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NOWALIJKI 
z własnego 

balkonu

ZAPRASZAMY DO ŚRODKA!

Mieszkanie
na starej 
Pradze  
41 m2 dla dwojga 

W zielone
gramy
Mieszkanie 
na warszawskim 
Ursynowie

W kolorach
ziemi
Wnętrza 
inspirowane 
naturą
i Dalekim 
Wschodem 

ŚWIECĄCA 
OZDOBA
Lampy wiszące

 DREWNO 
w roli głównej

Podłogi 
w różnych stylach

Wiosna
w domu
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Prezentacja
produktów

TWÓJ DOM Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ
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Fot.: BORYS SYNAK

Szanowni Państwo, z przyjemnością 

przekazuję w Państwa ręce 

najnowszy numer „Czterech Kątów”. 

Mam nadzieję, że sprawi Wam dużo 

radości i pomoże w szukaniu 

wiosenno-wielkanocnych inspiracji 

dla Waszych domów.

Z okazji nadchodzących Świąt życzę 

Państwu dużo spokoju i nadziei  

– niech pomogą nam wszystkim 

przetrwać trudny czas,

w którym obecnie żyjemy.
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Zakupy na czasie
	 6	 Zacznij	od	łazienki
	 8	Drzwi	na	topie
	 10	Włącz	światło
	 12	W	pięknym	wnętrzu

Zapraszamy do środka
	 16	 	Mieszkanie	na	starej	Pradze	– 41 m2 dla dwojga.
	 32	 	W	kolorach	ziemi	– wnętrza inspirowane naturą 

i Dalekim Wschodem.
	 52	 	W	zielone	gramy	– mieszkanie  

na warszawskim Ursynowie.

Wykańczamy 
i remontujemy
	 68	 	Architekci	radzą
	 70	 	Mieszkanie	na	miarę.	Ola i Piotrek szukają 

„rodzinnego” mieszkania dla siebie i swoich dwóch 
dorastających córek. 

	 76	 	Drewno	w	roli	głównej.	Jako naturalny materiał 
wnosi do wnętrz bezpretensjonalne piękno. Drewniana 
podłoga dodaje szlachetności i przytulności każdej 
aranżacji.

	 84	 	Płytki	w	małym	i	dużym	formacie.	Płytki 
zaskarbiły sobie naszą sympatię praktycznością 
i wygodą, połączoną ze stylowym wyglądem. Ostatnio 
obowiązującym trendem są płytki wielkoformatowe 
i mozaiki.  

	 92	 	Królowa	łazienki.	W przestronnej łazience uczyńmy 
z wanny centralny punkt aranżacji, w mniejszej – 
ustawmy wygodnie przy ścianie. Możemy też dobrać 
model, który spełni nietypowe oczekiwania.

	104	 	Kuchnia	dla	Ciebie.	Dostosowana do domowników 
przestrzeń kuchenna to klucz do przyjemności, 
jaką możemy czerpać nie tylko z jedzenia pysznych 
posiłków, ale również ich przygotowania. 

	114	 	Czysta	woda	z	kranu.	Krystalicznie czysta woda 
w domu to marzenie wielu z nas. Aby móc taką pić 
prosto z kranu, wystarczy zastosować odpowiedni 
sposób filtracji.  

	120	 	Wszystko	na	swoim	miejscu.	Właściwie 
zaaranżowana garderoba pozwala zaoszczędzić sporo 
czasu każdego dnia. W końcu każdy wie, ile tracimy go 
w poszukiwaniu odpowiedniego stroju. Jak urządzić 
funkcjonalną garderobę?

	128	 	Wiosenne	porządki.	To wspaniała okazja, by 
gruntownie sprzątnąć mieszkanie, schować rzeczy 
używane zimą, a być może także do metamorfozy 
wnętrz i nowej organizacji przestrzeni.  

	134	 	Relacja	z	programu	„Zgłoś	remont”
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Urządzamy  
i dekorujemy
	140	 	Kąpiel	na	wagę	złota.	Biel i złoto to wyjątkowa para barw, która uczyni 

z łazienki ekskluzywny salon kąpielowy. Taki efekt możesz osiągnąć, 
wybierając droższe lub tańsze produkty. 

	142	 	Wiosenny	dom.	Wraz ze zmianą pory roku przyszedł czas na nowe 
dekoracje. Niech świeże barwy oraz roślinne i wielkanocne motywy 
obudzą wnętrze do życia. 

148	 	Świecąca	ozdoba.	Jej głównym zadaniem jest oświetlenie wnętrza po 
zmroku, ale wykorzystujemy ją również jako dekorację, bo wisząca lampa 
może być wyjątkowo ozdobna.    

156	 	Pobujajmy	w	obłokach.	Po długiej, szaroburej zimie chyba niczego nie 
brakuje nam bardziej niż błękitnego nieba z pięknymi białymi obłokami. 
Zanim ciepłe dni na dobre rozgoszczą się na zewnątrz, stwórzmy sobie taką 
aurę w domu.  

158			Nowalijki.	Warzywa	ze	skrzynki	na	talerz.	Ogrodnictwo to 
niesamowita przygoda! Mogą ją przeżyć nie tylko posiadacze ogrodów 
i działek, ale także właściciele balkonów i tarasów. To idealne miejsca na 
warzywnik i/lub zielnik.

52
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Gotowi na wiosenne 
odświeżenie łazienki? Oto 
propozycje na małe i duże 
zmiany w tym wnętrzu.o
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ZACZNIJ
od łazienki

Modne akcesoria
Kolekcja LAPIS to terazzo w nowej, modnej odsłonie. 
Charakterystyczna struktura dzięki zastosowaniu 
poliżywicy wykazuje się niezwykłą trwałością 
i łatwością w pielęgnacji. Każdy element kolekcji jest 
niepowtarzalny ze względu na unikatową metodę 
produkcji. Kamienny trend na nowo stał się 
inspiracją! bisk.eu

Zawór napełniający
Uniwersalny zawór napełniający 
WC 3/8” F90 marki Wirquin 
pasuje do wszystkich standardo-
wych spłuczek i jest 
kompatybilny z więk-
szością zestawów 
podtynkowych. Jest 
szybki i łatwy w monta-
żu. Zalety: 
• bardzo cichy (pierwsza klasa 
głośności) , 
• szybkie napełnianie 7,2 l/min,
• mosiężna końcówka 3/8”, 
• gwarancja 10 lat,  
Znajdziesz go w dobrych sklepach 
za armaturą instalacyjno- 
-sanitarną.
wirquingroup.com

Wolno stojąca wanna
Meisterstück Incava to prostokątna wanna wolno stojąca, 
wykonana w całości wraz z obudową ze stali emaliowanej. 
Wyraźnie podkreślony kontrast między miękko ukształtowaną 
formą wnętrza a geometrycznymi kształtami zewnętrznymi 
sprawia, że produkt jest idealny do każdej aranżacji łazienki. 
Niemal całkowity brak rantu sprawia, że wanna jest niezwykle 
lekka wizualnie. Dwa identyczne podparcia pleców i odpływ 
pośrodku umożliwiają kąpiel we dwoje. Pokrywa odpływu 
w kształcie kwadratu i pokrętło przelewu zostały wykonane ze 
stali emaliowanej, co jeszcze mocniej podkreśla spójny design 
produktu. Wanna dostępna w rozmiarze 175 x 76 cm. 
kaldewei.pl 

Nowa kolekcja łazienkowa 
Niezwykle nowoczesna, zawsze niezawodna, pozwalająca na wyrażenie swojego 
charakteru oraz prawdziwie kompleksowa – nowa kolekcja LARGA od marki 
Cersanit oferuje wszystko to, czego w swojej łazience oczekuje dzisiejszy konsu-
ment. Wybierając spośród bogatego portfolio mebli, umywalek, produktów 
toaletowych, wanien, kabin oraz armatury łazienkowej, będziemy w stanie 
wykreować wnętrze, które perfekcyjnie łączy formę z funkcjonalnością i daje nam 
szansę na poszerzenie naszych aranżacyjnych horyzontów. cersanit.com.pl
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DRZWI
na topie

Drzwi z frezowaniami
Kolekcja Hampton z linii DRE Supreme by K. Miruć to ponadczasowe drzwi 
ramowe ze szlachetnymi frezowaniami o uniwersalnym designie. Szczególnie 
polecane tym, którzy cenią sobie klasyczne formy. 
Drzwi dostępne są w 5 uniwersalnych kolorach, sprawdź je na stronie 
dre.pl/supreme

Nowy model okucia
w ofercie AXA Stenman Poland - Kioto. Unikalny, 
zastrzeżony kształt rękojeści dostępny tylko w AXA oraz 
powierzchnia pokryta lakierowaną powłoką strukturalną 
w nowoczesnym kolorze antracyt dodają wyjątkowości 
temu modelowi. KIOTO to nie tylko design, ale i bezpie-
czeństwo na najwyższym poziomie. Zabezpieczenie 
wkładki FLEX dzięki obrotowej tarczy uniemożliwia 
rozwiercenie zamka. axahomesecurity.pl

Industrialne ściany
System IDEAL to nowa propozycja w ofercie systemów 
aluminiowych Aliplast. IDEAL to aluminiowy system 
zabudowy wewnętrznej o charakterze industrialnym. IDEAL 
można dopasować do wnętrza, zarówno pod względem 
konstrukcji, jak i kolorystyki. W ofercie pełna paleta RAL, 
struktura i dekory imitujące kolory drewna (Aliplast Wood 
Colour Effect) oraz beton (Aliplast Loft View). IDEAL  to 
system nieizolowany termicznie, przeznaczony do produkcji 
nowoczesnych drzwi, okien i ścianek działowych do wnętrz. 
Rozbudowany system akcesoriów i okuć pozwala na 
projektowanie konstrukcji uchylnych, przesuwnych, 
składanych oraz na zawiasach typu pivot. Wyjątkowy, bardzo 
cienki profil, o smukłym kształcie i 33 mm przekroju pozwala 
na tworzenie konstrukcji wpisujących się w nowoczesny 
i klasyczny design. System przeszkleń IDEAL  to alternatywa 
dla klasycznych ścianek działowych. Dodaje wnętrzu 
przestronności, nie stanowi optycznej bariery. aliplast.pl 

Mogą zniknąć na tle ściany 
albo stać się główną atrakcją 
wnętrz – sam wybierz to, co 
wolisz w swoim domu.

Drzwi w strukturze drewnopodobnej 
Skrzydła bezprzylgowe Mobi Voster w dekorze dąb 
piaskowy doskonale będą wyglądać przy jasnych 
ścianach. Drzwi o strukturze drewna to uniwersalna 
propozycja dla osób, które przede wszystkim lubią 
kontakt z naturą. Drzwi w okleinie drewna doskonale 
wpasują się w każdy typ wnętrz, począwszy od stylu 
nowoczesnego, eleganckiego po wnętrze w stylu 
vintage. voster.pl
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Piękna lampa, dobrze 
dopasowana do wnętrza 
to – niezależnie od jej 
funkcjonalności  
– ozdoba sama w sobie.

WŁĄCZ
światło

Postaw na kryształki
W skład linii lamp CRISTAL wchodzą żyrandole, plafony 
i kinkiety w dwóch rozmiarach. Kryształki, z których 
wykonane są lampy, rozświetlone mienią się, zdobiąc 
wnętrze efektem gry światła. Cena od 299 zł. 
nowodvorski.com

Kolekcja lamp
wiszących SPHERE łączy 
minimalistyczne formy 
i szerokie możliwości 
aranżacyjne. Lampa dostępna 
jest w 4 rozmiarach 
i w wariancie kompozycji 
z trzema kloszami z transpa-
rentnego szkła w różnych 
rozmiarach. Cena od 189 zł. 
nowodvorski.com

Lampa  
podłogowa
MONO II – lampa podłogowa 
dostępna w czterech wariantach 
kolorystycznych: bieli, czerni, 
z mosiężnymi główkami 
i w wersji biało-złotej i czarno-
-złotej. Regulowane oprawy 
pozwalają ukierunkować źródło 
światła tam, gdzie jest ono 
potrzebne. Cena 549 zł. 
nowodvorski.com

Rozświetli 
garderobę
Yeelight Closet Light 60 cm 
to energooszczędna lampa 
nadająca się do każdej szafy 
czy garderoby, ładowana 
poprzez przewód USB- C. 
Dzięki czujnikowi podczer-
wieni i światła będzie 
włączała się automatycznie 
po otwarciu drzwi. 
yeelight-polska.pl
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W pudrowym różu
Pasja tworzenia niepowtarzalnych dodatków do 
domu, która połączyła twórczynie marki Duolla,  
ma ogromny wpływ na proces powstawania lamp. 
Zapowiedzią najnowszej kolekcji jest klasyczny 
abażur w odcieniu pudrowego różu mieniącego się 
złotem. Abażur wykończony jest miękkim aksamitem, 
zaś światło, które przez niego przechodzi nabiera 
miękkości, tworzy przytulny nastrój i cudownie 
doświetli pomieszczenie. Kształt lampy jest zarówno 
klasyczny, jak i nowoczesny i z pewnością będzie 
świetnie się prezentował w każdym wnętrzu.
duolla.pl

Na wzór klasycznego żyrandola
Cleoni Corona to stylowa lampa wisząca, stworzona na wzór 
klasycznego żyrandola. Oprawa składa się z okręgu o średnicy  
1 metra, na którym, za pomocą ozdobnych haczyków, zawieszono 
10 okrągłych kloszy – każdy o średnicy 200 mm. Dzięki nim światło 
rozprzestrzenia się równomiernie wokół lampy, a każde wnętrze 
zostaje bardzo dobrze i równomiernie doświetlone. cleoni.pl

reklama
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Piękno i wygoda
Kolekcja Capture wniesie do Twojego wnętrza naturalne 
piękno w połączeniu z wygodą podłogi laminowanej. Ciesz 
się realistycznym wyglądem i wrażeniem drewna w każdym 
sęku, pęknięciu, słoju i łączeniu Twojej podłogi. Ta kolekcja 
podłóg laminowanych jest zbliżona do prawdziwego drewna 
w większym stopniu niż kiedykolwiek mogłoby się to 
wydawać możliwe. quick-step.com.pl

Nowa kolekcja
blatów, laminatów, paneli ściennych JUAN obejmuje  
15 dekorów wyróżniających się niebanalnym, pięknym 
designem oraz wysoką funkcjonalnością. Są wśród nich 
nowoczesne unidekory, kamienie, drewna, marmury 
oraz szalenie praktyczne w użytkowaniu blaty 
z powłoką antifinger. Obecnie w  kolekcji JUAN jest  
ponad 100 dekorów blatów, laminatów, paneli 
ściennych, a wiele z nich ma dopasowanie w płytach 
meblowych. juan.pl

Podłoga inspirowana żywiołami
Fale uderzające o brzeg, niemiłosiernie palące słońce, smagający 
wiatr – kolekcja podłóg Chapel Minster została zainspirowana 
surowymi żywiołami. Wyjątkowy, lekko spłowiały wygląd desek 
i klepek podłogowych to efekt intensywnego procesu koloryzacji 
obejmującego nie mniej niż 17 różnych czynności, głównie 
przeprowadzanych ręcznie. W ten sposób otrzymuje się podłogę 
o wyraźnej strukturze. chapelparket.pl

poczujesz się wyjątkowo! 
Urządzając je, starannie 
dobierz okładziny ścienne 
i podłogowe, zadbaj o ładne 
meble i dodatki.

W PIĘKNYM
wnętrzu

Stół z drewna dębowego
Nowoczesny, z drewna dębowego, rozkładany, 
chowana dostawka – to atuty tego stołu! Okrągły blat 
o średnicy 120 cm, z możliwością rozłożenia do  
160 cm. Stół olejowany, z widocznym usłojeniem. 
Przemyślane rozwiązanie, jeśli chodzi o podstawę  
– praktyczne przy ustawianiu krzeseł, zarówno przy 
złożonym,  jak i rozłożonym blacie. Stół, przy którym 
usiądzie od czterech do ośmiu osób. belbazaar.pl

Karafka w stylu vintage
Wdzięk w stylu vintage, prosta forma i wysublimowane barwy – karafka 
z serii Grand Cru marki Rosendahl to naczynie nie tylko praktyczne, ale 
i dekoracyjne. I to nawet pozostawione bez zawartości.  Ma 1 litr 
pojemności i przydymione ścianki. W całości pokryta jest drobnymi 
żłobieniami. Ma poręczną formę, a w najwęższym miejscu spięto ją 
szerokim pierścieniem. fabrykaform.pl
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AGATA  w Czterech Kątach

Urządzasz swoje pierwsze mieszkanie? Szukasz mebli, 
których funkcje dopasujesz do swych potrzeb, 
niedrogich, ale dobrych jakościowo? Poznaj kolekcję 
Yango – to doskonały wybór na start! Dzięki dodatkom 
szybko spersonalizujesz i odświeżysz swoje wnętrze.

Meble i dodatki dostępne w salonach 
Agata i na agatameble.pl

Kolekcja  
dla młodych
YANGO

W kolekcji YANGO 
znajdziemy meble 
tapicerowane, 
skrzyniowe i drob-
ne. Meble mają 
uniwersalny design 
i są dostępne od 
ręki. Na zdjęciu 
sofa Vannes, 
2139 zł 

1

4

2 3

5
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PROMOCJA

1. stolik kawowy EXETER 60 x 60 x 40 cm 209 zł; 2. wazon 21 cm 46,90 zł; 3. wazon szklany CARO 13,2 cm 7,99 zł; 4. fotel ARTE 
w tkaninie JASMINE 96 1019 zł; 5. poszewka dekoracyjna ZEBRA 45 x 45 cm 19,99 zł; 6. poszewka dekoracyjna JUNGLE 45 x 45 cm 
22,90 zł; 7. poszewka dekoracyjna AVION 45 x 45 cm 18,99 zł; 8. narożnik FORESTER w tkaninie PRIMO 92 3169 zł; 9. złoty świecznik, 
różne rozmiary od 36,90 zł; 10. poszewka dekoracyjna w liście z frędzlami PILI 45 x 45 cm 26,90 zł; 11. kosz dekoracyjny z trawy morskiej 
32 x 32 x 30 cm 54,90 zł; 12. komplet trzech stolików GABBI JX-KD031, 359 zł; 13. fotel obrotowy MILAR w niebieskiej tkaninie 879 zł; 
14. osłonka z trawy morskiej RACHEL 12 cm 10,99 zł; 15. koc FLORI niebieski 130 x 160 cm 69,90 zł. 
Wiele mebli i dodatków w różnych stylach znajdziesz w salonach Agata i na agatameble.pl

Meble skrzyniowe z kolekcji YANGO 
cechuje prosty, nowoczesny styl. Są 
pojemne, więc pomieszczą dużo rze-
czy. Na zdjęciu kolekcja Sardinia
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ZAPRASZAMY DO ŚRODKA  41 m2 dla dwojga

NA 
STAREJ 

PRADZE 

Mieszkanie 

016-030_CK_04_MIESZKANIE_SZWEDZKA_F  ok_korekta kw_mj.indd   16016-030_CK_04_MIESZKANIE_SZWEDZKA_F  ok_korekta kw_mj.indd   16 2022-03-28   12:58:132022-03-28   12:58:13



www.domosfera.pl  kwiecień 2022  CZTERY KĄTY 17

Warszawska stara 
Praga, kameralne 
osiedle pełne kojącej 
zieleni i spokojnego 
szumu traw w otoczeniu 
postindustrialnej 
architektury. 
Jednym z sekretów 
prezentowanego 
mieszkania jest 
subtelnie przemycony 
tu klimat miejscowej 
faktorii, dodatkowo 
skonfrontowany 
ze współczesnymi 
trendami 
skandynawskich wnętrz.  

tekst: ŁUKASZ GRABOWSKI I EWA STARĘGA, 
zdjęcia: MARCIN GRABOWIECKI,   

stylizacja: ELIZA MROZIŃSKA 
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ZAPRASZAMY DO ŚRODKA  41 m2 dla dwojga

DELIKATNE 
inspiracje 
poindustrialną 
architekturą miejsca, 
w którym znajduje się 
mieszkanie  
z wyrazistą nutą 
skandynawskiej 
stylistyki przewijają 
się w każdym zakątku 
małego apartamentu. 
Loftowa lampa 
kontra rzeźbiony, 
drewniany, biały stół 
ze starannie 
wystylizowaną 
zastawą, to pomysł 
na to wnętrze. Wazon  
i ceramika pochodzą 
ze sklepu 
Dutchhouse, 
a kompozycję 
kwiatową 
przygotował  
Mikołaj Faron.
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R
ALEKSANDRA 

KURKLIŃSKA-GRABOWSKA, 
ŁUKASZ GRABOWSKI  
www.gabinetwnetrz.pl
tel.: +48 503 041 087
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Eozpoczynających pracę nad projektem wnętrz mieszka-

nia zlokalizowanego w warszawskim kompleksie miesz-
kaniowym Bohema projektantów, wielbicieli historii 
przedwojennej Warszawy, urzekał widok dawnych za-
kładów chemicznych Schicht-Lever (po II wojnie świa-
towej „Pollena-Uroda”), z których ceglanych murów tu 
i ówdzie wyrastały samosiejki brzóz. To zaskakujące jak 
szybko natura odzyskuje to, co zabrał jej człowiek.
Właśnie to miejsce wybrali Kamila i  Johan na kolejny 
punkt na mapie swoich mieszkaniowych inwestycji. Nie 
jest to pierwsze mieszkanie, które zrealizowali wspólnie 
z pracownią Gabinet Wnętrz, prowadzoną przez Aleksan-
drę Kurklińską-Grabowską i Łukasza Grabowskiego. Mło-
de małżeństwo, na co dzień zamieszkujące okolice Kiruny, 
poszukuje miejsc, w których można naładować akumula-
tory, kiedy wracają z północy Europy na krótki urlop. Nie 
bez znaczenia był sam adres inwestycji – ulica Szwedzka. 
To był znak – od razu wiedzieli, że to jest ich miejsce. 
Wśród wytycznych, jakie projektanci otrzymali od inwe-
storów, było przede wszystkim projektowanie w zgodzie 
z  historią miejsca, ale z  uwzględnieniem skandynaw-
skich korzeni Johana. Aranżacja wnętrz z południowo-
-zachodnią ekspozycją okien miała wykorzystać każdy 
promyk wpadającego do środka słońca. Projektanci za-
proponowali gamę naturalnych barw, które transportują 
naturalne światło do wszystkich zakamarków miesz-
kania. Zaplanowano dodatki w  kolorze szmaragdowo-
błękitnej wody, ziemi i  drewna wyrzuconego na brzeg 
morza. Czas spędzony w  tej przestrzeni miał rekom-
pensować pracę inżynierów, na co dzień spędzających 
czas w szwedzkiej części Laponii, tam gdzie o pewnych 
porach roku dni trwają nie dłużej niż trzydzieści minut, 
a czasami słońce znika na całe miesiące.
W mieszkaniu odebranym w stanie deweloperskim pro-
jektanci rozpoczęli prace od wyburzenia wszystkich 
ścian i  zbudowania ich od nowa. Układ wnętrza do-
stosowano do sprzętów i  mebli dostępnych w  ogólnej 
sprzedaży. Dzięki nowej strukturze meble, kupione jako 

Aleksandra Kurklińska-Grabowska 
i Łukasz Grabowski od blisko 
dziesięciu lat zajmują się 
projektowaniem i nadzorem 
realizacji przestrzeni prywatnych, 
komercyjnych oraz publicznych.
Tworzą zespół pracowni Gabinet 
Wnętrz. Wielbiciele stylu 
współczesnego i oryginalnych 
koncepcji. Cenią sobie 
profesjonalizm  i otwartość na  
potrzeby klientów. Według nich 
kluczową rolę w budowaniu 
idealnego wnętrza stanowi wysoki 
poziom empatii, postawienie się 
w sytuacji innego człowieka 
i zrozumienie jego potrzeb. 

ZA UROZMAICENIE wnętrza odpowiadają nie tylko 
zasadnicze elementy, takie jak tapeta czy meble, ale także 

dodatki. Kwiaty doniczkowe pochodzą ze sklepu  
Dom Roślin. Zielona, ozdobna butelka-wazon jest od Miloo 

Home, a grafika z zielonym obrazkiem od BM Housing.
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NATURALNE cechy pastelowych, 
zielonych szklanych i ceramicznych 
naczyń budują wdzięczną aranżację  
z drewnem, lnem, jutą czy sznurkiem. 
Kompozycja z naczyń ze sklepu 
Dutchhouse (wazon, patera, kubek) 
nastraja dobrą energią.
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GDZIE I ZA ILE KUPIMY NACZYNIA W ZIELONYM ODCIENIU?
dutchhouse.pl, 
producent HKliving, 
kolekcja Emeralds, 
misa ceramiczna  
z podstawą M,  
25 x 15,5 cm, 
329,99  zł

yestersen.com, 
producent  
Madam Stoltz, 
szklany wazon 
zielony, wys.  
30 cm, 139 zł

casa-carina.com.pl, 
producent Hübsch, 
zielona patera  
z kloszem Flora,  
22 x 16 cm, 220 zł

dutchhouse.pl, 
producent  
HKliving, kolekcja 
Emeralds, kieliszek 
do wina wysoki,  
309,99 zł/4 szt.

dutchhouse.pl, 
producent  
HKliving, talerze 
obiadowe 
ceramiczne 70's, 
kiwi, śr. 29 cm, 
169,99 zł/2 szt.

homla.com.pl, 
taca Baraboi 
wzór liści,  
26 x 17 cm, 
39,99 zł

dutchhouse.pl, 
producent  
HKliving, 
kubek ceram. 
70's, pistachio, 
39,99 zł

westwingnow.pl, 
miska do 
serwowania Areia, 
śr. 22 cm,  
99,90 zł

ulicaceramiczna.pl 
producent  
Ib Laursen, kubek 
kamionkowy  
z uchwytem Green 
Dunes, 49 zł

dutchhouse.pl, 
producent  
HKliving, kolekcja 
Emeralds, kieliszek 
do wina wysoki,  
309,99 zł/4 szt.

dutchhouse.pl, 
producent  
HKliving, kolekcja 
Emeralds, kieliszek 
do wina niski,  
299,99 zł/4 szt.

krosno.com.pl, 
kieliszki do 
białego wina 
Sakred by  
Karim Rashid,  
ok. 325 zł/2 szt.

casa-carina.com.pl, producent 
Hübsch, szklana konewka Flora 
zielona / bursztynowa, poj. 1000 ml, 
250 zł

westwingnow.pl, producent Cote 
Table, filiżanka do herbaty ze spodkiem 
Constance, 99,90 zł

krosno.com.pl, 
wazon Latitude 
średni zielony, 
wys. 22 cm, 
ok. 149,99 zł

fabrykaform.pl, 
producent  
House Doctor, 
wazon Tinka, 
31,5 x 24 cm, 
184 zł
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BIAŁA kuchnia kupiona w Ikei służy jako neutralne tło 
dla drewnianych, wiklinowych i skórzanych elementów. 
Bazującą na naturalnych materiałach aranżację wzbogaca 
ściana wykończona cegłą malowaną na biały kolor oraz 
oryginalna ścianka działowa, wykonana ze stalowej siatki, 
również malowanej na biało. Cegła i stal to wyraźne 
odniesienia do architektury fabryki, która stała kiedyś  
w miejscu praskiego osiedla Bohema. Ich faktura  
i rysunek ożywiają jasne wnętrze. 
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gotowe, wyglądają jakby zostały wykonane na wymiar: 
lustrzana szafa w holu wejściowym i ta w łazience, czy 
cała zabudowa kuchenna. Sprawiają wrażenie idealnie 
dopasowanych do wnętrza, co sprzyja odczytywaniu 
aranżacji jako spójnej i harmonijnej całości.
– Koszt wyburzenia ścian i ich odbudowy względem projektu 
był o wiele niższy niż realizacja mebli na wymiar w stolar-
ni – tłumaczy Łukasz Grabowski. – Zaoszczędziliśmy tym 
sposobem sporo środków finansowych, które mogliśmy prze-
znaczyć na wyższej jakości dodatki, które zbudowały nam 
klimat wnętrza. Mam tu na myśli tapety, lampy, elementy 
ślusarskie, takie jak przegrody z siatek, czy blaty z naturalne-
go dębu i bielony parkiet.
W  41-metrowym mieszkaniu salon z  kuchnią oraz sy-
pialnię i łazienkę umeblowano niemal w większości wy-
posażeniem z  Ikei. Pochodzące ze szwedzkiego sklepu 
neutralne estetycznie meble kuchenne, salonowe, sy-
pialniane i wyposażenie łazienki oraz holu to baza, którą 
urozmaicają przemyślane, indywidualne rozwiązania za-
planowane przez projektantów.
Na uwagę zasługuje oddzielająca kuchnię od salonu 
ścianka, która wyznacza konkretne strefy w mieszkaniu, 
ale nie ogranicza przy tym przestrzeni. Wykonana na 
zamówienie z  delikatnej siatki cięto ciągnionej nawią-
zuje do architektury budynku, w którym część instalacji 
z przestrzeni użyteczności mieszkańców osiedla jest wy-
konana w zbliżonym stylu.
Kolejnym akcent wyposażenia, który wyraźnie nawią-
zuje do architektury miejsca, to cegły użyte na ścianach 
w  salonie i  sypialni. Pochodzą z  rozbiórki. Oczyszczo-
ne, pocięte na płytki, pomalowane na biało i ułożone na 
ścianach tworzą niebanalne tło dla wyposażenia miesz-
kania, efektownie zdobiąc przy tym wnętrze.
Jasną, naturalną kolorystykę aranżacji wnętrza, rodem 

PLAN MIESZKANIA 41 m2 

Łazienka
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KuchniaHol wejściowy

Sypialnia Salon
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ze skandynawskich projektów, wspiera lity parkiet. Wy-
konany przez stolarza z dębowych desek, szczotkowany, 
bielony, olejowany i  woskowany sprzyja koncepcji po-
zostawania blisko natury. Dodaje przytulności wnętrzu 
i pomaga wydobyć urok mebli oraz dodatków.
W  podobnym klimacie prezentuje się tapeta z  salonu 
i sypialni. Projektanci długo szukali tej idealnej, stono-
wanej propozycji, która spełniałaby oczekiwania inwe-
storów. Wybrany motyw skłania do refleksji: czy zima 
się skończyła, czy to natura budzi się do życia, czy zasy-
pia, czy to już wczesna wiosna, a może jesień? Krajobraz 

z bezlistnymi drzewami i ptakami pasuje do naszej loka-
lizacji na mapie Europy.
Wnętrze jest odbiciem oczekiwań inwestorów. Prosta, 
kojąca przestrzeń w  naturalnej palecie barw. Bazą jest 
biel. Takie wnętrze łatwo jest przestroić i dostosować do 
nastroju użytkownika. Lniane zasłony w naturalnym ko-
lorze komponują się z jutowym dywanem i koszami oraz 
drewnianymi dodatkami. Neutralna szarość tapicerki 
sofy współgra z każdym użytym kolorem: czarnymi ak-
centami w postaci ram obrazów i krzeseł oraz delikatny-
mi odcieniami zieleni w dekoracyjnych dodatkach.

ZALETĄ skandynawskich wnętrz jest niezwykła uniwersalność. Ciekawy efekt uzyskuje się, 
łącząc ich stylistykę z elementami industrialnymi, ale także nowoczesnymi. Abstrakcyjne obrazy 
Doroty Dakoty-Pawiłowskiej i Agnieszki Sandomierz przełamują bezpieczną koncepcję 
zrównoważonej aranżacji.

016-030_CK_04_MIESZKANIE_SZWEDZKA_F  ok_korekta kw_mj.indd   24016-030_CK_04_MIESZKANIE_SZWEDZKA_F  ok_korekta kw_mj.indd   24 2022-03-28   13:00:332022-03-28   13:00:33



www.domosfera.pl  kwiecień 2022  CZTERY KĄTY 25

W KREOWANIU przytulnej atmosfery 
niezastąpione są dodatki z wikliny, rattanu  
i wszelkiego rodzaju traw czy suszonych  
liści. Do dekoracji wnętrz najpopularniejsze  
są wyplatane z nich kosze. Z pewnością wystrój 
sypialni urozmaicą również wazony, lampiony,  
a nawet wiszące lampy z plecionek. Lampy 
Torared z Ikei wykonane z trawy morskiej 
po zmroku przyjemnie rozpraszają światło 
i tworzą dekoracyjne cienie w pomieszczeniu.
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Kolorem bazowym aranżacji jest biel, której wystrój 
mieszkania zawdzięcza świeżość i przestrzeń. Jasne barwy 
optycznie powiększają pomieszczenia.

ZAPRASZAMY DO ŚRODKA  41 m2 dla dwojga
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W ARANŻACJI w stylu skandynawskim nie może 
zabraknąć bezpośrednich odniesień do natury. Fototapeta 
marki Scandinavian Surface odzwierciedla nordycki krajobraz 
w stonowanym, melancholijnym nastroju. W mieszkaniu 
Kamili i Johana zdobi główną ścianę w salonie i w sypialni.

IDEALNYM dopełnieniem białej sypialni są beżowe 
tkaniny: lniane poduszki w paski od Zara Home, lniany pled 

i poduszka w zygzaki z dodatkowymi, mocniejszymi 
akcentami kolorystycznymi kupione w BM Housing oraz 

narzuta od Miloo Home. Sprawdza się też wiklina i rattan. 
Świeczka w  beżowym, ceramicznym  

naczyniu – H&M Home.
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ZAPRASZAMY DO ŚRODKA  41 m2 dla dwojga

METALOWA, otwarta półka  
i szafka łazienkowa pozwalają 

przechowywać rzeczy na widoku. 
Zwłaszcza te dekoracyjne, jak 

alabastrowa figurka twarzy od 
Dutchhouse czy kosmetyki w ładnych 

opakowaniach od Zara Home.  
Wybór stylu dobranych dodatków 

nadaje łazience indywidualny 
charakter.

ŚCIANY łazienki, podobnie jak w salonie i sypialni, zdobi 
okładzina z  „cegiełek”. Tutaj ma postać szkliwionego gresu,  
z wyraźnymi, fazowanymi krawędziami naśladującymi spoiny 
cegieł. Podłogę i bok wanny wykończono z użyciem tego 
samego co w kuchni gresu szkliwionego – Patchwork 
Concept Biało-Szary Clover Pattern Mat marki Opoczno. 
Charakterystyczny motyw koniczyny utrzymany w bieli 
i szarości ma w sobie wyjątkową subtelność. Idealnie pasuje 
do wnętrz urządzonych w stylu skandynawskim.
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CZARNE elementy wzmacniają ponadczasowy wygląd pomieszczenia.  
Niski, czarny cokół nawiązuje do szwedzkich łazienek, w których prawie 
zawsze pojawiają się czarne linie. Pochodzi z odzysku, z rozbiórki dawnej 
realizacji. Recykling i zero waste to hasła przyświecające projektantom 
przy tym projekcie.
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ZAPRASZAMY DO ŚRODKA  41 m2 dla dwojga

  
PASUJĄ 

DO WNĘTRZA
1. lampa wisząca Frisk Anne Lighting, 50x49 cm  

bylight.pl, 899 zł 2. fototapeta Szare ptaki na deskach 
od 100x70 cm bimago.pl, od 135,44 zł 3. plakat Warszawa 
od 21x29,7 cm pakamera.pl (A. W. Więckiewicz), od 29 zł 

4. drzewko oliwkowe S wys. 44 cm casa-carina.com.pl (Lene Bjerre), 
379 zł 5. uchwyt skórzany Östernäs 65 mm IKEA, 30 zł/2 szt. 6. krzesło 

Carmen lepukka.pl (Rowico), 572 zł 7. poszewka na poduszkę Colette 
30x50 cm westwingnow.pl, 99,90 zł 8. dzbanek szklany 18x16 cm  

norr.pl (Madam Stoltz), 99 zł 9. dywan z juty 150x200 cm Zara Home, 
899 zł 10. pojemnik ceramiczny 70's kiwi wys. 22,5 cm dutchhouse.pl 
(HKliving), 269,99 zł 11. zestaw 2 doniczek 13x13 i 10x10 cm norr.pl 
(Madam Stoltz), 109 zł 12. stołek Kinna jotex.pl, 209 zł 13. poszewka 

dekoracyjna Karla 50x90 cm jotex.pl, 139 zł 14. stół do jadalni 
okrągły Akron śr. 100 cm beliani.pl, 1229 zł 15. kosz Marinus 

40x40x31 cm Jysk, 119 zł 16. taca M Batu 50x8 cm 
miloohome.pl, 229 zł 17. etażerka Babell Organic 

Nature Big 53x38 cm fabrykaform.pl 
(Kozioł), 230 zł
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ZIEMI 
W kolorach   

tekst: EWA STARĘGA, zdjęcia: ŁUKASZ ZANDECKI,  stylizacja: MARTA KWIECIEŃ-DĄBSKA

032-050_CK_04_MIESZKANIE_WILANOW_F  ok_korekta kw_mj.indd   32032-050_CK_04_MIESZKANIE_WILANOW_F  ok_korekta kw_mj.indd   32 2022-03-28   12:46:242022-03-28   12:46:24



www.domosfera.pl  kwiecień 2022  CZTERY KĄTY 33

O charakterze tego wnętrza 
decyduje hotelowy sznyt, 

ciemna kolorystyka, 
naturalne materiały  

oraz pamiątki 
z dalekowschodnich 
podróży. Dysponując 

wieloletnim 
doświadczeniem 

zawodowym 
i zdecydowanie 

sprecyzowanymi 
upodobaniami, 

projektantka Marta 
Kwiecień-Dąbska 

z łatwością i przyjemnością 
zaprojektowała swoje 
własne mieszkanie.
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ZAPRASZAMY DO ŚRODKA  Wnętrza inspirowane naturą i Dalekim Wschodem WMIESZKANIE nie ma typowego, 
symetrycznego rozkładu. W salonie,  
w części wypoczynkowej jest kąt ostry, 
który utrudniał umiejscowienie 
telewizora. Finalnie  
Marta Kwiecień-Dąbska – projektantka  
i właścicielka w jednej osobie, 
zdecydowała się na ustawienie go z dala 
od ścian, na środku, robiąc w podłodze 
wszystkie potrzebne wyprowadzenia 
przewodów. Telewizor można obejść 
dookoła. 
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W
MARTA KWIECIEŃ-DĄBSKA  

www.kwiecien-dabska.pl
tel. 605 416 500
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kupionym 12 lat temu na warszawskim osiedlu Wilanów 
mieszkaniu niewiele się zmieniło na przestrzeni tych kil-
kunastu lat. Pomimo kosmetycznych remontów zasadni-
czy wygląd i funkcjonalne rozplanowanie przestrzeni po-
zostały takie same. Projektantka Marta Kwiecień-Dąbska, 
przygotowując je dla swojej dwuosobowej rodziny, od po-
czątku wiedziała, co lubi i w jakich wnętrzach dobrze się 
czuje ona i jej mąż Michał. – Nie podążam za modą i trenda-
mi – opowiada Marta – W domu muszę się czuć dobrze, bez-
piecznie i przytulnie. Dom ma być takim miejscem, do którego 
lubimy z mężem wracać z pracy i podróży. To miejsce, gdzie 
lubię usiąść, cieszyć się chwilą z  bliską osobą. Wszystko ma 
tu swoje miejsce, nic mnie nie drażni i nie rozprasza. Nie ma 
tu rzeczy przypadkowych. Mimo tego, że projekt robiłam już 
dawno temu, jest on do tej pory ponadczasowy. Jestem estetką 
i bardzo zwracam uwagę na detale, dodatki i jakość produk-
tów. Lubię, kiedy rzeczy w najbliższym otoczeniu cieszą oko, 
to daje mi dużo przyjemności. Projektując nasze mieszkanie, 
czerpałam inspiracje z podróży. Najlepiej czujemy się w Azji 
i z niej przywieźliśmy najwięcej pamiątek: szafka z Chin, rzeź-
by z Indonezji, naczynia z Tajlandii.

Projektantka, stylistka, scenografka. 
Moja praca to moja pasja. 
Rozpoczynając nowy projekt, 
zawsze szukam elementów, które 
dadzą mi natchnienie do jego 
wyjątkowej realizacji. Uważam, że 
wnętrza powinny odzwierciedlać 
właściciela, a nie projektanta. Lubię 
zabawę stylami i nie boję się łączyć 
różnych nieoczekiwanych 
elementów. Rozmowy z klientami są 
dla mnie inspiracją i pokazują 
kierunek, w którym będzie 
zaprojektowane nowe wnętrze. 

W ROGU, za telewizorem stanęła chińska szafka, którą 
Marta dopasowała do wnętrza. Mebel był oryginalnie 
czerwony z czarnym napisem. Stolarz przemalował go na 
czarno, a artystka zmieniła napisom kolor na stare złoto. 

PLAN MIESZKANIA 86 m2 
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Ciemne barwy drewna i kamieni wprowadzają przyjemny 
nastrój wyciszenia i relaksu. We wnętrzu dominują 
naturalne materiały: łupek, granit, marmur, lniane tkaniny, 
tapety z plecionek oraz najważniejszy element – drewno  
w różnych odcieniach i odmianach.
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86-metrowe mieszkanie, zakupione w  stanie dewelo-
perskim, zostało nieco przebudowane. Domownicy 
preferują otwarte przestrzenie z minimalną liczbą tylko 
najpotrzebniejszych drzwi, które nie ograniczają poru-
szania się. – Cenię sobie koncepcje przestrzeni hotelowych, 
– podkreśla projektantka – w których jest łatwy dostęp do 
każdego pomieszczenia i  całość przez siebie przenika. Stąd 
pomysł na otwarcie częściowo zamkniętej przez dewelo-
pera kuchni czy całkowitego otwarcia łazienki na sypial-
nię. Zlikwidowano też drzwi prowadzące z korytarza do 
sypialni, których – mieszkając we dwójkę – nie było sen-
su zamykać. Inspiracją stały się popularne w Azji drzwi 
dwuskrzydłowe, które Marta, po powiększeniu otworów 
drzwiowych, zastosowała w kilku miejscach mieszkania 
i  często rekomenduje takie rozwiązanie w  swoich pro-
jektach.
Dominujące w aranżacji barwy to naturalne kolory zie-
mi. Marta uwielbia ciemne odcienie drewna i  kamieni. 
Nastrój wyciszenia wprowadza zastosowany na podło-
gach w  strefie dziennej czarny łupek. Wzmacniają go 
malowane na grafitowy kolor fragmenty ścian, ciemne 
meble, czarno-biały dywan oraz oryginalna aranżacja 
ściany we wnęce, w której stanęła skórzana, czarna kana-
pa. Ścianę zdobi kompozycja wykonana z fornirowanych 
płyt. Wszystko jest tu dokładnie przemyślane. Proste li-
nie – frezy malowane na czarno i płyty z ciemnego for-
niru oraz czarne kwadraty – łączą się w minimalistycz-
ną układankę, nawiązującą do japońskich form. Całość 
dopełnia dyskretna, niemal niewidoczna, wisząca lampa 
oraz lniane, grafitowe zasłony.
W  kuchni projektantka zdecydowała się na niską za-
budowę, której fronty i  blat nawiązują do materiałów 
wykończeniowych zastosowanych w  salonie. Jedyną 
wysoką szafkę z  zabudowaną lodówką udało się ukryć  

CZARNA, skórzana sofa została uszyta według 
projektu Marty. Wykonał ją tapicer Marek Jaworek  
z firmy Rafek Meble w Starych Babicach.  
Fotele o ciekawej konstrukcji z giętego pręta 
stalowego pochodzą od marki Prostoria. A skromną 
lampę wiszącą nad kącikiem wypoczynkowych 
kupiono w Elmax’ie.

ŁAWA stojąca przed sofą to również projekt 
gospodyni. Blat mebla powstał z trzech specjalnie 

dobieranych odcieni forniru drewna. Geometryczna 
forma stolika nawiązuje do głównej ściany w salonie. 
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ZAMIAST dominujących we wnętrzu górnych szafek 
ściany w kuchni zdobią wykonane z pomocą przedścianek, 
ozdobne, podświetlane wnęki. W najdłuższej z nich stoją 
pamiątki z podróży po Azji. Ich wybór i kolejność 
ustawienia są dokładnie przemyślane. W drugiej wnęce 
znalazł się obraz Edwarda Nadulskiego, prezent od taty.  
W domu rodzinnym projektantki zawsze było dużo 
obrazów. Kilka z nich rodzice przekazali córce. Zostały 
umieszczone w idealnie zaplanowanych  
do tego miejscach.
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w specjalnie pogłębionej do tego wnęce. Ozdobą zintegro-
wanej wizualnie z salonem kuchennej przestrzeni są pod-
świetlane LED-ami wnęki, w  których stanęły orientalne 
pamiątki z podróży i zawisł obraz – prezent od rodziców.
Marta lubi widne łazienki i poleca w swojej pracy projek-
towej łączenie ich z sypialniami, jeśli tylko istnieje taka 
możliwość. Połączenie tych dwóch pomieszczeń cało-
ściennym przeszkleniem daje wrażenie, że obydwa wy-
dają się być większe. Ponadto łazienka w tej konfiguracji 
zyskuje światło dzienne.
W  sypialni ważną rolę – ocieplającą i  udomawiającą 
wnętrze – odgrywają tapety. Przy łóżku ścianę zdobi nie-
pozorna, ale z klasą, szara, naturalna tapeta, wykonana 
z lnu, ze wzorem jodełki. Ścianę z wejściem do pokoju, 
która prowadzi tu z korytarza, wykończono przy użyciu 
naturalnej tapety z elementami drewna, nitek i bambu-
sa. Przyjemny, głęboki kolor drewna na podłodze i ścia-
nie kontrastuje z zaaranżowanym w odcieniach szarości 
łóżkiem. Mebel został wykonany na zamówienie, wraz 

z zawieszonymi na metalowym pręcie, mocowanym do 
ściany, ozdobnymi poduchami. Naprzeciwko łóżka sta-
nęła komoda z litego drewna. Ścianę nad nią urozmaica 
mała galeria sztuki z obrazem – aktem kobiecym, grafiką 
„Lunatyk” z 1968 r. oraz płaskorzeźbami przywieziony-
mi z Indonezji.
Sypialniane szarości mają swoją kontynuację w  prze-
strzeni łazienki. Na ścianach i podłogach ułożono wiel-
koformatowe, jasnoszare gresy. Na ich tle ładnie odzna-
czają się, wykonane w kolorze drewna, dwuskrzydłowe 
drzwiczki do wysokiego schowka gospodarczego oraz 
szafka umywalkowa. Szafka nawiązuje wyglądem do 
komody z sypialni. Jest wykonana z fornirowanej płyty 
meblowej i  wsparta na metalowej, czarnej konstrukcji. 
Aranżację dopełniają czarne detale: baterie, rama lustra, 
włączniki światła czy przewody wiszących lamp.
Wykonanie łazienki typu en suite było możliwe, ponie-
waż w  mieszkaniu znajduje się jeszcze jedna łazienka. 
Toaleta wygodnie usytuowana przy kuchni może służyć 

NISKIE szafki kuchenne zapewniają sporo miejsca do przechowywania. W głębi, w specjalnie do tego przygotowanej 
wnęce umieszczono lodówkę w zabudowie. Fronty wykonano z ciemnego forniru, a blaty ze szczotkowanego granitu 
Indian Black Dark. Wszystkie prace stolarskie w całym mieszkaniu wykonał niezawodny stolarz Krzysztof Gołębiewski. 
A prace wykończeniowe ekipa, którą szczególnie, bo po 15 latach współpracy, ceni sobie projektantka. Jej szefem jest 
Piotr Malanowski.
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NA CO DZIEŃ Marta i Michał korzystają z niewielkiego stołu.  
Na potrzeby większych imprez mebel można rozłożyć do trzech 
metrów długości. Stolarz wykonał blat stołu z tego samego forniru  
co szafki kuchenne. Zawisły nad nim dwie ładne, zgrabne lampki  
z betonu i drewna marki Hübsch.
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POŁĄCZENIE ciemnego drewna, skóry i malowanego  
na czarno metalu daje wyjątkowy efekt wizualny, wpisujący się  
w aranżację wnętrza. Krzesła marki Dutchbone skomponowane 
z tych materiałów wyglądają elegancko i są bardzo wygodne.  
Tu każdy detal ma znaczenie. 
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GDZIE I ZA ILE KUPIMY KRZESŁA Z DREWNA I CZARNEJ SKÓRY?
westwingnow.pl, 
krzesło 
tapicerowane 
Batilda, sztuczna 
skóra, nogi  
drewno dębowe  
689,90 zł/2 szt.

selsey.pl, krzesło 
tapicerowane Asarlo, 
czarna ekoskóra na 
orzechowych nogach, 
799 zł

yestersen.com, 
producent  
Dutchbone, krzesło 
Blackwood brązowe, 
ekoskóra, sklejka, stal,  
999 zł

yestersen.com, 
producent  
Dutchbone, krzesło 
Talika, ekoskóra, 
drewno,  
1199 zł

mebel-partner.pl, 
krzesło z giętego 
drewna Gizmo 
czarny-orzech, 
ekoskóra,  
625 zł

dkwadrat.pl, 
producent Intesi, 
krzesło Nash, 
ekoskóra, 
drewno,  
1089 zł

mebel-partner.pl, 
krzesło z drewna 
giętego i ekoskóry 
Nugat orzech-czarny, 
645 zł

fameg.pl , 
fotel Fameg 
Arch B-1801, 
drewno buk, 
skóra,  
od 1895 zł

Salony Agata, 
krzesło Umis 
U-341H czarne, 
ekoskóra, 
drewno, metal, 
269 zł
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ZAPRASZAMY DO ŚRODKA  Wnętrza inspirowane naturą i Dalekim Wschodem

W GABINECIE DO PRACY, z którego korzysta Michał, 
wygospodarowano szafy pełniące funkcję garderoby. Aby nie 
zdominowały swoją funkcją pomieszczenia,  
w którym odbywają się służbowe spotkania męża, Marta 
urozmaiciła ich wygląd. Te wykończone ciemnym fornirem 
rozdziela, nadająca lekkości całościennej zabudowie, wnęka 
z biurkiem i półkami. Szafa po drugiej stronie pokoju zaskakuje 
przyjemnym dla oka i w dotyku wykończeniem przesuwnych 
drzwi, na które wybrano tapetę ze sklepu ABC Tapety. 

gościom, którzy dzięki niej nie muszą korzystać z oso-
bistej łazienki gospodarzy otwartej na sypialnię. W po-
mieszczeniu uwagę zwraca umywalka wykonana z  nie-
powtarzalnego kamienia rzecznego. Ścianę i  podłogę 
natomiast wzbogaca naturalny marmur forest green.  
– Sięgając po jak najmniej przetworzone materiały, często 
pozyskane z przyrody i dopełniając je naturalną kolorystyką, 
wykreowałam wnętrze pełne harmonii i spokoju, które daje 
wyciszenie – cieszy się projektantka. 
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PŁASZCZYZNY drzwi szafy 
pokrywa tapeta Col&Son Ardmore,  

o wzórze Narina, który stanowi 
geometryczną interpretację ptasich piór. 

Kameralny klimat tworzą ustawione  
na tak egzotycznym tle, odnowione, 
kupione w sklepie fotelkowo.pl, dwa 

fotele z lat 60. i nieduży teakowy stolik  
z meblezindonezji.pl.
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SYPIALNIĘ od łazienki oddzielają tafle przezroczystego szkła. Domownicy bardzo lubią to rozwiązanie, które powiększa 
przestrzeń. Daje im ono poczucie hotelowego komfortu i swobody. 
Obydwa pomieszczenia wykończono we wspólnej kolorystyce z użyciem drewna, bieli, szarości, z dodatkiem czerni i odrobiny 
złota. Łóżko obite lnianą tkaniną wraz z poduchami zawieszonymi na ścianie Marta zamówiła we wspomnianym salonie Rafek 
Meble. Metalowy, zamocowany na ścianie pręt wykonał ślusarz. Pomysł na takie rozwiązanie wezgłowia ma kilka zalet. Jest 
oryginalną dekoracją, łatwo można je utrzymać w czystości, gdyż zdjęte poszewki wystarczy po prostu uprać, a przy tym wraz 
ze zmianą upodobań materiałowych czy kolorystycznych wystarczy zmienić tkaninę poduszek.

ZAPRASZAMY DO ŚRODKA  86 m2 – mieszkanie projektantki wnętrz
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USTAWIONA naprzeciwko łóżka komoda i ściana nad nią 
to idealne miejsce do ekspozycji sztuki i wakacyjnych 
pamiątek. Swoje miejsce znalazła tu grafika „Lunatyk”  
z aktem kobiecym oraz płaskorzeźby i wizerunek Buddy 
przywiezione z Indonezji.

SZAFKA umywalkowa ma formę komody, podobnej do 
tej z sypialni. Pojemne szuflady i półka mieszczą podręczne, 

najpotrzebniejsze rzeczy. Nad blatem z kwarcytowego 
konglomeratu zawisły, takie same jak nad stolikami nocnymi, 

lampy marki Markslöjd. 
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KONTRASTUJĄCY z łagodnymi 
szarościami żywy rysunek drewna na 
fornirowanych drzwiczkach szafy gospodarczej 
urozmaica i ociepla zarazem szare wnętrze 
łazienki. Podwójne drzwi, jak wszystkie  
w mieszkaniu, kryją schowek na pralkę, mopa 
oraz środki czystości.

OBSZERNY, wygodny prysznic jest 
umieszczony we wnęce osłoniętej skosem 
ściany prowadzącej do sypialni. Skos 
zaprojektowała Marta, likwidując tradycyjne 
drzwi zamykające sypialnię. Właścicielka 
otworzyła nocną strefę na pozostałą 
przestrzeń apartamentu. Mieszkając we dwoje, 
małżonkowie nie mają bowiem potrzeby 
zamykania poszczególnych pomieszczeń. 
Szare ściany i posadzkę łazienki wyłożono 
wielkoformatowymi płytami Bazaltina ze 
sklepu Mirad Alfa. Na ścianach użyto 
formatów 300x100 cm, a na podłodze 
100x100 cm. Na ich tle ładnie wyglądają 
czarne baterie Bugnatesse, kupione podobnie 
jak wanna Kaldewei i umywalka Villeroy&Boch 
w sklepie Wodny Świat. 
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W TOALECIE, choć to często 
traktowane po macoszemu 
pomieszczenie, nie zabrakło 
oryginalnych rozwiązań. 
Zachwyca tu widoczny na ścianie  
i podłodze marmur Forest Green 
ze sklepu Prodmar. Po bokach 
kamienia na podłodze ułożono 
deski. Wykonany 
z zabezpieczonego przed wilgocią 
forniru blat dźwiga kamienną, 
30-kilogramową umywalkę, 
zrobioną z rzecznego otoczaka. 
We wnękach ściennych stanęły 
figurki przywiezione z Kenii,  
Indii i Tajlandii. 
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PASUJĄ 

DO WNĘTRZA
1. tapeta z wachlarzami Feather Fan 89/4014 

tapety-sklep.com (Cole&Son), 503 zł/rolka 2. czarna 
lampa wisząca Nori 18 cm norddeco.pl (DFTP), 499 zł 

3. industrialna komoda z szufladami Meris 160 cm rawood.pl, 
4700 zł 4. lampa wisząca Mass Light NA5 śr. 12,6 cm nap.com.pl  
(&Tradition), 952 zł 5. pałeczki zapachowe Pumpkin Spice Zara 

Home, 89,90-119,00 zł 6. szafka nocna w stylu orientalnym czarna 
55x44x32 cm artdecor24.pl, 959 zł 7. dywan Black Dots kilim od 

170x240 cm nap.com.pl (Ethnicraft), od 3340 zł 8. dekoracja Buddha 
wys. 30 cm westwingnow.pl, 139,90 zł 9. lniana poszewka z guzikami 
True Gray od 40x40 cm so-linen.com, 56-136 zł 10. sofa Rodeo 3-os. 
czarna 275 cm dutchhouse.pl (Be Pure), 7999 zł 11. Norton zestaw 

nowoczesnych stolików 100x60 cm i 53x53 cm takemehome.pl,  
od 1399 zł 12. indyjski drewniany słoń indianmeble.pl, 
504 zł 13. Brainstorm Black Lap płytka gresowa 

60x60cm tubadzin.pl, 177 zł/m2 14. pled 
Henry 130x170 cm jotex.pl, 199 zł

9
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PROMOCJAUNIMEBEL  w Czterech Kątach

Fabryka Mebli Unimebel Jan Mucha
ul. Kamienna 28
63-500 Ostrzeszów
tel. 062 586 06 39
www.unimebel.pl

Meble 
dla pokoleń
Nasze meble spełniają najwyższe 

standardy jakościowe. Wyróżniają 

się ponadczasowym designem, 

a jednocześnie indywidualną 

stylistyką. 
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W ZIELO NE 
Zieleń we wnętrzu 
działa odprężająco 
i uspokajająco, 
a jej mocny odcień 
współtworzy 
przestrzeń z charakterem. 
W prezentowanym mieszkaniu 
świetnie gra z drewnianymi 
elementami, podkreślając naturalny 
wydźwięk aranżacji.
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W MARIA WILK-ZADROŻNA
AGATA IZDEBSKA
M.A. Kolektyw 
www.kolektywma.pl
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łaścicielom zależało na spójnym charakterze i rozjaśnie-
niu wnętrz mieszkania, które właśnie kupili w bloku na 
warszawskim Ursynowie. Nic dziwnego, bo stare, zielo-
ne i  pomarańczowe wymalowania działały przygnębia-
jąco i  odstraszająco. Odważne w  podejmowaniu decy-
zji i otwarte na zmiany starsze małżeństwo rozpoczęło 
kolejną, życiową przygodę od zatrudnienia architektek 
Marii Wilk-Zadrożnej i Agaty Izdebskiej z pracowni pro-
jektowej M.A. Kolektyw.
55-metrowe mieszkanie nie wymagało od projektantek 
większych ingerencji w  funkcjonalne rozplanowanie. 
Plan mieszkania zapewniał prosty, klarowny podział 
z umieszczoną po prawej stronie od wejścia strefą dzien-
ną z salonem i otwartą na niego od początku szerokim 
przejściem kuchnię oraz po lewej skupienie bardziej 
prywatnej części z  łazienką i  sypialnią. Przewidziano 
tylko kilka kosmetycznych zmian poprawiających kom-
fort i  ergonomię korzystania z  mieszkania. Zmniejszo-
no nieco kuchnię, przesuwając ścianę, tak aby zmieściła 
się w niej jedynie wysoka zabudowa z lodówką i słupek 
z piekarnikiem. W holu wyburzono zbędną ścianę, aby 
odzyskać każdy centymetr przydatny na szafy.
W preferencjach materiałowych, które gospodarze omó-
wili z  architektkami, przewijało się drewno i  zielenie, 
więc Maria i Agata podążyły tym tropem. Zaplanowały 
aranżację w oparciu o jasne, stonowane barwy beżu, bie-
li, drewna i rattanu z mocnym akcentem zieleni powta-
rzającym się w każdym pomieszczeniu.

Pracownię projektową 
M.A.Kolektyw tworzą 
dwie charyzmatyczne 
projektantki wnętrz, 
które uzupełniają się 
wiedzą i temperamentem. 
Biuro działa na terenie 
całego kraju. Projekty są bardzo 
różnorodne, bo różni są klienci. 
Według dziewczyn każdy dom 
powinien być historią opowiedzianą 
o jego mieszkańcach, dlatego 
niepowtarzalny charakter każdego 
z zaprojektowanych przez 
pracownię wnętrz odzwierciedla 
osobowość i styl życia 
domowników.
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Salon

Salon z jadalnią

PLAN MIESZKANIA 55 m2 

Hol wejściowy

Sypialnia

Łazienka

ZAPRASZAMY DO ŚRODKA  Mieszkanie na warszawskim Ursynowie
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MOTYWEM przewodnim w mieszkaniu jest zieleń obecna 
w każdym pomieszczeniu. W salonie jej intensywną tonację 
reprezentuje wspaniała sofa marki Sits oraz dekoracyjne 
elementy: szklany wazon na stole od BoConcept, ciemny, 
ryflowany wazon na regale oraz poduszka od Comforty  
czy postawione na stoliku kawowym wyjątkowe, stylizowane 
na lata 70. XX wieku ceramiczne kubki ze sklepu Dutchhouse. 
Z kuchni zagląda do salonu zabudowa w odcieniu mocno 
zielonej trawny.
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W 20-METROWYM salonie, który pełni jednocześnie 
funkcję jadalni, zgrabna, nieduża sofa odwrócona w kierunku 
stołu pełni funkcję uzupełniającego mebla dla biesiadujących 
gości. A zwrócona przodem do starannie zaaranżowanej 
ściany tworzy kameralną przestrzeń, w której przyjemnie jest 
zasiąść z książką i kubkiem herbaty. Obu ustawieniom sofy 
towarzyszą klimatyczne obrazy Doroty Dakoty-Pawiłowskiej. 
Do barw z obrazu dobrano koc ze sklepu NAP.
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Podłogę mieszkania, oprócz kuchni i  łazienki, wykoń-
czono z użyciem parkietu ułożonego w piękną, francu-
ską jodełkę. Olejowane, matowe, dębowe deszczułki są 
ważnym tłem, które tworzy jednorodną przestrzeń, ide-
alną do eksperymentowania ze stylami i kolorami.
W  salonie mocne wizualnie oddziaływanie, skontra-
stowanej z  bielą ścian i  sufitu apli jasnego drewna na 
podłodze zostało wzmocnione użyciem go w  ciekawej 
zabudowie stolarskiej na ścianie, a  także dzięki wybo-

NIEDUŻA liczba użytych do aranżacji wnętrza elementów nadaje znaczenia tym, które pozostają.  
Na neutralnym tle drewnianych elementów: podłogi warstwowej Abaro i mebli oraz dekoracyjnych 
lameli ściennych wykonanych przez stolarza wyrazistości nabiera smukła, zgrabna lampa podłogowa  
i stolik kawowy, sofa oraz niezbędne dekoracje ze sklepów: BoConcept, NAP, Comforty, BM Housing.

rowi stołu w  podobnym co podłoga odcieniu drewna. 
Wzdłuż ściany stanął niski, długi, biały regał, na którym 
ustawiono wykonane przez stolarza wysokie drewniane 
półki. Centralną część muru zdobi dekoracyjny motyw 
drewnianych lameli, które powtarzają się w holu i w sy-
pialni. Naprzeciwko ozdobnej ściany stanęła designerska 
kanapa wykończona zieloną, welurową tapicerką. Wra-
żenie ciepła emanującego z  drewna dają też rattanowe 
krzesła i  dwie, zawieszone nad stołem lampy, których  
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MIEJSCE na aneks jadalny 
przewidziano w jak 
najbliższym sąsiedztwie 
kuchni, tu przy szerokim 
przejściu do niej. Solidny stół 
Solidwood 1978 ze sklepu 
mebloo.pl dobrze komponuje 
się z lekkimi, ażurowymi, 
białymi krzesłami Fameg 
A-5910 i rattanowymi 
Halmar K337. Jego ozdobą  
są lampy z liści bananowca  
marki Dutchbone.
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GDZIE I ZA ILE KUPIMY NOWOCZESNE DREWNIANE STOŁY?

kosicka.pl, Klasyk 3, stół z litego 
drewna dębowego, różne wymiary 
od 140 x 80 cm, od 6800 zł

hoom.co, stół Georger z litego 
drewna dębowego, różne wymiary 
od 160 x 90 cm, od 4500 zł

moremadam.pl, producent  
Hübsch, stół Herringbone, dąb 
naturalny, fornir, 100 x 200 cm, 
4179 zł

nap.com.pl, 
producent TON,  
stół Trapez, buk lub 
dąb, blat fornirowany, 
od 160 x 90 cm  
różne wymiary,  
od 9350 zł

fameg.pl, projekt 
Stroog Andrzej Lęckoś, 
stół Teba ST-1606, 
drewno dębowe, 
160 x 90 cm,  
po rozłożeniu dł. 
200 lub 240 cm,  
od 4540 zł

sfmeble.pl, producent  
Actona, stół Galway, 
dąb naturalny, fornir, 
200 x 100 cm,  
3418 zł

pagedmeble.pl,  
projekt Grzegorz Wit, 
stół Nobile, drewno 
dębowe, 130 x 80 cm, 
po rozłożeniu dł. 210 cm, 
2869 zł

takemehome.pl,  
stół Lupo z litego 
dębu, od 180 x 90 cm 
różne wymiary,  
od 5999 zł
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Mocne kolory we wnętrzu wymagają odwagi, jednak 
zdecydowanie przykuwają uwagę, dodając charakteru całej 
aranżacji. Intrygująca, głęboka zieleń sprawia, 
że z kuchni emanuje pozytywna energia.
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W KUCHNI królują zielone fronty zabudowy meblowej 
wykonane z lakierowanego MDF-u i zestawione  
z fornirowaną płytą w kolorze dębu, użytą na górnej linii 
szafek. Podłogę zdobi biało-beżowy gres o wzorze lastryko 
Marazzi Pinch White. Blat z białego konglomeratu pasuje 
do kuchennych dodatków – zielonego dzbanka ze 
szklankami marki Zara Home czy oryginalnych pater od NAP.

abażury powstały z liści bananowca. Spokojną kolorystykę 
przełamuje żywa barwa zieleni sofy, ale również zielone 
dodatki w postaci ceramiki i szkła. Idealnie wpasowują się  
tu czarne, metalowe elementy oraz detale: stojąca lam-
pa, stolik kawowy czy nóżki sofy i  rattanowych krzeseł.  
Nie zabrakło też odrobiny sztuki – na ścianie zawisły abs-
trakcyjne, barwne obrazy Doroty Dakoty-Pawiłowskiej.
Kuchnia pomimo prostej, tradycyjnej zabudowy składa-
jącej się z szafek wysokich, dolnych oraz górnych nabiera 
charakteru dzięki zielonym frontom. Początkowo miały 
być w kolorze spokojnej oliwki, ale domownikom ten od-
cień nie do końca pasował. Architektki przygotowały do 
wyboru osiem próbek różnych zieleni. Ostatecznie wy-
bór padł na trawiastą zieleń-petardę, która momentalnie 
wpada w  oko po wejściu do strefy dziennej. Zaskakuje 
ekscytującą świeżością i ekspresją.
Nieco spokojniejsze odcienie zieleni znajdziemy w  sy-
pialni. Wykonane przez stolarza na zamówienie łóżko 
zyskało tapicerkę w  zielono-beżowym melanżu. Obok 
stanął z tej samej serii i w wykończeniu co sofa w salonie 
zielony fotel. Dla zachowania dekoratorskiej równowagi, 
naśladującej wystrój salonu, kolory tapicerowanych mebli 
łagodzi tonacja beżów, użyta na zasłonach oraz tkaninach  
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HOL WEJŚCIOWY odgradza od reszty 
pomieszczeń jedynie zabudowa meblowa. 
Pomiędzy salonem a korytarzem nie ma ani jednej 
murowanej ściany. Każdy centymetr przestrzeni 
wykorzystano na praktyczne szafy. Bok tej 
sąsiadującej ze strefą dzienną wykończono przy 
użyciu luster, które powiększają wąskie przejście 
(zdjęcie po lewej).
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W SYPIALNI, tak jak w całym 
mieszkaniu, naturalne kolory drewna, 
beżów i bieli zestawiono z odcieniami 
zieleni. Chłodna, oliwkowa tapicerka 
łóżka kontrastuje z ciepłymi barwami 
beżowych tkanin: poduszki i lniany 
pled pochodzą ze sklepu Zara Home. 
Odrobiny blasku dodają złote 
elementy: filiżanka ze złotym uchem  
i talerzykiem od Dutchhouse, ramy 
grafik czy uchwyty w szafkach 
nocnych. 

dekorujących łóżko. Dopełnieniem jest drewniana pod-
łoga i  drewniane deszczułki zamontowane na ścianie, 
na tle których stoi wspomniany fotel, a także duża szafa 
i stoliki nocne z frontami w kolorze dębu.
Łazienka dopina wizualną całość wystroju mieszkania. 
Podobnie jak w salonie i sypialni i tutaj beże – płytki na 
podłodze oraz ścianie łączą się z  zabudową stolarską 
w  kolorze drewna i  zielonym akcentem w  formie pły-
tek zastosowanych w strefie prysznica. Urozmaiceniem 

jest dodanie do spokojnej aranżacji ozdobnych detali. 
Są nimi złote akcenty: konstrukcja kabiny prysznicowej, 
baterie, uchwyty na ręczniki czy ozdobne pojemniki na 
łazienkowe emulsje. Złote dodatki wprowadzają intrygu-
jący element kontrastu.
Spokojna, naturalna kolorystyka, od której wyraźnie od-
cinają się, czasem naprawdę wyraziste odcienie zieleni 
z minimalnym dodatkiem czerni i złota, to bardzo udana 
paleta barw. Zapewnia przytulną atmosferę.
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ZNACZĄCĄ ozdobą 
sypialni jest kącik 
wypoczynkowy  
z podręcznym stolikiem  
i zielonym fotelem Sits, 
wybranym z tej samej 
serii co sofa w salonie  
– model Aleks. Fotel  
i stolik stanęły na tle 
dekoracyjnie 
zaaranżowanych 
powierzchni: z użyciem 
lameli ściennych, takich 
samych jak w salonie  
i w holu oraz zasłonek  
z Ikei w lekko złotawym 
kolorze.  
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CIEKAWYM pomysłem okazało się 
zestawienie znanego z kuchni gresu 
lastryko z postarzaną, szkliwioną płytką 
Marazzi Lume, którą wykończono 
wnękę prysznicową. Ten oliwkowy, 
ciemniejszy akcent dodaje aranżacji 
wyrazistości, nie obciążając przy tym 
całej stylizacji. Urozmaiceniem, 
podobnie jak w sypialni, są złote 
akcenty: baterie Omnires z serii Y, 
profile konstrukcyjne kabiny 
prysznicowej, haczyki na ręczniki czy 
biały pojemnik porcelanowy ze złotą 
kulką-uchwytem od BM Housing.

W ŁAZIENCE wygospodarowano 
sporo miejsca do przechowywania.  

Po sąsiedzku, przez ścianę  
z prysznicem, zbudowano sięgającą 

sufitu wygodną, szeroką szafę, w której 
oprócz licznych półek zmieściła się też 

pralka. Pod umywalką zamontowaną 
na białym blacie z konglomeratu 

stolarz wykonał szafkę z dużą szufladą 
pełną potrzebnych schowków  
i przegródek. Szafka przylega  

do rozpiętego pomiędzy podłogą  
a sufitem słupka z półkami, który 

odbija się w dużym lustrze, tworząc 
iluzję jeszcze pojemniejszej zabudowy.
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PASUJĄ 

DO WNĘTRZA
1. lampa Sand z kloszem z hiacyntu śr. 38 

cm emako.pl (Atmosphera), 389,99 zł 2. zasłony 
zacieniające Annakajsa 145x300 cm IKEA, 349 zł/1 para 
3. dzbanek 850 ml answear.com (Pols Potten), 179,99 zł 

4. patera Loisa drewno akacjowego śr. 30,5 cm fabrykaform.
pl (Bloomingville), 391 zł 5. lampa podłogowa Cilla wys. 150 cm 

markslojd.pl, ok. 799 zł 6. sofa Kobe zielona 230 cm 9design.pl (Nordic 
Line), 7061 zł 7. krzesło rattanowe Canora beliani.pl, 799 zł 8. aksamitna 

poszewka na poduszkę 40x40 cm H&M Home, 29,99 zł 9. metalowy 
wazon Luna wys. 21,5 cm BoConcept, 259 zł 10. zestaw szklanek 
answear.com (DOIY), 249,99 zł/4 szt. 11. dębowy stół do jadalni 
Vivy 180x90 cm bonami.pl (Kave Home), 5990 zł 12. podkładki 
pod talerz H&M Home, 19,99 zł/2 szt. 13. stolik kawowy TRE śr. 

43 cm marmur Grey Pietra yestersen.com (Nørdifra), 709 zł 

14. Dąb Caramel Jodła Francuska 72,5x13x1,4 cm 
barlinek.com.pl, 299 zł/m2 15. koc o gofrowej 

fakturze 140x190 cm Zara Home, 
259 zł
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akupione przez trzyosobową rodzinę mieszkanie ma około 60 m2, dwa balkony i podłużny 
kształt. Inwestorom marzyła się otwarta strefa dzienna, więc kuchnia została zastąpiona aneksem 
kuchennym – likwidacja ścian pozwoliła tym samym na skrócenie długiego korytarza, który został 
dodatkowo podzielony na sekcje poprzez zaprojektowanie zabudowanych szafek. Powstała dobrze 

oświetlona przestrzeń wspólna z wygodną jadalnią i salonem, gdzie mamy stół z możliwością rozkładania, narożną 
sofę i sporo miejsca do przechowywania.
Część prywatna domowników pozostała w pierwotnej lokalizacji. Za aneksem kuchennym znajduje się pokój 
dziecka z obszernym blatem do nauki, łóżkiem 100 x 
200 cm, dużą szafą i półkami na książki. Komfortowa 
sypialnia rodziców z balkonem mieści podwójne łóżko 
160 x 200 cm, szafę, komodę i miejsce do pracy.
W niedużej, ale wygodnej łazience znalazła się narożna 
wanna długości 160 cm, wisząca miska ustępowa, 
nablatowa umywalka 45 x 60 cm, pralka 40 x 60 cm. 
Pod umywalką mamy pojemną szafkę.

Rozkład
FUNKCJONALNY

ROZWIĄZANIE I
WERSJA KATARZYNY MECHLIŃSKIEJ

Z

KAEM STUDIO 
KATARZYNA MECHLIŃSKA

kaemstudio@o2.pl
tel. 606 115 051

Łazienka
XX,XX m2

Sypialnia
11,91 m2

Pokój dziecka
10,99 m2

Salon + jadalnia
17,44 m2

Ko
ry

ta
rz

 
10

,2
5 

m
2

Aneks 
kuchenny  
5,63 m2

Łazienka
4,30 m2
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pierwotnej wersji mieszkania kuchnia stanowiła odrębne pomieszczenie. Wedle życzenia 
czytelników stworzyliśmy wygodną strefę otwartą z aneksem kuchennym, jadalnią i salonem. 
Mieści się w niej duża, narożna sofa o wymiarach 175 x 205 cm, okrągły stół dla czterech osób 

z możliwością rozłożenia oraz naprawdę spory blat roboczy w kuchni.
Łazienka pozostała na swoim miejscu, ale przearanżowaliśmy ją tak, aby zmieściła się w niej narożna wanna 
o długości 150 cm, szafka z umywalką nablatową o wymiarach 40 x 55 cm, miska ustępowa oraz pralka 
40 x 60 cm w zabudowie.
W miejscu dawnej kuchni powstał pokój dla nastolatka 
z dużą szafą 60 x 240 cm, łóżkiem 90 x 200 cm oraz 
biurkiem o wymiarach 60 x 160 cm.
W sypialni rodziców udało nam się wygospodarować 
miejsce na małą garderobę. Oprócz niej znalazło się 
tam łóżko 140 x 200 cm z zabudową ścienną oraz 
biurko do pracy o wymiarach 60 x 160 cm. W korytarzu 
umieściliśmy przestronną szafę 60 x 200 cm na ubrania 
wierzchnie i buty.

ROZWIĄZANIE II
WERSJA DOMINIKA DUDKA

W

W tym mieszkaniu dla naszej trzyosobowej 
rodziny chcielibyśmy prosić o wydzielenie 
salonu z otwartą kuchnią i jadalnią, osobnej 
sypialni dla rodziców oraz pokoju dla 
nastolatka. Brakuje nam również miejsca 
do przechowywania. 

Anna i Paweł Ludwiczak, Zgierz

PRACOWNIA AUTORSKA 
DOMINIK DUDEK
biuro@ddproject.pl 

tel. 603 915 153
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P R O J E K T  „ D W Ó J K I ″  

Sympatię Oli i Piotra zdobyła bezapelacyjnie propozycja 

mieszkania nr 2. Projekt Agnieszki tylko utwierdził ich w tym, 

że dokonali właściwego wyboru. Uwzględniał on wszystkie 

życzenia i inspiracje naszych bohaterów, które pod czujnym 

okiem architektki stworzyły spójną i komfortową aranżację. 

Ola i Piotrek szukają „rodzinnego” 
mieszkania dla siebie i swoich 
dwóch dorastających córek. Marzą 
im się minimum trzy pokoje, 
w niskiej zabudowie, 
w kameralnym otoczeniu i najlepiej 
w warszawskiej dzielnicy Wawer 
lub jej okolicach. 

NA MIARĘ  
Mieszkanie 

opracowanie: MONIKA WACH  
zdjęcia: MATERIAŁY PRASOWE HGTV HOME&GARDEN
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Kanał HGTV Home& 
Garden to świat ciekawych 
i oryginalnych wnętrz, 

pięknych ogrodów, gruntownych 
remontów, metamorfoz domów 
oraz porad ekspertów. To kanał, 
który inspiruje, zachwyca i pomaga. 
Pokazuje światowe trendy i uczy, 
jak korzystać z nich we własnym 
otoczeniu.

Oferta HGTV Home&Garden 
skierowana jest przede wszystkim 
do ludzi, którzy postrzegają dom 
jako bezpieczne centrum życia 
rodzinnego i budowania dobrych 
relacji, ale również źródło inspiracji, 
wyraz własnej indywidualności, 
a także miejsce pracy, zabawy oraz 
relaksu. Programy poradnikowe 
HGTV Home&Garden sprawiają, 
że projektowanie, budowa, 
kupno czy sprzedaż domu albo 
mieszkania nie będą już dla widzów 
skomplikowanymi operacjami. 
Dzięki radom specjalistów będą oni 
mogli działać i wprowadzać w życie 
swoje pomysły wnętrzarskie oraz 
ogrodnicze. Kanał jest doskonałym 
wyborem nie tylko dla tych, 
którzy uwielbiają majsterkować 
i własnoręcznie tworzyć domowe 
ozdoby, ale także dla wszystkich, 
którzy cenią sobie dobrą rozrywkę.

Polska jest pierwszym krajem 
w Europie, który w styczniu  
2017 roku udostępnił ofertę  
HGTV swoim widzom. 

Ten tytuł to zarazem nazwa kolejnego programu, który 
mogą Państwo oglądać na antenie HGTV. W programie 
nowa para prowadzących – Agnieszka Musiał i Maciej 
Mindak pomagają znaleźć i urządzić mieszkanie 
w ramach ustalonego przez bohaterów budżetu.  
Po poznaniu ich potrzeb i preferencji Maciej prezentuje 
kilka mieszkań,  z których bohaterowie wybierają 
najlepsze dla siebie, a Agnieszka – za pomocą 
praktycznych i pomysłowych rozwiązań – pomaga je 
wyremontować i urządzić. 

AGNIESZKA MUSIAŁ 
architektka, która nie boi się nowych wyzwań. Jest Państwu 

zapewne znana z programu „Usterka”.  

PROGRAM 
„MIESZKANIE  

NA MIARĘ” 
 MOŻNA OBEJRZEĆ  

NA ANTENIE 
KANAŁU HGTV 

ORAZ  
W PLAYER.PL

MACIEJ MINDAK  
to również znana postać, doświadczony agent nieruchomości, 

jeden z prowadzących program „House Hunters”. 
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„MEETING POINT″, CZYLI STÓŁ 
To wokół niego skoncentrowane jest życie rodzinne. To 
miejsce spotkań, obiadów i uroczystości. W mieszkaniu Oli 
i Piotra znalazł się model w wersji okrągłej. Niewątpliwą 
zaletą takich stołów jest ich funkcjonalność i uniwersalna 
forma, która pasuje w zasadzie do każdej aranżacji. 
Dodatkowo dzięki zaokrąglonym brzegom mebel ten 
wprowadza do wnętrza pewną harmonię i nadaje mu 
przytulny charakter. 

ZIELONO MI... 
 Agnieszka w mieszkaniu Oli i Piotra postawiła na styl 

industrialny, który lubi minimalizm i prostotę. Aby nieco 
ocieplić i ożywić takie wnętrze, warto wstawić do niego 

parę roślin. Te w kuchni naszych bohaterów mają jeszcze 
jedną zaletę – są praktycznie bezobsługowe, a jedna z nich  

– aloes –  ma też funkcję zdrowotną (liście aloesu można 
zetrzeć i wykorzystać jako środek kosmetyczny). 

Ale to nie koniec życzeń. Mieszkanie powinno być więk-
sze od tego, w którym mieszkają teraz, jasne, przestronne, 
z  dużą liczbą okien i  z  miejscem garażowym. No i  znaj-
dować się koniecznie w Wawrze lub niedaleko. Nasi pro-
wadzący muszą sprostać tym wymaganiom i to w ramach 
dostępnego budżetu. A wynosi on 780 tys. zł na zakup i wy-
kończenie/remont wybranego mieszkania. Zanim poszuki-
wania wymarzonego lokum na dobre się rozpoczęły, Ola 
już na wstępie poinformowała prowadzących, że nie będzie 
łatwo, bo jest bardzo wybredną klientką…

 
„ J E D Y N K A ″

– Mieszkanie nr 1 ma potencjał – stwierdzili nasi bohate-
rowie.  Zaproponowane przez Macieja trzy pokoje z tzw. 
bonusem (dodatkowym niewielkim pomieszczeniem) były 
dla Oli i Piotrka dobrym znakiem na początkowym etapie 
poszukiwań. Kolejnym plusem były dwa osobne garaże  
w cenie mieszkania. 
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SALON = WYPOCZYNEK 
To podstawowa funkcja tego pomieszczenia. Dlatego tu 
Agnieszka postawiła na dużą, wygodną sofę dla całej 
rodziny, która dodatkowo kończy sekcję kuchenną oraz 
dodała proste, praktyczne wyposażenie. Obecność strefy 
jadalnianej uzupełniająco podkreśla nieduży dywan.  

KUCHNIA W SALONIE  
To często spotykana i bardzo lubiana przez inwestorów 
aranżacja. Nasza architektka również zdecydowała się na 
to rozwiązanie – w salonie Oli i Piotrka zaproponowała 
aneks kuchenny z dużym półwyspem i nowoczesną 
zabudową w kontrastowych kolorach. 

PROPOZYCJA NR 1
To mieszkanie o powierzchni 64 m2, w stanie deweloper-
skim, znajdujące się na spokojnym, bezpiecznym osied-
lu, wbudowanym w  2020 roku. Są tu 3 pokoje, balkon 
i dwa garaże w cenie. Jest też niewielkie pomieszczenie, 
które można zaaranżować na garderobę lub gabinet. 
Koszt: 589 tys. zł. Szacowany remont pochłonąłby mini-
mum 150 tys. zł. 

PROPOZYCJA NR 2
Tu Maciek wzniósł się poziom wyżej. Ta oferta okazała 
się nieco większa i mniej kameralna, ale za to komuni-
kacyjnie – petarda. Zaprezentowane mieszkanie o  po-
wierzchni blisko 68 m2, miało 3 pokoje i  garaż w cenie 
plus komórkę lokatorską (też w cenie). Koszt: 620 tys. 
zł. I  również pochodziło od dewelopera. Niestety mia-
ło jeden minus – widok tuż za oknem w postaci dużego 

 
„ D W Ó J K A ″

Na to mieszkanie – jak wiemy –  padł wybór Oli i Piotra.  
Okolica, metraż, orientacja względem stron świata, koszt 
wykończenia – wszystko odpowiadało naszym inwesto-
rom. Nawet mało ciekawy widok za oknem (który miał 
zniknąć dopiero za jakiś czas) nie był w stanie odciągnać 
ich od podjętej decyzji. 
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budynku, co prawda w  trakcie rozbiórki, pod podobną 
zabudowę mieszkalną, ale jednak… Poza tym – wszystko 
w tej propozycji zagrało idealnie. Zwłaszcza Ola wyda-
wała się usatysfakcjonowana, bo oczami wyobraźni już 
zobaczyła się w tym mieszkaniu. I jeszcze budżet na wy-
kończenie mieścił się w podobnych jak wyżej granicach 
– 160 tys. zł.

PROPOZYCJA NR 3
Mieszkanie większe – 75 m2, też w  stanie deweloper-
skim, też czteropokojowe, z  garażem. Blisko centrum. 
Dodatkowo miało też ogródek. I było dużo tańsze – 569 
tys. zł. I... było bezczynszowe. To – jak wyjaśnił Maciej 
– oznaczało, że nie mamy obowiązku płacić co miesiąc 
pewnej kwoty, ale warto ją sobie odkładać, bo nigdy nie 
wiadomo, kiedy będzie potrzebna… Na pewno jednak 
była potrzebna kwota na wykończenie – jak powiedziała 
Agnieszka – 212 tys.

PODSUMOWANIE
Maciek zaprezentował Oli i  Piotrowi trzy mieszkania, 
każde z nich było w stanie deweloperskim i każde speł-
niało podstawowe oczekiwania i  potrzeby bohaterów. 
W  każdym ciekawe propozycje funkcjonalne i  aranża-
cyjne przedstawiła Agnieszka.

 „ T R Ó J K A ″

Propozycja tego mieszkania, też w stanie deweloperskim, 

na pewno była najlepsza z jednego powodu – okazała 

się najtańsza. No i był ogródek. Kusząco przedstawiał się 

też podział funkcjonalny tego mieszkania. Miało ono aż 

4 pokoje, dzięki czemu każda z córek Oli i Piotra mogła 

mieć swoje królestwo. 

ROZWAŻNIE I ROMANTYCZNIE  
Ola z Piotrkiem chcieli, aby pokój ich córeczek był pratycz-
ny, zarówno jeśli chodzi o wyposażenie, jak i kolorystykę. 
W pokoju dominują więc jasne barwy, ale aranżację 
przełamują szarości, subtelnie połączone z różem. Całości 
dopełniają proste dekoracje ścienne, które jednocześnie 
docieplają to wnętrze. 
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Na które mieszkanie ostatecznie zdecydowali się Ola 
i Piotr? Nasi bohaterowie wybrali propozycję nr 2 ( jej pro-
jekt oraz efekt końcowy właśnie Państwo oglądają). 

Po decyzji nie pozostało nic innego, jak zabrać się za 
projekt. Agnieszka miała w tym przypadku ułatwione za-
danie, bo nasi inwestorzy od początku mieli konkretną wi-
zję mieszkania i wiedzieli, czego oczekują. Co więcej, oby-
dwoje mieli te same zdania co do szczegółów. Ostatecznie 
projekt został w całości zaakceptowany, spójna aranżacja, 
funkcjonalny podział, optymalne zagospodarowanie prze-
strzeni i kolorystyka bardzo przypadły do gustu Oli i Piot-
rkowi. Po trzech tygodniach nadszedł finał. Zachwytom nie 
było końca! – Projekt był super, ale rzeczywistość przero-
sła nasze najśmielsze oczekiwania. Jest po prostu pięknie! 
– zgodnie stwierdzili na koniec nasi inwestorzy. Agnieszce 
i Maćkowi nie pozostało nic innego, jak tylko się pożegnać 
i… zostawić do siebie kontakt, gdyby kiedyś zaszła koniecz-
ność zmiany wnętrz albo zmiany mieszkania na nowe :)

UDANY KOMPROMIS 
W łazience Ola chciała mieć wannę, a Piotr prysznic. 
Agnieszka zaproponowała więc... wannę z funckją prysznica.  
Podobny zabieg dotyczył płytek – choć różne (heksagonowe 
plus drewnopodobne), to świetnie do siebie pasują.

KOMFORTOWO I Z CHARAKTEREM
W sypialni naszych bohaterów stanęło duże, wygodne 
łóżko, zabudowane szafami i półkami. W jej aranżacji 
Agnieszka wykorzystała głównie biel, która zawsze stanowi 
doskonałą bazę pod inne pomysły i dekoracje. Aby dodać 
do wnętrza szczypty ostrości, jedna ze ścian (naprzeciwko 
łóżka) została pokryta ponadczasową strukturą – tynkiem 
betonowym.  
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opracowanie: MONIKA KARDA, zdjęcia: PRODUCENCI

spółczesny design to poszukiwanie harmonii 
oraz otaczanie się przedmiotami, kolorami i faktu-
rami, które odzwierciedlają naszą osobowość. Nie-
odłącznym wyznacznikiem dobrego wzornictwa 

jest też świadomość ekologiczna. W aranżacji wnętrz sięga-
my więc ponownie po podłogi z wyraźnym rysunkiem drew-

Wykorzystanie drewna, zarówno w tradycyjnych, jak i mniej typowych 
interpretacjach pojawia się w wielu mieszkaniach. To surowiec 
o niezaprzeczalnych walorach estetycznych i użytkowych. Jako 
naturalny materiał wnosi do wnętrz bezpretensjonalne piękno. 

Drewniana podłoga dodaje szlachetności i przytulności każdej aranżacji.

W

w roli głównej
DREWNO

na i sękami – takie, które oddają jego niezaprzeczalny urok 
i wprowadzają naturę do domu. Ekologiczne podejście do 
wykańczania pomieszczeń jest obecnie koniecznością. Efek-
tywne wykorzystanie przestrzeni, zmniejszenie zużycia energii 
czy odpadów przy produkcji podłóg służy ludziom, pomagając 
utrzymać równowagę w środowisku.
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BOGACTWO ODCIENI I FAKTUR 
DREWNA SPRAWIA, ŻE JEST 
ONO DOSKONAŁĄ BAZĄ 
DLA RÓŻNYCH ARANŻACJI 
WNĘTRZARSKICH, ZARÓWNO 
TYCH KLASYCZNYCH, JAK 
I BARDZO NOWOCZESNYCH.

Urządzając wnętrze, szukamy rozwiązań, które określą 
jego styl. Nie zawsze są to nowe wątki – najbardziej 
wartościowe z nich umacniają się i zostają z nami 
na dłużej. Tak też dzieje się z coraz szerzej 
wykorzystywanym obecnie drewnem nie tylko 
w sprawdzonych, ale i w mało znanych aranżacjach.

Podłoga jest bazą wnętrza, która zostanie z nami dłużej, niż 
wyposażenie ruchome, dlatego od zawsze chętnie stawiamy 
na neutralne wybarwienia. W ostatnim czasie widać jednak 
tendencję do wyboru ciemniejszych, ciepłych barw – coraz 
częściej sięgamy po bardziej nasycone kolory, zbliżające się do 
koniaku czy miodowych odcieni brązu.

Drewniana podłoga – parkiet 
o wzorze jodełki – ułożona na ścianie 
przenosi okładzinę w ciekawy 
designerski wymiar, kreując ciepłą 
przestrzeń, bez względu na to, jaki 
dekoracyjny styl ona reprezentuje.

Chociaż kontakt z naturą ma dla ludzi 
duże znaczenie, część z nas 
potrzebuje mocnego koloru, 
bogactwa faktur, różnorodności 
materiałów, czego odzwierciedleniem 
są silne bodźce w projektach 
współczesnych wnętrz.

Nowoczesne podłogi mają nie tylko pięknie wyglądać,  
ale również tworzyć przyjazne w użytkowaniu wnętrze.

076-083_CK_04_DREWNO_F ok_korekta kw_mj.indd   77076-083_CK_04_DREWNO_F ok_korekta kw_mj.indd   77 2022-03-28   15:41:142022-03-28   15:41:14



78 CZTERY KĄTY  kwiecień 2022  www.domosfera.pl

WYKAŃCZAMY I REMONTUJEMY  Drewno

Odpowiednim tłem dla mebli o różnym wzornictwie są deski 
i parkiety z wyraźnym rysunkiem słojów i z sękami. Takie 
podłogi szczególnie dobrze komponują się z przedmiotami, 
które skrywają historię. Odpowiednie są tu wyroby 
patynowane, które przypominają drewno wystawione na 
działanie czynników atmosferycznych. Specjalne zabiegi (np. 
szczotkowanie) i preparaty (woski, oleje czy lakiery barwiące) 
mogą nadać podobny charakter wielu nowym drewnianym 
podłogom. Mocno wyszarzone czy wybielone posadzki 
pozwolą wybrzmieć dowolnej feerii barw czy struktur 
i jednocześnie zapewnić wnętrzu konieczny balans.

INSPIRACJA HISTORIĄ
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Bielone deski podłogowe sprawdzają się we wnętrzach 
urządzonych w każdym stylu – od klasycznego aż po 
nowoczesny – rozjaśniając i podkreślając naturalny 
charakter pomieszczeń.

Uniwersalny biały kolor podłogi pozwala na łączenie jej 
z intensywnymi barwami ścian, mebli lub dodatków. 
Na zdjęciu – podłoga laminowana marki Quick-Step.

W mieszkaniu, w którym zagości styl retro, podłoga 
musi być klasyczna, czyli drewniana, ponieważ dzięki 
niej łatwo jest uzupełnić naśladownictwo wzornictwa 
z lat 50. i 60. ubiegłego wieku.
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PARKIETY
www.prodexpol.pl

tel. 22 499 55 44, 22 864 65 35

Ponad 500 wzorów podłóg:

• deski podłogowe

• jodełka francuska

• parkiety

• mozaiki
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awangardowy, choć zakotwiczony w klasycznych 
rozwiązaniach, gdzie tło dla wyrazistych mebli stanowi 
tradycyjna drewniana podłoga.

reklama

Aranżacja wnętrz stylizowanych na historyczne domaga się np. tapicerowanych mebli, ciężkich zasłon, dywanów, kryształowych 
żyrandoli czy kominka w kamiennej obudowie. Oczywiście w takim pomieszczeniu nie może zabraknąć drewnianego parkietu 
ułożonego w tradycyjny wzór francuskiej jodełki, współgrającego z ozdobnymi, choć w stonowanym kolorze, ścianami.
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W aranżacji wnętrz z powodzeniem 
wykorzystujemy nie tylko wyraźne 
motywy z odległych krajów i kręgów 
kulturowych, m.in. z Azji, głównie 
Chin, Japonii czy Indii, lecz także 
wysublimowane nawiązania, jak styl 
japandi, gdzie skandynawska pro-
stota dyskretnie łączy się z japońską 
powściągliwością. Z dalekich stron 
czerpiemy formy, kolory, wzory i ma-
teriały. Zachwycają nas sprowadzane 
z daleka nowe gatunki drewna, takie 
jak np. hevea, która pod względem 
walorów użytkowych (m.in. znako-
mitej odporności na wilgoć i wodę) 
przypomina bambus, ale wygląd ma 
zbliżony do rodzimego dębu.

MOTYWY Z DALEKA 
I Z BLISKA

DREWNIANA PODŁOGA JEST PIĘKNA I NADAJE POMIESZCZENIU 
PONADCZASOWY STYL. ZWYKLE SIĘGAMY PO DĄB, ORZECH  
LUB JESION, ALE CORAZ CZĘŚCIEJ TAKŻE PO EGZOTYCZNE GATUNKI 
DREWNA, GWARANTUJĄCE WYSOKĄ TRWAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ 
NA ŚCIERANIE.
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Teak o lekko pomarańczowym odcieniu, pochodzący 
z południowo-wschodniej Azji, dzięki swojej strukturze oraz 
dużej zawartości olejków i kwasu krzemowego doskonale 
sprawdza się tam, gdzie jest narażony na zawilgocenie.

Drewno jesionu, który występuje w Europie, na Krymie, Kaukazie i w Azji, w naturze 
tworzy niesamowitą paletę barw – od żółtawej do czerwono-białej.  
Za sprawą szlachetnej tonacji wykończenia w kolorze koniaku również może 
podkreślić aranżację nowoczesnego wnętrza.
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POWRÓT BRĄZÓW
Brązy szturmują nasze mieszkania 
w odmienionej palecie odcieni oraz 
w nowych zestawieniach barw, mate-
riałów i faktur. Liczne gatunki drewna, 
zarówno egzotyczne, jak i krajowe, od-
słaniają swoje naturalne, ciepłe oblicze. 
Pomagają kreować wnętrza przyjazne 
użytkownikom, czyli praktyczne, 
piękne i przytulne. Sposobów na to, by 
uzyskać doskonały efekt wizualny, jest 
nieskończenie wiele.
Brąz i biel. Z bielą, której zalety pomógł 
odkryć styl skandynawski, najlepiej 
łączą się jasne oraz średnio nasycone 
odcienie brązu – złociste (dąb lub 
jesion), karmelowe (bambus) i capucci-
no (orzech). Tworzą świeże i efektowne 
zestawienia o dość uniwersalnym cha-
rakterze, a jedynie od mebli i dodatków 
zależy, czy aranżacja wnętrza zyska 
niezobowiązujący styl skandynawski, 
elegancki modern classic, nowoczesny 
czy vintage.
Brąz i czerń. Czerń we wnętrzach wy-
korzystuje się zazwyczaj z rozwagą. 
Rzadziej pojawia się na dużych płasz-
czyznach ścian lub podłóg, częściej 
w ich fragmentach, przede wszystkim 
w formie pojedynczych mebli oraz 
najróżniejszych detali. Ponieważ 
obecnie króluje czerń matowa, brąz 
musi mieć nasycony odcień,  
np. miedziany albo połysk – delikatny 
(jaki drewnu zapewnia np. wosk) albo 
wręcz lustrzany.

Brąz i szarość. Szarości mogą być per-
łowe (bliskie bieli), gołębie (podbarwio-
ne błękitem lub fioletem), srebrzyste 
albo złamane beżem. Ważne jednak, 
by dla ciepłych odcieni brązu stanowiły 
wyraźną przeciwwagę. Aby zapewnić 
efekt przestrzeni, warto zadbać,  
by wśród szarości dominowały te jasne. 
Drewno może tu być ciemniejsze, 
nieco bardziej nasycone, tak jak ma to 
miejsce w przypadku wszelkich gatun-
ków egzotycznych.

Fo
t.:

 B
AL

TI
C

 W
O

O
D

Fo
t.:

 D
LH

Fo
t.:

 C
H

AP
EL

 P
AR

KE
T

Polskim mieszkaniom brązy nigdy nie 
stały się obce, ale teraz spotykamy je 
w nowej palecie odcieni oraz 
w świeżych zestawieniach nie tylko 
w przypadku ścian i podłóg, ale także 
mebli, dodatków i osłon okiennych.

Aby uporządkować kompozycję 
mieszkania, brązy można 
zarezerwować dla elementów 
drewnianych – podłóg, schodów, 
drzwi wewnętrznych i mebli lub 
jedynie ich blatów

W kontekście matowej czerni mebli 
kuchennych świetnie wygląda 
wyraziście brązowy parkiet, mocno 
łączący się kompozycyjnie z jasną 
szarością ścian i sufitu w jadalni.
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Drewno to od wieków jeden z naj-
chętniej wybieranych materiałów 
wykończeniowych. Dziś, poszu-
kując alternatywy dla naturalnych 
surowców, warto sięgnąć po 
rozwiązania łączące autentyczne 
piękno z funkcjonalnością. Drew-
nopodobne gresy sprawdzą się 
w domowych wnętrzach w wielu 
stylach – od boho, przez skan-
dynawski po nowojorski. Płytki 
połączą unikalną urodę drewna 
z funkcjonalnością współczesnych 
materiałów, a ich praktyczne zale-
ty widoczne będą w codziennym 
użytkowaniu. Gresy drewnopo-
dobne efektownie oddają wygląd 
naturalnego surowca zarówno pod 
względem kolorystyki, rysunku 
słojów, jak i struktury. Co więcej, 
ich formaty często nawiązują do 
tradycyjnych wymiarów drewnia-
nych desek. Wszystko to sprawia, 
że płytki inspirowane estetyką 
drewna znakomicie prezentują 
się w domowych przestrzeniach, 
niezależnie od funkcji i metrażu. 
Świetnie wpisują się w rozmaite 
konwencje wnętrzarskie, zwłasz-
cza w te, które stawiają na auten-
tyczność i ponadczasowość.

Urok drewna, 
trwałość kamienia
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Walory użytkowe, takie jak odporność na ścieranie 
czy zaplamienia, w połączeniu z wyjątkową estetyką, 
sprawiają, że drewnopodobne gresy są odpowiednie 
na podłogę w łazience, holu i kuchni.

Charakterystyczne spękania, mocne usłojenie i widoczne 
sęki współtworzą niezwykle autentyczny rysunek drewna 
na płytkach, co dobrze koresponduje z naturalnymi 
elementami wystroju wnętrza.

Brąz i niebieski. Odcienie niebieskiego 
tworzą z brązem harmonijny i pełen 
energii duet. Można wybrać dowolne 
odcienie niebieskiego i brązowego, 

leń ma wyjątkową zaletę harmonijnego 
łączenia się z nimi wszystkimi brązami, 
od złocistych przez orzechowe i rude 
po mocno nasycone – czekoladowe.

choć najlepiej zrobić to na zasadzie 
kontrastu – jeśli jeden jest bledszy, 
drugi niech będzie bardziej wyrazisty. 
Dodatkowo – lżejsze i bardziej świet-
liste palety barw warto zarezerwować 
do kuchni i łazienki, by nadać tym 
wnętrzom najwięcej świeżości.  
Tu znakomicie sprawdzi się m.in. bam-
bus oraz hevea. Bardziej nasycone tony 
dębu lub teaku sprawdzą się z kolei 
w salonie i w sypialni.
Brąz i zieleń. Chłodne, miętowe 
zielenie zazwyczaj pojawiają się w ła-
zienkach, budzące energię jaskrawe 
groszkowe lub limonkowe – w kuch-
niach; szarawe szałwiowe oraz ciemne, 
butelkowe sprzyjają wyciszeniu i relak-
sowi w strefie dziennej lub nocnej. Zie-
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Ciemne drewno na podłodze i ściany 
w kolorze butelkowej zieleni 
pochłaniają dużo światła i optycznie 
zmniejszają pomieszczenie, dzięki 
czemu wydaje się ono przytulniejsze.

Ciemna podłoga i niebieskie ściany 
doskonale pasują do wnętrza 
wyróżniającego się mieszczańską 
elegancją. Na zdjęciu – podłoga 
laminowana marki Quick-Step.
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 PŁYTKI
TeksT: ANNA KRÓL  zdjęcia: PRODUCENCI

Podczas urządzania naszego miejsca na Ziemi często sięgamy po płytki. 
Zaskarbiły sobie one naszą sympatię praktycznością i wygodą, 
połączoną ze stylowym wyglądem. Ostatnio obowiązującym trendem 
są płytki wielkoformatowe i mozaiki.
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ezpowrotnie minęły 
czasy, kiedy dostępna
była jedynie glazura 

15×15 cm i terakota 5×5 cm. Dziś pro-
ducenci prześcigają się w wytwarzaniu 

płytek o coraz bardziej różnorodnych 
wymiarach, a oferowany przez nich 
asortyment może przyprawić o zawrót 
głowy. Ta wielość formatów sprawia, 
że dużo łatwiej dopasować płytki do 

Nowe trendy w projektowaniu 
wnętrz, stawiające na lekkość, 
prostotę form i otwarte przestrzenie, 
umożliwiają wykorzystanie płytek  
nie tylko w łazience, kuchni czy holu,  
ale także w salonie i na tarasie. 

B wymiarów ściany tak, by nie trzeba 
ich było docinać. Można też na jednej 
powierzchni ułożyć płytki w kilku 
formatach. Trzeba jednak umieć je ze 
sobą połączyć. 
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Według definicji płytki wielkoformato-
we przekraczają powierzchnię  
1600 cm2. Można więc za takie uznać 
te 30 x 60 cm czy 60 x 60 cm. Takiej 
wielkości płytki raczej jednak uznajemy 
za standardowe, zwłaszcza że na rynku 
są dostępne rozmiary 50 x 100 cm,  
100 x 100 cm aż do 160 x 320 cm! To 
obecnie must have stylowego wnętrza. 
Przy ich użyciu możemy uzyskać gład-
kie, niemal bezspoinowe powierzchnie 
pasujące do każdego wnętrza. Stano-
wią one doskonałe tło dla wielu aran-
żacji,  tworząc jednolite powierzchnie 
do złudzenia imitujące kamień, metal 
lub drewno. Wielkie formaty nie są 
zarezerwowane tylko dla łazienek czy 
salonów. W kuchni stanowią ciekawą 
alternatywę dla blatów – wystarczy 
zlew czy płytę kuchenną wbudować 
w płytkę wielkoformatową, by uzyskać 
gładką, estetyczną powierzchnię. 

W DUŻYM FORMACIE

Choć mogłoby się wydawać, że wybór 
płytek wielkoformatowych uprości 
i przyspieszy prace wykończeniowe, 
ich ułożenie wymaga szczególnej 
precyzji i staranności.

Bardzo ważne jest odpowiednie 
przygotowanie podłoża – szczególnie 
jego wyrównanie. Warto użyć dobrej 
jakości mas samopoziomujących, 
zwłaszcza gdy będą układane bardzo 
cienkie płytki. 
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Zanim płytki zostaną przymocowane 
do podłoża, należy je rozplanować. 
W ten sposób już na etapie planowa-
nia wiemy, jak dużo i w którym miejscu 
należy przyciąć płytki. 

Docinane elementy muszą znajdować się 
po bokach, dlatego układanie płytek 
wielkoformatowych na podłodze zaczyna 
się od najbardziej widocznego obszaru. 

Jeżeli płytki układamy na ścianie, to 
planujemy ich układ od góry, aby docięte 
znajdowały się na styku z podłogą. W tym 
miejscu są najmniej widoczne, często 
zasłonięte meblami, ceramiką czy innymi 
elementami wyposażenia wnętrza.

W poszukiwaniu oryginalnych rozwiązań 
często zestawia się ze sobą płytki o róż-
nych, bardzo zróżnicowanych formatach. 
Najlepiej, jeśli pochodzą z jednej kolekcji. 

Przy dużym formacie nie można układać 
płytek bez spoin – fuga musi przenosić 
naprężenia wynikające z pracy samej płytki.
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Te najmniejsze płytki, zwane mozaiką, 
dawniej wykonywano z fragmentów 
kamieni (także szlachetnych), a nawet 
drogocennych kruszców, takich jak 
złoto, które układano w skompliko-
wane wzory. Obecnie królują mozaiki 
ze szkła, ceramiki, drewna i kamienia. 
Najpopularniejsze są małe kwadraty 
lub prostokąty o boku od 1 cm do  
3 cm, ale można też znaleźć elementy 
trójkątne, sześciokątne, ośmiokątne, 
okrągłe oraz o nietypowym kształcie, 
np. fali czy rozety. Pojedyncze kostki 
lub drobne elementy są naklejane na 
łatwo wyginającą się siatkę z włókna 
szklanego albo papieru. Takie arkusze 
można układać w całości lub wycinać 
z nich wzory i tworzyć dowolne kom-
pozycje. Jest też mozaika cięta, czyli 
większe płytki z nacięciami, które  
po ułożeniu wypełnia się zaprawą  
do spoinowania.

DROBNE ELEMENTY

Mozaiki doskonale sprawdzą się  
zarówno w łazience i kuchni,  
jak i w  odważnych aranżacjach salonu 
czy hallu. 

Bardzo ważną czynnością jest 
skontrolowanie jakości wykonania 
poszczególnych plastrów mozaiki. 
Przede wszystkim trzeba dokładnie 
sprawdzić, czy wszystkie małe kostki są 
symetrycznie ułożone. Jeśli zdarzy się, 
że któraś z kostek jest ułożona 
z niewielkim przesunięciem, trzeba ją 
wyciąć z plastra. Fo
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Wydawałoby się, że wielkość 
płytek nie ma znaczenia przy ich 
układaniu. A jednak. Okładziny 
z wielkich płyt układa się inaczej 
niż te z malutkich kwadracików. 
Przede wszystkim warto znaleźć 
dobrego glazurnika. To podstawa 
sukcesu. Dobrze jest razem z nim 
sprawdzić zamówione płytki. 
Oprócz tak oczywistej sprawy 
jak brak uszkodzeń, ważne są – 
podawane na opakowaniu  
– tonacja (odcień) i kaliber (wymiar 
produkcyjny). Płytki tego samego 
typu, ale o różnym odcieniu 
lub kalibrze, uważa się za różne 
produkty, które nie nadają się do 
ułożenia na tej samej powierzchni.
Klej do pytek. Dawniej płytki były 
mocowane za pomocą zaprawy 

Jak sprawdzić płytki i na co zwrócić uwagę przy ich układaniu?

Mozaiki tworzą nie tylko elementy 
kwadratowe, ale też heksagonalne, 
w formie rybich łusek, rombów, 
marokańskiej koniczyny, a nawet 
klasycznej jodełki. 

Mozaika pozwala na wykończenie 
miejsc nietypowych, co w przypadku 
tradycyjnych płytek wiązałoby się z ich 
żmudnym docinaniem i licznymi 
stratami materiału. 

Elementy mozaiki są drobniutkie  
– pojedyncza kostka może mieć  
1 cm. Dobrze ułożona tworzy 
w całości  zwarte pole maleńkich 
ozdobników. 

Na mozaikę składa się  
wiele małych elementów.  
Producenci oferują też kolekcje,  
w których każdy „kafel”  
jest unikalny i inny.  

cementowej. Teraz spośród 
najrozmaitszych zapraw trzeba 
wybrać tę najodpowiedniejszą. 
Wybór zależy od miejsca 
przyklejenia płytek ceramicznych 
(podłoga lub ściana), rodzaju 
podłoża oraz rodzaju płytek (ich 
wielkości i stopnia nasiąkliwości). 
Przed zakupem koniecznie  
trzeba uwzględnić wszystkie 
te czynniki. Pominięcie 
choćby jednego z nich może 
spowodować pękanie
lub odpadanie płytek.          
Spoiny. Wyłożenie ścian płytkami 
zawsze prowadzi do podzielenia 
powierzchni mniejszą lub większą 
„kratką”. Dobierając odpowiednio 
wielkość płytek, a także 
zmniejszając lub zwiększając 

szerokość spoin, można 
rozmieścić płytki w taki sposób, 
by nie musiały być przycinane. 
Trzeba jednak pamiętać,  
że szerokość spoin  
musi być dostosowana  
nie tylko do upodobań 
użytkownika, ale przede 
wszystkim do wymiarów płytek 
i różnic temperatury w po 
mieszczeniu. Obowiązuje zasada, 
że im większe płytki i różnice 
temperatury, tym szersze spoiny. 
Do szerokości spoiny dobiera 
się odpowiednią zaprawę 
wypełniającą. Przy jej zakupie 
wystarczy sprawdzić  
na opakowaniu, do jakich
szczelin wybrana fuga  
jest przeznaczona.
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anna jest jednym z  wielu 
elementów wyposażenia 
łazienki. Wraz z umywalką 

i pozostałym sprzętami w tym wnę-
trzu powinna tworzyć spójną aran-
żację. Wanna wolno stojąca spraw-
dzi się w dużej łazience, a narożna 

w  średniej wielkości pomieszcze-
niu. Z kolei ta prostokątna jest naj-
bardziej uniwersalna. Pamiętaj, że 
liczą się nie tylko wymiary wanny, 
ale też przestrzeni wokół niej. In-
stalacja większej wanny nie powin-
na się odbywać kosztem komfor-

towego poruszania się po łazience. 
Dlatego po wyjściu z kąpieli musisz 
mieć do dyspozycji minimum 55 cm 
wolnej przestrzeni. Jeśli masz taką 
możliwość, zapewnij sobie podob-
ne pole manewru z każdej stronny 
wanny.

KRÓLOWA 
opracowanie: EWA STROIK, zdjęcia: PRODUCENCI

łazienki 

W

Kąpiel w wannie to synonim komfortu i doskonałego odprężenia.  
Dziś prawie każdy może sobie na nią pozwolić. W przestronnej łazience 

uczyńmy z niej centralny punkt aranżacji, w mniejszej – ustawmy 
wygodnie przy ścianie. Możemy też dobrać model, który spełni 

nietypowe oczekiwania. 
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W GŁÓWNEJ ROLI
W przestronnej łazience luksusowo będzie wyglą-
dać wanna wolno stojąca. Zaletą takiego modelu jest 
możliwość dopasowania go do każdej aranżacji wnętrza. 
Wystarczy dobrać odpowiednie dodatki, na przykład 
w postaci nóżek, które podkreślą styl pomieszczenia. 
Taka wanna daje również szansę na zaprezentowanie 
ciekawej baterii, która swoim odcieniem bądź designem 
uzupełni wystrój. W mniejszym wnętrzu sprawdzi się 
wanna wolno stojąca przyścienna – jest komfortowa, 
a przy tym nie utrudnia poruszania się po łazience. Wan-
na wolno stojąca największe wrażenie robi, gdy znajdzie 
się w samym centrum wnętrza. Aby jeszcze bardziej ją 
wyeksponować, możemy ją efektownie podświetlić lub 
zaprojektować dla niej specjalne podwyższenie.

XXXXXX Ari quas verupta tendanda cores 
explaci dolores moditia verepudandae 
delesed Ari quas verupta tendanda cores 
delesed, xxxxxxxxxxx

ELEGANCKO PREZENTUJE SIĘ 
wanna monolityczna wykonana 
w jednej cześci z materiału Solid 
Surface, który jest odporny na 
uszkodzenia i osad kamienia, Conca, 
Ideal Standard

DZIĘKI SUBTELNYM  i wąskim 
rantom wanna wygląda efektownie 
i delikatnie, a aranżacja łazienki 
nowocześnie; wzmocnione dno 
zapewnia stabilność, Comfort 2.0, 
Excellent

IDEALNE SĄ takie formy wanien, 
które umożliwiają optymalne 
ustawienie, jednocześnie ułatwiając 
przyjęcie komfortowej pozycji 
w kąpieli, Meisterstück Classic Duo 
Oval, Kaldewei

W KSZTAŁTACH TEJ SERII urzeka jej klasyczny charakter 
i elegancja, znajdziemy tu formy odczuwalne jako miękkie 
i naturalne, zachęcające do relaksu, Dea, Ideal Standard
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EFEKTOWNE 
I WYGODNE
Takie właśnie są wanny do zabu-
dowy – umieszczone zazwyczaj 
przy ścianie lub w rogu pomiesz-
czenia nie zabierają tak wiele 
przestrzeni, jak ustawione na 
środku łazienki wanny wolno sto-
jące. Dodatkowo można zadbać 
o  efektowne wykończenie wanny 
– obłożyć kafelkami, luksferami, 
drewnem. Obudowa może współ-
grać z pozostałymi elementami 
wystroju łazienki, jeśli zdecydu-
jemy się na glazurę występującą 
na przykład również na ścianach, 
lub stanowić element kontrastu-
jący. Oczywiście możliwe jest też 
łatwiejsze i szybsze zabudowa-
nie wanny gotowymi panelami. 
Wzrok przyciągać może również 
niestandardowy kształt wanny – 
oryginalną ozdobą będzie model 
o wyjątkowym okrągłym kształcie. 
Przyścienna konstrukcja pozwala 
stworzyć w wannie strefę prysz-
nicową, np. poprzez postawienie 
szklanej ścianki w roli parawanu. 
Ciekawe są też modele przyścien-
ne, sprawiające wrażenie wanien 
wolno stojących.

DZIĘKI NISKIEMU rantowi –18 mm, wanna zabudowana 
płytkami wygląda efektownie i delikatnie, rozsuwany 
parawan pozwala na wygodną kąpiel pod prysznicem, 
wanna Wave Slim, parawan Liner, Excellent

NIEWIELKIE ŁAZIENKI wymagają przemyślanej aranżacji, 
sprawdzi się tu uniwersalna wanna prostokątna – zapewnia 
wygodną kąpiel, a jej ustawienie poprawia proporcje 
pomieszczenia, wanna Koło

TEN MODEL przystosowany jest do zamontowania przy ścianie, co pozwala 
osiągnąć efekt wanny wolno stojącej przy pełnym wykorzystaniu przestrzeni, 
Valencia, Omnires

DZIĘKI NIEWIELKIM rozmiarom taka wanna sprawdzi się w niedużych łazienkach, 
uniwersalny design będzie pasował do każdej aranżacji, Langfoss, Oltens
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W NIETYPOWYM 
UJĘCIU
Czasem trzeba zdecydować się na 
wannę nietypową ze względu na 
mały metraż łazienki lub jej trudny 
do zagospodarowania kształt. Wy-
miary wanien rozpoczynają się już 
od 1 m długości przy 65 cm szero-
kości. Prostokątne modele można 
również zastąpić asymetrycznymi, 
których jedna ze stron zwęża się, 
ustępując miejsca innym ele-
mentom wyposażenia. Dobrym 
rozwiązaniem będzie również wan-
na narożna, która wykorzysta róg 
pomieszczenia. Asymetria pozwala 
również na dopasowanie kształ-
tu wanny do wymagań danego 
pomieszczenia. Dobrym wyborem 
będą w tym przypadku także 
wanny wykonane na zamówienie. 
Ciekawe są też modele okrągłe 
o nietypowych wymiarach, które 
wyróżniają luksusowym wyglą-
dem – doskonale komponują się 
one z łazienkami w stylu glamour. 
Wanna od zawsze kojarzy się nam 
z bielą. Jednak w nurcie zmian 
w aranżowania wnętrz znajdują 
się również modele w odważnych, 
intensywnych kolorach. 

TA WANNA wytrzyma obciążenie nawet 
do 400 kg, można w niej brać odprężającą 
kąpiel we dwoje; zlokalizowany centralnie 
odpływ zapewnia komfort, Crea, Cersanit

MODEL NAROŻNY pozwoli 
wykorzystać przestrzeń trudną do 
zagospodarowania, a jednocześnie 
doda łazience charakteru salonu 
kąpielowego,  Koło Elipso

DESIGN TEGO MODELU  perfekcyjnie odzwierciedla 
aktualne przejście z jednokolorowego do dwukolorowego 
trendu projektowania wanien, Classic Duo Oval, Kaldewei

KOLOR ANTYCZNEJ MIEDZI sprawi, że ten model będzie 
głównym elementem wystroju wnętrza – ma elegancki kształt 
i alabastrowe wykończenie, Tulipano, Ravon
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DOPASOWANE 
DO WANNY
O harmonii stylu decydują też ba-
terie, które dobierzemy do wanny. 
Ich atutem może być uniwersalny 
wygląd lub przeciwnie – interesu-
jący styl, który dopasujemy tylko 
do niektórych aranżacji łazienki. 
Wybierając konkretny model, 
trzeba zwrócić uwagę nie tylko na 
estetykę wykonania, lecz przede 
wszystkim funkcjonalność. Jeżeli 
w łazience nie ma osobnego bro-
dzika zdecydujmy się na baterię 
zawierającą dodatkową głowicę 
prysznicową na elastycznej prze-
dłużce. Dzięki takiemu rozwiąza-
niu w każdej chwili można wziąć 
szybki prysznic zamiast długiej ką-
pieli. Do wanien, które nie muszą 
pełnić funkcji prysznica, wybierz-
my baterie z pojedynczą dolną 
wylewką. Ich tradycyjna funkcja 
jest wystarczająca do stworzenia 
idealnych warunków do kąpieli. 
Jeżeli jednak po relaksie w domo-
wym SPA chcemy opłukać ciało 
z piany, warto rozważyć zamon-
towanie modelu z dodatkowym 
natryskiem. Do wyboru mamy 
baterie wannowe klasyczne, 
z mieszaczem lub termostatyczne. 
Tradycyjne modele wyróżniają się 
obecnością dwóch pokręteł do re-
gulacji strumienia ciepłej i zimnej 
wody (bateria dwuuchwytowa). 
Bateria wannowa z mieszaczem 

WRAZ ZE WZROSTEM popularności 
stylów loftowego i industrialnego coraz 
częściej w aranżacjach łazienkowych 
spotykamy czerń, Kludi Balance Black, Kludi

WZÓR bazuje na architektonicznych 
łukach, które nadają projektowi szlachetny 
wyraz; kolekcja zachwyca precyzyjnym 
wykonaniem, bateria Darling, Omnires

GEOMETRYCZNA ESTETYKA do nowoczesnych projektów; stojące 
baterie jednouchwytowe do montażu w podłodze, w wersji do 
umywalki i do wanny, prezentują się imponująco, Metropol, Hansgrohe

POŁĄCZENIE  
nowoczesnego 
wzornictwa 
z technologiczną 
precyzją, Allure XXL, 
Grohe

MODNY 
KOLOR, 
funkcjonalizm 
i minimalistyczny, 
elegancki wygląd, 
Allure, Grohe

WYKAŃCZAMY I REMONTUJEMY  Łazienka

092-100_CK_04_WANNY_F ok kw_mj.indd   98092-100_CK_04_WANNY_F ok kw_mj.indd   98 2022-03-29   11:46:062022-03-29   11:46:06



NOWY  MUST HAVE PRAWDZIWEGO RELAKSU: 
    CLASSIC DUO OVAL wanna wolnostojąca

WYBIERAJ. ZESTAWIAJ. KOMPONUJ.
JAK CHCESZ. JAK LUBISZ. JAK WOLISZ.

*zgodnie z warunkami  
zawartymi w karcie gwarancyjnej

www.kaldewei.pl
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wyróżnia się pojedynczym po-
krętłem lub przyciskiem, dlatego 
bywa nazywana jednouchwytową. 
Dzięki takiej konstrukcji jednym 
ruchem ustawimy takie natężenie 
strumienie, jakie nam odpowiada, 
i skontrolujemy jego tempera-
turę. Z kolei model wyposażony 
w termostat uchroni nas przed 
zbyt wysoką temperaturą wody. 
Wyjątkowym rozwiązaniem jest 
bateria wolno stojąca, montowana 
bezpośrednio do podłogi. Dodaje 
wnętrzu luksusowego i nieco-
dziennego charakteru. 

DZIĘKI ERGONOMICZNEMU kształtowi termostatu bateria nadaje się do każdej 
łazienki; jest łatwa w użyciu i utrzymaniu czystości, Ceratherm 200 New, Ideal Standard

DESZCZOWNIA Z NATRYSKIEM i baterią wannową to praktyczne i funkcjonalne 
rozwiązanie, pogodzi zwolenników szybkiego prysznica i długich kąpieli, Algeo, Ferro

ARMATURA 
o chromowanym 
wykończeniu jest 
wzbogacona o Ferro 
Easy Clean System, 
który wspomaga 
usuwanie kamienia, 
Vitto Verdeline,  
Ferro

WOLNO STOJĄCA 
bateria wannowa 
doda wnętrzu  
elegancji, kolor 
błyszczącego 
chromu pasuje do 
nowoczesnych 
aranżacji, Allure, 
Grohe
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WYKAŃCZAMY I REMONTUJEMY  Kuchnia 

OpracOwanie: MAGDALENA GRACZYK  zdjęcia: PRODUCENCI

Dostosowana do domowników przestrzeń kuchenna to klucz do 
przyjemności, jaką możemy czerpać nie tylko z jedzenia pysznych 

posiłków, lecz także ich przygotowania.

Czasem mieszkając w pojedynkę, mamy do dyspozycji 
dużą przestrzeń kuchenną. Warto ją tak zaprojektować, 
by kiedyś mogła służyć dużej rodzinie. Wygodny blat 
roboczy i wyspa kuchenna to dobra inwestycja na 
przyszłość. bonami.pl

DLA CIEBIE
Kuchnia  
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a każdym etapie dorosłego życia potrzebu-
jemy innej przestrzeni kuchennej. Pierwsze 

mieszkanie to zazwyczaj niewielka kawalerka z równie małą 
kuchnią, w której rzadko gotujemy. Z czasem, gdy znajduje-
my partnera, z kuchni korzystają dwie osoby, które potrze-
bują nie tylko więcej miejsca, ale również więcej sprzętów 
i naczyń. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy na 
świat przychodzą dzieci. Wraz z rozwojem rodziny zmie-
niają się nasze potrzeby, a to powoduje zmiany we wnę-
trzach. Na każdym etapie powinniśmy do urządzania kuch-
ni podejść inaczej. Czasem mamy tę możliwość, by zmienić 
mieszkanie na większe, a niekiedy musimy zmienić wyposa-
żenie, mając do dyspozycji tę samą przestrzeń. Niezależnie 
od tego, w której z tych sytuacji obecnie się znajdujemy, 
aranżując kuchnię przede wszystkim weźmy pod uwagę po-
trzeby domowników.

N

Duża ilość materiałów w niewielkim wnętrzu może 
wprowadzić chaos, dlatego warto wykończyć blat i ścianę 
nad nim tym samym materiałem, np. kamieniem, z które-
go można wykonać również zlewozmywak. Interstone

Gdy mieszkamy sami, nawet niewielki aneks kuchenny mo-
żemy urządzić tak, by wygodnie przygotować posiłki. Oczy-
wiście ograniczona przestrzeń narzuca pewne rygory i wy-
maga kompromisów. Zwyczajowo w kuchni znajduje się 
kilka sprzętów, uważanych za niezbędne – zlewozmywak, 
płyta grzejna, lodówka i piekarnik. Są też takie, z których 
możemy zrezygnować, np. z dużego ekspresu do kawy. 
I tutaj może pojawić się sprzeciw tych osób, które bez 
dobrej kawy nie wyobrażają sobie początku dnia. Dlatego 
zanim zaczniesz wyposażać kuchnię, zastanów się, z czego 
nie chciałbyś rezygnować. Być może należysz do tych osób, 
które praktycznie nie korzystają z piekarnika, ale uwielbiają 
dobrą kawę? Pewne wyposażenie jest jednak niezbędne. 
Z pewnością w kuchni musi znaleźć się zlewozmywak – do 
małej przestrzeni wybierz model jednokomorowy. Obok 
niego zaplanuj blat, najlepiej, gdy będzie miał min. 90 cm 
szerokości. Konieczna jest też lodówka. Jeśli nie ma miejsca 
na wysoką, kup niski model montowany pod blatem. 

KAWALERSKIE GOTOWANIE

W wąskiej kuchni 
otwarte szafki 
górne z tradycyj-
nym drzwiczkami 
mogą zakłócać 
komunikację, warto 
więc zastanowić się 
nad zamontowa-
niem w nich 
podnośników, które 
unoszą fronty do 
góry. Blum

Bateria Minta 
SmartControl, 
wyciągana wylewka, 
ok. 1800 zł, grohe.pl 

Bateria Aquno Select M81, wyciągana wylewka, 4391 zł, 
hansgrohe.pl 
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WYKAŃCZAMY I REMONTUJEMY  Kuchnia 

W niewielkim aneksie kuchennym brakuje miejsca na 
przechowywanie, warto więc wykorzystać każdą prze-
strzeń nawet tę pod szafkami. Zamontuj pod nimi 
szuflady, które pomieszczą wiele akcesoriów. GTV

Jeśli rzadko gotujesz w domu, nie 
potrzebujesz wielu rzeczy, wystarczy 
podstawowy sprzęt AGD, kilka 
szafek kuchennych, nieduży blat 
roboczy i zlewozmywak z baterią. 
Na zdjęciu bateria Lugio Black marki 
Ferro.

W kawalerkach, w których przestrzeń dzienna pełni też 
funkcję sypialni, warto ukryć kuchnię za drzwiami. Peka

Podświetlenie szuflad oraz szybki w ich frontach ułatwią 
poszukiwanie produktów nawet w głębokiej szafie. GTV 
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AVENTOS
Jak sprawić, by szafki górne
były jeszcze wygodniejsze?

Zapomnij o tradycyjnych szafkach otwieranych    
na boki! Zamiast tego postaw na komfort. Dzięki 
podnośnikom AVENTOS, fronty uniosą się z łatwo-
ścią ponad obszar pracy dając nieograniczony  
dostęp do wnętrza szafek. Zatrzymasz je bez
problemu w dowolnej pozycji oraz zamkniesz 
zawsze delikatnie i cicho. Dla jeszcze większej 
wygody podnośniki AVENTOS  można wyposażyć 
w elektryczny system otwierania frontu po jego   
naciśnięciu oraz zamykania za pomocą przycisku.

blum.com/aventos

Nagrody za AVENTOS HK top 
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Nawet najlepiej zgrane dwie osoby 
mogą mieć zupełnie inne potrzeby ku-
linarne, dlatego przestrzeń kuchenną 
warto dostosować do każdej z nich. 
Przede wszystkim przyda się więcej 
miejsca na przechowywanie naczyń 
i jedzenia. Jeśli jest to możliwe, warto 
zamontować wysoką zabudowę. 
Nawet wąski słupek wyposażony 
w regały cargo pomieści wiele pro-
duktów. Jednak wygospodarowanie 
miejsca na nią nie powinno odbyć się 
kosztem pomniejszenia blatu robo-
czego, ponieważ może się zdarzyć, że 
jednocześnie dwie osoby będą przy 
nim pracowały. W sytuacji gdy braku-
je przestrzeni, warto się zastanowić, 
czy nie otworzyć kuchni na salon lub 
powiększyć ją kosztem przestrzeni 
dziennej. Można np. na granicy obu 
pomieszczeń ustawić wąską wyspę 
kuchenną, która podczas przygo-
towania posiłków posłuży jako blat 
roboczy, a potem jako kącik jadalniany 
lub miejsce spotkań towarzyskich.

PARA W KUCHNI

W otwartej kuchni szafki górne 
mogą zakłócić estetykę salonu, 
można z nich zrezygnować, wydłu-
żając zabudowę dolną. Natomiast na  
granicy obu pomieszczeń sprawdzi 
się stół będący przedłużeniem blatu 
roboczego. Zadbaj o to, by wygod-
nie usiadły przy nim dwie osoby. Na 
zdjęciu armatura marki Hansgrohe.

W kuchni przyda się urządzenie 
z dostępem do internetu (gdzie 
jest nieograniczona baza przepi-
sów) oraz gniazdko, do którego 
można je podłączyć. Häfele

Projektując kuchnię dla dwóch osób 
wspólnie gotujących, ważne jest 
wygospodarowanie długiego blatu, 
można ułożyć go w literę „U”. Na 
zdjęciu blat marki Juan.

W uporządkowanej przestrzeni 
zmieści się więcej akcesoriów, 
dlatego wyposaż szuflady w organi-
zery. Blum

Bingo Star, wyciągana wylewka, 1786 zł, 
kludi.pl 
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WYKAŃCZAMY I REMONTUJEMY  Kuchnia 

Ogromną zmianę w przestrzeni 
kuchennej powoduje pojawienie się 
w rodzinie dzieci. Najczęściej jest to 
czas, gdy zmieniamy mieszkanie, więc 
mamy do dyspozycji więcej przestrze-
ni. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, 
że również potrzeby się zwiększyły. 
Z pewnością przyda się nowy sprzęt 
AGD – duża lodówka, płyta grzejna 
na co najmniej cztery palniki oraz 
piekarnik o większej pojemności. 
Powiększyć też należy miejsce do 

RODZINNE 
GOTOWANIE  

Wygodna wyspa, wyposażona w miejsce do przygotowania posiłków i ich 
spożywania, jest jak centrum dowodzenia – to tutaj często toczą się najcie-
kawsze rozmowy. Na zdjęciu bateria Atlas Neo Sensor marki Franke.

W dużej kuchni warto wygospodarować miejsce na stół, przy 
którym wygodnie zje posiłek cała rodzina. Ciekawie wygląda 
model zintegrowany z wyspą kuchenną, zrobiony z tych 
samych materiałów co zabudowa kuchenna. Interstone

Planując zabudowę kuchenną, z której często się 
korzysta, warto wybrać wytrzymałe materiały, zwłaszcza 
w miejscach narażonych na ciepło i wilgoć, czyli 
w okolicy płyty grzejnej i zlewozmywaka. Laminam

Koncept Blanco Unit łączy ze sobą zlewozmywak 
wraz z akcesoriami, baterię kuchenną oraz selektory 
odpadków w jeden, indywidualnie dobrany zestaw. 
comitor.pl

Pozornie trudne do 
zagospodarowania narożniki 
szafek, będą bardziej 
funkcjonalne po zamonto-
waniu wysuwanych na 
zewnątrz półek. GTV
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WYKAŃCZAMY I REMONTUJEMY  Kuchnia 

Urządzanie kuchni to z pewnością jed-
no z najtrudniejszych zadań podczas 
remontu i aranżacji wnętrz. Musimy 
zwrócić uwagę nie tylko na stronę 
wizualną, ale także na praktyczne 
rozwiązania dopasowane do naszych 
obecnych i przyszłych potrzeb.
Raz zaaranżowana przestrzeń kuchen-
na służy długi czas – średnio 15-20 lat. 
Powinna więc być dobrze zaplanowa-
na, ponieważ pomimo tego, że nasze 
potrzeby zmieniają się z biegiem lat 
pewne kwestie pozostają uniwersalne.
Miejsce do pracy – niezależnie od 
tego czy jesteśmy singlami, żyjemy 
w związku lub mamy rodzinę niezbęd-
na jest przestrzeń robocza. Najlepiej 
zaaranżować ją pomiędzy zlewozmy-
wakiem a płytą grzejną. Musimy na nią 
zarezerwować sporo miejsca –  opty-
malna wielkość to przestrzeń 90-130 
cm. Jeśli wielkość naszej kuchni na to 
pozwala, pomyślmy również o dodat-
kowym miejscu do pracy. Dwa blaty, 

przy których można działać z kimś 
jeszcze, to na pewno dobry pomysł.
Miejsce do przechowywania 
– w kuchni musimy zmieścić na-
prawdę sporo rzeczy. Są to głównie 
naczynia, produkty spożywcze oraz 
garnki. Oczywiście ich ilość będzie 
się zmieniać z biegiem lat, ale nasza 
kuchnia zazwyczaj się nie powiększy. 
Już na etapie planowania powinniśmy 
pomyśleć o maksymalnym wykorzy-
staniu miejsca np. poprzez zabudowę 
szafkami górnymi pod sam sufit albo 
wykorzystaniu wyższych korpusów 
pozwalających na stworzenie większej 
ilości szuflad.
Miejsce do życia – kuchnia najczęściej 
stanowi centrum życia towarzyskiego 
i rodzinnego. Planując ją, weźmy pod 
uwagę to, że nasze przyzwyczajenia 
i zwyczaje mogą ulegać zmianie. To 
że dziś gotujemy tylko w weeken-
dy, nie oznacza, że za parę lat nie 
będziemy w niej spędzać znaczenie 

więcej czasu. Jeśli mamy możliwość, 
zbudujmy wyspę. Przy niej możemy 
nie tylko przygotowywać posiłki, ale 
też spędzać czas w gronie przyjaciół 
lub odrabiać lekcje z dziećmi czy robić  
z nimi ciasteczka.
Kuchnia to inwestycja na lata. Nie-
zależnie od naszej sytuacji życiowej 
powinna być piękna i praktyczna 
oraz dostosowana do obecnych i przy-
szłych potrzeb.

Kuchnia dostosowana do potrzeb

ROMANA KLUGE
Ekspert firmy Blum Polska

przechowywania, przyda się więc wy-
soka zabudowa lub górne szafki aż do 
sufitu. Dobrze, gdy w kuchni znajdzie 
się miejsce na stół, przy którym dzieci 
odrobią lekcje, gdy rodzice gotują oraz 
usiądzie cała rodzina, gdy przyjdzie 
czas na posiłek. 

Projektując kuchnię dla wielopokoleniowej 
rodziny, zwróć uwagę na potrzeby najstar-
szych i najmłodszych jej członków. W ofercie 
producentów znajdziesz akcesoria ułatwiają-
ce pracę, np. wysuwany podest. Blum

Pojawienie się w rodzinie dziecka to 
duże szczęście, ale zwiększa się 
zapotrzebowanie na produkty 
spożywcze, które trzeba gdzieś 
schować. W tej sytuacji dobrym 
pomysłem jest montaż wysokiej 
zabudowy z systemem cargo. Peka

Gdy w kuchni nie ma miejsca na 
wygodny stół dla całej rodziny, 
rozwiązaniem może być model 
składany, który można całkowi-
cie schować w szafkach. Häfele
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WYKAŃCZAMY I REMONTUJEMY  Czysta woda  

Czysta 
woda 

OpracOwanie: EWA STROIK  zdjęcia: PRODUCENCI

icie wody z kranu to roz-
wiązanie, dzięki które-
mu ograniczymy koszty 

oraz zadbamy o środowisko. Warto 
jednak zastosować metody, które po-
prawią jakość i smak wody – filtry na 
kran, systemy pod zlewozmywak, bate-
rie filtrujące, a doraźnie dzbanki czy bu-
telki filtrujące. Filtry do wody różnią się 
budową, wydajnością, skutecznością 

w usuwaniu zanieczyszczeń różnego 
pochodzenia. Zawsze należy je dobie-
rać do potrzeb gospodarstwa, czyli ja-
kości i twardości wody. Przy samodziel-
nym wyborze systemu filtracji lepiej 
zdecydować się na proste rozwiązania. 
W przypadku większych problemów 
z jakością wody zalecana jest konsulta-
cja ze specjalistą, który pomoże stwo-
rzyć układ filtrów.

Krystalicznie czysta 
woda w domu to 
marzenie wielu z nas. 
Aby móc taką pić 
prosto z kranu, 
wystarczy 
zastosować 
odpowiedni sposób 
filtracji.  

P

Komfortowa bateria 3w1: woda filtrowana i niefiltrowana 
z jednej wylewki z osobnymi kanałami przepływu, ma  
oddzielną dźwignię z prawej strony do wody mieszanej 
(ciepłej i zimnej) oraz dźwignię do wody filtrowanej 
z lewej strony; wyciągana wylewka ułatwia napełnianie 
naczyń, BLANCO Fontas-S II, comitor.pl

Z KRANU
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Spożywanie czystej i zdrowej 
wody jest możliwe dzięki bateriom 
kuchennym z filtrem. Są to modele, 
w których dzięki wykorzystaniu spe-
cjalnych technologii, zwykła woda 
jest oczyszczana z tych substancji, 
które mogą negatywnie wpływać na 
jej smak i zapach. Są to chlor, osady 
wapienne i metale ciężkie, czyli te 
zanieczyszczenia i związki, które 
woda przyswaja w trakcie przemiesz-
czania się przez rury wodociągowe. 
Woda jest też wolna od rdzy, mi-
krocząsteczek plastiku oraz bakterii 
i wirusów. Tak przygotowana woda 
sprawi też, że poprawi się aromat 
oraz wygląd (brak osadu) przygoto-
wanych na niej napojów. Decydując 
się na takie baterie, przyczyniamy się 
do dbania o środowisko i oszczędza-
my. Na rynku dostępne są również 
baterie przystosowane do współpra-
cy z systemem filtrującym. Tego typu 
armatura ma dwa wypływy wody, 
dzięki którym możemy korzystać 
równocześnie z wody filtrowanej 
i wodociągowej, a samo przełączenie 
trwa chwilę.

FILTRACJA  
DZIĘKI BATERIOM 

Nowoczesna technologia w klasycznej stylistyce, idealnie 
pasującej do modnego stylu modern farmhouse; oddzielne 
sterowanie wody przefiltrowanej oraz wody z wodociągu; 
dostępna w opcji satin gold, chrom i szczotkowany mosiądz, 
BLANCO Sora, comitor.pl

Bateria, w której 
proces filtrowania 
odbywa się w małej 
kapsułce, umiesz-
czonej w dodatko-
wej wylewce; 
oznacza to, że 
w szafce zlewozmy-
wakowej nie trzeba 
montować specjal-
nych urządzeń, 
Vital, Franke

Dziś na czasie są baterie funkcjonal-
ne. Marka BLANCO, którą oferujemy 
w COMITOR już od 28 lat,  nie-
ustannie podąża za zmieniającymi 
się trendami we wzornictwie, ale 
przede wszystkim w technologii. 
Oprócz podstawowych funkcji, jaką 
jest serwowanie wody, baterie mają 
rozbudowane funkcje, jak filtrowanie, 
precyzyjne odmierzanie, podgrzewa-
nie oraz chłodzenie wody, a nawet 
uzyskiwanie wody gazowanej prosto 
z baterii kuchennej. Coraz bardziej 
popularne są baterie filtrujące wodę, 
które zdecydowanie poprawiają jej 
jakość oraz smak. Kolejną korzyścią 
płynąca z takiej baterii jest moż-

liwość zrezygnowania z zakupów 
plastikowych butelek z wodą, dzięki 
czemu oszczędzamy miejsce w domu 
i zmniejszamy zużycie plastiku, a co 
za tym idzie dbamy o środowisko. 
Istotnym elementem jest też możli-
wość kolorystycznego i stylistycznego 
dopasowania baterii z filtrem do wnę-
trza kuchni. Mamy tutaj do wyboru 
baterie chromowa ne, stalowe, bardzo 
modne ostatnio czarne, a nawet 
i kolorowe, dopasowane do odcieni 
zlewozmywaków BLANCO z kom-
pozytu Silgranit, co pozwala na ich 
idealne dopa sowanie. Co więcej, poza 
kolorem możemy też wybrać model 
o bardziej nowoczesnej (np. BLANCO 

Fontas) lub klasycznej stylistyce (np. 
BLANCO Sora), który pięknie pasuje 
do wnętrz w stylu modern farmhou-
se. Już niebawem zaprezentujemy 
też nową kolekcję baterii w bardzo 
pożądanym ostatnio złocie: w elegan-
ckiej wersji Satin Gold.

Dlaczego warto filtrować wodę?

ANNA WROŃSKA ELÍAS 
PR i Marketing Manager 

COMITOR
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WYKAŃCZAMY I REMONTUJEMY  Czysta woda  

Filtry do wody na kran montuje się 
w wylewce baterii (w miejsce zwy-
kłego perlatora), zazwyczaj mogą być 
stosowane w każdej baterii kuchen-
nej. Umożliwiają one filtrację wody 
w dużej ilości, która jest dostępna od 
razu po odkręceniu kranu. Użytkow-
nik może również jednym ruchem 
ręki wybrać opcję woda filtrowana/
woda niefiltrowana. Filtr do wody 
podzlewozmywakowy podłącza się 
bezpośrednio do przyłącza zimnej 
wody wodociągowej i najczęściej 
umieszcza się go w szafce kuchennej 
pod zlewozmywakiem. Dzięki niemu 
możemy zniwelować nieprzyjemny 
zapach oraz wszelkie zanieczysz-
czenia w wodzie. Tego typu filtry 
mają większą wydajność niż modele 
na kran, ale są też od nich droższe. 
Do filtrów podzlewozmywakowych 
najczęściej dołączona jest oddzielna 
wylewka.

NA KRANIE  
LUB POD ZLEWEM 

System filtracyjny nakranowy zapewnia 
trzy strumienie wody: filtrowana woda, 
woda niefiltrowana, strumień prysznico-
wy wody niefiltrowanej; jest łatwy do 
czyszczenia, On Tap, Brita/Leroy Merlin

Nowoczesne rozwiązanie dla osób niezainteresownych 
wymianą swojej dotychczasowej baterii kuchennej, a jednocześ-
nie pragnących korzystać z wody filtrowanej, płynącej prosto 
z kranu, zestaw filtrujący My Pure P1, Brita/Leroy Merlin

Mała, podzlewozmywakowa stacja uzdatniania wody 
pitnej  – usuwa zanieczyszczenia stałe i poprawia smak 
oraz zapach wody, zapobiega niszczeniu instalacji wodnej 
i armatury, Klarwod/Leroy Merlin

CZĘSTO, ABY OKREŚLIĆ PROBLEM Z JAKOŚCIĄ WODY, MUSIMY 
WYKONAĆ BADANIA NA WŁASNĄ RĘKĘ. W TYM CELU MOŻNA 
SKORZYSTAĆ Z USŁUG STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, 
KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W WIĘKSZOŚCI MIAST POWIATOWYCH.

Bateria kuchenna, która zamienia lokalną wodę w jej lepszy 
wariant: wodę filtrowaną, schłodzoną, niegazowaną, lekko 
gazowaną lub gazowaną. Szybko i wygodnie – wystarczy 
nacisnąć przycisk na uchwycie, Grohe Blue Home, Grohe

Bateria z podłączeniem do filtra wody; 
wysoka wylewka jest bardzo wygodna, 
umożliwia napełnianie wodą wysokich 
wazonów i konewek, ułatwia mycie warzyw, 
naczyń czy rąk, a dodatkowo łatwo się czyści 
i została wyposażona w aerator napowie-
trzający strumień, Aster, Deante
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Dzbanek filtrujący formą przypomina 
klasyczny plastikowy dzbanek na na-
poje. Zazwyczaj ma prostą, wykonaną 
z tworzywa sztucznego konstruk-
cję, składającą się z zewnętrznego 
i wewnętrznego pojemnika oraz 
zainstalowanego między nimi filtra 
węglowego. To właśnie on jest odpo-
wiedzialny za filtrowanie wody. Cały 
proces polega na napełnieniu cieczą 
z kranu górnego pojemnika. Zamon-
towany filtr usuwa z wody wszelkie 
zanieczyszczenia i niweluje przykry 
zapach, a następnie przepuszcza ją 
do wewnętrznej komory. Tak przefil-
trowana woda może być spożywana 
bezpośrednio z dzbanka. Ponadto 
z racji szczelnej konstrukcji w żadnym 
momencie nie dochodzi do mieszania 
się wód. Zamontowany filtr wyła-
puje nawet najmniejsze cząsteczki 
zanieczyszczeń. Co więcej, przyczynia 
się również do zmniejszenia ilości 
kamienia, osadzającego się na dnie 
czajnika.

Z DZBANKA 

Filtr do wody pitnej montowany pod 
kranem dokładnie oczyszcza wodę  
m.in. z wirusów, bakterii, chloru, 
cyst i osadów, EcoWater EPS-1000,  
EcoWater

System filtrujący wodę kranową redukuje twardość wody oraz niweluje smak 
i zapach chloru; wyposażony jest w elektroniczny, inteligentny wskaźnik LED 
wymiany wkładu filtrującego, system Flow Comfort, Dafi

Dzbanek z filtrem do wody to ekologiczne rozwiązanie, gdyż ograniczamy 
kupowanie wody w plastikowych butelkach; ten ma dużą pojemność (8,2 l) 
i kształt umożliwiający umieszczenie go w lodówce, Flow, Brita/Leroy Merlin

Wygodna, uchylna klapka wlewu wody 
umożliwia nalewanie bez zdejmowania 
pokrywy; elektroniczny wskaźnik 
przypomina o konieczności wymiany 
wkładu filtrującego co cztery tygodnie; 
można myć w zmywarkach, Marella XL 
Plus, Brita/Leroy Merlin
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AQUATAP  w Czterech Kątach PROMOCJA

Dostarczana do domów i miesz-
kań woda wodociągowa jest od-
powiednio uzdatniona i spełnia 

normy wody pitnej, co oznacza, że może 
być bezpiecznie spożywana. Zdarza się 
jednak, że nie do końca odpowiada nam 
jej smak lub zapach. Często wyczuwalny 
jest chlor używany do dezynfekcji wody. 
Wątpliwości dotyczące picia wody prosto 
z kranu wiążą się niekiedy z obawą jej 
wtórnego zanieczyszczenia podczas dro-
gi, jaką pokonuje od czasu opuszczenia 
zakładu uzdatniania do momentu, kiedy 
trafia do punktów poboru w domu czy 
mieszkaniu. W związku z tym wiele osób, 
które mają dosyć dźwigania ciężkich 
zgrzewek wody w plastikowych, nieeko-
logicznych butelkach i płacenia za nią 
kilkaset razy więcej niż za wodę z wodo-
ciągów, decydują się na jej filtrację w do-
mowych warunkach. W takim przypadku 
sprawdzonym rozwiązaniem jest montaż 
filtra podzlewozmywakowego. 

JAK DZIAŁA FILTR 
PODZLEWOZMYWAKOWY?

Filtr do wody pitnej AquaTap to niewiel-
kie urządzenie, które poprawia walo-
ry smakowe i zapachowe wody pitnej 
i usuwa z niej zanieczyszczenia mecha-
niczne, osady, ołów, cysty oraz pozo-
stałości leków i chemikaliów takich jak 

Filtr podzlewozmywakowy AquaTap to sprawdzony sposób na poprawę 
smaku i zapachu wody oraz usuwanie z niej różnych zanieczyszczeń. 
Co decyduje o jego przewadze nad innymi popularnymi sposobami 
filtrowania wody w domu?

www.aquahome.pl

pestycydy czy herbicydy. Znajdujący się 
w nim wkład filtracyjny zatrzymuje za-
nieczyszczenia do 5 mikronów (grubość 
ludzkiego włosa wynosi ok. 100 mikro-
nów). AquaTap filtruje wodę na bieżą-
co, dzięki czemu po odkręceniu kranu 
mamy od razu do dyspozycji gotową do 
picia, smaczną wodę. Co ważne, filtr za-
chowuje w wodzie wszystkie minerały, 
dzięki czemu nie musimy obawiać się, że 
po filtracji jest „wyjałowiona”. 

ALTERNATYWA DLA 
DZBANKÓW FILTRUJĄCYCH 

Woda przefiltrowana w dzbanku nie po-
winna stać zbyt długo. Zwykle jednak 
nalewamy jej więcej niż chcemy jedno-
razowo wypić, ponieważ jej przefiltro-
wanie w taki sposób trwa dość długo. 
Korzystanie z dzbanków filtrujących 
nierzadko bywa też uciążliwe z uwagi na 
konieczność dość częstej wymiany filtra 
– średnio co 14-30 dni lub po uzdatnie-
niu 100-150 l wody. Montaż filtra podz-
lewozmywakowego pozwala korzystać 
ze smacznej, przefiltrowanej wody do pi-
cia, bez konieczności jej przechowywania 
– jest dostępna w każdej chwili po od-
kręceniu kranu. Wkład filtra AquaTap wy-
mienia się średnio co 6-12 miesięcy lub 
po uzdatnieniu 7 500 l wody, co również 
przemawia na korzyść tego rozwiązania. 

UŻYTKOWANIE FILTRA WODY 
PITNEJ 

Korzystanie z filtra podzlewozmywa-
kowego jest również bezproblemowe 
– AquaTap nie powoduje spadków ci-
śnienia wody, a wymiana wkładu zajmu-
je kilka sekund. Niewielkie wymiary filtra 
i brak zbiornika sprawiają, że można go 
umieścić praktycznie w każdej szafce ku-
chennej: pod zlewem lub w szafce obok. 
Dzięki temu sprawdzi się bardzo dobrze 
nie tylko w domach, ale przede wszystkim 
w mieszkaniach, także tych niewielkich, 
gdzie często ważny jest każdy centymetr 
wolnej przestrzeni. Co ważne, korzystanie 
z filtra nie wymaga montażu dodatkowe-
go kranu na przefiltrowaną wodę – moż-
na z niej korzystać od razu po podłącze-
niu filtra, bez konieczności wykonywania 
dodatkowych przeróbek w obrębie zlewu. 
Użytkowanie filtra AquaTap jest nie tylko 
wygodne, ale i oszczędne. Koszt przefil-
trowanej wody pitnej z kranu jest bowiem 
nawet kilkanaście razy mniejszy niż zakup 
wody butelkowanej.

Dlaczego 
warto 
zamontować 
filtr AquaTap?

Wymiana wkładu 
w filtrze AquaTap 
jest bardzo łatwa 
i trwa zaledwie 
kilka sekund.
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WYKAŃCZAMY I REMONTUJEMY  Garderoba 

na swoim 
miejscu

OpracOwanie: EWA STROIK  zdjęcia: PRODUCENCI

ajwygodniej jest zaplanować garderobę na 
etapie projektu mieszkania lub w momencie 
stawiania ścianek działowych. Jeśli zechce-

my zaaranżować ją w gotowym wnętrzu, zawsze będzie to 
równoznaczne z rezygnacją z fragmentu sypialni lub koryta-
rza. I choć może to spowodować wrażenie, że nasza prze-
strzeń się kurczy – to tylko złudzenie. Miejsce wolne od 
masywnych szaf i sterty ubrań prawdopodobnie wyda się 
większe. Dodatkową ścianę można zaś wykorzystać w różny 
sposób, na przykład montując na niej telewizor. 
Otwarta czy zamknięta garderoba? Oto kolejne ważne py-
tanie, które trzeba sobie zadać, urządzając taką przestrzeń. 
Półki zamknięte drzwiami przesuwnymi to rozwiązanie dla 
zabieganych, ale jest to też opcja droższa, ponieważ należy 
zainwestować we fronty. Otwarta garderoba sprawdzi się 
natomiast w przypadku osób, które lubią porządek i nie mają 
problemów z jego utrzymaniem. 

Właściwie zaaranżowana 
garderoba pozwala zaoszczędzić 

sporo czasu każdego dnia. 
W końcu każdy wie, ile tracimy go 

w poszukiwaniu odpowiedniego 
stroju. Jak urządzić funkcjonalną 
garderobę, dzięki której zawsze 

będziemy mieć porządek?

N

WSZYSTKO 
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Jeśli mamy możliwość, by jedno 
pomieszczenie przeznaczyć na 
garderobę, to zdecydujmy się na 
takie rozwiązanie. Wszystkie ubrania 
i tekstylia zgromadzimy wtedy 
w jednym miejscu i nie będziemy 
musieli ustawiać szaf w innych 
pokojach. Osobna garderoba pozwala 
zachować ład i porządek, ogranicza czas 
przeznaczony na poszukiwanie ubrań, 
gwarantuje łatwy dostęp do wszystkich  
rzeczy, może pomieścić również deskę 
do prasowania, żelazko czy odkurzacz. 
Dzięki temu wszystko będzie pod ręką. 
Minimalna powierzchnia garderoby 
powinna wynosić 3,5-4 m2. Oczywiście 
jeśli będzie większa, zmieści więcej 
odzieży oraz innych przedmiotów, 
a przy tym korzystanie z niej będzie 
wygodniejsze. 
Ważny jest też przemyślany rozstaw 
mebli. Najlepiej, jeśli odległość 
pomiędzy dwiema szafami o głębokości 
ok. 60-70 cm, usytuowanymi na 
dwóch równoległych ścianach, 
wynosi od 100 do 150 cm. Dzięki 
temu zapewnimy sobie swobodne 
korzystanie z garderoby i łatwy dostęp 
do ubrań jednocześnie dla dwóch osób. 

Taki dystans warto zachować również 
pomiędzy ścianą a szafą  
– jeśli zabudowa ma znaleźć się tylko 
po jednej stronie. Jeśli garderoba jest 
odpowiednio duża, można wstawić 
do niej wygodny puf, fotel lub wolno 
stojące lustro. Warto zadbać też 
o odpowiednią wentylację wnętrza 
– jest to istotne dla prawidłowej 
cyrkulacji powietrza oraz zachowania 
świeżości przechowywanych rzeczy. 

LUKSUS ODDZIELNEGO POMIESZCZENIA

Garderobiana wyspa – ten wyjątkowy 
element to nie tylko dodatkowa strefa 
przechowywania rzeczy osobistych jak 
portfel czy okulary, to także nowy 
sposób eksponowania przedmiotów 
– zegarków lub biżuterii. W jej 
wydzielonej części można trzymać 
prasę, książki  perfumy, Komandor

Funkcjonalność garderoby 
zapewniają nwoczesne 
rozwiązania – pełen wysuw 
szuflady, cichy domyk, odpo-
wiedni udźwig, dobrej jakości 
materiały, ernestrust

Garderoba często sytuowana 
jest na piętrze domu, co 
podkreśla jej  prywatny charak-
ter, wykonanie jej na zamówie-
nie pozwoli zgospodarować 
każdą przestrzeń, Zajc, realiza-
cja EV Architects

W osobnym pomieszczeniu możemy 
zaprojektować garderobę otwartą 
– doskonale widzimy wtedy 
zawartość szaf i łatwo możemy 
wybrać ubrania; zwykle korzystają  
z niej tylko domownicy, dzięki 
czemu idealny porządek nie zawsze 
musi być...idealny, Ikea
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WYKAŃCZAMY I REMONTUJEMY  Garderoba 

Aby korzystanie z garderoby było 
wygodne, warto podzielić ją na po-
szczególne strefy, a także wyposażyć 
w funkcjonalne akcesoria. Idealnym 
rozwiązaniem jest wykonanie zabu-
dowy na wymiar, dzięki czemu można 
maksymalnie i praktycznie wykorzystać 
każdy centymetr dostępnej przestrzeni, 
a także wmontować wszelkie elementy 
wysuwne, wieszaki i drążki. W za-
leżności od wizji projektowej, można 
pozostawić otwarty mebel lub zamon-
tować w nim fronty przesuwne czy 
uchylne, które przysłonią i zabezpieczą 
przechowywane rzeczy, wprowadzając 
do wnętrza różnorodność. Ciekawym 
rozwiązaniem jest także wykonanie 
zabudowy w systemie kolumnowym 
lub w systemie rurowym. Takie otwarte 
zabudowy pozwolą na atrakcyjne 
wyeksponowanie rzeczy w gardero-
bie, przy jednoczesnym zachowaniu 
funkcjonalności i swobodnego dostępu 
do ubrań ze wszystkich stron.

SZYTA NA MIARĘ

Z pewnością ciekawie będzie wyglądała szafa w garderobie, w której kolor 
biały pozwoli poczuć się komfortowo i czysto; gładkie powierzchnie frontów 
szafy oraz klarowna powierzchnia białych półek garderoby zapewnią poczucie 
dbałości, czystości i porządku, Komandor

Szklane przegrody to idealny sposób, by subtelnie oddzielić garderobę od 
reszty sypialni; takie rozwiązania sprawdzą się w mniejszych, dobrze oświetlo-
nych pomieszczeniach; otwarta konstrukcja we wnęce sprawia, że pokój jest 
bardziej dynamiczną przestrzenią, Komandor
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Wszystkie potrzebne rzeczy będzie-
my mieć w zasięgu wzroku i ręki, jeśli 
garderobę umiejscowimy w sypialni 
lub, jeżeli mamy dość miejsca, przy 
sypialni. Kiedy decydujemy się 
na niezależną garderobę, dobrze 
ograniczyć do niej dostęp przez 
zastosowanie drzwi uchylnych lub  
przesuwnych. 
Nie zawsze jednak możemy pozwo-
lić sobie na wydzielenie garderoby. 
W takim przypadku dobrze sprawdzi 
się pojemna i dobrze zaplanowana za-
budowa. Praktycznym rozwiązaniem 
jest szafa z drzwiami przesuwnymi, bo 
nie musi panować tu idealny ład i po-
rządek. Jednak rosnącą popularnością 
cieszą się ostatnio otwarte garderoby, 
których nie oddzielają drzwi, a system 
półek i szuflad jest wyeksponowany. 

NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Połączenie eleganckich profili i szkła ma wszechstronne zastosowanie; 
w dużym pomieszczeniu pozwala stworzyć nowe strefy bez optycznego 
pomniejszania całego wnętrza – tym sposobem możemy wygospodarować 
garderobę w naszej sypialni, Komandor

Ten model model został zaprojektowany tak, by miał uniwersalne przeznacze-
nie; to od decyzji użytkownika zależy, czy będzie garderobą typu walk-in 
zamkniętą za szklanymi drzwiami, regałem w szafie wnękowej czy też bibliote-
ką w salonie; maksymalna wysokość zabudowy to 262 cm, Raumplus
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WYKAŃCZAMY I REMONTUJEMY  Garderoba 

W domach, w których metraż nie 
pozwala na zorganizowanie gardero-
by, możemy zdecydować się na szafy 
w zabudowie, zwykle wykonane na 
wymiar. Najczęściej wybierane są szafy 
wnękowe z drzwiami przesuwnymi 
w samej sypialni, ale mogą też znaleźć 
się w innych pomieszczeniach. Ich 
wnętrza możemy wyposażyć niemal tak 
kompleksowo jak garderoby. Separa-
tory na biżuterię, wysuwne wieszaki 
na spodnie; pantografy, czyli drążki 
obniżające wieszaki; różnych rozmiarów 
ażurowe koszyki i szuflady  
– wszystko to można dowolnie konfi-
gurować. Mebel na zamówienie jest też 
optymalnym wyborem w przypadku 
miejsca pod skosami. W przypadku 
szafy warto przemyśleć wybór drzwi  
– te w klasycznym wydaniu – uchylne, 
z obramowaniami, okleiną lub lakierem, 
lustrem tradycyjnym albo postarzanym, 
czy może z nowoczesną ekstrawagan-
cką tapetą lub grafiką, zawsze dodadzą 
wnętrzu charakteru. 

SZAFA JAK 
GARDEROBA

Obecnie możemy nie tylko 
wygodnie dobrać wymiary 
szaf do wymogów danego 
wnętrza, możemy również 
wybrać kolorystykę czy 
rodzaj wykończenia, co 
pozwala idealnie dopaso-
wać mebel do aranżacji 
sypialni – tak, by stworzyć 
przestrzeń sprzyjającą 
odpoczynkowi,
Komandor

Narożna szafa we wnęce 
nie tylko zapewni wiele 
miejsca do przechowywa-
nia, ale również sprawi, że 
pomieszczenie będzie 
prezentować się harmonij-
nie; odpowiednie zorgani-
zowanie jej wnętrza (półki, 
drążki na wieszaki) 
pozwoli na wygodny 
dostęp do wszystkich 
naszych kreacji, 
Komandor

Świat dziecka i jego pokój rządzą się innymi prawami– panuje tu „kreatywny 
porządek” oraz wyjątkowy klimat – szafa, za której drzwiami można ukryć 
prawie wszystko, to rozwiązanie idealne; niecodzienny wygląd frontów jest  
w tym przypadku podstawą wystroju wnętrza, Komandor
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Dobrze rozplanowana garderoba to 
rozwiązanie wielu codziennych prob-
lemów i oszczędność czasu. Ubrania 
i akcesoria będą nie tylko odpowiednio 
wyeksponowane, 
ale także nie będą 
się gniotły, dzięki 
czemu po wypra-
sowaniu pozostaną 
gładkie i gotowe 
do założenia. 
Podstawowym 
elementem gar-
deroby są półki. 
Warto wybrać 
takie, które umoż-
liwią maksymalne 
wykorzystanie 
przestrzeni szafy i pozwolą na perfek-
cyjną organizację nawet w niewielkich 
mieszkaniach, np. modele do stoso-
wania w szafach z drzwiami uchylnymi 
lub przesuwnymi, a także w otwartej 
zabudowie. Zaletą jest także możliwość 
wysuwania, dzięki czemu zyskujemy 
łatwy dostęp nawet do ubrań, które są 
schowane w głębszej części gardero-

by. Dobre są półki, w których liczbę 
poziomów oraz wysokość odstępów 
między nimi można wybierać w zależ-
ności od indywidualnych potrzeb – to 

idealne miejsce na 
buty lub akcesoria 
do pielęgnacji. Aby 
zachować gładkość 
wyprasowanych 
tkanin, warto po-
myśleć o systemie 
wieszaków, które 
można wysuwać 
na zewnątrz szafy, 
by mieć swobodny 
dostęp do drążków. 
Gdy zabudowa 
sięga sufitu, warto 

sięgnąć po wsparcie w postaci lekkiej 
i poręcznej drabinki, która jednocześnie 
nie zajmie wiele miejsca. Do prze-
chowywania pościeli czy ręczników 
najlepiej wybrać półki i szuflady wyko-
nane z drutu (np. kosze). Odpowiednie 
wkłady i systemy organizacji pozwolą 
nam utrzymać w ładzie m.in. skarpetki, 
bieliznę, krawaty i paski. 

DOBRA ORGANIZACJA TO PODSTAWA

Jak oświetlić garderobę?
Pomysł na garderobę dopracowaną pod względem ergo-
nomii jest połową sukcesu. Jednak bardzo ważnym ele-
mentem, który domyka projekt, jest oświetlenie. Światło 
w garderobie nie powinno być ani za słabe, ani za mocne. 
Jeśli garderoba ma spory metraż, zamontujmy lampę 
wiszącą i kilka wspomagających świateł punktowych lub 
listew. W każdym innym przypadku doskonale sprawdzą 
się lampki halogenowe umieszczone w gzymsach, a także 
obrotowe reflektorki na suficie, które kierują strumień 
światła do wnętrza. Żeby wspomóc główne źródło świat-
ła, a przy tym ułatwić sobie poszukiwania idealnego stro-
ju, warto dodatkowo podświetlić wnętrze, na przykład za 
pomocą taśm LED, lampek samoprzylepnych zasilanych 
baterią lub oświetleniem wmontowanym w drążki na 
wieszaki. Warto wykorzystać profile LED, które z jednej 
strony ułatwią orientację w garderobie, a z drugiej stwo-
rzą bardzo ciekawy, dekoracyjny efekt.

Półki na obuwie, wieszaki na 
spodnie, szuflady np. na ręczniki – 
to wyposażenie garderoby sprawi, 
że wszystkie rzeczy będą się 
nienagannie prezentować, a my 
zawsze będziemy wiedzieć, gdzie się 
znajdują, Rejs

Bardzo funkcjonalne wyposażenie 
garderoby – półka z miejscem 
do przechowywania mniejszych 
przedmiotów, połączona z wiesza-
kiem np. na paski czy apaszki,
Peka

Lampa z montażem magnetycznym, 
Yeelight Closet Light 40 cm

Lampka do szafy z czujnikiem ruchu,  
Yeelight Closet Light 60 cm
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Urządzasz mieszkanie?
Szukasz pomysłów  
na piękne i modne 
wnętrza?

Zapraszamy na domosfera.pl
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 Wiosenne  

PORZĄDKI
TeksT: EWA STROIK  zdjęcia: PRODUCENCI

łuższe dni korzystnie 
wpływają na naszą we-
wnętrzną motywację. 

Początek wiosny to czas, kiedy mamy 
ochotę wyjść z zimowej stagnacji i ru-
szyć do działania. Sezonowe porządki 
to nie tylko standardowe odkurza-

To wspaniała okazja, by gruntownie sprzątnąć mieszkanie, schować 
rzeczy używane zimą, posegregować produkty, a być może także 

do metamorfozy wnętrz i nowej organizacji przestrzeni.  

nie i mycie podłóg, ale i prawdziwe 
rewolucyjne sprzątanie w kuchni, 
łazience, pokojach i w szafach. To 
także czas, w którym trzeba zerwać 
z popularnym „przyda się” i zachować 
rzeczy tylko naprawdę potrzebne. 
Takie gruntowne porządki dobrze 

Jest szufladą, podestem, a dla dzieci 
siedziskiem. Podest pomoże sięgnąć 
rzeczy z górnych półek i wytrzyma 
obciążenie do 150 kg, rozwiązanie 
cokołowe Space Step, Blum

D jest zaplanować i podzielić na etapy, 
najlepiej zapisać poszczególne cele. 
Zanim zabierzemy się do pracy, warto 
też sprawdzić, czy mamy wszystkie 
niezbędne przybory: ścierki, worki, 
kartony, środki czyszczące, sprawne 
urządzenia do sprzątania. 
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Jeśli chcemy, by kuchnia lśniła czy-
stością, a do tego była funkcjonalna 
i wygodna, to musimy wykonać sporo 
prac. Na początek – mycie okien. Nie 
sprowadza się ono do umycia samych 
szyb, warto także dokładnie oczyścić 
ramy. Można zastosować delikatny pre-
parat na bazie składników powierzch-
niowo czynnych, ale należy uważać na 
to, czym czyści się ramy. Ostra strona 
gąbki może porysować plastik. Kolejny 
krok to umycie szafek kuchennych 
wewnątrz i na zewnątrz – do tego 
wystarczy woda z lekkim detergentem, 
np. płynem do mycia naczyń, a także 
umycie glazury. Przed czyszczeniem 
zlewu natomiast warto zwrócić uwagę 
na materiał, z jakiego jest wykonany. 
Stal, kamień i emalię czyści się nieco 
innymi środkami. Do mycia zmywar-
ki warto zastosować preparaty do 
regularnego czyszczenia tych urządzeń. 
Jeśli w konkretnym modelu można 
wypiąć filtry, dobrze je wyjąć i dokład-
nie oczyścić. Przed umyciem i rozmro-
żeniem lodówki należy ją odłączyć 
od prądu i wyjąć wszystkie produkty. 
Szklane półki i plastikowe wyjmowane 
elementy można umyć w płynie do 
mycia naczyń. Nie wszystkie lodówki 
wymagają rozmrażania, ale czasem, 
zwłaszcza w momencie, kiedy nie ma 
w niej dużych zapasów, można wymyć 
szuflady zamrażalnika. Pamiętajmy też 
o pozbyciu się kurzu z górnych partii 
pomieszczenia, m.in. kloszy oświet-
leniowych. Koniecznie posegregujmy 
produkty – może wkazana będzie  
nowa organizacja szafek kuchennych.

SPRZĄTANIE KUCHNIOdkurzacze do okien 
mają coraz większe 
grono fanów, sprawdzą 
się także w przypadku 
mycia płytek, szklanych 
mebli czy luster, z ich 
pomocą usuniemy też 
rozlany płyn np. z blatu, 
Leifheit

Nawet miejsce pod zlewem możemy w pełni wykorzystać, korzystając z odpowied-
nich szafek; można przechowywać tu pojemniki do segregacji śmieci czy środki 
czystości; szuflada zlewozmywakowa Tandembox, Blum

W czasie porządków przejrzyjmy nasze 
zapasy – dzięki szufladom z pełnym 
wysuwem nawet te przechowywane 
w najgłębszym narożniku są łatwo 
dostępne; produkty można wyjmować 
z trzech stron – z lewej, z prawej oraz 
od przodu, Cargo Space Tower, Blum

W kuchni ważna jest dobra 
organizacja – możemy o nią zadbać, 

robiąc gruntowne porządki.  
W tym koszu mamy możliwość 

zamontowania przegród do organiza-
cji wewnętrznej; kosz boczny na 

ręczniki, Variant Multi, Rejs
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Porządki na większą skalę powinny też objąć segregację 
żywności w szafkach kuchennych, np. dokładne sprawdzenie 
dat ważności i świeżości produktów. Artykuły sypkie bywają 
doskonałą pożywką dla insektów domowych – takie, w któ-
rych pojawiły się robaki, należy koniecznie wyrzucić. Takie 
produkty, jak kasza, ryż, makaron, płatki, cukier i przyprawy 
dobrze jest wsypać do szczelnie zamykanych pojemników. 
To dobry moment na ponowne ułożenie produktów, a także 
garnków, talerzy, urządzeń, tak by korzystanie z nich nie wy-
magało wywracania wszystkiego w szafkach. Przydadzą się 
ergonomiczne systemy, kosze, półki. Pomyślmy też o ekologii 
– warto zainwestować w specjalne kosze, dzięki którym mo-
żemy segregować odpady, czy w młynki podzlewowe. Nawet 
w najmniejszej kuchni znajdzie się miejsce do segregowania 
śmieci, jeśli właściwie ją rozplanujemy. Dobierzmy kosze tak, 
aby największy z nich był przeznaczony na śmieci, których 
jest najwięcej – najczęściej będą to resztki jedzenia lub 
plastik. Zadbajmy o to, aby pojemnik na odpadki organiczne 
znajdował się jak najbliżej strefy zmywania. Dzięki temu nie 
będziemy marnować czasu na chodzenie z talerzami do kosza 
i dopiero do zlewozmywaka czy zmywarki.

PORZĄDEK I EKOLOGIA

W momencie otwierania drzwi tylne 
półki przybliżają się, co zapewnia 
dostęp do zakamarków spiżarni, dzięki 
małym koszykom produkty można 
ułożyć tematycznie, Tandem, Peka

Młynki do odpadów w wielu krajach są 
standardowym rozwiązaniem; 
pozbywamy się w ten sposób 
żywności, która nie może być 
kompostowana, InSinkErator Evolution 
100, Comitor

System segregacji odpadów ma łatwe 
do czyszczenia pojemniki z ergono-
micznym uchwytem; wyróżnia go duża 
przestrzeń na odpadki (26 lub 39 l), 
Blanco Botton Pro, Comitor

Modele z małymi koszami i pokrywka-
mi idealnie nadają się do zbierania 
odpadków bio; zwarta konstrukcja 
zapobiega gromadzeniu się zanieczysz-
czeń, Blanco Select, Comitor

WYKAŃCZAMY I REMONTUJEMY  Wiosenne porządki
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Salon to wnętrze, w którym dobrze byłoby mieć trochę wol-
nej przestrzeni. Dlatego zadbajmy o to, by większość rzeczy 
znalazła swoje miejsce w koszach, koszykach czy sprytnych 
schowkach. Sprawdzą się też pudła, które możemy prze-
chowywać np. na regale. Wydzielmy tu też strefy – część do 
wspólnego spędzania czasu, do czytania, do relaksu. Nawet 
na małej przestrzeni można także znaleźć miejsce dla siebie. 
Przesuńmy kilka mebli, żeby móc rozłożyć matę i stworzyć 
kącik np. do medytacji.
W czasie wiosennych porządków w salonie dokładnie 
wymyjmy rośliny i donice. Warto sięgnąć po nowe oprawy, 
które nieco odmienią wygląd i wystrój wnętrza. Odkurzmy 
też książki i bibeloty. Wszystkie naczynia szklane i kryształo-
we można zamoczyć w misce wypełnionej wodą z płynem 
do naczyń. Delikatne zakurzenie wystarczy usunąć tkaniną 
spryskaną płynem do mycia szyb. Trzeba też wyprać meble 
tapicerowane i wszystkie tekstylia – koce, poduszki, narzuty, 
zasłony. 

UPORZĄDKOWANY SALON

Zdecydowanie łatwiej jest utrzymać 
porządek w domu, kiedy każda rzecz 
ma w nim swoje miejsce – ta zasada 
dotyczy też salonu, meble Vox/Galeria 
Wnętrz Domar

W szafie przesuwnej możemy ukryć nie tylko mniejsze 
przedmioty, lecz także telewizor; dzięki takiemu rozwiązaniu 
salon wyda się bardziej przestronny i zawsze bedzie panował 
tu porządek, Komandor

Nic tak dobrze nie pomaga zacho-
wać porządku jak kosze, w których 
schowamy wszystko, co robi bałagan 
samo z siebie – sprawdzą się w 
każdym pomieszczeniu, Jysk
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Odkurzanie to czynność, którą wykonujemy systematycznie, 
lecz najczęściej odkurzamy tylko podłogi. Gruntowne porząd-
ki powinny jednak objąć znacznie więcej. Ważne jest odku-
rzenie wszystkich mebli tapicerowanych. Gromadzi się w nich 
bardzo dużo kurzu, którego nie widać. Jest to jednak realne 
siedlisko roztoczy. Trzeba je koniecznie porządnie i regularnie 
odkurzać, najlepiej odkurzaczem z dużą siłą ssącą. Przydatna 
jest też funkcja trzepania, którą mają niektóre odkurzacze. 
Ta sama zasada dotyczy również materacy – trzeba je 
odkurzać jak najczęściej, a wiosną szczególnie warto zadbać 
o gruntowne wyczyszczenie materaca. 
Pozbądźmy się też kurzu z zasłon i firan. Zdejmowanie 
i pranie to absolutna konieczność przynajmniej raz na miesiąc 
– nie tylko wiosną. Na pionowych powierzchniach także 
może osiadać niewielka ilość kurzu, a na ścianach dodatkowo 
często pojawiają się różnego rodzaju plamy i zabrudzenia. 
Wiosna to dobry moment, żeby dokładnie odkurzyć ściany 
i sufit – przyda się odkurzacz z długą rurą lub małe poręczne 
sprzęty, którymi można wygodnie sięgnąć do wszelkich zaka-
marków i kątów. Po odkurzaniu można umyć ściany, żeby je 
odświeżyć. Ważne jest też wyczyszczenie żyrandoli i karniszy. 
W przypadku trudno dostępnych miejsc dobrze sprawdzi się 
odkurzacz z precyzyjną końcówką.

BEZ ŚLADU KURZU

Lekkim bezprzewodowym odkurza-
czem (ręczny i pionowy w jednym 
urządzeniu) odkurzymy dokładnie 
każdy zakamarek domu, 
Joran PET Turbo, Amica

Moc pary i mikrofi-
bry usuwa nawet 
uporczywy brud 
i tłuste ślady; zabija 
nawet do 99,9% 
bakterii oraz 
wirusów, mop 
parowy 
Vileda 
Steam 
Plus, 
Vileda

Inteligentna technologia umożliwia 
mapowanie otoczenia, aby skutecznie 
i dokładnie posprzątać dom; 
z łatwością usuwa kurz, brud czy sierść 
zwierząt, linia Life Simplified, Gorenje

Przednie lampki LED 
na dyszy podłogo-
wej oświetlają 
przestrzeń pod 
meblami, poprawia-
jąc widoczność 
sprzątanych miejsc, 
H-FREE 500 Plus,
Hoover

W odkurzaniu może wyręczyć nas 
robot sprzątający; ten wyposażony jest 
w kamerę HD, która pozwala 
na doskonałej jakości transmisję 
obrazu na żywo, Scout RX3, Miele
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Aby codzienna toaleta była przyjemna, w łazience musi być 
czysto. Podstawową czynnością jest wyczyszczenie ceramiki. 
Często pozostają na niej nieestetyczne ślady – na umywal-
ce pozostałości po paście do zębów, a na wannie ślady po 
kolorowych płynach do kąpieli. Ceramika jest materiałem 
trwałym i odpornym na uszkodzenia i zarysowania. Kontakt 
z szorstkimi gąbkami i silnymi detergentami mógłby jednak 
zniszczyć jej powierzchnię. Do czyszczenia ceramiki użyjmy 
delikatnego mleczka, który nie zawiera granulek i innych 
ścierających dodatków. Pamiętajmy też, że na płytkach zbiera 
się osad z mydła oraz kamień z wody, je także usuwać należy 
szmatką z mikrofibry lub miękką gąbką.
Należy odkurzyć płytki, a jeśli podczas sprzątania zauważymy 
na ich powierzchni pozostałości po substancjach plamiących, 
trzeba zmyć powstałe zabrudzenie, aby nie ryzykować od-
barwień powierzchni. Do czyszczenia i pielęgnacji używajmy 
wyłącznie delikatnych środków myjących, bez właściwości 
ściernych, bo mogą spowodować uszkodzenie powierzchni 
płytki. Wyczyśćmy też fugi, bo to miejsce namnażania się 
bakterii. Objawia się to czarnym nalotem, czyli pleśnią, szcze-
gólnie w zakamarkach, na styku podłogi z kabiną prysznicową 
oraz przy umywalce. Alternatywą dla środków chemicznych, 
które mogą podrażniać nasz układ oddechowy jest proszek 
do pieczenia. Nanosimy go na fugi i pozostawiamy na ok. 
30 minut, po czym spłukujemy. Można też zastosować sodę 
oczyszczoną. 

ŁAZIENKA NA BŁYSK

Wiosenne porządki to doskonała okazja, by pomyśleć 
o odświeżeniu wystroju mieszkania. Dzięki niewielkim 
zmianom aranżacji jeszcze bardziej poczujemy 
nadejście nowej pory roku. Nie trzeba wymieniać 
mebli i malować ścian, by poczuć różnicę. Nawet 
drobne zmiany mogą poprawić wygląd mieszkania: 
nowe poszwy na pościel, jaśniejsze zasłony, 
inne obicia tapicerskie... Już jedna nowa roślina 
w dekoracyjnej doniczce nada nowego charakteru 
wnętrzu. Na wiosnę ciemne kolory ustępują miejsca 
jasnym – wystarczy kilka nowych poduszek na 
sofie czy nowa narzuta, żeby w salonie powiało 
wiosną. Cuda mogą też zdziałać dekoracje na ściany 
–  makramy, galerie lustrzane lub wiszące półki, na 
których ustawimy świece lub zdjęcia. Szczególnie 
widoczny w tym sezonie jest trend na ozdobne 
wazony, które przypominają rzeźby. Będą głównym 
dodatkiem dekoracyjnym solo lub z kwiatami. 

Czas na zmianę!

Innowacyjny bioniczny mop zamiata, myje, wyciera i suszy; do 
umycia 100 m podłogi wystarczy zaledwie 1 l wody; podłogę 
można nim dokładnie oczyścić, nie używając żadnych 
detergentów, Hizero

Dodatki w jasnych 
kolorach, nowe lustro 
lub wazon potrafią 
całkowicie odmienić 
wnętrze – dzięki temu 
wiosna zawita 
w naszym mieszkaniu, 
brw.pl 

Środki i metody 
czyszczenia 
dostosujmy do 
sprzątanych 
powierzchni – inne 
będą potrzebne do 
czyszczenia płytek, 
a inne np. do fug czy 
toalety; przydadzą 
się też odpowiednie 
akcesoria, Ikea
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Przepis na 

EFEKTOWNĄ 
ARANŻACJĘ 
EFEKTOWNĄ 
ARANŻACJĘ 
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ecyzja o  zamieszkaniu na stałe w  Polsce po latach po-
bytu za granicą wiązała się dla Edyty z nie lada wyzwa-
niem, jakim był remont mieszkania, do którego wraca-
ła. Większość pomieszczeń wymagała totalnej odnowy, 
a zwłaszcza zalana przez sąsiada łazienka, w której odpa-
dało wszystko. W kuchni wisiały nie zmieniane od 35 lat, 
a tylko malowane farbą olejną szafki oraz płytki ścienne. 
W holu wejściowym renowacji wymagały podziurawio-

ne, poplamione ściany i stare drzwi.
Pełna energii i  otwarta na zaskakujące 
rozwiązania 35-latka, za namową mamy 
– fanki programów telewizyjnych pro-
wadzonych przez architekta Krzysztofa 
Mirucia zgłosiła się do udziału w  jed-
nym z  nich. Inwestorce marzyło się 
oryginalne wnętrze, błyszczące zło-
tem i licznymi światłami, wypełnione 
nastrojem wykreowanym z  pomocą 
ciemnych barw. Projektant i  współ-
pracująca z  nim architektka Anna 
Górka zaplanowali więc kilka od-
ważnych pomysłów aranżacyjnych. 

tekst: EWA STARĘGA ,  
zdjęcia: TVN/MATEUSZ GROCHOCKI I KRZYSZTOF MIRUĆ

PROGRAM 
„ZGŁOŚ REMONT ” 

 MOŻNA OBEJRZEĆ  
NA ANTENIE 

KANAŁU HGTV 
ORAZ  

W PLAYER.PL

Po latach życia za granicą Edyta 
wróciła do Polski. 

Nieremontowane przez ten czas 
nieduże mieszkanie w bloku, które 

dostała od rodziców, niszczało 
i pomału zamieniało się w ruinę. 
Generalnym remontem kuchni, 

łazienki i holu wejściowego zajął 
się architekt Krzysztof Miruć 

i ekipa programu telewizyjnego 
HGTV „Zgłoś remont”. 

P R Z E D

Kuchnia i łazienka przestawiały podobny obraz zniszczenia 

i przestarzałych sprzętów. Uniemożliwiały, a w najlepszym 

wypadku zniechęcały do korzystania. Wymagały 

gruntownej zmiany. 
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GOTOWE meble kuchenne kupione w Leroy Merlin idealnie 
dopasowano do wnętrza. Tworzą układankę szafek i szuflad 
z frontami w kolorze taupe. Modułowe rozwiązania mebli 

pozwalają bez konieczności rujnowania 
całej kuchni zmieniać ich koncepcję 
ułożenia, niczym klocki. A chcąc nadać 
nowy kolor aranżacji, wystarczy drzwiczki 
szafek zastąpić nowymi.

PROJEKTOWANY FRAGMENT 
MIESZKANIA 19 m2

Przedmiotem prac była powierzchnia 
19 m², obejmująca hol wejściowy, ła-
zienkę i kuchnię.

Nowa kuchnia zyskała wygląd nowoczesnego wnętrza 
z dodatkową funkcją jadalni w specjalnie zaaranżowanym 
do tego zakątku. W pomieszczeniu o kształcie prostokąta 
projektant umieścił zabudowę meblową z  szafek modu-
łowych, zakupionych w  markecie budowlanym. Zostały 
ustawione w kształcie litery L. Na krótszym boku, zaraz po 

R E M O N T

Pomiędzy szafkami kuchennymi ułożono mozaikę w kolorze złota. Jest wykonana ze stali nierdzewnej, 
w formie drobnych elementów w dwóch wariantach 
– matowych, szczotkowanych oraz błyszczących. Umieszczone na specjalnej siatce poszczególne fragmenty 
układanki ułatwiają jej montaż. Dzięki plastrom nie trzeba 
ciąć pojedynczych elementów, a jedynie siatkę, na której 
są umieszczone.

JadalniaKuchnia

Hol wejściowy

Łazienka
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DEKORACJE okienne od Berezzino i ozdobne lamele tworzą 
miłe tło dla kącika jadalnianego. Obok stołu stanęły szykowne 
krzesła od Design Town, a całości dopełniają, zawieszone na 
różnych wysokościach, złote lampy od 4concepts.

lewej stronie od wejścia do pomieszczenia znalazła się 
wysoka zabudowa, skrywająca lodówkę i pralkę. Na dłuż-
szym boku zamontowano dolne i górne szafki, pomiędzy 
którymi ścianę zdobi przyciągająca uwagę złota mozaika. 
Elegancka czerń blatu i spodu szafek wiszących potęguje 
wrażenie szykownej, migoczącej złotem aranżacji. Na-
przeciwko, pod ścianą, zmieścił się nietypowy dwuczęścio-
wy regał. Tworzy go przeszklona witryna i otwarte półki.  
W drugim końcu kuchni, pod oknem, zaaranżowano ką-
cik jadalniany w  zaskakującej oprawie. Strefę tę wyzna-
cza wyraźnie „brama” lameli płynnie przechodzących 
ze ściany na sufit i dalej na kolejną ścianę. Pionowe linie 
dekoracji ściennej uzupełniają zasłony okienne, których 
miękko układające się fałdy powtarzają wertykalny kie-
runek ozdobnych listew. Na środku tak wymodelowanej 
scenerii stanął stół i  granatowe, obite welurem krzesła  

R E M O N T

Ozdobne lamele wyznaczają strefę jadalnianą, tworząc 
przytulny klimat wydzielonego, małego wnętrza. Powstały 
w pracowni Rog-Szym. Stolarze umieścili na czarnej, 
laminowanej płycie meblowej poszczególne deszczułki  
w odstępach około 4 cm i całość zamontowali na ścianach 
oraz suficie. Listewki zostały przygotowane, w tym samym 
co szafki kuchenne i drzwi w holu, kolorze taupe.

PRZESZKLONY, dwu-
częściowy mebel, podobnie 
jak stół, wykonał artysta 
rzeźbiarz Mateusz Łagowski 
we współpracy z pracownią 
stolarską Rog-Szym. Witryna 
i regał z otwartymi półkami 
powstały ze stalowej 
konstrukcji, półek i drzwiczek 
z grafitowego szkła oraz 
pleców zrobionych z luster, 
które dają efekt zdwojenia. 
Całość oświetlają zamonto-
wane w środku listwy LED.
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WYKAŃCZAMY I REMONTUJEMY  Zgłoś remont 

z dodatkiem obowiązkowego złota. Złoto zawisło też nad 
blatem stołu – dwie, umieszczone na różnych wysokoś-
ciach błyszczące lampy zamykają starannie wypracowaną 
kompozycję.
Z  kuchni do łazienki prowadzi całkowicie odmieniony 
korytarz. Krzysztof zaplanował w nim wymianę wszyst-
kich drzwi wewnętrznych. Wybrał błyszczące metalicz-
ną powierzchnią, gładkie tafle w kolorze taupe (bardzo 
modna obecnie mieszanka szarości i beżów), ale z czar-
nymi ościeżnicami. Połyskliwa czerń framug dodaje 
elegancji i  świetnie wygląda na tle grafitowych ścian. 
W holu błyszczy także lustro w lustrzanej ramie i towa-
rzyszące mu kinkiety. Na podłodze, tak jak i w kuchni, 
architekt zaplanował montaż wygodnych w codziennym 
użytkowaniu płyt kompozytowych imitujących drewno. 
Z łazienki usunięto stare wyposażenie i odpadające płytki. 
Wannę zastąpiono dużą kabiną prysznicową. Na ścianie 
z umywalką i toaletą powstała zabudowa meblowa z szaf-
kami. A wszystko to w niesamowitej, błyszczącej i ciem-
nej zarazem aranżacji. Wnętrze kabiny wykończono przy 
pomocy wielkoformatowych płyt wyglądem przypomina-

R E M O N T

W korytarzu i w kuchni ułożono podłogę kompozytową 
marki Joka, która imituje drewno. Produkt nie zawiera PVC 
i plastyfikatorów. Jest wykonany z naturalnych surowców. 
W dotyku sprawia wrażenie ciepłej powierzchni, po której 
przyjemnie się chodzi – jak po drewnie. Strukturę drewna 
czuć tu na poszczególnych panelach. Podłoga nie chłonie 
wody i jest odporna na uszkodzenia. 

W WYKOŃCZONEJ lustrem ścianie i wiszącym na niej 
grzejniku, który ma także formę lustra, odbija się cała zabudowa 
meblowa z umywalką i toaletą z naprzeciwka. Lustra przygoto-
wały firmy MCJ design i Twoje Szkło Grzegorz Sokalski.

DRZWI w korytarzu wymieniono na skrzydła DRE 
wykończone połyskującym laminatem z efektem lustra. 
Mają metaliczny odcień koloru taupe. Hol dekoruje także 
lustro w lustrzanej ramie Modica-Art, kinkiety od Belldeco 
oraz konsola autorstwa Mateusza Łagowskiego.
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jących starą, zardzewiałą blachę. Ścianę z szafką umywal-
kową i stelażem podtynkowym do WC pokrywa w całości 
płyta meblowa w złotym kolorze. Za częścią płyty kryją się 
praktyczne szafki. Na tle błyszczącej powierzchni dobrze 
prezentują się czarne elementy: ceramika łazienkowa, ba-
terie, rama lustra, przycisk do spłuczki WC, gniazdka elek-
tryczne czy ozdobne, pionowe listwy i uchwyty meblowe. 
Cała zabudowa odbija się w lustrach zamontowanych na 
ścianie naprzeciwko. Sięgające sufitu tafle powiększają 
optycznie całą łazienkę i  nadają jej głębi. Pracuje na to 
nawet zawieszony na ścianie z lustrami grzejnik, którego 
przednia płyta jest również gładką taflą lustra. Aby roz-
jaśnić nieco ciemne pomieszczenie,   czarny sufit został 
oświetlony po obwodzie LED-ami, a na podłodze ułożono 
elegancki, błyszczący, biały gres.  
W mieszkaniu królują zaskakujące, pozornie niepasujące 
do siebie materiały wykończeniowe, ale umiejętnie do-
brane tworzą efektowny, spójny wystrój. Wprowadzają 
klimat nonszalanckiej elegancji, odpowiadającej wy-
obrażeniom Edyty o  niecodziennym, ale jednocześnie 
przytulnym wnętrzu. 

W ŁAZIENCE urządzonej w ciemnych kolorach nie może 
zabraknąć czarnej ceramiki i baterii (marka Omnires). Dzięki 
ciemnym kolorom pomieszczenie wygląda tajemniczo  
i działa wyciszająco.

ŚCIANĘ z umywalką i toaletą zaaranżowano przy pomocy 
nietypowych, bo w złotym kolorze laminatów marki Juan. 
Eleganckie, ładne płyty meblowe skontrastowano z wielkofor-
matowym gresem z Leroy Merlin, który naśladuje skorodowaną 
blachę. Zaskakujący efekt intryguje i stanowi ciekawą kontrpro-
pozycję dla tradycyjnych, bezpiecznych aranżacji łazienkowych.
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URZĄDZAMY I DEKORUJEMY  Wybraliśmy dla Was

1. Lustro Petal,  metal i szkło, śr. 95 cm, westwingnow.pl, 1179 zł 
2. Umywalka GoodHome Surma, ceramika, 48 x 38 cm, 

wys. 13,2 cm, castorama.pl, 168 zł 3. Szafka Enhet, płyta 
meblowa, 60 x 42 cm, wys. 60 cm, IKEA, 288 zł 4. Bateria wannowa Y, wolno stojąca, 

wys. 112 cm, omnires.com, 3754 zł 5. Płytki Carrara Pulpis, ceramika, 29 x 89 cm, 
opoczno.eu, 170,49 zł (mkw.) 6. Dozownik Dropios, kamionka i tworzywo sztuczne,  

21 x 8 cm, home&you, 35 zł 7. Wanna Carrera, wolno stojąca, 170 x 80 cm, wys. 59 cm, 
beliani.pl, 3480 zł 8. Stolik Woood Suus, metal, 35 x 46 cm, bonami.pl, 422 zł   

9. Ręcznik Estera, bawełna, 50 x 90 cm, Salony Agata, 16,99 zł

TANIEJ

Kąpiel 
na wagę 
złota wybór i opracowanie: 

EDYTA JABŁOŃSK
A, 

zdjęcia: PRODUCE
NCI
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Biel i złoto to wyjątkowa para barw, która 
uczyni z łazienki ekskluzywny salon 
kąpielowy. Taki efekt możesz osiągnąć, 
wybierając droższe lub tańsze produkty.

1.  Lustro Sun Ray Kare,  tworzywo sztuczne i szkło, śr. 84 cm, 
sfmeble.pl, 1263 zł 2. Umywalka nablatowa Crea, ceramika, 
50 x 50 cm, cersanit.com.pl, 915 zł 3. Szafka Palace 

Comad, płyta meblowa, 80 x 45 cm, wys. 80 cm, leroymerlin.pl,  481 zł 4. Bateria  
Essence New, wolno stojąca, wys. 78-88,4 cm, grohe.pl, ok. 6000 zł 5. Płytka 
Ambra Bianca, gres, 119,8 x 119,8 cm, tubadzin.pl, 301,97 zł (mkw.)  6. Dozownik 
Lux, marmur, 8 x 17 cm, westwingnow.pl, 139,90 zł  7. Wanna Ariane, wolno stojąca,  
165 x 75 cm, wys. 57 cm, roca.pl, ok. 6636 zł 8. Stolik Iode,  stal, 33 x 46 cm,  
sfmeble.pl, 476,16 zł 9. Ręcznik Luis Bambus, bawełna i bambus, 50 x 90 cm, brw.pl, 
24,99 zł
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DOM
Wiosenny  Wraz ze zmianą pory 

roku przyszedł czas 
na nowe dekoracje. 
Niech świeże barwy 
oraz roślinne 
i wielkanocne 
motywy obudzą 
wnętrze do życia.

oczysta zieleń w słoneczny dzień  
i delikatne barwy pierwszych 
kwiatów to oznaki wiosny, które 
budzą w nas radość. Przenosząc 
je do wnętrza, możemy cieszyć się 
nimi przez cały dzień. Jak stwo-
rzyć pogodny nastrój w domu? 
To proste, wprowadź do wnętrza 
nie tylko kolory wiosny, ale rów-
nież jej symbole – kwiaty, zajączki, 
baranki, kurczaki – wszystko to, 
co kojarzy się z rozpoczęciem 
nowego cyklu w przyrodzie.

tekst: EDYTA JABŁOŃSKA, zdjęcia: PRODUCENCI

S

Zastawa z rysunkiem 
zajączka może zdobić 
stół nie tylko wiosną, 
lecz także przez cały 
rok. westwingnow.pl

1

2
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BIEL I ZIELEŃ
Ta subtelna para wprowadzi do wnętrza spokój i nadzieję. Łatwo ją wkom-
ponować w istniejący wystrój, bo pasuje do wielu innych barw. Dobrze łą-
czy się też z różnymi materiałami, np. z naturalnym drewnem. Te barwy to 
idealny wybór dla osób szukających w domu miejsca na relaks i wyciszenie. 

1. Dekoracyjna piwonia Silk-Ka, tworzywo sztuczne, dł. 57 cm, 
99,90 zł, westwingnow.pl 2. Świeca zapachowa Hedersam, 
szkło, wosk rzepakowy i parafinowy, 9,5 x 9,5 cm, 19,99 zł, 
IKEA 3. Lampa Constance, tkanina i metal, 45 x 100 cm, 
ok. 286 zł, duolla.pl 4. Sztuczna Orchidea, tworzywo  
sztuczne, wys. 23 cm, 34,99 zł, jula.pl 5. Komplet plakatów 
w ramie, papier i drewno, 59 x 47 cm, ok. 510 zł (2 szt.), 
bloomingville.com 6. Świeca Ancient Oakwoods Vellutier, 
szkło i wosk, śr. 9 cm, wys. 11,5 cm, 65 zł, belldecohome.pl 
7. Pojemnik dekoracyjny, ceramika, wys. 13,5 cm, 25,99 zł, 
brw.pl 8. Figurka Arniegg, tworzywo sztuczne, 6 x 15 cm,  
25 zł, home&you 

Wiosna to czas na 
regenerację organizmu, 
dlatego sięgamy po 
bogate w witaminy 
produkty, np. jajka. 
Przyda się do nich ładny 
talerz. home&you

Niewiele potrzeba, by 
w jadalni zawitała 
wiosna, wystarczy na 
stół położyć obrus 
z zielonym akcentem. 
Polontex

3

4

5

6

7 8
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Pełen wigoru z pewnością pobu-
dzi każdego, kto właśnie wiosną 
potrzebuje odrobiny energii. Żółty 
kolor sprawi, że we wnętrzu zapa-
nuje radosny nastrój. Możesz go 
wprowadzić w postaci dodatków 
i dekoracji oraz ciętych kwiatów, 
np. żonkili. 

SŁONECZNA BARWA

Ceramiczna, żółta forma 
do ciasta pięknie 
zaprezentuje się na 
wiosennym stole, 
zwłaszcza w połączeniu 
z kwiatami i innymi 
dekoracjami. bonami.pl

Jeśli chcesz odrobinę 
ożywić wielkanocny 
stół, dodaj do zastawy 
żółty akcent, np. 
filiżanki. Salony Agata

1

2

3
4
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1. Zegar Awa Soso Lemnos, sklejka i szkło, śr. 25,40 cm, 437 zł, fabrykaform.pl 
2. Dzbanek Begonia, kamionka, poj. 1,2 l, ok. 250 zł, bloomingville.com  
3. Kubek Sass & Belle Bohemian Home Mojave, kamionka, poj. 400 ml, 59 zł,  
bonami.pl 4. Świece blokowe LED, wosk, śr. 7,8 cm, 24,99 zł, jula.pl  
5. Tkanina Tama, poliester, szer. 155 cm, 23,17 zł (1 mb), sklep.polontex.com.pl 
6. Plakat Cytryny Positano, papier, 50 x 70 cm, 99 zł, posterstore.pl 7. Wianek 
wielkanocny, tworzywo sztuczne i naturalne, śr. 20 cm, 29,90 zł, Salony Agata  
8. Komplet łyżeczek do herbaty Flower, metal, dł. 12 cm, 119,90 zł (6 szt.),  
westwingnow.pl 9. Tapeta Gałązki Jabłoni Fresco, papier, 0,52 x 10 m, 59 zł, 
tapetuj.pl 10. Componibili Bio Kartell, tworzywo sztuczne, śr. 32 cm,  
wys. 58,50 cm, 860 zł, fabrykaform.pl

Chcesz się budzić 
w wiosennym nastroju? 
Żółta pościel doda ener-
gii nie tylko wnętrzu, ale 
i tobie. westwingnow.pl

Jeśli nie masz pod ręką żółtej 
zastawy ani tkanin lub innych 
ozdób, użyj do dekoracji ciętych 
kwiatów. westwingnow.pl

5 6

7 8

9

10
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WIOSENNA ŁĄKA
O tej porze roku kwiaty jeszcze nie 
mają tak mocnych barw jak latem, 
ale ich pastelowe odcienie są wyjąt-
kowo piękne. Mimo wielu kolorów 
i wzorów wnętrze w nie „ubrane” 
nie jest krzykliwe, a wręcz przeciw-
nie, kojarzy się z delikatnym budze-
niem się z zimowego snu.  

Celebruj wiosenne dni, ucztując przy 
bogato zastawionym stole, nie tylko 
potrawami, ale też barwnymi 
dekoracjami. westwingnow.pl

Najłatwiej wprowadzić wiosenny 
nastrój do wnętrza, zmieniając 
tkaniny, np. wieszając zasłony 
w kwiecisty wzór. alena-firany.pl

1

2

3
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1. Plakat Frida Art, papier, 50 x 70 cm, 99 zł, posterstore.pl 2. Poszewka 
na poduszkę z serii Garden, bawełna, 45 x 45 cm, 69 zł (2 szt.),  

cellbes.pl 3. Pościel Wspomnienie Lata, bawełna, 140 x 200 cm i 60 x 50 cm, 
289 zł, 7heaven.com.pl 4. Obrus K015, poliester, 130 x 170 cm, 66,30 zł,  
sklep.polontex.com.pl 5. Tapeta Superfresco Easy, winylowa na flizelinie, 

0,52 x 10 m, 99 zł, tapetuj.pl 6. Królik świętokrzyski ręcznie malowany, porcelana, 
479 zł, as.cmielow.com.pl 7. Serwetki Rabbit with Catkins, papier, 20 x 20 cm, 

5,99 zł, brw.pl 8. Serwetki, papier, 20 x 20 cm, 6,99 zł, Salony Agata 9. Rękawice 
ogrodnicze, poliester z powłoką nitrylową, 12,99 zł, jula.pl

Jeśli nie lubisz zbyt dużej ilości 
wzorów i kolorów we wnętrzu, 
wybierz jeden kwiecisty element, 
np. obrus. home&you

Oprócz dekoracyjnej 
zastawy oraz pięknych 
tkanin na wielkanoc-
nym stole nie może 
zabraknąć ciętych 
kwiatów w wazonie. 
Salony Agata

5
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URZĄDZAMY I DEKORUJEMY   Lampy wiszące

ozdoba 
Jej głównym zadaniem jest 
oświetlenie wnętrza po 
zmroku, ale wykorzystujemy ją 
również jako dekorację, 
bo wisząca lampa 
może być 
wyjątkowo 
ozdobna.

iszące modele sufitowe to najpopularniej-
szy rodzaj lamp, który może zagościć w każ-
dym wnętrzu, nawet łazience. Najczęściej 
montujemy je jako oświetlenie ogólne 

w centralnym punkcie sufitu, czasami zastępują kin-
kiety przy łóżku w sypialni, a  ostatnio stały się wręcz 
obligatoryjnym elementem oświetlającym stół w ja-
dalni. Zazwyczaj wybieramy modele pod względem 

designu, by dekorowały i podkreślały 
styl, w jakim urządzone jest 

wnętrze. Ważny jest 
też materiał z któ-
rego są wykonane 
klosze, bo od jego 

właściwości zależy 
nie tylko wygląd lam-

py, ale też sposób pa-
dania i jasność światła. 
Ma on też wpływ na 
trwałość lampy i rodzaj 

jej konserwacji.

W

Bardzo ciekawy efekt daje ledowy 
łańcuch zamknięty w szklanej kuli, 
zwłaszcza gdy lampy wiszą w du-
ecie. beliani.pl

tekst: EDYTA JABŁOŃSKA, zdjęcia: PRODUCENCI

ŚWIECĄCA 

Gross Solo, szkło i nikiel, 30 x 28 cm, 
979,90 zł, westwingnow.pl

Barford, szkło i metal, śr. 32 cm,  
wys. 23,2 cm, 1 007,37 zł, ardant.pl
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Szklane kule są bardzo dekoracyjne, 
zwłaszcza wyposażone w żarówkę 
typu Edison. Nowodvorski Lighting

Ten kruchy materiał jest podczas obróbki wyjątkowo 
plastyczny, więc wykonane z niego oświetlenie może 
przybierać różne kształty. Najczęściej szkło jest prze-
źroczyste, ale może mieć mleczne wybarwienie, lu-
strzaną powierzchnię, być kolorowe lub we wzory. 
Ostatnio bardzo modne są transparentne klosze wypo-
sażone w żarówkę typu Edison. Szkło jest dość trwałe 
(pod warunkiem, że nie uderzymy go podczas czysz-
czenia lub zdejmowania lampy) oraz łatwe w utrzyma-
niu czystości. Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że 
na tym materiale po zapaleniu światła widać każde za-
nieczyszczenie, nawet drobinki kurzu, więc trzeba się 
liczyć z częstym myciem. 

DELIKATNE SZKŁO

Pear, szkło i stal, 
22 x 43,5 cm,  
ok. 499 zł,  
Nowodvorski 
Lighting

Leitmotiv Drup 
Large, szkło,  
26 x 35,5 cm, 
999 zł, bonami.pl

Prisma, szkło,  
17 x 40 cm, 

379,90 zł, 
westwingnow.pl

Chicago, szkło i metal, 30 x 19 cm, 
459 zł, cosmolight.pl

Callisto, szkło i metal, 43 x 66 cm, 
1079 zł, markslojd.pl

Longis III, szkło i metal, 
22,5 x 20 cm, 479 zł, 
fabrykaform.pl
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…bambus, liście traw, bananowca itp. – wszystkie te 
naturalne materiały wróciły do naszych wnętrz i sta-
ły się bardzo modne. Najczęściej wykorzystujemy je 
w celu podkreślenia stylu np. boho, country albo eko. 
Fantazyjnie plecione lub z uwidocznionym rysunkiem 
drewna nie tylko dekorują, ale również wprowadzają 
ciepły, przytulny klimat do wnętrza. Wybierając te mo-
dele jako oświetlenie ogólne, trzeba wziąć pod uwagę, 
że klosze te najczęściej nie przepuszczają całego świa-
tła, więc przyda się dodatkowe oświetlenie np. w po-
staci kinkietów. Czyszczenie drewna jest dość proste 
– wystarczy przeznaczony do niego preparat. Trudniej 
jest umyć plecione klosze, najlepiej zamiast szmatki 
użyć szczotki z delikatnym włosiem. 

Plecione z naturalnych materiałów 
klosze sprawiają, że padające światło 
jest rozproszone. dutchhouse.pl

DREWNO, WIKLINA I …

URZĄDZAMY I DEKORUJEMY   Lampy wiszące

Oslo, drewno i stal, 98 x 8 cm,  
od 499 zł, Nowodvorski Lighting

Sotto Luce Tsuri, drewno, śr. 45 cm, 
579 zł, bonami.pl

Amsfield Eglo, drewno, 
śr. 38 cm, 294,90 zł, 
eglo24.pl

Boho, bambus,  
41,5 x 50,5 cm,   
319 zł,  
belldecohome.pl

Madagascar Good&Mojo, bambus,  
60 x 60 cm, 1599 zł, dutchhouse.pl

Ambon, rattan, 50 x 50 cm, 
1195 zł, markslojd.pl

Boyne, bambus, 20 x 80 cm, 
399,99 zł, beliani.pl
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Modele metalowe najczęściej kojarzymy z wnętrzami 
urządzonymi w stylu industrialnym i nowoczesnym. 
Jednak nie musi tak być. Ten materiał można wykorzy-
stać na wiele sposobów, np. wyciąć w nim dekoracyjny 
wzór, tworząc lampę idealną do klasycznego wnętrza, 
można też pomalować klosz na kolor pasujący do wiej-
skiej chaty lub wybrać złoty model np. do stylu glamo-
ur. Metal jest nie tylko wszechstronny, ale też trwały i 
łatwy w konserwacji, wystarczy umyć go wodą z odro-
biną detergentu.

TWARDA JAK STAL

Wycięty w metalu 
roślinny wzór 
sprawia, że klosz 
wygląda jak uszyty 
z koronki. IKEA

Z metalu można wykonać delikatną, 
ażurową lampę, która stanie się 
dekoracją wnętrz urządzonych 
w różnych stylach. bonami.pl

152 CZTERY KĄTY  kwiecień 2022  www.domosfera.pl

Kirkenes, metal, 
48 x 26 cm, 
449 zł,  
markslojd.pl

Mono Surface 
Long II, alumi-
nium, 31 x 39 cm, 
ok. 299 zł,  
Nowodvorski 
Lighting

Opviq Lights Tel 
Hat, metal, śr. 
klosza 38  cm, 
529 zł, bonami.pl

Laser, stal, 20 x 78 cm, 
689,99 zł, brw.pl

Didessa, metal, 32 x 32 
cm, 259,99 zł, beliani.pl
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ŁADNA TKANINA
Klasyczne lampy wręcz za nimi prze-
padają. Tkaninowe klosze ładnie wy-
glądają samodzielnie lub w połączaniu 
z metalem i szkłem. Dają delikatne 
światło, tworząc we wnętrzu wyjąt-
kowy nastrój. Jeśli nie poplamimy klo-
sza tłuszczem lub kolorowym płynem, 
długo powinien zachować urodę, choć 
niektóre modele płowieją lub żółkną. 
Czyścić je należy suchą lub lekko wil-
gotną ściereczką.

Abażury z tkaniny mogą mieć różne 
kształty, np. sześcianu. Powieszone 
w grupie stanowią ładną dekorację.  
beliani.pl

Bardzo ładnie wygląda abażur 
z plisowanej tkaniny, która tworzy 
delikatne pasy. westwingnow.pl

Regnskur Sunneby, metal 
i tkanina, 52 x 25 cm, 124,99 zł, 
IKEA
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Lampy wiszące włączamy łącznikami ściennymi. 
Najczęściej montujemy je na wysokości 90 cm, tuż 
przy wejściu do pomieszczenia. To jest najlepsze 
rozwiązanie, pod warunkiem że lampa spełnia funkcję 
oświetlenie ogólnego (montowanego w centralnym 
punkcie pomieszczenia i mającego na celu całkowite 
jego oświetlenie). Natomiast gdy lampa zamontowana 
jest np. przy łóżku lub nad stołem, najlepiej łącznik 
umieścić w pobliżu tej strefy. Wybierając osprzęt, 
warto zastanowić się nad jego wyglądem, bo choć 
niewielki może wiele we wnętrzu zmienić. Obecnie 
do wyboru są modele w różnych kształtach i kolorach, 
można  je dobrać nie tylko do stylu, ale i kolorystyki 
wnętrza. Na zdjęciu łącznik z serii Deco firmy Karlik 
Elektrotechnik.

Ważny przełącznik

Amy, metal i tkanina, śr. 40 cm, 
379,99 zł, brw.pl

Monaco, tkanina i metal,  
śr. 50 cm, 299zł, Salony Agata

Areca, tkanina, śr. 45 cm, 
ok. 273 zł, duolla.pl

Soho, tkanina,  
śr. 40 cm, ok. 363 zł, 
duolla.pl Abu Dhabi, tkanina i metal, 

śr. 50 cm, 949 zł, cosmolight.pl
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 tekst: EDYTA JABŁOŃSKA  zdjęcia: PRODUCENCI

POBUJAJMY 
w obłokach

Po długiej, szaroburej 
zimie chyba niczego 

nie brakuje nam 
bardziej niż błękitnego 

nieba z pięknymi 
białymi obłokami. 

Zanim ciepłe dni  
na dobre rozgoszczą 

się na zewnątrz, 
stwórzmy sobie taką 

aurę w domu. 

1

4

7

6

53

2
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1. Tapeta Holden Over The Rainbow, papier, 100,5 x 53 cm, 150 zł,  
tapetuj.pl 2. Klosz Krusning, papier, śr. 43 cm, 29,99 zł, IKEA 3. Dywan 
Leighton, poliester, śr. 200 cm, 729,90 zł, westwingnow.pl 4. Plakat 
Zakochani, papier, 29,7 x 42 cm, 49 zł, Kamila Lenarcik/pakamera.pl 
5. Lampka Pina Inspire, tworzywo sztuczne, 43 x 15 cm, 69,90 zł, Leroy 
Merlin 6. Wersalka Max IX, tkanina i drewno, 200 x 98 cm, wys. 88 cm, 
unimebel.pl 7. Poduszka Minky Lulu, poliester, 40 x 25 cm, 34,90 zł, Salony 
Agata 8. Cosmopolitan Design Vienna, tkanina, metal i drewno, 255 x 92 cm, 
wys. 95 cm, 5990 zł, bonami.pl 9. Dywan Laos Arabeska Obsession, poliester, 
160 x 230 cm, 994 zł, fabrykaform.pl 10. Świecznik Plisa, szkło, 9 x 10 cm, 
14,99 zł, brw.pl 11. Kubek 70’s Moss HKliving, ceramika, 7,5 x 8 cm, 33,99 zł, 
dutchhouse.pl 12. Poszewka Mimble, poliester, 45 x 45 cm, 29 zł, home&you

109 1211

8

Abażur Silvia marki Umage na tle niebieskiej ściany wygląda 
jak podświetlony słońcem obłok. bonami.pl
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URZĄDZAMY I DEKORUJEMY  Rośliny

Dni coraz dłuższe. Słońce grzeje coraz mocniej. Wokół nas pojawiają się 
pierwsze oznaki wiosny. Budzi się w nas chęć do bycia bliżej natury, do 

siania, sadzenia, podlewania i pielęgnowania roślin. Ogrodnictwo to 
niesamowita przygoda! Mogą ją przeżyć nie tylko posiadacze ogrodów 

i działek, lecz także właściciele balkonów i tarasów. To idealne miejsca na 
warzywnik i/lub zielnik.Wybór jest ogromny i zachwyca paletą barw.

tekst: KATARZYNA JODŁOWSKA-TUREK  zdjęcia: SHUTTERSTOCK.COM

Nowalijki 
Warzywa ze skrzynki na talerz
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Do stworzenia warzywnika na balko-
nie możemy wykorzystać drewniane 
skrzynie – wykonane samodzielnie 
lub gotowe oraz donice – ceramicz-
ne, drewniane, kamienne, metalowe, 
z technoratanu lub tworzywa sztucz-
nego. Przy wyborze pojemników war-
to pamiętać, że powinny one mieć co 
najmniej 20 cm wysokości, a  donice, 
w  których planujemy uprawiać np. 
pomidory lub paprykę, co najmniej 10 
litrów pojemności.
Jeśli rozpoczynamy prace ogrodowe 
w okresie, gdy nadal występują przy-
mrozki, warto pomyśleć o  izolacji ze 
styropianu. W przypadku skrzyń wy-
konanych z  drewna należy pamiętać 
o wyłożeniu ich wnętrza czarną folią, 
aby zabezpieczyć drewno przed gni-
ciem. Na dno każdego pojemnika wsy-
pujemy warstwę drenażu – keramzyt, 
żwir lub inne kruszywo, które zabez-
pieczy korzenie roślin przed gniciem.

OD CZEGO ZACZĄĆ? CZY 
POJEMNIKI SPRAWDZĄ 
SIĘ W WARZYWNYM 
OGRODZIE?

gród warzywny i  zielnik 
w  skrzyniach i  donicach 
to świetne rozwiązanie na 

własną uprawę ekologiczną. Pozwala 
na uprawianie na małej powierzchni 
różnych gatunków roślin i tworzenie 
kompozycji o  dużych walorach este-
tycznych. Rośliny mogą być sadzone 
gęściej niż w ogrodzie, co przy indy-
widualnie dobranym podłożu pozwa-
la uzyskać większą ilość plonów lep-
szej jakości niż przy uprawie polowej.

O

Stojak na kwiaty AND, wys. 71cm,  
229 zł i donica STORLOM śr. 36/27,  
369 zł /2 szt. Jysk.pl
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URZĄDZAMY I DEKORUJEMY  Rośliny

Roszponka

Cykoria  

endywia

JAKIE ROŚLINY WYBRAĆ DO WARZYWNEGO OGRODU NA BALKONIE?

W uprawie balkonowej warzywa mo-
żemy wysiewać bezpośrednio do 
gruntu lub sadzić gotowe rozsady. 
W  skrzyniach świetnie będą się pre-
zentowały warzywa liściaste, np.
• różne gatunki sałaty (masłowa, liś-

ciowa, głowiasta),
• natka pietruszki,
• koperek,
• szpinak,
• szczaw
• roszponka,
• rukola,
• cykoria endywia 
• burak liściowy.
Warto wprowadzić do uprawy warzywa 
w wersji mini, np. kapustę głowiastą bia-
łą 'Piccolir', kapustę czerwoną 'Redball' 
lub kapustę włoską odmiany 'Fiona'.
W  skrzyniach można również posiać 
warzywa korzeniowe, takie jak: rzod-
kiewka, pietruszka, buraki i marchew, 
w tym również odmiany mini ('Baby 
Carrots', 'Caracas', 'Pariser Markt' 
i 'Mercado de Paris').
Od połowy maja można również wy-
siewać rośliny strączkowe – fasolkę 
szparagową, groch i  bób oraz sadzić 
rozsady ziół: bazylię, oregano, miętę, 
melisę, majeranek, rozmaryn, lub-
czyk i wiele innych. Po „zimnej Zośce” 

Rukola

JAKA ZIEMIA JEST NAJLEPSZA DO UPRAWY WARZYW NA BALKONIE LUB TARASIE?

Warzywa i  zioła w  uprawie balko-
nowej są dość wymagające i  nie lu-
bią konkurować o  dostęp do wody 
i  składników pokarmowych. Potrze-
bują podłoża bogatego w próchnicę, 
zawierającego dużo rozłożonych 
składników mineralnych oraz kwa-
sów humusowych. Aby zapewnić ko-
rzeniom roślin stały dostęp do wil-
goci i poprawić właściwości fizyczne 
ziemi, warto zastosować hydrożel, 
mieszając go z podłożem w pojemni-
kach jeszcze przed posadzeniem lub 
wysianiem warzyw i ziół.

można również posadzić pomidory 
koktajlowe np. odmiany 'Maskotka' 
i  'Koralik' oraz niskopienne odmiany 
'Balkoni Red' i 'Ola Polka', a także pa-
prykę, cukinię, dynię i patisony.

W  naszym warzywniku powinno 
znaleźć się miejsce dla roślin, któ-
rych kwiaty są nie tylko piękne, ale 
również smaczne, dla nasturcji, 
bratków i lawendy.
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Sałata

Sałata

Seler

Bazylia

Cukinia Marchewka

Burak naciowy

Pietruszka

Szczaw Rzodkiewka

Koper
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URZĄDZAMY I DEKORUJEMY  Rośliny

Pomidor

Papryka

Rozmaryn

Macierzanka

Bazylia

PODLEWANIE I NAWOŻENIE WARZYWNIKA NA BALKONIE LUB TARASIE

Warzywa uprawiane w  skrzyniach 
i donicach wymagają regularnego pod-
lewania. Ziemia w  pojemnikach na-
grzewa się, co sprzyja szybszej wege-
tacji, ale również powoduje, że rośliny 
wymagają częstszego podlewania niż 
te w ogrodzie czy na działce. W okre-
sie, w  którym mogą wystąpić przy-
mrozki, powinniśmy podlewać rośliny 
wyłącznie rano i całkowicie zrezygno-
wać z  podlewania wieczorem, gdyż 
może to spowodować przemarznięcie  
bryły korzeniowej roślin.
Warzywa i zioła w uprawie balkono-
wej wymagają regularnego zasilania, 
najlepiej naturalnego. Ekologiczny 
ogród warzywny i  zielnik możemy 
nawozić od wiosny do jesieni bio-
humusem, kompostem i granulowa-
nym obornikiem.

Tymianek
Tymianek cytrynowy
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h�ĵdu[edfunf�w�ĵk]eghv\h[̂uxyqo��

z]gcdf�{hd̀̂[fgbh
�
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tel. +48 46 856 40 40 | tel. +48 602 292 707

biuro@elkaminodom.pl | www.elkaminodom.pl

na ściany | podłogi | tarasy | schody | parapety
PRODUCENT PŁYTEK
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