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Moja znajoma zawsze u progu lata 
wyjeżdża na niedługi urlop. Mawia, 
że „musi odpocząć przed wakacjami”. 
Dopiero niedawno zrozumiałam 
sens takiego działania. Każdą 
aktywność, nawet jeśli są to regularne 
wakacje, warto poprzedzić choćby 
niewielkim odprężeniem. A że lato 
sprzyja wszelkim pracom wewnątrz 
i na zewnątrz budynku, przed ich 
rozpoczęciem naładujmy akumulatory. 
Jak? Kontemplacją letnich klimatów. 
Na starcie postarajmy się oderwać 
od naszych domów i mieszkań. Jak 
najczęściej wychodźmy do ogrodu, 
zaplanujmy wycieczki do pobliskiego 
lasu, parku i na łąkę. Kontakt z naturą 
przeorientuje nasze zmysły – w otwartej 
przestrzeni zupełnie inaczej odbieramy 
zapachy, kolory, smaki. A żadna 
pora roku nie dostarcza nam takiego 
bogactwa zmysłowych bodźców 
jak lato, i to niezależnie od aury. 
Letnie słońce nasyca barwy kwiatów, 
pogłębia smaki owoców, letni deszcz 
zmienia odcień zieleni, wyostrza 
zapach ziemi i leśnego poszycia. 
Zachęcamy do karmienia zmysłów 
przy każdej okazji: nie tylko podczas 
wypoczynku w plenerze, ale też 
w czasie garden party czy ogrodowych 
prac. Dopiero nasycone upajającymi 
zapachami umysły będą bardziej 
otwarte, a ręce silniejsze. Pomocą 
w letnich wyzwaniach będą nasze 
artykuły!

Nasz adres: www.mjakmrowka.pl
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LatoKALENDARIUM
SEZON W OGRODZIE

SKRZYNKOWA UPRAWA WARZYW
Niewielki warzywnik, własnoręcznie 
wykonany i pielęgnowany może sprawić 
latem radość ogrodnikom amatorom. 
Wydajny plon zapewni uprawa na rabacie 
podwyższonej w przygotowanej specjalnie 
do tego celu skrzyni. Skrzynię najlepiej 
wykonać z naturalnego, ale koniecznie 
zaimpregnowanego drewna. Do tego celu 
możemy wykorzystać deski z odzysku, np. 
z palet transportowych. Jeśli jednak skrzynia 
będzie wyeksponowana i jej dodatkowym 
zadaniem będzie również ozdoba ogrodu, 
warto wykonać ją z desek tarasowych lub 
elewacyjnych. 
Podwyższone grządki i rabaty buduje się 
zazwyczaj na wysokość 40-60 cm, ale 
szczególnie osoby, które mają problemy ze 
schylaniem się, mogą umieścić skrzynkową 
grządkę wyżej, nawet na wysokości 1,2 m. 
Pamiętajmy jednak, by rabata nie była za 
wysoka, abyśmy mieli zagwarantowany 
dostęp do roślin z każdej strony. 
Im wyższa skrzynia, tym jej szerokość 
i długość powinna być mniejsza. Z rozmiarem 
wiąże się ilość ziemi, jaką będziemy musieli 

wypełnić rabatę oraz jej napór na 
ścianki tworzące obrzeża.
Na stanowisku, na którym stanie 
nasza podwyższona rabata 
należy rozłożyć izolację – najlepiej 
agrowłókninę. Aby ochronić rośliny 
przed szkodnikami, rozłóżmy pod 
nią drobną siatkę ogrodniczą. 
Spodnią warstwę w skrzyni stanowi 
warstwa przepuszczająca wodę 
– drobny żwir, grys kamienny lub 
ceramiczny. Następnie grządkę 

należy wypełnić warstwowo: 
pierwsza warstwa to żyzna 
gleba, druga – nawóz organiczny, 
a wierzchnia – ziemia ogrodnicza.
Na rabacie warto uprawiać 
warzywa zmianowo, dosiewając 
je sukcesywnie w miejsce już 
zebranych, w powstałe wolne 
przestrzenie.
Na grządce podwyższonej 
doskonale uprawia się również 
warzywa flancowane.

BEGONIA BOGINIĄ LATA
Na przełomie maja oraz czerwca zaczyna 
kwitnienie i aż do przymrozków może 
nas cieszyć swoją urodą. Ta niewielka 
roślina jednoroczna osiąga maksimum 
30 cm wysokości. Begonię stale 

kwitnącą wyróżniają dość grube 
jasnozielone lub lekko czerwonawe 
pędy. Niestety uważajmy – są one 
dość kruche i łatwo je złamać. 
Begonia ma charakterystyczne 
mięsiste owalne liście. Jej kwiaty 
w zależności od odmiany mogą 
być białe oraz w odcieniach różu 
i czerwieni. Będziemy cieszyć się 
ich urodą, jeśli zapewnimy roślinie 
słoneczne stanowisko i odpowiednią 
wilgotność podłoża. Można ją też 
uprawiać w lekkim półcieniu, jednak 
wówczas jej pędy mogą się za bardzo 
wyciągać, a także będzie kwitła mniej 
obficie. Miejsce, w którym uprawia 
się begonię powinno być przewiewne. 
Ulewne deszcze mogą zniszczyć 

kwiaty i wyłamywać kruche pędy, 
dlatego warto roślinom zapewnić 
zaciszne stanowisko. Begonię 
stale kwitnącą często sadzimy 
w pojemnikach. Zagwarantujmy 
jej wtedy bardzo żyzną 
glebę. Powinna być 
lekko kwaśna 
i przepuszczalna, 
dlatego trzeba 
pamiętać 
o drenażu. Należy 
jej zapewnić 
odpowiednią 
wilgotność. W czasie 
upałów roślinę 
lepiej podlewać rano 
i wieczorem. 
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HIGIENA W BASENIE
O zaletach basenu w ogrodzie nie 
trzeba nikogo przekonywać. Pamiętać 
jednak należy, że jakość wody i ogólna 
higiena to obowiązek, który wiąże się 
z tą ogrodową atrakcją.
W ciepłej wodzie, szczególnie 
odwiedzanej przez dzieci, dość szybko 
namnażają się bakterie, grzyby i wirusy. 
Pojawiają się też różne zanieczyszczenia 
przyniesione z powietrza lub na 
ciele: kurz, pył, drobne fragmenty 
roślin czy włosy. Podstawowym 
elementem dbania o czystość wody 
jest mechaniczne usuwanie osadów. 
W małych basenach bez problemu 
usuniemy zanieczyszczenia ręcznym 
sitkiem, łatwo też wymienimy wodę. 
Do modeli o większej objętości, 
rozkładanych na całe lato, warto zakupić 
filtr mechaniczny. Mała, kompaktowa 
instalacja basenowa zawierająca pompę 
i gwarantująca stały przepływ wody 
przez filtr nie jest droga, a znacznie 
poprawia stan czystości. Jeżeli nasz 
basen jest naprawdę duży, korzystają 
z niego bardzo często małe dzieci, 
możemy zamontować zestaw do filtracji 
wody basenowej, którego elementy 
zarówno filtrują, jak i dozują preparaty 
czystości oraz uzdatniania wody.
Jednym ze środków, które stosuje 
się do chemicznej dezynfekcji wody 
basenowej jest chlor. Zabija bakterie 
i niszczy substancje organiczne. 

W sklepach ogrodniczych znajdziemy 
środki przeznaczone do czyszczenia 
wody w basenie zawierające chlor 
w postaci tabletek i granulatów. 
Trzeba jednak być czujnym i dokładnie 
stosować się do instrukcji na ich 
opakowaniu. Chlor ma bowiem 
właściwości podrażniające śluzówki, 
wywołuje pieczenie i po zastosowaniu 
wymaga czasu na odparowanie.
Domowym sposobem na dezynfekcję 
wody basenowej jest dodanie do niej 
soli kuchennej. Wprawdzie po dostaniu 

się do ust czy oczu może wywoływać 
lekki dyskomfort, ale nie większy niż 
kąpiel w ciepłym morzu. Sól działa 
również bakteriobójczo, hamuje rozwój 
mikroustrojów, a ponadto pozytywnie 
wpływa na skórę oraz układ oddechowy. 
Nie należy zapominać o stałym 
przykrywaniu basenu, gdy nie jest 
używany, w brzydką pogodę i na noc. 
Przed wejściem do baseniu warto 
postawić płytką kuwetę ze słoną 
wodą do płukania nóg albo matę 
dezynfekcyjną.
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SEZON W OGRODZIE

Z TWORZYWA CZY METALU?
Siedziska zewnętrzne są 
narażone na deszcz i działanie 
promieni słonecznych, dlatego 
ważny jest surowiec, z którego 
zostały wykonane. Nadal chętnie 
wykorzystujemy drewniane.
Najtrwalsze są meble wykonane 
z drewna egzotycznego, które jest 
mało wymagające – olejuje się je 
dopiero wtedy, gdy zaczyna szarzeć. 
Doskonale spiszą się też siedziska 
z akacji i dębu. Często impregnować 
trzeba sosnę, świerk i olchę. 
Coraz większą popularnością cieszy 
się technorattan. To wysokiej 
jakości tworzywo sztuczne, które 
imituje naturalne plecionki. Jest 
trwały, praktyczny i uderzająco 
podobny do rattanu. Wykonane 
z niego meble prezentują się lekko, 
nowocześnie i służą przez długie 

lata. Nie wymagają impregnacji 
ani skomplikowanych zabiegów 
pielęgnacyjnych. Doskonale znoszą 
działanie szkodliwych czynników 
atmosferycznych. Zachowują 
naturalny kolor i nie odkształcają się. 
Tradycjonaliści mogą zdecydować się 
na lekkie i ażurowe fotele wyplatane 
z rattanu oraz wikliny. Mogą być 
łatwo przenoszone z miejsca na 
miejsce. Rattan jest trwalszy 
od rodzimej wikliny – wykazuje 
większą odporność na uszkodzenia 
mechaniczne, działanie wody 
i wilgoci. Musimy jednak go chronić 
przed mrozami i długotrwałym 
działaniem promieni słonecznych.  
Najbardziej trwałe i najcięższe 
są meble metalowe, producenci 
zazwyczaj dodatkowo zabezpieczają 
je preparatami antykorozyjnymi. 
Wyglądają elegancko i są bardzo 
solidne. Na rynku znajdziemy 

zarówno dekoracyjne fotele i ławy 
z kutego metalu, jak i meble o prostej 
formie. Metal barwi się na wszystkie 
możliwe odcienie. Przetrwa ulewę, 
mróz, upał i porywisty wiatr. Co 
jakiś czas warto zabezpieczyć go 
przed korozją, a jeśli na powierzchni 
mebla pojawi się rdza zwalczyć ją 
odpowiednimi preparatami. 
Meble aluminiowe są tak samo 
wytrzymałe i odporne na uszkodzenia 
jak te wykonane z innych metali. 
Jednocześnie ważą niewiele, 
mogą więc być łatwo przenoszone. 
Aluminium nie koroduje, więc nie 
musi być niczym zabezpieczane. 
Właściciele ogrodów powinni 
zaopatrzyć się też w krzesła 
plastikowe. Przydadzą się, gdy 
niespodziewanie odwiedzą nas 
goście. Są tanie, super lekkie, a gdy 
wybierzemy tworzywo dobrej jakości 
– potrafią wiele przetrwać. 

DOBRE ZBIORY 
Koniec lata i zarazem początek jesieni to ważny okres w przydomowym 
ogrodzie – w tym czasie przeprowadzamy zbiór owoców. Jednak, aby 
nadawały się do spożycia, a także dalszego przechowywania musimy 
odpowiednio przeprowadzić tę pracę. Szczególną uwagę podczas zbioru 
należy zwracać na to, aby nie uszkodzić owoców. Jakikolwiek defekt 
spowoduje, że proces psucia będzie postępować znacznie szybciej. 
Zrywany owoc należy więc delikatnie chwycić całą dłonią – chwytanie 
samymi koniuszkami palców powoduje zgniecenia i szybsze psucie 
się owocu tuż pod skórką. Z tego samego powodu szypułka powinna 
pozostać przy owocu. Pamiętajmy również o bieżącym sortowaniu 
owoców. Te z objawami chorób lub żerowania szkodników trzeba odrzucić. 
Do skrzynki czy wiklinowego koszyka powinny trafić jedynie owoce 
w doskonałym stanie. Natomiast te z lekko uszkodzoną skórką, poobijane 
czy też z oberwanymi szypułkami, trzeba oddzielić i szybko zjeść lub 
przeznaczyć na przetwory. W przeciwnym razie szybko zaczną się psuć 
i zarażać inne owoce. 
Na zbiór najlepiej wybrać dzień suchy, gdy pogoda jest ładna. Mokre 
owoce złożone do skrzynek będą się szybciej psuć.



ESTETYCZNE SERWOWANIE NAPOJÓW
Lato to czas spotkań w gronie znajomych i rodziny, a także 
niezliczonych pikników oraz przyjęć na świeżym powietrzu. 
Zadbajmy, aby podczas biesiadowania nie zabrakło nam 
chłodnych, orzeźwiających napojów – najlepiej w dużej ilości. 
Wygodnym i modnym rozwiązaniem jest serwowanie ich 
w słojach z kranikiem. Pojemność tych szczelnie zamykanych 
naczyń możemy wybrać w zależności od naszych indywidualnych 
potrzeb. Dostępne są słoiki nieco mniejsze, w których zmieści 
się 3,7 lub 5 litrów napoju, ale również o większej pojemności 
– wynoszącej 7,5, a nawet 8 litrów – bez problemu zmieścimy 
w nie ilość napoju niezbędną, by usatysfakcjonować nawet 

kilkanaście osób. Ze słoików z kranikiem możemy 
dozować na przykład wodę mineralną (najlepiej 
z plasterkami ulubionych owoców lub listkami 
ziół), świeżo wyciskany sok owocowy, kompot, 
lemoniadę domowej roboty czy też mrożoną 
herbatę. Oczywiście to tylko kilka propozycji. Poza 
tradycyjnym, przezroczystym słojem, możemy 
zdecydować się również na naczynie o barwie 
czerwonej, zielonej czy też niebieskiej. Do wyboru 
mamy również słoje wykonane z prążkowanego 
szkła.

 REKLAMA 
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SENIORZY KORZYSTAJCIE Z OGRODU
Ruch na świeżym powietrzu pozwala zachować lepszą 
kondycję, poprawia samopoczucie i wyzwala nowe siły 
witalne. Drodzy seniorzy, jeśli mieszkacie w domach 
jednorodzinnych, segmentach, na parterach z własnym 
kawałkiem ogrodu, koniecznie wykorzystajcie tę przestrzeń 
na codzienną gimnastykę. Już nawet proste ćwiczenia: 
ruchy ramion, wymachy, skręty, skłony, przysiady, 
ruchy głowy zagwarantują lepsze krążenie, a co za tym 
idzie lepsze „odżywienie” mięśni, stawów i narządów 
wewnętrznych.  
W ogrodzie wykorzystajmy naturalne „urządzenia 
treningowe”: barierki, poręcze i stopnie schodów 
tarasowych, elementy ogrodzenia, drzewa, pieńki czy 
kamienie. Pozwolą nam one wykonywać wiele ćwiczeń 
w odciążeniu i ze wsparciem, co ułatwi ich przebieg oraz 
zapobiegnie np. utracie równowagi. Zaprośmy znajomych 
do wspólnych ćwiczeń, a może nawet do gier zespołowych, 
np. siatkówki czy kometki. Wspólny trening w ogrodzie 
to lepsza motywacja, ale i uciecha towarzyska. Nasz 
przydomowy ogród może zyskać nową rolę i praktyczny 
walor. Z czasem, jeśli ćwiczenia staną się naszym hobby, 
może nawet warto będzie go wyposażyć w typowo 
sportowe sprzęty, np. drabinki. 
Pamiętajmy, że ćwiczenia nie mogą być zbyt intensywne, 
nie wolno ich wykonywać w pełnym słońcu i obowiązkowo 
należy mieć butelkę świeżej wody pod ręką.

SEZON W OGRODZIE

NA PIKNIK 
I NA WYCIECZKĘ
Lato sprzyja plenerowym eskapadom. 
Często ruszamy na weekendowe pikniki, 
piesze wycieczki, wybieramy się do lasu, 
nad jezioro czy morze. Zwykle zabieramy ze 
sobą smaczne przekąski i wiktuały, którymi 
będziemy mogli raczyć się na świeżym 
powierzu. 
Warto pamiętać, że nawet świeżo 
przygotowane jedzenie musi być też dobrze 
przechowywane. Wysokie temperatury mogą 
bowiem wpłynąć na procesy bakteryjne, które 
niekorzystnie odbiją się na naszym przewodzie 
pokarmowym. Przygotowując się zatem 
do wyprawy w plener warto zaopatrzyć się 
w torbę, pokrowiec lub etui chłodzące. 
Zbudowane zwykle warstwowo, z wyściółką 
z tworzywa powlekanego srebrną folią 
zapewniają utrzymywanie stałej temperatury 
przez dłuższy czas. Jeśli wypełnimy go 
wiktuałami, a dodatkowo włożymy wkład do 
lodówek turystycznych, mamy zapewniony 
bezpieczny transport bez obawy o przegrzanie 
jedzenia. Torba termiczna zwykle zapinana 
na suwak chroni dodatkowo smakołyki przed 
dostaniem się do niego owadów. 
Woda i napoje to niezbędne elementy na 
wyprawie. Ważne jednak, aby nadmiernie 
nam nie ciążyła i była zabezpieczona przed 
wylaniem. Woda i świeże soki owocowe są 
wrażliwe na bakterie z jamy ustnej, dlatego 
warto transportować je w wygodnych, lekkich 
bidonach, koniecznie z ustnikiem. Wielu 
producentów produkuje specjalne pojemniki 
zaopatrzone w ustniki, a nawet wewnętrzne 
filtry gwarantujące dobrą jakość wody mimo 
picia jej nawet w trakcie intensywnego 
wysiłku. 
Zaopatrzmy się również w termosy i kubki 
termiczne. Przywykliśmy do używania ich 
jedynie do gorących napojów, doskonale 
sprawdzają się jednak również jako bufor 
utrzymujący chłód napoju. Jeśli do termosu 
czy termokubka wlejemy np. kawę frappe 
i dodamy kilka kostek lodu, chłodny, 
aromatyczny napój będziemy mogli wypić 
nawet godzinę-dwie później. 
Niezależnie od gadżetów, w jakie wyposażymy 
się na piknik w naturze pamiętajmy, że 
doskonałymi izolatorami, w które warto 
zawijać kanapki i słodkie bułeczki są papier 
kanapkowy oraz folia aluminiowa. 
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MYCIE OWOCÓW, 
SZCZEGÓLNIE WAŻNE 
W LECIE
Zapewne większość z nas 
myje owoce przed spożyciem, 
a tym bardziej gdy mamy 
podać je dziecku. Jedni tylko 
opłukują je wodą, inni szorują 
szczotką i mydłem, a jeszcze 
inni wyparzają wrzątkiem. Który 
sposób jest właściwy? Dobrą 
metodą na usunięcie bakterii 
i pestycydów jest płukanie 
owoców w wodzie z octem, 
a następnie w wodzie z sodą. 

Należy jednak pamiętać, by 
później dobrze opłukać żywność 
czystą wodą. Innym sposobem 
jest użycie specjalnych 
płynów do oczyszczenia 
owoców (dostępne w sklepach 
ekologicznych i internetowych). 
Zabijają one bakterie takie jak 
E. Coli, Listeria i Salmonella oraz 
usuwają pozostałości nawozów 
i pestycydów z powierzchni. 
W ich składzie znajdziemy wodę, 
kwas mlekowy, kwas cytrynowy, 
kwas jabłkowy, ekstrakt z liści 
aloesu. Koszt 500 ml takiego 
płynu to ok. 15-30 zł. Czy jednak 

LEMONIADA TYLKO Z CZYSTEJ WODY 
O nawodnienie organizmu powinniśmy dbać cały rok. Jednak 
najbardziej narażeni na odwodnienie jesteśmy latem, gdy 
temperatura jest bardzo wysoka. Napoje gazowane zawierają 
mnóstwo cukru i tak naprawdę nie gaszą naszego pragnienia. 
Są osoby, które uwielbiają czystą i zimną wodę. Jednak nic 
tak dobrze nie działa na nasz organizm jak mocno schłodzona 
domowa lemoniada. Z dodatkiem świeżych owoców, kostek 
lodu i liści świeżej mięty to idealny napój na letnie dni. Przy 
okazji towarzyskich spotkań czy rodzinnego grilla może być ona 
również świetną alternatywą dla drinków – w końcu smakuje 
doskonale i niesamowicie odpręża. Orzeźwiającą lemoniadę 
możemy wykonać na mnóstwo różnych sposobów – wybór 
owoców, jakie dodamy do soku z cytryny i schłodzonej wody zależy 
oczywiście od nas. Do przygotowania napoju najlepiej użyć wody 
średniozmineralizowanej. Dlaczego? Woda niskozmineralizowana, 
nazywana źródlaną, nie uzupełnia pierwiastków, które tracimy 
wraz z potem, natomiast wysokozmineralizowana może zawierać 
ich zbyt dużo. Ostatnio do łask wraca popularna kiedyś kranówka, 
która wobec zmodernizowania systemów uzdatniania wody 
w dużych miastach Polski spełnia wszystkie normy i regulacje 
Unii Europejskiej. Oczywiście wszystkie warzywa i owoce użyte 
w wodach smakowych mogą, a nawet powinny być po ich 
wypiciu zjedzone. W ten sposób nie tylko zadbamy o prawidłowe 
nawodnienie organizmu, ale również dostarczymy sobie cennych 
witamin i minerałów.

zawsze musimy to robić? Owoce 
sprzedawane w supermarketach 
są wcześniej poddawane obróbce 
chemicznej. Większość rolników używa 
pestycydów, by uchronić swoje zbiory 
przed szkodnikami. Dlatego każdy 
produkt zakupiony w markecie warto 
przynajmniej opłukać wodą. Nie jest 
jednak konieczne dodawanie do tej 
wody płynu (np. do mycia naczyń). 
Pamiętajmy, że celem jest zmniejszenie 
ilości chemikaliów, a nie dodawanie 
ich.
Żywność ekologiczna także nie 
jest odporna na zanieczyszczenia. 
Niektóre rośliny są bardziej podatne 
na przenoszenie chorób niż inne. Nie 
martwmy się jednak, większość bakterii 
zginie podczas obróbki termicznej. 
Jeśli będziemy gotować w wodzie czy 
na parze, dusić, smażyć nasze owoce, 
to wszystko powinno być w porządku, 
nawet jeśli zapomnieliśmy je umyć.
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PROJEKTY MIESZKAŃ DEWELOPERSKICH NIE ZAWSZE TRAFIAJĄ W OCZEKIWANIA 
NABYWCÓW. JEŚLI JEDNAK DECYDUJEMY SIĘ NA ZMIANY W UKŁADZIE WNĘTRZ, 
KLUCZEM DO SUKCESU JEST POMYSŁ NA SPÓJNĄ I CAŁOŚCIOWĄ ARANŻACJĘ. 

projekt własny

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Dwupokojowe mieszkanie 
miało układ dość standar-
dowy, a  zarazem dający 

sporo możliwości zmian. Na wprost 
wejścia była zaprojektowana kuch-
nia z oknem, po prawej stronie znaj-
dował się salon z  wyjściem na ob-
szerną loggię, po lewej sypialnia, 
do łazienki wchodziło się z  obszer-
nego holu. Przyszła właścicielka, 
córka moich znajomych, od początku 
wiedziała, że nie chce zamkniętej 
kuchni. Inwestorom nie podobało się 
także wejście do sypialni – po otwar-

ciu drzwi było ciasne przejście, które 
optycznie zmniejszało pomieszcze-
nie i  stanowiło stratę cennego miej-
sca. Wątpliwości budził także układ 
sprzętów w  łazience – usytuowa-
nie pralki na wprost wejścia rodziło 
mieszane uczucia. Nabywcy miesz-
kania nie zdecydowałi się jednak na 
wprowadzenie żadnych zmian jesz-
cze w trakcie budowy. Postanowili, że 
odbiorą mieszkanie i wówczas, kiedy 
zobaczą je „na żywo”, podejmą de-
cyzje. Choć deweloper oferował rów-
nież całkiem atrakcyjną usługę wy-

kończenia pod klucz, nie skorzystali 
z  niej –  obawiali się, że wybory es-
tetyczne, jakich by musieli dokonać 
na wczesnym etapie, ograniczą moż-
liwości zmian w  układzie wnętrz. 
Uznali, że podołają temu przedsię-
wzięciu sami. 

POCZUĆ PRZESTRZEŃ
Zazwyczaj wybieramy mieszkanie, 
kiedy budynek jest jeszcze w  trak-
cie budowy. Najczęściej widzimy 
je „w  realu” pierwszy raz dopiero 
podczas odbioru kluczy. Owszem, 

MIESZKANIE  



 REKLAMA 

wcześniej możemy bardzo dokładnie 
przeanalizować rzut lokalu, ale nawet 
wprawne oko doświadczonej osoby 
nie zawsze wychwyci wszystkie niu-
anse. Cyfry wskazujące na wielkość 
pomieszczeń czy ich wymiary nie-
wiele mówią o przestrzeni. Ten sam 
metraż w odmiennych kształtach to 
kompletnie różne pomieszczenia.

ZMIANY WŁASNE 
Również i  w  tym przypadku nie-
zbędna była konfrontacja planu na 
papierze z realną przestrzenią. Wcze-
śniejsze intuicje potwierdziły się, do-
szły też nowe odczucia. Tak jak pla-
nowano, kuchnia miała stać się ele-
mentem pokoju dziennego – młodzi 
ludzie nie wyobrażają już sobie go-

towania czy spożywania posiłków 
w  izolacji od innych domowników 
czy nawet gości. Jednak pierwotny 
plan, by ciąg kuchenny zbudować 
na ścianie salonu prostopadłej do 
okna nie okazał się trafiony. Symula-
cja usytuowania szafek wraz z wyspą 
pokazała, że aneks kuchenny na tyle 
zdominuje pokój dzienny, że nie 

Po wyburzeniu ścianki oddzielającej 
kuchnię od sypialni trzeba było 
uzupełnić warstwy podłogi i przenieść 
przewody instalacyjne. 

Po połączeniu dwóch 
pomieszczeń powstał duży pokój 
z ustawnymi aneksami.
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pozostanie już miejsca na funkcje 
wypoczynkowe. Po przeanalizowa-
niu możliwości przeniesienia insta-
lacji wodnych i kanalizacyjnych zde-
cydowano o  umieszczeniu aneksu 
kuchennego na ścianie salonu pro-
stopadłej do okna – nawet po uzu-
pełnieniu ciągu szafek wyspą, w po-
koju dziennym pozostało wystarcza-
jąco dużo miejsca na inne sprzęty. 
Ponadto, kuchnia usytuowana tuż 
przy wejściu do salonu zahacza o hol, 
dzięki czemu włączyła jego prze-
strzeń w  część mieszkaniową, uzu-
pełniając w  ten sposób jego natu-

ralną funkcję komunikacyjną. Druga 
zmiana dotyczyła wykorzystania po-
mieszczenia po kuchni. Początkowo 
planowano urządzenie w  nim po-
koju z myślą o gabinecie czy pokoju 
dziecka w  przyszłości. Zwyciężyła 
jednak potrzeba przestrzeni! Zde-
cydowano o  likwidacji ściany mię-
dzy pierwotną kuchnią a  sypial-
nią i  połączenie tych pomieszczeń. 
W  efekcie powstało obszerne po-
nad dwudziestometrowe pomiesz-
czenie, które właściciele zamierzają 
wykorzystać na sypialnię połączoną 
z gabinetem. Decyzja ta nie wyklucza 

zmian w przyszłości – gdy zaistnieje 
potrzeba posiadania dodatkowego 
pokoju, wystarczy dostawić ściankę. 
Pozostawała jedynie kwestia usytu-
owania wejścia do nowej sypialni. 
Po wyburzeniu ściany między poko-
jami zostały dwa wejścia – do „sta-
rej” kuchni i „starej” sypialni. Które 
pozostawić, a które zamurować? Po-
dobnie jak w przypadku aneksu ku-
chennego niezbędne było wykona-
nie symulacji przestrzennych za-
równo wewnątrz pokoju, jak i  od 
strony holu. Już na tym etapie trzeba 
było podjąć decyzję, gdzie staną 

Zmiany deweloperskie
Klienci deweloperów zazwyczaj otrzymują 
możliwość wprowadzenia w projekcie 
nabywanych przez nich lokali tzw. zmian 
deweloperskich, czyli takich, które będą 
uwzględnione podczas wznoszenia budynku. 
Czas na ich zgłaszanie jest ograniczony, 
najpóźniej do momentu, w którym wznosi się 
ściany wewnętrzne. Są one możliwe tylko pod 
pewnymi warunkami – nie mogą ingerować 
w konstrukcję budynku, ale także muszą 
pozostawać w zgodzie z przepisami prawa 
budowlanego, które narzuca np. określone 
wielkości pomieszczeń, sposoby otwierania 
drzwi, zasady doprowadzenia instalacji 
w określone miejsca. Nie na wszystkie 
zmiany nabywcy deweloper się więc godzi. 
Dlatego wiele z nich zostaje przez nabywców 
wprowadzana na własną rękę. Często są 
to drobne poprawki, takie jak dostawienie 
ścianki w sypialni czy przedpokoju po to, 
by można było zrobić szafę wnękową czy 
przesunięcia drzwi wewnętrznych. Standardem 

jest np. bardzo „zgrubna” aranżacja łazienek w projekcie 
– w praktyce bardzo często zmieniamy położenie sprzętów 
lub ich rodzaj, np. wannę na prysznic. Wiele z takich 
potrzeb pojawia się dopiero kiedy zaczynamy mieszkanie 
wykańczać. 

Stół z krzesłami ustawiono w najbardziej 
doświetlonej części pokoju, pozostawiając 
miejsce na komunikację na taras.  

Na aneks kuchenny przeznaczono miejsce przy drzwiach 
wejściowych. Aby zabudowa nie była zbyt ciężka w odbiorze, 
zrezygnowano z wiszących szafek.
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łóżko, biurko i szafy.  Od strony holu 
przeanalizowano wpływ drzwi na  
odbiór przestrzeni i  dopływ światła 
dziennego. Aby po wejściu do miesz-
kania nie wchodzić na ślepą ścianę, 
zdecydowano o  pozostawieniu jako 
drzwi do sypialni dawnych kuchen-
nych. Zaplanowano je z  przeszkle-
niami, aby były lżejsze w  odbiorze 
i wpuszczały do holu naturalne świa-
tło z sypialni. Otwór na drugie drzwi 
miał zostać zamurowany, ale w ostat-
niej chwili postanowiono wydzielić 
część sypialni na schowek dostępny 
z holu – uznano, że będzie to idealne 
miejsce na garderobę i  sprzęt spor-
towy. Wydzielenie schowka miało 
jeszcze jeden atut. Uwolniono hol 
z  funkcji przechowywania, dzięki 
czemu wystarczyło wstawić tam nie-
wielką szafę antyk, która wpisuje 
się w  planowany eklektyczny styl 
mieszkania. 

ODCZUCIE PRZESTRZENI 
A WYBORY ESTETYCZNE
Również wybór materiałów wykoń-
czeniowych postanowiono odłożyć 
do chwili, gdy można było zobaczyć 

mieszkanie na żywo. Decyzje doty-
czące podłóg zostały podjęte dopiero 
po dokonaniu zmian w  układzie 
wnętrz. Początkowo na posadzkę 
do holu i  aneksu kuchennego wy-
brano płytki ceramiczne. Jednak 
po zmianie układu ścian i  przenie-
sieniu funkcji, część dzienna wraz 
z holem stała się niemal jednoprze-
strzennym wnętrzem. Uznano, że 
dla zachowania jednorodnego sty-
lowo charakteru cała strefa dzienna 
powinna mieć posadzkę z  jednego 
materiału. Takie rozwiązanie spra-
wia również, że wnętrze wydaje się 
optycznie większe, a pomieszczenia 
i funkcje wzajemnie się przenikają. 
Płytki na podłogę i ściany do ła-
zienki wybrano dopiero po znale-
zieniu odpowiedniego mebla, który 
miał stanowić szafkę podumywal-
kową, a  płytki na ścianę nad szaf-
kami kuchennymi dopiero wtedy, 
gdy właścicielka wpadła na pomysł 
urządzenia kuchni meblami używa-
nymi, wyszperanymi na aukcji in-
ternetowej. Odnowione, z  nowym 
blatem stały się oryginalnym ele-
mentem mieszkania.

Aranżacja wokół szafki 
Decydując się na styl aranżacji 
wnętrza, warto postawić 
na jeden lub dwa elementy, 
które uczynimy jego estetyczną 
dominantą.  Właścicielka 
mieszkania jeszcze przed 
odbiorem lokalu wiedziała, jakiej 
szafki szuka. Gdy znalazła stary, 
pochodzący z międzywojnia 
mebel wykonany z litego drewna 
pokrytego pięknym fornirem, 
wiedziała, że to będzie strzał 
w dziesiątkę. Znalezienie szafki 
stanowiło jednak dopiero 
początek drogi, trzeba było 
jeszcze dostosować ją do nowych 
funkcji. Z uwagi na jej styczność 
z wodą, mydłem oraz codzienne 
użytkowanie, konieczne 
było starcie starej warstwy 
lakieru z forniru i odpowiednie 
zabezpieczenie drewna lakierem 
odpornym na wodę. 
Na blacie miała stanąć umywalka 
nablatowa jako element łączący 
nowoczesność z ponadczasową 
klasyką. Aby zamontować 
umywalkę i baterię, należało 
jednak zdekonstruować szafkę: 
przewiercić się przez blat 
w dwóch miejscach, co pozwoliło 
doprowadzić wodę do baterii 
i podłączyć syfon do umywalki. 
Drugim elementem były szufladki, 
które należało skrócić, aby zrobić 
miejsce na syfon. W przypadku 
szafki, której pierwotnym 
przeznaczeniem była ozdoba 
salonu lub holu, takie przeróbki 
są konieczne. 

Po zmianie 
pierwotnego układu 
sprzętów w łazience 
punktem centralnym 
stała się strefa 
umywalki. 



incana.indd   1 2018-04-16   19:19:01



16  lato 2018

DOMOWE FINANSE 
     plany mieszkaniowe

W PROJEKCIE TEGO WNĘTRZA 
JEST ZAPISANA NASZA 
CODZIENNOŚĆ – KORZYSTAMY 
Z NIEJ WIELOKROTNIE W CIĄGU 
DNIA. POWINNA WIĘC BYĆ 
FUNKCJONALNA I ŁADNA.

wygodna przez lata

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Kuchnia we współczesnym domu nie jest 
pomieszczeniem tak oczywistym jak 
w przeszłości. Mimo że nadal jest przede 

wszystkim miejscem służącym przyrządza-
niu posiłków, to jednak staramy się poszerzać 
jej funkcje. Wiąże się to ze zmianą stylu życia, 
m.in. silną potrzebą przebywania we wspólno-
cie rodzinnej i towarzyskiej. Jeśli oczekujemy od 
kuchni, by sprostała tym wszystkim zadaniom, 

KUCHNIA
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Blaty w roli półek
Silnym trendem jest dzisiaj ukrywanie kuchennego wyposażenia w szafkach. Służy 
to nie tylko utrzymaniu porządku, ale też wiąże się z modą na minimalizm. Jednak 
mimo tych tendencji konieczne jest wygospodarowanie w tym miejscu przestrzeni 
na niektóre sprzęty. Krajalnicę lub toster warto ustawić na blacie o standardowej 
wysokości, w pobliżu stolika śniadaniowego. Dobrym miejscem na ekspres do 
kawy będzie barek lub wyżej usytuowanych blat, np. na wysokości 115 cm. 

 REKLAMA 

pomyślmy o  tym na etapie jej pro-
jektowania oraz wykańczania i  wy-
posażania. To wówczas trzeba za-
dbać o  zaplanowanie w  kuchni na 
przykład dziecięcej bawialni lub 
miejsca wieczornych pogawędek 
domowników, inaczej nawet wypo-
sażona w  dobre gatunkowo i  efek-
towne szafki oraz wysokiej jakości 
sprzęty AGD nie stanie się centrum 
rodzinnego życia. Natomiast gdy 
zmieści się w  niej duży stół i  wy-
godne siedziska, to zawsze będzie 
tętnić życiem. Pamiętajmy przy 
tym, że zmiany i remonty w tym po-
mieszczeniu są nie tylko uciążliwe, 
ale wiążą się również z  ponosze-
niem wysokich kosztów. 

ZASADA TRÓJKĄTA
W  projekcie kuchni niezależnie od 
tego, jakie dodatkowe role jej przy-
piszemy, najistotniejsze jest zacho-
wanie zasad ergonomii, dzięki któ-
rym przyrządzanie posiłków będzie 
wygodne. Konieczne jest więc pra-
widłowe zaplanowanie ciągu 
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technologicznego. Tworzy go tak 
zwany trójkąt roboczy, którego 
wierzchołki są miejscami wykony-
wania prac kuchennych. Prawidłowo 
zaplanowany powinna rozpocząć lo-
dówka – często z zamrażarką, której 
może towarzyszyć wysokie cargo, 
występujące w roli dawnej spiżarni. 
Kolejny wierzchołek tworzy zlewoz-
mywak. Ciąg technologiczny zamy-
kają kuchenka, coraz częściej za-
stępowana płytą kuchenną i osobno 
wbudowany piekarnik. Stałym ele-
mentem tej strefy jest również ku-
chenka mikrofalowa. Zgodnie z  za-
sadami ergonomii wierzchołki trój-

kąta nie powinny być od siebie zbyt 
oddalone. Najlepiej, gdy łączna dłu-
gość jego ramion nie przekracza 
7 m. Jeśli wielkość kuchni wymusza 
złamanie zasady trójkąta, zadbajmy 
o  wygodne umieszczenie urządzeń, 
które będzie zgodne z  kolejnością 
prac. 

ERGONOMIA BLATÓW
O funkcjonalności kuchni decydują 
również odpowiednio zaplanowane 
blaty robocze. Główny, służący do 
prac związanych z  gotowaniem czy 
pieczeniem, powinien mieć co naj-
mniej 80 cm długości. Zazwyczaj 

planuje się go między płytą ku-
chenną a  zlewozmywakiem. Może 
go zastąpić lub zdublować podob-
nej długości blat usytuowany mię-
dzy lodówką a  zlewozmywakiem. 
Będzie wygodny do przyrządzania 
potraw nie wymagających obróbki 
cieplnej. Pozostałe odcinki blatów 
roboczych mogą być krótsze. Nie 
należy ich wydłużać, bo przyczy-
nia się to do generowania pustych 
przebiegów. Funkcję blatu może 
też przejąć ociekacz, zwłaszcza, 
gdy brakuje miejsca na blat przy 
zlewozmywaku.

PRZEPIS NA STÓŁ
Od współczesnej kuchni oczeku-
jemy jednak nie tylko możliwo-
ści komfortowego przygotowania 
obiadu czy kolacji. Naturalny dla 
tego wnętrza ciepły klimat domo-
wego ogniska sprawia, że coraz wię-
cej osób chce w  kuchni jadać nie 
tylko szybkie śniadania, lecz za-
trzymać się w  niej na dłużej. Bę-
dzie to możliwe, jeśli zaprojektu-
jemy w niej duży stół, przy którym 
może wygodnie usiąść kilka osób. 
By spełniał nasze oczekiwania, na-
leży przeznaczyć na niego odpo-
wiednio dużo przestrzeni. Powinno 
się zapewnić tyle miejsca, by można 
było krzesło swobodnie odstawić, 
nie ograniczając jednocześnie funk-
cjonalności innych stref kuchen-
nych. Wystarczy na to zaplanować 
przestrzeń o  długości i  szerokości 
co najmniej 80 cm. 
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DOMOWE FINANSE 
     plany mieszkaniowe

KARIERA PRZESTRONNOŚCI
Nic tak nie sprzyja kuchennej funk-
cjonalności, jak otwarcie tego po-
mieszczenia na pozostałe wnętrza 
strefy dziennej. Zatarcie granic 
między kuchnią a  pokojem dzien-
nym i  holem sprzyja poszerzeniu 
jej możliwości aranżacyjnych. W ta-
kiej przestrzeni, nawet gdy jest ona 
niezbyt duża, łatwiej będzie zaplano-
wać wygodną jadalnię. Ułatwi także 
zaplanowanie wygodnego aneksu 
wypoczynkowego. Dzięki nowocze-
snym materiałom wykończenio-
wym i  elementom wyposażenia nie 
ma również problemów ze stworze-
niem spójnej stylizacji. Będzie ona 

szczególnie pożądana, jeśli zdecydu-
jemy się na pełne połączenie kuchni 
z  pokojem. Mniej radykalnym roz-
wiązaniem jest zastosowanie drzwi 
przesuwnych czy ścianki parawa-
nowej lub też pozostawianie otwar-
tej wnęki przeznaczonej na mon-
taż drzwi kuchennych. Jednak ta-
kie sposoby organizacji przestrzeni 
znacznie ograniczają funkcjonal-
ność kuchni. Decydując się na jej 
otwarcie na salon, pamiętajmy o za-
planowaniu wejścia, które nie bę-
dzie prowadzić przez pokój. Unik-
niemy wówczas choćby wnoszenia 
przez salon zakupów czy też wyno-
szenia tą drogą śmieci.

Kuchnia z wyspą
To rozwiązanie, które od lat 
cieszy się dużą popularnością. 
Zaplanowanie wyspy w kuchni 
wpływa nie tylko na nowoczesny 
wizerunek tego pomieszczenia, 
ale sprzyja również wygodzie 
prac. Polega ono na 
zaprojektowaniu stanowisk pracy 
oderwanych od ścian. Sprawdza 
się doskonale nie tylko w dużych 
przestrzeniach. Jest idealne 
także w niewielkich otwartych 
strefach dziennych. Najprostszą 
wyspę tworzą szafki od strony 
kuchni i barek od strony pokoju. 
Przykrywający je blat pełni 
funkcję roboczą oraz jadalnianą. 
W szafce warto umieścić 
gniazdo wtykowe, dzięki czemu 
będziemy mogli podłączyć 
przenośne AGD lub komputer 
czy radio. Na wyspie często 
planuje się także zlewozmywak 
oraz płytę kuchenną. Taki projekt 
wymaga wcześniejszego 
doprowadzenia odpowiednich 
instalacji: elektrycznej, 
wodno-kanalizacyjnej, 
rzadziej gazowej. Wyspa ze 
zlewozmywakiem powinna 
mieć 120-180 cm długości. 
Obok zlewozmywaka warto 
umieścić także blat roboczy 
oraz zmywarkę. Dzięki temu 
usprawnimy proces zmywania. 
Wygodny blat roboczy jest 
też niezbędny z każdej strony 
płyty grzewczej. Posłuży 
do odstawiania przyborów 
kuchennych czy produktów. 
Najlepiej przeznaczyć na niego 
po 40 cm, a minimalnie 30 cm 
z jednej i 20 cm z drugiej strony 
kuchenki. 
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STONOWANA GAMA ODCIENI SZAROŚCI WESZŁA NA STAŁE DO ARANŻACYJNEGO 
KANONU WNĘTRZ. OD KILKU SEZONÓW JEST MILE WIDZIANA RÓWNIEŻ POD 
NASZYMI STOPAMI. 

w szarościach

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

PODŁOGA

Szare posadzki cenimy za  uni-
wersalność i modny wygląd. 
Materiały posadzkowe w  bar-

wach szarości dodają wnętrzom 
świeżości, a przy tym zachowują sto-
nowany, elegancki szyk. Atutem jest 
naturalność tego koloru – jest on 
często spotykany w  przyrodzie, co 

sprawia, że czujemy się doskonale 
w jego towarzystwie. To barwa, która 
sprzyja uporządkowaniu wnętrz 
i naszemu wyciszeniu. Z natury neu-
tralna szarość, dlatego będzie bez-
piecznym tłem dla mebli i  elemen-
tów wyposażenia w innych barwach. 
W kompozycji z głęboko soczystymi 

podkreśla ich świeżość, w zestawie-
niu z pastelami tworzy spokój i har-
monię. Bardzo dobrze wyglądają na 
tle szarości rośliny zielone. 
Posadzki w tym kolorze mają także 
wiele zalet praktycznych. Niezależ-
nie od tego, na jaki materiał i  od-
cień szarości się zdecydujemy, taka 
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podłoga będzie pasowała do róż-
nych aranżacji. Będzie także bardzo 
funkcjonalna – to kolorystyka, która 
sprawdzi się w  pomieszczeniach in-
tensywnie użytkowanych. Na sza-
rych posadzkach nie widać tak wy-
raźnie zabrudzeń, jak na innych. 

DO JAKIEGO WNĘTRZA?
Chociaż szare posadzki są neu-
tralne w  odbiorze, to jednak na-
dają wnętrzom nowoczesny cha-
rakter. Warto je wykorzystać, jeśli 
chcemy stworzyć minimalistyczną 
lub industrialną aranżację. Zdadzą 
również egzamin w stylizacjach in-
spirowanych wzorcami skandy-
nawskimi. Będą też dobrą bazą dla 
wnętrz eklektycznych.  Szare okła-
dziny podłogowe są także chętnie 
wybierane na podłogi do pokoju na-
stolatków. Podłoga w tej gamie barw 
jest właściwym rozwiązaniem nie-
zależnie od funkcji pomieszcze-
nia. Możliwości wyboru mamy bar-
dzo dużo – w  tej kolorystyce są do-

stępne wszystkie rodzaje materia-
łów posadzkowych. Parkiety, którym 
nadamy szarą barwę, czy panele 
z  powodzeniem zastąpią salonową 
klepkę w typowych odcieniach dębu 
albo jesionu. Płytki ceramiczne lub 
wykładziny elastyczne w odcieniach 
grafitu będą dobrym rozwiązaniem 
w  strefie wejścia, kuchni oraz ła-

zience. Złamana szarościami wykła-
dzina dywanowa doda nowoczesno-
ści sypialni.

BOGACTWO PANELI
Mimo że w kolorystyce szarości są do-
stępne wszystkie materiały posadz-
kowe, to jednak szczególnie intere-
sujące są panele laminowane. 
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Są nie do przebicia, jeśli chodzi o pa-
letę barw – poczynając od złama-
nych szarością bieli przez odcienie 
srebrzystoszare po ciemne grafity 
i  antracyty. Szeroka gama kolory-
styczna idzie w  parze z  bogactwem 
odtwarzanych wzorów. Trudno uzy-
skać takie same w  wariancie drew-
nianym. Znacznie uboższe są bo-
wiem możliwości uzyskania sza-
rego parkietu drewnianego. Można 

na ten kolor wybarwić je, używając 
oleju. 
Najczęściej projektanci paneli pro-
ponują w  odcieniach szarości róż-
nego rodzaju laminaty inspirowane 
dębiną. Podążają także za najmod-
niejszymi formami drewnianych 
parkietów – w formie dyli, deski pod-
łogowej czy też wracającej do łask jo-
dełki (w tym bardzo modnego wzoru 
jodełki francuskiej). Takie wzornic-

two w połączeniu z szarą kolorystyką 
daje niepowtarzalny efekt. Produ-
cenci proponują wyroby w  tej kolo-
rystyce o  bardzo wysokich parame-
trach technicznych, dzięki temu pa-
nele w  odcieniach szarości można 
dobrać do każdego pomieszczenia. 
Dostępne są wyroby o wysokiej kla-
sie ścieralności AC3 i AC4. Efekt na-
turalności da zastosowanie elemen-
tów z frezowanymi krawędziami.

Do kuchni warto wybrać 
panele laminowane 
z wzmocnionym 
rdzeniem nasączonym 
środkami bakterio- 
i grzybobójczymi.

W parze z listwą 
cokołową
Podłogi w odcieniach szarości 
wymagają bardzo przemyślanego 
doboru cokołów.

 W szarościach. Do 
najbezpieczniejszych rozwiązań 
należy zastosowanie listwy 
w kolorze w jednym z odcieni 
występujących na desce.

 W kolorze ścian. Dobrym 
wyborem jest zastosowanie 
listew w kolorze ścian. Wówczas 
są one postrzegane jako ich 
spójny element. 

 W bieli. Dobrze też wyglądają 
białe listwy podłogowe – pasują 
do białej stolarki drzwiowej 
i okiennej.

 Wysokość. Niezależnie 
od koloru listew, wybierzmy 
wysokie. Tylko takie zagwarantują 
szlachetny wygląd podłogi.
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KOMFORT CIEPLNY 
TO NIEZAPRZECZALNY 
ARGUMENT PRZEMAWIAJĄCY 
ZA INSTALACJĄ
OGRZEWANIA 
PODŁOGOWEGO.
JEDNAK DO JEGO 
WYKORZYSTANIA 
NAMAWIAMY TAKŻE 
TYCH, KTÓRZY DBAJĄ 
O SAMOPOCZUCIE 
SWOJE I NAJBLIŻSZYCH 
– JEST TO BOWIEM JEDNO 
Z NAJZDROWSZYCH 
ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH 
W NASZYCH DOMACH.

pod
stopami

CIEPŁO
OSWAJAMY REMONT
     fachowe wykonanie



Ogrzewanie podłogowe za-
czyna powoli wypierać tra-
dycyjne techniki grzew-

cze. Korzyści ze stosowania tego 
rozwiązania jest dużo – chociażby 
większa higieniczność, zdrowy mi-
kroklimat, oszczędność miejsca 
i  mniejsze koszty eksploatacyjne. 
Dodatkowo podłoga po wyłączeniu 
ogrzewania pozostaje dłużej ciepła 
niż grzejniki. Pamiętajmy jednak, że 
ten system grzewczy wymaga bardzo 
dobrego wykonania oraz projektu, 
nie może też być instalowany w każ-
dym pomieszczeniu. Decydując się 
na podłogówkę, należy również roz-
ważnie wybierać materiał posadz-
kowy. Takie ogrzewanie może być 
całościowym systemem grzewczym 
domu, ale także uzupełnieniem tra-
dycyjnego grzejnikowego – połącze-
nia tego typu są bardzo popularne. 
Warto stosować podzespoły pocho-
dzące od jednego producenta –  to 
gwarancja spójności i niezawodności 
systemu.

WODNE OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE
Jedną z  jego zalet jest to, że można 
zintegrować system z  każdym źró-
dłem ciepła, które nagrzeje wodę do 
wykorzystania w  instalacji. Może to 
być dowolny kocioł gazowy, olejowy, 
elektryczny, a także pompa ciepła czy 
kolektor słoneczny. Najlepsze efekty 
uzyskuje się, gdy połączony będzie 
z kotłem kondensacyjnym lub pompą  
ciepła – w  takiej sytuacji osiąga się 

najwyższą sprawność. Co istotne, 
możemy skorzystać z  tego rozwiąza-
nia również latem w celu chłodzenia 
pomieszczenia.
Wodne ogrzewanie podłogowe najczę-
ściej wykonuje się z  wielowarstwo-
wych rur polietylenowych o średnicy 
kilkunastu milimetrów. Ułożone są 
one w odpowiedniej konfiguracji i od-
stępach na przeznaczonej do tego celu 
folii aluminiowej. Pamiętajmy, że ten 
system grzewczy znacząco podnosi 
poziom posadzki – co jest szczególnie 
ważne w  remontowanych domach. 
Łączna wysokość warstwy izolacji ter-
micznej i rurek wynosi około 10 cm.

A MOŻE ELEKTRYCZNE?
Możemy również zdecydować się na 
elektryczne ogrzewanie podłogowe: 
akumulacyjne lub bezpośrednie. 
Najbardziej popularny jest pierwszy 
rodzaj. W  tej instalacji kable grzew-
cze pokryte są wylewką betonową, 
która akumuluje ciepło. Ta metoda 
wprawdzie długo oddaje ciepło, 

27

Po całej
podłodze?
Kwestią godną zastanowienia 
jest powierzchnia 
wyposażana w ogrzewanie 
podłogowe. Możemy 
bowiem zdecydować się na 
podłogówkę w całym domu 
lub tylko jego części. Z jednej 
strony dom ogrzewany 
wyłącznie płaszczyznowo 
pozwala całkowicie 
wyeliminować stosowanie 
wiszących grzejników 
ściennych. Z drugiej natomiast 
musimy mieć świadomość, że 
są pomieszczenia, w których 
lepiej sprawdziłoby się 
standardowe ogrzewanie. 
Należą do nich wnętrza 
wypełnione zabudowami 
stojącymi, np. garderoby. 
W takich sytuacjach może być 
utrudniona wymiana ciepła, 
która osłabi efektywność 
systemu grzewczego.

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot
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ale też długo trzeba czekać, żeby się 
nagrzała. W  przypadku ogrzewania 
elektrycznego bezpośredniego od-
czuwamy ciepło od razu. Ten typ 
ogrzewania polega na ułożeniu bezpo-
średnio na maty i folie materiału wy-
kończeniowego. Elektryczne ogrze- 
wanie wymusza podniesienie po-
sadzki tylko o  kilka milimetrów, 
więc dobrze się sprawdza przy reno-
wacji starej posadzki. Nie ma wtedy 
potrzeby wykonywania nowej kilku-
centymetrowej wylewki betonowej, 
jak to ma miejsce przy systemie wod-
nym. O ile takie ogrzewanie jest dość 
tanie w montażu, to niestety okazuje  
się drogie w eksploatacji ze względu 
na ceny energii. To sprawia, że jest 
zalecane do niewielkich i  dobrze 
ocieplonych przestrzeni. 

PORA NA OGRZEWANIE
Na ogrzewanie podłogowe należy 
zdecydować się na etapie wykony-
wania projektu nowo budowanego 
domu lub podczas generalnego re-
montu. Unikniemy w ten sposób kło-
potów z  wysokością podłóg oraz ko-
nieczności wyrównywania poziomu 
w pomieszczeniach z ogrzewaną pod-
łogą i  bez niej. Powinniśmy zwrócić 
uwagę na dokładne zaprojektowa-
nie i  wykonanie instalacji. Błędy są 
trudne do naprawy i mogą spowodo-
wać utratę korzyści płynących ze sto-
sowania podłogówki. Przygotowując 

podłoże trzeba wziąć pod uwagę, że 
w  warstwie podkładu podłogowego 
znajdą się rury. Musi być on staran-
nie wyrównany, by układane na nim 
płyty izolacji termicznej przylegały 
do jego powierzchni. Gdy się o to nie 
zadba, może dochodzić do pękania 
jastrychu, w którym będą zatopione 
rury, co w konsekwencji prowadzi do 
pękania rur w miejscu załamania wy-
lewki. Elektryczne kable są bardziej 
elastyczne i  z  nimi takie problemy 
rzadziej występują.

W TROSCE O ZDROWIE
Ogrzewanie podłogowe ma jedną 
podstawową zaletę – od razu popra-
wia mikroklimat wnętrz w  naszym 
domu. Ponadto rozkład temperatury 
w  pomieszczeniach wyposażonych 

w te systemy jest naturalny dla czło-
wieka. Ludzka stopa ma największą 
ilość receptorów cieplnych, tak więc 
komfort cieplny człowieka zależy 
w dużym stopniu od tego, jaką tem-
peraturę odczuwa właśnie ta część 
ciała. Ciepła podłoga zachęca także 
do chodzenia boso, a  to jest zdrowe 
– zalecane przede wszystkim dzie-
ciom. Spacerowanie bez obuwia po 
twardym, stabilnym podłożu pozy-
tywnie wpływa na rozwój układu ru-
chu, a pośrednio wywiera pozytywny 
wpływ również na postawę naszych 
pociech. Ogrzewanie podłogowe 
zmniejsza także ryzyko przeziębień, 
gdyż różnica między temperaturą 
wewnątrz domu a tą panująca na ze-
wnątrz jest niższa niż wtedy, gdy wy-
korzystujemy tradycyjne systemy 



grzewcze – przy tych samych usta-
wieniach. Ogrzewanie tego rodzaju  
polecane jest szczególnie, gdy do-
mownicy są alergikami. Nie generuje 
ono intensywnego ruchu powietrza, 
unoszącego przy tym kurz z firan czy 
rolet, ale dostarcza ciepło na całej po-
wierzchni, bardzo powoli wznosząc 
je do góry. Nie jest prawdą, że ogrze-
wanie podłogowe jest nieodpowied-
nie dla osób z  chorobami naczynio-
wo-krążeniowymi. Prawidłowe wy-
konanie systemu grzewczego, nie 
spowoduje przegrzania podłogi po-
wyżej 30°C i nie będzie powodowało 
np. puchnięcia stóp. Musimy jednak 
zwrócić uwagę na dobór sterowników 

oraz medium zasilającego ogrzewa-
nie, aby można było odpowiednio re-
gulować temperaturę.

WARSTWA WIERZCHNIA
Na warstwę wykończeniową podłogi 
z  ogrzewaniem podłogowym należy 
stosować materiały o dobrej przewod-
ności cieplnej – nie będą stanowiły 
izolacji dla przenikania ciepła. Z dru-
giej strony wykładziny o  większej 

izolacyjności pozwolą uzyskać bar-
dziej równomierny rozkład tempera-
tury w pomieszczeniu: nie będzie od-
czuwalna różnica w  miejscach bez-
pośrednio nad rurami i  położonych 
obok. Jednocześnie, aby osiągnąć żą-
daną temperaturę przewody trzeba 
ułożyć gęściej lub podwyższyć para-
metry pracy instalacji, co zwiększa 
koszty eksploatacyjne. Z tych wzglę-
dów zalecane jest układanie na 
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OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE WYMAGA 

ZASTOSOWANIA 
SPECJALNEGO 

PODKŁADU 
PODŁOGOWEGO.
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podłogówceposadzek ceramicznych
lubkamiennych (np.marmurowych
czygranitowych).Możnateżzastoso-
waćwykładzinędywanowąlubz two-
rzywa sztucznego,np.PVC, oraz la-
minowane panele podłogowe. Mu-
sząbyćonejednakprzeznaczonedo
układania na ogrzewaniu podłogo-
wym.Należyjemontowaćstarannie,
aby uniknąć szczelin powietrznych
między wykładziną a  warstwą gła-
dzicementowej,którebyłybydodat-
kowąizolacjącieplną.
Jeśli podłoga ma być wykończona
drewnem,niezalecasięparkietulub
deseko grubościwiększejniż1 cm.
Drewno powinno być dobrze wysu-
szone. W  parkiecie o  większej wil-
gotnościpodczassezonugrzewczego
będą powstawać szczeliny –  ma to
związek z  właściwościami higrosko-
pijnymi drewna. Większość produ-
centówniepolecastosowaniadrewna
w strefachbrzegowych,gdziewystę-
pujewyższatemperatura.

NIE TYLKO PODŁOGÓWKA
W  grzewczych systemach płaszczy-
znowychmożnawykorzystaćrozwią-
zaniaściennelubsufitowe.Obamogą
występowaćw dwóchwersjach: jako
elektrycznelubwodne.W pierwszym
przypadku elementem grzejnym są

maty, panele lub przewody grzejne.
Instalowanesąonepodwarstwąwy-
kończeniowąścianyczysufitu– tyn-
kiem lub różnego rodzaju płytami.
W  przypadku ogrzewania wodnego,
stosujesię,takjakw ogrzewaniupod-
łogowym, rurki z  polietylenu albo
miedzi,przezktóreprzepływaciepła

woda.Wodneogrzewanieściennelub
sufitowemożnarównieżwykorzystać
jakosystemchłodzący.Latemw prze-
wodach zamiast wody ciepłej może
krążyćzimna.Taki„odwróconygrzej-
nik” obniża temperaturę ściany (su-
fitu),dziękiczemuchłodzipowietrze
w pomieszczeniu.

JEDNĄ 
Z NAJWAŻNIEJSZYCH 

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA 
OGRZEWANIA 

PODŁOGOWEGO 
JEST OSZCZĘDNOŚĆ 
ZUŻYWANEJ ENERGII. 
CIEPŁO EMITOWANE 

PRZEZ PODŁOGĘ 
POZWALA NA OBNIŻENIE 

TEMPERATURY NAWET 
O 2ºC, BEZ ZMNIEJSZENIA 
KOMFORTU PRZEBYWANIA 

W POMIESZCZENIU 
– W SKALI ROKU 

OSZCZĘDNOŚĆ ZUŻYCIA 
ENERGII SIĘGA NAWET 

11-12%.
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PIŁOWANIE, CIĘCIE, FREZOWANIE, SZLIFOWANIE... W WIELOFUNKCYJNYCH 
NARZĘDZIACH OSCYLACYJNYCH KRYJE SIĘ NIESKOŃCZENIE WIELE MOŻLIWOŚCI 
URZECZYWISTNIENIA POMYSŁÓW MAJSTERKOWICZÓW.

wszechstronnego 
zastosowania

AUTOR TEKSTU: Paweł Siemieniuk

Bardzo wielu domowych zło-
tych rączek narzeka na brak 
miejsca do przechowywania 

różnych elektronarzędzi. Rozwią-
zaniem jest zaopatrzenie się w wie-
lofunkcyjne narzędzie oscylacyjne, 

które umożliwia szybkie i  efek-
tywne przeprowadzenie prac re-
montowych, renowacyjnych, stolar-
skich i  modelarskich – dzięki wy-
miennym końcówkom łączy w  so-
bie działanie rozmaitych sprzętów. 

Ponadto jest ono poręczne i  wy-
godne w stosowaniu, a także utrzy-
maniu w  czystości – po wyłącze-
niu wystarczy przetrzeć je suchą 
ściereczką. Zazwyczaj możemy ku-
pić zestaw w kompaktowej walizce, 

NARZĘDZIA



 REKLAMA 

która  ułatwia jego przechowywanie 
i  sprawia, że poszczególne części 
nie gubią się.  

DO WSZYSTKIEGO
Oscylacyjne narzędzia, jak wskazuje 
nazwa, wykonują ruchy oscylacyjne 
– drgają około 20 000 razy na minutę 
w zakresie maksymalnego kąta do 3º. 
Taka amplituda oscylacji jest całko-
wicie wystarczająca, by precyzyjnie 
ciąć, szlifować lub zdrapywać pozo-
stałości kleju czy farby z podłoża, np. 
w wąskich przestrzeniach. Zachowu-
jemy również pełną kontrolę nad na-
rzędziem – nie ma efektu „odrzutu” 
typowego dla skrawania rotacyjnego.
Wielofunkcyjnym narzędziem uzbro-
jonym w nóż lub tarnik wzmocniony 
stopami twardymi bez problemu 
usuniemy również stare materiały 
uszczelniające lub uszkodzone spo-
iny między płytkami, przygotowu-
jąc miejsce na nową masę. Z  jego 
pomocą wykonamy niewielkie, za-
mknięte wycięcia, skrócimy oścież-

nicę czy odetniemy gwoździe i śruby 
wystające tuż przy powierzchni ob-
rabianego materiału. Producenci na-
rzędzi oscylacyjnych oferują szeroki 
wybór brzeszczotów do różnych za-
stosowań – nawet takie, które służą 
jednocześnie do przecinania drewna 
i metalu.

OPTYMALNY MODEL
Wybierając oscylacyjne elektrona-
rzędzie, zwróćmy uwagę na moc sil-
nika – to najistotniejszy parametr, 
który wpływa na jego funkcjonal-
ność. Te o maksymalnej (równej lub 
mniejszej) mocy silnika 180 W mogą 
stwarzać problemy przy cięciu twar-
dych materiałów. Są jednak wystar-
czające do użytku domowego i z po-
wodzeniem zastąpią wiele pojedyn-
czych narzędzi. Unikajmy zakupu 
tanich narzędzi, gdyż mają stosun-
kowo małą moc silnika i charaktery-
zują się większym zużyciem prądu. 
Z  tego względu należy  wybierać 
 produkty z wyższej półki cenowej, 

NARZĘDZIA WIELOFUNKCYJNE 
PRZYSTOSOWANE SĄ 
DO PRACY Z RÓŻNYM 

OSPRZĘTEM. MOCOWANIE 
BRZESZCZOTÓW, STÓP 

SZLIFIERSKICH CZY 
SKROBAKÓW ODBYWA SIĘ 

BEZNARZĘDZIOWO. 
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które gwarantują odpowiednią moc, 
jakość i trwałość. Dobrze też, aby mo-
del wyposażony był w  funkcję re-
gulacji prędkości obrotowej silnika. 
Udogodnienie to umożliwia dopaso-
wanie tempa pracy urządzenia do ro-
dzaju i specyfiki materiału poddawa-
nego obróbce.
Zwróćmy także uwagę na rękojeść. 
Ergonomiczny kształt i  poręczność 
to podstawowe wymagania. Dzięki 
temu narzędzie dobrze leży w dłoni 
i łatwo nim operować. Warto spraw-
dzić, czy rękojeść została pokryta 
materiałem antypoślizgowym, który 
sprawi, że możliwe będzie wykony-
wanie prac nawet w  trudnych wa-
runkach. W  tym przypadku dobrze 
sprawdzi się guma z mikroteksturą, 
zapobiegającą niekontrolowanemu 
przesuwaniu się dłoni.

RODZAJ ZASILANIA
Do dyspozycji mamy narzędzia wy-
posażone w  różnorodne systemy za-
silania. Wybierając te na prąd sie-
ciowy, musimy zapewnić stałe pod-
łączenie do gniazdka elektrycznego, 
co w  przypadku wykonywania prac 

w  trudno dostępnych miejscach 
może być problematyczne. Jeśli 
zdecydujemy się na taki model, za-
dbajmy, by przewód zasilania był jak 
najdłuższy. 
Na rynku dostępne są również na-
rzędzia akumulatorowe. Wbudowany 
w  nie akumulator umożliwia nała-
dowanie sprzętu przed wykonaniem 
określonych prac, co ma szczególnie 
znaczenie w  miejscach trudno do-
stępnych oraz wszędzie tam, gdzie li-
czy się precyzja. Takie rozwiązanie 
oznacza również, że nie trzeba pilno-
wać żadnych przewodów. Jeśli jednak 
prace są długotrwałe, narzędzie może 
wymagać powtórnego naładowania, 
co jest równoznaczne z przerwaniem 
wykonywanych czynności. Wybie-
rając model akumulatorowy, warto 
sprawdzić, czy został wyposażony 
w baterię litowo-jonową. Charaktery-
zuje się wysoką trwałością, szybko się 
ładuje i wolno traci ładunek.

KONIECZNE AKCESORIA
O przydatności do różnych prac wie-
lofunkcyjnego narzędzia oscylacyj-
nego decyduje osprzęt. Nawet je-

śli będziemy posiadaczami najmoc-
niejszego modelu, bez odpowied-
nich końcówek nie wykorzystamy 
wszystkich jego możliwości. 
Pamiętajmy, że tylko narzędzie 
z  rozbudowanym zestawem akce-
soriów będzie tworzyło niezbędny 
warsztat do wykonywania prac re-
montowych i  projektów wymaga-
jących dużej precyzji, gwarantując 
wielozadaniowość, szybkość i  wy-
godę działania. Bogate wyposaże-
nie podnosi jednak cenę narzędzia. 
Należy więc dobrze zastanowić się, 
do jakich celów będziemy wykorzy-
stywać sprzęt. Może okazać się bo-
wiem, że część elementów wymien-
nych nie będzie przez nas stoso-
wana, a my przepłacimy. 
Standardowe narzędzie wielofunk-
cyjne w  swym wyposażeniu mają 
kilkanaście końcówek, w  tym tar-
cze, brzeszczoty, skrobaki, płyty 
szlifierskie. 
Oczywiście zawsze możemy doku-
pić brakującą końcówkę – najlepiej 
od producenta sprzętu, aby unik-
nąć kłopotów z  niedopasowanym 
uchwytem.

Czysta praca
Wielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne świetnie 
spisują się podczas prac remontowych 
w pomieszczeniach mieszkalnych. Nie trzeba 
„po nich” odkurzać i sprzątać, jak to ma miejsce 
przy użyciu np. elektronarzędzia typu szlifierka. 
Urządzenie to wyrzuca urobek z ogromną 
prędkością w powietrze, niekiedy utrudniając 
oddychanie, dlatego czasami też trzeba używać 
maski przeciwpyłowej. W przypadku narzędzi 
oscylacyjnych nie ma tego problemu – ruch 
oscylacyjny redukuje powstawanie wysokiego 
zapylenia w miejscu pracy.
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NA POTRZEBY ZŁOTEJ RĄCZKI

Dobrze zorganizowany 
warsztat 
Najwygodniej urządzić go w oddzielnym 
pomieszczeniu w domu. Jeśli jesteśmy 
posiadaczami piwnicy czy strychu, 
właśnie tam możemy urządzić miejsce 
do majsterkowania. Jednak nawet 
niewielka przestrzeń (np. część garażu) 
będzie praktyczna, jeśli maksymalnie ją 
wykorzystamy. Dobrym sposonem jest 
wykonanie na ścianie tablicy narzędziowej 
ze stabilnymi uchwytami na podstawowe 
narzędzia. Do miniwarsztatu warto 
zainwestować w optymalne organizery, które 
są wyposażone w przegródki i uchwyty 
dla konkretnych sprzętów. Także zwijane 
tkaninowe pomocniki z pochwami na narzędzia 
doskonale je porządkują i nie zajmują wiele 
miejsca, zapewniając nam niezbędną 
ergonomię. Zamiast stołu do majsterkowania 
wystarczy składany blat przyścienny.

Praktyczny pomocnik
„Podrasowanie” szafki nocnej z pchlego targu, 
renowacja krzeseł po babci, retusz ramy od 
obrazu? We wszystkich tych pracach niezbędna 
będzie szlifierka. To poręczne urządzenie, na 
którym umieszcza się papier ścierny, można 
więc dowolnie zmieniać jego grubość w 
trakcie pracy. Przy obróbce drewna najlepiej 
sprawdzają się szlifierki taśmowe, oscylacyjne 
bądź mimośrodowe szlifierki typu delta. Wybór 
odpowiedniej zależy od specyfiki obrabianego 
przedmiotu. Ważny jest np. kształt, wielkość, 
powłoka, a także to, czy będziemy szlifować 
narożniki i miejsca trudno dostępne. 

Koronki wiertnicze
Przeznaczone są do wiercenia w ścianie z betonu lub cegły dużych 
otworów, np. na gniazda elektryczne. Do wiercenia koronkami 
używa się wiertarek o dużej mocy (minimum 800-900 W). 
W sklepach są dostępne koronki wiertnicze różnych producentów 
i różnej jakości. Gdy mamy do wykonania tylko kilka otworów, 
możemy kupić tańszą. Jeśli mamy dużo otworów do nawiercenia, 
lepiej kupić tę z górnej półki. Koronki z różnych kategorii 
jakościowych nie różnią się wyglądem, tylko zastosowanymi do 
produkcji materiałami, dlatego przy zakupie najlepiej jest kierować 
się renomą producenta.

Wiercenie i wkręcanie
Jeżeli wiertarko-wkrętarki będziemy używać okazjonalnie, 
wybierzmy stosunkowo tani model o napięciu 6,5-10 V. Cechuje 
się niewielką mocą i najlepiej sprawdzi się jako wkrętarka. 
Otwory wykonujmy narzędziem sporadycznie, pamiętając by 
wiercić wyłącznie w materiałach miękkich, np. w drewnie. Myśląc 
o „mocniejszej” wiertarko-wkrętarce, której będziemy używać 
okresowo, ale dość intensywnie (np. do budowania mebli czy 
ogrodzeń), zdecydujmy się na model o napięciu 9,6-14 V. Oprócz 
wkręcania będziemy wówczas mieli możliwość wiercenia w różnych 
materiałach bez specjalnej obawy o wytrzymałość napędu. 
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JAK NIEBANALNIE 
WYKOŃCZYĆ ŚCIANY 
I SUFITY WNĘTRZ NASZYCH 
DOMÓW? Z PEWNOŚCIĄ 
DOBRYM SPOSOBEM 
BĘDZIE ZASTOSOWANIE 
SZTUKATERII. ALE 
MOŻLIWOŚCI ICH 
TWÓRCZEGO 
WYKORZYSTANIA JEST 
ZNACZNIE WIĘCEJ.Ponadczasowe

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

SZTUKATERIE
Chociaż budzą skojarzenia 

z  wnętrzami pałacowymi 
lub bogatymi mieszczań-

skimi kamienicami z  przełomu XIX 
i  XX wieku, to doskonale sprawdzą 
się we wnętrzach urządzanych współ-
cześnie. Sztukaterie będą odpowied-
nie nie tylko w  przestronnych styli-
zacjach klasycznych. Są także dosko-

nałym elementem wystroju eklek-
tycznego. Spotyka się je również 
w  nowoczesnych realizacjach mini-
malistycznych, gdzie przełamują ty-
powy dla takich aranżacji. 

NOWA JAKOŚĆ WNĘTRZ
Niezależnie od stylu, detale sztuka-
teryjne uszlachetniają pomieszcze-

nia. Dodają im charakteru, przeła-
mują banalne aranżacje ścian i  su-
fitów oraz budują ich indywidualny 
styl. Warto je zastosować, by popra-
wić proporcje wnętrza. Są doskonałe, 
jeśli chcemy podkreślić urodę detali 
architektonicznych takich jak nisze 
i wnęki.  Zamontowane wokół otworu 
drzwiowego czy też na jego nadprożu 
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SZTUKATERIE

lub podciągu wyznaczającym wej-
ście do salonu podkreślą rangę tego 
miejsca. Sztukateryjnych elemen-
tów można użyć w  roli opaski wo-
kół okien. Sprawdzą się one także 
choćby jako rama dla dekoracji 
ściennych stworzonych np. z  efek-
townego plakatu, wycinanki czy 
resztki tkaniny lub tapety. Na frag-
mencie ściany otoczonej ramą ze 
sztukateryjnych listew lub gzym-
sów można zastosować farbę ma-
gnetyczną lub tablicową i stworzyć 
w ten sposób rodzinną tablicę ogło-
szeń. Za pomocą sztukaterii można 
też ozdobić front szafy. Za ich uży-
ciem przemawiają także względy fi-
nansowe. Dzięki nowoczesnym ma-
teriałom, z  jakich dzisiaj się je wy-
konuje, nie są kosztowne. Ich mon-
taż nie przysparza kłopotów nawet 
domorosłym majsterkowiczom. Za-
chętą do ich stosowania jest także 
bogate wzornictwo.

MATERIAŁ 
NA SZTUKATERIE
Z  polistyrenu ekspandowanego (sty-
ropianu). Należą do najpopularniej-
szy sztukaterii. Mają wiele zalet, są 
cenione m.in. za bogactwo wzorów 
i  rozwiązań, doskonałe właściwości 
użytkowania, które nie zmieniają się 
podczas ich eksploatacji. Za ich uży-
ciem przemawia też cena – są to ma-
teriały na każdą kieszeń. Sztukate-
rie styropianowe są lekkie, co doce-
nimy podczas ich montażu. 

Po przyklejeniu można je pomalo-
wać na wybrany kolor farbą emul-
syjną lub inną powłoką farbiarską. 
Najczęściej wykorzystujemy je do 
dekorowania sufitów – na przykład 
w formie rozet oraz na granicy ścian 
i sufitu – tu sprawdzają się styropia-
nowe listwy i gzymsy.
Z  polistyrenu ekstrudowanego XPS 
(styrodur XPS). Wykonane z tego ma-
teriału elementy sztukateryjne na-
leżą do bardzo wytrzymałych i gład-
kich. Warto je wykorzystać w  aran-
żacji pomieszczeń narażonych na 
wilgoć – niestraszne są im bowiem 

grzyby czy pleśnie. Produkty ze sty-
roduru XPS wyróżniają także wy-
raziste, o  ostrych krawędziach mo-
tywy dekoracyjne. 
Z  poliuretanu. Sztukaterie poliure-
tanowe zalicza się do bardzo trwa-
łych. Są odporne na działanie wil-
goci, a  także ekspanywnych związ-
ków, takich jak oleje czy rozcień-
czone kwasy lub zasady. Są jednak 
znacznie droższe niż te z  XPS lub 
EPS. Wyróżnia je także dokładność 
wzornicza i  dobre odtworzenie de-
tali. Poliuretanowe sztukaterie są 
lekkie, mogą być również gięte. 

Kompozycja z delikatnych listew sztukateryjnych 
pomalowanych na złoto tworzy stylowe kasetony 
budujące charakter eklektycznego salonu.
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Bogactwo form
Poza najczęściej stosowanymi 
we wnętrzach listwami, 
gzymsami i rozetami do 
dyspozycji mamy znacznie 
więcej sztukateryjnych 
detali. Warto sięgnąć 
choćby po konsole, pilastry, 
półkolumny, obudowy 
kominkowe czy reliefy. Są 
one bardzo przydatne, jeśli 
chcemy odtworzyć detale 
architektoniczne z minionych 
epok. Ciekawym rozwiązaniem 
jest zastosowanie jako 
dekoracji frontonów nad 
wejściami do prestiżowych 
pomieszczeń. Coraz 
częściej sięga się także po 
sztukateryjne konsole. Tego 
typu półki odgrywają rolę 
wyjątkowo dekoracyjnego 
elementu wnętrza. Jednak 
nie należy ich przeciążać, 
są bowiem dość delikatne. 
Najlepiej stawiać na nich tylko 
bardzo lekkie przedmioty. 

Z  gipsu. Za ich użyciem przemawia 
wielowiekowa tradycja – sztukaterie 
z tego materiału stosuje się bowiem 
stosowane od setek lat. Także dzi-
siaj są one dostępne i  wykonywane 
w naszych domach. Najczęściej są na 
zamówienie. Warto po nie sięgnąć, 
kiedy oczekujemy nietypowych ele-
mentów, których nie znajdziemy 
w ofercie gotowych sztukaterii. 
Dzięki temu, że gips należy do ma-
teriałów bardzo plastycznych, z  ła-
twością można z  niego wyczarować 
detale wykonane zgodne z  zapro-
jektowanym wzorem. Atutem tego 
materiału jest także jego naturalne 

pochodzenie. Sztukaterie gipsowe są 
paroprzepuszczalne, a  także zalicza 
się je do wyrobów odnawialnych. Ich 
wadą jest dość wysoki koszt.

WZORY BEZ OGRANICZEŃ
Poza różnorodnością materiałową  
zaletą sztukaterii jest także bogac-
two form.
Listwy i gzymsy ozdobne. Doskonale 
maskują wszelkiego rodzaju prze-
wody oraz zakończenia tapet. Poza 
tym sprawdzają się, gdy chcemy 
optycznie zmienić proporcje po-
mieszczenia, najczęściej podwyższyć 
lub obniżyć wnętrze. Można z  nich 

tworzyć kasetony na ścianach czy 
sufitach. Niezliczona liczba wzorów 
oraz grubości gotowych elementów 
sprawia, że nadają się, by je wyko-
rzystać do różnych rozwiązań. 
Producenci mają w  swojej ofercie 
bardzo proste w  formie listwy, na 
przykład w postaci ćwierćwałka czy 
też wysokiego prostokąta, w  tym 
także o wyoblonej w różnym stopniu 
górnej krawędzi. Do bardzo efek-
townych należą także wysokie li-
stwy z delikatnymi wąskimi lub bar-
dziej wyrazistymi fazami przebiega-
jącymi wzdłuż listwy. Bardziej roz-
budowane są wzory gzymsów. 
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Często tworzą kilkustopniowe ka-
skady z  równoległymi przetłocze-
niami lub przybierają wyszukane 
formy z  ornamentami, na przykład 
antycznymi, takimi jak wzór pal-
mety czy liści akantu. Długość go-
towych listew wynosi zazwyczaj od 
około 200 do 250 cm, ich szerokość 
waha się od 2 do nawet kilkunastu 
cm. Uzupełnieniem tego rodzaju de-
tali są narożniki dostępne w różnych 
wzorach. Ich użycie gwarantuje po-
żądany efekt estetyczny.

Rozety. To sztukaterie dekoracyjne 
skomponowane najczęściej na pla-
nie koła, niekiedy elipsy, rzadziej 
kwadratu czy prostokąta. Poza 
kształtem kluczową rolę ozdoby od-
grywa ich ornament. Najczęściej 
przyjmuje on postać kompozycji ro-
ślinnych wykorzystujących liście 
czy kwiaty. Należą one do najbar-
dziej efektownych ozdób sufitów, 
które dzięki nim zyskują nowy wy-
miar. Spotyka się je także jako ele-
ment dekoracyjny ścian. Można 

z  nich budować wieloelementowe 
rytmiczne kompozycje. Poza walo-
rami estetycznymi nie do przece-
nienia jest funkcja praktyczna ro-
zet. Najczęściej wykorzystujemy je 
do stworzenia efektownej kompozy-
cji z  lampami sufitowymi. Dobrym 
pomysłem jest także zastosowanie 
ich jako tła dla kinkietu. Z  myślą 
o tej funkcji producenci wielu tego 
rodzaju sztukaterii planują w  nich 
miejsce na przewody elektryczne. 
Gotowe rozety sztukateryjne mogą 
mieć różną średnicę – od kilkuna-
stu aż do nawet 100 cm. 

PRAWIDŁOWY MONTAŻ 
GWARANCJĄ 
EFEKTU
Nowoczesne sztukaterie gotowe 
w przeciwieństwie do gipsowych po-
przedniczek są znacznie łatwiejsze 
do zamontowania. Przed ich przy-
klejeniem należy zadbać o podłoże. 
Powinno być suche, czyste, twarde 
i  jak najbardziej gładkie. Jeśli sto-
sujemy elementy, które trzeba przy-
ciąć, wykorzystajmy ostre narzę-
dzia – w  zależności od ich wielko-
ści sprawdzi się piła lub nóż. Listwy 
i gzymsy należy docinać zawsze pod 
tym samym kątem. Ważna jest też 
ilość kleju, którą nałożymy na przy-
klejany element – jeśli będzie go za 
dużo, wypłynie podczas montażu 
i trzeba będzie go usuwać papierem  
ściernym. Najlepiej by odpowiedni 
klej polecił nam sprzedawca sztuka-
terii. Zazwyczaj do większości wyro-
bów gotowych stosuje się produkty 
przeznaczone do styropianu.
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ODŻYWA W POLSCE MODA NA DOMY LETNIE. KOMFORTOWE LETNISKA 
W NICZYM JEDNAK NIE PRZYPOMINAJĄ SIERMIĘŻNYCH DZIAŁEK SPRZED LAT. 

klimat wypoczynku

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska 

Choć urlopy w  modnych kurortach za-
granicznych nadal cieszą się wśród 
Polaków dużym zainteresowaniem, to 

jednak równie silnym trendem jest wypoczy-
nek w kraju, w tym również „na swoim”. Po la-
tach, kiedy wydawało się, że „działki” przestały 
się cieszyć zainteresowaniem i na stałe odeszły 
już do lamusa, obserwujemy renesans tej formy 
wypoczynku. Szczególnie na rozwijających się, 
atrakcyjnych turystycznie terenach oprócz pen-
sjonatów, jak grzyby po deszczu wyrastają nie-
wielkie domki letniskowe. Niezależnie od tego, 
czy są one budowane z myślą o wynajmie, czy 
też na własne potrzeby, cieszą oko atrakcyjną 
formą architektoniczną i perfekcyjnie dopraco-
wanym otoczeniem. Nasze wymagania wzrosły 
i to niezależnie od tego, czy jesteśmy gośćmi, czy 
właścicielami. Dom letniskowy ma być jednak 

LETNISKO
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nie tylko komfortowy, ma też przycią-
gać niepowtarzalnym klimatem. Zo-
baczmy, jakie formy letnisk cieszą się 
największym powodzeniem.   

KLIMATY SIELSKIE 
To nieprawda, że styl dworkowy i ru-
stykalny zostały przez Polaków de-
finitywnie porzucone. Być może nie 
cieszą się już takim zanteresowa-
niem wśród inwestorów wznoszących 
domy jednorodzinne w miastach i na 
terenach podmiejskich –  tam domi-
nującym trendem są nowoczesne 
domy energooszczędne z  dwuspa-
dowymi dachami lub piętrowe wille. 
Jednak w  budownictwie turystycz-
nym klimat sielskości ciągle jest 
żywy – wystarczy prześledzić zain-
teresowanie pensjonatami urządzo-
nymi w stylu staropolskich siedlisk. 
Hasła „styl dworkowy” czy „rusty-
kalny” pełnią tu jednak jedynie funk-
cję wywoławczą, mieszczą się w nich 
bowiem zarówno budynki  z drewnia-
nymi gankami wspartymi na kolum-
nach, jak i  proste formy z  dwuspa-

dowym dachem ozdobione jedynie 
drewnianymi detalami, takimi jak 
dekoracyjne wiązania szczytu, ażu-
rowe balustrady balkonów i  tarasów 
czy nastrojowe okiennice. Dworkowa 
architektura przyciąga wielbicieli 
letnisk nie tylko z  racji swojego po-
wiązania z budownictwem wiejskim, 

ale przede wszystkim z powodu sko-
jarzeń tego typu architektury z  kli-
matem sielskości, staropolską go-
ścinnością, wolniej płynącym cza-
sem, a  nawet pewnym rodzaju roz-
leniwieniem – czyż nie takie obrazy 
dawnych dworków przekazały nam 
film i literatura?  
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WIERNOŚĆ KORZENIOM
Drugim elementem niezbędnym do 
stworzenia atmosfery wypoczynku 
jest powiązanie architektury domu 
z  tradycją miejsca. Uniwersalne siel-
skie klimaty o proweniencji dworko-
wej wpiszą się w  każdą okolicę, ale 
coraz częściej inwestorzy sięgają po 
formy architektoniczne i  detale cha-
rakterystyczne dla danej okolicy. Re-
gionalizmy są znów na czasie, dlatego 
na Podhalu korzystamy z tamtejszych 
wzorów budownictwa drewnianego 
i dachów krytych gontem, na Śląsku 
warto wykorzystać elementy z  cegły, 
na Mazurach z kamienia naturalnego, 
a na Pomorzu sięgnąć po konstrukcję 
szachulcową, czyli tzw. mur pruski. 

WNĘTRZA EKLEKTYCZNE
Wyposażenie wewnątrz to swoisty ma-
riaż stylów rustykalnych różnych czę-
ści świata: śródziemnomorskiego, 
prowansalskiego, skandynawskiego 
i polskiego – jest to raczej bardziej wy-
nik aktualnej dobrej dostępności na 
rynku sprzętów i przedmiotów deko-
racyjnych „z klimatem”, niż kreowa-
nia spójnej stylowo aranżacji. Inną 
sprawą jest, że – z racji obawy przed 
kradzieżą – domów letniskowych ra-
czej nie wyposaża się w prawdziwe an-
tyki! Sielski klimat buduje się drob-
nymi dekoracjami, które doskonale 
uzupełnią bazę składającą się z  pro-
stych, uniwersalnych w formie mebli. 
Dobrym i niedrogim pomysłem są na-

tomiast sprzęty i  dekoracje wyszpe-
rane na targach staroci. Za pomocą 
dostępnych dzisiaj farb oraz technik 
zdobienia mebli, takich jak choćby 
decoupage, łatwo je odnowić czy ozdo-
bić, i  w  ten niedrogi sposób nadać 
wnętrzom pożądany klimat. Dominu-
jącym trendem jest łączenie stylów. 
Urządzając dom letni z myślą o  jego 
wynajmowaniu, pamiętajmy o  po-
trzebach współczesnych gości. Klima-
tyczne letnisko musi być dzisiaj kom-
fortowe! Wygodne łóżka, ciepła woda, 
działająca bez zarzutów kanalizacja, 
pralka, zmywarka, kuchenka mikro-
falowa, toster i ekspres do kawy to już 
niemal podstawowy standard domów 
letnich do wynajęcia.  

MIESZKAĆ Z KLASĄ
     na specjalne potrzeby
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LETNIA AURA JEST 
JEDYNA W SWOIM 
RODZAJU
– ZAPEWNIA NAM 
NIEZBĘDNĄ NA 
DALSZĄ CZĘŚĆ ROKU 
DAWKĘ ENERGII. JEJ 
PRZYPŁYW TO DLA NAS 
GWARANCJA DOBREGO 
NASTROJU, POCZUCIA 
BEZPIECZEŃSTWA, 
CHĘCI DZIAŁANIA.
JAKIE DOMOWE 
SPOSOBY SPRAWIĄ,
ŻE ZACHOWAMY JE JAK 
NAJDŁUŻEJ?

powiew lata

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Gdy tylko na dworze robi 
się ciepło, staramy się jak 
najwięcej czasu spędzać 

poza zamkniętą przestrzenią czte-
rech ścian. Jednak nie zawsze jest to 
możliwe – praca, obowiązki rodzinne, 
a  niekiedy zły stan zdrowia zatrzy-
mują nas w naszych domach i miesz-
kaniach. To jednak nie znaczy, że ta 
najpiękniejsza pora roku ma przejść 

obok nas niezauważona. Nic nie stoi 
na przeszkodzie, abyśmy z niej czer-
pali pełnymi garściami. Jak żadna 
inna pora roku lato oddziałuje na na-
sze zmysły. Dostarcza bodźców, które 
wyostrzają nasz wzrok, dotyk, węch 
– otwórzmy więc nasze domy i miesz-
kania na kolory, zapachy, smaki i fak-
tury, jakie daje nam tylko ten letni 
czas!

ŚWIEŻY
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UROK LETNIEGO POWIETRZA
O tym, że odpowiednia dawka świe-
żego powietrza wpływa korzystnie 
na nasze sampoczucie nie trzeba 
przekonywać. Latem otwarte okna 
zapewniają nie tylko odpowiednią 
dawkę tlenu, ale też aromaty zielo-
nych i kwitnących roślin. W upalne 
dni najlepiej wietrzyć intensyw-
nie wnętrza rano, nocą i  wieczo-
rem. Dzięki temu przez cały dzień 

będzie nam towarzyszył przyjemny 
chłód. W ciągu dnia warto otwierać 
okna położone naprzeciw siebie. 
Ta metoda sprawdzi się, gdy po-
goda jest bezwietrzna, jednak uni-
kajmy jej, gdy wieje – powstające 
wówczas przeciągi mogą być przy-
czyną choćby przeziębień. W  takie 
dni, by uniknąć trzaskania skrzy-
deł drzwiowych i okiennych, zasto-
sujmy ograniczniki. 
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SIŁA KWIATÓW 
O tej porze roku są najpiękniejsze. 
Nie rezygnujmy z  nich nawet, gdy 
spędzamy dużo czasu w  zamknię-
tych pomieszczeniach. Do letnich 
aranżacji warto wybierać te, które 
w innych porach roku są trudno do-
stępne. Sięgajmy po gatunki pięk-
nie pachnące. Aromat lewkonii, pe-
onii, groszku pachnącego czy li-
lii albo mieczyków wprawi nas 
w  świetny nastrój już od wejścia 
do domu. Dodatkowe bonusy to fe-
eria barw oraz bogactwo form. By 
letni bukiet gościł we wnętrzach 
jak najdłużej, zadbajmy o  jego od-
powiednią pielęgnację. Przed wło-
żeniem do wazonu należy przyciąć 

pod skosem łodygi ostrym nożem. 
Zapewni to dużą powierzchnię chło-
nącą wodę. Usuńmy też dolne liście 
– zanurzone w wodzie będą gnić. Pa-
miętajmy również o codziennej wy-
mianie wody. Powinna być zimna, 
można do niej wrzucić kilka kostek 
lodu. Wówczas warto także podciąć 
łodygi. Ich świeżość przedłużymy, 
dodając m.in. szczyptę cukru, soli 
lub kwasku cytrynowego.

WODNE 
ROZKOSZE
Łazienka latem, szczególnie w upały 
to pomieszczenie, z  którego bardzo 
intensywnie korzystamy. Orzeźwia-
jący tusz bierzemy nawet kilka razy 

w  ciągu dnia. Podczas kąpieli i  po 
niej konieczna jest odpowiednia wy-
miana powietrza. W  łazience zgod-
nie z  normą strumień powietrza 
wywiewanego to 50 m3/h. Jeśli jest 
okno, warto by było ono otwarte. Wy-
mianę powietrza wspomogą także 
nawiewniki zamontowane w  profi-
lach okiennych. W łazience sprawdzi 
się także system wentylacji mecha-
nicznej. Zainstalowane w  kanałach 
wywiewnych wentylatory usuną wil-
goć i zapachy z pomieszczenia. Z wy-
mianą powietrza nie ma problemów 
w domach czy mieszkaniach, w któ-
rych zainstalowano wentylację hy-
brydową. Łączy zalety systemu gra-
witacyjnego i mechanicznego.

Coraz częściej decydujemy się na planowanie w projektach naszych domów łazienek 
z oknem. Doceniamy nie tylko walory funkcjonalne tego rozwiązania. To także korzyść 
dla naszego zdrowia psychicznego – od rana widok na soczystą zieleń ogrodu? Bezcenny!
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DO NAJMODNIEJSZYCH TRENDÓW 
W WYKAŃCZANIU I WYPOSAŻANIU 
WNĘTRZ NALEŻY STOSOWANIE 
MATERIAŁÓW ZE SZKŁA. DZIĘKI 
NIM POMIESZCZENIA NABIERAJĄ 
PRZESTRONOŚCI I BLASKU.

pełne przejrzystości

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Urządzając nasze domy dążymy dzisiaj, by 
ich przestrzeń była pełna oddechu, jasna 
i przestronna. Uzyskanie takiego efektu jest 

możliwe nie tylko dzięki odpowiedniemu projekto-
waniu wnętrz – choćby ich otwieraniu na inne po-
mieszczenia czy funkcjonalnemu łączeniu aneksów. 
W takich aranżacjach bardzo przydatne są także no-
woczesne materiały wykończeniowe, meble oraz 
inne elementy wyposażenia. Z pewnością kluczową 
rolę odgrywają te, które zostały wykonane ze szkła. 
Dzięki rozwojowi najnowszych technologii ten 

WNĘTRZA
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materiał przełamał przypisaną mu 
rolę przeszkleń okiennych, naświetli 
drzwiowych czy niewielkich dekora-
cyjnych detali. 
Obecnie szkło wykorzystuje się tam, 
gdzie jeszcze niedawno użycie szkla-
nych elementów byłoby niemożliwe. 
Dużą popularnością cieszą się wy-
konane z  tego materiału wypełnie-
nia balustrady. Służy on również do 
budowy ścian wewnętrznych, paneli 
ściennych, stopni schodów czy mo-
dułów posadzkowych. Za sprawą no-
woczesnych przeszkleń inny wymiar 
zyskały okna oraz drzwi. Na stałe 
do kanonu wyposażenia wnętrz we-
szły także stoły ze szklanymi blatami 
oraz szafy i szafki z frontami wykona-
nymi z tego materiału. Można też wy-
posażyć dom w szklane witryny, półki 
i wiele innych detali.

MATERIAŁ BEZPIECZNY 
I FUNKCJONALNY
Wykorzystanie szkła w tak wielu ro-
lach stało się możliwe dzięki ta-
kiemu procesowi jego produkcji, 
który chroni użytkowników przed za-
grożeniami kojarzonymi z tym mate-
riałem – możliwościami urazów ciała 
czy rozbiciem tafli. Do wykonywania 
elementów wykończeniowych i  me-
bli używa się szkła bezpiecznego. 
Daje nam to gwarancję, że gdy doj-
dzie do jego uszkodzenia, nie bę-

dziemy narażeni na skaleczenie czy 
inne uszkodzenia. 
Najbardziej popularne jest szkło har-
towane, którego wytrzymałość me-
chaniczna może być nawet 7 razy 
większa niż zwykłego szkła. W przy-
padku rozbicia rozpadnie się na wiele 
drobnych i  nieostrych kawałków. 
Kierując się względami bezpieczeń-
stwa, można również wybrać szkło la-
minowane. Jest zbudowane z  dwóch 

lub więcej tafli szkła. Są one połą-
czone ze sobą za pomocą jednej lub 
wielu folii o dużej grubości albo skle-
jone specjalnymi żywicami. Nawet 
rozbite nie rozsypuje się, ponieważ 
odłamki są przyklejone do folii lub 
żywicy. Jedynie na jego tafli powsta-
nie wówczas siatka pęknięć. Szkło 
laminowane dzięki warstwie spaja-
jącej, szczególnie folii, jest także za-
liczane do dobrych izolatorów aku-
stycznych. Gruba folia ogranicza 
hałas. Front szkła laminowanego 
można także pokryć warstwą anty-
poślizgową, co ma szczególne zna-
czenie w przypadku stopnic schodów 
lub elementów posadzkowych.
Inspiracją dla projektantów wnętrz 
jest także szkło zbrojone, stosowane 
do niedawna głównie w  budownic-
twie przemysłowym. Obecnie wy-
korzystuje się je chętnie w  kuchni 
w  roli paneli ściennych. Ten rodzaj 
szkła bezpiecznego swoje właściwo-
ści zawdzięcza zatopionej w nim sta-
lowej siatce. Zwiększa ona nie tylko 
wytrzymałość szkła, ale powoduje 
też, że pod wpływem silnego urazu 
mechanicznego czy szoku termicz-
nego nie rozsypie się na kawałki. 
Szukając elementów szklanych do 
wyposażenia łazienki, warto mieć na 
uwadze szkło zabezpieczone specjal-
nymi powłokami, np. z  tlenków 
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metali, które chronią je przed 
zabrudzeniami. 

POTENCJAŁ DEKORACYJNY
Szkło można dzisiaj dopasować do 
różnorakich koncepcji aranżacyj-
nych. Szkło bezpieczne może bowiem 
przyjmować bardzo wiele form deko-
racyjnych. Do najpopularniejszych 
należy prawie idealnie płaskie prze-
zroczyste float. Określane jako bez-
barwne ma jednak delikatnie zielony 
odcień, który możemy dostrzec na 
krawędziach jego tafli. Ma bardzo sze-
roki zakres zastosowania, m.in. wyko-
nuje się z niego kabiny prysznicowe, 
meble, panele na ściany kuchenne.

Zielonkawego odcienia jest pozba-
wione szkło float optiwhite (białe lub 
niebieskawe). Gwarantuje ono znacz-
nie lepszą przepuszczalność świa-
tła, dlatego doskonale sprawdza się 
w roli ścianek działowych czy dużych 
drzwi przesuwnych. Warto je wyko-
rzystać także tam, gdzie szczególnie 
widoczne będą krawędzie. Jeśli zależy 
nam na efektach kolorystycznych lub 
ochronie przed światłem słonecznym, 
można użyć szkła barwionego w  ma-
sie. Im jest grubsze, tym bardziej 
zwiększa się natężenie barw. Szkło 
float, optiwhite czy barwione w  ma-
sie może być także zmatowione przez 
piaskowanie lub trawienie najczęściej 

kwasem, co pozwala uzyskać płasz-
czyzny o  ograniczonej przezierno-
ści. To również sposób na uzyskanie 
różnych delikatnych wzorów na po-
wierzchni szkła. Zmatowienia mogą 
być białe, w  kolorze zbliżonym do 
barwy szkła oraz satynowe znane też 
jako połyskliwe. Na szkle trawionym 
w  przeciwieństwie do piaskowanego 
nie tworzą się ślady pod wpływem do-
tyku. Do dekoracyjnych należy też 
szkło ornamentowe. Najczęściej jest 
bezbarwne, brązowe lub miodowe. 
Wzory są wyraziste i mają bogatą fak-
turę. Stosuje się je głównie jako ele-
menty w meblach i drzwiach. Jednak 
z  grubszego, 8 mm można projekto-
wać ścianki, drzwi całoszklane czy 
kabiny prysznicowe. Coraz częściej 
sięgamy także po szkło lakierowane, 
stosowane np. do wypełnień drzwi 
przesuwnych szaf lub garderób. De-
koracyjna powłoka jest uzyskiwana 
poprzez nakładanie lakieru na szkło 
typu float. 

EFEKTY DEKORACYJNE 
NA SZKLE MOŻNA 
UZYSKAĆ NA WIELE 
SPOSOBÓW, M.IN. 

POPRZEZ JEGO 
LAKIEROWANIE, 

NAKLEJANIE 
OZDOBNYCH FOLII CZY 

ŻYWICOWANIE. 
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SPOTĘGOWANY EFEKT PRZEJRZYSTOŚCI
Dom bez barier
Nowoczesne drzwi balkonowe są nie tylko 
bardzo duże, ale także łatwe w obsłudze. 
To sprawia, że wnętrza płynnie łaczą nas 
z otoczeniem i możemy pokonać z łatwością 
także ograniczenia komunikacyjne. Dzisiaj 
nie ma problemów z wyjściem na taras czy 
balkon także na poddaszu, gdzie możemy 
wykorzystać okna dachowe z funkcją balkonu. 
Duże drzwi balkonowe w innych strefach domu 
wyróżniają bardzo wygodne sposoby otwierania 
– podnośno-przesuwne lub uchylno-przesuwne. 
W tych pierwszych skrzydło po przekręceniu 
klamki podnosi się nieco w górę, po czym 
można odsunąć je w bok. Skrzydło uchylno-
przesuwnych przed przesunięciem w bok, musi 
się wychylić do przodu. Tego rodzaju przeszklenia 
są też znacznie większe niż tradycyjne 
balkonowe.

Szkło od progu
Naturalnego światła w strefie 
wejścia nigdy nie za dużo! Ta 
część domu ma zazwyczaj gorszy 
dostęp do światła słonecznego 
i bardziej niż inne strefy 
ograniczony funkcją metraż. Drzwi 
zewnętrzne z przeszkleniami 
pozwalają zminimalizować 
te defekty. Tradycyjnie szkło 
stosowano w formie niezbyt 
dużych naświetli górnych, rzadziej 
bocznych czy usytuowanych 
w centrum. Obecnie hitem stały 
się drzwi zewnętrzne z licznymi 
horyzontalnymi przeszkleniami. 
To trend zgodny z modą na 
geometryczne wypoziomowane 
rozwiązania elewacyjne. Szkło 
w drzwiach wejściowych powinno 
mieć jak najniższy współczynnik 
przewodzenia ciepła U.

Nowoczesna przejrzystość nad blatem
Kuchnie i aneksy kuchenne nadal nie należą do szczególnie przestronnych, jeśli więc 
chcemy powiększyć ich przestrzeń, zamontowanie szkła na ścianie w pasie między 
szafkami będzie idealnym rozwiązaniem. Jest ono również bardzo praktyczne – duża 
tafla sprawia, że nie ma spoin, w których mogłyby gromadzić się zanieczyszczenia. 
Możliwości wyboru mamy bez liku, jedynym ograniczeniem jest odporność 
szkła na szok termiczny i wilgoć. Z tego powodu nie zaleca się stosowania szkła 
lakierowanego. Tafle najczęściej się przykleja lub montuje na śruby.

Geometria luksferów
Przegrody zbudowane 
z luksferów mają długą 
tradycję. Jednak dzisiaj ich 
prostą formę doceniamy 
szczególnie. Doskonale wpisują 
się w modę na minimalizm oraz 
wnętrza inspirowane stylem 
industrialnym. Ze szklanych 
pustaków, które zazwyczaj 
mają format kwadratu o boku 
ok. 19 cm można bowiem 
stworzyć kompozycję opartą 
na rytmie i porządku. Sprawdzą 
się w roli ścianki dzielącej 
łazienkę na aneksy, elementu 
wypełnienia ściany działowej 
czy ściany nośnej tam, gdzie 
przepisy zabraniają użycia 

okna. W zależności 
od rodzaju 
przepuszczają 

od 50 do 80% 
światła.
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OPRAWA STOŁU MA WPŁYW NA JAKOŚĆ DAŃ I NASTRÓJ, JAKI PANUJE PODCZAS 
SPOŻYWANIA POSIŁKÓW. O WIELE PRZYJEMNIEJ JEST ZJEŚĆ NA ŁADNIE 
ZASTAWIONYM STOLE, NIE ODMAWIAJMY WIĘC SOBIE TEJ RADOŚCI. 

AUTOR TEKSTU: Magdalena Starzyńska

STÓŁ
Elegancki

Otoczenie, w jakim jemy nie 
pozostaje bez wpływu na 
nasze samopoczucie. Dla 

wprawienia nas w dobry nastrój zna-
czenie ma zarówno wybór obrusa,  
jak i  zastawy stołowej. Dzisiaj z  ła-
twością znajdziemy takie z wymarzo-

nym wzorem oraz z  odpowiedniego 
do sytuacji materiału. Dobierzmy je 
więc do pomieszczenia i  okazji, ina-
czej bowiem przybierzemy blat na ro-
dzinne uroczystości czy święta, ina-
czej w zwykły dzień. Jak ubrać stół, 
by pasował do wnętrz i okoliczności?

W KUCHNI
Zazwyczaj kuchenne blaty stołów 
zdobią obrusy bawełniane lub z do-
mieszką tego surowca. To uniwer-
salny trop – wyglądają dość szlachet-
nie, a są wytrzymałe. Bez trudu do-
pasujemy ich kolor i  wzór do stylu 
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pomieszczenia. Prasujmy je po le-
wej stronie, dzięki temu będą dłużej 
nam służyć. Niestety, nie zawsze z ła-
twością usuniemy z bawełny plamy. 
To sprawia, że często popełniamy es-
tetyczny błąd i  wybieramy obrusy 
z poliestru, które choć funkcjonalne 
mogą razić sztucznym wyglądem. 
Lepszym rozwiązaniem są tekstylia 
z  wiskozy. Z  łatwością dobierzemy 
wzór i kolor spełniające nasze ocze-
kiwania estetyczne. Obrusy wyko-
nane z  tego surowca są przy tym 
trwałe, przyjemne w  dotyku, mięk-
kie i  zwiewne. Ich minusem jest 
to, że wchłaniają zapachy, więc wy-
magają częstego prania. Z  drugiej 
strony bardzo szybko schną i  nie 

trzeba ich prasować. By uniknąć sta-
nia z  żelazkiem, spryskajmy obrus 
wodą i wygładźmy go dłonią.
Warto rozważyć zakup lniano-baweł-
nianych nakryć na kuchenny stół. 
Za ich wyborem przemawia wysoka 
jakość. Są przy tym ładne, prze-
trwają lata i kosztują znacznie mniej 
od tych z czystego lnu. 

NA TARASIE
Poliestrowe obrusy nadają się do-
skonale na taras, gdzie urządzamy 
grilla. Są plamoodporne i  ładnie 
układają się na stole, jednak two-
rzywo sztuczne, z  jakiego są wyko-
nane wyznacza ich nieodświętny 
charakter. Nie używajmy nakryć 

z tego materiału, gdy planujemy wy-
stawne przyjęcie. Świetnie spiszą 
się za to, gdy do stołu zasiądą dzieci. 
Na tarasie doskonale zdadzą egza-
min również ceraty. Tworzą je grube 
tkaniny bawełniane, zaimpregno-
wane z  jednej strony. Zaletą cerat 
jest ich niska cena, są również bar-
dzo wytrzymałe oraz łatwo się je czy-
ści. Wystarczy przetrzeć blat gąbką 
nawilżoną wodą. Ceraty zazwyczaj 
są kolorowe i  wzorzyste, nierzadko 
w  kropki, kratę czy motywy ro-
ślinne, co sprawia, że doskonale pa-
sują do letniej aranżacji tarasu. 

W JADALNI
Jadalnia, szczególnie ta połączona 
z  salonem, zalicza się do reprezen-
tacyjnych pomieszczeń w  domu. 
W tym miejscu z reguły decydujemy 
się na przykrycie stołu ze szlachet-
nych materiałów w  odpowiedniej 
oprawie kolorystycznej i wzorniczej. 
Coraz więcej z nas ceni sobie w tym 
miejscu wyroby z  naturalnych ma-
teriałów i  w  stonowanych barwach. 
Często wybieramy odcienie bieli 
i  szarości. Wielbiciele bardzo po-
pularnego ostatnio stylu skandy-
nawskiego postawią zapewne na 
beże czy pastele. Miłośnicy klasyki 
będą celować w obrusy koronkowe. 
Stworzą one wyjątkową kompozy-
cję w  towarzystwie odświętnej por-
celanowej zastawy. Koronki wbrew 
pozorom nadają się też świetnie 
do nowoczesnych wnętrz – potrafią 
przełamać ich surowy charakter. Je-
śli stawiamy na elegancję i szyk, 
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warto nakryć stół wysokojakościo-
wymi tkaninami: adamaszkiem, 
jedwabiem czy satyną. Nie są łatwe 
w pielęgnacji, to jednak cena, którą 
płacimy za prestiżowe dopełnienie 
wnętrz. Obrusy powinny współgrać 
z  zasłonami, dywanem czy podusz-
kami. To pozwoli nam na zachowanie 
spójności stylistycznej w  pomiesz-
czeniu. Alternatywą dla klasycznego 
obrusu jest bieżnik. Warto zdecydo-
wać się na niego, jeśli mamy piękny 
stół i nie chcemy przykrywać całego 
blatu. Nada on jadalni elegancki 
charakter, ale też znacząco ją ocie-
pli. Pasuje zarówno do minimali-
stycznych wnętrz, jak i  tych bar-
dzo wytwornych. Koniecznie wy-
bierzmy ten wykonany z naturalnej 
tkaniny: bawełny czy lnu. Ostatnio 
coraz większą popularnością cieszą 
się bieżniki z filcu. Warto im się bli-
żej przyjrzeć. Są praktyczne – grube 
i miękkie, tworzą skuteczną ochronę 
przed zarysowaniami. 

SPECJALNE OKAZJE
Obrusów podczas odświętnych oka-
zji nie kładziemy na nagich blatach. 
Najlepiej jako spodnią warstwę po-
łożyć cienki koc lub gładki mięsisty 
materiał. Musi być krótszy od ob-
rusu i nie może wystawać poza kra-
wędź blatu więcej niż 5 cm. Ochroni 
on stół przed przebarwieniami, 
a  gości przed nieprzyjemnym od-

głosem talerzy i  sztućców uderza-
jących o jego twardą powierzchnię. 
Na specjalne uroczystości warto wy-
brać obrusy lniane, które należą do 
najbardziej eleganckich. Są dość 
kosztowne i  nie tak łatwe w  utrzy-
maniu, ale wynagradzają nasze wy-
siłki pielęgnacyjne pięknym wy-
glądem. Wyjątkowych gości zapro-
śmy do stołu nakrytego obrusem 
z jedwabiu. Wybierzmy taki o więk-
szej gramaturze – to podniesie 
rangę wydarzenia.

PAMIĘTAJMY O DETALACH
Poza odpowiednio dobranym do 
miejsca i okoliczności obrusem 
oraz zastawą, warto mieć na uwadze, 
że nic tak nie ozdobi stołu, jak natu-
ralna zieleń kwiatów. Kolorowe cięte 
ustawione w niezbyt wysokim wazo-
nie lub w kilku będą działać na na-
sze zmysły, pobudzą apetyt i  popra-
wią nastrój – zadbajmy więc, by jak 
najczęściej gościły na naszych sto-
łach. Nie zapominajmy też o dekora-
cyjnym świetle.

Obrusy na miarę
Przed zakupem obrusa należy 
wymierzyć stół. Powinien być 
on o 20 cm dłuższy od krawędzi 
mebla z każdej strony, by dobrze 
się prezentował. W przypadku 
stołu okrągłego podwójną 
wielkość zwisu dodaje się 
do średnicy blatu. Idealnie 
wymierzony obrus lekko roluje 
się na kolanach osoby siedzącej 
przy stole. Wybierany na ławę czy 
ozdobny stół lepiej prezentuje się, 
gdy zwisy są nieco krótsze i mają 
po 10-15 cm. Wyjątek stanowią 
sztywne tkaniny – jeśli zdobią 
ławę, muszą wystawać większą 
ilością materiału za krawędź stołu, 
inaczej utworzą mało estetyczny 
daszek. Z kolei bieżniki wyglądają 
najlepiej, gdy ich końce zwisają 
po ok. 25 cm z każdej strony.
Obrus musi być wyprasowany, 
czysty i równo rozłożony.
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ROLETY RZYMSKIE OD KILKU SEZONÓW NALEŻĄ DO NAJMODNIEJSZYCH 
OSŁON OKIENNYCH. DOCENIAMY ICH NOWOCZESNY, A ZARAZEM 
PONADCZASOWY CHARAKTER, WALORY DEKORACYJNE I FUNKCJONALNOŚĆ. 

rodem z Rzymu

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

PRZESŁONY

Osłony podnoszone dosko-
nale wpisują się we współ-
czesne stylizacje wnętrz. 

Polubiliśmy je za uniwersalność 
– z łatwością dopasujemy je do wielu 
aranżacji. Równie ważny jest ich mi-
nimalizm – jednolita płaszczyzna ro-
lety wprowadza bowiem pożądany 
w  wielu nowoczesnych realizacjach 
porządek i harmonię. Nie do przece-
nienia jest także strona praktyczna 
tego typu przesłon. 

PRZESŁONY 
WIELOZADANIOWE
Rolety zajmują mniej miejsca niż tra-
dycyjne zasłony. Sprawdzą się także 
tam, gdzie użycie typowych stor by-
łoby uciążliwe lub wręcz niemożliwe. 
Wpłyną również korzystnie na pro-
porcje niektórych pomieszczeń. Mo-
żemy po nie sięgnąć, na przykład gdy 
przeszklenia są wysokie, a także wą-
skie, doskonale wyglądają w ich opra-
wie portfenetry oraz przeszklenia pa-

noramiczne. Warto też je wykorzy-
stać, gdy planujemy ustawienie pod 
oknem mebli lub sprzętów, choćby 
łazienkowych. Są również idealne, je-
śli zależy nam na precyzyjnym dozo-
waniu dopływu światła słonecznego 
do wnętrz. Dzięki roletom można nie 
tylko skutecznie chronić się przed 
nadmiarem agresywnego światła na-
turalnego w  upalne dni, ale także 
wpuszczać go w ilościach maksymal-
nych, gdy zachodzi taka potrzeba. 
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potrzeba. Wśród tego typu osłon co-
raz więcej zwolenników mają rolety 
rzymskie. Jeszcze do niedawna słu-
żyły najczęściej do osłaniania okien 
pionowych. Obecnie stosuje się je 
także na przeszklenia dachowe. 
Tego typu przesłony można znaleźć 
w ofercie producentów okien połacio-
wych, wówczas są one projektowane 
z myślą o poszczególnych modelach 
okien.  

OPTYMALNY EFEKT
Rolety rzymskie należą do najbar-
dziej efektownych przesłon podno-
szonych. Łączą w sobie bowiem za-
lety rolet i zasłon czy firanek. Funk-
cję dekoracji i  osłony pełni w  nich 
tkanina, którą można wymie-
nić. Po podciągnięciu układa się 
w  ozdobne poziome plisy i  to wła-
śnie one w największym stopniu de-
cydują o efekcie tego rodzaju prze-

słon. Im wyżej podniesiemy osłonę, 
tym zakładek będzie więcej, jedy-
nie po maksymalnym opuszcze-
niu roleta jest ich pozbawiona. Czę-
sto dodatkowym walorem ozdob-
nym tego typu osłon jest także ich 
zakończenie, na przykład w kształ-
cie fali czy też dekoracyjnych apli-
kacji, chwostów lub bordiur. W  za-
leżności od rodzaju użytej tka-
niny, pozwalają uzyskać różny 
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stopień zaciemnienia. Są one wyko-
nane z atrakcyjnych wzorniczo tka-
nin. Do często stosowanych należą 
delikatne tiule, organdyny, wszel-
kiego rodzaju materiały lniane oraz 
bawełniane. Ich wybór jest jednak 
w  zasadzie nieograniczony, warun-
kiem uzyskania odpowiedniego 
efektu jest jedynie grubość i mięk-
kość materiału. Nie może być on 
zbyt sztywny i  za gruby, ponieważ 

może sprawiać trudności z udrapo-
waniem zakładek, a uszyta z niego 
roleta nie będzie się dobrze ukła-
dała w  fałdy. Ruch rolety do pożą-
danej wysokości odbywa się po- 
przez manewrowanie umieszczo-
nym z  boku sznurkiem lub łań-
cuszkiem. Spośród innych rodza-
jów przesłon podnoszonych wyróż-
nia je także sposób montażu, który 
również wpływa na ich odbiór es-

tetyczny. Jeśli zostały wykończone 
szelkami lub tunelem, można je za-
montować na karniszu. Równie czę-
sto mocuje się je bezpośrednio do 
ściany, sufitu lub ramy okna.

NA MIARĘ LUB GOTOWA
Rolety rzymskie do niedawna 
można było jedynie zamówić, dzisiaj 
są dostępne jako produkt gotowy 
w  różnych kolorach, wzorach oraz 

Ozdoba poddaszy
Możliwości zasłaniania okien 
dachowych są znacznie mniejsze 
niż w przypadku przeszkleń 
elewacyjnych. Jednak wielkie 
możliwości aranżacyjne otwiera 
zastosowanie rolet rzymskich, 
które ocieplą wnętrza na 
poddaszu. Warto je zastosować 
w pokoju dziennym lub sypialni. 
Rolety rzymskie dają możliwość 
szybkiej wymiany tkaniny, co 
pozwala dopasowac je do 
potrzeb aranżacyjnych, a także 
pór roku – można wymieniać 
materiały o różnym stopniu 
przepuszczania światła. Komfort 
użytkowania zapewnia elastyczna 
i bezstopniowa regulacja. Rolety 
nie są przymocowane ani do 
dolnej, ani do górnej części 
skrzydła okiennego, co pozwala 
na swobodną regulację ich pozycji 
na oknie – w zależności od potrzeb 
można je podnosić lub obniżać. 
Kłopotów nie przysparza także ich 
samodzielny montaż.
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wymiarach dostosowanych do 
okien standardowych. 
Rolety rzymskie można także uszyć 
samodzielnie, wykorzystując mecha-
nizm umożliwiający ich montaż. Do 
tych osłon konieczne jest zastosowa-
nie dość drogich mechanizmów łań-
cuszkowych lub sznurkowych. Więk-
szość podnosi się za pomocą linek za-
mocowanych na niewielkich kółecz-
kach, doszytych na granicy plis, czyli 
w miejscach, gdzie zostanie wsunięty 
usztywniający poszczególne fałdy 
pręt. Istotne jest precyzyjne dopaso-
wanie wymiarów rolety do wielkości 
okna. Szerokość rolety powinna być 
o 5 cm większa z każdej strony od sze-
rokości wnęki okiennej. Jej długość 
zależy od naszych oczekiwań, ale 
istotny jest także sposób montażu. 
Przy instalacji do ściany, do długo-
ści wnęki okiennej dodajemy około 
30 cm. Jeśli roleta jest montowana do 
sufitu, jej długość po zwinięciu po-
winna wynosić około 35 cm. Ilość ma-
teriału zależy również od liczby i roz-

miaru plis. Gdy planujemy na przy-
kład pięć fałd o  szerokości 25  cm, 
czyli po złożeniu 12,5 cm, należy do-
dać 5x25 cm, czyli 125 cm do długo-
ści okna. Materiał na roletę rzym-
ską o  odpowiednich wymiarach 
trzeba z  każdej strony zaprasować 
po 5 cm, podłożyć i ponownie zapra-
sować, a  na koniec zszyć. W  zazna-
czonych kredą miejscach, w których 
chcemy, żeby rolety miały fałdę, szy-
jemy tunel na poziomy pręt. Górny 
brzeg tkaniny wykańczamy taśmą 
rzepową, a  następnie podszywamy 
dół rolety. Wyznaczamy kredą miej-

sca na pionowe taśmy. Odległość 
pierwszej i ostatniej od boku rolety 
powinna wynosić 10  cm. Odległość 
między taśmami po umarszczeniu 
to około 30-40 cm. 

OZDOBĄ ROLET 
RZYMSKICH SĄ 

DEKORACYJNE POZIOME 
PLISY, DLATEGO EFEKT 
JEST NAJLEPSZY, GDY 

ROLETA ZOSTANIE 
NIECO PODNIESIONA.
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KĄPIEL
jak w letnim deszczu
Deszczownica (inaczej desz-

czownia) stała się nieodzow-
nym elementem wyposażenia 

łazienki. Z wyglądu przypomina prze-
skalowaną słuchawkę prysznicową. 
Możemy kupić ją oddzielnie lub w ze-
stawie z baterią lub panelem pryszni-

cowym. Z deszczownicy woda wypływa 
szerokim strumieniem. Może on przy-
pominać delikatny deszcz (myjąc jed-
nocześnie masuje skórę) albo porządną 
ulewę –  w zależności, czy chcemy, by 
prysznic postawił nas na nogi, czy 
przypominał relaksującą kąpiel. Wy-

bór deszczownicy wymaga przygoto-
wania, ponieważ producenci zadbali 
o ich bardzo dużą różnorodność.

NA ŚCIANIE CZY SUFICIE?
Najprostsze modele to deszczownice 
prysznicowe – głowicę podłączamy 

W NOWOCZESNYCH 
ŁAZIENKACH 
DESZCZOWNICE WIODĄ 
PRYM. ZNAJDUJĄCE SIĘ 
NAD NASZĄ GŁOWĄ, 
UMOŻLIWIAJĄ KĄPIEL 
POD NATURALNYM 
STRUMIENIEM 
DESZCZU. STANOWIĄ 
NOWOCZESNY WYMIAR 
KAŻDEGO PRYSZNICA.



do baterii w miejscu  kl as  ycznej 
słuchawki – będzie przymocowana
dodrążkalubpanelaprysznicowego
ipołączonazbateriąelastycznymwę-
żem. Jest to popularny typ stosun-
kowoniedrogichdeszczownic,które
łatwozainstalowaćsamodzielniena-
wetbezspecjalistycznychnarzędzi.
Jeśli zależy nam na ukryciu połą-
czeń,równieżmamytakąmożliwość.
Wystarczy,żewybierzemydeszczow-
nicępodtynkową.Montujesięjąna
niewielkim stelażu podtynkowym,
a nazewnątrzwyprowadzonyjestje-
dyniepanel.Zaletą takiego rozwią-
zania poza stroną estetyczną jest
dużaoszczędnośćmiejsca.Namon-
taż deszczownicy podtynkowej na-
leży zdecydować się przed wykoń-
czeniemścianłazienki.Pamiętajmy,
że każda ewentualna zmiana wy-
magazdemontowaniazabudowy.
Na rynkudostępne są równieżmo-
dele sufitowe, które mocuje się na
specjalnym uchwycie i mogą być
przytwierdzonedosufitulub– więk-

szość–dopodsufitki.Abyjezamon-
tować, należy doprowadzić instala-
cję wodną pod strop i  zaplanować
odpowiedniąprzestrzeńtechniczną.

RÓŻNORODNOŚĆ FORM
Producenci, chcąc zadowolić na-
wet najbardziej wymagających in-

westorów, oferują deszczownice
w  bardzo różnych wersjach. Stan-
dardowe mają kształt okrągły. Do-
stępne są równieżw innychkształ-
tach: owalne, kwadratowe, prosto-
kątnei wformiepowodującejkaska-
dowespływaniewody(tesąjednak
dośćsporymrozmiarów),atakże 
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dwu- czy  trójramienne oraz przypo-
minające abażur lampy. 
Różnią się również rozmiarem. Te 
najpopularniejsze mają średnice 
(lub przekątne) 30 i 40 cm. To spra-
wia, że możemy je zamontować nie-
mal w każdej kabinie prysznicowej 
czy też nad wanną z parawanem. Do 
większych kabin prysznicowych le-
piej kupić model o dużej średnicy 
(największe mają nawet 60 cm).
Deszczownice wykonane są także 
z różnych materiałów: metali, two-
rzyw sztucznych, a także mosiądzu 
(te modele są najbardziej trwałe). To, 
na jaką głowicę deszczową się zde-
cydujemy jest oczywiście indywidu-
alną kwestią naszego gustu czy desi-
gnu łazienki. Jedno jest pewne, pro-
ducenci dwoją się i  troją, by każdy 
znalazł deszczownicę idealną dla 
siebie.

ODPOWIEDNIE 
WYPOSAŻENIE
Deszczownice mogą mieć regula-
cję strumienia wypływającej wody. 
W najprostszych modelach istnieje 
możliwość ustawienia dwóch rodza-
jów strumienia (delikatnego desz-
czyku lub szerokiego strumienia). 
Natomiast w najbardziej zaawanso-
wanych technologicznie (które są 
 elementem zestawu podtynkowego) 
nawet 100. Niektóre modele mają 
także możliwość efektownego pod-
świetlenia strumienia wody. Ilość 
funkcji możemy dowolnie rozpla-
nować. Producenci oferują również 
systemy natryskowe, którymi mo-
żemy sterować smartfonem – odpo-
wiednia aplikacja umożliwia usta-
wienie światła, dźwięku i  strumie-
nia wody, zanim wejdziemy pod 
prysznic.

Godnym polecenia rozwiązaniem 
są deszczownice z systemem zapo-
biegającym osadzaniu się kamie-
nia, czyli anti-calc. Taki model ma 
elastyczne dysze, na których nie 
powinien osadzać się kamień – jeśli 
jednak się pojawi, to łatwo go usu-
nąć mechanicznie, bez użycia środ-
ków chemicznych.

DELIKATNY
 STRUMIEŃ WODY, 

JAKI ZAPEWNIA 
DESZCZOWNICA

MA NIE TYLKO WALORY 
HIGIENICZNE,

ALE RÓWNIEŻ POPRZEZ 
MASAŻ DOBRZE WPŁYWA 

NA ORGANIZM. 
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JEŚLI NIE CHCEMY 
ZA KAŻDYM RAZEM 
MOCZYĆ GŁOWY 

KORZYSTAJĄC 
Z DESZCZOWNICY, 

WARTO WYPOSAŻYĆ 
ZESTAW W SŁUCHAWKĘ 
PRYSZNICOWĄ. POZA 

TYM UŁATWI ONA 
UMYCIE KABINY, 

GDYŻ UMOŻLIWIA 
SKIEROWANIE 

STRUMIENIA WODY 
TAM, GDZIE GO 
POTRZEBUJEMY. 

Odpowiednia do wanny
Jeśli kupujemy deszczownicę do wanny niezabudowanej parawanem 
nawannowym, wybierzmy mniejszy model – unikniemy zachlapania 
podłogi. Z tego samego powodu lepiej nie montować jej do sufiu – im 
większa wysokość, tym większe prawdopodobieństwo, że woda znajdzie 
się na posadzce. Zadbajmy także o to, by deszczownicy nie umieszczać 
zbyt nisko.

Z TERMOSTATEM CZY BEZ?
Bardzo często w deszczownicę wbu-
dowany jest termostat. Jeśli jednak 
wyposażona jest już w niego głowica 
prysznicowa, to lepiej wybrać mo-
del bez tego dodatkowego elementu. 
Sprawdzi się on przede wszystkim 
w przypadku instalacji, które odzna-
czają się dużą zmiennością dobową 
lub sezonową temperatury wody. 
Czynnikiem, który powinien decy-
dować o wyborze termostatu lub 
deszczownicy bez niego powinien 
być aspekt ekonomiczny. Każdą gło-
wicę można wyregulować tak, by za-
pewniała odpowiednią temperaturę 
wody – jednak termostat jest szyb-
szy i dokładniejszy, niestety podnosi 
cenę sprzętu.  

WADY I ZALETY  
Podstawową zaletą deszczownicy 
jest to, że woda z niej wypływa-
jąca rozkłada się równomiernie, 
a  jej ciśnienie nie jest tak silne jak 
w  słuchawce prysznicowej. Ponadto 
podczas mycia mamy wolne obie 

ręce, nie musimy ciągle trzymać 
w jednej dłoni słuchawki prysznico-
wej. Mimo wszystko warto zdecydo-
wać się na model w zestawie ze słu-
chawką –  jest to rozwiązanie opty-
malne, ponieważ sama deszczow-
nica może nie spełniać naszych 
wszystkich oczekiwań podczas za-
biegów pielęgnacyjnych, na przy-
kład gdy chcemy umyć się szybko 
lub nie chcemy moczyć włosów.

MONTAŻ NAD GŁOWĄ
Deszczownicę powinniśmy zain-
stalować na takiej wysokości, aby 
umożliwiała nam komfortowe ko-
rzystanie z tego urządzenia. Zaleca 
się umieszczenie głowicy w odległo-
ści około 20-25 cm nad głową najwyż-
szego z użytkowników. W przypadku 
sprzętu montowanego na ścianie 
przyjmowana jest wysokość około 
210-220 cm. Jeśli decydujemy się na 
umieszczenie deszczowni w  suficie, 
musimy pamiętać, aby znajdowała 
się w centralnym punkcie kabiny 
prysznicowej.
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NOWE MIESZKANIA 
SĄ CORAZ WIĘKSZĄ 
KONKURENCJĄ 
DLA DOMÓW 
JEDNORODZINNYCH. 
ICH ATRAKCYJNOŚĆ 
PODNOSZĄ MIĘDZY 
INNYMI EFEKTOWNE 
STREFY POŚREDNIE: 
OKAZAŁE BALKONY, 
ZACISZNE LOGGIE 
I OBSZERNE TARASY 
LOKALIZOWANE MIĘDZY 
INNYMI NA DACHACH.

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Kupując mieszkanie, naby-
wamy także jego otoczenie. 
Projektanci nowych osiedli 

traktują te dwa elementy jako jedną 
całość – w  prospektach ofertowych 
deweloperów wygląd budynku, aran-
żacja otaczającej przestrzeni jest 
równie ważna, jak samo mieszkanie. 
Do mieszkań prowadzą cieszące oko 
zielone podwórka, dziedzińce i patia 
oraz starannie zaaranżowane klatki 
schodowe oraz korytarze – to one, na 
równi z lokalem i jego wysokiej jako-
ści wyposażeniem, wpływają dzisiaj 
na wartość mieszkania. Wiążące je 
z  efektownym otoczeniem balkony, 
loggie i  tarasy to również synonimy 
jakości życia, komfortu na co dzień 
oraz prestiżu. Kupując nowe miesz-
kanie, przyjrzyjmy się im bliżej.

BALKONOWE PRZEMIANY
Dostęp do przestrzeni na zewnątrz 
nie musi być przywilejem jedy-
nie osób posiadających dom, gdzie 
praktycznie w  każdej chwili, nieza-
leżnie od sposobów połączenia bu-
dynku z  zewnętrzem, można zna-
leźć się we własnym ogrodzie. Formy 
powiązania lokalu mieszkalnego 
z  zewnętrzem wypracowało rów-
nież budownictwo wielorodzinne 
– balkony i  loggie o  rozmaitych 
formach, kształtach oraz wymia-
rach są elementem architektonicz-
nym z  powodzeniem praktykowa-
nym od wieków. Nawet jeśli nie słu-
żyły wypoczynkowi, tworzyły język 
swoistego komunikowania się z  ze-
wnętrznym światem, przede wszyst-
kim z  ulicą. Finezyjne kształty płyt 

namiastka ogrodu
BALKON
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balkonowych, ozdobne balustrady 
–  to właśnie forma balkonów często 
podkreślała reprezentacyjny charak-
ter kamienic. Nie rezygnowano z bal-
konów również w budownictwie cza-
sów PRL-u, z którego zasobów nadal 
przecież korzystamy, niejednokrot-
nie borykając się z konsekwencjami 
użycia kiepskiej jakości materiałów 
czy partactwa wykonawców. W  tym 
przypadku ofiarami tej niskiej jako-
ści padały właśnie balkony. Przecie-
kające żelbetowe płyty, toporne balu-
strady, wąska, trudna do zaaranżowa-
nia przestrzeń to tylko jedne z  licz-
nych powodów, dla których przez 
lata balkony czy nawet obszerne log-
gie były słabo wykorzystywane przez 
mieszkańców PRL-owskich bloków. 
Mimo remontów i modernizacji, jakie 
aktualnie w  większości przechodzą 
budynki z tamtych lat, stare balkony 
nie dorównują standardowi balko-
nów i loggii w nowym budownictwie.  

NOWY STANDARD 
TECHNICZNY I PROJEKTOWY
Balkony i  loggie w  nowym budow-
nictwie to zupełnie inna jakość za-
równo w  zakresie zastosowanych 
technologii oraz materiałów, jak i za-

mysłu projektowego. Współcześnie 
można wyprodukować płyty żelbe-
towe, które mają dużą rozpiętość, 
co pozwala zaprojektować balkony 
o  większej głębokości. Za pomocą 
specjalnych łączników można połą-
czyć płytę ze ścianą budynku bez ry-
zyka powstawania mostków termicz-
nych, które zwykle tworzą się na 
styku ściany i płyty żelbetowej. Płyty 
balkonowe w nowych budynkach nie 
są już tak narażone na korozję i prze-
ciekanie, a  to dzięki upowszechnie-
niu stosowania systemów balkono-
wych, składających się z materiałów 
i produktów przeznaczonych do pra-
widłowego wykonania wszystkich 
warstw balkonów i  tarasów. Wykoń-
czone mrozoodporną okładziną płyty 
– wysokiej jakości gresem, kamie-
niem lub deskami kompozytowymi 
–  są trwałe. Również ściany balko-
nów i loggii wykańcza się inaczej niż 
kiedyś – zwykle jest to drewnopo-
chodna płyta, natualny kamień lub 
imitujące je masy tynkarskie. Wyróż-
nikiem nowoczesnych stref pośred-
nich są balustrady – pełne szklane 
lub przestrzenne wykonane ze stali 
kwasoodpornej. Odpowiednim ma-
teriałem na wypełnienie balustrady 
jest szkło mineralne laminowane, 
z  mocowaniami punktowymi wyko-
nanymi ze stali nierdzewnej. Two-
rzą je dwie lub trzy hartowane ta-
fle szkła z wklejoną między nie folią 
PVB. Sprawia ona, że balustrada 

BALKONY WE 
WSPÓŁCZEŚNIE 

WZNOSZONYCH 
BUDYNKACH MAJĄ 

WIĘKSZE WYMIARY, NIE 
SĄ TEŻ ŹRÓDŁEM STRAT 

CIEPŁA. 

W nowoczesnych 
mieszkaniach  drzwi 
balkonowe często 
zajmują niemal całą 
szerokość ściany. 



74  lato 2018

MIESZKAĆ Z KLASĄ
     detale architektoniczne

jest bezpieczna – odporna na uderze-
nia, a gdy nawet się ją rozbije, pęka, 
lecz nie rozpada się na niebezpieczne 
odłamki. Metalową konstrukcję 
można również wypełnić szkłem spę-
kanym w środku, tzw. mrożonym lub 
tłuczonym. Spotyka się balustrady 
z  wypełnieniem z  pleksi lub szkła 
akrylowego. Jest ono o  blisko 40% 
lżejsze od szkła mineralnego – choć 
może pęknąć pod wpływem uderze-
nia, nie rozpada się na ostre kawałki, 
nie przebarwia się też pod wpływem 
promieniowania UV. 

WARTOŚĆ DODANA
Balkon lub loggia nie są w tej chwili 
synonimem luksusu, to raczej stan-
dard współcześnie budowanych 
mieszkań. Projektuje się je nawet 
przy lokalach o małym metrażu, rów-
nież w  kawalerkach, gdzie funkcjo-
nalnie i  wizualnie powiększają one 
niewielką przestrzeń mieszkania. 
Jest to też inwestycja – nierucho-
mość  pozbawioną dostępu do bal-
konu czy tarasu będzie nam trud-
niej sprzedać w  przyszłości. Jeśli 
więc w  ofercie jest  dopłata za bal-
kon, warto wziąć ją pod uwagę. Zmie-
niło się też podejście do ich użytko-
wania – przestają one być miejscem 
suszenia bielizny czy składzikami, 
a  czasem wręcz domowymi graciar-
niami. Balkon i taras stają się dodat-
kowymi pokojami w ograniczonej po-
wierzchni mieszkania, jego przedłu-
żeniem, miejscem wypoczynku i zie-
lonym zakątkiem, zastępującym nam 

często ogródek. Dlatego zarówno wy-
gląd, jak i  wielkość tej strefy może 
mieć kluczowe znaczenie dla jakości 
mieszkania i życia. W nowoczesnym 
budownictwie są one na tyle ob-
szerne, że można je urządzać jak po-
koje – znajdują tu zastosowanie nie 
tylko zestawy stołowe, ale też sofy, le-
żanki, regały i stojaki na rośliny, pia-
skownice dla dzieci itp. 

KORZYSTNA LOKALIZACJA
Położenie miejsc strefy pośredniej 
ma ogromne znaczenie dla spo-
sobu ich użytkowania. Wychodzący 
na ruchliwą ulicę balkon nie będzie 
tak atrakcyjny, jak zlokalizowany 
od bardziej zacisznej strony osie-
dla, choć trzeba wziąć pod uwagę, że 

i one mogą być głośne – tutaj loka-
lizowane są często place zabaw dla 
dzieci. Niemniej jednak przebywa-
jąc na balkonie od podwórka lub pa-
tio nie będziemy narażeni na ciągły 
hałas ruchu samochodowego i wdy-
chanie spalin. Południowa i zachod-
nia wystawa sprawi, że balkon będzie 
mocno nasłoneczniony – odpoczy-
nek tutaj będzie bardzo przyjemny 
wiosną, w  upalne lato może jednak 
stać się uciążliwy. Letni relaks na 
takim balkonie nie obejdzie się bez 
montażu markizy czy parasola. Lo-
kalizacja wschodnia sprawi z  kolei, 
że balkon będzie nasłoneczniony je-
dynie do południa. Będzie więc do-
brym miejscem wypoczynku w  let-
nie dni. Na balkon z  wystawą pół-
nocną będą docierały rozproszone 
promienie słoneczne. Zachodni do-
cenią natomiast miłośnicy wieczor-
nego wypoczynku na świeżym po-
wietrzu – jeśli widok nie jest ograni-
czony np. sąsiednim budynkiem, za-
pewni nam możliwość podziwiania 
zachodów słońca. Minusem tej loka-
lizacji w  przypadku nieosłoniętych 
balkonów mogą być silne zachodnie 
wiatry.

POŻYTKI Z BALKONU 
FRANCUSKIEGO 
Balkon francuski w  przeciwień-
stwie do tradycyjnego nie ma 
płyty balkonowej. Okno balko-
nowe osłonięte jest balustradą co 
stanowi element architektoniczny, 



 REKLAMA 

doskonale wpisujący się w  nowo-
czesne minimalistyczne projekty 
fasad –  zwykle spotykamy go więc 
w budynkach, gdzie zamysł projek-
tanta wziął górę nad funkcjonalno-
ścią mieszkań. Ważną funkcję es-
tetyczną pełnią także balustrady. 
Nie tylko chronią one przed wypad-

nięciem, wykorzystuje się je także 
w roli miniogrodów – można na nich 
zawiesić kwietniki. Okno balko-
nowe z  balustradą może też pełnić 
rolę użytkową – teoretycznie na ba-
lustradzie można wywietrzyć pościel 
albo powiesić baner reklamowy, ale 
uważajmy, aby w ten sposób nie za-

śmiecić fasady. Balustrada, w  prze-
ciwieństwie do rozwiązań typowych 
dla balkonu klasycznego, jest bar-
dzo ściśle powiązana z  oknem. Wy-
konana z  tafli szkła bezpiecznego 
lub wysokogatunkowego pleksi-
glasu sprawi, że oba elementy będą 
ze sobą mocno zintegrowane. 
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Jeżeli balkon lub taras znajduje 
się na południowej albo 
zachodniej elewacji, warto 
wykonać jego odpowiednie 
zadaszenie. Sięgnijmy 
po materiały, które łatwo 
zamontować. Dobrym 
rozwiązaniem jest markiza. 
Wykonana z odpornego na 
warunki atmosferyczne materiału 
oraz aluminiowej konstrukcji 
skutecznie ochroni przed 
nadmiernym nasłonecznieniem. 
Zwijanie i rozwijanie markiz 
może odbywać się ręcznie 
bądź też automatycznie dzięki 
zamontowanej instalacji 
elektrycznej. Markiza 
sterowana elektrycznie może 
być wyposażona w czujnik 
pogodowy, który zareaguje, 
gdy zacznie padać deszcz lub 
zerwie się silny wiatr – wówczas 
złoży się ona automatycznie 
i rozłoży wraz z pojawieniem 
się słońca. Komfortowym 
rozwiązaniem jest również 
zastosowanie jako zadaszenia 
tarasu płyt akrylowych bądź 
poliwęglanowych, które są 
lekkie, odporne na uderzenia 
i promieniowanie UV. Często 
mają one wieloletnią (do 
10 lat!) gwarancję producenta. 
Z poliwęglanu można 
też wykonać zadaszenie 
z otwieranymi elementami. 
Montaż tego typu dachu jest 
bardzo łatwy, można się go więc 
podjąć samodzielnie – wystarczy 
prosta konstrukcja drewniana 
lub stalowa. Niezwykle 
wytrzymałe są zadaszenia 
membranowe montowane na 
stałe. Tu elementem zadaszenia 
jest pokryta PCW tkanina 
poliestrowa. Składa się ona z kilku 
warstw, a ponieważ ma dużą 
gramaturę, jest odporna nawet 
na obciążenie śniegiem i wodą. 
Ciekawą propozycję stanowią 
także zadaszenia żaglowe – są 
mobilne i można je dowolnie 
przestawiać. Ich konstrukcja jest 
stalowa, ale lekka, pokrycia zaś 
są wykonane z bardzo mocnej 
impregnowanej tkaniny, którą 
wykorzystuje się do produkcji 
ożaglowania. Gdy taras lub balkon 
ma tradycyjne zadaszenie, np. 
w postaci wysuniętej połaci 
dachu budynku, doskonałym 
sposobem na jego doświetlenie 
jest umieszczenie w dachu okna 
lub świetlika dachowego.

Nowoczesne 
zadaszenia balkonu 
i tarasu

Z kolei balustrada metalowa będzie 
mocnym, wyróżniającym okno bal-
konowe elementem na elewacji. 

TARAS NAD HALĄ
GARAŻU
We współczesnym budownictwie 
wielorodzinnym do aranżacji stref 
pośrednich wykorzystuje się też 
stropodachy nad garażami. Gdy 
hale garażowe sięgają poza obrys 
budynku, ich wysunięte stropoda-
chy projektuje się jako tarasy przy-
należące do mieszkań zlokalizowa-
nych na parterze. Jeśli znajdują się 
od wewnętrznej strony budynku, 
często połączone są z  efektownymi 

ogródkami. Posadzki tarasów stano-
wią integralną część garaży, dewelo-
perzy zwykle oddają je już wykoń-
czone materiałem posadzkowym, co 
stanowi gwarancję szczelności stro-
podachu i  trwałości nawierzchni 
tarasu. To ogromny krok naprzód 
w poprawie jakości technicznej, bo 
jeszcze w budynkach z  lat 90. i po-
czątku XXI wieku mieszkańcy do-
stawali taras w  stanie surowym 
– niewykończony od zewnątrz stro-
podach. Jeśli jego wykończenie od-
wlekali w  czasie lub wykonywali 
je niezgodnie ze sztuką budow-
laną, często skutkowało to rychłym 
przeciekaniem dachów garaży. 
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Dzisiaj w  standardzie wykończenia 
deweloperskiego otrzymujemy rów-
nież balustrady oddzielające tarasy 
od przestrzeni zewnętrznych i tara-
sów sąsiadów. Spotykamy też miesz-
kania z  tarasami w  budynkach za-
projektowanych jako kaskadowe 
– wówczas są one zlokalizowane nad 
stropami mieszkań na kondygna-
cji poniżej. Do najbardziej presti-
żowych należą tzw. penthausy, czyli 
mieszkania z  tarasami na dachach 
budynku – często są to obszerne po-
wierzchnie, na których urządza się 
efektowne ogrody. Cena takich lo-
kali należy jednak do najwyższych. 

LOGGIA W NOWOCZESNYM 
BUDOWNICTWIE
Nazwą tą określamy formę bal-
konu wnękowego, powstałego 
w  wyniku cofnięcia otwartej prze-
strzeni względem ściany budynku. 
Posadzka loggii znajduje się naj-
częściej nad pomieszczeniem poni-
żej, jest zwykle częścią jego stropu. 
Loggia wnika w ten sposób w prze-
strzeń wnętrza, a  jej powierzch-
nia jest częściowo osłonięta przez 
boczne ściany oraz zadaszona przez 
strop. Loggia może kończyć się ba-
lustradą biegnącą w  linii elewa-
cji lub przedłużoną poza obrys bu-

dynku. Niejednokrotnie występuje 
na kilku kondygnacjach, wówczas 
najczęściej umieszcza się ją jedną 
nad drugą. Może być fragmentem 
jednego pomieszczenia wewnętrz-
nego lub przechodzić przez kilka 
jednocześnie, nawet przez całą sze-
rokość budynku. Częstym zabie-
giem jest umiejscowienie loggii 
na znacznej części elewacji fron-
towej lub bocznej. Zazwyczaj po-

jawia się ona na piętrze budynku, 
gdzie jest nieco wysunięta w  sto-
sunku do płaszczyzny ściany par-
teru. Gruby strop, ściany boczne 
budynku i stropodach stanowią nie-
rzadko masywne obramowanie no-
woczesnych loggii, nadające im wy-
razisty charakter. Wyposaża się je 
często w  szklaną balustradę, która 
nie zasłania widoków i  wprowadza 
lekkość w solidną konstrukcję. Jest 
wiele inwestycji deweloperskich, 
w  których loggie zabudowane są 
szklanymi panelami przesuwnymi. 
Dzięki temu poza sezonem letnim 
może ona stanowić dodatkowe po-
mieszczenie, zwiększające metraż 
mieszkania czy apartamentu. Log-
gia jako strefa pośrednia między 
wnętrzem mieszkania a  otocze-
niem może funkcjonalnie powięk-
szyć przestrzeń domową. W  ciepłe 
miesiące ułatwi magazynowanie 
np. sprzętu sportowego, w  zimne 
–  przechowywanie choćby produk-
tów spożywczych. Przeszklona log-
gia może stać się także atrakcyj-
nym ogrodem zimowym i dodatko-
wym salonem wypoczynkowym czy 
pokojem zabaw dzieci.
Wyróżnikiem nowoczesności są rów-
nież przesuwne ekrany z  drewna 
lub kompozytu – stanowią one ro-
dzaj rolet zasłaniającyh lub odsła-
niających wnętrze loggii w zależno-
ści od potrzeb. 
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PO PEWNYM CZASIE 
KAŻDE OGRODZENIE 
WYMAGA ODNOWIENIA. 
ZAKRES PRAC MOŻE 
OGRANICZYĆ SIĘ 
JEDYNIE DO UMYCIA CZY 
ZAKONSERWOWANIA 
POWIERZCHNI. 
Z CZASEM JEDNAK 
BĘDZIEMY MUSIELI JE 
ODNOWIĆ.

wygląd 
ogrodzenia

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Istotnym elementem domu jest 
ogrodzenie. Po pierwsze, wy-
znacza granice działki, jest ba-

rierą dla nieproszonych gości i ha-
łasu – musi więc być solidne i funk-
cjonalne. Po drugie, pełni również 
funkcję dekoracyjną – powinno 
komponować się z architekturą 
domu i ogrodu. Niestety ogrodzenie 
narażone jest na nieustanne działa-
nie niekorzystnych warunków at-
mosferycznych i po pewnym czasie 
może utracić swój estetyczny wy-
gląd. Zdarzyć się też może, że pojawi 
na nim szpecące graffiti – efekt wi-
zyty wandali.

RENOWACJA DREWNA
Stosunkowo łatwo można odno-
wić niezbyt zniszczone ogrodzenie 
z drewna. Materiał ten niszczeje pod 
wpływem wilgoci oraz traci kolor na 
skutek działania promieniowania 
UV. Jeśli chcemy poprawić jego wy-
gląd, usuwamy za pomocą papieru 
ściernego resztki farby i lakieru. Na-
stępnie dokładnie oczyszczamy je 
z kurzu i odtłuszczamy. Na tak przy-
gotowaną powierzchnię nakładamy 
wybrany preparat.
Drewniane ogrodzenie możemy po-
malować farbą lub lakierem, jednak 
barwiące preparaty mogą zakry-
wać naturalny rysunek desek. Na-
tomiast gdy wolimy, aby był on wi-
doczny, zdecydujmy się na bejce lub 
lakierobejce, które dodatkowo chro-
nią drewno i nadają drewnianym 
elementom kolor. Godne polecenia 
są produkty, które mają właściwo-
ści bakterio- i grzybobójcze. Dzięki 

NOWY
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swym składnikom zapobiegają także 
rozwijaniu się glonów, grzybów i za-
gnieżdżaniu owadów. Dodatkowo są 
odporne na promieniowanie UV.
Odbarwianie się drewna najlepiej 
zamaskować ciemniejszymi kolo-
rami preparatów kryjących. Dosko-
nale do tego posłużą lateksowe farby 
do drewna.   

USUWANIE MCHU  
I GRZYBÓW
Jeśli na drewnianym ogrodzeniu po-
jawił się zielonkawy mech, to przed 
zasadniczym zabezpieczeniem płotu 
musimy go usunąć. Lepiej nie zdra-
pujmy go szpachelką na sucho, gdyż 
podczas tej pracy rozsiejemy zarod-
niki, ponadto niebezpieczne dla na-
szego zdrowia jest jego wnikanie. 
W  walce z  mchem pomocne będą 
specjalistyczne preparaty do jego 
usuwania. W  sprzedaży znajdziemy 
środki na mchy i glony,  które rozpyla 
się na powierzchnię płotu. Po krót-
kiej chwili za pomocą szpachelki 
oczyszczamy drewnianą powierzch-
nię. Po zabiegu spłukujemy ogro-
dzenie wodą – przyda się do tego 
myjka ciśnieniowa.
Drugim zagrożeniem dla drewnia-
nego parkanu są grzyby. O ich obec-
ności świadczy szary nalot. Na szczę-
ście nie brakuje preparatów, które 
niszczą grzyby, jednocześnie zapo-
biegając ich ponownemu rozwojowi. 
Ponadto mają właściwości konser-
wujące drewno. 

ODŚWIEŻONY METAL
Także na metalowym (ze stali, że-
laza lub żeliwa) ogrodzeniu czas od-
ciska swoje piętno – częstym wido-
kiem jest niszcząca korozja wżera-
jąca się w  metal. Jeżeli ogrodzenie 
nie jest kompletnie zniszczone, mo-
żemy je pomalować. Przed nałoże-
niem farby dekoracyjno-ochronnej, 
powierzchnię musimy dokładnie 
oczyścić drucianą szczotką, papie-
rem ściernym lub szlifierką. Następ-
nie odtłuszczamy ją roztworem wła-
ściwego detergentu, osuszamy i od-
pylamy, a  na koniec usuwamy pył 
wilgotną ściereczką. Pamiętajmy, że  
metalowe elementy nie mogą być 
idealnie gładkie, ponieważ zmniej-

szy to przyczepność farby, należy je 
więc delikatnie zmatowić papierem 
ściernym o wysokiej granulacji. Na 
tak przygotowaną powierzchnię na-
kładamy preparaty ochronne, czyli 
farby gruntowe lub podkłady antyko-
rozyjne. Rozprowadzamy je na po-
wierzchni równomiernie pędzlem 
okrągłym lub owalnym. Przy bar-
dzo chropowatych powierzchniach 
gruntowanie wykonujemy dwukrot-
nie, aby dotrzeć do mniej dostęp-
nych elementów ogrodzenia. Teraz 
możemy przystąpić do malowania.  
Podczas pracy możemy wykorzy-
stać pędzel o średnio sztywnym wło-
siu do mniejszych części konstruk-
cji lub wałek i natrysk do większych. 
Aby cieszyć się długotrwałym 

Ogrodzenia 
aluminiowe
Działają na nie tylko kwas solny 
i siarkowy oraz ługi, dlatego 
czynniki atmosferyczne mają na 
te ogrodzenia mały wpływ, ale 
miejsca styku aluminium z innym 
metalem ulegają zniszczeniu. 
Takie fragmenty nadają się 
tylko do wymiany, warto więc 
pokryć ogrodzenie odpowiednim 
preparatem. Jego zaletą jest także 
to, że nie dopuszcza do silnego 
zabrudzenia – powierzchnie 
wystarczy co jakiś czas umyć 
wodą z mydłem. Elementy 
metalowe można też poddać 
lakierowaniu proszkowemu, 
nadając im odpowiednią barwę.
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efektem dekoracyjnym, warto dosto-
sować liczbę nanoszonych warstw 
do zaleceń producenta farby. Zazwy-
czaj polecają dwukrotne malowanie. 
Na rynku dostępne są również jed-
noskładnikowe dekoracyjne i  anty-
korozyjne farby rozpuszczalnikowe, 

które można używać bezpośrednio 
na rdzę, bez konieczności czyszcze-
nia podłoża. Tego typu środków nie 
wolno rozcieńczać wodą, po otwar-
ciu puszki, farbę należy jedynie do-
kładnie wymieszać. Są to uniwer-
salne produkty, które mogą służyć 
zarówno jako farba nawierzchniowa, 
grunt i podkład w jednym. 
Nowoczesne środki do ochrony me-
talu zabezpieczają malowane po-
wierzchnie przed procesami elektro-
chemicznymi, mikrobiologicznymi 
i fizycznymi na długie lata. Niektó-
rzy producenci udzielają 8 lat gwa-
rancji na skuteczność działania swo-
ich wyrobów. 

ZABEZPIECZONY BETON  
I KAMIEŃ
Ogrodzenia wykonane z  betonu są 
wyjątkowo trwałe i  nie wymagają 
zbyt intensywnych zabiegów konser-
wacyjnych. Te wykonane z gazonów 
ogrodowych wystarczy okresowo 
czyścić z  zabrudzeń mechanicznych 
– najlepiej myjką ciśnieniową. W przy-
padku zastosowania na murkach ka-
mienia elewacyjnego producenci po-
lecają poddanie go zabiegowi impre-
gnacji, który zabezpieczy ogrodzenie 
przed szkodliwym oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych, a także 
podkreśli jego walory. Przed impre-
gnacją kamień elewacyjny należy do-
kładnie wyczyścić. Wyroby poddane 
intensywnemu nasłonecznieniu czy 
oddziaływaniu wody powinno się 
odpowiednio częściej pielęgnować 
i zabezpieczać.

JAK USUNĄĆ 
SZPECĄCE GRAFFITI?
Jeśli na naszym ogrodzeniu poja-
wiło się graffiti, możemy je po pro-
stu zamalować. Szpecących rysun-
ków pozbędziemy się również za po-
mocą środków chemicznych. Spe-
cjalne preparaty trwale wnikają 
w strukturę podłoża, usuwając farbę 
w  aerozolu lub z  wodoodpornych 
markerów, nie niszcząc przy tym po-
wierzchni ogrodzenia. Wybór środ-
ków chemicznych jest duży, dlatego 
zastosujmy te, które pod względem 
siły działania będą odpowiednie dla 
danej powierzchni. Im silniejszy 
środek, tym szybciej rozpuści graf-
fiti, jednak dobierzmy go rozsądnie. 
Metoda ta polecana jest do murów 
z cegły czy betonu, które po czysz-
czeniu chemicznym wymagają szo-
rowania. Możemy ją również zasto-
sować do powierzchni metalowych 
– wyszorujemy je drucianą szczotką 
lub papierem ściernym. Drewno, 
które nie jest wystawione na dzia-
łanie zmiennych warunków atmos-
ferycznych, wyczyścimy za pomocą 
spirytusu mineralnego.
Graffiti możemy również usunąć  
wykorzystując strumień wody. Aby 
zwiększyć jego skuteczność, rozpro-
wadźmy rozpuszczalnik, a  następ-
nie omiećmy powierzchnię wodą. 
Wody pod ciśnieniem możemy użyć 
do murów, pamiętając o niskim jej 
naporze, który nie uszkodzi ma-
teriału. Techniką tą wyczyścimy 
również ogrodzenie metalowe oraz 
drewniane. 

Malowanie 
natryskowe
Malowanie skomplikowanych 
kształtów pędzlem lub 
wałkiem jest trudne. Znają 
to wszyscy, którzy musieli 
malować ogrodzenie. Lepiej 
użyć w tym celu pistoletu 
natryskowego. Pamiętajmy, 
że nie można go napełniać 
zbyt gęstą farbą. Chcąc 
pomalować niewielkie 
elementy metalowe, warto 
zastosować farbę w sprayu.
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OGRODZENIE W DOBRYM STYLU

Dobrany duet – drewno i kamień
Ogrodzenia posesji wykonane z drewna są wciąż bardzo modne. Można je układać w różnorodne wzory, łączyć z różnymi 
materiałami. Jest wiele możliwości. Naturalne elementy drewniane i gabiony to dość niespotykane zastosowanie, ale jakże 
efektowne. Może dlatego, że kosze wypełnione kolorowymi kamieniami – chociaż coraz bardziej popularne – są w naszym 
kraju jeszcze rzadkością? Zaletą takiego połączenia jest uniwersalność. Parkan pasuje zarówno do ogrodów nowoczesnych, 
jak i wiejskich. Łatwo go dopasować do otoczenia. Wszystko zależy od tego, czym wypełnimy kosze (możemy w nich 
umieścić praktycznie wszystko, co będzie stanowiło dekorację) oraz jaki kolor nadamy drewnu. Możemy więc wykazać się 
kreatywnością. Jeśli wzory i kolorystyka ogrodzenia nam się znudzą, wystarczy, że wymienimy wypełnienie na zupełnie inne 
oraz pomalujemy drewniane elementy.  

Drogo? Niekoniecznie
Jeśli nasz dom zlokalizowany jest 
w mieście, to ogrodzenie poza 
wyznaczeniem granic działki powinno 
chronić przed hałasem, kurzem i brudem 
z sąsiadujących ulic. Czasem musi także 
strzec otoczenie domu przed wzrokiem 
przechodniów. Dobrym rozwiązaniem są 
w tym przypadku ogrodzenia panelowe. 
Są trwałe, dostępne w różnych wzorach 
i kolorach, a ponadto niedrogie. Kolejną 
zaletą ogrodzeń panelowych jest to, że 
ich montaż przebiega szybko i możemy 
wykonać go samodzielnie. Jest to głównie 
zasługa ich budowy, ponieważ składają się 
z powtarzalnych elementów, które montuje 
się przy pomocy specjalnych zaczepów. 

Z widokiem...
Ażurowe ogrodzenia wyglądają lekko, jednocześnie 
zapewniając swobodny przepływ powietrza w ogrodzie 
i korzystny mikroklimat. Pozwalają połączyć widokowo 
wnętrze domu i ogrodu z otaczającym je krajobrazem. 
Są godne rozważenia, gdy dom został zbudowany poza 
miastem. Tu ogrodzenie ma wyznaczać jasną granicę, 
a nie chronić przed oczami przechodniów i zapewniać 
poczucie bezpieczeństwa. 
Chcąc zagwarantować sobie więcej prywatności, 
warto posadzić wzdłuż płotu rośliny. Lepiej stworzyć 
naturalne przegrody z grup roślin, żywopłotu czy 
pnączy porastających parkan. Płoty budowane na 
otwartej przestrzeni są znacznie bliższe naturze, dlatego 
powinniśmy do ich stworzenia wykorzystywać materiały 
naturalne, np. drewno. 
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Z żywopłotem w parze
Nawet najprostsze ogrodzenie 
może stać się ozdobą posesji, jeśli 
zostanie obsadzone efektownymi 
roślinami. Jedną z najpiękniejszych 
form są żywopłoty. Bardzo często 
wybierane są na nie tuje. Krzewy  
szybko rosną, wyglądają estetycznie 
i są łatwe w pielęgnacji. Chcąc 
zminimalizować wkład pracy, 
wybierajmy te okazy, które należy 
przycinać raz do roku, np. berberys, 
lilak czy bukszpan. Jeżeli zależy nam 
na dobrze tłumiącej dźwięki ulicy 
roślinności, postawmy na wysoko 
rosnące krzewy i drzewa np. cisy 
lub świerki. Jednak ich wysokość 
nie powinna przekraczać 2 m, by nie 
były uciążliwe przy samodzielnej 
pielęgnacji.

Nie wysoko, a solidnie
Zarówno nowoczesny, jak i zbudowany w stylu tradycyjnym dom może mieć solidne, nowoczesne ogrodzenie z metalu 
pasujące do elewacji budynku, jego formy oraz kształtu. Dawniej ładne ogrodzenie metalowe trzeba było zamawiać 
w zakładzie kowalskim, dzisiaj oferta rynkowa jest znacznie bogatsza. Producenci proponują wiele własnych wzorów 
przęseł, które można kupić również w marketach budowlanych. Jeśli zależy nam na indywidualnym charakterze ogrodzenia 
oraz niepowtarzalnym wzornictwie, pozostaje zaprojektować własny wzór i poszukać pracowni kowalskiej, która je wykona 
lub zamówić projekt i wykonanie (pierwsza wersja jest tańsza). Masowo produkowane przęsła można już kupić za niewiele 
ponad 100 zł za sztukę.

Prestiż, prostota, ekologia...
Ten projekt ogrodzenia urzeka prostotą 
i doskonale pasuje do wszystkich stylów 
architektonicznych. To także propozycja dla 
ekologów i... leniuchów, gdyż kompozytowe 
przęsła wykonane są z mieszanki trocin 
i polimerów (surowiec często pochodzi 
z recyklingu). Ogrodzenia z kompozytu są 
wytrzymałe, odporne na przebarwienia, 
nie wypaczają się i, co ważne, przez wiele 
lat nie wymagają żadnych zabiegów 
konserwacyjnych. 
Deski kompozytowe zostały ułożone w pionie. 
Jest to klasyczne, a jednocześnie efektowne 
rozwiązanie, które nie narzuca się barwą 
i formą. Elegancki i bezpretensjonalny parkan 
swoją prostotą pozwala dostrzegać walory 
architektoniczne domu w głębi działki. Takie 
neutralne rozwiązanie, nieingerujące mocno 
w przestrzeń jest godne do naśladowania.
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OZDOBNIE STRZYŻONE KRZEWY CORAZ CZĘŚCIEJ 
GOSZCZĄ W NASZYCH OGRODACH. SPRAWDZĄ 
SIĘ NIE TYLKO W STYLIZACJACH JAPONIZUJĄCYCH, 
ALE TAKŻE W ARANŻACJACH MINIMALISTYCZNYCH.

rzeźby

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

ZIELONE

Sztuka formowania roślin ma długą tra-
dycję sięgającą starożytnego Rzymu,  
również dzisiaj ją doceniamy. Najczę-

ściej wykorzystujemy do takich aranżacji 
krzewy. Tworzą one m.in. szpalery i wtedy 
traktujemy je jako doskonałe tło dla innych 
nasadzeń. Pojedyncze topiary o oryginalnej 
formie to np. bonsai. Są one często przycią-
gającym wzrok, dekoracyjnym elementem 
ogrodu. Warto pokusić się o nadanie cieka-
wego kształtu soliterom, także tym upra-
wianym w pojemnikach na tarasie czy bal-
konie. Umiejętne cięte rośliny mają też za-
lety funkcjonalne, ułatwiają bowiem zapa-
nowanie nad nadmiernie rozrastającymi się 
czy zbyt ekspansywnymi okazami. Kształto-
wanie sprawia, że nie będziemy musieli ich 
usuwać z ogrodu. Topiary to również dobry 
sposób na zagospodarowanie niewielkich 
zakątków, nisz oraz małych ogrodów, z któ-
rych zaplanowaniem często mamy problem. 
O sukcesie aranżacji z ich udziałem zadecy-
duje odpowiedni dobór roślin oraz ich sta-
ranna pielęgnacja.

ODPOWIEDNIE ROŚLINY
Mieszkańcy Dalekiego Wschodu formują 
prawie wszystkie gatunki, u  nas jednak do 
ozdobnego strzyżenia częściej wykorzystuje 
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się rośliny zimozielone o  niewiel-
kich liściach. Zdecydujmy się na 
te o  niezbyt szybkim wzroście, od-
porne na mróz, dobrze znoszące cię-
cie, nie tracące liści w  dolnych par-
tiach. Chętnie sięgamy po cis po-
spolity oraz pośredni, sprawdzi się 
także modrzew, różne odmiany so-
sny, np. kosodrzewina oraz karłowa, 
a  także wejmutka ’Nana’. Warto też 
wybrać świerk kłujący lub biały, do 
bardzo popularnych należy żywot-
nik zachodni, czyli ponadczasowa 
tuja. W  ten sposób można uprawiać 
również gatunki liściaste, takie jak 
bukszpan czy ligustr pospolity i jajo-
listny. Odpowiednie będą także: grab 
pospolity, irga błyszcząca, karagana 
syberyjska, laurowiśnia wschodnia, 
leszczyna, ostrokrzew kolczasty, su-
chodrzew lśniący, śliwa ałycza, śnie-
guliczka, wierzba iwa, purpurowa 
oraz całolistna. Niezależnie od tego, 
na jaki gatunek się zdecydujemy, 
wybierajmy egzemplarze dobrze roz-
krzewione, o  regularnym pokroju. 
Pojedyncze nasadzenia sprawią bo-

wiem, że wszystkie pędy rośliny będą 
wyeksponowane. 

FORMOWANIE Z ZASADAMI
Topiarom należy zapewnić nasło-
necznione, osłonięte przed silnymi 
wiatrami stanowisko. Zadbajmy 

również o  swobodny dostęp do ro-
śliny ze wszystkich stron, tak by 
można było wygodnie wykonywać 
prace pielęgnacyjne i jej strzyżenie. 
By roślina była zwarta i  gęsta, do 
pierwszego cięcia najlepiej przystą-
pić, gdy jest ona jeszcze bardzo 
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młoda. Przeważnie wykonuje się je 
tuż po posadzeniu. O tym, jak często 
strzyżemy formowany egzemplarz, 
decyduje odmiana, tempo wzrostu 
oraz efekt, jaki zamierzamy osią-
gnąć. Najczęściej cięcia wykonuje 
się około trzech razy w ciągu sezonu. 
Jednak lepiej przycinać pędy czę-
ściej i mało, niż rzadko i silnie. Pierw-
sze cięcie w sezonie należy przepro-
wadzić wczesną wiosną, co sprawi, 
że pobudzimy roślinę do rozwoju. 
Odpowiedni moment na drugie cię-
cie to koniec czerwca. Jeśli przyrost 
był bardzo duży, pędy można skró-
cić nawet o  2/3. Gdy zaistnieje ko-
nieczność przycięcia nowych, zabieg 
powtarzamy w  sierpniu, jednak nie 

później. Pędy muszą bowiem zdrew-
nieć przed zimą. W  trakcie formo-
wania rośliny powinniśmy co jakiś 
czas prześledzić z  pewnej odległo-
ści efekt naszej pracy, tak by ocenić 
czy osiągamy pożądany kształt. Naj-
częściej nadajemy roślinom formy 
geometryczne, np. kuli, stożka lub 
trapezu, jednak ogrodnicy bardziej 
wprawieni w  tej sztuce mogą poku-
sić się o  trudniejsze zadania i  stwo-
rzenie rzeźb. Popularne są choćby 
postaci zwierząt. Tego typu topiary 
najłatwiej zrobić, wykorzystując go-
towe stelaże. Można też wykonać je 
samodzielnie choćby z  siatki ogro-
dowej. Rośliny najlepiej przycinać 
w chłodny, pochmurny dzień, dzięki 

temu młode odkryte listki nie będą 
narażone na działanie ostrych pro-
mieni słonecznych. 

PRZYDATNE NARZĘDZIA
Zanim przystąpimy do formowa-
nia roślin, powinniśmy zaopatrzyć 
się w  odpowiednie nożyce i  seka-
tory. Ich ostrza muszą być dobrej ja-
kości. Pamiętajmy też, że zbyt cięż-
kie będą męczyć nasze ramiona. Do 
przydatnych sprzętów należą także 
poziomnica, kątownik i  sznur cie-
sielski, które ułatwią nam wyzna-
czanie pomocniczych linii cięcia. 
Przy przycinaniu wysokich egzem-
plarzy konieczna jest też stabilna 
drabinka.
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ROZPALONY GRILL, NAKRYTY STÓŁ 
I CUDOWNY ZAPACH KWIATÓW... TO 
OBIAD W OGRODZIE, KTÓRY MOŻEMY BEZ 
PROBLEMU PRZYGOTOWAĆ. NAWET NA 
NAJMNIEJSZEJ POSESJI POSTARAJMY SIĘ WIĘC 
ZNALEŹĆ MIEJSCE NA LETNIĄ JADALNIĘ.  

biesiady w ogrodzie

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

LETNIE

Gdy nadchodzą ciepłe dni, lubimy przygotowywać i jeść 
posiłki na świeżym powietrzu. Komfort i  wygodę za-
pewni funkcjonalna, dobrze zaprojektowana i  wyko-

nana letnia kuchnia z  jadalnią. Ponadto, jeśli zadbamy o  szcze-
góły, np. piękne serwety, odpowiednią zastawę, stylowe lampiony 
czy inne dekoracyjne dodatki, stworzymy idealne warunki oraz 
nastrój do biesiadowania.



biesiadowanie czas
NA LETNIE

Z WIDOKIEM NA OGRÓD
Miejsce na kuchnię ogrodową nie 
powinno być zbyt oddalone od domu 
–  przynoszenie brakujących rzeczy 
nie będzie wówczas uciążliwe. Do-
datkowo zaplanujmy ją w  miejscu, 
z  którego będzie się roztaczał naj-
ładniejszy widok na nasz ogród oraz 
by zapachy przyrządzanych potraw 
i  „nocne” rozmowy z  naszymi go-
śćmi nie przeszkadzały sąsiadom. 
Dobrym pomysłem jest zadasze-
nie (trwałe lub czasowo montowane) 
kącika jadalnianego – uchroni nas 
przed deszczem czy słońcem. Jeśli 
bryła domu jest tak zaprojektowana, 
że występuje naturalne zadaszenie 
pewnego fragmentu ogrodu, to wła-
śnie to miejsce wybierzmy na letnią 
kuchnię. Możemy ją urządzić rów-
nież w atlanie. 
W  letniej kuchni warto zapewnić 
stały dostęp do wody, a także prądu, 
dzięki czemu będziemy mogli pod-
łączyć zarówno czajnik elektryczny, 
jak i  zapewnić oświetlenie sztuczne 
wieczorem.

POMYSŁY NA KUCHNIĘ
Kuchnia ogrodowa powinna być 
zorganizowana podobnie do tej, 
którą mamy w  domu. Warto zapla-
nować w niej miejsce na zlewozmy-
wak, a  także grill. Możemy zdecy-
dować się na jego zabudowanie 
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PODŁOGA W LETNIEJ 
KUCHNI MUSI BYĆ 

STABILNA. DOBRZE, BY BYŁA
TAKŻE ŁATWA 

W CZYSZCZENIU. 
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w szafce. Można też kupić grill wbu-
dowany w  szafkę. Pomyślmy także 
o  tym, aby w  kuchni znalazły się 
szafki lub regały, w  których pomie-
ścimy naczynia, przyprawy, sztućce 
i  inne rzeczy potrzebne do przyrzą-
dzania oraz serwowania posiłków na 
świeżym powietrzu. Aby przetrwały 
zimowe miesiące, powinny być wy-
konane z materiałów, które nie nasią-
kają wodą i  wilgocią. Często buduje 
się tylko konstrukcję, a  wykończe-
nie stanowią płyty z kamieni dekora-
cyjnych, gres czy klinkier. Zadbajmy 
też o trwały blat. Dobrym rozwiąza-
niem jest jednoelementowy, np. ka-
mienny, który jest bardzo trwały i ła-
twy w utrzymaniu czystości. Równie 
ważna jak wyposażenie jest forma za-
budowy kuchennej. Jeśli dysponu-
jemy większą przestrzenią, możemy 
pokusić się o zorganizowanie kuchni 
ogrodowej w  formie wyspy, której 
część może stanowić barek z  hoke-
rami do siedzenia dla gości. Pod bla-
tem warto przeznaczyć trochę miej-
sca na lodówkę, bo nic nie przydaje 
się tak latem, jak chłodne napoje.
W kuchni ogrodowej powinniśmy też 
zadbać o  odpowiednie oświetlenie, 
które umożliwi pracę, ale także stwo-
rzy ciepły nastrój.  

Z KLIMATEM
Tradycyjny stół i  krzesła to spraw-
dzony sposób na spożywanie posił-

ków. Innym rozwiązaniem jest ze-
staw wypoczynkowy z  niskim sto-
łem, ale takim, który da możliwość 
wygodnego zjedzenia potraw przy-
rządzonych na grillu. Styl mebli po-
winien odpowiadać klimatowi, który 
wcześniej wybraliśmy w kuchni. Ku-
pując je, zwróćmy uwagę na ich ja-
kość, tak aby posłużyły nam przez 
lata. Twarde krzesła, fotele i  ławy 
wyposażmy w poduszki – będzie ład-
niej i wygodniej. Najlepiej aby miały 
zdejmowane pokrowce. Wybierzmy 

takie, które będą kolorystycznie pa-
sować do innych elementów wypo-
sażenia, np. obrusa, parasola czy 
kwiatów rosnących w pobliżu.

OTULIĆ SIĘ CIEPŁEM
W  części jadalnianej warto zainstlo-
wać promienniki ciepła. To urządze-
nia, które w naszym klimacie bywają 
szczególnie użyteczne. Latem wie-
czory są długie, ale niestety rzadko 
jest ciepło. Promienniki ogrzewają 
powietrze w bezpośrednim otoczeniu 

Względem stron 
świata
Wybierając miejsce na kuchnię 
ogrodową, weźmy po uwagę  
usytuowanie jej względem stron 
świata. Najlepiej, aby nasza 
przestrzeń robocza była dobrze 
oświetlona. Unikajmy więc 
zimnych i zacienionych miejsc, 
np. północnych ścian domu. 
Pamiętajmy jednak, że w upalne 
dni ciężko będzie nam gotować 
w pełnym nasłonecznieniu. 
Najlepiej zlokalizować kuchnię 
w miejscu lekko zacienionym, 
np. przez rozłożyste drzewo 
o ażurowej koronie. Odsuńmy 
ją również od ruchliwej ulicy, 
aby spaliny i hałas drogowy 
nie przeszkadzały w gotowaniu 
oraz oddychaniu świeżym 
powietrzem.
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i dzięki temu pozwalają na biesiado-
wanie nawet do samego rana. Umoż-
liwią także spożywania posiłków w je-
sienne, chłodniejsze dni.  

ZIELNIK POD RĘKĄ
Jeżeli planujemy założenie w  ogro-
dzie warzywnika lub zielnika, do-
brym pomysłem jest ulokowanie 
go niedaleko kuchni letniej. Szcze-
gólnie cenny będzie stały dostęp 
do świeżych ziół – przydadzą się do 
gotowania dań głównych, ale także 
deserów i  koktajli. Intrygujący 
efekt daje wkomponowanie ziel-
nika w  projekt naszej kuchni, np. 
w formie oryginalnego zielnika pio-
nowego, który poza funkcją użyt-
kową stworzy niebanalną ozdobę. 
Można go też zaaranżować w dużych 
donicach.

POSIŁEK NAD ŻAREM
Coraz częściej letnie spotkania ze 
znajomymi odbywają się przy pie-
czonej kiełbasce, karkówce lub bar-

dziej wyszukanych potrawach. Aby 
je przyrządzić, musimy zaopatrzyć 
się w odpowiedni sprzęt – grill. 
Jeśli w  letniej kuchni nie mamy 
miejsca na sprzęt stacjonarny, mo-
żemy wybrać model przenośny. 
Wiele osób decyduje się na urządze-
nie niewielkie i nadające się na małą 
działkę. Podobają się one także tym, 
którzy rzadko w  ten sposób przy-
gotowują jedzenie, więc nie potrze-
bują solidnych budowli. Z  przeno-
śnym łatwo też jest zmieniać miej-
sce biesiadowania. 
Do wyboru mamy popularne grille 
na węgiel, ale także gazowe oraz 
elektryczne. Wiele z  nich da się 
składać i przewozić w wygodnej for-
mie. Niektóre mają nie tylko nóżki 
czy podstawę, ale także kółka, 
dzięki którym przemieszczanie 
ich po ogrodzie jest łatwe. Inne za-
opatrzone są w półki – pod spodem 
i  obok paleniska – które ułatwiają 
grillowanie. Niekiedy wyposażone 
są blaty robocze.
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DOBRANE DO POTRZEB
Węglowy nie traci 
na popularności
Grill węglowy oprócz niskiej ceny ma także 
inne zalety. Podstawową jest niezależność 
od sieciowych źródeł energii. Aby rozpalić 
ogień z węgla potrzebna jest jeszcze 
tylko podpałka. Jest przenośny, więc 
bez problemu ustawimy go w dowolny 
sposób – wystarczy, że przestawimy 
grill i już nie wdychamy dymu. Jest 
także łatwy do czyszczenia. Możemy 
go rozłożyć na części i wyczyścić, 
a sam ruszt, który najbardziej się brudzi 
– wstawić do zmywarki. Grille przenośne 
mogą przybierać różne kształty i formy: 
zaczynając od niewielkich, jednorazowych, 
poprzez kuliste, aż po ogromne murowane 
o charakterze stacjonarnym. 

Płyta kamienna do pizzy
Pizza pieczona na żywym ogniu jest dużo smaczniejsza niż ta 
przygotowana w piekarniku. Jest bardziej chrupka i ma ten 
niesamowity zapach dania z grilla, specyficzny i niepodrabialny. 
Oczywiście nie musimy pizzy kłaść bezpośrednio na ruszt, ponieważ 
mamy do użycia płyty kamienne. Dzięki zdolnościom zatrzymywania 
ciepła mogą być one używane do pieczenia konwekcyjnego. Wtedy 
potrawy nie są stawiane bezpośrednio nad źródłem ciepła, ale są 
ogrzewane przez obieg gorącego powietrza. Płyty kamienne do 
pieczenia pizzy mogą być wykorzystywane do przyrządzania również 
innych potraw, np. ciasteczek czy chleba.

Szczypce do grilla
Niezależnie od stopnia skomplikowania 
grilla, niezwykle przydatne mogą okazać 
się akcesoria do grilla ogrodowego. 
Szczypce do grillowania w znacznym 
stopniu ułatwią przygotowywanie 
ulubionych dań oraz uchronią nas przed 
oparzeniami. Wybierzmy takie, które 
mają długie rękojeści i są wykonane ze 
stali nierdzewnej. 

Półeczki, rożna i inne akcesoria
Chociaż wszelkie akcesoria nie mają większego wpływu na jakość 
grillowanych potraw, to jednak powodują, że ich przygotowanie jest 
dużo łatwiejsze. Warto więc zaopatrzyć grill w rożen obrotowy, który 
sprawdzi się podczas przyrządzania kurczaka lub indyka. Najprostsze 
modele wyposażone są w korbkę ręczną, na rynku można spotkać 
także rożen obrotowy z silnikiem elektrycznym. Natomiast dostawiane 
ruszty i stojaki umożliwiają powiększenie grilla i organizację 
powierzchni w pionie – dzięki nim możemy grillować piętrowo. Najniżej 
umieszcza się produkty świeżo położone na ruszt, wyżej zaś te, które 
muszą jedynie „dojść”. W ten sposób możemy rozdzielić warzywa 
i mięsa. Poza tym dostępne są specjalne ruszty do szaszłyków lub 
pionowe stojaki do kurczaka.
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Wariacje
OGRODOWE 

KTO NIE MA 
OCHOTY W LECIE 
NA ODROBINĘ 
SZALEŃSTWA? 
SŁONECZNA 
POGODA,
WYSOKIE 
TEMPERATURY, 
DŁUGIE DNI 
– WSZYSTKO 
SPRZYJA, ABY 
ODWAŻYĆ SIĘ 
I ZROBIĆ COŚ 
ZWARIOWANEGO  
WE WŁASNYM 
OGRODZIE.
POZWÓLMY SOBIE 
NA ODROBINĘ 
SPONTANICZNOŚCI, 
I WPROWADŹMY 
NIECO BAJKOWEJ 
ATMOSFERY. 

WODNE ZABAWY
Nie trzeba od razu wycieczki do parku 
wodnego, by sprawić mokrą frajdę naszym 
pociechom. Niedrogi, pompowany basen, 
w którym woda nagrzeje się dość szybko, 
wywoła radość i pozwoli na szaleństwo 
nawet starszym dzieciom. Gdy mamy 
możliwości finansowe, a przede wszystkim 
miejsce, warto pokusić się o basen 
rozkładany na stelażu, który będzie mógł 
zagościć w ogrodzie na cały sezon. 
Nie lada atrakcją dla maluchów są również 
zraszacze, które poza swoją główną funkcją 
podlewania ogrodu, przysporzą radości 
najmłodszym. Zabawy wodne, kiedy na 
dworze upał, to dobre rozwiązanie, aby 
uniknąć nadmiernego przegrzania u naszych 
dzieci.

A MOŻE ZŁOTA 
RYBKA?
Popularna, najczęściej 
spotykana ozdobna rybka w stawach 
hodowlanych to karp Koi. Jej złoty, a właściwie 
pomarańczowy kolor z różnorodnymi 
przebarwieniami białymi i czarnymi, sprawia, 
że dodaje oczkom wodnym swoistej magii. 
Hodowlę karpi ozdobnych rozpoczęto w Japonii 
na początku XIX wieku. Obecnie dostępnych 
jest na rynku wiele odmian ryb różniących się 
kolorem, rozmiarem, połyskiem, układem plam 
i łusek. Karpie Koi nie są bardzo wymagające 
w hodowli, ale należy pamiętać, że lubią wodę 
chłodną i czystą, dlatego nadają się do oczek 
i stawów głębszych – ok. 2 m, koniecznie 
filtrowanych mechanicznie. W przyjaznych 
warunkach Koi mogą żyć kilkadziesiąt lat 
i osiągnąć wagę do kilkunastu kilogramów. 

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska
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OGRODOWE 
JAK W BAJCE O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI
Chociaż ogrodowe rzeźby, a już szczególnie „krasnale ogrodowe” kojarzą nam się głównie z kiczem, to nie należy 
poddawać się do końca tej opinii. Odpowiednio wyeksponowane, w subtelny sposób zgrane z aranżacją roślinną, 
rzeźby ogrodowe mogą wzbogacić zieloną przestrzeń i wprowadzić iście bajkową atmosferę. Dla wszystkich, którzy 
lubią bibeloty, motywy zwierzęce w dekoracjach droga otwarta. Dekorujmy ogród w zgodzie z naszym gustem, ale też 
z umiarem. Bawmy się kolorem i fakturą. Pamiętajmy, że tam gdzie króluje bogactwo wielobarwnych roślin, znacznie 
ładniej wpiszą się skromne, proste figury najlepiej monokolorystyczne, z kolei tam, gdzie dominuje roślinność surowa, 
minimalistyczna i mniej dekoracyjna, można pokusić się o kolorową, dodającą życia, rzeźbę. 

DZWONKI NA WIETRZE
Nadajmy latem naszej przestrzeni 
ogrodowo-tarasowej egzotyczny klimat 
orientu. Dzwonki wietrzne są doskonałym 
elementem wprowadzającym nas w subtelny 
dźwiękowy, relaksujący nastrój. W wielu 
sklepach znajdziemy zarówno te przybyłe 
z dalekich krajów, o etnicznym charakterze  
(wykonane z bambusa, egzotycznego 
drewna, mosiądzu), jak i „wariacje na temat”, 
czyli dekoracyjne ozdoby (z ceramiki, szkła, 
stali). Pod wpływem wiatru te urokliwe 
ozdoby poruszają się i wydają nieregularne, 
delikatne, nie uciążliwe dla ucha dźwięki. 
Dzwonki wietrzne mają ugruntowaną 
pozycję w filozofii feng shui. Rozwieszone 
wokół domu chronią przed złymi dźwiękami 
wnikającymi do wnętrza, a także odczarowują 
pecha. 
Piękne, delikatne, harmonijne tony przede 
wszystkim jednak koją nasze nerwy i budują 
eteryczną atmosferę w ogrodzie.

AROMATYCZNY UROK OGNIA
Ogień to magia sama w sobie. Ma ocieplającą 
moc, skupia naszą uwagę, sprawia, że lubimy 
gromadzić się wokół niego. Jest szczególnie 
atrakcyjny w ciepłe letnie wieczory. Koniecznie 
zadbajmy o miejsce na ognisko w naszym ogrodzie. 
Warto znaleźć bezpieczne miejsce, które otoczone 
kamieniami, a nawet wybetonowanym rantem, 
pozwoli na regularne rozpalać rozpalanie ogniska. 
Wokół wypada też zadbać o siedziska, żeby 
wieczorne biesiady umożliwiły na przygotowanie 
np. tradycyjnych kiełbasek na patyku. 
Jeśli nie możemy pozwolić sobie na stanowisko dla 
otwartego ognia, poszukajmy w marketach tzw. 
koksowników lub mobilnych, specjalnie do tego celu 
zaprojektowanych ogrodowych palenisk. 
Coraz więcej ciekawych i bezpiecznych rozwiązań 
można spotkać w sklepach ogrodowych. 
W ostateczności namiastką otwartego ognia 
w ogrodzie może być grill węglowy. Ogrodowe party 
skupione wokół rusztu, też ma swój niepowtarzalny 
urok. 
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OGRÓD POWINIEN BYĆ 
STREFĄ KOMFORTU. 
TWORZĄ JĄ NIE TYLKO 
PIĘKNE ROŚLINY, DRZEWA 
CZY OCZKA WODNE, ALE 
TEŻ MEBLE OGRODOWE, 
DZIĘKI KTÓRYM MAMY GDZIE 
PRZYSIĄŚĆ I ODETCHNĄĆ 
W SŁONECZNY DZIEŃ. 
TAKI ODPOCZYNEK 
W WYGODNYM FOTELU 
SZYBKO ZREGENERUJE NASZ 
ORGANIZM, ZADBAJMY WIĘC 
O WYGODNE SIEDZISKO.

AUTOR TEKSTU: Magdalena Starzyńska

Na czym usiąść 
W OGRODZIE
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Z reguły wybieramy kilka ro-
dzajów mebli ogrodowych, 
na których można wygodnie 

usiąść. Inaczej wypoczniemy na ła-
weczce, inaczej na huśtawce, czego 
innego oczekuje kilkuletnie dziecko, 
co innego przyniesie satysfakcję 
dziadkom. Dobierzmy siedziska do 
potrzeb członków rodziny, naszego 
stylu życia, a także funduszy. Nie za-
pomnijmy przy tym o stylu, w jakim 
zaaranżowaliśmy przestrzeń stref 
pośrednich i ogrodu.

W PEŁNYM SŁOŃCU
Większość z nas lubi bez ograniczeń 
korzystać z uroków lata – w polskim 
klimacie niezbyt długiego okresu, 
kiedy możemy się rozgrzać w  pro-
mieniach słońca. Miłośnicy opala-
nia z  pewnością skuszą się na le-
żaki lub rozkładane fotele. Najtań-
szym rozwiązaniem są składane le-
żaki ze stalowej ramy i  siedziskiem 
oraz oparciem wykonanym z  trwa-

łej impregnowanej tkaniny. O wiele 
bardziej szykownym wyborem są le-
żaki z drewnianych elementów. Ich 
atuty są niepodważalne: uniwer-
salne, dość wytrzymałe, a gdy położy 
się na nich przeznaczone do tego po-
duszki – bardzo wygodne. Jedynym 
minusem drewna jest konieczność 
regularnych impregnacji, niezależ-

nie od nich z czasem też ciemnieje. 
Tradycyjne leżaki drewniane wystę-
pują w  wersjach jednolitych, łama-
nych lub z płynną regulacją podpar-
cia. Niektóre zaopatrzone są w me-
chanizm umożliwiający zabloko-
wanie w  5 lub 7 pozycjach. Wiele 
leżaków ma kółka ułatwiające ich 
przemieszczanie – im większe, tym 
łatwiej je przestawić. Dużą popu-
larnością cieszą się również leżanki 
ogrodowe. Bez nich latem nie obędą 
się ośrodki wypoczynkowe i spa. To 
dużo mówi o wygodzie jaką zapew-
niają. Charakteryzuje, je nowocze-
sny, lekki wygląd oraz niewielki cię-
żar. Powstałe z  potrzeby unowocze-
śnienia tradycyjnego leżaka, z zało-
żenia są od niego większe i bardziej 
wygodne. Będą nas cieszyć długie 
lata. 

ZACISZNY KĄCIK
Fotele ogrodowe należą do naj-
wygodniejszych siedzisk, jednak 
znacznie różnią się funkcjonalno-
ścią. Jedne służą wyłącznie do sie-
dzenia, inne mogą odgrywać rolę 
łóżka, leżaka, a  nawet huśtawki. 
W  zależności od potrzeb można 
się w  nich wygodnie rozsiąść i  za-
tonąć z  książką w  ręku lub też 

DO NAJBARDZIEJ 
ELEGANCKICH NALEŻĄ 

LEŻANKI Z RATTANU 
LUB TECHNORATTANU. 

DOSKONALE PREZENTUJĄ SIĘ 
W SCENERII OGRODU.
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drzemać czy przyjemnie się bujać. 
Wyjątkowo wygodnym rozwiąza-
niem są fotele dodatkowo zaopa-
trzone w  podnóżki. Ułatwiają one 
przybranie zdrowej pozycji, a  pod-
czas wizyty gości służą jako dodat-
kowe miejsca do siedzenia. Osoby 
darzące sentymentem rozwiązania 
z  dawnych lat zachwyci rattanowy 
kosz plażowy. Przede wszystkim 
urzeka swoim kształtem i stylistyką 
z przełomu XIX i XX wieku. Wysoki 
kosz wyściełany miękką poduszką 
pozwoli odpocząć w  izolacji od wia-
tru i rażącego słońca. 

Wielbiciele klasyki mogą pomy-
śleć też nad zakupem fotela buja-
nego z wikliny, rattanu lub drewna. 
Ustawiony na tarasie jest niezastą-
piony na melancholijny wieczór, gdy 
chcemy zrelaksować się po ciężkim 
dniu. Często wyposażony jest w pod-
łokietniki i poduszkę pod głowę. De-
likatne kołysanie wprawia w  przy-
jemny nastrój i  pozwala myślami 
wrócić do przeszłości. Jeśli chcemy 
opalić tylko niektóre części ciała, po-
myślmy o  fotelu ogrodowym z dasz-
kiem. Regulowana przysłona chroni 
twarz przed intensywnym słońcem, 

za to pozwoli odsłonić nam nogi. 
Oryginalnym rozwiązaniem jest fo-
tel podwieszany. To rozwiązanie ide-
alne na taras czy balkon. W  ogro-
dzie nie tak łatwo o znalezienie dla 
niego dobrego miejsca, bo wymaga 
montażu pod sufitem, chyba że za-
wieszamy go na specjalnym stelażu. 
Fotele wiszące najczęściej przybie-
rają kształt kuli lub kokonu. Świet-
nie wpasują się w  styl skandynaw-
ski. Ławki są niezastąpione pod-
czas aranżacji romantycznego ką-
cika ukrytego w  gąszczu traw czy 
pędach róż. Do najpopularniejszych 



i ponadczasowych należą drewniane 
ławki ogrodowe. Pamiętajmy o  ich 
co sezonowej pielęgnacji, żeby star-
czyły nam na lata. Metalowe kojarzą 
nam się z ogrodem francuskim. Za-
zwyczaj ich oparcie uformowane jest 
w  dekoracyjne zawijasy, nierzadko 
tworzące motywy roślinne. Bardzo 
praktycznym rozwiązaniem są ratta-
nowe ławy ogrodowe ze schowkiem, 
przechowujemy w  nim najczęściej 
poduchy czy pled, który wyjmu-
jemy, gdy na dworze jest chłodniej.

USIĄDŹ NA PLACU ZABAW
Dzieci potrzebują innych sie-
dzisk niż fotele, ławki czy leżaki. 
Stwórzmy im mały plac zabaw! 
Nie może zabraknąć w  nim huś-
tawki. Znajdziemy zarówno taką 
z osobnymi siedziskami (zazwyczaj 
dwoma), jak i szerszą, która jedno-
cześnie pomieści trzy osoby. Z  re-
guły jest wyposażona w  daszek, 
chroniący przed słońcem i delikat-
nymi opadami. Dostępność wzo-

rów i  kolorów sprawia, że nie bę-
dzie trudności z  dopasowaniem jej 
do stylu ogrodu. Przy kąciku zabaw 
warto umieścić ławeczkę, na któ-

rej będziemy mogli odpoczywać, 
jednocześnie pilnując bawiące się 
obok pociechy. Innym ubóstwia-
nym przez dzieci siedziskiem 

 REKLAMA 



104  lato 2018

OGRÓD I POSESJA
     sprzęty i mała architektura

jest hamak. Popularne są jego dwie 
wersje. Pierwsza to ta klasyczna, 
w której płótno, siatka czy inny ma-
teriał zawieszamy na dwóch prze-
ciwległych pniach drzew lub na sta-
bilnym stelażu. Nie tylko bujanie, 
ale także wspinanie się na niego 
i  spadanie zapewnia maluchom 
moc atrakcji. Hamak może też wy-
glądać jak kombinacja fotela i huś-
tawki, taki model możemy zawiesić 
choćby na grubej gałęzi. Obydwa 
rozwiązania zapewniają dużo rado-
ści, wybór odpowiedniego zależy 
od warunków, jakie są w  ogrodzie 
i wieku dziecka.

WSPÓLNE POSIŁKI
Aby celebrować posiłki w ogrodzie, 
potrzebujemy oczywiście krzeseł 
i  stołu. Śniadanie na świeżym po-
wietrzu, ukochana latte z croissan-
tem czy spotkanie z  przyjaciółmi 
przy grillu wymaga wygodnych 
krzeseł. Podczas aranżacji ogrodo-
wej jadalni można stworzyć własny 
unikatowy zestaw lub skorzystać 
z gotowych modułów mebli.  Do wy-
godnych z  pewnością należą skła-
dane krzesła, które możemy w każ-
dej chwili schować do garażu czy 
piwnicy, gdzie złożone nie zajmą 
wiele miejsca. Dobrym rozwią-
zaniem jest ława, na której może 
usiąść obok siebie kilka osób. Warto 
pomyśleć też o stabilnych krzesłach 

z  solidnego materiału. Gdy z  nich 
nie korzystamy, nakładamy jedno 
na drugie, tworząc stos. Dzieci naj-
częściej korzystają z niskich, koloro-
wych krzesełek z polipropylenu. Są 
lekkie, co sprawia, że maluch może 

samodzielnie je przenieść w  do-
godne miejsce. Najbardziej wyszu-
kanym rozwiązaniem są modułowe 
zestawy mebli ogrodowych, najczę-
ściej wykonane z technorattanu. To 
propozycja przeznaczona dla osób, 
które wybierają elementy wypo-
sażenia ogrodu z myślą o  ich użyt-
kowaniu przez długie lata. Siedzi-
ska tworzą moduły łączące się ze 
sobą. Na komplet składają się z re-
guły trzy elementy  środkowe i tyle 
samo narożników, które umożli-
wiają stworzenie komfortowej ka-
napy narożnej. Stolik jednym ru-
chem można zamienić w  wygodny 
puf czy podnóżek. Meble modułowe 
można ze sobą dowolnie kompono-
wać, w  zależności od liczby osób. 
Moduły układają się m.in. w  dużą 
kanapę narożną, osobny fotel, na 
którym można się usadowić z  lek-
turą czy łóżko – spanie na świeżym 
powietrzu to w  końcu czysta przy-
jemność. W  zestawie znajdują się 
złączki spinające pojedyncze ele-
menty, które zapobiegają ich prze-
suwaniu się. 

Drewniane na lata
Siedziska zewnętrzne są narażone na deszcz i działanie promieni 
słonecznych, dlatego ważny jest materiał, z którego zostały wykonane.
Drewno to sprawdzona klasyka – naturalny, szlachetny materiał, który 
emanuje ciepłem i pięknie się starzeje pod warunkiem, że poddajemy 
go co sezonowej konserwacji. Najlepiej zdadzą egzamin meble 
impregnowane fabrycznie, odznaczają się one większą odpornością 
na działanie wilgoci i wysokich temperatur. Siedziska drewniane nie 
należą do najlżejszych, ale są stabilne i wytrzymałe. Pasują zarówno 
do tradycyjnej, jak i nowoczesnej aranżacji ogrodu. Najtrwalsze są 
z drewna egzotycznego, które należy do tych najmniej wymagających.



onduline.indd   1 2017-04-12   19:29:06



106  lato 2018

OGRÓD I POSESJA
     uprawa i pielęgnacja

DOBRZE
ABY ROŚLINY CIESZYŁY SWOIM WYGLĄDEM 
I SMACZNYMI OWOCAMI, MUSIMY JE ZASILAĆ. 
JEDNAK NAWOZÓW NA RYNKU JEST MNÓSTWO. 
JAKIE WYBRAĆ? JAK PRAWIDŁOWO JE STOSOWAĆ? 

odżywione

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Prawidłowo odżywione rośliny 
są silniejsze. Dzięki temu le-
piej zniosą atak szkodników, 

choroby grzybowe, suszę, chłód 
i  nadmiar wody. Ponadto dają obfit-
sze plony, a ich owoce są smaczniej-
sze, bogatsze w  składniki odżyw-
cze, witaminy i minerały (co ma dla 
nas, konsumentów, duże znaczenie), 
a  także lepiej się przechowują. Jeśli 
odpowiednio nawozimy nasze rośliny 
ozdobne, odwdzięczą się nam pięk-
nym wyglądem. Liście i  igły będą 
zdrowe, ładnie wybarwione, rośliny 
są bardziej okazałe, a  proces kwit-
nienia obfity i dłuższy. Aby zachować 
nasadzenia w  jak najlepszej kondycji, 
musimy dostarczyć im m.in. wodę, mi-
nerały, dwutlenek węgla i słońce. Z do-
stępnością tych czynników nie ma 
większego problemu, jednak obec-
ność minerałów zależy od podłoża, 
w którym rosną rośliny. Składniki te 
dzielimy na makroelementy (stano-
wią powyżej 0,1% suchej masy roślin) 
i  mikroelementy (stanowią poniżej 
0,1% suchej masy roślin).
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DOBRE MAKROELEMENTY
Makroelementy to takie pierwiastki 
jak azot (N), fosfor (P), potas (K), wapń 
(Ca), magnez (Mg) i siarka (S). Każdy 
z  nich spełnia inną rolę w  prawidło-
wym funkcjonowaniu roślin. Azot 
wpływa na wytworzenie odpowied-
niej ilości pędów i  liści, co zwiększa 
plony. Ponadto poprawia jakość owo-
ców i  ich wybarwienie. Pamiętajmy 
jednak, że nadmiar azotu opóźnia roz-
poczęcie owocowania oraz sprzyja po-
rażeniu przez choroby. Fosfor decy-
duje o  ogólnej kondycji roślin i  ich 
wzroście, a  także prawidłowym roz-
woju systemu korzeniowego. Ma 
także duże znaczenie w przejściu ro-
ślin w  fazę owocowania. Największe 
zapotrzebowanie wykazują młode sa-
dzonki. Za prawidłową gospodarkę 
wodną odpowiada potas. Przy do-
brym odżywieniu nasadzenia są od-
porniejsze na suszę i  chłody. Owoce 
są bardziej słodkie i  aromatyczne, 
lepiej wybarwione oraz dobrze się 
przechowują. Potas to najważniej-
szy składnik roślin kwitnących, owo-
cowych, papryki i  pomidorów. Wapń 
wpływa na gospodarkę wodną i biał-
kową. Nie jest tak niezbędny rośli-
nom, jak samej glebie (powinna za-
wierać jego odpowiednią ilość przez 
cały rok), gdyż reguluje jej odczyn 
(kwasowość), a w efekcie dostępność 
i stopień przyswajania innych skład-
ników mineralnych. Magnez reguluje 
gospodarkę energetyczną i wodną, za-
pewnia odpowiednie wybarwienie li-
ści, a  od jego ilości zależy zawartość 
witamin w owocach i warzywach. Dla 
strączkowych (fasola, bób, groch czy 
łubin) bardzo ważna jest siarka. Do-
brze odżywione tym pierwiastkiem są 
bardziej wytrzymałe na stresy (susza 
ulewy, grzyby i  inne), mniej podatne 
na choroby, a w efekcie lepiej plonują. 
Ponadto siarka poprawia właściwo-
ści gleby – obniża jej zwięzłość, co ma 
szczególne znaczenie przy glebach 
ciężkich, takich jak iła czy glina. 

MIKROELEMENTY TEŻ WAŻNE
W  tej grupie znajdują się takie pier-
wiastki jak: żelazo (Fe), mangan (Mn), 
miedź (Cu), cynk (Zn), bor (B) i molib-
den (Mo). Chociaż występują w ślado-
wych ilościach, to ich obecność ma 
ogromny wpływ na wzrost i rozwój ro-

ślin. Oddziałują na ich kondycję oraz 
odporność na szkodliwe czynniki at-
mosferyczne i  biologiczne. Nieobec-
ność jednego z tych pierwiastków za-
burza funkcjonowanie rośliny.  

PORA NA ODŻYWIANIE
Bardzo ważne jest wiosenne dokar-
mianie roślin. Wygłodniałe po zimie, 
rozgrzewane przez pierwsze promie-
nie słońca, chcą się intensywnie roz-
wijać. Rozkładamy więc kompost (je-
śli nie zrobiliśmy tego jesienią) oraz 
stosujemy nawozy mineralne w  po-
staci sypkiej. W dalszych miesiącach 
także nawozimy rośliny, gdyż w cza-
sie wzrostu zużywają podawane przez 
nas minerały, wytwarzają niedobory, 
a w efekcie są osłabione. Latem pod-
lewamy lub opryskujemy je nawozami 
płynnymi – mineralnymi lub organicz-
nymi rozcieńczonymi w wodzie – lub 
w  postaci sypkiej. Zasilanie wykonu-
jemy najpóźniej do połowy lipca. Od 
tej pory stosujemy tylko specjalne na-
wozy jesienne, gdyż rośliny szykują 
się już do zimy i lepiej nie pobudzać 
ich do wzrostu. Nie trzeba zasilać ro-
ślin, jeśli wiosną zastosowaliśmy na-
wóz wolno działający. Ważne jest także 
jesienne nawożenie, ponieważ w  ten 
sposób uzupełniamy składniki mi-
neralne. Rośliny potrzebują pier-
wiastków, dzięki którym ich tkanki 
szybciej stwardnieją,  zdrewnieją, 

Dlaczego wapno 
jest ważne?
Raz na kilka lat warto sprawdzić 
odczyn gleby (czyli jej pH), 
stosując łatwy w użyciu 
chemiczny kwasomierz polowy 
lub elektroniczny. Większość 
roślin najlepiej rośnie w ziemi 
o odczynie obojętnym (pH 6-7). 
Wyjątkiem są wrzosowate 
(azalie, różaneczniki, kalmie, 
kiścienie, pierisy, wrzosy), 
a także hortensje i magnolie, 
które dobrze czują się 
w kwaśnej glebie (pH 3,5-5). 
Odczyn podłoża zależy od 
zawartości wapnia – im jest 
go mniej, tym ziemia jest 
kwaśniejsza (pH ma niższą 
wartość). Wapń jest pobierany 
przez rośliny oraz wypłukiwany 
w głąb gruntu, dlatego 
jego ilość z upływem czasu 
maleje (najszybciej w glebach 
piaszczystych) i musi być 
uzupełniana. Do wapnowania 
najlepiej stosować kredę 
albo dolomit, który zawiera 
magnez (brak tego pierwiastka 
jest dość częsty w glebach 
piaszczystych).
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a w efekciebędąbardziejodpornena
mróz.Tonajlepszyczasnawapnowa-
nie.Możnarównieżstosowaćnawozy
organiczne,np.kompostczyobornik.
Niewolnomieszaćichjednakz wap-
nowaniem,bow wynikureakcjiche-
micznych, jakiemiędzy nimi zacho-
dzą, powstaną związki nieprzyswa-
jalne dla roślin. Między wapnowa-
niem a  nawożeniem organicznym
należy zachować 2-3-tygodniowy od-
stęp.Jesieniąniewartostosowaćna-
wozów wieloskładnikowych, gdyż
częśćskładnikówzostanieprzezzimę
wypłukanaw głąbziemii roślinynie
będąmiałyz nichpożytku.Wyjątkiem
sąnawozyjesienne.

NAWOZY MINERALNE
Dostarczająroślinomskładnikówod-
żywczych, jednak nie poprawiają ja-
kościgleby,dlategostosującje,niere-
zygnujmy z  nawozów organicznych.
W  przydomowych ogrodach najle-
piejjeststosowaćnawozywieloskład-
nikowe, które zawierają niezbędne
makro-i mikroelementy.
Nawozy uniwersalne. Przeznaczonesą
dowszystkichgatunkówroślin.Mają
postaćsypkąlubpłynną.Teostatnie
stosuje się głównie latem do dokar-
mianiaroślin.
Nawozy specjalistyczne.Ichskładzo-
stałopracowanydlakonkretnychga-
tunków.Możemywięckupićnawozy
np.doazaliii różaneczników,horten-
sji, róż, magnolii, żywopłotów, krze-
wów liściastych, iglaków, borówek,
truskawek,winorośliczytrawników.
Nawozy wolno działające. Wystarczyje
dodaćdoglebyrazw roku–wiosną,
bo składniki mineralne będą przez
kilka miesięcy przenikać do gleby,
w miarę ich pobierania przez korze-
nieroślin.
Nawozy dolistne. Można je stosować
regularnie lub gdy jest potrzebna
szybka interwencja – liście bledną
i żółkną,chociażniemaśladówżero-
wania szkodników. Przyczyną może
być brakminerałów (przede wszyst-
kimazotulubżelaza).Takiezjawisko
możemyzaobserwowaću azalii,róża-
neczników,pierisów,kalmii,kiścieni,
borówki,żurawiny,magnoliii horten-
sji rosnących w  zbyt mało kwaśnej
ziemi.W  takim przypadku oprysku-
jemy je kilkakrotnie roztworem na-
wozu dolistnego. Przenika on przez
skórkędownętrza liścia,cosprawia,
żeszybkopoprawiasięwyglądi kon-
dycjarośliny.

NAWOZY ORGANICZNE
Dostarczają niezbędnych makro-
i  mikroelementów oraz rozkładając
się, wzbogacają glebę w  próchnicę
oraz polepszają jej właściwości. Za-
wierają różne związki ze świata ro-
ślinnego i  zwierzęcego, zostaje więc
zachowanynaturalnyobiegmaterii.
Kompost.Zapewnianiezbędnemine-
rały, a  takżepróchnicę, którapopra-
wia strukturę gleby – jest pulchna
i  przewiewna oraz łatwo gromadzi
wodę. Dojrzały kompost można sto-
sować bez obawy, że rośliny zostaną
przenawożone.Najlepiejzrobićgosa-
memu, alemożna teżkupićkonfek-
cjonowanyw workach.
Preparaty biohumusowe. Zawierają
wermikompost powstający z  resztek
organicznych przerobionych przez
dżdżownice kalifornijskie. Ma on
wszystkie potrzebne składniki po-
karmowe,a takżeenzymyi mikroor-
ganizmy związane z  metabolizmem
dżdżownic (poprawiają one kondy-
cjęgleby).Porozpuszczeniunawozu
w wodzie (zgodnie z  zaleceniami na
opakowaniu) podlewa się nim lub
opryskujerośliny.
Nawóz ptasi.W sprzedażyjestnawóz
kurzy oraz guano ptaków morskich
w postacigranulatulubmączki.Jest
onbardzoskoncentrowany–zawiera
dużą ilość związków mineralnych,
szczególnieazotu.Należygostosować
zgodnie z  zaleceniami producenta:
przedawkowanymożezaszkodzićro-
ślinom.Stosujesięgozwykleporoz-
puszczeniuw wodzie.
Obornik. Sprzedawanyjestjakowysu-
szonyi rozdrobniony,pozbawionynie-
przyjemnegozapachu.Zawierałatwo
przyswajalne składniki pokarmowe,
poprawia też strukturę gleby.

Rozsyp nawóz ręcznie 
lub siewnikiem
Nawóz możemy rozsypywać 
ręcznie, chroniąc dłoń rękawiczką. 
Warto podzielić jego powierzchnię 
na kilka części, to samo robiąc 
z nawozem. Dzięki temu będzie 
rozsiany równomiernie po całej 
powierzchni. Pamiętajmy, żeby 
nawóz rozsiewać w dwóch 
krzyżujących się kierunkach. No 
i oczywiście nigdy podczas wiatru. 
Wygodniejsze jest zastosowanie 
siewnika do nawozu. 
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Można go stosować w postaci sypkiej 
lub po rozpuszczeniu w wodzie.

PRAWIDŁOWE NAWOŻENIE
Stosując preparaty mineralne, trzeba 
ściśle przestrzegać wskazówek za-
wartych na opakowaniu. Zbyt duża 
ilość nawozu powoduje zasolenie 
ziemi, co przyczynia się do zamie-
rania pożytecznych mikroorgani-
zmów, a  jeśli stężenie jest wysokie, 
także do uszkodzenia korzeni rośliny. 
W  konsekwencji zaczyna ona mar-
nieć, na liściach pojawiają się plamy 
i  przebarwienia, jest mniej odporna 
na mróz, a bardziej podatna na cho-
roby i szkodniki. Następnie nadmiar 
nawozu jest wypłukiwany do wód 
gruntowych, gdzie jest już poza za-
sięgiem korzeni, za to zanieczyszcza 
środowisko. 
Najczęściej dawki nawozów poda-
wane są w przedziale od do (na przy-
kład 30-60 g/m²). Niższą stosuje się 
na glebach piaszczystych, a  wyższą 
na gliniastych oraz z  dużą zawarto-
ścią próchnicy. Po rozłożeniu nawozu 
ziemię wokół roślin należy podlać. 
Trzeba uważać, by nie nasypać go na 
liście, bo po rozpuszczeniu w wodzie 
mógłby spowodować ich miejscowe 
uszkodzenie. Szkody może też przy-
nieść nierównomierne rozsypanie 
nawozu na trawniku – tam, gdzie jest 
go dużo, stężenie soli mineralnych 
może być tak wysokie, że darń zosta-
nie wypalona.

OPRYSKIWACZE 
OGRODNICZE
Z ich pomocą możemy rozprowadzać 
nawozy, środki ochrony roślin czy pre-
paraty biologiczne. W ogrodach przy-
domowych stosuje się najczęsciej 
opryskiwacze ręczne, naramienne 
i plecakowe. 
Opryskiwacze ręczne. Obsługujemy 
je trzymając bezpośrednio w rękach. 
Zwykle mają pojemność od 0,5 do 2 l 
–  sprawdzą się więc w  niewielkich 
ogrodach. Wyróżnia się opryskiwacze 
ręczne pulsacyjne lub ciśnieniowe. 
W  pierwszych rozpylenie cieczy na-
stępuje tylko wtedy, gdy naciskamy 
dźwignię ręką. Sprzęty ciśnieniowe 
wyposażone są w  pompę, która wy-
twarza ciśnienie w  zbiorniku przed 
opryskiwaniem. Dzięki temu praca 
jest bardziej wydajna, a  rozpylenie 
równomierne. 
Opryskiwacze naramienne. Zawie-
szane są za pomocą paska na ramie-
niu. Mają pojemność od 3 do 12 l. 
W  tych opryskiwaczach powietrze 
jest wtłaczane do zbiornika przez wci-
skanie trzymanego w  ręku uchwytu 
pompy. Po wypełnieniu przez powie-
trze przestrzeni wolnej od cieczy mo-
żemy rozpocząć pracę. Ciecz wydo-
staje się przez dyszę przymocowaną 
do lancy,  więc ma zasięg dużo więk-
szy niż urządzenia ręczne. Opryski-
wacze naramienne są cenione za za-
wór bezpieczeństwa, który chroni 
przed nadmiernym ciśnieniem 

w  zbiorniku. Niektóre modele mają 
również manometr.
Opryskiwacze plecakowe. Zakładamy 
je na plecy, dzięki czemu możemy 
swobodnie się poruszać. Mają po-
jemność od 12 do 20 l. Przydatne są 
w  dużych ogrodach lub niewielkich 
sadach. Dźwignia napędu pompy 
umieszczona jest z  boku zbiornika. 
Opryskiwacze plecakowe mogą być 
wyposażone w  manometr umiesz-
czony na rękojeści lancy. Niektóre 
modele mają też regulator ciśnie-
nia, który umożliwia pracę przy róż-
nym jego zakresie – możemy kon-
trolować ilość cieczy i stopień jej roz-
drobnienia. Nowsze typy opryskiwa-
czy mogą być również wyposażone 
w  mechanizm z  napędem elektrycz-
nym, dzięki czemu nie musimy ręcz-
nie pompować zbiornika.
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ogrodowe kobierce

Rośliny zadarniające to idealne rozwiązanie dla 
początkujących oraz leniwych ogrodników. 
Dzięki temu, że tworzą zwarty system korze-

niowy pod warstwą podłoża i jednocześnie gęsty dy-
wan nad nim, skutecznie blokują rozwój chwastów. To 
sprawia, że obsadzona nimi część ogrodu w krótkim 
czasie nie będzie od nas wymagać żadnych zabiegów 
pielęgnacyjnych. Lista roślin na zielone dywany jest 
bardzo długa. Można dobrać odpowiednie zarówno 
na stanowisko słoneczne, jak i zacienione. Nie będzie 
też problemów z ich dopasowaniem do rodzaju gleby. 
Do dyspozycji mamy wiele bylin, roślin dwuletnich, 
a także liczne krzewy. Warto tworzyć z nich aranżacje 
na skalniakach oraz wokół drzew, niekiedy mogą być 
też alternatywą dla trawnika.

OKRYWOWE
NALEŻĄ DO NAJBARDZIEJ WDZIĘCZNYCH ROŚLIN UPRAWIANYCH W NASZYCH 
OGRODACH. SPRAWIAJĄ, ŻE DZIĘKI NIEWIELKIM NAKŁADOM PRACY MOŻEMY 
UZYSKAĆ SPEKTAKULARNY EFEKT ESTETYCZNY. 
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Rogownica kutnerowata
Dzięki temu, że tworzy efektowne 
tło dla innych roślin oraz rozrasta 
się bardzo szybko, należy do 
najchętniej wybieranych gatunków 
zadarniających. O jej neutralności 
decyduje białosrebrzysta kolorystyka, 
która doskonale współgra z innymi 
nasadzeniami. Liczne, niewielkie białe 
kwiaty, które obsypują ją w maju 
oraz czerwcu uzupełniają delikatne 
lancetowate szarosrebrzyste liście. 
Drobne listki zdobią ogród nawet 
zimą, co dodatkowo przemawia za 
wyborem tej rośliny. By cieszyć się 
urodą rogownicy, zapewnijmy jej 
słoneczne stanowisko. Nie należy do 
gatunków wymagających, jeśli chodzi 
o podłoże. Gleba powinna być jednak 
przepuszczalna i o odczynie zasadowym. 
Zaletą rogownicy kutnerowatej jest także 
jej duża odporność na suszę oraz mróz. 
Nawet gdy dojdzie do jej przemarznięcia, 
wiosną możemy być pewni, że pędy 
odbiją.

Bodziszki
Należą do najchętniej uprawianych roślin 
okrywowych, rozrastają się bowiem 
w szerokie, okazałe kępy. Chociaż rodzaj 
Geranium obejmuje ponad 400 gatunków, 
to w naszych ogrodach popularność 
zdobyło kilka. Do bardzo wdzięcznych należy 
bodziszek kantabryjski. Zdobią go okrągłe, 
klapowate liście pięknie przebarwiające się 
jesienią. Kwiaty w zależności od odmiany 
pojawiają się na miesiąc między czerwcem 
a wrześniem. Ich barwa oscyluje pomiędzy 
różnymi odcieniami różu, kremowej bieli 
po gamę fioletów. Najobficiej będą kwitły 
w pełnym słońcu. Nie mają szczególnych 
wymagań glebowych. Nie zapomnijmy 
jednak o ich podlewaniu w okresach 
suszy. Wiosną warto je zasilić nawozami 
o przedłużonym działaniu.

Gajowiec żółty
To niewielka bylina osiągająca do 50 cm 
wysokości. Gajowiec żółty wyróżniają 
charakterystyczne sercowate liście 
o ząbkowanych brzegach, często 
ze srebrzystymi dekoracyjnymi 
przebarwieniami. Jego żółte niewielkie 
kwiaty wyrastające w kątach liści są 
znacznie mniej efektowne. Atutem rośliny 
jest przyjemny delikatny cytrynowy 
zapach. Jest nieodzownym elementem 
ogrodów naturalistycznych, wiejskich 
oraz leśnych. Doskonale sobie radzi 
na stanowisku zacienionym, dlatego 
warto nim obsadzać tereny wokół drzew 
o dużych koronach. Odwdzięczy nam 
się swoją urodą, jeśli zapewnimy mu 
żyzne, próchnicze oraz umiarkowanie 
wilgotne podłoże. Napar z suszonych 
liści i kwiatów można wykorzystać m.in. 
w leczeniu zaburzeń trawiennych.
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Barwinek 
pospolity
Ta niewysoka bylina jest 
chętnie wykorzystywana 
na barwne kobierce pod 
koronami drzew czy w cieniu 
rozłożystych krzewów. Doskonale 
się sprawdza również na zacienionych rabatach oraz 
w ogródkach skalnych. Jej walory dekoracyjne tworzą 
błyszczące, podłużne eliptyczne liście, które zdobią 
roślinę przez cały rok. Chętnie wykorzystujemy je 
choćby do dekoracji wielkanocnych. Na przełomie 
kwietnia i maja na gęstych, silnie rozgałęzionych pędach 
pojawiają się również pięciopłatkowe, najczęściej 
błękitne lub fioletowe kwiaty. Jeśli zapewnimy 
barwinkowi żyzną, próchniczą, dobrze spulchnioną 
glebę, roślina nie będzie wymagała nawożenia. 
W innym przypadku warto zasilić ją kompostem.

Pięciornik krzewiasty
Należy do szybko rosnących i łatwych w uprawie 
krzewów zadarniających. Zwarty i zagęszczony pokrój 
tej rośliny uzyskamy poprzez regularne przycinanie 
jej pędów. Doskonale wygląda posadzony w grupach 
jednogatunkowych, a także w połączeniu z innymi krzewami, 
np. iglastymi czy bylinami. Wyróżniają go obustronnie 
jedwabiście owłosione liście oraz długo kwitnące 
kwiaty – zdobią one roślinę od maja aż do października. 
W zależności od odmiany mogą być białe, żółte, różowe, 
pomarańczowe lub czerwone. Kwitnienie będzie najobfitsze, 
jeśli pięciornik posadzimy w dobrze nasłonecznionym 
miejscu. Nie lubi podłoża zbyt wilgotnego i ciężkiego.

Gęsiówka 
kaukaska
Wspaniale pokrywa duże 
powierzchnie rabat, tworząc 
na nich delikatne niskie 
poduchy. Na jej pędach 
osiągających 10-20 cm 
wysokości są osadzone 
niewielkie łopatkowate 
pokryte delikatnymi 
włoskami liście szarozielonej 
barwy. Wiosną ozdobą 
rośliny są drobne, zebrane 
w grona śnieżnobiałe kwiaty, 
które najobficiej obsypują 
gęsiówkę posadzoną na 
słonecznym stanowisku. 
Warunkiem powodzenia 
uprawy jest przepuszczalna 
gleba.

Konwalia majowa
Tę wdzięczną bylinę cenimy 

wszyscy za pojawiające się 
w maju delikatne białe kwiaty 
w formie dzwoneczków zebrane 

w grona oraz jedyny w swoim 
rodzaju zapach. Po kwitnieniu 
ozdobą rośliny pozostają okazałe 

liście, które obumierają dopiero 
jesienią. Naturalny urok konwalii 

buduje klimat ogrodów leśnych, 
wiejskich, a także naturalistycznych. 

Na to, by rośliny stworzyły zwartą darń, 
trzeba jednak poczekać. Zagęszczenie 
kłączy i liści następuje bowiem dopiero po 
około czterech latach. Konwalie są idealne 
do nasadzeń w miejscach zacienionych 
lub półcienistych. Należy im zapewnić 
próchniczą, przepuszczalną oraz wilgotną 
glebę. Pamiętajmy, że ich owoce są trujące 
i mogą uszkodzić np. nerki czy wątrobę.
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KORZYSTAMY Z NIEJ KAŻDEGO DNIA, CZASAMI NAWET KILKA RAZY DZIENNIE. 
DLATEGO TEŻ BRAMA WJAZDOWA POWINNA ZAPEWNIAĆ WYGODNY 
WJAZD I WYJAZD Z POSESJI. RÓWNIE WAŻNE JEST, ABY CZYNNOŚCI TE BYŁY 
BEZPIECZNE.

na miarę potrzeb

Rozważając zakup bramy wjaz-
dowej na naszą posesję, naj-
ważniejsze są dwa aspekty, 

które powinny decydować o  jej ro-
dzaju. Po pierwsze – bezpieczeń-
stwo użytkowania. Po drugie – kom-
fortowy wjazd i wyjazd, bez koniecz-
ności wykonywania skomplikowa-
nych manewrów. Pamiętajmy, że nie 
każda brama sprawdzi się na każdej 
działce. Kluczowy wpływ na jej wy-
bór ma długość podjazdu. Najlep-
szym rozwiązaniem jest takie jego 
zaplanowanie, by zaparkowany na 
podjeździe samochód nie utrudniał 
jednocześnie ruchu skrzydeł bramy 
wjazdowej i garażowej.

DOBRZE ZLOKALIZOWANA
Usytuowanie bramy wjazdowej musi 
być zgodne z  projektem zagospoda-
rowania terenu. Najczęściej wjazd na 
posesję znajduje się w pobliżu furtki. 
Skomponowane z otoczeniem działki 
wejście i wjazd to podstawa spójnej 
wizji posesji.
W  przypadku większych działek 
można pomyśleć o  pozostawieniu 
wolnego miejsca postojowego przed 
bramą wjazdową. Jego rozmiary po-
winny umożliwiać zaparkowanie sa-
mochodu przed wjazdem (najlepiej, 
aby minimalna szerokość była nieco 
większa od szerokości bramy). Po-
nadto odległość bramy wjazdowej od 

drogi musi zapewnić komfort pod-
czas skrętu samochodu z ulicy. 

NA MIARĘ POTRZEB
Szerokość bramy decyduje o  wy-
godzie wjazdu czy wyjazdu z  pose-
sji. Biorąc po uwagę, że średnia sze-
rokość standardowego samochodu 
osobowego wynosi 1,6-1,9 m, to sze-
rokość w  świetle wjazdu powinna 
wynosić minimum 2,4 m. Jednak 
jeśli mamy taką możliwość, zdecy-
dujmy się na szerszą bramę wjaz-
dową 3,5-, a nawet 4-metrową. W ten 
sposób umożliwimy bezproblemowe 
poruszania się mniej sprawnym 
 kierowcom.  D rugim powodem kupna 
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szerszej bramy jest zmiana samo-
chodu w  przyszłości. Może za kilka 
lat kupimy większego SUV-a czy te-
renówkę, wtedy umożliwi nam ona 
bezproblemowe manewry.

DOBRZE DOBRANA
Brama wjazdowa powinna być dopa-
sowana do ogrodzenia. Jej wysokość 
najczęściej dobiera się do wysoko-
ści przęseł ogrodzeniowych, tak aby 
tworzyły harmonijną całość. Zdarza 
się również, że wysokość bramy prze-
wyższa wysokość ogrodzenia – ma to 
zwykle miejsce w przypadku modeli 
o skrzydłach w kształcie łukowym.
Gdy zdecydowaliśmy się na drew-
niane ogrodzenie, dobrze jeśli brama 
będzie wykonana z tego samego ma-
teriału. Zwieńczeniem parkanu me-
talowego powinna być natomiast 
stalowa. Ozdobna, kuta najlepiej 
zaprezentuje się w  otoczeniu rów-
nie masywnego ogrodzenia. Będzie 
świetnym dopełnieniem reprezenta-
cyjnej posesji.

BRAMA ROZWIERALNA...
Właściciele domów jednorodzinnych 
bardzo często sięgają po bramy roz-
wieralne. Najczęściej są to modele 
dwuskrzydłowe. Jednoskrzydłowe są 
również dostępne, jednak rzadko się 
je stosuje ze względu na duży ciężar. 
Mają też ograniczoną szerokość – do 
3 m. Z kolei w modelach dwuskrzy-
dłowych każde ze skrzydeł może 
mieć około 3 m szerokości. Bramy 
te są wyposażone w rygiel blokujący, 
który chroni skrzydła przed przypad-
kowym otworzeniem, lub w  meta-
lowy ogranicznik  przymocowany 
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     dobre wybory

do podłoża od strony ulicy, dzięki 
któremu brama nie otworzy się na 
zewnątrz posesji.
Rozwieralna montowana jest do słu-
pów stalowych, murowanych lub 
betonowych. Do nich mocuje się 
zawiasy, na których zawiesza się 
skrzydła bramy. Aby nie utrudniać 
poruszania się pieszych czy innych 
pojazdów po drodze, skrzydła bramy 
muszą otwierać się na naszą posesję. 
Z tego powodu na podjeździe należy 
zapewnić odpowiednio dużo miej-
sca. Otwarte skrzydła nie powinny 
utrudniać też swobodnej komunika-
cji na działce – nie mogą blokować 
przejścia czy zagrażać bezpieczeń-
stwu domowników. 
Jednak jeśli brama po otwarciu na 
zewnątrz nie przekracza obrysu 
działki, nie ma żadnych przeciw-
wskazań, by uchylała się właśnie 
w taki sposób. 
Pamiętajmy także, że decydując 
się na model rozwieralny, musimy 
zimą odśnieżyć także tę część pod-
jazdu, którą obejmują otwierające 
się skrzydła.

...CZY PRZESUWNA
Równie chętnie wybierane są bramy 
przesuwne. Zbudowane są z  jed-
nego skrzydła (nawet do 20 m), które 
przesuwa się wzdłuż ogrodzenia, po 
jego wewnętrznej stronie. To dobre 
rozwiązanie, gdy podjazd jest krótki, 

ponieważ skrzydło nie zajmuje na 
nim miejsca. Niestety, musimy za-
pewnić wolną przestrzeń obok świa-
tła bramy wzdłuż parkanu – potrzeba 
jej tyle,   ile wynosi szerokość skrzy-
dła. Z  tego powodu nie planujmy 
przy ogrodzeniu miejsca na śmiet-
nik, krzewy czy inne rośliny, które 
mogłyby utrudniać ruch skrzydła. 
Trzeba też wcześniej ustalić położe-
nie furtki, tak aby otwarta brama nie 
blokowała dostępu do niej. 
Jeśli nie możemy wybrać miejsca 
montażu furtki, rozwiązaniem może 
być wybór bramy składającej się 
z dwóch węższych skrzydeł otwiera-
jących się na przeciwne strony.

ALE JAKA?
Do wyboru mamy dwa rodzaje bram 
przesuwnych – szynowe i samonośne. 
Pierwsze poruszają się na rolkach po 
szynie umieszczonej w  warstwie na-
wierzchni. Na słupku prowadzącym 
zamontowana jest prowadnica utrzy-
mująca bramę we właściwej pozycji 
i  zapewniająca jej płynny ruch. Jed-
nak problemem podczas jej użyt-
kowania mogą być gromadzące się 
w szynie zanieczyszczenia (liście, ga-
łęzie, kamienie czy piach) – jeśli nie 
będą usuwane regularnie, spowodują 
uszkodzą rolek skrzydła, a nawet jego 
wypaczenie się. Zimą skrzydło może 
także przymarznąć. 
Bramy samonośne są o  droższe niż 
szynowe, ale mniej zawodne i kłopo-
tliwe. Skrzydło przesuwa się tuż nad 
nawierzchnią wjazdu. Słupek prowa-
dzący ma rolki, po których ono się 
przemieszcza – nie ma więc kontaktu 
z podłożem. Dzięki temu śnieg, liście 
czy piasek nie przeszkadzają w swo-
bodnym poruszaniu się bramy. Spe-
cjalne łożyskowane rolki prowadzące 
zapewniają stabilny ruch skrzydła, 
a  zamontowany na przeciwległym 
słupku chwytak umożliwia jego ła-
godny i pewny dojazd oraz ustala po-
łożenie w pozycji zamkniętej. Pamię-
tajmy, że skrzydło bramy samono-
śnej musi mieć przeciwwagę, która 
zwiększa jego szerokość o  30-40%, 
a także ciężar. Z tego względu w przy-
padku bram samonośnych szczegól-
nie zaleca się montaż automatycz-
nego sterowania.
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Jesień

Coraz częściej zamiast tradycyjnej 
kuchni z czteropalnikową płytą 
grzewczą wybieramy płytę 
kuchenną do zabudowy w blacie. 
Do dyspozycji mamy wiele 
modeli, które różnią się sposobem 
zasilania, liczbą palników czy 
kształtem. Z łatwością możemy 
więc dobrać odpowiednią do 
wielkości kuchennej zabudowy, 
naszych zwyczajów kulinarnych 
i aranżacji wnętrza.

Jeśli marzymy o uporządkowanym, 
pełnym światła ogrodzie, to propozycja 
w sam raz dla nas. Sprawdzi się również, 
gdy ogród jest niewielki – optycznie 
powiększy jego przetrzeń. Będzie 
także odpowiedni dla osób, które nie 
lubią przemęczać się podczas prac 
ogrodniczych. Jednak ten typ aranżacji 
ogrodu wymaga dobrego projektu: 
odpowiedniego przygotowania gruntu, 
właściwego doboru roślin i rozplanowania 
nasadzeń. Z nami nie będzie to trudne!

Krzesła, hokery, siedziska pełnią 
przede wszystkim funkcję 
użytkową, jednak równie ważna 
jest ich rola dekoracyjna. Do 
wyboru mamy wiele modeli 
inspirowanych designerskimi 
projektami, które „ubiorą” każde 
wnętrze. Zachwyca bogactwo 
kształtów, materiałów, z jakich są 
wykonywane czy kolorów.

W NASTĘPNYM NUMERZE

Wynajmowanie mieszkań to dla wielu osób dobry sposób na podreperowanie 
domowego budżetu. Swoje lokale udostępniamy innym zarówno na lata, jak 
i na kilka dni. Ta druga forma sprawdza się szczególnie w miejscowościach 
atrakcyjnych turystycznie. Jak przygotować mieszkanie i bezpiecznie je wynająć?
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       PŁYTA KUCHENNA DOBRZE DOBRANA

MIESZKANIE NA WYNAJEM

NA CZYM USIĄŚĆ?
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