄZAŃ POLEGA CHOĆBY 
NA TYM, ŻE PRZEŁAMUJĄ ONE SCHEMATYCZNE STYLIZACJE I UWALNIAJĄ NOWE 
MOŻLIWOŚCI KREACJI PRZESTRZENI.

górnej zabudowy

AUTOR TEKSTU: Anna  Wojciechowska

W naszych kuchniach do-
minują aranżacje, w  któ-
rych zaplanowano zabu-

dowę złożoną z  dolnego i  górnego 
ciągu szafek. Ten schemat projek-
towy narodził się w  okresie moder-
nizmu (znany jako kuchnia frank-
furcka) i jako optymalny ze względów 
ergonomicznych jest uważany za mo-
delowy. Ma bowiem wiele zalet – nie 
tylko sprzyja komfortowemu wyko-

nywaniu prac kuchennych, ale służy 
też najlepszemu wykorzystaniu prze-
strzeni. Chociaż zabudowa złożona 
z  ciągu szafek stojących oraz zawie-
szonych na ścianie nad blatem jest 
wygodna, to należy do bardzo sche-
matycznych. Projektowane tak kuch-
nie są do siebie niezwykle podobne, 
a  sposób ich urządzenia dość prze-
widywalny. Dzisiaj mamy wiele moż-
liwości ich indywidualizacji. Jednym 

z rozwiązań na mniej typową kuchnię 
będzie rezygnacja z górnej zabudowy 
szafek. Dzięki temu nie pozbywamy 
się podstawowych zasad ergonomii, 
a możemy bardziej swobodnie dyspo-
nować przestrzenią nad blatem. 

WIĘCEJ PRZESTRZENI
Tworzące szeregową zabudowę me-
ble zadwieszone nad blatem mogą 
działać przytłaczająco – a szczególnie 

BEZ
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jeśli zdecydowaliśmy się na szafki 
w  ciemnych kolorach. Ich obecność 
na poziomie wzroku buduje obraz po-
mieszczenia, dlatego kuchnia, w któ-
rej nie ma szafek nad blatem sprawia 
wrażenie bardziej przestronnej. Brak 
górnej zabudowy daje też większe 
możliwości doświetlenia wnętrza na-
turalnym światłem. Ma to szczególne 
znaczenie, gdy pomieszczenie jest 
niewielkie lub aneks kuchenny bę-
dący częścią otwartej strefy dziennej 
jest oddalony od okna. Jednak w przy-
padku małych zamkniętych kuchni 
na brak górnej zabudowy może zde-
cydować się przeważnie tylko nie-
gotujący w  domu singiel. Natomiast 
otwarta strefa dzienna stwarza zwo-
lennikom szafek stojących znacznie 
więcej możliwości. Ze względu na 
większą swobodę aranżacji oraz wolną 

przestrzeń możemy też w  zależności 
od potrzeb przesuwać lub poszerzać 
zakres funkcjonalny różnych stref. 
Narzędziami w  takich działaniach 
mogą być zarówno materiały wykoń-
czeniowe, jak i nowoczesne meble czy 
inne elementy wyposażenia oraz roz-
wiązania architektoniczne. 

SWOBODA KREACJI
W otwartej kuchni równie istotna jak 
przygotowywanie posiłków jest funk-
cja reprezentacyjna. Jest ona bowiem 
włączana w  przestrzeń służącą wy-

poczynkowi, a  w  mniejszych miesz-
kaniach może być nawet elementem 
strefy wejścia. W  takim przypadku 
dolny ciąg zabudowy jest bardziej 
dyskretny i  ułatwia płynne połącze-
nie tak odmiennych funkcjonalnie 
miejsc. Duże pole do różnych styliza-
cji ułatwiających zakres, w jakim pod-
kreślimy „kuchenny” charakter tego 
aneksu daje właśnie wolne miejsce 
nad blatem. Do podstawowych środ-
ków aranżacji tej przestrzeni należy 
sposób wykończenia ścian. Na równi 
ważne są wtedy funkcjonalność 

BRAK GÓRNEJ 
ZABUDOWY OTWIERA 
NOWE MOŻLIWOŚCI 

KREATYWNEJ ARANŻACJI 
PRZESTRZENI. DOBRYM 

ŚRODKIEM BĘDZIE 
OŚWIETLENIE.
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i  estetyka. Ściana nad blatem ro-
boczym musi być łatwa w utrzyma-
niu czystości, a przy tym współgrać 
z  elementami wykończenia lub wy-
posażenia wzajemnie przenikają-
cych się aneksów strefy dziennej. 
Może być ona bardzo dekoracyjnym 
elementem – taki efekt da zastoso-
wanie fototapety czy mozaiki, albo 
modnej cegły lub płytek typu azu-
lejos. Równie często wykańcza się 
ją jedynie odporną na wilgoć i  szo-
rowanie farbą, co sprawia, że płyn-
nie wpisuje się w przestrzeń salonu. 

Taka ściana to dobre tło dla zawie-
szonych na niej obrazów, plakatów 
czy też ustawionych na blacie przed-
miotów. Na rzecz spójności styli-
zacji oddziałuje korzystnie powtó-
rzenie koloru ściany lub materiału 
użytego w  innych miejscach otwar-
tej strefy. Często ozdobą tego typu 
ściany jest okno – brak szafek wokół 
niego działa korzystnie nie tylko na 
dotarcie światła w głąb pomieszcze-
nia, ale też pozwala na zbudowanie 
wokół okna rozbudowanej aranżacji. 
Także jego forma może być bardzo 

dekoracyjna. Takie atuty ma choćby 
okno pasmowe, rozetowe czy też na-
rożne. Do wartych wyeksponowa-
nia należą również przeszklenia ze 
szprosami lub witrażami.

PRZEJĘCIE FUNKCJI
Kuchnia należy do pomieszczeń, 
w których przechowujemy naczynia, 
sprzęty AGD i żywność. Oczywiście 
im bardziej jesteśmy zaangażowani 
w  gotowanie, tym jest ich więcej. 
Gdzie to wszystko trzymać, gdy nie 
zaplanowaliśmy górnych szafek? Do 
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ekonomicznych rozwiązań należy 
usytuowana tuż przy kuchni spiżar-
nia. Zamknięta drzwiami może być 
wyposażona jedynie w półki lub re-
gały. Dzięki temu, że są otwarte nic 
nie utrudnia dostępu do umieszczo-
nych na nich rzeczy. Także koszt wy-
kończenia i  wyposażenia spiżarni 
będzie niższy od zakupu modnych 
szafek. Nowoczesnym rodzajem spi-
żarni jest też umieszczona na jed-
nej ze ścian kuchenna szafa-cargo 
–  taka monolityczna zabudowa na-
leży do bardzo pojemnych. Funkcję 
szafek górnych przejmuje również  
wyspa. Należy ona do najbardziej re-
prezentacyjnych elementów otwar-
tych kuchni. Jest przy tym bardziej 
funkcjonalna od rzędu umieszczo-
nych wysoko szafek. Obok półek 
i  szuflad, do których dostęp mamy 
z  różnych stron, zyskujemy wów-
czas dodatkowy blat roboczy lub ba-
rek. Wygodna wyspa-mebel powinna 
mieć minimalną szerokość 80-90 cm, 
wysokość 85 cm i głębokość 60 cm. 

MODNE EKSPOZYCJE
Brak górnej zabudowy to idealne roz-
wiązanie dla osób, które lubią ekspo-
nować elementy kuchennego wypo-
sażenia. W takim przypadku na blacie 
można ustawić nie tylko efektowne 

i przydatne na co dzień sprzęty AGD, 
ale na przykład porcelanowe filiżanki 
czy dekoracyjne kubeczki. Można też 
zamontować na ścianie półki oraz re-
lingi, a na nich umieścić przydatne 
na codzień akcesoria.
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NOWOCZESNE 
WYSOKIE SZAFKI 
Z SZUFLADAMI 
I MECHANIZMAMI 
CARGO SĄ 
ALTERNATYWĄ DLA 
DAWNYCH SPIŻARNI. 
SĄ ZNACZNIE 
WYGODNIEJSZE 
W UŻYCIU OD 
STANDARDOWEJ 
ZABUDOWY 
Z PÓŁKAMI 
I POZWALAJĄ NA 
PRZECHOWYWANIE 
WSZYSTKICH 
PRODUKTÓW 
W JEDNYM MIEJSCU.  

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska 

Osobna spiżarnia to 
praktyczna przestrzeń, 
w  której możemy ma-

gazynować produkty żywno-
ściowe, przetwory, większe opa-
kowania zbiorcze napojów, wa-
rzywa itp. Wydzielone pomiesz-
czenie na zapasy spożywcze jest 
szczególnie przydatne wtedy, gdy 
robimy przetwory, a  na zakupy 
wybieramy się raz na jakiś czas. 
Co jednak zrobić, gdy w  domu 
lub mieszkaniu nie mamy na taki 
luksus miejsca? Dobrym pomy-
słem jest wyposażenie kuchen-
nych szafek w  nowatorskie roz-
wiązania w postaci nowoczesnych 
mechanizmów wysuwania półek, 
szuflad oraz koszy. 

ATUTY SYSTEMU CARGO
Cargo to mechanizm z  koszami 
i  szufladami poruszającymi się 
na szynach – doskonale sprawdza 
się w wąskich oraz głębokich szaf-
kach. Kosze i szuflady wysuwa się 
za pomocą frontu, dzięki czemu 
wszystko mamy w zasięgu wzroku 
i ręki. Do wyboru mamy rozwiąza-
nie z  szufladami wewnętrznymi, 

W SZAFIE
Spiżarnia



które można wysuwać pojedynczo 
lub z  drucianymi koszami umiesz-
czonymi na metalowych obrotowych 
mechanizmach. Kosze cargo są zbu-
dowane najczęściej z drutu o niewiel-
kiej średnicy, który pokryty jest chro-
mem lub specjalną farbą. W zależno-
ści od naszych potrzeb możemy wy-
brać cargo niskie lub wysokie. Niskie 
stosowane jest pod blatem w szafkach 
stojących, wysokie w  szafkach typu 
słupek. Zaletą tego mechanizmu jest 
udźwig dużej ilości produktów (na-
wet do 120 kg). Dzięki zastosowaniu 
prowadnic z  hamulcami, miękkiego 
dociągu oraz prowadnic z niepełnym 
wysuwem cargo domyka się cicho 
i miękko. Kosze w tym systemie mogą 
być zawieszone na dowolnej wysoko-
ści, dzięki zastosowaniu specjalnych 
haczyków.
Półki i  kosze cargo mają nad szu-
fladami znaczącą przewagę – są od 
nich lżejsze, poręczniejsze, bardziej 
wydajne, mogą wysuwać się w  bar-
dziej skomplikowany sposób, mo-
żemy więc zagospodarować trudno 
dostępne przestrzenie, na przykład 

w szafkach narożnych oraz są dużo 
bardziej ergonomiczne. Łatwość 
wysuwania łączy się z  funkcjonal-
nością, dzięki czemu mamy możli-
wość dostania się jednocześnie do 
zawartości całej szafki, a  nie tylko 
pojedynczej sekcji. Nadają się rów-

nież do przechowywania przedmio-
tów o większych gabarytach. Możli-
wości aranżacyjne są ogromne – od-
powiednio dobrany kosz cargo może 
spełniać swoją funkcję w  każdym, 
nawet najbardziej wąskim meblu 
kuchennym. 

RODZAJE SYSTEMÓW KUCHENNYCH CARGO

Space Tower – szafa z szufladami
To jedna z najbardziej pakownych szaf typu cargo. 
Po jej otwarciu mamy dostęp do kilku wysuwanych 
szuflad o maksymalnym obciążeniu wynoszącym 
w zależności od producenta od 30 do 70 kg. 
System ten zapewnia płynne wysuwanie szuflad 
i łatwy dostęp do zawartości – produkty można 
wyjmować z trzech stron – z lewej, prawej oraz 
od przodu. Elastyczność rozwiązania polega na 
tym, że każdą szufladę można wysunąć osobno, 
co pozwala zobaczyć jej całą zawartość i szybko 
odnaleźć produkt oraz wygodnie wyjąć go od 
góry. W utrzymaniu ładu i porządku w zawartości 
pomogą nam wygodne podziałki szuflad, 
dzięki którym zapasy są zabezpieczone przed 
przewróceniem czy przesunięciem.
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Prosty 
Convoy
To mechanizm, 
dzięki któremu 
przy jednym, 
delikatnym 
pociągnięciu 
uzyskujemy 
dostęp do całej 
zawartości szafy. 
W systemie tym 
front mocowany 
jest na zawiasach, 
po jego otwarciu 
wysuwamy cały 
mechanizm 
za pomocą 
specjalnego 
uchwytu. Po 
wysunięciu 
wyciągu widzimy 
jego zawartość 
z trzech stron. 
Maksymalne 
obciążenie 
całości wynosi 
100 kg, z czego 
20 kg przypada 
na pojedynczą 
półkę. System 
jest bardzo cichy 
i wygodny – łatwy 
dostęp z obu 
stron, a także 
antypoślizgowe 
dno półek 
zapobiegające 
przesuwaniu się 
zawartości to 
główne zalety 
tego rozwiązania.

Obrotowy Swing
To jedna z bardziej zaawansowanych 
technologicznie konstrukcji 
otwierania wysuwanej spiżarni. 
Podczas otwierania mechanizm 
z koszami obraca się o 90° w obie 
strony, dzięki czemu mamy 
łatwy dostęp do produktów. 
Maksymalne obciążenie całości 
to 70 kg. Atutem rozwiązania jest 
wyposażenie w możliwość regulacji 
wysokości, na której zawieszane 
są kosze. System jest wyposażony 
w prowadnice z pełnym wysuwem 
i z cichym domykiem. 

System Tandem 
– spiżarnia jak lodówka
To najbardziej obszerna spiżarnia 
spośród wszystkich systemów na 
rynku! System swoim wyglądem 
przypomina układ półek występujący 
w lodówce – można je układać na 
drzwiach i wewnątrz systemu. Pozwala 
na uporządkowanie w jednym miejscu 
wszystkich produktów, które nie 
wymagają chłodzenia – jest to możliwe 
dzięki szerokim półkom, których 
zawartość jest doskonale widoczna. 
Po otwarciu wewnętrzne półki 
przesuwają się do przodu, co ułatwia 
przeglądanie zawartości, pakowanie 
i wyciąganie produktów. To rozwiązanie 
ergonomiczne – wewnętrzne półki 
łatwo się przesuwają, a wysunięcie 
obciążonego systemu nie wymaga 
dużego wysiłku. Półki udźwigną 
obciążenie nawet do 80 kg, a relingi 
koszy sprawiają, że produkty nie 
przewracają się podczas wysuwania. 



Rodzina blach nieprzywieralnych Charlotte
           W Boże Narodzenie i Nowy Rok chętnie spędzamy wolne chwile na biesiadowaniu w gronie najbliższych. Obok tradycyjnych 
potraw w naszym menu nie może zabraknąć słodkich smakołyków. Wykwintne, pyszne ciasta, torty i ciasteczka wymagają odpowied-
niej oprawy i to zarówno wtedy gdy znajdują się już na stołach, jak i wcześniej - na etapie przygotowania. 
Funkcjonalne akcesoria, które pomagają w pieczeniu tych specjałów, sprawdzają się nie tylko podczas świąt i ważnych uroczystości. 
Są z nami zawsze, ilekroć mamy ochotę na wyśmienity dodatek do kawy czy herbaty. Dlatego dobrze jest od czasu do czasu przejrzeć 
kuchenny warsztat  i upewnić się, że niczego w nim nie brakuje. Może warto uzupełnić go o nowoczesne elementy, znacznie ułatwia-
jące pracę lub też po prostu wymienić niektóre z nich. Nadchodzące Święta są idealną okazją do takiego przeglądu. Nowe naczynia i 
gadżety do pieczenia, jakie pojawią się w naszych kuchniach, będą nam służyły przez kolejny rok.

Co powinno znaleźć się w warsztacie domowego cukiernika?
           Na pewno formy do pieczenia, które poza takimi akcesoriami jak przesiewacz do mąki, waga kuchenna, wałek i mata silikonowa 
są jego najważniejszą częścią. To właśnie one nadają niepowtarzalny wygląd wszystkim wypiekom.

           Świetną propozycją dla domowego cukiernika jest bogata kolekcja umożliwi nam przygotowanie zarówno pysznych słodkości 
jak też wspaniałych dodatków do kolacji – pasztetów lub tart z warzywami, serem bądź mięsem. Na przyjęcie dla najmłodszych najlep-
sze będą na pewno wypełnione nadzieniem czekoladowym i kolorowo ozdobionymi ciastami. 
Święta i niedziele osłodzą ciasta i ciasteczka przygotowane w blachach podłużnych, znajdą się wśród nich tradycyjne makowce i serniki, 
szarlotki doskonałe o każdej porze roku, pierniki pełne bakalii czy ciasta biszkoptowe. Wszystko zależy od inwencji twórcy i gustu do-
mowników.
          Wykonane z najwyższej jakości stali i pokryte nieprzywieralną powłoką zapewniają komfort  pracy. Do głównych zalet powłoki 
należy zwiększona odporność na przyklejanie się ciasta, które bez problemu wyjmiemy z formy. W blachach możemy piec z niewiel-
ką ilością tłuszczu. Są one także niezwykle trwałe i wytrzymałe na uszkodzenia.  Dodatkowo łatwo i szybko je umyjemy, co znacznie 
ułatwi nam pracę przy przygotowaniu wypieków. 
Dzięki funkcjonalnej rodzinie blach Charlotte powstaną smaczne ciasta i ciasteczka o różnych kształtach, doskonałe na każdą oka-
zję – na co dzień i od święta. Kolekcja będzie nie tylko znakomitym uzupełnieniem naszego warsztatu cukierniczego, ale także jego 
estetyczną ozdobą.

www.galicja.com.pl

Zdjęcia /Shutterstock

21x15x5cm

33x23x5cm

26,5x4,5cm

Udane wypieki
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MODA NA ROZBIELONE POSADZKI PRZYSZŁA DO NAS, GDY DOCENILIŚMY URODĘ 
STYLU SKANDYNAWSKIEGO. DZISIAJ ZNACZNIE PRZEKROCZYŁA JEGO RAMY. JAKIE 
SĄ MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI PODŁÓG W TEJ KOLORYSTYCE?

NA TOPIEElegancja 
w odcieniu bieli

Niech stanie się jasność!
Atuty bieli we wnętrzach naszych domów są zauważane 
i  doceniane. Ta gama barw ujmuje nas swoją delikat-
nością, cenimy też jej neutralność. Biały kolor kojarzy 
się również z  czystością i  świeżością. O  jego ponad-
czasowości może świadczyć choćby to, że jasne, pełne 
światła i spokoju wnętrza są charakterystyczne nie tylko 
dla stylu skandynawskiego. W  tej tonacji proponuje się 
rozwiązania w aranżacjach minimalistycznych, rustykal-
nych, vintage czy loftowych. Od lat biała barwa przyna-
leży ścianom, znacznie ułatwiając różnorodne stylistycz-

nie aranżacje. Dzisiaj biel ze ścian przeszła na podłogi, 
a także meble i inne liczne elementy wyposażenia. Duża 
tafla posadzki w  tym kolorze oddziałuje na wnętrze nie 
tylko barwą. Wpływ na efekt estetyczny ma także rodzaj 
użytej okładziny podłogowej. Istotne jest jej pochodze-
nie – inaczej wygladają białe deski, inny efekt da użycie 
paneli laminowanych czy wykładziny elastycznej. Znacze-
nie ma również ich faktura oraz wzór. Na odbiór białej 
podłogi wpływa też sposób jej wykończenia – matowy lub 
błyszczący. Możliwości wyboru materiałów mamy bardzo 
duże – to m.in. drewniane deski, parkiet, panele lamino-
wane, a także płytki ceramiczne, wylewki czy wykładziny.



79

Deski – nie tylko we wnętrzach 
rustykalnych
Proste rozwiązania – także w aranżacji wnętrz – oka-
zują się często najpiękniejsze i najbardziej uniwersalne. 
Z pewnością można do nich zaliczyć deski podłogowe. 
Ten materiał w przeszłości przypisany uboższym dwor-
kom, drobnomieszczańskim mieszkaniom czy też karcz-
mom stał się dzisiaj atrybutem modnych wnętrz. Jest na 
miejscu nie tylko w stylizacjach skandynawskich, pro-
wansalskich czy angielskich, ale też ociepla wystrój mi-
nimalistyczny i  loftowy, z którymi doskonale współgra 

prosty, a przy tym bardzo wyrazisty format elementów. 
Ułożone w szeregu długie deski budują czytelną zryt-
mizowaną płaszczyznę, której specyfikę może wzmóc 
kolor. Szczególny efekt daje ich pomalowanie farbą 
kryjącą, co sprawi, że wzór deski i  tworzące go sęki, 
słoje czy przebarwienia przestaną być widoczne, a na 
pierwszy plan wysunie się ich forma. Świetlisty odcień 
bieli bardziej ją podkreśli. Dobrym wyborem będzie 
m.in. farba uretanowo-alkidowa. Wcześniej podłoże 
należy zagruntować. Jeśli podłoga jest remontowana, 
konieczne będzie też jej cyklinowanie i zaszpachlowa-
nie ubytków.

Sterylna biel łazienkowych płytek
Płytki ceramiczne w różnych odcieniach bieli są chęt-
nie stosowane szczególnie w aranżacjach łazienek. 
Na białą podłogę warto się zdecydować, gdy po-
mieszczenie jest małe, co w przypadku łazienek zda-
rza się często. Duża jasna płaszczyzna pod stopami 
uczyni wnętrze bardziej przestronnym. Za montażem 
płytek w tej kolorystyce przemawia również to, że 
doskonale współgrają z bielą sprzętów sanitarnych. 
Biały kolor podłogi podkreśla także charakter wnę-
trza, w którym czystość z definicji wysuwa się na 
pierwszy plan. By płytki sprawdziły się jako okładzina 
podłogowa w tym pomieszczeniu, powinny mieć do-
bre parametry antypoślizgowe – im liczba przy sym-
bolu R będzie wyższa, tym są one lepsze. Najbardziej 
odporne na poślizg są oznaczone liczbą 12. Wpływ 
na właściwości antypoślizgowe ma także sposób wy-
kończenia ich powierzchni. Do mało śliskich można 
zaliczyć płytki strukturalne, najmniej bezpieczne pod 
tym względem będą polerowane. Wybierając płyt-
ki na podłogę, zwróćmy też uwagę, by ich wymia-
ry współgrały z wielkością pomieszczenia – modne 
wielkoformatowe płytki w małej łazience mogą wy-
glądać nieestetycznie. W niewielkiej łazience istotna 
może się też okazać dokładność wymiarów. Warto 
zwrócić uwagę na kalibrację płytek, dobrym wybo-
rem będą również okładziny rektyfikowane.  
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Parkietowa, rozbielona jodełka
Wzór, jaki tworzą igły jodły jest znów na topie. Powsta-
je po połączeniu deszczułek o tych samych wymiarach. 
W wariancie klasycznym i w czasach PRL-u najczęściej 
deski były łączone pod kątem prostym. Dzisiaj bardzo 
modna jest także jodełka, której wzór tworzą elemen-
ty przycięte pod kątem 45o – ten wariant określany jest 
jako jodełka francuska. Mniej popularna jest jodełka 
węgierska, do jej ułożenia stosuje się deski przycięte 
pod kątem 60o. Połączone ze sobą krótsze boki tworzą 

rysunek przypominający grot strzały. Wyróżnikiem tego 
rodzaju jodełek jest także prosta linia budująca porzą-
dek kompozycji. Współczesną jodełkę od tej, popular-
nej w przeszłości różni także sposób wykończenia. Do 
najmodniejszych należy jej zaolejowanie białym olejem, 
dzięki czemu wzór staje się delikatny i  bardziej tłowy. 
Można też pomalować parkiet białą kryjącą farbą, któ-
ra podkreśli dynamikę posadzki. Popularność motywu 
bielonej jodły jest tak duży, że chętnie odtwarzają go 
także designerzy paneli laminowanych oraz wykładzin 
elastycznych. 

Biała wylewka – sposób na loft
Nie tylko oszczędne minimalistyczne aranżacje, ale 
także industrialne weszły do kanonu urządzania 
wnętrz. Fundamentalnym elementem budującym tego 
rodzaju stylizacje może być posadzka, która podkreśli 
jej przemysłowe koneksje. Taki wyraz ma z pewnością 
wylewka żywiczna, która umożliwia uzyskanie jednolitej 
pozbawionej spoin płaszczyzny, dzięki czemu wnętrza 
sprawiają wrażenie większych niż są w  rzeczywisto-
ści. Efekt będzie bardziej wyjątkowy, jeśli dodatkowo 
powierzchni wylewki nadamy białą barwę, najlepiej 
w wariancie błyszczącym. Można w niej także zatapiać 
różne elementy, co otwiera nowe możliwości estetycz-
ne. Posadzki żywiczne mają również doskonałe właści-
wości użytkowe. Warto je zaplanować nie tylko w salo-
nie, ale też w kuchni, strefie wejścia czy łazience. Dzięki 
temu można ujednolicić podłogi w całym mieszkaniu, 
co doda mu oddechu i uczyni bardziej przestronnym. 
Są też łatwe do utrzymania w czystości.  



 REKLAMA 

Biel na każdą kieszeń
Aby mieć posadzkę w modnej bieli, nie trze-
ba rujnować swoich budżetów. Także tańsze 
okładziny podłogowe podążają za nowymi 
trendami. Jeśli chcemy mieć rozbielony par-
kiet za mniejsze pieniądze, warto wybrać 
panele laminowane. Dla laików są one dzi-
siaj nie do odróżnienia od parkietu – naśla-
downictwo struktury, wzorów czy sposobów 
wykończenia jest perfekcyjne! Mogą one 
odtwarzać drewno bielone, ługowane czy 
też pokryte farbą kryjącą. Równie bogate są 
propozycje białych podłóg winylowych. To 
zarówno popularne i  bardzo funkcjonalne 
panele, jak i wykładziny z  rolki. Odtwarzają 
one w zasadzie każdy rodzaj okładziny podło-
gowej. W wersji winylowej dostępne są białe 
drewniane deski noszące ślady użytkowania, 
oraz modna jodełka. Można też kupić jedno-
licie białą wykładzinę, która umożliwi ułoże-
nie posadzki bez spoin do złudzenia przypo-
minającą modną wylewkę lub beton. Zaletą 
wykładziny PVC jest jej uniwersalność funk-
cjonalna. To materiał przełamujący wszelkie 
bariery użyteczności – można go stosować 
w każdym wnętrzu.
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WYKONANE Z NATURALNYCH WŁÓKIEN MAJĄ LICZNYCH ZWOLENNIKÓW. 
O ATRAKCYJNOŚCI TEGO RODZAJU DYWANÓW PRZESĄDZA POCHODZENIE 
– ROŚLINNE LUB ZWIERZĘCE, A TAKŻE ICH CZĘSTO NIEBANALNA ESTETYKA.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

DYWANY
bliskie naturze

W czasach, gdy coraz większą wagę przywiązu-
jemy do pochodzenia stosowanych we wnę-
trzach materiałów, naturalne dywany cieszą 

się bardzo dużym zainteresowaniem. Są chętnie wyko-
rzystywane w  aranżacjach odwołujących się do stylu 

ekologicznego, vintage czy klasycznego. Ich wybór warto 
rozważyć, gdy w  domu są osoby uczulone na włókna 
syntetyczne. Wiele dywanów z  naturalnych przędz jest 
płaskotkanych, co ułatwia ich utrzymanie w  czysto-
ści, niektóre można także samodzielnie wielokrotnie 
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prać. Są również pozbawione spe-
cyficznego, sztucznego zapachu. 
To sprawia, że niektóre ich rodzaje 
będą odpowiednie we wnętrzach 
użytkowanych przez alergików. Ich 
atutem jest także różnorodność ma-
teriałowa oraz wzornicza. Do dyspo-
zycji mamy bowiem dywany w  na-
turalnych, najczęściej bardzo neu-
tralnych barwach, jak i  wielokolo-
rowe o  skomplikowanych wzorach 
oraz  motywach zakorzenionych 
w  tkackiej tradycji. Zaczerpnięte 
ze świata roślin i  zwierząt włókna 
są często wykonane tradycyjnymi 
metodami, także ręcznie, co powo-
duje, że należą do dywanowej elity. 
W przeciwieństwie do wyrobów syn-
tetycznych, okładziny z włókien na-
turalnych ulegają biodegradacji, 
czyli z  czasem rozkładają się i  gdy 
zostaną wyrzucone, nie zaśmiecają 
środowiska naturalnego.

WEŁNIANE Z TRADYCJĄ
Dywany do produkcji których użyto  
runa owczego są uważane za naj-
bardziej atrakcyjne. Do „arystokra-
cji” wełnianej z  pewnością można 
zaliczyć te, które zostały wykonane 
z  wełny nowozelandzkiej oraz te, 
do których produkcji użyto wełny 
z  pierwszego strzyżenia, czyli tzw. 
dziewiczej. Do luksusowych należą 
też produkty, których przędzę wy-
konano z  runa strzyżonego wyłącz-
nie z szyi owiec. Jeśli szukamy dy-
wanu wełnianego wysokiej jako-
ści, zwróćmy uwagę na produkty 
oznaczone znakiem wollmark. Atu-

tem wszystkich wełnianych okła-
dzin jest elastyczność oraz spręży-
stość, dzięki czemu nie odkształcają 
się trwale, nawet gdy ustawimy na 
nich ciężkie meble. Za sprawą natu-
ralnej zawartości wilgoci w  wełnie 
mają one również doskonałe wła-
ściwości antyelektrostatyczne. Jed-
nocześnie są dobrym regulatorem 
wilgotności powietrza w  pomiesz-
czeniu: przy zbyt dużej wilgotno-
ści jej nadmiar jest przyjmowany 
przez włókna, zaś przy zbyt suchym 
powietrzu zgromadzona w dywanie 
wilgoć jest oddawana do otoczenia. 
Dzięki temu, że wełniane włókna 
są bardzo miękkie w  dotyku, stą-
panie po takim dywanie to praw-
dziwa przyjemność dla stóp i odpo-
czynek dla kręgosłupa. Do zalet dy-
wanów z  wełnianej przędzy należy 
ich naturalne ciepło oraz walory 

WYZNACZNIKIEM 
JAKOŚCI DYWANU 

JEST ILOŚĆ PUNKTÓW 
PĘCZKÓW NA 1 M2 

– DYWAN WEŁNIANY 
TKANY MASZYNOWO 
MOŻE ICH MIEĆ OD 

300 TYS., AŻ DO 1,2 MLN, 
A NAJGĘSTSZE DYWANY 
JEDWABNE MAJĄ NAWET 
2 MLN PUNKTÓW – ICH 
WŁÓKNO JEST BARDZO 

CIENKIE.
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termoizolacyjne, a także akustyczne 
–  doskonale izolują pomieszczenia 
przed zimnem i hałasem. Aby pokry-
cie podłogowe z  wełny można było 
nazwać w  100% ekologicznym, po-
winno być zrobione na podkładzie 
z naturalnej juty oraz barwione na-
turalnymi substancjami. Minusem  
wełnianych dywanów jest to, że 
mogą się niestety rozwijać w  nich 
grzyby i bakterie.

BAWEŁNA DLA KAŻDEGO
Dywany wykonane z bawełny należą 
do najtańszych. Ze względu na spo-
sób produkcji włókna (liczne opry-
ski chemicznymi środkami ochrony 
roślin) niektórzy nie zaliczają ich do 
produktów ekologicznych. Na ta-
kie miano zasługują jedynie znacz-
nie droższe dywany bawełniane wy-
konane z  bawełny proeko. Niezależ-
nie od pochodzenia surowca, otulina 

podłogowa z tego materiału to dobra 
alternatywa dla osób cierpiących na 
alergie, także uczulonych na sierść 
zwierząt, które nie mogą wybrać 
dywanów wełnianych. Bawełniane 
runo ma właściwości antystatyczne, 
czyli nie elektryzuje się, a  przez to 
nie przyciąga kurzu. Dywany są 
wytrzymałe, a  przy tym miękkie. 
Można je stosować w  każdym wnę-
trzu, także w  łazience i  kuchni. To 
często produkty dwustronne, co 
sprawia, że w  przypadku zabrudze-
nia lub poplamienia można je łatwo 
odwrócić na drugą stronę. Wzornic-
two dywanów bawełnianych najczę-
ściej ogranicza się do prostych wzo-
rów typu paski, szewron, czyli zyg-
zaki lub nieskomplikowanych mo-
tywów geometrycznych. Dużą grupę 
tworzą tekstylia jednobarwne.

SZLACHETNOŚĆ JEDWABIU
Jedwab otrzymywany z kokonów, do 
których chowa się jedwabnik mor-
wowy, to materiał stosowany do wy-
konania najbardziej luksusowych dy-
wanów. Uformowane kokony są su-
szone i  moczone w  ciepłej wodzie, 
by usunąć gumowatą substancję 
ochronną. Potem można przystą-
pić do rozwijania i  skręcania poje-
dynczych włókien w  grubsze nici 
złożone z  sześciu do dziewięciu ni-
tek. Z  siedmiu kilogramów koko-
nów można uzyskać tylko kilogram 
jedwabiu. Taki sposób pozyskiwania 
materiału na dywany jest dość kosz-
towny, co sprawia, że są to produkty 
wyjątkowe pod każdym względem. 
Otuliny jedwabne są bardzo odporne 
na rozciąganie oraz wytrzymałe na 
wszelkiego rodzaju uszkodzenia. 

WARTO ZWRÓCIĆ 
UWAGĘ NA WAGĘ 

1 M2 DYWANU. IM JEST  
CIĘŻSZY, TYM LEPSZY 
I DROŻSZY. WPŁYW 

NA WAGĘ MA TAKŻE 
RODZAJ PRZĘDZY. 
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Jedwabne włókno charakteryzuje 
również wyjątkowy blask i  świetli-
stość kolorów. Dywany z  tego ma-
teriału są też niespotykanie mięk-
kie. Nie atakują ich mole i  inne 
owady, co także wpływa na ich długą 
żywotność. 

Z TRAW I LIŚCI
Dużą grupę tworzą dywany, które 
tkane są z nici uzyskiwanych z włó-
kien roślinnych. Są one uważane za 
najbardziej ekologiczne, szybko od-
nawialne materiały. Do najpopular-
niejszych zalicza się dywany sizalowe, 
których włókna pozyskiwane są z li-
ści agawy. Charakteryzują się natu-
ralnym, surowym wyglądem, wystę-
pują w szerokiej gamie odcieni, wzo-
rów i  faktur. Należą one do najbar-
dziej wytrzymałych ze wszystkich 
włókien naturalnych. To sprawia, 
że dywany z  sizalu można stosować 
w  miejscach o  dużym natężeniu ru-
chu – można je więc położyć nawet 
w  strefie wejścia. Są one także od-
porne na zaplamienia i łatwe w utrzy-
maniu czystości. Jednak ze względu 
na małą odporność na wilgoć nie po-
winno się ich stosować w  łazience 
czy kuchni. Do bardzo wytrzyma-
łych można również zaliczyć teksty-
lia podłogowe z  trawy morskiej. To 
także włókno odporne na plamienie. 
Wyroby z  trawy morskiej mają jed-

nak bardzo ograniczoną kolorystykę 
– nie barwi się ich, co jednocześnie 
może być ich zaletą – są dzięki temu 
w 100% ekologiczne. Podobne właści-
wości mają dywany z  trawy górskiej, 
czyli konopi. Są one jednak bardziej 
szorstkie. Wyróżnia je ciemna, nie-
mal brązowa barwa. 
Najmniej trwałe są natomiast dy-
wany z  juty. Ich atutem jest mięk-
kość – przyjemne w dotyku mogą za-
stąpić dywan wełniany. Niska cena 
jest także ich zaletą. Ciekawą styli-
stykę mają dywany z  bambusa. Są 

stosunkowo wytrzymałe i  odporne 
na wilgoć. Dywany bambusowe nie 
sprawiają problemów w  utrzyma-
niu ich w  czystości – można je na-
wet umyć pod prysznicem. Za-
dbajmy, by miały one filcowy pod-
kład, dzięki czemu nie będą rysować 
posadzek. Do ciekawostek można 
zaliczyć dywany wykonane z  włó-
kien aloesu, które wyróżnia grube 
runo w melanżowych odcienach. Co-
raz częściej włókna aloesu są także 
dodatkiem do dywanów wełnianych 
i jedwabnych.

Uniwersalna stylistyka
Dywany wykonane z naturalnych 
włókien roślinnych są dobrym 
wyborem, gdy lubimy częste 
zmiany aranżacji. Wyróżnia 
je wyjątkowo uniwersalny 
design, tworzący dobre tło dla 
licznych stylizacji. Doskonale 
sprawdzą się zarówno we 
wnętrzach minimalistycznych, jak 
i utrzymanych w stylu kolonialnym 
czy ekologicznym. W bogato 
dekorowanych aranżacjach, 
np. w stylu klasycznym lub 
boho mogą pełnić funkcję 
uspokajającego taką stylizację 
tła. Należą także do bardzo 
funkcjonalnych. Mogą być ozdobą 
salonów, sypialni czy też stref 
komunikacyjnych. Często można 
je zamówić na każdy wymiar. 
Warto je zindywidualizować, 
dodając ozdobne wykończenie 
w postaci kontrastowej bordiury.
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ZIMA W POLSCE SPRZYJA 
DOMATOROM, MOLOM 
KSIĄŻKOWYM I TELEMANOM. 
ZMIERZCH ZAPADA JUŻ OK. 16., 
A DŁUGIE ZIMOWE WIECZORY 
MOŻNA SPĘDZIĆ W DOMU 
Z KORZYŚCIĄ DLA SWOJEGO 
ROZWOJU ORAZ RODZINNYCH 
RELACJI. WYSTARCZY DOBRZE 
SIĘ PRZYGOTOWAĆ! 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

dla domatorów
POGODA



89

SPRZĘTY, AKCESORIA I POMYSŁY NA ZIMOWE WIECZORY
Oprawa do uroczystej kolacji
Rodzinne i towarzyskie spotkania umilają ciągnącą 
się w nieskończoność zimę. Jeśli mamy w zwyczaju 
spędzać je przy stole, powinniśmy zadbać 
o meble, nakrycia i oświetlenie. Wybór długiego 
prostokątnego stołu oznacza, że   osoby będą 

siedziały rzędem obok 
siebie. Okrągłe i owalne 
stoły pozwalają gościom 
lepiej zaangażować się 
w konwersację. Miękkie 
krzesła z oparciami 
pozwolą przedłużyć 
spotkanie. Światło 
lamp zawieszonych 
nad stołem powinno 
obejmować swym 
zasięgiem każdy jego 
fragment tak, aby nikt 
z gości nie czuł się 
wykluczony. 

Naczynia do kulinarnych 
eksperymentów 
Żeby wspólnie gotować, miejsce na blacie 
musi być odpowiedniej wielkości. Minimalna 
szerokość blatu roboczego, przy którym może 
stanąć kilka osób i można rozłożyć produkty 
oraz naczynia wynosi 120 cm – idealne w tym 
przypadku są aranżacje z kuchenną wyspą. Warto 
też zaopatrzyć się na ten czas w niestandardowe 
naczynia i sprzęty. Do kulinarnych eksperymentów 
przydadzą się naczynia z powłoką ceramiczną, 
która nawet po uszkodzeniu nie szkodzi zdrowiu, 
żeliwne patelnie, które po smażeniu można 
wkładać do piekarnika, ceramiczne noże, które są 
lekkie, wytrzymałe oraz mają ostrza, które nigdy 
się nie tępią czy naczynia do pieczenia i zapiekania 
wykonane z silikonu, które przetrzymają 
najśmielsze eksperymenty młodych kucharzy.

Lampa 
do czytania
Zdecydowanie najlepiej jest 
czytać w pozycji siedzącej, 
sytuując równocześnie 
tekst w takim położeniu, 
aby linia wzroku przebiegała 
prostopadle do płaszczyzny 
stronicy. Wymaga to z kolei, 
by książka była położona pod 
kątem. Jeśli bowiem leży ona 
płasko, następuje znaczne 
zniekształcenie liter i słów, 
ograniczające widzialność 
tekstu i szybkość czytania. 
W pokoju światło powinno być 
rozproszone, ma więc świecić 
równomiernie z góry. Dodatkowo 
należy używać lampy, która 
powinna świecić punktowo na 
książkę.
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Wygodny stół do planszówek
Rodzinne gry planszowe sprzyjają budowaniu więzi 
między poszczególnymi członkami rodziny – rodzicami, 
dziećmi, rodzeństwem i dziadkami. To również znakomite 

doświadczenie dla dziecka, które 
uczy się kontrolować swoje emocje, 
zwłaszcza gdy musi zmierzyć się 
z przegraną. Do gry wystarczy 
zwykły stół o nieśliskiej powierzchni, 
na tyle duży, by każdy z graczy 
mógł swobodnie oprzeć łokcie 
o jego blat. Jeśli mamy specjalny 
pokój rekreacyjny, możemy kupić 
profesjonalny stół do planszówek, 
są też modele półprofesjonalne 
– po zdjęciu wierzchniego blatu mamy 
antypoślizgową płaszczyznę do 
rozkładania gier.  

Kokony, hamaki i bujane fotele dla leczenia skołatanych nerwów
Oddalenie się do własnej zacisznej jaskini jest doskonałą formą relaksu – zdaniem ekspertów najlepiej zrelaksujemy 
się w samotności – rozwiniemy umiejętność wsłuchania się w siebie, samopoznania, autorefleksji. Jeśli mamy 
miejsce, zafundujmy sobie do domu bujany fotel lub kokon w wersji podwieszanej albo wolno stojącej – miarowe 
bujanie w długie zimowe wieczory pozwoli zapomnieć o problemach dnia i wzmocni nasz system nerwowy. 

Ergonomia dla telemanów
Oglądanie telewizji jest dobrą formą na 
spędzanie długich zimowych wieczorów, 
ale tylko pod warunkiem, że zastosujemy 
parę zasad. Plecy powinny być proste 
i całkowicie przylegać do oparcia. Nie 
można siadać na krawędzi siedziska, 
podkurczać nóg ani zakładać nogi na 
nogę. Nowoczesne telewizory sprawiają, 
że można oglądać telewizję z bliższej 
odległości niż w przypadku odbiorników 
kineskopowych, ale nie powinna być ona 
mniejsza niż dwukrotność (dokładnie 1,87) 
szerokości ekranu. Pokój powinien być 
oświetlony, dodatkowe źródło światła 
najlepiej umieścić za telewizorem.
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GORĄCY KUBEK NA ZIMOWĄ 
PLUCHĘ
Ceramiczny kubek z fabrycznie 
naniesionym wzorem wełnianej robótki 
jest niezwykle uroczy – sam w sobie 
sugeruje, że zaserwowany w nim napój 
będzie niósł rozgrzewającą i kojącą 
moc. Ale ozdobne sweterki na zwykły 
kubek możemy wykonać samodzielnie, 
korzystając z resztek dekoracyjnej 
włóczki albo kupując nową na ten cel. 
Warto, bo kubeczki we własnoręcznie 

wykonanych wdziankach 
będą wzruszającym 

prezentem pod choinkę czy 
na Mikołajki. Dodatkowo 
wełniana otulina 
kubeczka zapewni 
dobrą izolację, która 

zabezpieczy aromatyczną 
kawę lub herbatę przed 

szybką utratą ciepła.

AUTOR TEKSTU: Xxxxx Xxxxx

w sweterek

WEŁNIANE ŚCIEGI Z TWORZYWA
Doniczka jak spod babcinego szydełka! 
To wspaniała propozycja dla ceniących 

sobie romantyczny klimat we wnętrzach 
oraz w przestrzeniach balkonu i tarasu. Do 

złudzenia imitujące dzianinę ściegi z tworzywa 
zapewniają trwałą i estetyczną konstrukcję 

osłonki. Dobrze będą się w niej czuły rośliny 
sezonowe oraz ozdobne kwiaty domowe. 
Osłonki te znajdziemy zarówno w wersji 

stojącej, jak i do zawieszenia.

UBRANE
MOTYW WEŁNIANYCH SPLOTÓW, WARKOCZY ORAZ SZLACZKÓW JAK ZE SWETERKA 

JEST DZIŚ MODNY I CHĘTNIE WYKORZYSTYWANY. TO WZÓR W SAM RAZ NA ZIMĘ, 
KIEDY WSZYSTKO CO KOJARZYMY Z CIEPŁEM I PRZYTULNOŚCIĄ JEST MILE WIDZIANE. 

SZUKAJMY INSPIRACJI – SIĘGAJMY PO DRUTY, SZYDEŁKA I WŁÓCZKI.
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TERMOFORKI JAK 
WEŁNIANE MASKOTKI

Kiedy jesteśmy chorzy, 
a szczególnie kiedy chorują 

dzieci, termofor jest popularnym 
rozwiązaniem przynoszącym ulgę.  

Sam w sobie gumowy worek nie 
jest zbyt estetyczny, ale ubrany 

w uroczy sweterek zmienia swoje 
oblicze. Dekoracyjne wzory, ściegi 
i nadruki na pokrowcach z dzianiny 

otulających termofory sprawiają, 
że jawią się one niczym zimowa 
maskotka. Miło przytulić się do 

ciepłej puchatej poduszeczki. 
W asortymencie sklepów 

wnętrzarskich oraz drogeriach 
znajdziemy bardzo dużą 

reprezentację termoforów w wielu 
rozmiarach. Warto uwzględnić takie 

akcesorium w liście do Mikołaja.

PODUSZKA NA DRUTACH
Pokrowce na poduszki w wełniane wzory zawsze 
sprawdzają się jako dodatki do wystroju wnętrza. 

Podobnie jak koce bogate są w dekoracyjne 
wypukłe wzory: warkocze, bukle, szyszeczki, 

muszelki, bąbelki, pajęczyna etc. Szczytem mody są 
tekstylia wykonane z naturalnej wełny czesankowej 

o grubym splocie, co sprawia, że „wydziergana” 
z niej tkanina wygląda niezwykle dekoracyjnie.

PUFFFF JAK GORĄCO
Wełniane warkocze to bardzo dekoracyjny 
motyw, chętnie wykorzystywany nawet 

w zupełnie niecodziennych zastosowaniach. 
Printy z tym wzorem znajdziemy na dywanach, 

tapetach oraz meblach. 
Wrażenia, jakie wywołuje ścieg imitujący warkocze 

z wełnianego swetra to: ciepło, delikatność, przytulność, 
natura i wspomnienia z dzieciństwa. Dlatego ten motyw 

jest z powodzeniem wykorzystywany przez stylistów 
w kreacjach przytulnych i przyjaznych dla użytkowników 

aranżacji wnętrz.

ETUI W DZIANINKĘ
Telefony komórkowe są niestety wrażliwe 
na temperaturę, kiedy przebywamy zimą 
na dworze potrafią odmówić współpracy 
ze względu na mróz. Świetnym 
rozwiązaniem jest wtedy wydzierganie, 
dopasowanego do rozmiaru własnego 
aparatu, wełnianego etui. Wzory 
i pomysły, jakie dobierzemy mogą  
sprawić, że nasz futerał z powodzeniem 
będzie mógł konkurować z gotowym, 
dostępnym w sklepie.
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NOWOCZESNE TAPETY TO MATERIAŁY CHĘTNIE 
STOSOWANE RÓWNIEŻ W ŁAZIENKACH. 
DO ICH UŻYCIA ZACHĘCAJĄ TRWAŁOŚĆ, 
ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ, A TAKŻE BARDZO 
ATRAKCYJNE WZORNICTWO.

w łazience

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Łazienki stały się dzisiaj miej-
scem równie reprezentacyj-
nym jak salon czy kuchnia.  

Staramy się, by te wnętrza były 
efektowne, a także modne. W po-

dążaniu za trendami bardzo po-
mocne są tapety. Ułożone na ca-
łych ścianach lub ich fragmen-
tach pozwolą stworzyć niepowta-
rzalną stylową aranżację, której 

TAPETA
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wykonanie byłoby bardzo trudne 
lub wręcz niemożliwe, gdybyśmy 
chcieli wykorzystać inne okładziny 
ścienne. Dodatkowo w  przeciwień-
stwie do wielu typowych materia-
łów wykończeniowych stosowanych 
w  łazienkach koszt ich zakupu oraz 
zamocowania na ścianie będzie sto-
sunkowo niewysoki. Można je uło-
żyć samodzielnie, a  wiele atrakcyj-
nych tapet jest dostępnych w  przy-
stępnych cenach. Niewątpliwą zaletą 
tapet jest również ciepło jakie dają, 
ich użycie sprawi, że łazienka stanie 
się bardziej przytulna i zyska charak-
ter „pokojowy”. Odpowiednio użyte 
działają także odświeżająco i  ożyw-
czo na pomieszczenie. Właściwie do-
brane są także łatwe do utrzymania 
w czystości. Dobrym wyborem są pła-
skie tapety z  błyszczącą, gładką po-
włoką, dzięki której bez problemu je 
wyczyścimy. 

KLASYKA 
I NOWOCZESNOŚĆ
O  atrakcyjności tego rodzaju okła-
dzin w  łazienkach decyduje przede 
wszystkim ich niezwykle bogate 
wzornictwo. Do utrwalonych i  po-
nadczasowych motywów można za-
liczyć tapety z  pionowymi pasami, 
kratką czy wariacjami na temat kró-
lewskich lilii. W przeszłości w łazien-
kach stosowano chętnie wzory przy-
pominające tradycyjne kafelki naśla-
dujące nie tylko typowe dla płytek 

formaty, ale także spoiny. Obecnie 
takie wzornictwo jest marginali-
zowane – owszem, do bardzo mod-
nych należą tapety odtwarzające np. 
stare bogato strukturyzowane ce-
gły z  wyraźnie zaznaczonym rysun-
kiem spoin, ale wyróżnia je trójwy-
miarowość, niuanse kolorystyczne 
i  strukturalne, a  także niezwykła 
staranność wykonania. To tapety 
określane jako 3D, które inspirują się 
motywami geometrycznymi – często 
zapożyczonymi z  estetyki op-artow-
skiej. Dla większości projektantów 
i użytkowników liczą się atuty tapety, 
czyli możliwość ułożenia na ścianie 
efektownego wzoru bez tworzenia 
charakterystycznych dla płytek fug. 
Projektanci są na bieżąco z  aktual-
nymi trendami wnętrzarskimi. Stoso-
wane w łazienkach wzory mogą przy-
pominać szlachetne tkaniny, modne 
od lat fototapety czy nawet obrazy 
wielkich mistrzów. Inspirujące oka-
zały się obrazy holenderskich ma-
larzy doby baroku, przedstawiające 
kompozycje kwiatowe. Kolorowe 
kwiaty często w  przeskalowanych 
rozmiarach na ciemnym tle dosko-
nale komponują się z  białym wypo-
sażeniem łazienek. Oprócz zawsze 
aktualnych motywów klasycznych 
pojawiają się na tapetach łazienko-
wych również inne wzory roślinne. 
Chętnie wykorzystywane są okła-
dziny w cieszącym się dużym zainte-
resowaniem stylu urban jungle. 

Fototapeta do łazienki
Do bardzo dekoracyjnych, a przy 
tym odpowiednich do łazienek 
należą także wykonane z myślą 
o tym pomieszczeniu fototapety. 
Tworzą je wielkoformatowe zdjęcia 
umieszczone na ścianie. Mogą 
przedstawiać nasze ulubione 
uliczki, klimatyczne zakątki, aleje 
parkowe, a także zdjęcie z wakacji 
lub dowolny obraz. Przyklejone 
na ścianę lub jej fragment 
zwielokrotniają przestrzeń, nadają 
łazience głębię oraz niepowtarzalny 
charakter. Do mokrych pomieszczeń 
należy używać fototapet z warstwą 
ochronną zabezpieczającą zdjęcie 
przed wilgocią oraz ścieraniem czy 
zaplamieniami. Pozwoli ich uniknąć 
np. laminat, czyli przezroczysta 
osłona. Fototapety często chroni 
się również za pomocą szkła 
– szczególnie jest to polecane, jeśli 
zamierzamy je zamontować nad 
wanną. W takim przypadku dobrym 
rozwiązaniem są także fototapety 
nadrukowane bezpośrednio na 
szkło. 



MIESZKAĆ Z KLASĄ
     do zadać specjalnych

96  zima 2019

Ich tematem są liście i  owoce tropi-
kalnych roślin lub egzotyczne kolo-
rowe ptaki. Atrakcyjne są nie tylko 
motywy, ale również intensywne ko-
lory tła, które uwypuklają urodę ła-
zienkowych sprzętów. Nie słabnie 
również moda na fototapety w  ła-
zience. To dobry sposób na optyczne 
powiększenie często małego wnętrza 

– iluzja głębi, jaka pojawia się na foto-
tapetach krajobrazowych sprawia bo-
wiem, że ściana łazienki zyska nowy 
wymiar. 

NAJLEPSZE MIEJSCE
Dzisiaj coraz rzadziej wykleja się tape-
tami wszystkie ściany łazienki.Dzięki 
temu, że doskonale wyglądają w połą-
czeniu z płytkami ceramicznymi, ka-
miennymi czy też stosowanym w tym 
pomieszczeniu drewnem, można two-
rzyć z nimi spójne i niekiedy zaska-
kujące aranżacje. Najlepiej przykleić 
je jedynie na fragmentach ścian, 
które chcemy wyeksponować. Dla-
tego bardzo chętnie te o wyrazistych 
wzorach układa się na wprost wej-
ścia do łazienki. Tworzą one wówczas 
mocne, zawsze zauważalne dla od-

biorcy „pole” i  budują wizerunek 
tego wnętrza. Często przykleja się je 
także wokół umywalki. Te mniej od-
porne na wilgoć jedynie nad nią, naj-
lepiej nieco wyżej, tak by nie nara-
żać tapety na zachlapanie wodą. Do-
brym tłem dla tapet jest również mu-
szla sedesowa, dlatego warto ich użyć 
w małym WC, które mogą powiększyć 
optycznie. 

OPTYMALNE WINYLOWE 
Wpływ na to, jaką tapetę wybrać, ma 
przede wszystkim miejsce, w którym 
zamierzamy ją ułożyć. Tam, gdzie 
nie będzie narażona na wilgoć, moż-
liwości wyboru jest dużo. Znacznie 
więcej rozwagi wymaga dobór tapet 
do wykończenia ściany nad wanną 
czy wokół umywalki. W  mokrych 
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strefach najważniejsza będzie pod-
wyższona odporność na wilgoć. Takie 
właściwości mają m.in. tapety winy-
lowe, zarówno te wykonane z winylu 
płaskiego, jak i spienionego. Są one 
odporne na zarysowania i  można je 
wielokrotnie zmywać, a  nawet szo-
rować – szczególnie te z winylu pła-
skiego. Tapety winylowe należą do 
bardzo trwałych, są także grubsze niż 
papierowe, poza tym dobrze niwelują 
nierówności ścian. Przepuszczają po-
wietrze i parę wodną, choć w mniej-
szym stopniu niż papierowe. Ich pod-
kład może być wykonany z papieru. 
Na ściany łazienek polecane są te, 
które wyróżnia bardzo wysoka gra-
matura, na przykład 212 g/m2. Do-
brym wyborem będą te na podkła-
dzie flizelinowym. Są łatwe do uło-
żenia – przed przyklejeniem wy-
starczy pomalować klejem  jedynie 
ścianę. Gdy chcemy usunąć tapetę, 
należy tylko zedrzeć jej wierzchnią 
warstwę, flizelina może pozostać na 
ścianie. Tapety winylowe na flizeli-
nie mają także doskonałe właściwo-
ści izolacyjne.

PAPIEROWE, 
ALE JAKIE
W  strefach suchych łazienki można 
ułożyć tapety papierowe, ale tylko 
wyposażone w  specjalną warstwę 
ochronną lakieru, która podnosi ich 
odporność na wilgoć. Możemy je czy-
ścić wilgotną szmatką. W  łazience 
można też ułożyć raufazę. To rodzaj 

tapety papierowej wykonany z dwóch 
lub trzech warstw papieru zawierają-
cego włókna drzewne, nadające jej 
fakturę. Raufazę można wielokrot-
nie przemalowywać. Ze względu na 
swoją grubość dobrze maskuje nie-
równości podłoża, pokryta warstwą 
lakieru lub akrylu czy też emulsji la-
teksowej lub lateksowo-akrylowej zy-
skuje wodoodporność. Raufazę, tak 
jak inne tapety papierowe, wytwa-
rza się z celulozy, dlatego dobrze re-
guluje wilgotność w pomieszczeniu. 

Z WŁÓKNA 
SZKLANEGO
Tapety z włókna szklanego należą do 
szczególnie trwałych i odpornych na 
działanie wilgoci. Mogą być gładkie 
lub z  dekoracyjną fakturą. Mają też 
różne wzory, takie jak jodełka, kwa-
draty, romby, pionowe prążki. Najczę-
ściej są białe, wówczas po ułożeniu 
i wyschnięciu kleju można je poma-
lować farbami akrylowymi lub latek-
sowymi. Dostępne są również w  in-
nych kolorach. Są łatwe w  utrzyma-

niu czystości – zabrudzenia można 
usuwać detergentami z użyciem nie-
wielkiej ilości wody. Nie spowoduje to 
ich uszkodzeń, ani odspojeń. Są od-
porne na ścieranie i zarysowania. Ich 
duża grubość sprawia, że doskonale 
maskują rysy, pęknięcia czy odpry-
ski na ścianach. Mogą nawet wzmoc-
nić powierzchnię zniszczonych ścian. 
Ich atuty mogą stać się jednak wa-
dami – w przeciwieństwie do innych 
rodzajów tapet trudno usuwa się je 
ze ścian. Podczas zdzierania takiej ta-
pety należy zachować ostrożność, po-
nieważ łatwo może dojść do uszko-
dzenia znajdującego się pod spodem 
tynku.

TAPETĘ MOŻNA ŁATWO 
UŁOŻYĆ NA ŚCIANIE 

WYKOŃCZONEJ 
PŁYTKAMI 

CERAMICZNYMI. 
PRZYKLEJA SIĘ JĄ 

BEZPOŚREDNIO NA NIE. 
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BEZ NIEJ UMYWALKA 
NIE SPEŁNIA SWOJEJ 
FUNKCJI I CHOCIAŻ 
BATERIA
TO NIEWIELKI 
ELEMENT, MA 
NIEBAGATELNY 
WPŁYW NA KOMFORT 
UŻYTKOWANIA 
ŁAZIENKI. DZISIAJ 
DO WYBORU BATERII 
PRZYWIĄZUJEMY 
CORAZ WIĘKSZĄ 
WAGĘ – ZNACZENIE 
MA ZARÓWNO JEJ 
FUNKCJONALNOŚĆ, 
JAK I WYGLĄD.

Estetyczna i trwała

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

BATERIA
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Urządzając łazienkę, skupiamy 
się na szczegółach. W  nie-
wielkim wnętrzu każdy ele-

ment odgrywa równie ważną rolę, 
dlatego taką samą wagę przywiązu-
jemy do wyboru materiałów ścien-
nych oraz podłogowych, jak i zakupu 
wanny, umywalki czy muszli sedeso-
wej. Równie istotne są decyzje doty-
czące armatury łazienkowej, w  tym 
baterii umywalkowej. Nic w tym dziw-
nego, używamy jej wyjątkowo często 
i chcemy, by była wygodna. Możliwo-
ści wyboru mamy tak dużo, że z  ła-
twością odpowiednią dla siebie znajdą 
nawet najbardziej wymagający od-
biorcy. Armatura do umywalki wystę-
puje w  bardzo wielu wariantach sty-
listycznych i funkcjonalnych. Wpływ 
na ich walory użytkowe, a  także od-
biór estetyczny mogą mieć nie tylko 
materiał, z którego zostały wykonane 
czy też kolorystyka wykończenia, ale 
także sposób obsługi oraz montażu.

SIŁA UCHWYTU
Proste formy baterii umywalkowych 
są na topie już od lat. Niebagatelny 
wpływ na ich design ma sposób ob-
sługi. Znane z  przeszłości modele 
dwuuchwytowe, w których by uzyskać 
odpowiednią temperaturę wody, na-
leży użyć dwóch pokręteł, są wykorzy-
stywane najczęściej jedynie w  stylo-
wych łazienkach. Dominują wygodne 
w użyciu baterie jednouchwytowe. Są 
wyposażone w  jedną dźwignię i  gło-
wicę mieszającą, dzięki której z łatwo-
ścią uzyskamy pożądaną temperaturę 
wody. Ten rodzaj armatury stosuje się 
najczęściej, dlatego też ich wzornic-
two jest najbogatsze. Ich wylewki są 
zazwyczaj bardzo proste, co nie ozna-
cza monotonii wzorniczej. Asceza po-
ciąga za sobą ogromną różnorodność 
zarówno kształtów, jak i  barw oraz 
sposobów wykończenia powierzchni. 
Coraz bardziej dostępne są także ba-
terie samozamykające. Ich działa-
nie polega na tym, że chociaż stru-
mień wody włącza się pod wpływem 
ingerencji naszych dłoni, to zamyka 
się sam po określonym czasie –  za-
zwyczaj po kilkudziesięciu sekun-
dach. To oznacza nie tylko oszczęd-
ność wody, ale też sprzyja utrzyma-
niu armatury w  czystości – nie mu-
simy chwytać mokrymi rękoma 
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za uchwyt, by zamknąć dopływ wody. 
Ten rodzaj baterii do niedawna był 
stosowany głównie w budynkach uży-
teczności publicznej. Dzisiaj ich cena 
jest stosunkowo niska – np. ok. 300 zł 
i  coraz powszechniej można je spo-
tkać w  indywidualnych wnętrzach. 
W  galeriach handlowych, a  także 
w  modnych aranżacjach minimali-
stycznych chętnie stosuje się baterie 
elektroniczne, które nie mają dźwigni. 
Są wyposażone w  specjalny czujnik 
podczerwieni uruchamiający stru-
mień wody, gdy dłonie znajdą się pod 
wylewką. Także w tym przypadku do-
pływ wody zamyka się po zadanym 
czasie, po odsunięciu dłoni lub po zu-

życiu ustalonej ilości wody. Dzięki 
temu należą również do oszczędza-
jących wodę. Nowością jest arma-
tura umywalkowa ze sterownikiem 
elektronicznym.

MONTAŻ I DESIGN
Wpływ na komfort korzystania z  ba-
terii, a także na ich możliwości aran-
żacyjne ma też sposób montażu arma-
tury. Do najczęściej stosowanych na-
leżą modele stojące, znane również 
jako sztorcowe. Mogą być montowane 
w  otworze umieszczonym w  umy-
walce lub też instalowane na blacie. 
Ten drugi rodzaj określany jest także 
jako baterie wolnostojące lub nabla-

towe. Do mniej popularnych można 
zaliczyć baterie ścienne. Ich instala-
cja, podobnie jak modeli wolnostoją-
cych, sprawia, że umywalka pozostaje 
bardziej wyeksponowana, a wokół 
niej jest więcej miejsca. Mogą być one 
dostępne w  wariancie natynkowym 
lub podtynkowym. Ich montaż trzeba 
planować już na etapie projektowa-
nia łazienki. Konieczne jest bowiem, 
by rury do ciepłej i zimnej wody były 
wyprowadzone powyżej umywalki. 
Jeśli chcemy nadać łazience minima-
listyczny styl, warto wybrać model 
podtynkowy. Jego instalacja sprawi, 
że na ścianie będą wyeksponowane 
jedynie wylewka oraz dźwignia.

O WYBORZE BATERII 
DECYDUJE RODZAJ 

UMYWALKI. MA WPŁYW 
M.IN. NA SPOSÓB 

MONTAŻU ARMATURY.
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ABY ZAPEWNIĆ SOBIE KOMFORT, SWOBODĘ I BEZPIECZEŃSTWO, CORAZ 
WIĘCEJ OSÓB DECYDUJE SIĘ NA WPROWADZENIE INTELIGENTNYCH ELEMENTÓW 
DO SWOICH DOMÓW. JEDNYM Z NICH SĄ DRZWI ZEWNĘTRZNE.

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

DRZWI
Inteligentne

Zaawansowana elektronika i de-
dykowane jej oprogramowania 
coraz skuteczniej wspierają co-

dzienne życie. Dzięki nim np. drzwi 
wejściowe otworzą się same, m.in. gdy 
niesiemy ciężkie zakupy, nie musimy 
także nosić przy sobie pęku kluczy. 
Ponadto, za pomocą połączonej z sys-

temem odpowiedniej aplikacji nie bę-
dąc w domu, możemy upewnić się, czy 
zamknęliśmy drzwi lub otworzymy je, 
gdy dziecko zapomniało kluczy. No-
woczesne rozwiązania współpracują 
również z alarmem i domofonem oraz 
mogą być zintegrowane z innymi sys-
temami domu intelignetnego. 

KARTA MAGNETYCZNA 
LUB BRELOK 
Karta magnetyczna to rozwiązanie 
doskonale nam znane z  hotelowych 
pokoi. Aby otworzyć drzwi, do spe-
cjalnego czytnika należy przyłożyć 
kartę, która swoim wyglądem nie-
wiele różni się od bankowej. Taki 
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system świetnie sprawdza się nie
tylko do drzwi zewnętrznych, ale
równieżdowewnętrznegosystemu
zabezpieczania pomieszczeń. Jeśli
zgubimykartę,niemusimywymie-
niaćodrazuzamkananowy.W ta-
kim przypadku wystarczy, że wy-
kasujemykodutraconejkartyz pa-
mięcizamkai wprowadzimydoniej
nowy kod. Kluczem zbliżeniowym
może być również np. brelok, do
któregomamyprzypiętekluczedo
samochodu.Zamkównakartęzbli-
żeniowąużywasięnajczęściejtam,
gdzie zachodzipotrzebaogranicze-
niakręguosóbmogącychwejśćdo
pomieszczenia.W tensposóbjedno-
cześnie usuwamy konieczność po-
siadaniawielutradycyjnychkluczy
mechanicznych.

KLAWIATURA NUMERYCZNA
Bardzo popularne wśród zamków
elektronicznych są modele szy-

frowe wyposażone w  klawiaturę
wzorowanąnatelefonicznej,zapo-
mocą której należy wpisać zapro-
gramowanykodotwierającydrzwi.
Niewątpliwą zaletą modeli szyfro-
wychjestbrakkoniecznościnosze-
niaprzysobiedodatkowychprzed-
miotów potrzebnych do otwarcia
zamka,takichjakkluczeczykarty.
Wystarczyzapamiętaćzaprogramo-
wany PIN. Większość dostępnych
zamków szyfrowych ma zabezpie-
czenia wandaloodporne, co ozna-
cza, że produkowane są z  wytrzy-
małychmateriałów,utrudniających
ich zniszczenie bądź niepowołane
zdemontowanie.
Zaletązamkówszyfrowychjestrów-
nieżto,żejeślichcemykomuśudo-
stępnićprawodowejściadonaszego
domu,wystarczypodaćdanejosobie
kod PIN. Nie musimy wtedy prze-
kazywać karty dostępu bądź pro-
gramować dodatkowego odcisku

System jednego klucza
Pozwala otwierać kilka, a nawet kilkanaście 
wkładek przy użyciu jednego klucza. Wkładki można 
montować w zamkach w drzwiach wejściowych 
i wewnętrznych, ale również w bramach (garażowej 
i wjazdowej), skrzynce na listy itp. Możliwe jest 
stworzenie dowolnej liczby zamknięć o identycznym 
kodowaniu, przez co każdy domownik będzie miał 
dostęp do wszystkich wybranych pomieszczeń. 
Zaletą tego rozwiązania jest to, że nie nosimy pęku 
kluczy, wadą – gdy zgubimy klucz, nie dostaniemy się 
nigdzie – ani na działkę, ani do garażu, ani do żadnego 
pomieszczenia w domu. Oczywiście tylko dopóki nie 
dorobimy nowego.
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palca. Ich przewagą jest też to, że je-
śli ktoś niepowołany próbuje wpi-
sać PIN, żeby dostać się do naszego 
domu, to zostajemy o  tym zdarze-
niu natychmiast poinformowani, np. 
za pomocą SMS-a. Zaś w przypadku 
trzykrotnego użycia niepoprawnego 
kodu najczęściej dochodzi do załą-
czenia alarmu.

ZAMEK BIOMETRYCZNY
Drzwi zewnętrzne możemy otwie-
rać za pomocą czytnika linii papi-
larnych. Skaner zazwyczaj umiesz-
cza się w  pobliżu skrzydła lub 
bezpośrednio na nim – wszyst-
kie przewody są ukryte w  oścież-
nicy. Rozpoznaje on indywidualne 
odciski i  otwiera drzwi wyłącznie 
na taki odcisk, jaki został zakodo-
wany w  jego pamięci. Jednym pal-

cem można też odblokować drzwi, 
a  innym je ryglować. Istnieje moż-
liwość zaprogramowania do 200 pal-
ców, więc każdy domownik bez pro-
blemu dostanie się do mieszka-
nia. Sprawne otwarcie drzwi po 
zmroku ułatwi ledowa dioda. We-
wnątrz domu czytnik sygnalizuje 

stan drzwi odpowiednim świa-
tłem: zielonym dla otwartych oraz 
czerwonym dla zamkniętych. Z  ła-
twością więc upewnimy się nawet 
z większej odległości, czy drzwi zo-
stały zamknięte lub z  jakiegoś po-
wodu są niedomknięte. Czytnik 
zintegrowany jest z  funkcją auto-
matycznego ryglowania. W  ciągu 
kilku sekund drzwi są bezpiecznie 
oraz trwale zamknięte. Jednocze-
śnie zintegrowana funkcja paniki 
pozwala z  łatwością otworzyć je od 
wewnątrz.

APLIKACJA MOBILNA
Dom możemy otwierać używając 
smartfona. Wystarczy, że połączymy 
drzwi wyposażone w wybraną przez 
nas technologię ich otwierania przez 
Bluetooth ze swoim telefonem 

WYBIERAJĄC ZAMEK, 
WARTO 

DOPASOWAĆ 
JEGO WYGLĄD 
DO ARANŻACJI 

STERFY WEJŚCIA. 
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MA NOWOCZESNY 
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komórkowym. Oczywiście konieczne 
będzie wcześniejsze zaprogramowa-
nie całości. Możemy w  ten sposób 
manewrować nawet kilkoma parami 
drzwi. Dodatkową zaletą tego rozwią-
zania jest możliwość sprawdzenia, 
kto i kiedy je otwierał lub zamykał. 

Wszystkie dane dostępne są w  apli-
kacji mobilnej. Co więcej, funkcja 
kontroli zdalnej przy pomocy tej sa-
mej aplikacji pozwala na udzielenie 
dostępu do mieszkania osobie, która 
stoi przed drzwiami, a my jesteśmy 
daleko.

Dostęp pod pełną 
kontrolą
Choć wiele osób nadal korzysta 
z tradycyjnych zamków i stroni od 
nowoczesnych rozwiązań, to jednak 
zamki elektroniczne cieszą się 
dużym powodzeniem. 

 Ich największą zaletą 
jest możliwość szybkiego 
programowania. Dlatego też, jeśli 
zdarzy się, że z różnych przyczyn 
chcemy unieważnić poszczególne 
prawa dostępu do naszych drzwi, 
to w łatwy i szybki sposób możemy 
tego dokonać. 

 Kolejnym pozytywem 
jest zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa domowników. 
Nowoczesne zamki wyposażone 
są w wiele dodatkowych funkcji, 
m.in. automatyczne zamykanie czy 
zabezpieczenie przed włamaniem.  

 Są także modele, które w razie 
potrzeby ewakuacji samoistnie 
cofają zatrzask oraz rygiel. Dzięki 
temu jesteśmy w stanie otworzyć 
zamek tylko poprzez pociągnięcie 
klamki.
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DOMOWA ORANŻERIA ZAPEWNIA ŚWIATŁO, CIEPŁO, OCHRONĘ PRZED 
DESZCZEM I DODATKOWĄ PRZESTRZEŃ. DOCENIMY JEGO UROK SZCZEGÓLNIE 
ZIMĄ, GDY AURA NIE ZACHĘCA DO PRZEBYWANIA NA DWORZE, A NAM MARZY 
SIĘ PORANNA KAWA WYPIJANA W OTOCZENIU ZIELENI.

pełen ciepła i zieleni
OGRÓD

Ogród zimowy to dosko-
nały sposób na powięk-
szenie przestrzeni miesz-

kalnej domu, a  także podwyższe-
nie standardu nieruchomości. Na-
daje budynkowi indywidualny 
charakter. Odpowiednio zaizolo-
wane termicznie przeszklenia spra-

wią, że w  nawet najbardziej zimny 
i chłodny dzień oranżeria stanie się 
idealnym miejscem do odpoczynku, 
lektury czy przyjmowania gości, 
z  którego rozpościerać się będzie 
kojący widok na ośnieżone rośliny. 
W ogrodzie zimowym powinien pa-
nować jak najbardziej przytulny 

klimat – taki, który pozwoli nam 
się zrelaksować i miło spędzić czas. 
Uzyskać można to przede wszyst-
kim dzięki odpowiedniej aranża-
cji wnętrza. Oprócz wygodnej ka-
napy, kilku krzeseł lub ławy należy 
zadbać o  efektowne dodatki – sty-
lowe i  miękkie  dywaniki, świece, 

OGRÓD I POSESJA
     na rzecz wypoczynku
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lampki. Nie zapominajmy jednak, 
że wystrój ogrodu zimowego powi-
nien być spójny ze stylem, w jakim 
urządzony jest cały dom.

W OPTYMALNYM MIEJSCU
Na budowę ogrodu zimowego mo-
żemy zdecydować się już na eta-
pie wznoszenia domu. Możemy też 
dobudować go później np. na po-
wierzchni tarasu lub na specjalnie 
przygotowanym fundamencie. Za-
zwyczaj zabudowa stawiana jest na 
planie prostokąta, wycinka koła lub 
regularnego wieloboku. Ważna jest 
ponadto orientacja tego pomiesz-
czenia względem stron świata. 
Najsłoneczniejsza jest oczywiście 
strona południowa domu, ale wów-
czas aby w oranżerii nie było parno 
i  bardzo gorąco, musimy zadbać 
o  odpowiednią wentylację, a  na-
wet zacienienie szyb. Najmniej ko-
rzystna jest ekspozycja północna 
ze względu na ograniczony dopływ 
światła. Pamiętajmy, że ogród zi-
mowy jest przeszklony – zapew-
nijmy więc sobie ładne widoki!

FUNDAMENT 
POD ORANŻERIĘ
Fundament pod ogród zimowy musi 
być wytrzymały, aby bezpiecznie 
przenieść ciężar konstrukcji, a także 
obciążenia wiatrem i  śniegiem. Po-
winien być dobrze zabezpieczony 

przed wilgocią oraz ocieplony – za-
daniem izolacji termicznej i  prze-
ciwwilgociowej jest zapobieganie 
nieszczelnościom i  skraplaniu się 
pary wodnej w  dolnej części kon-
strukcji. Ogrod zimowy można 
wznosić na zbrojonych ławach (wy-
konanych po obrysie oranżerii) lub 
na stopach fundamentowych (wy-
konanych w  miejscu mocowania 
słupów przenoszących główne ob-
ciążenie). Podstawą może być rów-
nież betonowa płyta fundamentowa, 
 będzie stanowiła  prawie gotowy 

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

ABY LATEM ZAPOBIEC 
PRZEGRZEWANIU SIĘ 
WNĘTRZA OGRODU, 
NALEŻY OTWIERAĆ 

OKNA I DRZWI.
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podkład pod posadzkę. Fundamenty 
ogrodu zimowego nie mogą być połą-
czone z fundamentem domu – oddzie-
lamy je dylatacją (np. paskiem sty-
ropianu). Jeśli zdecydujemy się wy-
korzystać taras na oranżerię, to mu-
simy zniwelować spadek – możemy 
zastosować np. belkę podwalinową. 
Zabudowa tarasu nie jest najwy-
godniejszym rozwiązaniem, ponie-
waż mamy wtedy z góry narzucony 
kształt bryły ogrodu zimowego.  

TRWAŁY SZKIELET
Na budowę dostarczane są z  wy-
twórni częściowo zmontowane 
ramy, wykonane z  przyciętych na 
wymiar profili. Szkielet należy po-
łączyć z  fundamentem i  ścianami 
za pomocą dybli ze stali nierdzew-
nej. Miejsca połączeń ze ścianą mu-

szą być ocieplone pianką poliure-
tanową. Jeśli ściany domu zbudo-
wane są jako dwuwarstwowe, to 
profili nie wolno mocować do ocie-
plenia – w  wełnie lub styropianie 
trzeba zrobić wycięcie, a profile za-
mocować do muru.  
Na rynku dostępne są profile wy-
konane z  różnych materiałów. Za-
zwyczaj do ich produkcji wykorzy-
stuje się drewno i  aluminium (nie 
stosuje się obecnie stali ze względu 
na jej podatność na korozję i nieko-
rzystne  parametry cieplne). To, na 
jakie profile się zdecydujemy, za-
leży od naszych upodobań. Oba ma-
teriały charakteryzują się bardzo 
dobrą izolacyjnością cieplną (kon-
strukcje aluminiowe zawdzięczają 
ją dzięki zastosowaniu przekładek 
termicznych). Zaletą aluminium 

jest to, że malowane proszkowo lub 
anodowane jest odporne na czyn-
niki atmosferyczne. Jednak uroku 
drewna nie da się z niczym porów-
nać, a przy odpowiedniej pielęgna-
cji będzie nam długo służyło.

SZKLANE ŚCIANY I DACH
Wybór przeszkleń ma decydujący 
wpływ na późniejszą eksploata-
cję ogrodu zimowego. Standardem 
są szyby zespolone. Zbudowane są 
z dwóch lub trzech tafli szkła, a prze-
strzeń między nimi wypełniona jest 
gazem szlachetnym. Ważnym pa-
rametrem podczas wyboru prze-
szkleń jest współczynnik przewo-
dzenie ciepła U – im niższy, tym le-
piej. Jego wartość nie może być wyż-
sza niż 1,1 W/(m2·K), ale producenci 
oferują także pakiety szybowe o U = 
0,5 W/(m2·K). Aby szyby spełniały 
swoją funkcję, powinny mieć po-
włokę chroniącą przed promieniami 
słonecznymi. Możemy zdecydować 
się na powłokę refleksyjną lub szkło 
barwione w masie (typu antisol). Jed-
nak ochrona przed promieniami nie 
powinna być zbyt skuteczna – w sło-
neczne, zimowe dni przez szyby po-
winno przedostawać się do domu cie-
pło ze słońca, co pozwoli zmniejszyć 
rachunki za ogrzewanie. Ponadto 
należy zastosować szkło hartowane 
oraz laminowane, które po stłuczeniu 
nie rozsypuje się na ostre kawałki. 
Jeśli ogród zimowy jest bezpośred-
nio połączony z domem, dobrym wy-
borem jest szkło antywłamaniowe. 
Warto również w drzwiach i oknach 
zamontować czujki otwarcia. 
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Najlepiej zdecydować się na dach, 
któremu nie zaszkodzi ani śnieg, 
ani deszcz. Najlepsze są połacie da-
chowe o  kącie nachylenia do 45o 
(śnieg będzie zsuwał się z nich sam) 
i  wykonane ze szkła bezpiecznego. 
Na dachu montuje się rynny, któ-
rych zadaniem jest bezpieczne od-
prowadzenie wody deszczowej do 
rur spustowych zlokalizowanych 
w narożach. Zazwyczaj w dach jest 
również przeszkolony. Pamiętajmy, 
że latem przez dach ogrodu zimo-
wego wpada najwięcej światła i cie-
pła słonecznego, warto więc go osła-
niać specjalnymi markizami. 

WENTYLACJA 
I OGRZEWANIE
Wymiana powietrza w  ogrodzie zi-
mowym jest bardzo ważna. Mo-
żemy zdecydować się na wentyla-
cję naturalną lub mechaniczną. Na-
turalna polega na wietrzeniu ogrodu 
przez otwieranie drzwi i  okien. Nie 
jest to jednak najlepsze rozwiąza-
nie, ponieważ częste wietrzenie 
zimą powoduje ucieczkę ciepła. Le-
piej zamontować nawiewniki higro-
sterowane, które reagują na wy-
soki poziom wilgotności powie-
trza i wpuszczają do wnętrza odpo-
wiednią ilość świeżego. Jeśli mamy 
w  domu automatykę, warto podłą-
czyć do niej drzwi i okna oranżerii 
oraz zastosować czujniki pogodowe, 
które zadbają, by zamykały się pod-
czas deszczu czy wiatru. Dużo wy-
godniejsza i skuteczniejsza jest wen-
tylacja mechaniczna. Zimne powie-
trze napływa do wnętrza ogrodu 

przez nawiewniki zamontowane 
w  jego dolnej części, a  ciepłe usu-
wane jest przez wentylator mecha-
niczny zamontowany u  góry. Sys-
tem wentylacji jest sterowany au-
tomatycznie (przez czujniki tem-
peratury i  wilgotności), więc nie 
wymaga obsługi.
Ogród zimowy można ogrzewać 
zwykłymi grzejnikami, ale nie jest 
to ani ładne, ani praktyczne, bo za-
bierają one niezbyt dużą zwykle 
przestrzeń. Lepszym rozwiązaniem 
jest zamontowanie grzejników ka-
nałowych lub systemu ogrzewana 
podłogowego.

ROŚLINY DO OGRODU 
ZIMOWEGO
Upraszczając, ogród zimowy to 
miejsce przetrwania dla roślin, 
które latem upiększają taras czy ra-
baty, ale zimą wymagają ochrony 
przed mrozem. Ponadto do oran-
żerii trafiają bardzo często gatunki 
pochodzące ze stref umiarkowa-
nych ciepłych i tropikalnych, które 
pomagają nam w  walce z  jesienną 
czy zimową chandrą. Możliwość 
pełnej kontroli nad warunkami pa-
nującymi w przeszklonym ogrodzie 
– od poziomu temperatury i  wil-
gotności po ewentualne sztuczne 
oświetlenie – w dużym stopniu uła-
twia osiąganie ogrodniczych suk-
cesów. Pamiętajmy jednak, że wy-
bór roślin uzależniony jest od usytu-
owania ogrodu zimowego względem 
stron świata. I tak, w nasłonecznio-
nych, wyeksponowanych na słońce 
południowych pomieszczeniach 

Ogród na cztery 
strony świata
Podczas budowy ogrodu 
zimowego przede wszystkim 
należy zastanowić się nad 
jego umiejscowieniem 
pod kątem odpowiedniego 
nasłonecznienia. Ma to 
szczególne znaczenie, jeśli 
planujemy w nim uprawiać 
rośliny.  

 Strona południowa to 
najlepiej oświetlona część 
domu o każdej porze roku. 
Dlatego ogród zimowy nie tylko 
będzie się szybko nagrzewał, 
ale również kumulował ciepło, 
pomagając w ograniczeniu 
wydatków związanych 
z ogrzewaniem domu. Oranżeria 
postawiona po stronie 
południowej sprzyja uprawie 
roślin egzotycznych i wrażliwych 
na temperaturę. Warto 
jednak zadbać o odpowiednie 
zaciemnienie i zamontowanie 
rolet. Niezbędne jest również 
zainstalowanie sprawnego 
systemu wentylacji.

 Strona północna 
charakteryzuje się 
najmniejszym stopniem 
oświetlenia. W ogrodach 
zimowych północnych 
uprawia się wyłącznie rośliny 
niewymagające nasłonecznienia 
i lubiące cień. Ze względu na 
brak naturalnego światła, warto 
wspomagać się odpowiednimi 
żarówkami i dogrzewać nimi 
rośliny. Tak usytuowane 
pomieszczenie bardzo dobrze 
sprawdzi się w roli gabinetu do 
pracy lub jadalni.

 Strona wschodnia jest 
doskonale nasłoneczniona rano 
i przed południem, co sprzyja 
uprawie roślin domowych. 
Wewnątrz można zastosować 
rolety, a także zadbać 
o odpowiednią wentylację 
pomieszczenia. Ogród zimowy 
usytuowany w takim miejscu 
może pełnić funkcję pokoju do 
wypoczynku.

 Strona zachodnia cechuje 
się największą różnorodnością. 
Latem ogród jest mocno 
oświetlony, dlatego warto 
zamontować rolety, a także 
system wentylacji. Z kolei 
zimą promienie słoneczne 
praktycznie nie docierają do 
pomieszczenia. Przestrzeń 
można wykorzystać jako 
gabinet, jadalnię lub salon.
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umieszczajmy gatunki lubiące cie-
pło i intensywne światło. Sprawdzą 
się tu np. zdobne fiskusy (lirolistny, 
Benjamina), kalatee, kaladium, sze-
flery, trawiaste zielistki czy wspa-
niale kwitnące latem oleandry. Do 
„ciemniejszych” oranżerii dobrym 
wyborem będą różne gatunki fi-
lodendronów, ozdobne i  oczysz-
czające powietrze skrzydłokwiaty, 
szybko rosnąca difenbachia, kolo-
rowe anturium czy różne odmiany 
paproci polepszające jakość powie-
trza w pomieszczeniu.  
Jeśli nasz ogród zimowy jest nie-
ogrzewany, najlepiej jeśli wy-
bierzmy do niego rośliny wrażliwe 
na mróz, ale przechodzące zimą 
w stan spoczynku, który wymaga niż-
szej niż pokojowa temperatury. Po-
stawmy więc na gardenie, buge-
nwille, kamelie, passiflory, hibi-
skusy, a także azalie indyjskie, kak-
tusy i sukulenty, takie jak ozdobna, 
choć niewielka eszeweria.
Doskonałą ozdobą oranżerii będą 
również cytryny i  mandarynki, 
palma Brahea armata rozrastająca 
się nawet do kilku metrów wysoko-
ści i  szerokości oraz drzewo oliw-
kowe, które z  kolei można dość 
swobodnie przycinać. Nieogrze-
wana oranżeria domowa jest także 
dobrym środowiskiem dla or-
chidei, choć poszczególne gatunki 
mogą mieć bardziej specyficzne 
i kapryśne wymagania. 

ZADBANA ZIELEŃ 
Rośliny w ogrodzie zimowym potrze-
bują nieco mniej zabiegów pielęgna-
cyjnych niż gatunki ogrodowe w se-
zonie. Nie mamy problemów z chwa-
stami oraz chorobami spowodowa-
nymi kapryśną pogodą. Spora część 
roślin, szczególnie w  nieogrzewa-
nych oranżeriach, przechodzi na zimę 
w stan spoczynku, a wtedy wszelkie 
zabiegi są wręcz niewskazane. Ro-
śliny w ogrodzie zimowym trzeba na-
tomiast regularnie podlewać (latem 
intensywnie, zimą dostosowujemy do 

indywidualnych potrzeb gatunku), 
nawozić (tylko w  okresie wiosenno-
-letnim), a także dbać o odpowiednią 
wilgotność (od 50% w nieogrzewanym 
ogrodzie do 7% w  ogrzewanym, wil-
gotność możemy zwiększyć przez roz-
pylanie wody lub umieszczenie wokół 
roślin tac z wodą i kamykami) i tem-
peraturę (w  zależności od wymagań 
uprawianych gatunków). Roślinom 
nieprzechodzącym w stan spoczynku 
zimowego znajdujących się w  zacie-
nionych oranżeriach musimy zapew-
nić doświetlenie.   

Zacienienie ogrodu 
zimowego
Nawet zimą (podczas 
słonecznych dni) nasza oranżeria 
może okazać się miejscem 
zbyt nasłonecznionym, a co 
za tym idzie, zbyt ciepłym do 
prawidłowego funkcjonowania 
zarówno roślin, jak 
użytkowników ogrodu. Stąd też 
należy zadbać o odpowiednie 
zacienienie. Konieczne jest 
stosowanie rolet (zewnętrznych 
bądż wewnętrznych) lub markiz 
– najlepiej z tkanin poliestrowych 
odpornych na działanie wilgoci. 
Można także zamontować folie 
metalizowane odbijające światło 
słoneczne lub aluminiowe 
żaluzje. 
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DOMOWE ROŚLINY 
DONICZKOWE ZIMĄ 
RZADKO KIEDY ZAPADAJĄ 
W STAN UŚPIENIA, CHOCIAŻ 
ICH PROCESY ŻYCIOWE 
SĄ SPOWOLNIONE. ABY 
PRZETRWAŁY TEN TRUDNY 
CZAS, WYMAGAJĄ TROSKLIWEJ 
PIELĘGNACJI.

zadbane zimą

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

ROŚLINY

Najwięcej roślin doniczkowych mar-
nieje właśnie zimą, ponieważ rosną 
w  niewłaściwych warunkach. Dzień 

jest krótki, więc brakuje im światła, wysoka 
temperatura i suche powietrze wewnątrz domu 
też nie są dla nich sprzyjające. W efekcie tracą 
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liście, wyciągają się, a  najwrażliw-
szemogąnawetniedotrwaćdowio-
sny.Aby tegouniknąć, poświęćmy
domowej zieleniwięcejuwagi oraz
troski. I chociażzapewnienieopty-
malnychwarunkówjestczęstonie-
możliwe, to jeśli będziemy prze-
strzegać kilku reguł, nasze ro-
śliny na wiosnę będą wyglądały
kwitnąco.

WIĘCEJ ŚWIATŁA
Zimą roślinom doniczkowym (na-
wetcieniolubnym)powinniśmyza-
pewnićjaknajwiększąilośćświatła
naturalnego. Ustawmy je więc jak 
najbliżej okien – najlepiej umiesz-
czonych od strony południowo-
-wschodniej,gdyżwłaśnietesądo-
brze oświetlone. Postarajmy się
także wpuszczać do pomieszczeń
jaknajwięcej światła –odsłaniajmy 
w dzień firanki i zasłonki,podnośmy
rolety oraz żaluzje. Aby wszystkie
kwiaty otrzymywały dostateczną
ilość światła, nie ustawiajmy doni-
czek zbyt gęsto i copewienczasob-
racajmy je o  180˚. Zapobiegniemy
w  ten sposób wyciąganiu się pę-
dów.Rośliny możemy doświetlić rów-
nież sztucznie, najlepsze do tego
celusąświetlówki.Umieszczamyje
około 0,5 m odkwiatu – takie źró-
dłoświatłamożebyćwłączonekil-
ka-kilkanaściegodzindziennie.Pa-
miętajmy,abynie ustawiać doniczek 
w głębi pokoju,bozimąkażdaporcja
promienisłonecznychjestnawagę
złota.Roślinyw cieniubędąwycią-

gaćsiędoświatła,a ichpędyi liście
szybkozżółkną.

DOMOWE SPA
Dopływświatłaroślinommożeblo-
kowaćrównieżkurzi brud–utrud-
niają także wymianę powietrza
przezszparkiw skórce.Jeślikwiaty
sąduże,ciężkie i  ichprzenoszenie
jest utrudnione, zanieczyszczenia 
możemy usunąć miękką, lekko wil-
gotną ściereczką (zwykłą lubnasą-
czoną specjalną substancją – takie
chusteczki możemy kupić w  skle-
pach ogrodniczych).Natomiast ro-
ślinypokrytewłoskamiczywosko-
watym nalotem przecieramy pę-
dzelkiem. Egzemplarzom, które
możemy bez trudu przenieść do
łazienki zafundujmy prysznic z  let-
niej wody. Przed ponownym osia-
daniem kurzu w  pewnym stopniu
chroni nabłyszczacz w  aerozolu.
Jednak niektóre gatunki nie to-
lerują go – zróbmy więc najpierw
próbęnajednymliściu.

WSZYSTKIE ROŚLINY 
POWINNIŚMY ODSUNĄĆ 

OD GORĄCEGO 
GRZEJNIKA, KTÓRY 

OSUSZA POWIETRZE 
I UCHYLONEGO OKNA, 
BY NIE NARAŻAĆ ICH NA 

PRZECIĄGI.
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TEMPERATURA W DÓŁ...
Niedobór światła możemy zniwelo-
wać obniżając temperaturę (nawet do 
15oC) powietrza w pomieszczeniach, 
w  których znajdują się rośliny. 
Dzięki temu ich procesy życiowe 
będą spowolnione. Jednak w miesz-
kaniach jest to raczej niewykonalne, 
bo zbyt niska temperatura jest po 
prostu dla nas niekomfortowa. Po-
nadto zielone rośliny w zimowe dni 
cieszą wzrok. Dobrym rozwiąza-
niem jest ich ustawienie blisko okien 
lub na parapetach – tam zazwyczaj 
jest najchłodniej pod warunkiem, że 
pod parapetem nie znajduje się go-
rący grzejnik. Pamiętajmy jednak, 
że mroźne powietrze jest szkodliwe 
dla roślin, wybierzmy więc dla nich 
okno rzadko otwierane, a  na czas 
wietrzenia przestawiajmy kwiaty 
w głąb pokoju.

...A WILGOTNOŚĆ W GÓRĘ
Okres grzewczy powoduje obniżenie 
wilgotności powietrza – jest ona nie-
odpowiednia dla roślin (suche po-
wietrze powoduje zasychanie, żó-
łknięcie, opadanie liści), a  także 

i dla nas. Możemy ją podwyższyć, na 
przykład wieszając pojemniki z wodą 
(lub mniej estetyczne wilgotne ręcz-
niki) na grzejnikach bądź stosując 
elektryczne nawilżacze powietrza. 
Dobrym pomysłem jest ustawie-
nie doniczek z roślinami na podstaw-
kach wypełnionych drobnymi kamy-
kami lub keramzytem. Do podstawek 
nalewamy wodę, która parując pod-
nosi wilgotność powietrza wokół ro-
ślin. Innym sposobem jest owinięcie 
doniczki zmoczonym mchem lub si-
zalem. Wiele roślin można również 
spryskiwać wodą.

OSZCZĘDNIE 
Z PODLEWANIEM
Zimą ograniczamy nawadnianie ro-
ślin, gdyż nadmiar wody może im 
bardziej zaszkodzić niż jej niedo-
bór. Zazwyczaj kwiaty podlewamy 
oszczędniej niż latem, chociaż nie 
jest to regułą. Po prostu musimy ob-
serwować ziemię w  doniczce, gdyż 
może się okazać, że wysycha szyb-
ciej niż w miesiącach letnich, szcze-
gólnie gdy pod parapetem znajduje 
się nagrzany grzejnik. Najczęściej 

rośliny zimą podlewamy raz na dwa 
tygodnie, dopiero gdy ziemia jest su-
cha. Musimy uważać, aby nie prze-
lać wody, ponieważ w takich warun-
kach roślina, a  przede wszystkim 
jej korzenie, wykazują tendencję 
do gnicia. Nie pozostawiajmy także 
wody na podstawce, to również grozi 
zniszczeniem korzeni. Kaktusów 
zimą nie podlewamy wcale, bo prze-
chodzą w stan spoczynku i powinny 
zimować w suszy oraz chłodzie.

NAWOZY W MAŁYCH 
DAWKACH
Zasada jest taka: zimą nie należy na-
wozić roślin. Jednak praktycy pod-
powiadają, że skoro jednak donicz-
kowe kwiaty zwykle nie udają się 
na zimowy spoczynek i nadal egzy-
stują – chociaż na zwolnionych obro-
tach – to niewielkie zasilanie im nie 
zaszkodzi, a  pomoże. Możemy sto-
sować w  niewielkiej dawce nawozy 
płynne lub o  przedłużonym działa-
niu. Ewentualne nawożenie zimą 
trzeba dopasować do zapotrzebo-
wania pokarmowego uprawianych 
gatunków.

DOSTĘP ŚWIATŁA NIE JEST KONIECZNY TYLKO 
W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH KAKTUSÓW 

(NP. CEREUSY, ECHINOKAKTUSY CZY FEROKAKTUSY) 
PRZECHODZĄCYCH ZIMĄ 

OKRES GŁĘBOKIEGO SPOCZYNKU 
 BEZ WODY.
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AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

MAŁE LUB DUŻE, KULISTE LUB PODŁUŻNE, Z DUŻYMI 
KOLCAMI ALBO ZUPEŁNIE BEZ – KAKTUSY. CIESZĄ OKO 
BOGACTWEM ODMIAN, A PRZEZ TO RÓŻNORODNYM 
WYGLĄDEM. SĄ PRZY TYM WDZIĘCZNE W UPRAWIE 
I DLATEGO DOSKONALE NADAJĄ SIĘ DO ROŚLINNEJ 
DEKORACJI NASZYCH WNĘTRZ.

KAKTUSY
aż tak nie kłują
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Kaktusy należą do rodziny su-
kulentów, czyli roślin, które 
wykształciły formy przysto-

sowawcze umożliwiające im ma-
gazynowanie wody i  przetrwanie 
w  okresach długotrwałej suszy. Ze 
względu na sposób i  miejsce w  ja-
kim potrafią gromadzić wodę, wy-
różnia się sukulenty łodygowe i w tej 
grupie mieszczą się najbardziej roz-
poznawalne nasze kaktusowate (np. 
Echinokaktus), liściowe – gruboszo-
wate (np. aloes i agawa) oraz korze-
niowe (np. pelargonie sukulentowe).

Kaktusowate są niezwykle ciekawe 
w  swojej budowie i  nie podobne do 
innych roślin doniczkowych, a  przez 
to atrakcyjne jako rośliny ozdobne. 
Mają najczęściej kulisty lub ko-
lumnowy pęd, ale ze względu na 
ogromną ilość gatunków  (ok. 2000) 
schemat budowy może się różnić. 
U  różnych przedstawicieli kaktu-
sów pędy główne będą jedno- lub 
wieloczłonowe, rozgałęzione lub nie, 
wzniesione lub płożące, wspinające 
lub zwisające. Ta różnoroność przy 
opowiednim doborze odmian 

LATEM WARTO WYSTAWIAĆ 
KAKTUSY NA ŚWIEŻE 

POWIETRZE.
 NA SŁONECZNYM 

BALKONIE LUB TARASIE 
BĘDĄ CZUŁY SIĘ 

WYŚMIENICIE. NIE BOJĄ 
SIĘ NOCNYCH CHŁODÓW, 
BOWIEM JAKO ROŚLINNY 

PUSTYNNE ZNOSZĄ 
RADYKALNE ZMIANY 

TEMPERATURY. NALEŻY 
JEDNAK CHRONIĆ JE PRZED 

DESZCZEM, 
SILNYM WIATREM 

I NADMIAREM WILGOCI 
(NP. W MGLISTE PORANKI). 
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pod względem podobnych wymagań 
pielęgnacyjnych pozwala na stwo-
rzenie ciekawej kompozycji roślinej 
o efektownym wyrazie i dużej wygodzie 
w uprawie.
Zwłaszcza zimą, kiedy za oknem 
mróz, pustynny charakter kaktusów 
ociepli atmosferę domu.

SPOSÓB PREZENTACJI
Bardzo dużą grupę kaktusów sta-
nowią te o  budowie kulistej i  walco-

watej nietworzące rozgałęzień, je-
dynie z  czasem mniejsze osobniki 
u nasady pędu. Rosną powoli, mało 
ekspansywnie. Niewielkie w  formie 
doskonale zaprezentują się w  poje-
dynczych, drobnych doniczkach i bez 
problemu będziemy mogli ustawić 
je nawet na niewielkiej przestrzeni: 
parapecie okna, fragmencie półki, 
biurku, a nawet na kuchennym bla-
cie. Do najbardziej popularnych i re-
prezentacyjnych należeć tu będą np. 

Echinocactusy, Rebucje, Echinop-
sisy, Parodie, Gymnocalycje, Lobi-
vie. Poza miłą dla oka kulistą lub wal-
cowatą formą w różnych odcieniach 
zieleni, ozdobą tych kaktusów są nie-
wątpliwie ich kolce, w rzeczywistości 
ciernie. Warto zestawić ze sobą takie 
gatunki, które różnią się ich kształ-
tem i  kolorem. Odmiany te mogą 
mieć bowiem ciernie włosowate, 
szczecinowate, iglaste, stożkowate, 
a  nawet zakończone haczykowato. 

Samotny 
indywidualista
Wyjątkowo efektownie prezentuje 
się we wnętrzu jeden, pojedynczy, 
ale za to pokaźnych rozmiarów 
kaktus. Jeśli chcemy oprzeć 
dekoracje na takim rozwiązaniu, 
doskonale w tej roli znajdzie 
się wilczomlecz trójżebrowy. 
I choć w istocie kaktusem nie 
jest, chociaż należy do tej samej 
rodziny sukulentów, nic mu to 
nie ujmuje – kolumnowy pokrój 
i kolce mówią same za siebie. 
Dość szybko przyrasta, wytwarza 
grube mięsiste pędy, pokryte 
wzdłuż brzegów ostrymi, krótkimi 
cierniami oraz drobnymi, rzadko 
rozmieszczonymi, owalnymi 
listkami.
Posadzony w dekoracyjnej donicy 
wygląda we wnętrzu niezwykle 
majestatycznie i buduje jego 
klimat.
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Zasady pielęgnacji 
i dobór podłoża

 Kaktusy potrzebują bardzo 
dużo światła, dlatego należy im 
zapewić stanowiska słoneczne 
– na parapecie, przy oknie, 
w sąsiedztwie balkonu i tarasu albo 
w doświetlanej szklarni.

 Rośliny te są bardzo wrażliwe na 
nadmiar wilgoci, ograniczmy więc 
podlewanie – ziemia wokół kaktusa 
nie powinna być wilgotna.

 Kaktusy powinny mieć 
zagwarantowany okres spoczynku 
i suszy, najlepiej w zimie zaprzestać 
stałego podlewania. W tym okresie 
też je przesadzamy.

 Doniczki najlepiej ustawiać 
w miejscach przewiewnych, ale nie 
chłonych.

 Do uprawy kaktusów należy 
dobrać podłoże o specjalnym 
przeznaczeniu np. ziemia do 
kaktusów i sukulentów bądź 
przygotować samodzielnie ziemię 
ogrodniczną z domieszką żwiru 
i piasku o kwaśnym odczynie pH.  
Podłoże musi być mocno 
przepuszczalne i niezbite.

 Doniczki do sadzenia powinny 
być małe, niewiele większe od 
średnicy rośliny. Koniecznie 
wypełnione drenażem i wyposażone 
w podstawkę.

 Przestrzenie wokół kaktusów 
warto wypełnić żwirem lub 
piaskiem, dobrze do tego celu 
wybrać ten dekoracyjny o różnych 
kolorach i granulacji.

Niektóre odmiany dzięki kolcom 
mogą przypominać nawet kosmaty 
pompon jak np. Oreocereus. Przy od-
powiedniej pielęgnacji katusy te od-
wdzięczą się nam dodatkowo nie-
zwykle efektownym kwitnieniem 
–  drobniutkimi tworzącymi wianuszek 
kwiatkami jak u  Mamilarii czy ogrom-
nymi przypominającymi anielskie trąby 
u Gymnokalicji.
Bardzo atrakcyjny efekt mogą za-
pewnić odpowiednio wyekspono-
wane kaktusy o budowie kolumnowej, 
tworzące rozgałęzienia i rozrastające 
się intensywniej niż ich wspomniani 
kuliści krewniacy. Chociaż najcieka-
wiej prezentują się pojedynczo wy-
eksponowane egzemplarze, to z  ich 
wykorzystaniem możemy także za-
proponować modną ekspozycję. Od-

miany kaktusów kolumnowych jak 
np. Cereusy (popularnie zwane pał-
czakami) w  tym szczególnie popu-
larny peruwiański, opuncja figowa, 
Myrtillocactus ze względu na roz-
gałęzioną budowę będą wymagały 
nieco większej przestrzeni i  najle-
piej odsłoniętej płaszczyzny, by odpo-
wiednio je wyeksponować.
Kaktusy wyglądają najbardziej efek-
townie w zestawieniach o prostym su-
rowym charakterze. Dlatego ładnie 
prezentują się w  zwykłych cerami-
znych doniczkach, w astetycznych be-
tonowych pojemnikach lub w przezro-
czystm szkle. Kaktusy są wdzięczne 
również w  kompozycjach, które imi-
tują ogrody skalne. Wyglądają efek-
townie sadzone w grupach w towarzy-
stwie innych sukulentów.



Rośliny szczepione na pniu podbiły przestrzeń 
naszych ogrodów, balkonów i tarasów. 
Miniaturowe drzewka oraz krzewy kochamy 
za niebanalne formy. Ich atutem jest również 

to, że ułatwiają aranżację niewielkich ogrodów, 
a także balkonów i tarasów. Dzięki szczepieniu 

możemy wybrać rośliny o pożądanej, idealnie 
wpisanej w nasze potrzeby wysokości. Liczba 
gatunków i odmian jest tak duża, że z łatwością 
wytypujemy odpowiednie dla nas. 

Wiosna

Nic tak nie buduje komfortu codziennego 
życia, jak dobrze uporządkowana 
przestrzeń domu, mieszkania czy 
garażu. Wiosna to doskonały okres na 
jej funkcjonalne przeorganizowanie. 
Dzisiaj tego typu usługami zajmują się 
profesjonaliści. Jeśli jednak poznamy 
zasady skutecznego „odgracania”, 
możemy samodzielnie odświeżyć wnętrza. 

W NASTĘPNYM NUMERZE

Jeśli tylko mamy w ogrodzie na nią miejsce, nie pożałujemy decyzji o jej 
zbudowaniu. Może bowiem spełniać wiele funkcji. Altana ogrodowa będzie 
doskonałym miejscem rodzinnych spotkań, dziecięcych zabaw czy relaksu 
w zaciszu. Ale tak naprawdę form jej zagospodarowania jest dużo więcej!

NIEPRZEMIJAJĄCA OGRODOWA MODA

NUMER 4 (28) 
GRUDZIEŃ 2019

GRUPA PSB HANDEL S.A. 
z siedzibą: Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój 

Nr KRS: 0000661047 Sąd Rejonowy w Kielcach, 
Kapitał zakładowy wpłacony 30 761 333 zł 
NIP: 6551974439; REGON: 366438684 

KONTAKT W SPRAWIE REKLAMY: 
Monika Majecka

Kierownik ds. marketingu PSB Mrówka 
(+48) 41 378 54 94  

monika.majecka@centralapsb.pl

REALIZACJA 
BUDOMEDIA SP. Z O.O.

REDAKTOR NACZELNA 
Hanna Jankowska

REDAKTOR PROWADZĄCA 
Anna Wojciechowska

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
Budomedia Sp. z o.o.

GRAFIK 
Agnieszka Subicz-Kucharska

DRUK 
Studio Kolporpress Kielce

ADRES REDAKCJI: 
ul. Słupecka 2a/19, 02-309 Warszawa 

(+48) 509 416 770 
biuro@budomedia.pl

Zdjęcie na okładce: AdobeStock, 
Zdjęcia w artykułach: Fotolia.com, 

AdobeStock, Pixabay, K. Jankowska, 
serwisy prasowe firm

Niezamówionych materiałów redakcja nie 
zwraca, a w razie opublikowania zastrzega 

sobie prawo do ich skracania.

 Budomedia Sp. z o.o. nie ponosi 
odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam 

oraz ma prawo odmówić publikacji bez 
podania przyczyny.

 © Grupa PSB Handel S.A.

Wszystkie materiały są objęte prawem 
autorskim. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek 
formie i jakimkolwiek języku bez wcześniejszej 

pisemnej zgody Wydawcy jest zabroniony.
Wydawca zabrania bezumownej sprzedaży 

numerów bieżących i archiwalnych 
„M jak mrówka”.

Działanie wbrew powyższemu zakazowi 
skutkuje odpowiedzialnością prawną.

        KABINA NA MIARĘ DECLUTTERING DLA KAŻDEGO

OGRODOWA ALTANA

120  zima 2019

W małej łazience montuje się 
najczęściej kabinę prysznicową. 
To racjonalny i funkcjonalny 
wybór – oszczędza przestrzeń 
i dodaje wnętrzu nowoczesnego 
sznytu. Zwróćmy uwagę na jej 
kształt i sposób otwierania.
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