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ZIMA

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•  odświeżamy 
posadzki i ściany

•   rośliny kwitnące 
pod śnieżną pierzyną 

•  ciepło, kolorowo, fantazyjnie 
– magia zimowego wnętrza
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Zimowa aura skłania nas do spędzania 
czasu w domu. Nareszcie możemy 
odrobić zaległości w życiu rodzinnym, 
a na długie zimowe wieczory 
pozapraszać przyjaciół albo, co kto 
lubi, podelektować się wolnym czasem 
w samotności. Odrobina uwagi należy 
się też naszemu najbliższemu otoczeniu. 
Może nie jest to najlepszy czas na 
rozpoczynanie generalnych remontów, 
ale odświeżyć to i owo nie zaszkodzi. 
Ja zawsze o tej porze roku mam ochotę 
kupić coś nowego do domu, choćby 
jakiś drobiazg. Odwiedziłam więc 
w ostatni weekend giełdę staroci, ale 
tym razem to nie filiżanki skupiły całą 
moją uwagę. Zauważyłam, że największy 
ruch jest wokół mebli i sprzętów 
z czasów PRL-u – wysokie ceny osiągają 
nie tylko te perfekcyjnie odrestaurowane, 
ale również te wymagające poważnej 
renowacji. Są wśród nich i perełki 
polskiego designu tamtych lat, i zupełnie 
proste, czasami wątpliwej urody meble. 
Na pewno wiele z takich sprzętów 
ciągle zalega nasze strychy oraz piwnice 
i nawet nie zdajemy sobie sprawy z ich 
aktualnej wartości. Zróbmy sobie tej 
zimy taki przegląd rodzinnych zasobów 
– o tym, które z nich są warte uwagi, 
przeczytacie Państwo w bieżącym 
numerze. Artykułem „Mieszkanie jak po 
babci” chcemy zapoczątkować naszą 
wędrówkę w świat rozmaitych staroci, 
pokazując, jak je odnawiać i aranżować 
z ich pomocą nasze mieszkania. Życzę 
owocnej lektury!

Nasz adres: www.mjakmrowka.pl
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DREWNO DOBRZE CHRONIONE
Gdy zima za pasem, zadbajmy o drewniane elementy małej architektury. Zimowe warunki pogodowe szczególnie szkodzą drewnu 
– wilgoć, mróz, skoki temperatury, ostre słońce mogą powodować jego butwienie, sprzyjają również rozwojowi grzybów i pleśni. 
Na zniszczenia będą szczególnie podatne te drewniane konstrukcje i budowle, których nie będziemy mogli przenieść na zimę 
w miejsca zadaszone. Ogrodowe drewniane huśtawki, piaskownice, altany, pergole już wcześniej zabezpieczmy odpowiednim 
preparatem ochronnym. Skuteczne będą choćby impregnaty wnikające w głąb drewna. Mają one właściwości hydrofobowe, co 
chroni materiał przed wilgocią, doskonale zabezpieczają również przed promieniowaniem słonecznym i korozją biologiczną. W trakcie 
obfitych opadów śniegu sprawdzajmy także, czy nie zalega on na drewnie, przez cały sezon usuwajmy go z jego powierzchni.

BUDYNEK I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

KUPUJEMY CHOINKĘ
Trudno sobie wyobrazić Boże Narodzenie bez świątecznego 
drzewka. W wielu domach to nadal naturalny świerk, jodła 
kaukaska lub sosna, które wygrywają ze sztucznymi swoim 
niepowtarzalnym zapachem, czy też „niedoskonałością” formy. 
Najczęściej sięgamy po drzewka cięte, chociaż coraz więcej 
zwolenników mają również te sadzone w pojemnikach. Zanim 
przyniesiemy wybrany egzemplarz do domu, warto mu się 
dobrze przyjrzeć. Przede wszystkim oceńmy jego świeżość 
– wiele egzemplarzy jest ścinanych nawet ponad miesiąc 
wcześniej. Sprawdźmy więc, czy na wybranym igły nie są 

przesuszone. Powinny być sprężyste, a ich kolor soczyście 
zielony. Oceńmy również, jak są rozłożone gałęzie. 
Warto wybrać drzewko z gałązkami gęsto i symetrycznie 
ułożonymi. Jeśli wybraliśmy choinkę w doniczce, 
przyjrzyjmy się, czy została posadzona w pojemniku, 
czy też w nim rosła. Szansę, by przetrwać do wiosny, 
a w konsekwencji znaleźć się na rabacie ogrodowej mają 
jedynie tylko drzewka uprawiane w donicy, które są dobrze 
ukorzenione. Te przeniesione z gruntu mają zazwyczaj 
przycięte korzenie.



OPRAWA GODNA ŚWIĄT
Im bliżej do świąt, tym bardziej zależy 
nam na stworzeniu klimatycznej 
atmosfery w domu i wokół niego. 
Nieocenione są w tej roli lampki 
i dekoracje świetlne. I chociaż świąteczna 
moda na zdobienie światłem elewacji 
oraz ogrodu jest nieco po amerykańsku 
kiczowata – to przyznajmy – sprawia 
nam dużą frajdę. Sięgnijmy więc po 
świetlne girlandy, kurtyny czy też lampki 
choinkowe. Oczywiście wybierajmy 
tylko te, które są przeznaczone do użytku 
zewnętrznego – ich IP powinno wynosić 
co najmniej 44.

UWAGA NA SOPLE
Nie tylko zalegający śnieg stanowi zagrożenie dla osób 
przechodzących w pobliżu domu. Równie niebezpieczne 
są zwisające z połaci sople – urwane lodowe zwisy mogą 
uszkodzić rynny czy okap, a w skrajnych przypadkach 
nawet do śmierci przechodnia. Mogą też doprowadzić do 
uszkodzeń rynien czy okapu. By uniknąć ich pojawienia się 
na skraju dachu, najlepiej zainstalować antyoblodzeniowy 
system rynnowy, który zapobiegnie powstawaniu lodu 
w rynnach. Jednak jest to rozwiązanie dość kosztowne 
i wymagające nakładów pracy. Jeśli nie mamy takich 
udogodnień, jesteśmy prawnie zobligowani do usuwania 
sopli. Najlepiej robić to, stojąc na stabilnej drabinie. 
Wykorzystajmy ostre narzędzie. 

 REKLAMA 
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NARZĘDZIA UPORZĄDKOWANE
Okres zimy sprzyja pracom w domu, kilka 
wieczorów warto poświęcić na przegląd 
wszystkich narzędzi oraz sprzętów 
– zarówno tych używanych przez cały rok, 
jak i tylko w sezonie letnim – na wiosnę 
będą już przygotowane do swoich zadań. 
Te z tworzyw sztucznych możemy oczyścić 
pod wodą za pomocą szczotki lub pędzelka. 
Wyposażone w metalowe elementy 
grabie, łopaty czy szpadle czyścimy z grud 
ziemi ostrą szczotką. Metalowe narzędzia 
wymagają konserwacji przy pomocy oleju 
technicznego, oliwy czy też smaru. Bardzo 
przydatny będzie na przykład preparat 
WD-40. Zróbmy też przegląd narzędzi, 
z których korzystamy przez cały rok. 
Narzędzia należy przechowywać w suchym, 
przewiewnym miejscu.

PRAWIDŁOWA KONSERWACJA SIEKIERY
Siekiera będzie nam służyć przez lata, jeśli zadbamy o to narzędzie. Należy ją 
przechowywać w odpowiednich warunkach, tak by nie narażać sprzętu na zawilgocenie. 
Jeśli planujemy, że nie będziemy jej długo używać, nasmarujmy ostrze olejem. Pamiętajmy 
również o zabiegach pielęgnacyjnych siekiery po czynnościach, przy których została ona 
zawilgocona. Wówczas należy ją koniecznie starannie wytrzeć. Jeśli na ostrzu pojawiły się 
ogniska rdzy, trzeba je starannie usunąć. Można na przykład zastosować specjalnie do tego 
przeznaczoną gumkę. Namoczoną przecieramy stalowe części aż do uzyskania pożądanego 
efektu. Pamiętajmy również o prawidłowym ostrzeniu tego narzędzia. Podczas jego wykonywania 
starajmy się zachować charakterystyczny dla danego modelu kształt krawędzi. Do precyzyjnego 
ostrzenia siekiery przydatne będą kamienie wodne.

BUDYNEK I JEGO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

ŚNIEG
DO USUNIĘCIA 
Zalegający śnieg to zagrożenie dla 
konstrukcji dachu nie tylko starych 
domów – jeśli bowiem zima będzie 
bardzo śnieżna, może także być 
niebezpieczny dla nowoczesnych 
rozwiązań. Spadające z dachu 
zwały śniegu stanowią również 
ryzyko dla osób przechodzących 
w pobliżu naszego domu. Dla 
wspólnego bezpieczeństwa 
należy jak najszybciej usunąć 
zalegające czapy śniegu, gdyż 
z upływem czasu nabiera on 
ciężaru. Pamiętajmy, że warstwa 
kilku centymetrów, której metr 
początkowo waży kilkanaście 
kilogramów z czasem zamieni 
się w skorupę lodu o wadze 
dochodzącej do kilkudziesięciu 
kilogramów. 
Usuwajmy tylko świeży śnieg, 
podczas sprzątania warstwy 
lodowej możemy bowiem 
uszkodzić pokrycie dachowe. 
Oczywiście najlepiej zamówić 
specjalistyczną firmę, gdyż prace 
porządkowe w tym zakresie 

wymagają dużej wprawy. 
Nie powinno być też problemów 
z usuwaniem śniegu z dachu 
płaskiego. Na stromym powinniśmy 
być zabezpieczeni, najlepiej liną. 

Mieszkańcy budynków, w których 
są balkony oraz tarasy powinni 
także z nich usuwać śnieg, 
pamiętając przy tym o udrożnieniu 
odwodnienia.
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MEBLE I PODŁOGI NA BŁYSK
Do mycia mebli niezbędne będą odpowiednie 
emulsje. Delikatnie czyszczą i polerują, 
drewniane meble, usuwają kurz i nadają im 
połysk. Umyte odpowiednimi emulsjami 
drewniane meble na dłużej pozostają 
czyste, również kurz nie osiada tak szybko, 
jak po przetarciu szmatką zwilżoną wodą. 
Podłogi należy myć odpowiednimi środkami 
przeznaczonymi do pielęgnacji konkretnego 
rodzaju powierzchni. Inne stosuje się do mycia 
paneli czy parkietu, a inne do płytek. Zimą 
podłogi brudzą się szybko, częste mycie jest 
więc nieuniknione. Podobnie jest z dywanami. 
Rozbrykane dzieci czy pies po spacerze często 
wbiegają do pokoju prosto z dworu i dywan 
czy wykładzina są do czyszczenia. Dlatego też 
należy uzupełnić „domowy zestaw” płynem do 
prania i czyszczenia dywanów. 

ŚWIATŁO BEZ BARIER
Jeśli jesienią nie wyczyściliśmy lamp, trzeba koniecznie teraz 
to zrobić. Zakurzone oprawy świetlne oraz źródła światła nie 
tylko ograniczają ilość światła we wnętrzu, ale także wpływają 
na odbiór przestrzeni. Nawet jeśli inne elementy wnętrza są 
czyste, całość odbieramy jako brudną – lampy przyciągają 
w naturalny sposób nasz wzrok. Najlepiej regularnie czyścić 
je ściereczkami z mikrofibry, które są dość uniwersalne 
i doskonale usuwają kurz. Można nimi czyścić powierzchnie 
lamp zarówno na sucho, jak i na mokro, dzięki czemu 
sprawdzą się w czyszczeniu opraw z różnych materiałów. 

CHEMIA W TROSCE O PORZĄDEK
Chyba nigdy nie poświęcamy tyle czasu na 
porządki co w grudniu. Wszyscy chcemy, 
by na Boże Narodzenie każdy zakamarek 
domu lśnił czystością. To wtedy zajmujemy 
się starannym czyszczeniem szafek, 
regałów i kredensów, myciem okien, opraw 
oświetleniowych, praniem dywanów. Nie 
trzeba nikogo przekonywać, że zachowanie 
porządku w domu ułatwiają odpowiednie 
preparaty. Nie sposób ich wszystkich 
wymienić, ponieważ producenci oferują 
środki czystości do wszystkich rodzajów 
powierzchni. W każdym domu powinny 
znaleźć się m.in. mleczka, płyny czy proszki 
do urządzeń w łazience czy kuchni. Ważne, 
by usuwały kamień, bakterie, wszelkiego 
rodzaju zabrudzenia i tłuszcz, czyściły na 
połysk łazienkowe i kuchenne baterie tak, 
by nie powstały na nich zacieki. Lustra i inne 
szklane powierzchnie w domu należy myć 
odpowiednimi płynami do szyb w sprayu. 
Czyszczą dokładnie i, co najważniejsze, nie 
pozostawiają smug. Nie można również 
zapomnieć o środku zupełnie uniwersalnym, 
niezbędnym w każdym domu podczas 
wszelakiego rodzaju porządków – chodzi 
oczywiście o płyn do mycia naczyń. Myje on 
nie tylko naczynia, ale można go wykorzystać 
do umycia okien, luster czy podłóg.

WYZWANIA DLA DOMU
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Co roku, gdy tylko rozpoczyna 
się sezon grzewczy, słyszymy 
o wypadkach związanych 
z ulatniającym się tlenkiem 
węgla zwanym popularnie 
czadem. Ten silnie trujący, 
bezbarwny i bezwonny gaz 
powoduje w Polsce rocznie 
zatrucia nawet 5 tys. osób. Jest 

on gazem lżejszym od powietrza, 
co sprawia, że łatwo się z nim 
łączy i rozprzestrzenia. Tlenek 
węgla powstaje w wyniku 
spalania między innymi drewna, 
oleju, gazu, węgla czy ropy 
przy braku odpowiedniej 
ilości tlenu. Dzieje się tak 
najczęściej w nieprzewietrzanych 

WOLNI OD ZAGROŻEŃ

INSTALACJE DOBRZE 
OTULONE
Rury występujące w różnego 
rodzaju instalacjach powinny być 
izolowane odpowiednią otuliną. 
Ich użycie usprawni działanie 
systemu grzewczego czy też 
wodnego. Otuliny mogą być 
wykonywane z materiałów, które 
różnią się wymiarami, budową, 
kształtem czy strukturą. Najczęściej 
są one produkowane z wełny 
mineralnej, pianki polietylenowej 
lub poliuretanowej, kauczuku oraz 
styropianu. Mogą być dodatkowo 
wzmocnione folią aluminiową 
lub PVC. Bardzo funkcjonalne są 
produkty z zakładką samoprzylepną, 
która ułatwia ich montaż. Wyroby 
z wełny mineralnej stosuje się do 
instalacji w kotłowniach. Są odporne 
na bardzo wysokie temperatury. 
Otuliny z pianki polietylenowej 
warto użyć do instalacji c.o., 
ciepłej i zimnej wody. Krucha 
pianka poliuretanowa to materiał 
na osłony rur wody zimnej, ciepłej 
oraz c.o. Twarda będzie idealna 
na osłony podgrzewaczy wody 
i zasobników ciepła. W instalacjach 
klimatyzacyjnych oraz solarnych 
stosuje się otuliny kauczukowe. 
Styropian jest używany do izolowania 
fragmentów niektórych instalacji 
– choćby armatury.

WYZWANIA DLA DOMU

pomieszczeniach, szczelnie 
zaizolowanych zimą. Gdy czad dostanie 
się do organizmu, może spowodować 
chorobę wieńcową, uszkodzenia 
mózgu, a nawet doprowadzić do 
śmierci. By uniknąć takich zagrożeń, 
starajmy się zimą wietrzyć regularnie 
pomieszczenia, rozszczelniajmy okna, 
korzystajmy z montowanych w nich 
nawiewników. Nie zasłaniajmy też 
kratek wentylacyjnych. Jednak przede 
wszystkim zamontujmy czujki gazu. 
Wybierzmy model dostosowany do 
rodzaju gazu wykorzystywanego 
w zamontowanych u nas urządzeniach. 
Warto również wyposażyć dom 
w czujkę przeciwpożarową, która 
zareaguje na pojawiający się dym oraz 
szybki wzrost temperatury.
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KUBEK TERMICZNY 
– NIEZBĘDNY NA ZIMĘ
Ciepły napój zawsze pod ręką? Oczywiście za sprawą 
kubka termicznego. Jego pojemność wynosi od 300 do 
500 ml. Warto zainwestować w dobry kubek termiczny, 
który przyda nam się nie tylko na zimowej wycieczce, ale 
także w pracy, podczas podróży, a nawet w oczekiwaniu 
na autobus. Do dyspozycji mamy wyroby przeznaczone 
do uchwytów samochodowych oraz do przechowywania 
w torbie czy plecaku. Przy wyborze kubka kierujmy się 
szczelnością pokrywki – to od niej w dużym stopniu 
zależy, jak długo napój będzie ciepły. Znaczenie ma także 
materiał, z którego jest wnętrze kubka. Najcieplejsze są 
wykonane ze 
szkła. 
Dobry kubek 
termiczny 
powinien 
utrzymywać 
wyjściową 
temperaturę 
płynu do 
4 godzin. 

TERMOS IDEALNY NA WYCIECZKI
Podczas zimowych wycieczek w naszym 
wyposażeniu powinien znaleźć się dobry termos, 
niektóre modele utrzymują wysoką temperaturę 
nawet przez dobę. Szczególnie jeśli planujemy 
dłuższą wyprawę z dala od cywilizacji, ciepła 
herbata lub kawa może być bezcenna. Termos ma 
pojemność większą niż kubek termiczny, dlatego 
też będą z niego mogli skorzystać wszyscy 
uczestnicy wycieczki. Najbardziej popularne mają 
pojemność od 0,5 do 1 l. Na wycieczki warto 
wybrać termos ze stalowym wkładem, który 
będzie odporny na wszelkiego rodzaju wstrząsy 
oraz uszkodzenia mechaniczne. Zwróćmy też 
uwagę na korek, który może być automatyczny 
lub też tradycyjnie wkręcany. W automatycznym 
z czasem uszczelka może jednak ulec zniszczeniu, 
wkręcany może okazać się znacznie trwalszy, 
a tym samym szczelniejszy. Ciekawym 
rozwiązaniem będzie termos z podwójnym 
kubkiem. Dwa kubki są nakręcane z góry i od 
spodu. 

WYPOSAŻENIE NIE TYLKO DLA 
WYCIECZKOWICZA
Ruch zimą na świeżym powietrzu jest jak najbardziej 
wskazany. Wycieczki w plener – szczególnie te wielogodzinne 
– wymagają jednak odpowiedniego przygotowania. Poza 
dostosowanym do pory roku strojem warto oczywiście 
pamiętać o odpowiedniej ilości ciepłych napojów. Można 
również pokusić się o zaplanowanie zimowego pikniku. 
Atrakcyjne i podnoszące na siłach będzie choćby spożycie 
na łonie natury ciepłej potrawy jednogarnkowej. Najlepiej 
oczywiście ją przetransportować w specjalnym termosie 
obiadowym. Jest doskonały do przetrzymywania posiłków 
płynnych oraz półpłynnych. Może utrzymywać temperaturę 
nawet do 8 godzin. Ma także bardzo zróżnicowaną 
pojemność od 0,35 do nawet 2 l. Warto wybrać stalowy 
– będzie łatwy w utrzymaniu czystości i trwały. Jeśli lubimy 
gotowanie na świeżym powietrzu, zabierzmy na zimową 
wyprawę składaną gazową kuchenkę turystyczną zasilaną 
kartuszem, czyli jednorazowym pojemnikiem z gazem. Jest 
lekka, nie brudzi naczyń. Można na niej ugotować wodę na 
herbatę czy kawę.
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KAWALERKA 

Przygotowując mieszkanie do 
wynajęcia, rzadko kiedy jeste-
śmy w  stanie przewidzieć po-

trzeby wszystkich przyszłych najem-
ców. Jedni lokatorzy oczekują peł-
nego umeblowania, inni chcieliby 
mieć lokal zupełnie pusty. Innego 
wyposażenia oczekują single, innego 
rodziny. Nie zawsze też te oczekiwa-
nia można zignorować, bo przecież 

rzadko kiedy właściciele mają pełną 
swobodę w  doborze najemców. Po 
boomie, gdy mieszkania wynajmują 
się niemal „na pniu”, bywają okresy 
słabszego zainteresowania. Wtedy 
właśnie podstawą szybkiego wy-
najmu może być gotowość do jak naj-
szybszego dostosowania się do ocze-
kiwań lokatorów. Będzie to łatwiej-
sze, gdy już na starcie wykończymy 

i wyposażymy mieszkanie w sposób 
jak najbardziej elastyczny i podatny 
na szybkie zmiany. Neutralność wy-
kończenia oraz  wyposażenia doty-
czy szczególnie małych mieszkań 
i kawalerek, których najemcy zmie-
niają się najczęściej. Wiedział o  tym 
właściciel prezentowanej kawalerki, 
przygotowując ją przed paru laty do 
wynajęcia. 

STUDENCKA GARSONIERA, STUDIO ARCHITEKTONICZNE, A TERAZ BIURO MAŁEJ 
FIRMY – PREZENTOWANE MIESZKANIE MA ZALEDWIE 22 M2, A JAK POKAZAŁO 
ŻYCIE, JEST W STANIE SŁUŻYĆ WIELU RÓŻNYM FUNKCJOM. 
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NAWET NAJMNIEJSZE 
MIESZKANIE MOŻNA 

WYPOSAŻYĆ TAK, ABY 
LOKATORZY CZULI SIĘ  

W NIM KOMFORTOWO. 
PODSTAWĄ JEST 

KANAPA – WYGODNA 
I DO ODPOCZYNKU, 

I DO SPANIA. 

POTENCJAŁ PRZESTRZENI 
Kawalerka została wydzielona 
z  większego mieszkania, które na 
pewnym etapie życia okazało się dla 
rodziny zbyt obszerne. 22-metrowy 
pokój przekształcono w  osobny, jak 
się okazało, bardzo funkcjonalny lo-
kal. Było to możliwe nie tylko dzięki 
bliskości pionów instalacyjnych nie-
zbędnych do urządzenia kuchni i ła-
zienki, ale również odpowiedniemu 

kształtowi pokoju. Zbliżone do kwa-
dratu, szerokie pomieszczenie po-
zwoliło na wygospodarowanie ła-
zienki bez straty dla wygody w stre-
fie wejścia oraz aneksu  kuchennego, 
który nie uszczuplił nadmiernie 
przestrzeni wypoczynkowej mieszka-
nia. Trzyskrzydłowe okno doskonale 
oświetla całą przestrzeń, a dzięki pa-
noramicznemu widokowi wzmacnia 
wrażenie przestronności mieszkania.  

EKONOMICZNA ESTETYKA
Pierwotnym zamysłem było, by lo-
kal służył przede wszystkim celom 
mieszkalnym. Położenie w  pobliżu 
kilku uczelni gwarantowało zaintere-
sowanie najmem przede wszystkim 
u młodych ludzi, ale styl mieszkania 
i jego wyposażenie miały być jak naj-
bardziej uniwersalne. Kluczem w ta-
kich przypadkach jest dobra baza 
–  tutaj okazał się nią stary dębowy 
parkiet ułożony w jodełkę, który stał 
się dobrym tłem dla innych materia-
łów i  wyposażenia. W  małym miesz-
kaniu szczególnie trzeba zadbać, aby 
aranżacja była spójna – nadmiar ma-
teriałów i kolorów sprawia wtedy wra-
żenie chaosu oraz zacieśnia i tak małą 
przestrzeń. Zastosowano więc spraw-
dzoną zasadę ograniczenia liczby ma-
teriałów i  użytych kolorów do mi-
nimum. Jasne drewno powtórzono 
na kuchennym blacie, w  kuchni 

Nawet w kawalerce 
urządzonej na 
wynajem nie 
warto rezygnować 
z wyposażenia 
uatrakcyjniającego 
przestrzeń.  
Elementem 
przykuwającym uwagę 
jest stara wnękowa 
szafa z oryginalnymi 
frezowanymi 
drzwiczkami.

Użyte w aranżacji mieszkania jasne, neutralne 
kolory – biele i szarości – wzmacniają wrażenie 
przestronności oraz powiększają optycznie mieszkanie.
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i łazience zastosowano ten sam kształt 
płytek ceramicznych – modną, a zara-
zem neutralną estetycznie cegiełkę, 
różnicując jedynie jej kolorystykę. 
Dzięki jasnym kolorom i  ogranicze-
niu okładzin z płytek do miejsc nara-
żonych na styczność z wodą, mieszka-
nie wydaje się  bardziej przestronne 
i  optycznie większe. Wyposażono 
je tylko w  niezbędne do mieszka-
nia sprzęty: rozkładaną kanapę, ko-
modę na bieliznę i drobiazgi. Blat kry-
jący szafki w kuchennym aneksie za-
montowano na całej długości ściany 
– w części, w której nie ma pod nim 
szafek może posłużyć jako barek do 
spożywania posiłków czy jako blat 
do pracy. Takie neutralne wykończe-
nie i ograniczone do minimum wypo-
sażenie jest jednocześnie doskonałą 
bazą do uzupełnienia indywidualną 
aranżacją przez każdego z najemców 
– można ją wzbogacić dodatkowymi 
sprzętami czy kolorami, uzyskując 
w  ten sposób własne, spersonalizo-
wane wnętrze. 

Z MIESZKANIA W BIURO
Neutralne, ale też pozostawiające 
pole do uzupełnienia własnymi 
sprzętami najemców wykończenie 
okazało się świetnym rozwiązaniem 
również wtedy, gdy do właściciela 
zgłosili się potencjalni najemcy z po-
mysłem urządzenia w kawalerce ma-

łego biura. Niewielka agencja wy-
dawnicza potrzebowała miejsca do 
pracy dla trzech, czasami czterech 
osób. Szybkie oględziny i  parę nie-
zbędnych pomiarów zakwalifikowały 
kawalerkę jako lokum spełniające 
oczekiwania zespołu. Pustą prze-
strzeń pod oknem natychmiast za-
gospodarowano na miejsce do pracy 
– stanął tam długi stół, przy któ-
rym urządzono stanowiska kompu-
terowe dla dwóch osób. Szeroki pa-
rapet również posłużył celom biuro-
wym – to idealne miejsce na ustawie-
nie ekranu stacjonarnego komputera 
oraz drukarki. Wolna przestrzeń pod 

kuchennym blatem okazała się naj-
lepszym miejscem na serwer, a sam 
blat na ustawienie podręcznego re-
gału, niezbędnego do przechowy-
wania segregatorów i  innych mate-
riałow biurowych. Ograniczony do 
minimum aneks kuchenny z  powo-
dzeniem zaspokaja potrzeby niewiel-
kiego, działającego jedynie kilka go-
dzin dziennie biura. Nikt też nie na-
rzeka na małą umywalkę w łazience 
– przecież służy ona wyłącznie do 
mycia rąk. Ekonomiczne podejście 
do przestrzeni sprawiło, że w  części 
aneksu kuchennego, gdzie pod bla-
tem zamontowana jest pralka, posta-
wiono regał na książki i gazety – do-
stęp do pralki nikomu nie jest prze-
cież potrzebny! Wymiary stołu służą-
cego jako biurko pozwoliły zachować 
swobodny dostęp do wbudowanej 
szafy, która stała się biurowym ma-
gazynem. Trzecie stanowisko pracy, 
w  założeniu traktowane było raczej 
jako ”gorące biurko” dla osób, które 
w  danym momencie nie potrzebują 
dostępu do stacjonarnego komputera 
i  są w  stanie pracować na laptopie. 
Niezbyt szerokie stylizowane biurko 
wypełniło przestrzeń między pięk-
nym eklektycznym lustrem zamon-
towanym przy drzwiach a  kanapą. 
Ale po co w biurze kanapa? Jej obec-
ność poddawana była dyskusji i wła-
ścicel mieszkania gotów był ją za-
brać, jednak ostatecznie uznano ją za 
niezbędny sprzęt w  chwilach narad 
i „burz mózgu” zespołu, które są nie-
zbędnym elementem jego pracy. 

W kawalerce 
nie może 
zmarnować się 
żaden centymetr. 
W wersji biurowej 
przestrzeń 
umownie 
przeznaczoną 
na „przedpokój” 
zagospodarowano 
na miejsce pracy. 
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Problem na czasie

RZĄDOWY PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” MA NA CELU 
ELIMINACJĘ SMOGU POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ 
DOMÓW. JEJ CELEM JEST ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA 
BUDYNKÓW NA ENERGIĘ GRZEWCZĄ I OGRANICZENIE EMISJI 
SZKODLIWYCH SUBSTANCJI POCHODZĄCYCH ZE STOSOWANIA 
NIEODPOWIEDNICH PALIW. OPRÓCZ WYMIANY SYSTEMU 
GRZEWCZEGO I OCIEPLENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 
BUDYNKÓW ZALECANA JEST WYMIANA OKIEN NA CIEPLEJSZE. 
WARTO PRZY TEJ OKAZJI SKORZYSTAĆ Z ROZWIĄZAŃ 
ANTYSMOGOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ PRODUCENTÓW 
NOWOCZESNYCH OKIEN. 

JEST ZIMA I ZNÓW 
BORYKAMY SIĘ 
Z ZANIECZYSZCZONYM 
POWIETRZEM. JEŚLI 
CHCEMY OGRANICZYĆ 
NIEKORZYSTNE 
DZIAŁANIE SMOGU 
NA NASZ ORGANIZM, 
ZAHAMUJMY PRZENIKANIE 
SMOGU PRZEZ OKNA. 
SĄ ONE WYPOSAŻONE 
W PRODUKTY FILTRUJĄCE 
POWIETRZE. 

OKNA BARIERĄ 
DLA SMOGU
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Markizy i ramki z siatką antysmogowąFiltry antysmogowe 
do okien dachowych
GDY ALARMY ANTYSMOGOWE 
PRZESTRZEGAJĄ NAS PRZED 
WIETRZENIEM POMIESZCZEŃ, 
ZNACZENIA NABIERAJĄ ROZWIĄZANIA, 
KTÓRE PRZY ZAMKNIĘTYM OKNIE 
POZWALAJĄ DO WNĘTRZA WPUŚCIĆ 
ŚWIEŻE POWIETRZE. ANTYSMOGOWE 
FILTRY OKIENNE SĄ W OFERCIE WIELU 
PRODUCENTÓW OKIEN. WYKONANE 
Z NANOWŁÓKNINY FILTRY MONTUJE 
SIĘ M.IN. W NAWIEWNIKACH, 
DZIĘKI  CZEMU SKUTECZNIE 
ZATRZYMUJĄ ONE ZANIECZYSZCZENIA 
POWODOWANE PRZEZ DYM CZY 
SPALINY, OGRANICZAJĄC ICH STĘŻENIE 
W POMIESZCZENIU. 

Nawiewniki antysmogowe 
w oknach pionowych
SĄ WYPOSAŻONE W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 
FILTRY ANTYSMOGOWE, TWORZĄCE 
SKUTECZNĄ (AŻ DO 98%) BARIERĘ 
PRZED NIEBEZPIECZNYMI DLA ZDROWIA 
CZĄSTECZKAMI PYŁU PM10, RÓWNOCZEŚNIE 
WPUSZCZAJĄC DO POMIESZCZENIA ŚWIEŻE 
POWIETRZE.  

SWOJE ANTYSMOGOWE DZIAŁANIE ZAWDZIĘCZAJĄ 
MEMBRANIE FILTRUJĄCEJ WYKONANEJ Z NANOWŁÓKNA 
UŁOŻONEGO WARSTWOWO I TWORZĄCEGO GĘSTĄ, 
WYTRZYMAŁĄ SIEĆ. DZIĘKI TAKIEJ BUDOWIE MEMBRANA 
SKUTECZNIE ZATRZYMUJE ZANIECZYSZCZENIA 
POWODOWANE PRZEZ SMOG, OGRANICZAJĄC 
JEGO STĘ ŻENIE WE WNĘTRZU MIESZKANIA. 
20% PRZEPUSZCZALNOŚĆ CZYSTEGO POWIETRZA 
TO WYSTARCZAJĄCO DUŻO, ABY PRZEWIETRZYĆ 
POMIESZCZENIE. RAMKI FILTRUJĄCE MONTOWANE 
NA RAMIE OKNA PEŁNIĄ RÓWNIEŻ FUNKCJE MOSKITIER.  
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TRADYCYJNIE WRAZ Z PIERWSZĄ 
GWIAZDKĄ OBDAROWUJEMY 
NAJBLIŻSZYCH PREZENTAMI. ABY 
PODKREŚLIĆ RANGĘ TYCH CHWIL, 
DEKORUJEMY TAKŻE DOM. A MOŻE 
W TYM ROKU UPOMINKI I OZDOBY 
WYKONAĆ WŁASNORĘCZNIE?

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Z SERCEM
Bardzo często w przedświątecz-

nym pędzie idziemy na łatwi-
znę – po prostu kupujemy 

prezenty. Jednak najpiękniejsze 
i najcenniejsze są te, które stworzy-
liśmy własnoręcznie z myślą o kon-
kretnej osobie. Przy odrobinie chęci, 

zaangażowania i naprawdę niewiel-
kim kosztem możemy sprawić bli-
skim osobom nieopisaną radość. Po-
mysłów na własnoręcznie przygoto-
wanie prezentów jest niezliczenie 
dużo, tak samo jak na przygotowa-
nie świątecznych dekoracji. Przed-

stawiamy tylko nieliczne, ale mamy 
nadzieją, że Was zainspirują.

SŁODKIE PODARUNKI
Własnoręcznie przygotowane słody-
cze są zawsze świetnym pomysłem. 
Mogą to być na przykład upieczone 

Prezenty i ozdoby
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i ozdobione pierniczki, domowej ro-
boty krem orzechowy, dżem czy na-
lewka. Najważniejsze, aby je ładnie 
zapakować. Ozdobną puszkę, pudeł- 
ko, słoik czy butelkę przewiążmy 
wstążką i naklejmy świąteczną ety-
kietę. Takie bożonarodzeniowe słod-
kości na pewno spotkają się z cie-
płym przyjęciem, a ich samo przy-
gotowanie jest bardzo miłe i twór-
cze, szczególnie dla osób, które lubią 
gotować. Co ważne, do dekorowania 
pierniczków, które mogą także ozdo-
bić choinkę, możemy zaprosić dzieci. 
Na pewno będą zadowolone, że mo-
gły kogoś obdarować.

KALENDARZE I ZDJĘCIA
Kalendarz ze zdjęciami rodzinnymi 
i zaznaczonymi ważnymi uroczy-
stościami, rocznicami, imieninami 
oraz urodzinami to miły upominek 
gwiazdkowy – przez cały rok będzie 
ozdabiał dom. Jeśli nie umiemy ob-
sługiwać programów graficznych, to 
w wykonaniu kalendarza pomogą 
nam gotowe szablony dostępne 
w internecie. Oprócz zdjęć możemy 
także zamieścić śmieszne powie-
dzonka czy cytaty z przesłaniem. 
Innym pomysłem jest też ład-
nie oprawione szczególne zdjęcie 
rodzinne.
 
WYDZIERGANE UPOMINKI
Jeśli lubimy haftować, możemy 
sprezentować bliskiej osobie np. po-

szewkę, ręcznik, ściereczkę, fartu-
szek kuchenny, serwetkę z wyszy-
tym imieniem czy znakiem zodiaku. 
Także własnoręcznie wykonana 
czapka czy szalik – najlepiej w ulu-
bionych kolorach obdarowywanego 
– spotka się z ciepłym przyjęciem. 
Jeśli potrafimy szyć, możemy zrobić 
ładną torbę na zakupy, woreczki na 
bieliznę, poduszki albo przytulanki 
dla dzieci. Takie prezenty prze-
trwają długo i zawsze będą kojarzyły 
się z osobą, która je wykonała.

PREZENTY Z DUSZĄ
Zawsze dobrym pomysłem na pre-
zent bożonarodzeniowy jest wła-
snoręcznie wykonany stroik świą-
teczny. Możemy też płytkę cera-
miczną ładnie pomalować i zrobić 
z niej obrazek np. z otoczaków albo 
też wykonać oryginalne świeczki za-
pachowe. Nie są to trudne ani zbyt 
czasochłonne zadania. 
Zajrzyjmy do piwnicy lub na strych. 
Nie przechowujemy tam zapomnia-
nej starej szafki, stolika, półki 
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czy lampy?  Przyjrzyjmy się im bli-
żej. Może uda się je odnowić i po-
darować bliskiej osobie? Takie pre-
zenty z duszą będą bezcenne, a po-
nadto obecnie bardzo modne. 

WAZONY, SZKATUŁKI, 
POJEMNIKI...
Kolejnym pomysłem na prezenty 
świąteczne są własnoręcznie ozdo-
bione szkatułki, wazony, puzderka, 
pudełka na chusteczki czy tace. 
Technik dekorowania jest bardzo 
dużo. Jedną z nich jest np. deco-
upage, która polega na naklejaniu 
papierowych chusteczek na przed-
mioty o różnej fakturze. Ozdoby 
świąteczne wykonane tą techniką za-
chwycają swoją oryginalnością oraz 
estetyką. Gotowe wzory, czyli ser-
wetki lub specjalne papiery do deco-
upage’u, a także klej kupimy w skle-
pach z artykułami papierniczymi.  
Możemy także na szklanym wazo-
nie „wyczarować” niepowtarzalny 
wzór za pomocą farb do malowania 
na szkle.  

NATURALNE KOSMETYKI
To na pewno dobry prezent dla 
mamy, babci, cioci, przyjaciółki lub 
córki. Na przykład różany peeling 
cukrowy zrobimy w 5 minut prak-
tycznie z tego, co mamy w domu. 
Róże możemy kupić w najbliższym 
markecie spożywczym za parę zło-
tych i wykonać prezenty dla wszyst-
kich kobiet w rodzinie. Także przygo-
towanie soli do kąpieli nie powinno 
przysporzyć nam najmniejszych pro-
blemów. Pamiętajmy tylko, aby ko-
smetyki ładnie zapakować.

Dekoracje świąteczne
Samodzielnie wykonane dekoracje 
są nie tylko sposobem na 
stworzenie w domu świątecznego 
klimatu małym kosztem, 
ale także na wprowadzenie 
do bożonarodzeniowej 
aranżacji odrobiny finezji. 
Choinka z patyków zamiast 
standardowego drzewka? 
Lampiony z butelek? Wieńce 
wiszące na sznurkach w oknie, 
a może własnoręcznie 
przygotowany zimowy las 
w słoiku? 
Ozdoby bożonarodzeniowe warto 
przygotować wraz z dzieckiem. 
Maluch może samodzielnie 
pomalować bombki choinkowe 
czy zrobić łańcuchy. 
Pomysłów na świąteczne 
dekoracje możemy poszukać 
w internecie – nie sposób ich 
zliczyć. Na pewno znajdziemy coś 
dla siebie. 
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CZAPKI I AKCESORIA DO SAUNY
Wiele osób w sezonie zimowym regularnie 
zażywa relaksu w saunie. Jeśli wśród twoich 

bliskich są pasjonaci takiej formy odpoczynku, 
warto rozejrzeć się za praktycznymi akcesoriami 

dedykowanymi w tym celu: cebrzyki, miotełki, 
ręczniki, kilty itp. Do ciekawych i mało znanych 

należą czapki saunowe wykonane z dobrze 
izolującego materiału, np. filcu – zapobiegają 
nadmiernemu przegrzewaniu się głowy i jednocześnie 
chronią przed spływaniem potu do oczu.

FILTROWANA 
WODA SIŁY 
DODA
Osoby dbające o zdrowie, dobrą dietę, przywiązujące 
wagę do jakości spożywanych produktów 
będą zapewne usatysfakcjonowane prezentem 
przyczyniającym się do dbałości o te cechy. Filtr do 
wody w postaci dzbanka na wodę lub mobilna butelka 
(przydatna np. przy uprawianiu sportu, zawierająca 
filtr węglowy) zagwarantują dobrą i krystalicznie 
czystą jakość wody. Gadżety te występują na rynku 
w różnych fasonach i kolorach. Dodatkowo możemy 
wzbogacić ten zestaw o zapasowe, wymienne 
wkłady filtracyjne.

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

PREZENTOWE

ŚWIĘTA ZA PASEM, 
A TY NIE MASZ 
POMYSŁU, CO 
DLA KOGO POD 
CHOINKĘ? 
NIE CHCESZ BYĆ 
NUDNY I POWIELIĆ 
TYPOWYCH 
ROZWIĄZAŃ JAK 
NA PRZYKŁAD 
SKARPETY I KAPCIE? 
MAMY KILKA 
PROPOZYCJI, 
KTÓRE MOGĄ 
POMÓC, 
A JEDNOCZEŚNIE 
UROZMAICIĆ 
PALETĘ 
GWIAZDKOWYCH 
PODARUNKÓW.
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KOMBINEZON 
DLA PUPILA
Miłośnicy zwierząt 
chętnie przyjmą 
praktyczny podarunek 
w imieniu swojego 
pupila. Jeśli znamy 
osoby, które posiadają 
i troszczą się 
o swoje czworonogi, 
doskonałym 
rozwiązaniem będzie 
kombinezon na spacery 
dla ich pupila. Taki 
gadżet zapewnia 
zarówno komfort 
zabawy na świeżym 
powietrzu, jak i, co ma 
szczególne znaczenie 
z perspektywy 
właściciela, zapobiega 
nadmiernemu 
brudzeniu się oraz 
oblepianiu psiej sierści 
śniegiem i błotem. 
Sprawdźmy rasę oraz 
rozmiar czworonoga 
i ruszajmy wybierać 
z szerokiej ofery 
tekstyliów dla zwierząt.

ZESTAW MUFFINKOWY
Każda gospodyni, młodsza czy starsza, ucieszy 
się na pewno z estetycznego zestawu do 
muffinek. Aby taki prezent był praktyczny i mógł 
być od razu wykorzystany, należy wybrać dobrą 
jakościowo formę do muffinek oraz zestaw 
papilotek lub silikonowych foremek do tego 
celu. Gospodyni potrzebne będą wtedy tylko 
dobre produkty i rozgrzany piekarnik. Warto do 
ładnie spakowanego prezentu dołączyć przepis, 

np. na swoje ulubione muffinki, 
napisany odręcznie na ozdobnym 
papierze. Ranga i urok takiego 
podarunku zostaną z pewnością 
docenione.

PREZENTOWE

ŚWIETLNA ILUMINACJA 
DO OGRODU 
I NIE TYLKO
Zazdrościcie sąsiadom pięknych 
iluminacji przed domem? 
Świecące jelonki, bałwanki, 
choinki i mikołaje?
Zwykle szkoda nam, szczególnie 
w okresie przedświątecznym, 
poczynić takie wydatki na bądź 
co bądź dekoracyjną fanaberię. 
Skorzystajmy zatem z okazji, 
że zbliża się choinka i na pytanie 
„Co chciałbyś/chciałabyś dostać 
od Mikołaja?”, odpowiedzmy 
– ciekawą iluminację świetlną. 
Przyda się jeszcze w tym 
roku i pozostanie, jak znalazł, 
na kolejne lata. Pomysłowa 
dekoracja świetlna nie musi 
być koniecznie duża 
i w konkretnym kształcie. 
Doskonałym prezentem może 
być girlanda na parapet lub 
niewielki lampion na balkon.

DLA MŁODEGO MODELARZA
Dla młodzieży z pewnością trafionym prezentem 
będzie coś, co prowokuje do skupienia, 
cierpliwości i koncentracji. W dobie ciągłego 
korzystania ze smartfonów dzieci i nastolatki 
mają coraz większe problemy z uwagą. 
Bardzo dobrym rozwiązaniem prezentowym 
jest zatem niewielki zestaw modelarski. 
Oczywiście w zależności od wieku czy płci 
możemy dobrać temat i poziom trudności 
modelu do samodzielnego wykonania. 
Rozejrzyjmy się zatem za składanym domkiem 
dla lalek, samolotem, okrętem, najlepiej do 
samodzielnego ozdobienia i pomalowania. Taka 
zabawa zaprocentuje satysfakcją młodego 
człowieka i rodzica.
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IGLAK W DONICZCE
Jeśli bliska nam osoba jest pasjonatem 

ogrodnikiem, ma kawałek ogródka 
i lubi pielęgnować rośliny, pod 

choinkę możemy jej sprezentować 
„choinkę”, Niektóre z odmian 

iglaków, np. żywotniki, 
sprzedawane są przez cały 

rok i poza ostrą oraz mroźną 
zimą mogą być też sadzone 
przez cały rok. Zielony iglak 

w doniczce ozdobi także 
przestrzeń balkonu lub 

ogrodu zimowego. 
Drzewko, szczególnie 

niewielkich 
rozmiarów, to 

prezent 
niezobowiązujący, 

może być podarowany 
osobie mniej nam 
znanej, kiedy to 

zaproszeni na dużą 
Wigilię nie wiemy 

dokładnie, jakie dana 
osoba ma zwyczaje, 

a wypada ją czymś drobnym 
obdarować.

ZEGAR ŚCIENNY
Jeśli ktoś z naszych 
znajomych 
urządzał niedawno 
mieszkanie, 
robił remont, 
przeprowadzał się 
w inne miejsce, 
może być bardzo 
zadowolony 
z prezentu pt. 
zegar ścienny. 
Wybadajmy styl, 
w jakim urządzone 
są u tej osoby wnętrza, jaki ma gust 
oraz oczekiwania i sprezentujmy jej 
efektowny, ciekawy graficznie zegar 
ścienny. Zegar, podobnie jak obraz, 
może stać się głównym punktem 
dekoracji ściany, nawiązywać do 
stylu wnętrza i wprowadzać ciekawy 
estetyczny walor.

I DLA STARSZEGO, I DLA MŁODSZEGO
Każdy z nas, na jakimś etapie codziennego trybu działań korzysta z przygotowanej 
w domu lub kupionej przekąski. Niezależnie, czy jest to śniadanie do szkoły, lunch do 
pracy, przekąska na spacer, czy fit dieta na trening warto mieć dla nich praktyczne 
i wygodne opakowanie. Pojemniki na jedzenie pojawiają się dziś w sklepach 
w niezwykle zabawnych i ciekawych kształtach. To dobry pomysł na prezent, bo 
z dużym prawdopodbieństwem regularnego używania przez obdarowanego.

KOSTKI DLA 
INTELIGENTNYCH

Kostki do układania w formie 
logicznej łamigłówki nie wychodzą z mody. 

Klasyczna kostka Rubika to oczywiście ikona 
tej zabawy. Na rynku jednak istnieje wiele „wariacji” na 
temat i dlatego warto rozejrzeć się za nietypową formą 
lub dużm poziomem komplikacji, by obdarować osobę, 
o której wiemy, że lubi takie wyzwania. Kostki logiczne 
mobilizują umysł, rozwijają naszą percepcję, a przy tym 
dodatkowo relaksują.
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KUPILIŚMY LUB ODZIEDZICZYLIŚMY STARE MIESZKANIE 
WYMAGAJĄCE REMONTU? PRZESTARZAŁE 
I ZNISZCZONE WYKOŃCZENIE IDZIE ZWYKLE 
WTEDY POD MŁOTEK, A SPRZĘTY I MEBLE TRĄCĄCE 
MYSZKĄ TRAFIAJĄ DO KONTENERA. NIE DZIAŁAJMY 
POCHOPNIE! MOŻE JEDNAK DA SIĘ COŚ 
URATOWAĆ?

jak po babci 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Stan starego mieszkania i  jego 
standard w  dużej mierze za-
leżą od właściciela budynku: 

wspólnoty mieszkaniowej czy spół-
dzielni zarządzającej stanem tech-
nicznym nieruchomości. Wiele sta-

rych budynków mieszkalnych prze-
szło już niezbędne remonty, zostały 
ocieplone, wymieniono w nich insta-
lacje i  okna. Jednak sam środek lo-
kalu zawsze pozostaje w  gestii jego 
właścicieli. Czy dbali o nie należycie 

oraz wykonywali niezbędne konser-
wacje i  utrzymywali je w  czystości? 
Jednak wbrew pozorom przeprowa-
dzane remonty i zmiany wyposażenia 
wcale nie muszą działać na korzyść 
mieszkania. W  wielu przypadkach, 

MIESZKANIE
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im  ma ono starsze wykończenie 
i  wyposażenie, tym dla nas lepiej. 
Jeśli zostało wybudowane, wykoń-
czone lub urządzone w dwudziesto-
leciu międzywojennym, w  latach 
powojennych albo we wczesnym 
PRL-u z pewnością wiele uda się za-
chować. Jeśli jednak w  międzycza-
sie właściciele przeprowadzili kilka 
remontów, w  czasie których przed-
wojenny parkiet wymienili na pa-
nele, a  art-decowskie kredensy za-
mienili na meblościanki z  paździe-
rza, może nie będzie czego ratować.  

PEREŁKI W KAMIENICACH 
Mieszkania w  przedwojennych ka-
mienicach i  budynkach wybudo-
wanych zaraz po wojnie to świetna 
baza dla wnętrz w stylu klasycznym. 
Ponadstandardowa wysokość, nie-
rzadko przekraczająca nawet trzy 
metry, okna o  nietypowych kształ-
tach, klimatyczne pokoje w  amfila-
dzie, stare parkiety, stiuki czy oka-
załe kilkuskrzydłowe drzwi – antyki 
i  ich współczesne repliki znajdą tu-
taj naturalny dla siebie kontekst. To 
również dobra podstawa do stworze-
nia stylu eklektycznego – pozosta-
łości po dawnych latach świetności 
w połączeniu z nowoczesnym wypo-
sażeniem zmieszanym ze stylowymi 
sprzętami dają zwykle doskonały 
efekt. Ponadto mieszkania w kamie-
nicach to drugi po pofabrycznych 
wnętrzach typ lokali, gdzie niewiel-
kim wysiłkiem wykreujemy wnętrze 
w stylu loft. 

BAZA DO ODŚWIEŻENIA 
Stare parkiety cieszą się coraz więk-
szym powodzeniem, a  są one czę-
sto spotykane w  dawnych kamieni-
cach. Nawet trzeszcząca i  uginająca 
się posadzka dla wielu osób może 
być wręcz atutem. Nie oznacza to, że 
jest to parkiet słabej jakości – kiedyś 
do drewnianych posadzek pozyski-
wano drewno z wiekowych drzewosta-
nów. Odżywa też moda na parkiet uło-
żony w klasyczną jodełkę – staje się 
on podstawą nie tylko aranżacji kla-
sycznych, ale też nowoczesnych. 
W  starym budownictwie możemy 
też spotkać unikatowe wzory parkie-

tów, trudne dzisiaj do odtworzenia 
– ich uzyskanie jest często niemoż-
liwe lub bardzo kosztowne. W  ka-
mienicach nierzadko możemy spo-
tkać stary typ boazerii, które  rów-
nież we współczesnych wnętrzach 
robią furorę. To tzw. boazeria angiel-
ska – wykonane z drewna płyty, 

W MIESZKANIU 
W STAREJ KAMIENICY 
WARTO ZACHOWAĆ 

DREWNIANE I KAMIENNE 
POSADZKI.
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często urozmaicone ozdobnymi profi-
lami pomalowane zazwyczaj na jasny 
kolor odtwarzane są dzisiaj w rozma-
ity sposób. Jeśli zastaliśmy taki ele-
ment w pozyskanym przez nas miesz-
kaniu, warto go zachować. Szlachetne 
gatunki drewna łatwo będzie zeszli-
fować i  pomalować. Ubytki można 
uzupełnić, sięgając po profile np. gip-
sowe. Podobnie podejdźmy do starej 
stolarki, szczególnie drzwi wewnętrz-
nych, które po renowacji mają szansę 
wrócić do czasów swojej świetności. 
Wysokie z  dekoracyjnymi ościeżni-
cami z  przywróconą drewnianą po-
wierzchnią lub przeciwnie pomalo-
wane kryjącą farbą mogą stać się pod-
stawą aranżacji w wielu stylach.

W BLOKU Z PRL-U
To drugi typ starego budownictwa 
mieszkaniowego najczęściej spoty-
kanego w Polsce, skąd trafiają miesz-
kania na rynek wtórny. W tym przy-
padku zasoby warte zachowania nie 
są już tak duże. Parkiet ułożony w jo-
dełkę może być jedynym skarbem, 
ale i  on będzie należał do rzadkości. 
Nawet jeśli podłoga była drewniana, 
to raczej może to być mozaika – top 
tamtych lat. Jeśli jest w dobrym sta-
nie technicznym, warto ją zachować. 
Niektórzy decydują się na przeszli-
fowanie i  pomalowanie mozaiki na 
kryjący kolor, np. biały czy szary – ta-
kie rozwiązania cieszą się dzisiaj po-
pularnością, szczególnie w  miesz-

kaniach młodego pokolenia. Okła-
dziny ścienne w  łazienkach i  kuch-
niach w większości będą się nadawały 
raczej do usunięcia. Owszem, można 
jeszcze gdzieniegdzie spotkać efek-
towną glazurę – jeśli np. przez wła-
ścicieli zostały zachowane unika-
towe nabytki z  PEWEXU, a  nie wy-
mieniono je w latach 80. na popularne 
wówczas „marmurki”. Warto jednak 
może pochylić się nad modną w tam-
tych latach drewnianą boazerią. Jeśli 
jest w  dobrym stanie technicznym, 
można ją przemalować nie tylko na 
któryś z odcieni białego lub szarości, 
ale też butelkową zieleń lub grafitowy. 
W mieszkaniach z  tamtych lat warte 
zachowania są natomiast meble. 
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MODNE RETRO Z PRL-U

W krainie „patyczaków” 
Z lat 60.i 70, który w Polsce był czasem rozkwitu nowoczesnej sztuki wnętrzarskiej, pochodzą bardzo modne dzisiaj 
meble „patyczaki”– lekkie stoliki, komody, szafki, krzesła i fotele wsparte na cienkich nóżkach. Ich asymetryczne 
i miękkie organiczne kształty doskonale wpisują się we współczesne wnętrza. Do łask wracają fotele „liski” słynne 
krzesła Chierowskiego 366, krzesła „skoczki” i „muszelki”. Doskonale zaprojektowane kompaktowe krzesła i fotele tak 
jak w czasach PRL-u nadają się do małych mieszkań. 

Wiktoriańskie  
nastroje z PRL-u
Przez cały okres PRL-u aranżację 
wnętrz uzupełniano nastrojowym 
oświetleniem. Pochodzące 
z tamtych lat podłogowe 
i stołowe lampy przestały być 
traktowane jako staromodne. 
Oprócz perełek designu tamtych 
lat, jakimi są słynne lampy 
Apolinarego Gałeckiego warte 
uwagi są te z tkaninowymi 
abużurami o fantazyjnych formach 
nawiązujących do abażurów 
wiktoriańskich – zwykle szytych 
ręcznie z jedwabiu, kilku warstw 
koronki, bawełny lub aksamitu, 
wykończone koronką lub frędzlami.  

Cuda z forniru 
Biblioteczki, witryny, kredensy i komody z lat 60. 
i 70. najczęściej były wykonane z dobrej jakości 
materiałów – litego drewna, często lakierowanego 
na wysoki połysk lub fornirowanego gatunkami 
drewna o bogatym, efektownie prezentującym 
się usłojeniu. Niewysokie, wsparte na nóżkach 
doskonale wpisują się we współczesne wnętrza 
– dzięki lekkiej formie nie zagracają, a funkcjonalnie 
zaprojektowanym wnętrzom odpowiadają 
potrzebom współczesnych użytkowników, których 
przekonuje nie tylko modny wygląd, ale też 
ergonomiczne półki biblioteczek i witryn.     

Gdzie się podziały tamte prywatki? 
Radio lub płyta „pocztówka”, a później winylowa odtwarzana 
na gramofonie – to jedyne źródła muzyki rozbrzmiewającej 
w polskich mieszkaniach w latach 60. 
i 70. Dlatego nic dziwnego, 
że oprócz mody na 
meble z tamtych lat, do 
łask wracają również 
stare radia i gramofony, 
które znalazły się niemal 
obowiązkowym punktem 
w zestawie wyposażenia 
mieszkania 
odtwarzającego 
klimat PRL-u. 
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Komoda jak jamnik 
Długi pojemny mebel był w modzie 
przez kilka dziesięcioleci – można było 
go spotkać niemal w każdym polskim 
domu. Charakterystyczny kształt 
–  prostopadłościenny korpus osadzony 
na krótkich, skośnych nóżkach miał 
wiele swoich wariantów funkcjonalnych 
– wypełniony był zazwyczaj trzema 
osobnymi szafkami, czasami dwiema 
szafkami po brzegach i rzędem szuflad 
pośrodku. Wykonany z litego drewna 
wykańczany był fornirem z wyrazistym 
rysunkiem słojów drewna lub 
politurowany. Zaletą komody jamnika jest 
nie tylko jej pojemność, gwarantująca 
sporo miejsca do przechowywania, 
ale też długi blat, idealny do ekspozycji 
dekoracyjnych przedmiotów. Najlepiej 
również „z epoki”.  

Drugie życie powojennych bufetów 
Lekkie patyczaki to jednak nie jedyne nabytki rodem 
z PRL-u. Wraz z modą na styl art déco przeżywają 
renesans pochodzące z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego obszerne bufety z mniejszymi 
przeszklonymi nadstawkami. Wiele fabryk mebli 
oferowało je do sprzedaży jeszcze w latach 50. i 60. 
ubiegłego stulecia, dlatego były dość popularne 
w polskich domach i mieszkaniach przez parę 
dziesięcioleci. Wykonywane z litego drewna 
i fornirowane drewnem orzechowym lub czeczotką, 
zdobią już nie tylko stylowe mieszkania, ale przede 
wszystkim te zaaranżowane w modnym stylu 
eklektycznym. Ubiegłowieczne bufety wiodą jednak 
swoje drugie życie często w separacji – nadstawki 
wiesza się osobno, dolne części bufetów zyskują 
nowe, czasami nietypowe funkcje.  

Zapraszamy na kawę
Z lat 60. pochodzi też moda na funkcjonalne meble 
pomocnicze: szafki „niciaki”, stoliki „jamniki” czy stoliki 
kawowe „nerki”. Należą również do rozbudowanej rodziny 
„patyczaków” – ich konstrukcja oparta jest na cienkich, 
skośnych nóżkach. Być może trafimy na egzemplarz z nóżkami 

w metalowych „skarpetkach”! 
Niektóre stoliki mają dodatkowe 

półki zaprojektowane 
z myślą o odłożeniu gazety 
czy książki. Blaty stolików 
kawowych i niciaków mają 
zwykle opływowy kształt. 
Największą popularnością 
cieszył się model kształtem 
blatu przypominający nerkę, 
stworzony przez Rajmunda 
Hałasa – to stolik na trzech 
wyprofilowanych nóżkach 
i lekkiej formie. Odnajduje się 

on w nowoczesnych aranżacjach.

Gadżety z poprzedniej epoki
Nie wyrzucajmy drobnych urządzeń, sprzętów AGD, naczyń 
i dekoracji z czasów PRL-u. Pochodząca z tamtych lat 
porcelana z polskich fabryk Ćmielowa czy Chodzieży już 
teraz osiąga spore sumy. Swoich wielbicieli znajdują też stare 
aparaty telefoniczne, fotograficzne, odkurzacze, miksery, 
żelazka – to doskonałe rekwizyty do aranżacji „w duchu 
epoki”. Nawet takie drobiazgi, jak popielniczka czy łyżka do 
butów, choć teraz wydają nam się bezużyteczne, za chwilę 
mogą nabrać wartości.
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POSADZKI BETONOWE 
NABIERAJĄ 
DZISIAJ INNEGO 
WYRAZU – DZIĘKI 
NOWOCZESNYM 
FARBOM, IMPREGNATOM 
ORAZ MODZIE NA 
INDUSTRIALNE WNĘTRZA 
PRZEKROCZYŁY 
GRANICE STREF 
GOSPODARCZYCH.

z szykiem
BETON 

AUTOR TEKSTU: Andrzej Wróbel

Swoją popularność posadzki be-
tonowe zawdzięczają przede 
wszystkim trwałości oraz sto-

sunkowo niskiej cenie, dlatego też 
na posadzki betonowe decydujemy 
się najczęściej w garażu, pralni, piw-
nicy oraz innych pomieszczeniach 
gospodarczych. Jednak coraz czę-
ściej planujemy tego rodzaju po-
sadzki w  salonie, kuchni, łazience, 
a  nawet sypialni. Spotyka się je 
także na tarasie. W  tych pomiesz-
czeniach zazwyczaj „wygrywa” tzw. 
dekoracyjny beton podłogowy. Nie-
zależnie od tego, na jaki rodzaj po-
sadzki betonowej się zdecydujemy, 
konieczne jest jej wykończenie – su-
rowy beton szybciej się niszczy, ze 
względu na otwarte pory jest rów-
nież bardziej podatny na różnorakie 
zabrudzenia, a  szczególnie wszel-
kiego rodzaju zaplamienia. Ma także 
mniejszą odporność na uszkodzenia 
mechaniczne. Jakie są sposoby za-
bezpieczenia podłóg wykonanych 
z betonu?

FARBY AKRYLOWE 
– BARWA W CENIE
To wyroby produkowane na bazie 
żywicy akrylowej najczęściej z  do-
datkiem pigmentów organicznych 
i  nieorganicznych. Farby akrylowe 
łatwo się rozprowadzają, dzięki 
czemu wykonana z  nich powłoka 
jest bardzo równa, gładka, a  także 
dość trwała. Przy jednokrotnym 
malowaniu ich wydajność wynosi 
ok. 0,1-0,3 l na m2. By uzyskać po-
żądany efekt, najczęściej należy na-
nieść je w dwóch warstwach. Wśród 

OSWAJAMY REMONT
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farb tego rodzaju można znaleźć za-
równo produkty przeznaczone do 
wymalowań wewnętrznych, jak i na 
zewnątrz budynku – różni je skład 
oraz właściwości. Niezależnie od 
miejsca przeznaczenia są one od-
porne na mycie wodą. Podwyższają 
także odporność podłogi na uszko-
dzenia mechaniczne – zarysowa-
nia i ścieranie, jednak nie zaleca się 
ich do miejsc narażonych na inten-
sywny ruch pojazdów. Wykończoną 
nimi podłogę można zazwyczaj 
użytkować po dwóch dobach.

FARBY 
AKRYLOWO-SILIKONOWE 
– NA LEKKIE OBCIĄŻENIA
Ten rodzaj farb opiera się na wodnej 
dyspersji akrylowej. Zawiera emul-
sję silikonową, trwałe pigmenty, wy-
pełniacze mineralne oraz środki mo-
dyfikujące. Utworzona z niej powłoka 
należy do najmniej trwałych spośród 
innych farb przeznaczonych do ma-
lowania betonu, dlatego nie poleca 
się jej do miejsc narażonych na ście-
ranie. Nie ma natomiast ograniczeń 
w  jej stosowaniu na tynki, drewno 
czy cegłę oraz betonowe ogrodzenia 
czy balustrady tarasowe i balkonowe. 
Do pomalowania 1 m2 powierzchni 
trzeba zużyć około 0,2 l farby. Wykoń-
czoną nią posadzkę szybko można 
użytkować – już po mniej więcej 3 go-
dzinach ma ona pełną wytrzymałość.

FARBY 
URETANOWO-ALKIDOWE 
– TRWAŁOŚĆ NA LATA
Ich najważniejszym komponentem 
jest żywica alkidowa. Ze względu 
na trwałość wyroby alkidowo-ureta-
nowe są najlepszym wykończeniem 
posadzek betonowych w większości 
pomieszczeń narażonych na inten-
sywną eksploatację, np. w garażach. 
Farby te nie należą do najtańszych, 
ale za to wyróżnia je wysoka odpor-
ność na ścieranie. Nie ulegają także 
łatwo uszkodzeniu pod wpływem 
czasowego oddziaływania rozpusz-
czalników organicznych. Są od razu 
gotowe do użycia, jedynie w  przy-
padku zgęstnienia można dodać do 
nich 5% wody. Należą do wydajnych 
– by pomalować 1 m2 powierzchni, 
wystarczy 0,1-0,15 l.

FARBY EPOKSYDOWE 
– DO SPECJALNYCH ZADAŃ
Należą do produktów, które możemy 
uznać za najbardziej specjalistyczne 
z całej gamy farb do betonowych po-
wierzchni. Są to wyroby dwuskład-
nikowe, dlatego przed użyciem oba 
komponenty trzeba wymieszać. By 
uzyskać jednorodną masę, najlepiej 
użyć wiertarki z  mieszadłem. Ich 
atutem są wysokie parametry, które 
umożliwiają kompleksową ochronę 
powierzchni betonowych przed naj-
bardziej szkodliwymi czynnikami 
chemicznymi oraz atmosferycz-
nymi. Farby epoksydowe do betonu 
są bardzo trwałe, dlatego często wy-
korzystuje się je do wykańczania po-
sadzek w halach fabrycznych czy in-
tensywnie użytkowanych garażach. 
Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie 
mamy do czynienia z  dużymi 

STOSUJĄC FARBĘ NA 
POSADZKĘ BETONOWĄ, 

WARTO NAŁOŻYĆ 
JĄ DWUKROTNIE 

– GWARANTUJE NAM 
TO UZYSKANIE TRWAŁEJ 

POWŁOKI.
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obciążeniami mechanicznymi lub 
wysoką temperaturą oraz stałą obec-
nością wilgoci, a więc np. na basenie.

FARBY 
CHLOROKAUCZUKOWE 
– POSTAW NA KOLOR
Są produkowane z  żywicy chloro-
kauczukowej. Utworzona z nich po-
włoka na posadzce może łatwiej niż 
inne ulec uszkodzeniu, dlatego nie 
poleca się tego typu farb do pomiesz-
czeń mocno narażonych na działa-
nie czynników mechanicznych czy 
też ropę lub benzynę. Ich atutem 
jest bogata gama kolorystyczna, co 
warto docenić, wykańczając beto-
nową podłogę choćby w kuchni lub 

łazience.  Emalie chlorokauczukowe 
polecane są nie tylko do betonu, ale 
także powierzchni stalowych czy że-
liwnych. Powłoki z tej farby wytrzy-
mują również długotrwałe działanie 
wysokiej temperatury. Wyróżniają 
się także dużą elastycznością. 

ZAMIAST FARBY 
IMPREGNAT
Podłogi wykonane z betonu dekora-
cyjnego chroni się za pomocą impre-
gnatów, które wnikają w beton i two-
rzą w  nim ochronną warstwę do-
mykającą pory tego materiału. Im-
pregnaty można nanosić zarówno 
na posadzki szorskie, jak i  polero-
wane. Innych używa się do posadzek 

Nakładanie farb 
z zasadami

 Farby do betonu można 
nałożyć tylko i wyłącznie na 
idealnie wysuszoną posadzkę 
o wilgotności do 4%, co oznacza, 
że po wylaniu betonu trzeba 
będzie odczekać co najmniej 
4 tygodnie, a w wielu przypadkach 
nawet jeszcze dłużej. To ważne, 
ponieważ wilgoć zdecydowanie 
zmniejsza przyczepność farb 
(większość z nich nie jest 
wodorozcieńczalna) i może 
pogarszać właściwości ochronne. 

 Znaczenie mają także warunki, 
w jakich przystąpimy do 
malowania. Decydują one o czasie 
schnięcia warstwy wyrobu 
i właściwościach uzyskanej 
powłoki. Najlepiej, by temperatura 
otoczenia oscylowała w granicach 
20ºC. Natomiast wilgotność 
powietrza powinna być niższa niż 
80%. 

 Podłoże musi mieć dobrą 
przyczepność, należy też zadbać, 
by było czyste – bez kurzu, piasku, 
oleju, tłuszczu oraz starych powłok 
malarskich.  

 Przed malowaniem posadzka 
powinna być zagruntowana, co 
wpłynie korzystnie na trwałość 
pokrycia. Poprawia przyczepność  
i zapobiegnie łuszczeniu powłok, 
a także nadmiernej chłonności 
podłoża.

 Po wyschnięciu gruntu, co 
zajmuje zazwyczaj około 4 godzin 
można przystąpić do pierwszego 
malowania. Farbę nanosimy 
pasami równolegle do drzwi 
wejściowych. Kolejny powinien 
delikatnie nachodzić na poprzedni.

 Do nakładania drugiej, 
finalnej warstwy farby można 
przystąpić po wyschnięciu 
pierwszej – najlepiej w czasie 
zalecanym przez jej producenta 
– maksymalnie po 24 godzinach. 
Farbę rozprowadza się w kierunku 
przeciwnym niż ten, w którym 
pomalowano pierwszą warstwę.
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z  betonu polerowanego, zaś innych 
wykonanych z niepolerowanego. Do 
ich produkcji mogą być wykorzysty-
wane związki litu (stosowane rów-
nież przy wyrobie gotowych zapraw 
budowlanych), a także środki na ba-
zie krzemianów. Często używa się 
też impregnaty na bazie żywic akry-
lowych. Produkty na bazie rozpusz-
czalnika mogą powodować delikatne 
przyciemnienie posadzki. Te na ba-
zie wody nie zmieniają koloru pod-
łogi. Szczególnie trwałe są posadzki 
betonowe polerowane polerką o wy-
sokich obrotach po ich zaimpregno-
waniu. Podczas polerowania wykoń-
czonej preparatem powierzchni wy-
twarzana jest na jej powierzchni wy-
soka temperatura, która sprawia, że 
posadzka jest jeszcze lepiej zabez-
pieczona przez wnikaniem brudu. 
Częstotliwość impregnacji  zależy od 
intensywności użytkowania podłogi. 
Jednak powinna być powtarzana 
cyklicznie, co pozwala utrzymać ją 
w dobrej kondycji.

Posadzka
w płatkach
Do wykańczania podłóg 
betonowych farbą lub 
impregnatem można też 
stosować płatki dekoracyjne. 
Nie tylko służą one podniesieniu 
atrakcyjności estetycznej 
podłogi, ale także zwiększają 
jej trwałość. Płatki są dostępne 
w wielu kolorach, np. białym, 
czerwonym, niebieskim czy 
żółtym. Do dyspozycji są też 
wielokolorowe mieszanki. Także 
ich rozmiary są różne – mogą 
mieć 1,3 mm średnicy. Płatki 
należy rozsypać po nałożeniu 
ostatniej warstwy farby lub 
impregnatu.
Dobry efekt uzyskamy jedynie 
wtedy, gdy będziemy je 
wysoko podrzucać. Spadające 
z góry płatki opór powietrza 
doprowadzi do rozproszenia 
się – nie będą się one zbijać 
w grudki. Gdy nawierzchnia 
się utwardzi, nadmiar płatków 
możemy usunąć z podłogi za 
pomocą szczotki.
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PANELE LAMINOWANE MAJĄ WIELE ZALET, JEDNAK ZA ICH 
MINUS UWAŻA SIĘ HAŁAS WYWOŁYWANY CHOĆBY 
PODCZAS CHODZENIA. DZISIAJ TO NIE PROBLEM, 
BO MOŻNA Z NICH UŁOŻYĆ CICHĄ POSADZKĘ.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Odgłosy, które mogą spowodować 
tupiące stopy, zdecydowane kroki, 
wibracje, czy też upadające przed-

mioty są szczególnie uciążliwe dla osób, które 
cenią sobie ciszę. Z tego powodu wiele z nich 
obawia się ułożenia na podłodze paneli lami-
nowanych. Wbrew pozorom zakup okładziny 
ze zintegrowanym systemem izolacji aku-

stycznej nie będzie dobrym wybo-
rem. Są to bowiem uniwersalne roz-
wiązania, które nie zawsze spełniają 
nasze oczekiwania. Jednak nadmiaru 
niepożądanych dźwięków można z  ła-
twością uniknąć, stosując skutecznie 
wyciszający materiał izolacyjny, czyli 
podkład. 

PODŁOGA
przyjazna dla... uszu
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Jego użycie przyniesie dodatkowe 
benefity – wpłynie bowiem korzyst-
nie również na trwałość okładziny 
posadzkowej oraz komfort cieplny.

PODKŁAD 
– KLUCZ DO SUKCESU
Posadzka ułożona z paneli laminowa-
nych należy do podłóg pływających. 
W takim przypadku okładzina jest na-
rażona na powstawanie mikroszcze-
lin, które mogą powodować jej naprę-
żenia, uwidaczniające się między in-
nymi skrzypieniem posadzki. Łatwo 
się ich pozbędziemy, jeśli tylko zain-
westujemy w  odpowiedni podkład. 
Jest on także konieczny, jeśli zależy 
nam na skutecznym wyciszeniu pod-
łogi z  paneli laminowanych. Wybie-
rając go, zwróćmy szczególną uwagę 
na jego właściwe dopasowanie do ro-
dzaju podłoża. Znaczenie ma między 
innymi stopień wyrównania podłoża 

– na równym sprawdzi się podkład 
o  nawet niewielkiej grubości. Liczy 
się także materiał, z  jakiego zostało 
ono wykonane, a  także możliwość 
jego zawilgocenia – w tym przypadku 
poleca się, by poza podkładem ułożyć 
folię paroizolacyjną.
Szczególnej uwagi wymaga wybór 
materiału izolacyjnego pod panele 
montowane na ogrzewaniu podło-
gowym. W  takich miejscach istotne 
jest, by warstwa izolacyjna miała ni-
ski współczynnik oporu cieplnego. 
By zredukować dźwięki, zwróćmy 
uwagę na grubość podkładu. Do dys-
pozycji mamy zazwyczaj wyroby gru-
bości 3, 5 lub 10 mm, im będzie grub-
szy, tym jego właściwości wycisza-
jące odgłosy będą lepsze. Gruby ma-
teriał izolacyjny może zmniejszyć 
poziom hałasu nawet o ponad 24 dB. 
Jednak nie zawsze najgrubszy zna-
czy najlepiej tłumiący hałas. Rów-

nie istotna jest gęstość podkładu. 
Im jest ona większa, tym lepsze pa-
rametry dźwiękoszczelne ma mate-
riał. Innowacyjne podkłady o  gęstej 
strukturze mogą zniwelować poziom 
dźwięku nawet 10 razy skuteczniej 
niż inne, co przekłada się na obniże-
nie poziomu hałasu nawet w  grani-
cach 30 dB – a różnica 10 dB oznacza 
zmianę aż o  50% odczuwalnego po-
ziomu hałasu.

KOREK DOBRY NA CISZĘ
Podkład z  korka zalicza się go do 
materiałów o  bardzo dobrych 

Siła dźwięków 
Hałas generowany przez stukot 
obcasów czy przestawiane lub 
upadające przedmioty należy 
do najbardziej dokuczliwych. 
Dotyczy on przede wszystkim 
przestronnych pomieszczeń 
takich jak np. pokoje dzienne, 
w których ułożono panele 
podłogowe laminowane. 
Nieprzyjemne odgłosy mogą 
przemieszczać się między 
kondygnacjami – to tzw. dźwięki 
transmisyjne, które przenikają 
przez strop. Są szczególnie 
dokuczliwe dla mieszkańców 
wyższych kondygnacji 
budynków wielorodzinnych 
czy też jednorodzinnych 
z piętrem – my będziemy 
słyszeć sąsiadów z dołu, a oni 
będą słyszeć nas. Chodząc po 
podłodze wykonanej z paneli, 
przede wszystkim słyszymy 
charakterystyczne stukanie. Są 
to dźwięki odbite rozchodzące 
się w pomieszczeniu, po 
którym spacerujemy. Uciążliwe 
odgłosy również docierają do 
pomieszczeń usytuowanych 
w całym domu czy mieszkaniu. 
Izolacja akustyczna w postaci 
podkładu pod panele podłogowe 
wytłumi dźwięki odbite oraz 
obniży poziom dźwięków 
transmisyjnych.
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właściwościach tłumiących hałas. 
Dobre parametry akustyczne za-
wdzięcza specyficznej porowatej 
strukturze i dużej elastyczności. Ko-
rek nie przenosi drgań, a  to powo-
duje, że podkład doskonale pochła-
nia fale dźwiękowe i wibracje. Jego 
użycie sprawi, że w  pomieszcze-
niu nie będzie też zjawiska pogłosu. 
Dźwięki transmisyjne wycisza na-

wet o 25 dB, zaś odbite do 25%. Pod-
kład pod podłogi pływające wyko-
nany z  naturalnego korka jest do-
stępny w różnych grubościach (naj-
częściej od 2 do 10 mm). Warto go 
wybierać, tylko gdy podłoże jest ide-
alnie równe i  gładkie. Jego zaletą 
jest wysoka odporność na obciąże-
nia, skuteczne niwelowanie skrzy-
pienia podłogi, a  także wypaczania 

się desek. Można go stosować nad 
ogrzewaniem podłogowym. 

SKUTECZNE EKOPŁYTY
Są również dobrym izolatorem aku-
stycznym (dobrze tłumią dźwięki 
uderzeniowe do 19 dB oraz prze-
strzenne do 15%), chociaż nie tak 
skutecznym jak korek. Wykonuje się 
je z materiałów drewnopochodnych 

AKUSTYKĘ PODŁOGI PŁYWAJĄCEJ, JAKĄ TWORZĄ 
PANELE LAMINOWANE MOŻEMY SKUTECZNIE 

POPRAWIĆ NAWET O OKOŁO 30% KORZYSTAJĄC 
Z BARDZO WIELU RODZAJÓW NOWOCZESNYCH 

PODKŁADÓW, KTÓRE SĄ PRZEZNACZONE DO TEGO 
TYPU PODŁÓG. 



(włókno drzewne). Dzięki stabilnej 
strukturze włókna drzewnego zali-
cza się również do materiałów trwa-
łych. Ich przykładowe grubości wy-
noszą: 4, 5,5, 7 mm. Tego typu izola-
cji warto użyć do wyciszenia podłóg 
na wyższych kondygnacjach. Wy-

kazują również dobrą izolacyjność 
cieplną. Można je stosować na lekko 
nierównym podłożu – wyrównują 
nierówności do 3 mm. Łatwo absor-
bują wilgoć – nie nadają się do łazie-
nek i  kuchni. Pył z  ekopłyt, który 
unosi się podczas montażu podraż-

nia układ oddechowy, jednak po za-
instalowaniu podłoga nie pyli. 

NOWOCZESNE MATY 
KWARCOWE
Do podkładów o bardzo dużej gęsto-
ści, a  tym samym niwelujących 
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Podłoże pod podkład podłogowy
Zanim przystąpimy do montażu podkładu, przygotujmy odpowiednio 
podłoże. Musi być ono suche oraz równe. Jeśli remontujemy starą 
posadzkę, powinniśmy podłoże dokładnie oczyścić. Konieczna 
będzie również likwidacja nierówności za pomocą masy szpachlowej. 
Jeśli układamy panele na nowej podłodze, powinniśmy zacząć od 
zrobienia wylewki samopoziomującej. Po jej całkowitym osuszeniu 
będzie czas na ułożenie folii izolacyjnej. Nie zlekceważmy tego etapu 
prac – folia uchroni panele przed wilgocią. Aby była skuteczna, 
jej kolejne warstwy muszą nachodzić na siebie 20-30 cm. Osoby, 
które wybiorą posadzkę z paneli do kuchni lub łazienki, powinny 
zdecydować się na grubszą folię, skuteczniej chroniącą przed 
wilgocią. W strefach mniej narażonych na jej działanie wystarczy 
produkt grubości 0,2 mm. Na tak przygotowanej powierzchni można 
montować wybrany podkład. Pamiętajmy, że jego rodzaj determinuje  
sposób mocowania. Wyroby taśmowe lub płytowe układa się na 
styk, a podkład rowkowy umieszczamy zawsze rowkami do dołu. 
Najszybciej uporamy się z montażem podkładów „2 w 1”, które mają 
właściwości folii paroizolacyjnej i podkładu. 
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irytujący stukot typowy dla podłogo-
wych paneli laminowanych należą 
maty kwarcowe, które mają grubość 
2 lub 3 mm. Należą do najlepszych 
materiałów izolujących akustycznie. 
Wyroby tego typu mogą zredukować 
dźwięki odbite (wyciszenie kroków) 
aż o  29%. Poza właściwościami wy-
ciszającymi doskonale izolują ter-
micznie. Ich zaletą jest również wy-
soka odporność na obciążenia, co 
chroni panele przez niszczeniem. 

CICHY PODKŁAD Z XPS
Cichą podłogę z  paneli laminowa-
nych można też uzyskać, stosu-
jąc  izolację, wykonaną z  materiału 
sztucznego – polistyrenu ekstrudo-
wanego (XPS). Występuje ona za-
równo w  postaci płyt, jak i  rolek 
(mat) o grubości od 1,6 do 7 mm. 
Polistyren ekstrudowany tłumi 
dźwięki transmisyjne do 21 dB, na-
tomiast odbite – do 14%. W  sprze-

daży dostępne są także warianty 
o  dodatkowo podwyższonych para-
metrach akustycznych. Materiały 
podkładowe z XPS należą do bardzo 
trwałych. Można je też z  powodze-
niem stosować na niezbyt równym 
podłożu oraz nad ogrzewaniem pod-
łogowym. Wówczas jednak najlepiej 
wybierać podkłady cieńsze perforo-
wane (o grubości 1,6-2 mm).

SKUTECZNY POLIURETAN
Doskonałym izolatorem pod pod-
łogi pływające z  paneli laminowa-
nych jest podkład wykonany z  po-
liuretanu z  dodatkiem składników 
mineralnych. Dzięki nowoczesnej 
technologii i bardzo wysokiej gęsto-
ści doskonale tłumi dźwięki o  czę-
stotliwościach nieprzyjemnych dla 
naszych uszu. Jego atutem jest rów-
nież bardzo wysoka odporność na 
obciążenia oraz możliwość układa-
nia nad ogrzewaniem podłogowym. 

ZASTOSOWANIE 
ODPOWIEDNIEGO 

PODKŁADU POD PANELE 
MOŻE BYĆ WARUNKIEM 
UZYSKANIA GWARANCJI 

PRODUCENTA PANELI. JEŚLI 
GO NIE UŻYJEMY, A PANELE 

ULEGNĄ USZKODZENIU, 
WÓWCZAS NIE BĘDZIEMY 

MOGLI UBIEGAĆ SIĘ 
O REKLAMACJĘ

 PRODUKTU.

Legenda na podkładach
Wybór podkładu ułatwi nam zapoznanie się z ikonami symbolizującymi 
właściwości produktu. Producenci stosują oznaczenia dotyczące 
izolacyjności akustycznej podłogi (stopa ze strzałką w dół) oraz izolacyjność 
akustyczną pomieszczenia (stopa ze strzałką w górę). Istotne są też ikony 
oznaczające odporność na obciążenia (ciężarek). Symbolami graficznymi 
oznacza się też: niwelowanie nierówności, izolacyjność termiczną, odporność 
na wilgoć czy zastosowanie na ogrzewanie podłogowe. 

POLIETYLEN 
– DOBRE WYCISZENIE
Podkłady z  tego materiału cieszą 
się pozytywną opinią, z  uwagi na 
swoje dobre właściwości tłumiące 
dźwięki. Izolacja z  polietylenu za-
pewnia między innymi tłumienie 
stukania. Wycisza słyszalności od-
głosu kroków w pomieszczeniu pod 
spodem o 20 dB, natomiast słyszal-
ności odgłosu kroków w danym po-
mieszczeniu zmniejsza o 14%. Poza 
tym podkłady z  polietylenu dosko-
nale izolują ciepło. Ich wybór uła-
twia także dostępność w  różnych 
grubościach – od 3 do 8 mm. Ich atu-
tem jest również to, że sprawdzają 
się na niezbyt równych podłożach 
– grubszy podkład z polietylenu jest 
w  stanie wypełnić nierówności do-
chodzące do 4 mm.
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ZALETĄ DREWNA JEST 
DŁUGOWIECZNOŚĆ 
I JEŚLI TYLKO POSADZKĘ 
MOŻNA JESZCZE 
ODNOWIĆ, TO MUSIMY 
SPRÓBOWAĆ. ALE OD 
CZEGO ZACZĄĆ? JAKIE 
MATERIAŁY I NARZĘDZIA 
BĘDĄ POTRZEBNE?

odratowany

AUTOR TEKSTU: Xxxxx Xxxxx

PARKIET
Kilkudziesięcioletnie  parkiety 

mają swój urok i zwykle ciężko 
jest się nam z nimi rozstać, na-

wet jeśli skrzypią albo mają szpary. 
Odpadające klepki są już jednak 
większym problemem. Szczęśliwie 
często da się je naprawić.

POTRZEBNE MATERIAŁY
Główną pozycją jest lakier lub prepa-
rat do olejowania podłóg. W  pomiesz-
czeniach mieszkalnych powinniśmy 
stosować lakiery na bazie wody, po 
których szybko zanika zapach. Do-
stępne są one w różnych wariantach 
połysku: matowe, półmatowe lub 
z  połyskiem. Preparaty do olejowa-
nia umożliwiają koloryzowanie pod-
łogi w kilku odcieniach, ale możemy 
też przeprowadzić oddzielne barwie-
nie drewna za pomocą bejcy.
Musimy kupić także podkład pod la-
kier oraz szpachlówkę do wypełniania 
szczelin (ewentualnie możemy wyko-

nać ją z pyłu drzewnego i spoiwa, np. 
lakieru czy specjalnego preparatu). 
Przydadzą się również kity akrylowe 
w odpowiednim kolorze do likwidacji 
drobnych uszkodzeń i  preparaty do 
konserwacji odnowionej podłogi.
Jeśli listwy przypodłogowe wymagają 
wymiany, to potrzebne będą nowe 
oraz elementy do ich zamocowania ta-
kie jak uchwyty, klipsy i kołki rozpo-
rowe oraz progi.  

BEZ NARZĘDZI ANI RUSZ
Do odnowienia parkietu niezbędna  
jest cykliniarka – możemy ją wy-
pożyczyć. W  wypożyczalni kupimy 
do niej odpowiedni papier ścierny. 
 Typowy zestaw papierów zawiera te 
o   uziarnieniu 36, 60, 80, 100 i 120-150.  
Jeśli odnawiamy dużą powierzchnię, 
to powinniśmy wypożyczyć ponadto 
szlifierkę krawędziową oraz tarczową 
(potrzebną przy olejowaniu). Czasami 
urządzenia te można  przezbrajać 
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w  różnej konfiguracji, wystarczy wy-
pożyczyć model z  odpowiednim 
oprzyrządowaniem.
W  trudno dostępnych miejscach 
należy zastosować elektronarzędzia 
ręczne – szlifierkę taśmową, oscy-
lacyjną czy mimośrodową lub tną-
coszlifujące elektronarzędzia wie-
lofunkcyjne. Do wcierania oleju 
przyda się polerka z padem. Jeśli jej 
nie mamy, zaopatrzmy się w uchwyt 
do papieru ściernego, stalową lub 
plastikową raklę i  mopa z  wymien-
nymi padami. Montaż listew ułatwi 
wiertarka. Niezbędny będzie również 
odkurzacz – wystarczy ten domowy.  

OCENA STANU ZASTANEGO
Jeśli klepki przylegają do podłoża 
na całej powierzchni i nie ma wyraź-
nych deformacji – można je odnowić. 
W przypadku desek przybijanych do 
podłoża, dobijamy łebki gwoździ, aby 
nie porwały papieru ściernego i  nie 
uszkodziły maszyny. Gdy podłoga 
była już wielokrotnie cyklinowana, 
sprawdźmy, czy deszczułki nie są zbyt 
mocno zeszlifowane – kolejna renowa-
cja może odsłonić złącze pióro-wpust 
lub nadmiernie zmniejszyć warstwę 
np. cienkiej mozaiki podłogowej. Wie-
dzę na ten temat zdobędziemy odry-
wając listwy i progi. 

STOPNIOWE CYKLINOWANIE
Gdy podłoga jest mało zniszczona, 
pierwsze cyklinowanie wykonujemy 
papierem o  uziarnieniu 50-60. W  za-
leżności od zastanego stanu, kolejne 
cykle wykonujemy takim samym pa-
pierem lub grubszym, który szyb-
ciej wyeliminuje większe nierówno-
ści. Zależnie od układu deszczułek, 
pierwsze przejście urządzenia wyko-

nujemy skośnie do desek w układzie 
prostym, przy innym wzorze najczę-
ściej równolegle lub pod niewielkim 
kątem do jednej ze ścian.  
Kolejne cykle, z użyciem coraz drob-
niejszego papieru (o  uziarnieniu 60, 
a potem 80) przeprowadzamy w kie-
runkach wzajemnie prostopadłych. 
Podczas pracy zmieniamy kąt pro-
wadzenie maszyny. Po każdym cyklu 
szlifowania odkurzamy podłogę.  

DOKŁADNE SZLIFOWANIE
Mimo najlepszych chęci cykliniarką 
nie uda nam się zeszlifować całej po-
wierzchni podłogi. Nieobrobione pasy 
wzdłuż ścian, pod grzejnikami, w na-
rożnikach czy innych zakamarkach 
wyrównamy szlifierką krawędziową, 
a  nawet ręczną taśmową, stopniu-
jąc odpowiednio granulację papieru 
ściernego. W  narożach dobrze spi-
sze się wielofunkcyjna szlifierka wi-
bracyjna z trójkątną końcówką robo-
czą. Mniej wydajna będzie szlifierka 
oscylacyjna czy mimośrodowa, 

Jaka cykliniarka?
Niestety wiele wypożyczalni 
dysponuje jeszcze 
przestarzałymi cykliniarkami 
bębnowymi na papier cięty 
„z metra”, które amatorowi 
mogą przysporzyć kłopotów. 
Lepsze i bezpieczniejsze 
są cykliniarki walcowe lub 
taśmowe – papier ścierny 
ma postać zamkniętego 
pierścienia. Dobrze jest wybrać 
model planetarny operujący 
materiałem ściernym w formie 
krążków mocowanych na 
rzepy. Pozwoli on na dotarcie 
do trudno dostępnych miejsc, 
a także zmniejsza zagrożenie 
powstania miejscowym 
wgłębień, spowodowanych 
nieostrożną obsługą lub złym 
stanem technicznym sprzętu. 
Pamiętajmy, że cykliniarka 
waży niekiedy ponad 70 kg. Ma 
to szczególne znacznie, np. gdy 
musimy ją wnieść na piętro.
Uwaga! W wypożyczalni 
powinniśmy przejść szkolenie 
w zakresie obsługi konkretnego 
modelu, zwłaszcza odnośnie 
koniecznych regulacji, wymiany 
papieru czy zasad prowadzenia 
maszyny.

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot



OSWAJAMY REMONT
     naprawy i konserwacja

44  zima 2018

ale i tak bardziej wygodna niż ręczne 
szlifowanie z  użyciem uchwytu do 
papieru.

LIKWIDACJA USZKODZEŃ
Przed ostatnim cyklinowaniem szpa-
chlujemy usterki, które nie zniknęły 
po szlifowaniu. Ubytki do 2 mm sze-
rokości oraz szpary między klepkami 
wypełniamy szpachlówką przygoto-
waną z  pyłu drzewnego z  ostatniego 
cyklinowania i  lakieru lub specjal-
nego preparatu. Masa powinna mieć 
gęstość masła. Rozprowadzamy ją 
szpachlą parkieciarską. Najczęściej 
szczeliny wypełniamy w 2-3 cyklach, 
a  zaszpachlowaną powierzchnię zo-
stawiamy do stwardnienia.

OSTATECZNE WYGŁADZANIE
Do ostatniego szlifowania używamy 
papieru ściernego o  granulacji 100- 
-120. Pamiętajmy, że kierunek prowa-
dzenia cykliniarki ma wpływ na wy-
gląd posadzki. Przy układach w  jo-
dełkę urządzenie przesuwamy sko-
śne do deszczułek (w linii wierzchoł-
ków złączy), aby wszystkie elementy 
miały równomierny odcień. Przy pro-
wadzeniu wzdłuż jednego rzędu kle-

pek i  poprzecznie względem dru-
giego, uzyskamy efekt zmiennych od-
cieni – jaśniejszego modułu szlifowa-
nego wzdłużnie i ciemniejszego przy 
kierunku poprzecznym.

LAKIEROWANIE 
I OLEJOWANIE
Po dokładnym odkurzeniu posadzki  
nakładamy lakier lub olej. Przed la-
kierowaniem aplikujemy podkład, 
który wnikając w drewno tworzy pod-
łoże pod wierzchnie warstwy pokry-
cia i  zapobiega jego ciemnieniu. Je-
śli chcemy zmienić odcień posadzki, 
może to posłużyć do jej koloryzowa-
nia. Podkład nakładamy wałkiem, 
wylewając go w  niewielkich propor-
cjach i równomiernie rozprowadzając. 
Po jego wyschnięciu nanosimy lakier 
– postępujemy tak samo jak w przy-
padku podkładu. Drugą warstwę na-
kładamy po stwardnieniu pierwszej 
– w  zależności od naszych wymagań 
i stanu powierzchni pierwszą warstwę 
możemy zmatowić. 
Olejowanie polega na wtarciu w struk-
turę drewna substancji oleistej, która 
konserwuje je i nadaje estetyczny wy-
gląd. Wykonując tę pracę ręcznie przy 
użyciu rakli, ruchem kolistym roz-
prowadzamy wylaną porcję oleju. Do 
ostatecznego wykończenia używamy 
mopa z padem, który nie pozostawia 

włókien. Dużo łatwiej wykonać ole-
jowanie maszyną tarczową z  zamo-
cowanym padem, która rozprowa-
dza i wciera olej, zapewniając równo-
mierne nasycenie całej posadzki.
Przed naniesieniem lakieru czy oleju 
zróbmy próbę na mało widocznym 
fragmencie posadzki, gdyż poszcze-
gólne gatunki drewna różnie reagują 
na chemię podłogową.

MATOWIENIE PARKIETU
Matowanie powierzchni wstępnie po-
lakierowanej ma na celu usunięcie 
ewentualnej szorstkości. Zabieg ten 
przeprowadzamy szlifierką tarczową 
z siatką ścierną o granulacji 120-150. 
Przydatne są także niektóre modele 
cykliniarek planetarnych. 
Również na powierzchniach olejo-
wanych szlifowanie drobnoziarnistą 
siatką ścierną zagwarantuje wysoką 
jakość wykończenia. Przy mniejszych 
powierzchniach można użyć polerek 
ręcznych lub specjalnych froterek.

LISTWY PRZYPODŁOGOWE
Stare cokoły w formie ćwierćwałków,  
jeśli są w dobrym stanie, możemy od-
nowić i np. przykleić do ściany. Naj-
częściej jednak montuje się nowe li-
stwy z  PVC, materiałów drewnopo-
chodnych okleinowanych folią, for-
nirem albo z litego drewna. 

Wymiana klepek
Jeśli na podłodze jest kilka luźnych klepek, warto spróbować je wkleić. 
Gdy mamy zapasowe, przed przyklejeniem przygotujmy je do lakierowania 
lub olejowania – oszlifujmy kilkoma grubościami papieru ściernego 
(ostatni powinien mieć granulację 100). Stare zaś oczyszczamy z resztek 
kleju szpachelką lub papierem ściernym. To samo robimy z krawędziami 
deszczółek sąsiadujących z ubytkiem. Następnie usuwamy resztki kleju 
z podłoża i odkurzamy je. Nakładamy na wylewkę i spód klepki cienką 
warstwę kleju poliuretanowego i mocno dociskamy, wycierając nadmiar kleju.
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PRZED MALOWANIEM POMIESZCZEŃ – ZARÓWNO W NOWO WYKAŃCZANYM 
DOMU, JAK I REMONTOWANYM – NALEŻY ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAĆ  
ŚCIANY I SUFITY. SŁUŻĄ DO TEGO GRUNTY I FARBY PODKŁADOWE. CZYM SIĘ 
RÓŻNIĄ I KIEDY JE STOSOWAĆ?

AUTOR TEKSTU: Paweł Siemieniuk

GRUNTOWAĆ
Zdecydowanie 

Gruntowanie jest czynnością 
przygotowawczą w  bar-
dzo wielu pracach wykoń-

czeniowych. Polega na nasączeniu 
ścian czy sufitów odpowiednim pre-
paratem. Ma za zadanie wzmocnić 
i  wyrównać podłoże, wyrównać jego 
chłonność, związać luźne cząsteczki 

znajdujące się w nim, a także popra-
wić przyczepność farby nawierzch-
niowej. Najczęściej zabieg ten prze-
prowadzamy w  przypadku nowych 
ścian i  sufitów lub remontowanych, 
ale będących w nie najlepszym stanie 
technicznym. Gruntowanie świetnie 
przygotowuje powierzchnie nie tylko 

do położenia farb, ale  także innych 
rodzajów wykończeń, np. tapet, pły-
tek ceramicznych i kamiennych oraz 
tynków strukturalnych.
Nie rezygnujmy z  gruntowania. Po-
minięcie tego mało skomplikowa-
nego etapu może w  przyszłości prowa-
dzić do łuszczenia i pękania  podłoża. 
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Jest to tylko pozorna oszczędność. 
Przed ponownym pomalowaniem bę-
dziemy musieli zerwać wszystkie po-
włoki malarskie do „żywego” podłoża, 
a następnie naprawić je po skrobaniu 
– zagruntować i ponownie pomalować.  

PREPARATY GRUNTUJĄCE
Do przygotowania powierzchni przed 
malowaniem służą grunty i  farby 
podkładowe (gruntujące). Każdy 
z  tych produktów przeznaczony jest 
do innego podłoża. To, czy zastosu-
jemy grunt, czy farbę podkładową za-
leży od rodzaju i stanu powierzchni, 
na których będziemy pracować, 
a  także zakresu prac.
Zastosowanie preparatów gruntu-
jących to oszczędność pieniędzy 
oraz czasu. Dzięki ich użyciu unik-
niemy problemów podczas nanosze-
nie farby oraz w trakcie użytkowania 
pomieszczenia.   

KIEDY STOSOWAĆ GRUNT?
Grunty (preparaty dyspersyjne, po-
tocznie nazywane gruntami wod-
nymi) najczęściej wykorzystuje się 
na nowe ściany i sufity wykończone 
materiałami o  wysokiej chłonności, 
np. tynki gipsowe. Ich użycie na su-

rowych  powierzchniach gipsowych 
zabezpieczy farbę nawierzchniową 
przed nierównym wysychaniem (na 
ścianie nie pojawią się smugi czy 
przebarwienia), wzmocni podłoże 
i  ograniczy pylistość nowych tyn-
ków. Zastosowanie gruntu pozwoli 
również uzyskać jednakowy kolor 
powierzchni płyt gipsowo-kartono-
wych – przed gruntowaniem płyty 
nie są białe jak szpachla na łącze-
niach i wkrętach, przez co efekt de-
koracyjny również w tych miejscach 
może się różnić.
Grunty należy stosować także 
w  przypadku odnawianych ścian, 
jeśli są one w  bardzo złym stanie, 
np. obsypuje się stary tynk. Prepa-
rat wnikając w podłoże, wiąże luźne 
cząstki, wzmacniając i ujednolicając 
powierzchnię. Efektem jest równo-
miernie wchłanianie farby. Ponadto 
preparaty gruntujące ułatwiają na-
kładanie kolejnych warstw i zmniej-
szają zużycie farby nawierzchniowej, 
oszczędzając czas oraz zmniejszając 
koszt remontu.
Natomiast zastosowanie gruntu pod 
farbę nie jest zalecane, gdy mamy 
do czynienia z  już malowanymi po-
wierzchniami – preparat nie przenik-

nie przez istniejącą powłokę tylko 
osiądzie na powierzchni ściany.  
Grunty to preparaty bezbarwne. Mo-
żemy je kupić jako gotowe, przygoto-
wane od razu do użycia wyroby lub 
w  postaci koncentratów, które roz-
cieńczamy z wodą (w proporcji zale-
canej przez producenta). Nie należy 
pozostawiać rozdrobnionego prepa-
ratu na dłuższy czas, by nie dopuścić 
do mikrobiologicznego skażenia.

A KIEDY FARBĘ 
PODKŁADOWĄ?
Głównym zadaniem farb podkłado-
wych jest ograniczenie wchłaniania 
przez podłoże farb nawierzchniowych, 
co przekłada się na mniejsze 

Koniecznie sprawdź 
przed malowaniem!
Aby sprawdzić chłonność ściany, 
wystarczy, że przetrzemy ją 
mokrą gąbką. Woda wsiąkająca 
w powierzchnię oznacza wysoką 
chłonność podłoża. W takich 
przypadkach powinniśmy 
koniecznie przystąpić do 
gruntowania, aby wyrównać 
chłonność powierzchni przed 
malowaniem.

DOBRANE DO ŚCIANY I PODŁOGI

Preparaty 
wzmacniające...
Sklejają i wzmacniają 
podłoże, Gruntów 
wzmacniających używa 
się przed malowaniem 
albo klejeniem tapet 
na powierzchnie 
szpachlowane lub 
wcześniej malowane 
wodnymi dyspersyjnymi 
farbami. 

...czy 
penetrujące?
Przesiąkają w głąb 
podłoża i wzmacniają 
całą jego powierzchnię. 
Używane są do mało 
porowatych i wsiąkających 
powierzchni, np. płyt 
gipsowo-kartonowych, 
cegieł, oraz przed 
nakładaniem tynku 
lub kleju do płytek 
na powierzchnie 
grubowarstwowe.

Jak rozpoznać dobry 
grunt?
Grunt głęboko penetrujący jest 
transparentnym, najwyżej lekko 
mętnym roztworem, natomiast 
grunt wzmacniający jest białym 
płynem podobnym do mleka. 
Preparat gruntujący o dobrych 
parametrach użytkowych, 
niezależnie, czy jest to grunt 
głęboko penetrujący, czy 
wzmacniający, powinien 
zawierać co najmniej od 10 do 
12% stałych cząstek wiążących. 

Kiedy grunt 
sczepny?
Podłoża, szczególnie trudne 
do malowania, np. pokryte  
wcześniej farbami o znacznym 
połysku (emaliami), należy 
zagruntować preparatem, 
który „stępi” nieco 
powierzchnię oraz zwiększy 
w efekcie przyczepność farby 
kryjącej. Takie właściwości 
ma grunt szczepny. Chroni 
on także nową warstwę 
przed niekorzystnym 
oddziaływaniem podłoża.
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ich zużycie. Ważne jest także sku-
teczne odcięcie się kolorystyczne 
od poprzedniej powłoki. Farby 
 podkładowe polecane są podczas 
drobnych zmian, np. przy przemalo-
waniu. W przeciwieństwie do gruntów 
są zabarwione – najczęściej na biało 
– w ten sposób ujednolicają kolor pod-
łoża. Sprawdzą się, gdy zmieniamy 
kolor z  intensywnego na jaśniejszy 
– dzięki użyciu farby podkładowej nie 
musimy stosować kilku warstw farby 
dekoracyjnej, znacznie droższej od 
preparatu gruntującego. Natomiast 
nie są zalecane do stosowania na po-
wierzchniach, które są w  kiepskim 
stanie, gdyż nie zespalają rozkrusza-
jących się powierzchni starych ścian. 
Farby podkładowe zabezpieczają po-
wierzchnię tak, by z  łatwością na-
łożyć nowy kolor. Dzięki ich uży-
ciu uzyskamy jednolite, pozbawione 
smug pokrycie przy stosunkowo nie-
wielkim zużyciu farby.

ZAKUP KONTROLOWANY
Zarówno preparaty gruntujące, jak 
i  farby podkładowe mają wiele od-
mian. Zanim więc kupimy preparat, 
zapoznajmy się z  opisami na etykie-
tach. Co ważne, im bardziej znisz-
czona i  wymagająca powierzchnia, 
tym silniejszych środków powinni-

śmy użyć. Pamiętajmy także, by za-
stosować środek przeznaczony do 
materiałów, na których będziemy pra-
cować. Inny preparat nakładamy na 
beton, różne typy tynków, a  inny na 
płyty gipsowo-kartonowe – informa-
cje na ten temat znajdują się na opa-
kowaniu. I chociaż na rynku dostępne 
są produkty uniwersalne, przezna-
czone pod każdy materiał wykończe-
niowy, to preparat gruntujący warto 
także dobrać do rodzaju produktu, ja-
kim będziemy ostatecznie wykańczać 
ściany. Jest to szczególnie ważne, gdy 
powierzchnie narażone są na przeno-
szenie zabrudzeń z warstw podłoża.

JAK NAKŁADAĆ
Preparaty gruntujące na powierzch-
nie nakłada się za pomocą wałka lub 
pędzla malarskiego. Pracę rozpoczy-
namy od naroży ścian i wykonując ru-
chy góra-dół, przesuwamy się w lewo 
lub prawo. Aby uniknąć smug, ostatni 
ruch powinniśmy wykonać z  góry 
na dół. Często wystarczy jedna war-
stwa. Chociaż szczególne chłonne po-
wierzchnie wymagają niekiedy zasto-
sowania dwóch warstw. Przed podję-
ciem kolejnych prac wykończenio-
wych należy poczekać, aż pierwsza 
warstwa wyschnie (stosujmy się do 
zaleceń producenta). Oczywiście pre-

paraty gruntujące nakładamy na czy-
ste (bez tłustych plam, a  także sku-
pisk pleśni), pozbawione luźnych czą-
stek, odspajającej się starej farby czy 
resztek tapety powierzchnie. Tempe-
ratura panująca w pomieszczeniu po-
winna wynosić minimum 10°C.   
Uważajmy, by nie nałożyć zbyt du-
żej ilości preparatu, gdyż wtedy może 
wystąpić zjawisko tzw. szkliwienia. 
Polega ono na tym, że grunt, który 
nie wchłonął się w  ścianę „lśni”, co 
jest widoczne szczególnie pod świa-
tło. Miejsca takie trudno jest pomalo-
wać czy w innych sposób wykończyć. 
W  takich sytuacjach warto użyć tzw. 
gruntu sczepnego z zawartością drob-
nego piasku kwarcowego, co pozwoli 
poprawić szorstkość i  przyczepność 
ściany. „Zeszklony” na powierzchni 
grunt można też usuwać mechanicz-
nie. Musimy jednak liczyć się z uszko-
dzeniem tynku i potrzebą jego popra-
wienia przed malowaniem (np. z wy-
korzystaniem gładzi).
Uwaga! Każdorazowo powinniśmy się 
kierować zaleceniami producenta za-
wartymi w  karcie technicznej pro-
duktu. Znajdziemy w niej podpowie-
dzi, jaki wyrób należy zastosować 
w danej sytuacji oraz jaki produkt bę-
dzie kompatybilny z  wybraną przez 
nas farbą.

Przygotowanie odnawianego podłoża
Przed malowaniem odnawianego już kiedyś podłoża należy dokładnie sprawdzić stan starych powłok. Można 
to zrobić za pomocą kilku łatwych testów. Test suchej dłoni – energicznym ruchem pocieramy ścianę dłonią 
i sprawdzamy, czy zostaną na niej ślady. Drobinki starej warstwy mogą świadczyć o jej skredowaniu i wymagane 
będzie użycie impregnatu gruntującego. Jest to o tyle ważne, że farba położona na niezabezpieczonym podłożu 
szybko zacznie od niego odchodzić. Nacinanie – za pomocą tego testu sprawdzamy przyczepność powierzchni. 
Nacinamy powłoki w postaci krzyżujących się pionowych i poziomych linii. Odstępy między liniami nie powinny 
przekraczać 5 mm. Następnie na powstałą kratkę przyczepiamy taśmę malarską. Energicznym ruchem zrywamy 
ją i sprawdzamy, czy nie zostały na niej kawałki starych powłok. Jeśli tak, to trzeba zeskrobać starą farbę 
metalową szpachelką.
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Wielki powrót
AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

ABAŻURA

NIC NIE STWORZY TAK PRZYTULNEGO I DOMOWEGO 
KLIMATU, JAK NASTROJOWE LAMPY. DO ŁASK 
WRACAJĄ TE Z ABAŻURAMI WYKONANYMI Z TKANIN.   

A bażury to osłony na lampy wy-
korzystywane do niewielkich 
lampek nocnych, lamp podłogo-

wych i wiszących. Wykonane w całości 
z tkanin lub jedynie pokryte nimi dają 
lekko przytłumione światło, tworzące 
atmosferę spokoju i ukojenia. Tkanina 
przepuszcza promienie świetlne w nie-
zwykle subtelny i  delikatny sposób. 
Takie światło nie jest ostre i  nie razi 
w oczy, staje się bardziej miękkie i przy-
tulne. Jest to idealny rodzaj oświetlenia 

do pomieszczeń, w których zależy nam 
na spokojnej atmosferze sprzyjającej 
relaksowi, dlatego chętnie korzystamy 
z  niego przede wszystkim w  sypial-
niach, pokojach dziecięcych oraz biblio-
tekach i gabinetach, a gdy zależy nam 
na zbudowaniu nastrojowego wnętrza, 
również w pokojach dziennych. 

STYLOWE WYBORY
Oferta rynkowa abażurów tkani-
nowych jest dzisiaj bardzo bogata 
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–  oprócz przykładów nowoczesnego 
designu możemy sięgnąć po trady-
cyjne formy osłon. Jeśli stawiamy na 
styl klasyczny wnętrza, lampy z tka-
ninowymi abażurami są jak najbar-
dziej trafnym wyborem. Na rynku 
dostępne są modele tradycyjne, do-
skonałe do wnętrz urządzonych kla-
sycznie, w  których uzupełnią ele-
ganckie drewniane meble i  długie, 
lejące się zasłony wiszące w oknach. 
Wielbiciele retro łatwo kupią mo-
dele będące replikami tradycyjnych 
abażurów wiktoriańskich o formach 
sięgających czasu wynalezienia ża-
rówki, kiedy to osłony wykonane ze 
szlachetnych tkanin filtrowały jej 
zbyt mocne dla oczu światło. Moda 
na abażury z lekkich tkanin zawitała 
również wraz ze spopularyzowaniem 
się jednego z trendów wnętrzarskich 
za oceanu. W  stylu Humpton – tak 
nazywa się sposób urządzania ame-
rykańskich domów wakacyjnych 
– lampy stołowe i podłogowe najczę-
ściej występujące w  parach lub ca-
łych „rodzinach” są obowiązkowym 
elementem tych aranżacji. Modele 
o  bogatych w  formie podstawach 
szklanych, ceramicznych lub meta-
lowych zdobią obszerne abażury wy-
konane z  jasnych, jednolitych kolo-
rystycznie tkanin. Lampy, najczę-
ściej o  drewnianych podstawach, 
z  abażurami wykonanymi z  tkanin 
w barwne malowane lub haftowane 
kwiaty są z  kolei wyróżnikiem sty-
lów rustykalnych: prowansalskiego 
czy polskiego neofolk. Klasyczna 
lampa z abażurem to także ciekawy 
motyw we wnętrzu nowoczesnym. 
Taki detal stanowi czasami zaskaku-
jący element dekoracji, który kon-
trastuje z  pozostałymi, nowocze-
snymi elementami aranżacji. Na-
strojowa lampa na nowoczesnej ko-
modzie o minimalistycznej formie to 

efektowna kompozycja, która spra-
wia, że wnętrze nabiera zupełnie no-
wego wyrazu i staje się jeszcze bar-
dziej eleganckie. 

PODSTAWA
TEŻ WAŻNA  
Kiedyś abażury z tkanin były zare-
zerwowane do lamp o klasycznych 
podstawach, drewnianych lub mo-
siężnych. Dzisiaj znaleźć je można 
także w  nowoczesnych lampach 
o  prostym minimali-
stycznym designie. 
Połączenia meta-
lowej czy szkla-
nej podsta- 
wy z lekkim 
abażurem 
są efektowne 
i  doskonale odnaj-
dują się w  nowo-
czesnych przestrze-
niach. Do współcze-
snych, często nieco 
surowych wnętrz 
wprowadzają odro-
binę przytulnego 
ciepła, nie odbiega-
jąc zbytnio od prze-
wodniej stylistyki. 
Jest to bardzo dobre 
rozwiązanie dla osób 
ceniących zarówno 
domową atmosferę, 
jak i współczesny 
design. 

KOLOR ABAŻURA 
A ZADANIA 
FUNKCJONALNE 
Abażur to klosz do lampy, którego 
głównym zadaniem jest osłanianie 
źródła światła, co ma tłumić jego zbyt 
jaskrawe strumienie. To, na ile aba-
żur tłumi światło, a  co za tym idzie 
–  nadaje też odpowiedni charak-
ter danemu wnętrzu – zależy w  du-
żej mierze od jego koloru i materiału. 
Dobór kolorów w  przypadku 

ABAŻURY Z TKANIN 
DELIKATNIE FILTRUJĄ 

ŚWIATŁO,
ZMNIEJSZAJĄC 

JEGO NATĘŻENIE 
I OGRANICZAJĄC 

ZASIĘG.
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abażura jest niezwykle ważny, po-
nieważ to one decydują o  tym, w  ja-
kim stopniu klosz będzie przepusz-
czał światło. Możemy postawić na ja-
sne barwy, które świetnie wpasują 
się w  charakter minimalistycznych 
wnętrz, a  ponadto zapewnią lekkie 
i  optycznie powiększające pomiesz-
czenie światło. Jeśli mamy ściany 
w kolorze szarości, to oprócz oczywi-
stych bieli i  czerni doskonale spraw-
dzą się abażury w  kolorze beżowym 
oraz taupe. Te w  ciemniejszych bar-
wach, np. takich jak czerwień, prze-
puszczają mniej światła, ale wprowa-
dzają do wnętrza intymny i nieco ta-
jemniczy charakter. Świetnie spraw-
dzają się zarówno w  ciemniejszych 
pomieszczeniach, jak i tych nieco ja-
śniejszych, gdzie stanowią ciekawy 

kontrast. Żywe kolory, takie jak żółty 
czy zielony, przyciągają wzrok i  po-
zytywnie wpływają na odbiór wnę-
trza, otulając je kolorową poświatą. 
Abażury wykonane z  ciemnych tka-
nin, np. czernie i głębokie brązy, słabo 
rozpraszają światło. Efekt będzie ra-
czej dekoracyjny, ponieważ światło 
będzie skierowane góra-dół. Na to-
pie są abażury wykonane z tworzywa 
sztucznego i pokryte tkaninami, któ-
rych spód pomalowano na kolor złoty. 
Mimo ciemnego z zewnątrz abażura, 
złote wnętrze odbija światło, delikat-
nie je rozpraszając.

ASPEKTY PRAKTYCZNE
W  doborze rozmiaru odpowiedniego 
abażura do lampy jedną z decydują-
cych ról odgrywa załącznik światła. 

Jeśli nie jest on zamontowany na ka-
blu, powinniśmy zwróćmy uwagę na 
to, by nie było konieczne dalekie się-
ganie do niego ręką. Powinniśmy też 
mieć na względzie rodzaj lampy, jaką 
chcemy zakryć abażurem. Najwięk-
sze klosze zastosujemy w przypadku 
lamp wiszących i podłogowych, które 
powinny dokładnie zasłaniać ża-
rówkę. Nieco mniejsze w przypadku 
lamp, które ustawiamy na biurku czy 
szafce nocnej. 
Dla lamp z  abażurami, szczególnie 
tych typowo dekoracyjnych, nie po-
winniśmy stosować źródeł światła 
o  zbyt dużej mocy. Strumień powi-
nien być ciepły i  relaksujący. W mo-
delach takich wykorzystuje się naj-
częściej dwa rodzaje żarówek: o gwin-
tach E14 oraz E27.

KSZTAŁT ABAŻURA A EFEKTY ŚWIETLNE

W kształcie stożka
Dzięki znacząco poszerzającej 
się średnicy abażura ku dołowi, 
wydostające się spod niego światło 
ma dość szeroki promień – sprawdzi 
się więc np. przy czytaniu. Kilka takich 
lamp we wnętrzu tworzy efektowne 
„wyspy świetlne”, budujące klimat. 

Cylindryczny 
Ma owalny kształt – przypominający 
cylinder. Światło rozchodzi się 
równomiernie, kierując się prostym 
strumieniem zarówno ku dołowi, jak 
i górze. Gdy jest wykonany z lekkiej, 
prześwitującej tkaniny, dodatkowo  
daje również delikatne światło 
rozproszone. 

Klasyczny
Ma nieznacznie mniejszą średnicę górną 
niż dolną, więc światło skierowane do 
dołu ma mniejszy zasięg. Wydłużony 
kształt sprawia, że jest doskonałym 
rozwiązaniem do lamp podłogowych, 
sprawdzi się też w lampach stołowych, 
optycznie je podwyższając.
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MIESZKAĆ Z KLASĄ
     szkoła aranżacji

FIGURY GEOMETRYCZNE TO NIE TYLKO BOHATEROWIE MATEMATYCZNYCH 
ZADAŃ, ALE TEŻ DESENIE, KTÓRE PRZESZŁY DO KLASYKI DESIGNU, SPRAWDZAJĄ 
SIĘ W ARANŻACJACH ZGODNYCH Z NAJNOWSZYMI TRENDAMI WNĘTRZARSKIMI.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Geometria zawsze
NA CZASIE
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Szeroko pojęte motywy geome-
tryczne są zazwyczaj bardzo 
wyraziste, dlatego też potra-

fią nadać wnętrzom charakteru. Ich 
różnorodność wzornicza i  materia-
łowa sprawia, że doskonale spraw-
dzą się w  każdej aranżacji. Zdołają 
ubarwić i  ożywić nawet najnudniej-
szą stylizację. Detale i  elementy wy-
posażenia z  deseniem w  linie zesta-
wione w paski lub kratkę czy zygzaki 
przez swoją wyrazistość są zawsze do-
strzegane – zauważamy je nawet, gdy 
są delikatne, zaznaczone jedynie fak-
turą materiału. Czerpmy więc radość 
z wzorów inspirowanych geometrią! 

Z HISTORIĄ W TLE
Do niedawna stosowano je z  umia-
rem, dzisiaj kolorowy geometryczny 
mix to trend obecny nie tylko w mo-
dzie odzieżowej – mieszanki rombów, 
kół, elips czy linii prostych w postaci 
pasków są mile widziane w modnych 
stylizacjach. Przywodzą skojarze-
nia ze starożytnymi Rzymem i  Gre-
cją czy art déco i op-artem. Są także 
bliskie rustykowi – w  zbudowanym 
z różnych elementów miszmaszu mo-
żemy bowiem poczuć się jak w Portu-
galii czy Maroku, gdzie ich zestawie-
nia na płytkach ceramicznych lub ce-
mentowych są znane od wieków. Koła, 
romby, trójkąty czy kwadraty budują 
rytmiczny, a  zarazem usystematyzo-
wany wzór ceniony w stylizacjach in-
dustrialnych, minimalistycznych czy 
bliskich art déco. 

LINIE W PIONIE 
LUB POZIOMIE
Paski to wzór klasyczny znany ze sty-
lów historycznych. Ten deseń często 
stosujemy, gdy chcemy poprawić pro-
porcje jakiegoś pomieszczenia czy też 
aneksu. Chętnie po niego sięgamy 
na ścianie, by podwyższyć lub obni-
żyć wnętrze. Zastosowane w  pionie 
zawsze je podwyższą, co warto wy-
korzystać w  niewysokim mieszka-
niu. Użyte w poziomie doskonale po-
szerzą wąską kuchnię, łazienkę czy 
korytarz. By osiągnąć efekt zmian 
optycznych, wystarczy je zastosować 
na jednej ścianie, tej która będzie naj-
bardziej przyciągała wzrok i  będzie 
dobrze widoczna tuż po wejściu do 
pomieszczenia. Decydując się na po-
szerzenie w ten sposób wnętrza, paski 
poziome stosujemy na krótszej ścia-
nie. Uzyskanie na ścianie tego efektu 
jest możliwe za pomocą wielu mate-
riałów. Najłatwiej będzie zastosować 
tapety, które mogą zastąpić naklejki, 
jednak wzorem polskiego malarza 
Leona Tarasewicza można też poku-
sić się o wykreowanie pasków na ścia-
nie za pomocą farb – zebra, łowickie? 
Inspiracji możemy szukać nie tylko 
w  naturze czy folklorze. Do dyspo-
zycji mamy także płytki ceramiczne 
z  wzorem pasków. Można też stwo-
rzyć swoją pasiastą ścianę  z  różno-
kolorowych płytek ceramicznych czy 
kamiennych lub klinkierowych. 
Jeśli zdecydujemy się na podłogę 
w paski, najłatwiej wybrać dywan 

Stylowa krata
Wpływ na szybkie oswojenie kratki 
w designie wnętrzarskim miało jej 
głębokie osadzenie we wzornictwie 
tkanin ubraniowych. Szkockie kitle we 
wzorze tartanu tworzą powtarzalną 
kratkę pod kątem prostym. Każdy klan 
ma własny zestaw kolorów i wymiary 
elementów. Z Wysp Brytyjskich 
pochodzi też pepitka – drobna nieco 
złamana kratka z przesunięciem. 
Tradycyjna ma biało-czarne pola, ale 
występuje też w innych wariantach 
kolorystycznych. Z Brytanii pochodzi 
też Burberry. To elegancka kratka 
utworzona na beżowym tle z czerwono-
biało-czarnych pasów. Inne popularne 
wzory to dwukolorowa kratka 
windowpane oraz bezpretensjonalna 
Vichy utworzona z kolorowych pasków 
na białym tle.
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z tym motywem. Szczególnie na cza-
sie są te o  wyrazistych wzorach, na 
przykład inspirowane motywami lu-
dowymi. Producenci oferują również 
wykładziny podłogowe naśladujące 
to wzornictwo. Trwały efekt pasków 
oddziałujących na poprawę proporcji 
wnętrza daje ułożenie dyli podłogo-
wych lub parkietu czy paneli z  wzo-
rem deski pokładowej.

DETAL W PASKI
To przede wszystkim tapicerowane 
meble. Obite zarówno subtelnymi pa-
siastymi tkaninami, jak i  w  bardziej 
zdecydowanej kolorystyce. Chętnie 
sięgamy po fotele, krzesła, kanapy 
wykończone biało-zielonymi, biało-
niebieskimi czy biało-beżowymi ma-
teriałami. To klasyka wyposażenia 

wnętrz, która doskonale pasuje jako 
obicie tradycyjnych, stylowych me-
bli, jak i tych nowoczesnych. Fotel czy 
kanapa w paski doda charakteru każ-
demu wnętrzu. Coraz częściej można 
też spotkać komody, szafki, biurka 
lub konsole w paski. Nic też nie stoi 
na przeszkodzie, byśmy  sami wy-
kreowali tak wykończone meble. Do-
dadzą oryginalności pokojowi nasto-
latka, strefie wejścia czy sypialni. Pa-
ski to także design przynależny tkani-
nom zasłonowym, obrusom, pledom, 
narzutom, bieliźnie pościelowej i de-
koracyjnym poszwom na poduszki. 
To dodatki, które są przypisane styli-
zacjom marynistycznym, klasycznym 
czy choćby eklektycznym. Każdą sty-
lizację ożywią oraz unowocześnią por-
celana i  ceramika w  paski: wazony, 

wazy, pojemniki kuchenne, kubeczki, 
a  nawet cała zastawa stołowa. Dyna-
mikę wzoru wyciszą bazowe, wtedy 
już monokolorystyczne elementy 
wnętrza. Paski doskonale wyglądają 
także w towarzystwie wzorów roślin-
nych: kwiatowych, liściastych, a  też 
w zestawieniu z zygzakami, grochami 
i kratką.

KRATKA BEZ OGRANICZEŃ
Wzór kratki to nic innego jak krzy-
żujące się pod kątem – najczęściej 
prostym – linie lub różne formy pro-
stokątów, a  więc także kwadratów 
oraz rombów („kopnięty” prostokąt). 
W  przeciwieństwie do pasów kratka 
w aranżacji wnętrz nie może poszczy-
cić się zbyt długą tradycją, bo sięga 
ona jedynie do lat pięćdziesiątych 

WYRAZISTE WZORY 
GEOMETRYCZNE MOGĄ 

NIEKIEDY OKAZAĆ 
SIĘ ZBYT MĘCZĄCE, 

WÓWCZAS DOBRYM 
ROZWIĄZANIEM 

BĘDZIE ICH 
POWIĄZANIE Z MONO- 

KOLORYSTYCZNYMI, 
GŁADKIMI ELEMENTAMI 

BAZOWYMI LUB 
UZUPEŁNIAJĄCYMI.
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GEOMETRIA W INNYCH WARIANTACH
Na bazie trójkąta
Motyw trójkąta oraz brył 
geometrycznych na jego bazie należy 
do najbardziej wyrazistych wzorów 
geometrycznych, a jednocześnie 
można go zaliczyć do tych najmniej 
wyeksploatowanych, chociaż był 
on wykorzystywany już w okresie 
modernizmu, kiedy to inspiracją były 
piramidy (fascynacja choćby Egiptem) 
oraz architektura amerykańska. Wzór 
trójkąta jest nie tylko świeży, ale również 
bardzo dynamiczny, dzięki czemu 
doskonale służy ożywieniu aranżacji 
wnętrza. Warto po niego sięgać 

Koło i elipsa
Chyba największe triumfy motywy bliskie kołu 
święciły w końcówce lat 50. i w 60. XX wieku, 
kiedy to królował op-art. Oczywiście korzenie 
designu inspirowanego kołem, kulą czy elipsą są 
głębsze. Można tu przywołać choćby twórczość 
bliską kubizmowi, a nawet surrealizmowi. Jeśli 
zdecydujemy się na wykorzystanie tego deseniu 
w aranżacji wnętrz, mamy możliwości bez liku! 
Szczególnie chętnie po elementy wyposażenia 
inspirowane figurami geometrycznymi powstałymi 
na bazie koła sięgamy aranżując wykończenie ścian. 
Duże pole do popisu daje użycie tapet. Przeniesiono 
na nie wzory charakterystyczne dla wizualizmu. 

choćby w stylizacjach bliskich minimalizmowi. 
O trójkącie nie zapominajmy także, decydując 
się na styl art déco. Sprawdza się także we 
wnętrzach urządzanych w stylu skandynawskim. 
Po motyw trójkąta warto sięgnąć, gdy chcemy 
uczynić mniej oczywistymi stylizacje klasyczne 
oraz eklektyczne. Jednak ze względu na dużą 
wyrazistość tego wzoru, nie nadużywajmy go 
w pomieszczeniach. Najlepszym wyborem 
będą dodatki czy elementy wyposażenia 
w postaci mebli z dekorem trójkąta – najczęściej 
bowiem deseń ten jest wykorzystywany przez 
projektantów tekstyliów oraz mebli. W takich 
kompozycjach ważne jest zgranie kolorystyczne 
wszystkich elementów. Decydując się na 
trójkąty w wariancie ściennym, ograniczmy 
się do jednej ściany lub kilku fragmentów 
ozdobionych tym motywem. 

Inspiracją są choćby białoczarne prace Bridget Riley na czele 
ze słynnym „Kołem przyspieszenia”. Do dyspozycji mamy 
również trójwymiarowe panele z tworzyw sztucznych z modnym 
motywem elipsy. Można się także pokusić o stworzenie 
własnej, autorskiej kompozycji ściennej z kołem w roli głównej. 
Wystarczy zestawić kilka luster różnej wielkości, by powstała 
wielowymiarowa malarska aranżacja. Motyw koła jest także 
oczywisty w projektowaniu mebli, szczególnie niektóre modele 
stołów są bliskie pierwowzorom geometrycznym.
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XX wieku, kiedy to materiały i  ele-
menty wyposażenia z  tym dekorem 
weszły na dobre do pomieszczeń.  
Występują one w  bardzo licznych 
wariantach stylistycznych. Powraca 
moda na rozwiązania bliskie op-ar-
towi, to design występujący w  po-
staci tapet, paneli lub płytek z wytło-
czonym wzorem kraty. Dekor kratki 
to także uniwersalna od stuleci sza-
chownica złożona z  białych i  czar-
nych pól – często elementów kamien-
nych ułożonych na podłogach. Dzi-
siaj różnokolorowy kraciasty deseń 
zdobi również liczne dywany inspiro-
wane wizualizmem, tartanem, windo-
wpane lub pepitką. Kratka ma także 
bardziej lekki wyraz w  postaci wzo-
rów tekstyliów. Chętnie sięgają po nią 
projektanci tkanin zasłonowych oraz 
obiciowych. Do dyspozycji mamy też 
wiele obrusów, pledów, koców, bieli-
zny pościelowej i  ściereczek. Motyw 
kratki ociepla, jak żaden inny, na-
dając wnętrzom domowy, przytulny 
charakter. Z  tych względów kratka 
jest wykorzystywana we wzornictwie 

opraw oświetleniowych oraz zastawy 
stołowej i  naczyń kuchennych. Na-
turalnym „środowiskiem” kratki są 
stylizacje  rustykalne. To dlatego, że 
także wiele kraciastych wzorów ma 
swoje korzenie na prowincji – takie 
pochodzenie ma choćby szkocki tar-
tan czy wzór Vichy, który również do-
skonale sprawdzi się w pokoju dzie-
cięcym oraz kuchni. Eleganckie de-
kory Burberry, windowpane lub pe-
pitka ożywią i  dodadzą charakteru 
wnętrzom minimalistycznym, indu-
strialnym czy klasycznym. 

ZYGZAKI NA CZASIE
Wzór szewron (chevron) na dobre 
wszedł do kanonu urządzania mod-
nych wnętrz. Tworzy go złamana 
najczęściej pod kątem 45° linia pro-
sta. Charakterystyczne różnokolo-
rowe zygzaki są już od lat znakiem 
rozpoznawczym odzieży firmy Mis-

soni. We wnętrzach początek kariery 
szewronu przypada na lata 20-40 
XX wieku, kiedy to królował moder-
nizm. Jednak to w  ciągu ostatniej 
dekady zygzak zaczął święcić praw-
dziwe triumfy. Podobnie jak inne 
wzory geometryczne nie jest przy-
pisany jednemu stylowi – w  zależ-
ności od zestawu kolorów i  rodzaju 
uzytych materiałow gości we wnę-
trzach loftowych, klasycznych czy 
skandynawskich. By być w zgodzie 
z  trendami, wystarczy kilka podu-
szek, pled, zasłony czy ręczniki lub 
kubeczki z wzorem szewron. 
Może on jednak na trwałe zagościć 
we wnętrzach naszego domu, na przy-
kład w postaci parkietu ułożonego we 
wzór jodełki francuskiej lub węgier-
skiej. Podłogę może też ożywić dywan 
z  tym motywem. Jeśli chcemy mieć 
szewron na ścianie, wybierzmy tapetę 
z tym deseniem. 
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ZA OKNEM PLUCHA, SYPIE 
ŚNIEG, WIEJE WIATR – ZIMA. TO 
DOSKONAŁY CZAS NA BŁOGIE 
ZATOPIENIE SIĘ W CIEKAWEJ 
LEKTURZE, NADROBIENIE 
ZALEGŁOŚCI KSIĄŻKOWYCH, 
SZUKANIE INSPIRACJI NA 
TWÓRCZE SEZONY, JAK WIOSNA 
I LATO, W MAGAZYNACH 
WNĘTRZARSKICH. JAK ZROBIĆ 
TO WYGODNIE?

AUTOR TEKSTU: Dominika Kucharska

ZACZYTANI
Zimowo
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Czytanie to miła odskocznia 
od powszedniości, wspa-
niały błogi relaks, a  jedno-

cześnie rozwijająca i  wzbogacająca 
nas przyjemność. Tradycje czytania 
warto kultywować w  domu, uczyć 
nasze dzieci, że to doskonały sposób 
na wyciszenie i  odreagowanie co-
dziennych trudów. 
Zima ze swoimi długimi, często nud-
nymi wieczorami to wspaniały czas, 
by wygospodarować w  domu prze-
strzeń na azyl czytelnika, gdzie bę-
dzie można odprężyć się i  zatopić 
w barwny świat książki.

NA RZECZ KOMFORTU 
I WYGODY
Jeśli czytanie ma być dla nas przy-
jemnością i  pozwolić na odprę-
żenie, warto zadbać o  wygodną 
oraz komfortową pozycję. Gdy sie-
dzimy z książką, ważne jest, by na-
sze plecy i  kark nie były napięte. 
Dlatego dobrze, na potrzeby od-
dawania się lekturze, zainwesto-
wać w  domu w  wygodny fotel lub 
sofę -–  koniecznie z  wysokim za-
główkiem i  głębokim siedziskiem, 
tak aby pozycja ciała była jak naj-
bardziej odciążona. Czytając w  głę-
bokim fotelu, mamy szansę oprzeć 
również ręcę, a także niekiedy poło-

żyć głowę na bok, szczególnie kiedy 
mamy w  zwyczaju w  trakcie czyta-
nia uciąć sobie krótką drzemkę.
Bardzo ważnym elementem, który 
podniesie nasz komfort wygody czy-
tania jest podnóżek. Coraz częściej 
eleganckie meble tapicerowane lub 

zestawy modułowe mają w  komple-
tach pufy lub podnóżki, które po-
zwalają nam unieść i  oprzeć nogi. 
Przy długim czytaniu w  pozycji sie-
dzącej możemy odczuwać dyskom-
fort, stopy zaczynają nam marz-
nąć, a czasem mrowić i drętwieć 
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z  powodu spowolnionego krążenia. 
Unikniemy tego właśnie dzięki 
ich oparciu na podnóżku. Odcią-
żone i  uniesione w  górę nogi dodat-
kowo rozluźniają plecy i cała pozycja 
staje się swobodniejsza, pozbawiona 
napięć.
Oczywiście warunkiem komforto-
wego czytania jest również odpowied-
nie światło. Dlatego stanowisko, które 
wybierzemy na ten typ odpoczynku, 
powinno być dobrze oświetlone. Zimą 
zmrok zapada bardzo szybko, zatem 
w sąsiedztwie fotela, sofy czy kanapy 
powinna znaleźć się lampa dająca cie-
płe, niedrażniące światło.

KOCE, PLEDY I WSZYSTKO 
POD RĘKĄ
Długotrwałe pozostawanie w  jednej 
pozycji może sprawić, że szybko bę-
dzie robić nam się chłodniej. Przytul-
nie i miło jest więc mieć na podorę-
dziu różnego rodzaju koce oraz pledy, 
a  także dodatkowe poduszki. Ocie-
plają one wizerunek miejca, w  któ-
rym oddajemy się relaksowi, czu-
jemy się dzięki nim przytulniej 
i w każdej chwili możemy zabezpie-
czyć się przed zmarznięciem. Nie za-
wsze mamy ochotę spędzać cały dzień 
w pościeli, ale korzystać z łóżka i ow-
szem. Wygodne lekkie kapy pozwolą 
na szybkie przykrycie łóżka, a dodat-
kowe cienkie np. polarowe kocyki 

na okrycie naszych nóg czy ramion.
W atmosferę czytania doskonale wpi-
suje się również gorąca kawa, czeko-
lada albo aromatyczna herbata. Aby 
czytało nam się wygodnie i  nic nie 
odrywało nas od lektury, warto przy-
gotować sobie ciepły napój „na wycią-
gnięcie ręki”. Sprawdzą się tu więc 
niewielkie stoliki, najlepiej w formie 
tacy na nóżkach tak zwane stoliki 
śniadaniowe. To rozwiązanie pozwala 
bezpiecznie i wygodnie zaaranżować 
pole odkładcze na łóżku, a nawet bez-
pośrednio na wysokości pasa – mo-
żemy czytać książkę, korzystać z lap-
topa i spożywać napoje jednocześnie 
bez obawy o stabilność.



Gazetownik 
obowiązkowo w kąciku 
czytelnika
Jednym elementów wyposażenia, 
które znacznie ułatwia 
przechowywanie gazet i czasopism, 
a jednocześnie wprowadza walor 
dekoracyjny może być dobrze dobrany 
estetyczny gazetownik. Codzienna 
prasa i kolorowe magazyny można 
przechowywać w należytym porządku 
niczym w segregatorze. W sklepach 
z wyposażeniem wnętrz i artykułami 
dekoracyjnymi znajdziemy czasami 
gazetowniki stanowiące integralny 
element mebla np. nocnego stolika, 
ławy czy regału. 

Gazetowniki 
mogą przybierać 
różne kształty, 
występować w wielu 
rodzajach, mogą być 
wykonane z naturalnych 
materiałów, jak drewno, 
wilklina, czy trawa 
morska, jak również ze 
stali, plastiku i z płyt 
meblowych. 

 REKLAMA 
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ELEGANCKIE I WYTRZYMAŁE BLATY, SZLACHETNE OKŁADZINY, PRAKTYCZNE 
POSADZKI – NOWOCZESNE SPIEKI KWARCOWE SZTURMEM ZDOBYWAJĄ RYNEK 
I WNĘTRZA POLSKICH DOMÓW. ZOBACZMY, JAKIE MAJĄ ZALETY.

jak porcelana

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

S pieki kwarcowe to mate-
riały ceramiczne mające nie  
tylko bardzo dobre właściwo-

ści użytkowe, ale również nowocze-
sny design. Są stosunkowo od nie-
dawna na polskim rynku, a już stały 
się ulubionym materiałem archi-
tektów i projektantów wnętrz. Pro-
jektanci firm produkujących spieki 
kwarcowe co roku wprowadzają 

nowe kolekcje płyt do oferty. Obec-
nie dostępnych jest kilkaset wzo-
rów imitujących naturalny kamień, 
drewno, metal, a nawet węgiel. Płyty 
odwzorowywują nie tylko rysunek 
poszczególnych materiałów, ale i ich 
fakturę. Parametry techniczne płyt 
sprawiają, że są one bardzo konku-
rencyjne względem innych materia-
łów wykończeniowych, w tym natu-

ralnego kamienia, szkła czy drewna. 
Z jednej strony spieki kwarcowe 
są niebywale trwałe i odporne na 
uszkodzenia, z drugiej zaś są bardzo 
cienkie i lekkie. Metr kwadratowy 
płyty waży zaledwie 8 kg, co w połą-
czeniu z oryginalnym wzornictwem 
i bogatą paletą kolorów sprawia, że 
mamy do czynienia z idealnym ma-
teriałem wykończeniowym.

OKŁADZINA
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NOWA GENERACJA 
OKŁADZIN CERAMICZNYCH
Ze względu na wysokie parametry 
techniczne i walory estetyczne ma-
teriał ten bywa nazywany również 
porcelaną techniczną. Spotykamy 
się też z  określeniem „płyty gre-
sowe typu slim”, które odnosi się do 
składu i grubości płyt. Spieki kwar-
cowe składają się wyłącznie z natu-
ralnych minerałów, takich jak pia-
sek kwarcowy, skały granitowe, iły 
łupkowe oraz pigmenty ceramiczne. 
Powstają w  procesie mielenia, pra-
sowania oraz wypiekania w specjal-
nych, hybrydowych piecach. Gra-
nulat z  powyższych surowców zo-
staje najpierw sprasowany. Następ-
nie stosowana jest innowacyjna 
technologia spiekania granulatu, 
który wypalany jest w  temperatu-
rze 1220oC. Dzięki temu płyty mają 
wyjątkowe właściwości, co powo-
duje, że są one absolutnie odporne 
na powstawanie plam lub zaryso-
wań. Dzięki tej metodzie powstają 
wielkoformatowe płyty, które są 
idealnie płaskie i  mogą być doci-
nane na konkretny wymiar z  bar-
dzo dużą dokładnością. Produkuje 
się płyty z  siatką z  włókna szkla-
nego wzmacniającą ich strukturę 
(zalecane na podłogi). Płyty ze spie-
ków kwarcowych są odporne na roz-
puszczalniki organiczne oraz nie-
organiczne, środki odkażające i de-
tergenty. Można je łatwo czyścić bez 
ryzyka uszkodzenia płyty czy od-
barwienia jej powierzchni. Dosko-
nale nadają się do kontaktu z żyw-
nością, ponieważ nie uwalniają pod 

wpływem wody żadnych substancji. 
Nie dopuszczają również do tworze-
nia się pleśni, bakterii i grzybów. 

ZASTOSOWANIE 
BEZ GRANIC 
Płyty wykonane ze spieku kwarco-
wego dostępne są w  rozmiarze na-
wet 324 x 162 cm przy jednoczesnej 
grubości od zaledwie 3 do 12 mm. 
Jest to materiał bardzo wytrzymały, 
który oprócz zastosowania w  wy-
kończeniu wnętrz stosowany jest 
m.in. jako okładzina elewacji bu-
dynków. We wnętrzach płyty ze spie-
ków kwarcowych mają bardzo sze-
roki wachlarz zastosowań. Mogą być 
używane jako wykończenie podłóg, 
ścian i  mebli. Bardzo często z  płyt 

z  tego materiału wykonywane są 
blaty kuchenne i  łazienkowe oraz 
parapety. Płyty są bardzo odporne 
na zarysowania, głębokie ściera-
nie i promieniowanie UV. Właściwo-
ści płyt pozostają niezmienne nawet 
przy intensywnej eksploatacji i czę-
stym czyszczeniu.

SPIEKI KWARCOWE SĄ 
DZISIAJ DOSKONAŁĄ 
ALTERNATYWĄ DLA 

NATURALNEGO 
KAMIENIA, KOMPOZYTU, 

GRESU I PŁYTEK 
CERAMICZNYCH. 
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MONTAŻ PŁYT ZE SPIEKU
Płytki o grubości od 3 do 6 mm są 
przeznaczone na ściany, zaś te grub-
sze można stosować zarówno na 
ściany, jak i posadzki. Producenci 
z reguły umieszczają informację 
na opakowaniu o możliwym miej-
scu wbudowania płytki. Jej spodnia 
część przeważnie pokryta jest siat-
ką z włókna szklanego, która znacz-
nie poprawia jej parametry tech-
niczne. Waga płytki wynosi 7-8 kg, 
co ułatwia obróbkę i cięcie. Aby jed-
nak blat kuchenny lub łazienkowy 
wykonany ze spieku był odporny na 
uszkodzenia, a przy tym dobrze się 
prezentował, powinien zostać zamon-
towany przez fachowców. Od umie-
jętności i doświadczenia osób doko-
nujących montażu spieków zależy 
bowiem efekt końcowy. Dobrze wie-
dzieć, że spieki kwarcowe, mogą być 
narażone na działanie np. wysokich 
temperatur lub czynników zewnętrz-
nych. Montaż tego rodzaju okładzin 
najczęściej oferują specjalistyczne 
firmy kamieniarskie. Jeżeli na eta-
pie ich montowania zostaną popeł-
nione błędy, to np. blat kuchenny bę-
dzie trzeba wymienić już po kilku la-
tach użytkowania. Liczy się nie tylko 
precyzja, lecz także dostęp do spe-
cjalistycznych narzędzi. Jedynie fa-
chowcy zatrudnieni w zakładach ka-
mieniarskich i pracownicy firm zaj-
mujących się produkcją spieków 

kwarcowych mają specjalistyczne 
narzędzia. Z tego względu zarówno 
docięcie, jak i montaż płyt warto po-
zostawić właśnie im. Do ich cięcia 
najczęściej wykorzystuje się piły ka-
mieniarskie wyposażone w specjalne 

tarcze do cięcia spieków, przecinarki 
listwowe i nożyki do cięcia spieków.  
Firmy kamieniarskie, które mają za-
plecze maszynowe, mogą zaofero-
wać klientom kompleksową usługę 
w zakresie przycięcia płyt ze spie-
ków kwarcowych. Precyzyjne przy-
cięcie można uzyskać, tnąc płytę np. 
wodą. Ta technologia jest szczególnie 
zalecana, gdy grubość płyty ma wię-
cej niż 3 mm. Wówczas cięcie przy 
użyciu tradycyjnych narzędzi ka-
mieniarskich (tzw. „cięcie na sucho”) 
nie jest zalecane – z doświadczenia 
fachowców wynika, że taka czyn-
ność może doprowadzić do pęknię-
cia płyty. Zastosowanie prawidłowej 
technologii cięcia ma znaczenie nie 
tylko dla efektu końcowego – to spo-
sób, aby odpad technologiczny był 
jak najmniejszy. Po uzyskaniu odpo-
wiedniego kształtu płyty, niezbędne 
może być wykonanie innych prac wy-
kończeniowych, np. wyszlifowania 
krawędzi. Efektem prac na tym eta-
pie powinna być dokładnie przycięta 
płyta, którą będzie można zamonto-
wać na wybranej powierzchni.

Odpowiedni klej do spieków
Decydując się na zastosowanie płyty ze spieków, powinniśmy 
pamiętać o tym, że potrzebny nam będzie specjalny klej – na 1 m2 
spieku kwarcowego wykorzystuje się ok. 5 kg kleju. Przede wszystkim 
powinien on być trwały, aby skutecznie utrzymywał powierzchnię na 
swoim miejscu, zapobiegając jej osuwaniu się czy odklejaniu. Z tego 
względu należy zwracać szczególną uwagę na to, do jakiego materiału 
przeznaczony jest klej i używać go zgodnie z przeznaczeniem oraz 
instrukcją. Klej do spieków kwarcowych powinien mieć odpowiednią 
przyczepność, a przy tym być odporny na działanie wysokich i niskich 
temperatur. Nierzadko pod wpływem gorąca czy zimna pewne elementy 
umeblowania zaczynają się odklejać czy odkształcać, czemu może 
zapobiec wysokiej jakości klej do spieków kwarcowych. Po nałożeniu 
kleju (nakłada się go zarówno na podłoże, jak i spiek), pozostaje jeszcze 
docisnąć płytę ze spieku kwarcowego, a następnie pozostawić ją do 
wyschnięcia.
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WSPÓŁCZESNE WNĘTRZA W STYLU 
FOLKOWYM W NICZYM NIE 
PRZYPOMINAJĄ TRADYCYJNEGO 
STYLU RUSTYKALNEGO. MOTYWY 
LUDOWE STOSUJE SIĘ W UMIARZE, 
OGRANICZAJĄC JE ZWYKLE DO 
POJEDYNCZYCH DETALI, KTÓRE 
OŻYWIAJĄ NOWOCZESNE WNĘTRZA. 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

Wzory ludowe i  motywy połączone z  kul-
turą regionalną znajdują dzisiaj nowe ży-
cie w modnym neofolk design. Projektanci 

tworzący wnętrza w  tym stylu sięgają po motywy za-
kopiańskie, kaszubskie czy łowickie, inspirując się 
nimi i  artystycznie je przetwarzając. Stosują motywy 
ludowe również w  formie wiernej pierwowzorowi, 

zmieniając jednak charaktery-
styczny dla nich kontekst, 

materiał lub otoczenie.   

NOWY FOLK
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FOLK Z TARGÓW STAROCI  
Minęły czasy, gdy ludowe motywy 
kojarzyły się jedynie z  monotonną 
i  jednolitą stylistycznie estetyką ce-
pelii. Dzisiaj coraz częściej traktu-
jemy przedmioty czy dekoracje po-
chodzące ze starych wiejskich do-
mów i gospodarstw niemal na równi 
z antykami. Bogato zdobione ludowe 
skrzynie, koła starych wozów, ele-
menty regionalnych strojów, a nawet 
ścienne makatki weszły do obrotu 
rynkowego – znajdziemy na targach 
staroci, sklepach antykwarycznych 
i  internetowych aukcjach. Ludowe 
skarby są więc łatwo dostępne, jed-
nak w  stylizacji folkowej nie chodzi 
o  to, by swoje mieszkanie zmieniać 
w  przypominającą skansen wiejską 
izbę – takie trąciłoby myszką. Jeśli 
to ma być modny neofolk, kluczem 
do sukcesu jest umiar. Ludowe staro-
cie wprowadza się dzisiaj raczej jako 
akcent do nowoczesnych aranżacji, 
gdzie zyskują nowy kontekst. Lu-
dowa rzeźbiona komódka przemalo-
wana na modny szary kolor czy ka-
wałki oryginalnych pasiaków łowic-
kich oprawione w  ramki i  w  formie 
obrazu zawieszone na ścianie ożywią 
surowe minimalistyczne wnętrze. 
Neofolk wpisuje się też doskonale 
w inny współczesny trend wnętrzar-
ski, eklektyzm, który w założeniu łą-
czy w  sobie elementy wyposażenia, 
wzornictwo oraz motywy z  różnych 
epok, stylów i różnej wartości.  

TWORZYWO DLA DESIGNU 
Łowickie pasy, kobierce kwietne z Za-
lipia czy zakopiańskie parzenice stały 
się dzisiaj popularnym motywem de-

koracyjnym na przedmiotach co-
dziennego użytku: naczyniach, tkani-
nach czy drobnej galanterii. Jednak 
wiele z  tych wzorów znalazło swoje 
miejsce również we współczesnych 
projektach designerskich, gdzie ule-
gają twórczemu przetworzeniu. Nowa 
kolorystyka, inny,  nietypowy dla da-
nego motywu materiał, często też 
uproszczenie formy – tak przeobra-
żony ludowy wątek bywa wykorzy-
stany jako dekoracja mebli czy ścian 
w  indywidualnych projektach wnę-
trzarskich. Wiele z nich stało się mod-
nym printem na tapetach czy tkani-
nach – w ten sposób neofolkowy de-
sign wszedł do masowej produkcji 
i stał się łatwo dostępny. Jednak sto-
sowanie folkowych dekoracji, podob-
nie jak ludowych staroci, wymaga 
stworzenia odpowiedniego kontek-
stu. Tkaniny, poduszki czy naklejki 
ścienne z  uproszczonym i  utrzyma-
nym w  jednej tonacji kolorystycz-
nej wzorem np. parzenicy zakopiań-
skiej to bardzo stonowane, dyskretne 
i  dość uniwersalne dekoracje. Nato-
miast już neofolkowe elementy o bo-
gatej kolorystyce, takie jak motywy 
z  łowickich wycinanek czy kaszub-
skich haftów są elementami wymaga-
jącymi odpowiedniego tła – jasnego,  
najlepiej jednokolorowego. Dobrym 
pomysłem neofolkowej aranżacji jest 
wtedy jeden, duży akcent, np. na-
klejka na całą ścianę czy duża wyci-
nanka, która przykuje wzrok. Ideal-
nym miejscem na folkowe zdobniki 
są białe powierzchnie, z  którymi lu-
dowe detale w  intensywnych, na-
syconych barwach będą pięknie 
kontrastować. 
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POLSKIE MOTYWY FOLK

Łowickie pasiaki 
Z tkanin z wzorem kolorowych pasków szyto spodnie, spódnice, zapaski, a także 
gorsety i kaftany. Układ pasków i kolorystyka ulegały w przeszłości wielu 
przeobrażeniom – od dominującej w początkach XIX wieku ciepłej czerwieni, aż po 
zestawienia zimnych zieleni i fioletów w dwudziestoleciu międzywojennym. Pasiak 
przykuwa uwagę – jest bardzo wyrazistym elementem zarówno stroju, jak i wnętrza. 
Choć wykorzystywany na dużą skalę jako motyw zdobniczy przez perelowską 
cepelię, dzisiaj nie musi się już kojarzyć z estetyką trącącą myszką, Zarówno sam 
wzór, jak i zastosowanie ulega twóczemu przetworzeniu oraz zyskuje nowy kontekst. 
Wystarczy, że posłuży nam jako tkanina obiciowa nowoczesnych w formie mebli! 

Koniakowskie koronki
Są to koronki wykonywane 
ręcznie szydełkiem, składające 
się z drobnych elementów, 
następnie łączonych w całość. 
Serwety robione są przez 
twórczynie ludowe w Koniakowie. 
Historia tworzenia koronek 
na tych terenach sięga końca 
XIX wieku. Wśród współczesnych 
artystów na piedestał koronkę 
wyniósł Marcel Wanders, który 
wplótł ją w swoje projekty. 
Holenderski twórca uczynił 
z koronki symbol przedmiotów 
codziennego użytku. Jego 
stoły, krzesła, a nawet okładziny 
ścienne wzbudzają zachwyt 
łowców designu na całym 
świecie.  

Wycinanki łowickie 
Wycinanka to rodzaj papierowej 
ozdoby. Pojawiła się ona na 
przełomie XIX i XX wieku 
i występowała głównie na 
bogatych etnicznie terenach 
Polski, jak właśnie Ziemia Łowicka. 
Kolorowe, przypominające małe 
dzieła sztuki wycinanki łowickie 
głównie służące do dekoracji 
chałup wykonywano ręcznie za 
pomocą nożyc do strzyżenia 
owiec – to dlatego każda z nich 
jest wyjątkowa i niepowtarzalna. 
Na początku były to pojedyncze 
elementy wycięte z kolorowego, 
glansowanego papieru, naklejane 
bezpośrednio na kafle piecowe, 
belki stropowe i ściany. Z czasem 
zaczęto wycinanki umieszczać na 
białych kartkach – wtedy to w nich 
zaczęły występować symetryczne 
motywy roślinne i geometryczne, 
a w dalszy etapie przedstawienia 
życia łowickiej wsi: praca, święta, 
obrzędy ludowe. Obecnie służą 
jako motyw ozdobny na tkaninach, 
dywanach, tapetach, przedmiotach 
codziennego użytku. 
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Printy zakopiańskie 
Styl góralski stanowi pewną 
spójną całość – obejmuje 
zarówno architekturę, jak i wystrój 
wnętrz. Niezbędnym elementem 
wystroju są charakterystyczne 
motywy dekoracyjne: parzenica 
– sercowaty wzór charakterystyczny 
dla zdobnictwa góralskiego. 
W oryginale jest to motyw 
nasycony intensywnymi kolorami, 
w nowoczesnej wersji zdjęto z niego 
klasyczne kolory, aby dodać im 
nowoczesności. Drugi motyw, 
gwiazda w otoku jest najbardziej 
charakterystycznym ornamentem 
góralskim. Powstaje na planie koła, 
w który wpisuje się sześciobok. 
Każdy jego wierzchołek służy jako 
punkt do zakreślenia łuków gwiazdy. 

Haft kaszubski
Wyróżnia się przede wszystkim kolorystyką palety barw 
składającą się z siedmiu głównych kolorów: trzy odcienie 
niebieskiego, czerwony, żółty, zielony i czarny, została 
ustalona jeszcze w okresie międzywojennym i do dziś 
jest ściśle przestrzegana. Podstawowym motywem 
występującym w hafcie kaszubskim są rośliny. Najczęściej 
wykorzystuje się: owoce granatu, gwiazdę morską, róże, 
tulipany, niezapominajki, margarity. Aby haft był pełny, 
motywy roślinne delikatnie uzupełnia się motywami 
geometrycznymi. Wzór haftu jest dzisiaj przenoszony na 
ceramikę, występuje jako nadruk na tkaninach i tapetach, 
chętnie wykorzystuje się go również podczas malowania 
mebli. W designerskich projektach neofolkowych 
spotykamy go w formie uproszczonej i jednolitej kolorystyce. 

Kwiaty Zalipia
Malowidłami pokrywa się tutaj zewnętrzne ściany 
domów, wnętrza izb, budynki gospodarcze, meble. 
Znane są też zalipiańskie wycinanki z papieru, 
pisanki i hafty, ręcznie malowane kartki pocztowe, 
makatki malowane na papierze i płótnie, wieńce 
dożynkowe, kwiaty bibułowe.
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OD KILKU LAT DYWANY 
„DŁUGOWŁOSE“ SHAGGY SĄ 
ZALICZANE DO NAJBARDZIEJ 
POŻĄDANYCH MIĘKKICH OKŁADZIN 
PODŁOGOWYCH. O ICH 
ATRAKCYJNOŚCI PRZESĄDZA PRZEDE 
WSZYSTKIM DŁUGOŚĆ I GĘSTOŚĆ 
RUNA – ZAZWYCZAJ IM JEST ONO 
WYŻSZE I GĘSTSZE, TYM DYWAN MA 
WIĘKSZE WALORY DEKORACYJNE. 

AUTOR TEKSTU: Magdalena Starzyńska

POGODA
na włochacze
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Dywany z długim włosem na-
leżą obecnie do najchętniej 
wykorzystywanych w  aran-

żacji pomieszczeń. Są doskonałym 
uzupełnieniem zarówno nowocze-
snych stylizacji wnętrz, jak i  wów-
czas gdy chcemy odświeżyć te bar-
dziej tradycyjne.

SHAGGY W ZGODZIE 
Z TRENDAMI
Dywany z  długim włosem nadają 
pomieszczeniom nowoczesny, mini-
malistyczny wizerunek. Jest to moż-
liwe dzięki zgodnemu z  trendami 
aranżacyjnymi eksponowaniu form. 
Najważniejszą rolę w  takim przy-
padku odgrywa struktura i  faktura 
materiału, którym zazwyczaj pod-
porządkowany jest wzór oraz kolo-
rystyka. To przeważnie wyroby mo-
nokolorystyczne utrzymane w mod-
nych barwach oraz tych ponadczaso-
wych. Obok oryginalnych fioletów, 
różów czy seledynów producenci 
oferują dużą gamę włochaczy w uni-
wersalnych ocieniach beży, szarości 
i brązów. Wiele modeli tego typu dy-
wanów jest dostępnych także w wa-
riantach dwu- lub trójbarwnych. Za-
zwyczaj to desenie oparte na inspi-
racjach zaczerpniętych z  przyrody 
– w  takich wzorach najczęściej wy-
stępuje motyw fali, rzadziej liści. To 
także twórcze wykorzystanie geo-
metrii – są to ornamenty na bazie 
rombów, prostokątów oraz kół. Ich 
oszczędne wzornictwo sprawia, że 
świetnie sprawdzają się w  różno-
rodnych stylizacjach. Ocieplają wi-
zerunek wnętrz o  charakterze in-

dustrialnym, a  tym utrzymanym 
w  bardziej tradycyjnym klimacie 
dodają nowoczesności. 

DO JAKIEGO WNĘTRZA
Włochate dywany ze względu na 
miękkie runo bardzo chętnie sto-
suje się w  salonach, sypialniach 
i  pokojach dziecięcych. O  ich uło-
żeniu w  tych miejscach decyduje 
także to, że nie są w  nich nara-

żone na silne zabrudzenia. Oczywi-
ście w  każdym z  tych pomieszczeń 
sprawdzi się dywan różnej wielkości 
– do salonów oraz pokoi dziecięcych 
zazwyczaj wybiera się te o  niezbyt 
dużych wymiarach. W  sypialniach 
często stosuje się wykładziny z bar-
dzo długim włosiem układane na ca-
łej powierzchni podłogi – w tym po-
mieszczeniu nie przysparzają one 
bowiem zbyt wielu kłopotów z  pie-
lęgnacją. Okładziny dywanowe typu 
shaggy należą także do okładzin 
podłogowych, doskonale wchłania-
jących wilgoć, którą następnie od-
dają w  postaci pary, co także prze-
mawia za ich układaniem w sypial-
niach czy pokojach dziecięcych.

NIEPRZECIĘTNE RUNO
Określenie shaggy, czyli kudłaty, 
włochaty w  pełni oddaje cechy 

Wycięte w wysokim runie wzory decydują 
o oryginalności dywanów typu cut & loop.

DYWANY SHAGGY 
IDEALNIE WPISUJĄ SIĘ 

W NOWOCZESNĄ 
MINIMALISTYCZNĄ 
ESTETYKĘ WNĘTRZ, 

KTÓREJ DODAJĄ CIEPŁA 
I PRZYTULNOŚCI.
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tego rodzaju dywanów. Ich runo ma 
bowiem ponadprzeciętną długość. 
Najczęściej wynosi ona od 3 do 5 cm, 
ale na rynku są produkty osiągające 
nawet więcej niż 10 cm. Taka dłu-
gość sprawia, że są bardzo puszyste, 
co ma wpływ nie tylko na odbiór wi-
zualny okładziny. Dywany shaggy 
należą bowiem do najbardziej przy-
jemnych w dotyku. 
Pamiętajmy jednak, że takiej wyso-
kości nie towarzyszy zbyt duża gę-
stość włosów. Najczęściej wynosi  
ona około 50 tys. punktów pęcz-
ków na m2. Dla porównania dywany 
z  tworzyw syntetycznych mają 
od 100 do 700 tys. punktów na m2, 
a wełniane nawet do 1,2 mln. Mniej-
sza gęstość punktów sprawia jed-
nak, że dywan zyskuje nowe walory 
dekoracyjne. Jego włókna są swo-
bodnie rozproszone w  różnych kie-
runkach. Buduje to wrażenie bar-
dziej przestrzennej struktury. 
Poza bardzo popularnymi dywa-
nami shaggy o jednakowej długości 
włosia dużą popularnością cieszą się 
wyroby określane jako shaggy cut & 
loop. Wyróżnia je wycięty w  mate-
riale wzór, który tworzy runo o zróż-
nicowanej długości, co daje efekt  
trójwymiarowej, przestrzennej okła-
dziny posadzkowej.

Z JAKIEGO WŁÓKNA
Duży wpływ na walory estetyczne 
oraz użytkowe dywanów shaggy ma 
także rodzaj przędzy, z jakiej je wy-
konano. Im włókna są bardziej ela-
styczne, tym ich podatność na od-
kształcenia jest mniejsza. Ta cecha 
sprawia, że są również bardziej od-
porne na ugniatanie, dzięki czemu 
przez lata ich wygląd się nie zmie-
nia. Dywany shaggy są najczęściej 
produkowane z  włókien sztucz-
nych, takich jak polipropylenowe 
lub poliamidowe. Dużą zaletą wyro-
bów polipropylenowych jest ich an-
tystatyczność. Mogą też je z  powo-
dzeniem użytkować alergicy. Należą 
również do bardzo wytrzymałych 
– ich runo jest dość sprężyste i dzięki 
temu odporne na udeptywanie. Atu-
tem produktów polipropylenowych 
jest także duża trwałość barw. Nie-
straszne są także dla nich mole. 
Z  powodzeniem można je układać 
na ogrzewaniu podłogowym.
Dywany shaggy z  poliamidu to 
przeważnie wyroby poliestrowe. 
Wyróżnia je wyjątkowy blask lśnią-
cych włókien. Należą do odpornych 
na działanie moli oraz grzybów 
i  bakterii. Są również wyjątkowo 
miękkie w  dotyku. Wykazują dużą 
odporność na udeptywanie oraz  



75

O tym, czy uda nam się 
pozbyć plamy decyduje czas 
– z pewnością osiągniemy sukces, 
jeśli do czyszczenia przystąpimy 
natychmiast po zanieczyszczeniu 
dywanu. Warto wiedzieć, że 
wszelkiego rodzaju zabrudzenia 
czyścimy zawsze od ich krawędzi 
do środka – dzięki temu nie będą 
się rozprzestrzeniały. Stosując 
wodę oraz wodne roztwory 
różnych środków, nie dopuśćmy 
do przemoczenia dywanu.
Pamiętajmy, że każde zaplamienie 
wymaga też różnych środków do 
jego usuwania.

Do najskuteczniejszych można 
zaliczyć:

 szampony do dywanów 
– najbardziej skuteczne 
w przypadku plam z jajek, 
śmietany czy musztardy,

 odplamiacze do dywanów 
– są bardzo wygodne w użyciu 
i uniwersalne. Usuwają trudne do 
wywabienia tłuste plamy, 

 płyn do mycia naczyń – pianą 
z jego roztworu wodnego można 

zlikwidować wiele rodzajów plam,
 lód – usuniemy nim gumę do 

żucia. Wystarczy ją obłożyć lodem, 
by stwardniała, co ułatwi pozbycie 
się jej z dywanu,

 woda i 5% roztwór kwasku 
cytrynowego – służą do 
wywabienia między innymi plam 
z wina, coli, soków, a także kawy,

 5-10% roztwór amoniaku 
– przyda się do usunięcia krwi, 
kawy, mleka, jogurtów,

 soda – warto ją wykorzystać 
do usuwania zanieczyszczeń 
z tłustych produktów oraz wina. 
Wystarczy plamę osuszoną 
ręcznikiem papierowym posypać 
sodą i po około godzinie odkurzyć 
dywan z resztek sody,

 talk lub mąka ziemniaczana 
– warto je wykorzystać po 
usuwaniu plam na mokro. 
Zapobiegną one powstawaniu 
zacieków na obrzeżach dywanu.

Uwaga! W przypadku 
uporczywych plam konieczne 
może być połączenie kilku 
środków.

Plamy ujarzmioneszkodzenia mechaniczne. Niestety 
ich kolory mogą z  czasem nieco 
przyblaknąć. Można też wybrać 
okładziny shaggy z  dodatkiem na-
turalnej wełny. Jej obecność sprawi, 
że dywan będzie bardzo ciepły. 
Zwolennicy bardziej nowoczesnych 
rozwiązań mogą zdecydować się na 
wyroby wykonane lub wzbogacone 
wstawkami ze skóry – najczęściej 
bydlęcej. Równie dekoracyjne są 
okładziny z błyszczącymi nićmi.  

KONSERWACJA 
NIE TAKA TRUDNA
Dywany shaggy ze względu na wy-
sokie runo uchodzą za kłopotliwe 
w  utrzymaniu czystości – drobne 
zanieczyszczenia, okruchy i  kurz 
doskonale ukrywają się bowiem 
w  długim włosiu. By cieszyły nas 
przez lata, wystarczy pamiętać o ich 
regularnym odkurzaniu. Czyszcze-
nie raz w tygodniu może okazać się 
niewystarczające i  trzeba będzie je 
odkurzać co 2-3 dni. Najlepiej uży-
wać do tego odkurzacza wyposażo-
nego w turboszczotkę. Nie stosujmy 
szczotek z włosem, bo mogą one do-
prowadzić do zniszczenia włosia dy-
wanu. Systematyczne odkurzanie 
zapobiegnie wgnieceniu okruchów 
i  innych zanieczyszczeń w  głąb 
runa. Niekiedy konieczne może być 
pranie dywanu. Wówczas pamię-
tajmy, że nie można doprowadzić do 
jego przemoczenia. Sposób i środki 
chemiczne powinny być dobrane do 
rodzaju włókna. 

INSPIRACJĄ DLA 
DŁUGOWŁOSYCH 

DYWANÓW TYPU SHAGGY 
SĄ TAKŻE ZWIERZĘCE 
FUTRA – NAJCZĘŚCIEJ 

NAWIĄZUJĄ DO OWCZYCH. 
PRODUKTY WZOROWANE 
NA SKÓRACH ZWIERZĄT 
NIE TYLKO ODTWARZAJĄ 

CHARAKTERYSTYCZNĄ 
BARWĘ I DŁUGOŚĆ RUNA, 
ALE TAKŻE TYPOWY DLA 

NICH KSZTAŁT. 
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POSZERZA  
FUNKCJONALNOŚĆ 
SYPIALNI – DZIĘKI 
MIĘKKIEMU 
ZAGŁÓWKOWI 
MOŻEMY W ŁÓŻKU 
WYGODNIE 
POCZYTAĆ CZY 
OBEJRZEĆ FILM 
NA LAPTOPIE.  
TO RÓWNIEŻ 
ROZWIĄZANIE 
BUDUJĄCE 
W SYPIALNI KLIMAT 
ZACISZA 
I PRZYTULNOŚCI.   

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

z zagłówkiem
ŁÓŻKO
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Popularność tapicerowanych łó-
żek z wezgłowiem wzrasta, być 
może dlatego, że coraz więcej 

pracując, w większym stopniu doce-
niamy komfort wypoczynku w domu. 
Bogata jest też oferta producentów 
mebli, którzy proponują zarówno go-
towe zestawy łóżek z  zagłówkami, 
jak i same zagłówki, które można za-
montować praktycznie nad każdym 
łóżkiem. 

W STRONĘ KOMFORTU
Wysoki, miękki zagłówek pozwala 
zrelaksować się przed snem, odda-
jąc się zajęciom wymagającym pozy-
cji półleżącej – czy to z ulubioną lek-
turą, czy to oglądając film na lapto-
pie. W  czasie choroby można w  ta-
kim łóżku komfortowo zjeść posiłek, 
Podczas snu zagłówek daje większe 
poczucie bezpieczeństwa – nagłe ru-
chy nie spowodują rozbicia głowy 
o  twardą krawędź łóżka czy stojący 
w  pobliżu mebel. Miękki zagłówek 
jest nie tylko wygodny – ma również 
wiele walorów praktycznych. Przede 
wszystkim chroni przed zabrudze-
niem ścianę, która to jest najbardziej 
na to narażona właśnie nad naszymi 
głowami. Jeśli łóżko jest ustawione 
przy zewnętrznej ścianie, w chłodne 
miesiące bywa ona zimna – zagłó-

wek skutecznie ją ociepli. Ma też wa-
lory wyciszające – jak każda miękka 
płaszczyzna pochłania dźwięki, po-
prawiając tym samym akustykę  po-
mieszczenia. Ciekawym, nieco in-
nym rozwiązaniem może być wyta-
picerowanie całej ściany z możliwo-
ścią zamontowania w  zagłówku np. 
przełączników do oświetlenia. To 
zastosowanie jest praktyczne w  sy-
pialni tych, którzy chcą zaoszczę-
dzić trochę miejsca. Dzięki „wbu-
dowaniu” wezgłowia w ścianę, moż-
liwa będzie także wymiana samego 

łóżka, bez naruszenia naszego wy-
godnego zagłówka. 

WALORY ESTETYCZNE 
Zagłówek nad łóżkiem może być ak-
centem przykuwającym uwagę, de-
talem wzbogacającym całe wnętrze 
i ciekawą ozdobą. Ekspozycje łóżek 
z  zagłówkiem w  salonach meblo-
wych budują wyobrażenie, że na taki 
luksus możemy sobie pozwolić dys-
ponując dużą sypialnią. To prawda, 
urok tego rozwiązania docenimy 
w dużym pomieszczeniu, ale nic nie 
stoi na przeszkodzie, by zdecydować 
się na taki zakup również wtedy, gdy 
nie dysponujemy dużą przestrzenią. 
Małe sypialnie charakteryzują się 
przytulnością i zacisznością, a łóżko 
z zagłówkiem tylko ten klimat uzu-
pełni. Warto jednak zastanowić się 
wtedy nad wielkością oraz kolo-
rem i  wybrać mniejszy, a  także 

ŁÓŻKO Z ZAGŁÓWKIEM 
BEZKONKURENCYJNIE 

SPRAWDZI SIĘ NA DUŻEJ 
PRZESTRZENI. WARTO, BY 

BYŁO ONO USYTUOWANE 
W CENTRALNYM PUNKCIE 
SYPIALNI, TAK ABY MEBEL 

BYŁ ODPOWIEDNIO 
WYEKSPONOWANY. 

ZAGŁÓWEK STAJE SIĘ WTEDY 
ELEMENTEM WYSTROJU. 
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lżejszy wariant. Na lekkość może 
wpłynąć kolor i  faktura. Im jaśniej-
szy i prosty wzór, tym mniej przytła-
czający i przyciągający uwagę. 

MATERIAŁY I KSZTAŁTY
Obecnie producenci oferują wiele 
wariantów kolorystycznych, różno-
rodność faktur i  tkanin, więc wy-
bór zagłówka nie powinien stano-
wić problemu. Łóżka tapicerowane 
to łóżka obite gładką tkaniną, którą 
może być praktycznie każdy wy-
brany przez nas materiał – od skóry 
ekologicznej, poprzez bawełnę, aż 
do przytulnego aksamitu. Warto wy-
brać takie rozwiązanie, które es-

tetycznie nie będzie nas drażniło 
i  szybko się nam nie znudzi – nie 
jest to rzecz, którą łatwo potem wy-
mienić. W  wielu sklepach możemy 
znaleźć łóżka pikowane. Wzór może 
się układać w  kratkę lub poprzecz-
nie, a  zagłębienia mogą być wypeł-
nione grubą nicią, dekoracyjnymi 
kryształkami czy ćwiekami. Wersję 
dla siebie znajdą zarówno wielbi-
ciele klasyki, jak i  większej ekstra-
wagancji. Pikowane zagłówki są wy-
konane zarówno z  delikatnego ma-
teriału, jak i sztywnej, grubej skóry. 
Bez problemu kupimy też tzw. pa-
nele ścienne tapicerowane, które 
możemy zamontować na ścianie, 

łącząc ze sobą mniejsze elementy 
w  większe miękkie płaszczyzny. 
Koncepcja modułowego zagłówka 
polega właśnie na łączeniu ze sobą 
poszczególnych tapicerowanych pa-
neli, a w efekcie stworzenie własnej 
kompozycji na ścianie za łóżkiem 
czy np. siedziskiem w przedpokoju. 
Praktycznym rozwiązaniem jest za-
główek w  formie miękkiego po-
krowca nakładanego na twarde wez-
głowie łóżka – można go wówczas 
prać, a  po jakimś czasie wymienić 
na inny. Warto się również zaintere-
sować, zagłówkami w  formie przy-
wiązywanych do specjalnie wyprofi-
lowanego wezgłowia poduch.

W domu
jak w hotelu
Wielbiciele luksusu i spania wyżej niż 
na przeciętnym łóżku mogą rozważyć 
zakup modelu kontynentalnego. 
Szerokie możliwości w zakresie 
modyfikacji wyglądu i doboru kolorów 
oraz designu obicia powodują, że ten 
typ łóżek coraz częściej pojawia się nie 
tylko w hotelach, ale także prywatnych 
domach. Dzięki specjalnemu, 
wypełnionemu sprężynami boxowi 
łóżka kontynentalne są o wiele wyższe 
niż tradycyjne ze stelażem. To sprawia, 
że zapewniają wygodniejsze wstawanie, 
a jednocześnie trzymają nas z dala 
od osadzających się na podłodze czy 
dywanie kurzu i roztoczy. 
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WEŁNIANE WZORY NA CO DZIEŃ 
I POD CHOINKĘ
Motyw śniegowej gwiazdki to deseń niezwykle 
popularny i silnie zakorzeniony w tradycji wełnianych 
dodatków ubraniowych. Kojarzy się z górami, 
sezonowym wypoczynkiem i sportami zimowymi. 
Każdy kto odwiedził kiedyś w ferie kurorty 
narciarskie, z pewnością widział wielu turystów 
prezentujących modne stroje właśnie w tym stylu. 
Warto wiedzieć, że motyw ten kojarzony jest ze Skandynawią. 
W Norwegii ma on ugruntowaną tradycję – określany jest mianem „Selbu Rose”, 
czyli róży miasteczka Selbu skąd, jak mówi historia, pochodzi. Swetry, rękawice, 
czapki, szaliki z wieloma wariantami wzoru płatka śniegu stały się bardzo popularne 
również w innych krajach. Piękne góralskie wełniane akcesoria z tym motywem 
znajdziemy także wśród straganów z pamiątkami na naszym Podhalu. Dla pań 
biegłych w robótkach ręcznych to dobre wyzwanie na zimowe wieczory.

ŚniegowaŚNIEŻYNKA TO 
PRZEWODNI 
MOTYW DEKORACJI 
ZIMOWYCH. 
KONWENCJI 
I SPOSOBÓW JEJ 
PRZEDSTAWIENIA JEST 
TAK WIELE, NICZYM 
PŁATKÓW ŚNIEGU.
UROZMAIĆMY CZAS 
ŚWIĄTECZNYCH 
PRZYGOTOWAŃ, 
BUDOWANIA 
NASTROJU ORAZ 
OZDABIANIA WNĘTRZ 
WŁAŚNIE O TEN 
MROŹNY MOTYW.
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PUSZYSTY ŚNIEG, PUSZYSTY FILC
Filcowe dodatki cieszą się dużą popularnością w sklepach 
wnętrzarskich. Na czas Świąt Bożego Narodzenia warto 
wybrać te „śnieżne”, gdzie przewodnim motywem jest 
sześcioramienna gwiazdka. Poszukajmy zatem filcowych 
mat na stół, ocieplaczy na dzbanki, podkładek pod gorące 
naczynia. W otoczeniu kuchni i jadalni filcowe dodatki 
wyróżnią tę przestrzeń oraz wprowadzą domowników, 
a także gości w świąteczny klimatyczny czas.

BIŻUTERYJNY EFEKT
Wzór gwiazdki imitującej płatek śniegu to 
również niezwykle efektowny motyw dekoracyjny 
wykorzystywany przez jubilerów. Kolczyki, zawieszki, 
broszki w formie gwiazdki to doskonały pomysł na 
bożonarodzeniowy podarunek pod choinkę. Pomysłowe 
i pięknie dekorowane cyrkoniami, kamieniami 
szlachetnym i grawerowane usatysfakcjonują 
z pewnością nie jedną panią.

GWIEZDNE PRINTY
Wnętrze z pomysłem doskonałe dla młodego pasjonata 
snowboardu? A może ciekawe rozwiązanie dekoracyjne do 
apartamentu na wynajem w górach? Wzory śniegowych gwiazdek 
wprowadzą z pewnością do wnętrza przyjemny klimat, pełen 
zimowego nastroju. Kojarzony ze wspomnianym już wzorem 
wełnianych tekstyliów doda pomieszczeniu ciepła i klimatu.  
Wykonanie takiego printu nie musi być skomplikowane. Sprawdzi 
się tu tapeta ścienna, gotowe – przeznaczone do ściennego 
wykończenia – nalepki, jak również szablony, z których pomocą 
i przy wykorzystaniu odpowiedniej farby emulsyjnej z łatwością 
wykonany oczekiwane wzory. 
Pamiętajmy, że kolor ma znaczenie. Tradycyjny wzór śniegowej 
gwiazdki powinien być dwukolorowy. Dobrze też kojarzą się z nim 
odcienie zimne: błękity i szarości, nie wprowadzajmy barw ciepłych 
i agresywnych, bo możemy zgubić efekt i narazić się na kicz.

ŚNIEŻYNKI DO SCHRUPANIA
Świąteczny poczęstunek nie może obyć się bez 
typowych na ten czas pierniczków. Poszukajmy na 
stoiskach z akcesoriami kuchennymi foremek w kształcie 
śniegowej gwiazki. Pomyślmy też o ładnym wykończeniu 
i ozdobnych lukrowanych wzorach. Słodkie gwiazdki 

jeśli nie zostaną schrupane naprędce, będą apetyczną 
dekoracją na czas świąt, na choince, stroiku, a także 

bożonarodzeniowym stole.
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ELEMENTY 
WYPOSAŻENIA WNĘTRZ 
W KOLORZE ZŁOTYM 
ZNÓW WRACAJĄ DO 
ŁASK. MODNE SĄ 
POMALOWANE NA 
TEN KOLOR NIE TYLKO 
METAL, DREWNO, 
SZKŁO CZY PAPIER, ALE 
RÓWNIEŻ TWORZYWA 
SZTUCZNE. 

blask
ZŁOTA

Złoto jako szlachetny i  drogo-
cenny kruszec nieodparcie 
przywodzi na myśl bogactwo, 

a  niegdyś stanowiło również symbol 
władzy oraz prestiżu. Odkąd, głównie 
dzięki osiągnięciom chemii, pojawiła 
się możliwość wyprodukowania jego 
imitacji, a  także barwienia na złoty 
kolor różnych materiałów, złoto „ze-
szło pod strzechy”. Łatwo osiągalny 
kolor złoty jednak nie zawsze święcił 
triumfy. W różnych elementach wypo-
sażenia był popularny w latach dwu-
dziestych, sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku, ale póź-
niej utożsamiano go z kiczem i złym 
gustem. Dzisiaj znów kojarzony jest 
z wnętrzami stylowymi, i to nie tylko 
z tymi, których celem jest podkreśle-
nie prestiżu właścicieli. 

JAKIE ZŁOTO NA DZISIAJ 
Złoto wraca do aranżacyjnych łask, 
jednak w nieco innym wydaniu – dziś 
jest zmatowione, celowo postarzone 
lub wprost przeciwnie – wyjątkowo 
lśniące, idealnie gładkie. Również ry-
nek pozostaje w  zgodzie z  tym tren-
dem. Wróciła moda na metale w kolo-
rze zbliżonym do złota – bez problemu 



AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

ZŁOTA kupimy więc oprawy świetlne, kar-
nisze czy meble w  tym kolorze, a  to 
dobra wiadomość dla wielbicieli kla-
syki. Pomalowane na złoty kolor no-
woczesne w  formie sprzęty i  przed-
mioty codziennego użytku oraz arty-
kuły dekoracyjne są w masowej pro-
dukcji, dlatego tak łatwo użyć ich do 
aranżacji w stylu loftowym czy skan-
dynawskim. Łatwo dostępne są farby 
w tym kolorze, i to zarówno do ścian, 
jak i  drewna czy metalu. Złoto jest 
więc dzisiaj na wyciągnięcie ręki, wy-
starczy do aranżacji użyć go rozważ-
nie i z umiarem!  

DOBRE POŁĄCZENIA
Złoty należy do kolorów neutral-
nych, dlatego elementy w jego 
odcieniach można zestawiać z różno-
rodnymi materiałami. Kolor ten lubi 
sąsiedztwo innych szlachetnych ma-
teriałów: metali, kamienia, drewna, 
cegły, szkła, aksamitu i jedwabiu, jed-
nak w  tych zestawieniach powinien 
stanowić mniejszość. Dzisiaj łączy się 
też złoto z jasnym drewnem, futrem, 
lnem, bawełną, skórą – dodaje tym 
materiałom prestiżu, ale też uwypu-
kla ich charakter. Jako ciepła barwa 
dobrze współgra zarówno z  innymi 
barwami ciepłymi, jak i zimnymi. Tra-
dycyjne połączenia kolorystyczne to 
złoto z bielą i czernią, ale w nowocze-
snych wnętrzach oryginalne efekty 
przynosi połączenie złota z szarością, 
grafitem, beżem, brązem, pudrowym 
różem i błękitem. 

STYLOWE ZŁOTO
Blask złota możemy więc wykorzy-
stać w  aranżacji wnętrza, niezależ-
nie od tego, czy preferujemy bogac-
two barw i  dodatków, czy wolimy 
powściągliwość i  umiar. Wszech-
stronne złoto można łączyć z  me-
blami oraz akcesoriami w  różnych 

stylach i  kolorach. Naturalnym śro-
dowiskiem dla złotych dodatków 
wydaje się styl klasyczny – to zwy-
kle bardzo ozdobne detale i przed-
mioty. We wnętrzach inspirowanych 
modnym dzisiaj stylem art déco de-
koracje w  kolorze złota najczęściej 
w formie geometrycznych detali 
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sąsiadują z elementami w charakte-
rystycznych dla tego stylu kolorach: 
intensywnych granatach, głębokich 
szmaragdowych zieleniach i burgun-
dach. Z  kolei w  stylu glamour do-
datki w  kolorze złota mają przyku-
wać uwagę swoją formą – mogą to 
być bogato zdobione ramy luster, ob-
razów czy barokowe meble.
 
DOBRA BAZA I DOPEŁNIENIE  
Kolor złoty, przez naturalne powią-
zanie z  kruszcem, kojarzony jest ze 
znacznym ciężarem. Nawet lekkie 
w  formie lub wykonane z  lekkich 
materiałów sprzęty pomalowane na 
złoty wydają się optycznie ciężkie. 
Dlatego użyte w  nadmiarze może 
przytłaczać i  zagęszczać przestrzeń. 
Bazą aranżacji z użyciem koloru zło-
tego nie powinna być więc obszerna 
płaszczyzna ściany czy posadzki, ani 
też jakiś szczególnie okazały me-
bel. Taka stylizacja z  przewagą zło-
tego będzie nie tylko zbyt ciężka, ale 
też w złym guście. Nie oznacza to, że 
kolor złoty w  żadnym wypadku nie 
może być kolorem wiodącym. Za-
wsze przykuwa on uwagę i wybija się 
na pierwszy plan, dlatego bazą aran-
żacji może być kilka drobniejszych 
elementów w  tym kolorze, np. sto-
lik, lustro, ramka lub oprawa lampy 
pomalowane na złoty kolor. Gdy ma 
nam posłużyć jako dopełnienie aran-
żacji, wystarczą pojedyncze elementy 

w tym kolorze. Zarówno w stylowym 
wnętrzu, jak i nowoczesnym mogą to 
być również przedmioty codziennego 
użytku, dla których kolor złoty wcale 
nie jest typową barwą, np. krzesła, 
taborety o  designerskiej formie czy 
osłonki na doniczki i  kubki. Dopeł-
nieniem aranżacji może też być ta 
barwa użyta na większych płaszczy-
znach, ale w sposób bardzo delikatny. 
Neutralna tapeta z prostym, delikat-
nym złotym wzorem idealnie skom-
ponuje się z  beżowymi lub pastelo-
wymi dodatkami. 

DODATKI Z WYCZUCIEM
Złote elementy we wnętrzu są jak 
biżuteria w stroju – podkreślają styl 
wnętrza, ale muszą być dobrane 
z precyzją i  stosownie do okazji. Je-
śli chcemy uzyskać wnętrze bardziej 
kobiece w  stylu, o  charakterze sub-
telnym i  delikatnym, połączmy do-
datki w kolorze matowego złota z ja-
snymi kolorami: pudrowym różem, 
rozmytym błękitem czy w  kolorze 
mięty. To same detale w kolorze zma-
towionego złota w połączeniu z ciem-
nymi kolorami np. czernią czy gra-
fitem, sprawią, że wnętrze nabierze 
zdecydowanego charakteru i powagi, 
ponadto będzie się prezentowało bar-
dziej elegancko. Gdy bazą aranżacji 
jest zieleń czy burgund, złote dodatki 
podkreślą jej odcień. w  naturalnym 
kolorze.

POMALOWANE NA KOLOR 
ZŁOTY WAZONY I OSŁONKI 
NA DONICZKI PODKREŚLĄ 

ORYGINALNY POKRÓJ 
ROŚLIN I WYDOBĘDĄ GŁĘBIĘ 
KOLORU KWIATÓW I ROŚLIN 

DONICZKOWYCH. 



Złota farba i modne printy
Wyjątkowy efekt złotego „muru” możemy 
uzyskać, malując ścianę dobrej jakości farbą 
akrylową oraz farbą o perłowym połysku. 
W tym kolorze jest dostępna w postaci 
dwóch baz – srebrnej i złotej, które można 
barwić na 12 efektownych kolorów. Do tak 
wyeksponowanej powierzchni doskonale 
pasują nowoczesne proste meble oraz 
czarne i szare dodatki. Przy tak wyraźnej 
ścianie zrezygnujmy ze wzorów lub innych 
złotych elementów wyposażenia. Do 
stworzenia wnętrza naznaczonego duchem 
upływającego czasu możemy wykorzystać 
zmatowione złoto czy złotą ochrę. Natomiast 
przytulne, orientalne wnętrze stworzymy, 
wykorzystując jeden mocny kolor ścian 
w połączeniu ze złotymi ornamentami. 
Wzory możemy wykonać przy pomocy 
szablonu i perłowego transparentnego 
laserunku. Laserunek pogłębi kolor bazowy 
wykonany farbą akrylową i sprawi, że 
ornament „ożyje” w blasku światła. Na 
rynku dostępne są też tapety w jednolitym 
złotym kolorze lub ze wzorami w tej barwie 
– na topie są zarówno tradycyjne roślinne 
ornamenty, jak i modne printy liście palmy, 
rododendrona, bananowca czy owoce 
ananasa.  

 REKLAMA 



86  zima 2018

OBSERWOWANIE PŁYWAJĄCYCH 
RYBEK WPŁYWA USPOKAJAJĄCO 
I RELAKSUJĄCO. ŁADNE 
AKWARIUM JEST RÓWNIEŻ 
OZDOBĄ DLA POMIESZCZENIA. 
MOŻE WIĘC WARTO, 
ABY POJAWIŁO SIĘ W NASZYM 
DOMU?

AKWARIUM
Domowe
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Zadbane akwarium jest „żywą” 
ozdobą mieszkania. Jednak, 
aby się atrakcyjnie prezento-

wało, musimy zadbać o kilka szcze-
gółów – rośliny, wodę i  oczywiście 
rybki. Należy także wybrać zbiornik 
oraz zaplanować miejsce jego  usy-
tuowania. Wszystkie elementy mają 
duży wpływ na równowagę biolo-
giczną w tym małym akwenie.        

WYBÓR AKWARIUM
Do dyspozycji mamy akwaria proste 
i  profilowane – to, na jakie się zde-
cydujemy, zależy od naszych upodo-
bań. Jednak lepiej nie wybierać do 
niedawna bardzo popularnych kul, 
gdyż po pierwsze są nieporęczne, 
a  po drugie, źle wpływają na ryby. 
Natomiast wielkość zbiornika uza-
leżniona jest od warunków, jakimi 
dysponujemy. Pamiętajmy, że więk-
sze akwarium łatwiej jest utrzymać 
w czystości. Co również ważne, rybki 
będą czuły się w nim lepiej. I chociaż 
duże kolorowe zbiorniki, w  których 
flora i  fauna jest niezwykle bogata 
prezentują się atrakcyjnie, to począt-
kujący akwaryści powinni wybrać 
akwarium o  pojemności około 25  li-
trów – nie będziemy mieli dużo pracy. 
Profesjonalny hobbysta zajmujący 
się akwarystyką na pewno odra-
dziłby zakup tak małego zbiornika, 
twierdząc, że jest to męczarnia dla ry-
bek, jednak kierujmy się zasadą: na 
jedną rybkę powinno przypadać 5 li-

trów wody. Wynika z tego, że w 25-li-
trowym akwarium możemy hodować 
5-6 ryb – przy tej ilości nie wydamy 
zbyt dużo pieniędzy na sprzęt. Gdy 
nabierzemy wprawy w  pielęgnacji 
rybek, możemy stopniowo zwiększać 
jego objętość lub zmieniać jego typ.

STABILNIE POSTAWIONE
Wybierając miejsce na akwarium, 
pamiętajmy, że ma być ono ozdobą 
pomieszczenia. Musimy także za-
pewnić do niego łatwy dostęp, by 

bez problemów karmić i  pielęgno-
wać rybki. Podłoże, na którym umie-
ścimy zbiornik, powinno być sta-
bilne, tak duże, aby cała dolna ta-
fla szkła była podparta. Odsuńmy 
akwarium również od okna, gdyż 
słońce przyspiesza wzrost glonów, 
a ponadto będzie dodatkowo nagrze-
wać wodę. Z tych samych powodów 
nie umieszczajmy go blisko grzej-
nika. Optymalnym miejscem będzie 
ciemny kąt pokoju, gdzie dociera 
niewielka ilość promieni słonecz-
nych. Nie martwmy się dostępem do 
światła (ważnego dla prawidłowego 
rozwoju ryb i roślin) – zapewni je po-
krywa z oświetleniem.

NIEZBĘDNE ZAKUPY
Kupując akwarium i  osprzęt, mo-
żemy albo kupić każdą część osobno, 
albo cały zestaw. Cena będzie zbli-
żona. Jednak gdy nie jesteśmy pewni, 
jakich firm urządzenia wybrać to „za-
ufajmy” zestawom. Zresztą z czasem 
możemy poszczególne podzespoły 
wymienić lub ulepszyć. A  jakie ele-
menty są potrzebne do uruchomie-
nia pierwszego akwarium? Oczywi-
ście zbiornik (np. 25-litrowy), filtr, 
grzałka, pokrywa z  oświetleniem, 
termometr, siatka do  odławiania ryb, 
czyścik do szyb, odmulacz dna, tło do 
akwarium oraz podłoże (żwirek). 
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Przygotujmy się na wydatek rzędu 
200-300 zł.
Uwaga! Nie kupujmy razem z akwa-
rium rybek. Pierwsze ryby można 
wpuścić do zbiornika dopiero po 
7-10 dniach – przez pierwsze dni wa-
runki panujące w  zbiorniku są dla 
nich niekorzystne.

ODPOWIEDNIO URZĄDZONE
Urządzajmy akwarium starannie, 
gdyż wszystkie elementy mają duży 
wpływ na jego funkcjonowanie. 
W  zbiorniku powinny znaleźć się 
tylko rzeczy kupione w sklepie zoo-
logicznym. Nie wkładajmy zamiast 
żwirku do niego ładnych kamieni 

polnych, gdyż np. metale w nich za-
warte mogą powodować szybki roz-
wój glonów. Natomiast kamienie wa-
pienne są szkodliwe dla ryb.
Gdy mamy zrobione już niezbędne 
zakupy, możemy przystąpić do uru-
chomienia akwarium. Zaczynamy 
od dokładnego umycia zbiornika 
oraz  osprzętu – wystarczy woda 
i gąbka, nie używajmy żadnych środ-
ków chemicznych. Także żwirek po-
winniśmy kilkakrotnie przepłu-
kać pod bieżącą wodą. Aby usu-
nąć ewentualne małe ślimaki (które 
jak się rozwiną, są nie do opanowa-
nia), wyparzamy żwirek jeszcze go-
rącą wodą. Tak przygotowany wsy-
pujemy na dno akwarium (warstwa 
ok. 3-4 cm) i lekko ubijamy ręką. Na-
stępnie wlewamy wodę –  może być 
z  kranu. Zbiornik napełniamy tak, 
abyśmy mogli swobodnie włożyć 
rękę i posadzić rośliny oraz zamon-
tować osprzęt. Woda prawdopodob-
nie zmętnieje, jest to spowodowane 
tym, że żwirku nie da się oczyścić 
w  100%. Nie martwmy się, po włą-
czeniu filtra po kilkunastu minu-
tach znowu będzie czysta. Następ-
nie montujemy grzałkę, filtr i  ter-
mometr (oczywiście urządzenia nie 
mogą być podłączone do prądu), 
dolewamy wodę, aby grzałka oraz 

Rybki, mimo iż nie stanowią 
„części” akwarium, są jego 
najważniejszym elementem. To 
pod nie urządzamy akwarium, 
dlatego postarajmy się, by 
spełniało ono wszystkie ich 
potrzeby. Niektóre gatunki (np. 
Etiopka zielona) żyją stadnie, 
dlatego zatroszczmy się 
o zakup przynajmniej 4-5 sztuk. 
Upewnijmy się również, że 
zapewniamy im odpowiednią 
dla ich gatunku i rozmiarów ilość 
wody (nie powinno jej być mniej 
niż 1 l na 1 cm ciała ryby).

Karmienie należy dostosować 
do potrzeb żywieniowych 
naszych rybek. Podając go, 
nie przesadźmy z ilością. 
Jeśli wsypiemy zbyt dużo, 
część nie zostanie zjedzona 
i, rozkładając się, zanieczyści 
wodę. Optymalnym rozwiązaniem 
jest podzielenie dziennej dawki 
pożywienia na 2-3 porcje.
Bardzo ważna jest regularna 
kontrola. Minimum jeden raz 
w ciągu dnia sprawdzajmy, czy 
nasi wodni pupile są żwawi i nie 
wykazują oznak choroby.

Rybki przede wszystkim



89

filtr były zanurzone i uruchamiamy 
osprzęt. 
Do kolejnych prac przystępujemy po 
2-3 dniach – woda przez ten czas oczy-
ści się i nabierze odpowiedniego pH. 
Zaczynamy od sadzenia roślin. Przed 
umieszczeniem ich w akwarium obry-
wamy obumarłe liście. Sadząc ro-
śliny, zwróćmy uwagę, aby korzenie 
nie były podwinięte lub mocno roz-
łożone na boki. Możemy także uzu-
pełnić wodę do takiego poziomu, by 
między jej powierzchnią a  brzegiem 
zbiornika pozostał ok.  1 cm. Następ-
nie montujemy świetlówki oraz za-
kładamy pokrywę. Ponownie pozosta-
wiamy akwarium na kilka dni. 
W końcu przyszedł czas na wpuszcze-
nie rybek. Kierujmy się zasadą: nie 
przekładajmy ich z woreczka czy sło-
ika bezpośrednio do akwarium, po-
nieważ mogą dostać szoku termicz-
nego. Najlepszą metodą jest zaczepie-
nie woreczka o  brzeg akwarium, by 
stopniowo wyrównywać temperaturę.

W DOBRYM STANIE
Akwarium nie może pozostać bez 
opieki. Minimum raz na 3 miesiące 
opłukujemy filtr. Aby nie zniszczyć 
pożytecznych bakterii, wykorzystu-
jemy do tego celu wodę ze zbiornika. 
Roślinki akwariowe należy co pe-
wien czas przycinać, a czasem nawet 
wyrzucać (aby zapobiec ich nadmier-
nemu rozrastaniu). W  pierwszej ko-
lejności usuwamy te części, które żó-
łkną lub wyglądają na martwe i gni-
jące. Podobnie ma się sprawa z glo-
nami. Te drobne, porastające szybę 
wymagają regularnego usuwania, 
ponieważ rozwijają się bardzo szybko 
i psują wygląd naszego akwarium.
Kamyczki na dnie należy zruszyć 
przynajmniej raz w tygodniu (w przy-
padku gdy nie korzystamy z odmula-
cza), a poza tym, raz na kilka tygodni 
przemyć czystą wodą.

WODA, CZYLI POWIETRZE 
DLA RYB
Dbając o  to, by ryby miały czystą 
i  natlenioną wodę, zapewniamy im 
zdrowie oraz lepsze samopoczucie. 
Przynajmniej raz w  tygodniu należy 
wymienić część (ok. 1/3) wody, która 
znajduje się w  akwarium. W  utrzy-
maniu czystości i  odpowiedniej za-

wartości tlenu wydajnie pomaga in-
stalacja odpowiedniego filtra. Tem-
peraturę wody należy utrzymywać 
w granicach 20-25oC, zaś poziom pH 
powinien oscylować wokół 6,5-7,5. Do 
monitorowania odczynu służą spe-
cjalne testery, dostępne w  sklepach 
zoologicznych oraz akwarystycznych.
Pamiętajmy, że bez względu na jakość 
wyposażenia, nic nie zastąpi odpowie-
dzialności i sumiennej opieki. 

RYBKI MUSZĄ MIEĆ 
SPOKÓJ. NIE USTAWIAJMY 
AKWARIUM W MIEJSCU, 

GDZIE CIĄGLE 
KTOŚ PRZECHODZI, 

OTWIERA DRZWI ALBO 
NIEUSTANNIE MIGA 
EKRAN TELEWIZORA.
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W TROSCE O RYBKI I ROŚLINY
Przejrzysta i zdrowa woda
Kluczową rolą filtra do akwarium jest 
usuwanie zbędnych substancji oraz 
oczyszczanie wody, by jak najlepiej 
służyła żyjącym w niej organizmom. 
Dobry system filtracji sprawia, że woda 
jest przejrzysta. Bez filtrów przybierze 
ona z czasem brzydką barwę, stanie się 
nieprzejrzysta i będzie nieprzyjemnie 
pachnieć. 
Dobrym pomysłem jest zastosowanie filtra 
kaskadowego. Nie tylko będzie oczyszczał 
wodę, ale również ją napowietrzał. 
Dodatkową metodą napowietrzania może 
być filtr z deszczownicą. Jeśli w akwarium 
nadmiernie rozwijają się glony, można 
sięgnąć po filtr z lampą UV. 
Filtry mogą działać w oparciu o filtrację 
mechaniczną, biologiczną i chemiczną.

Dostęp do światła
Oświetlenie w akwarium ma niezwykle 
istotny wpływ na prawidłowy wzrost 
roślin oraz na zdrowie i kondycję ryb. 
Ma również niebagatelne znaczenie dla 
estetyki kompozycji wodnej. Umiejętnie 
podświetlone akwarium to niesamowita 
ozdoba wnętrza – żywy obraz, który 
fascynuje kolorami i ruchem.
Jako oświetlenie dzienne wiele osób 
wybiera jasne światło o neutralnej 
lub niskiej temperaturze barwowej 
i mocy dopasowanej do pojemności 
naczynia. Pamiętajmy, że oświetlenie 
nocne powinno być słabsze. Dobrym 
pomysłem jest jego montaż tak, 
by oświetlało sam front akwarium, 
wówczas w głębi zbiornika będzie 
ciemno i ryby będą mogły w spokoju 
odpoczywać.

Optymalna temperatura
Temperatura wody w akwarium musi 
być dostosowana do gatunków ryb 
i roślin w nim żyjących. Nieodpowiednia 
przyczynia się do występowania 
rozmaitych chorób i infekcji wśród 
rybek. Ponadto gwałtowne wahania 
temperatury mogą być dla nich zabójcze. 
Właściwą temperaturę zapewnimy dzięki 
zastosowaniu grzałki. Nowoczesna 
grzałka wyposażona jest w termostat, 
dzięki czemu temperatura wody 
będzie utrzymywana na względnie 
stałym poziomie. Termostat ma za 
zadanie kontrolować zaprogramowaną 
temperaturę i w razie potrzeby włączyć 
lub wyłączyć grzałkę. Grzałka do 
akwarium musi być dostosowana do 
pojemności zbiornika. Należy kierować 
się zasadą, że im większy zbiornik tym 
większa jej moc. 
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Odmulanie akwarium
Na dnie akwarium zbierają się resztki pokarmu i odchody ryb, 
które należy usuwać – najlepiej odmulaczem. Wysysa on lekkie 
zabrudzenia, pozostawiając ciężkie kamyki i żwirek. Odmulacz 
grawitacyjny przeznaczony jest dla bardziej zaawansowanych 
akwarystów, gdyż jednocześnie oczyszcza dno i odpompowuje 
wodę. Natomiast model przelewowy zasysa wodę do 
wbudowanego filtra, który zatrzymuje brud. Napędzany jest 
pompką napowietrzającą lub bateriami. 

Bezpieczny połów ryb
Z czasem zachodzi konieczność wysprzątania 
akwarium i wymiany wody. Musimy wtedy 
wyłowić rybki i przełożyć do tymczasowego 
zbiornika. W tym celu najlepiej posłużyć się 
siatką do łapania ryb. Jej wielkość powinna być 
dostosowana do wielkości łapanych okazów 
– ryba musi się zmieścić się cała w siatce, 
co zagwarantuje możliwość bezpiecznego jej 
złapania, wyciągnięcia z wody i wpuszczenia 
do innego zbiornika. Zbyt mała siatka stwarza 
niebezpieczeństwo przygniecenia ryby krawędzią 
siatki przy jej połowie. Przemieszczając rybę 
do nowego zbiornika, ryzykujemy, że wystająca 
z siatki ryba może wyskoczyć z niej, a upadek na 
twardą powierzchnię może być dla niej bardzo 
niebezpieczny. 
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KUCHNIA, W KTÓREJ 
TRZEBA ZABUDOWAĆ 
NAROŻNIK ZAWSZE 
STANOWI DUŻE 
WYZWANIE. 
PRODUCENCI 
GOTOWYCH MEBLI 
OFERUJĄ KILKA 
ROZWIĄZAŃ, ALE 
JEDYNIE CZĘŚĆ Z NICH 
JEST WYGODNA, 
INNE Z KOLEI SĄ 
DOŚĆ DROGIE. 
JAK DOKONAĆ 
OPTYMALNEGO 
WYBORU? 

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

szafka 
W   kuchni, szczególnie niewiel-

kiej, liczy się każdy centy-
metr. Mamy zwykle więcej na-

czyń, sprzętów i produktów niż miejsca do 
ich przechowywania, dlatego szkoda, aby 
zmarnowała się jakakolwiek przestrzeń na 
zaślepki czy trudno dostępne, w  praktyce 
nieużywane szafki. Narożnik w zabudowie 
stanowi taką trudną, zwykle nie do końca 
wykorzystaną przestrzeń. 

OCENA PRZESTRZENI NAROŻNIKA
Wybierając rozwiązanie narożnej szafki, 
warto skonfrontować propozycję rynkową 
z  możliwościami przestrzennymi kuchni 
i  naszymi potrzebami. Zwróćmy uwagę 
przede wszystkim, czy wymiary szafki po-
zwolą maksymalnie wykorzystać prze-
strzeń w  zabudowie, a  następnie czy sys-
tem zastosowany w  szafce będzie ergo-
nomiczny w  użytkowaniu, a  ponadto jego 

NAROŻNA 
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użytkowanie nie będzie kolidowało 
z  innym wyposażeniem kuchni. 
Weźmy też pod uwagę sam charak-
ter konstrukcji systemów wysuwa-
nych montowanych wewnątrz sza-
fek. Kosze z  prętów metalowych 
mają tę wadę, że uchwyty pokry-
wek i garnków mogą się o nie zaha-
czać, a  mniejsze przedmioty wręcz 
w  nie zaplątywać. Z  kolei płaskie 
półki w  obrotowych karuzelach po-
wodują ześlizgiwanie się z nich bar-
dziej płaskich przedmiotów, np. po-
krywek do garnków. W  przypadku 
obrotowych koszy trzeba też zwrócić 
uwagę, by nie przeciążyć ich z  jed-
nej strony np. ciężkimi garnkami 
ustawionymi jeden na drugim. Ta-
kie przeciążenie powoduje często 
zniszczenie zawiasów.

Z PÓŁKAMI LUB KARUZELĄ
Szafka na planie kwadratu to najbar-
dziej popularne rozwiązanie do za-
budowy kuchennego narożnika. Na-
rożna o  równych bokach przylega-
jących do ściany, których wymiary 
wynoszą około 90 cm, od frontu jest 
przycięta pod kątem prostym i  wy-
posażona w  stykające się ze sobą 
drzwiczki o  szerokości 30 cm. Do-
stępne są warianty z  drzwiczkami 
otwieranymi osobno albo połączone 
zawiasami – wówczas po ich otwar-
ciu mamy szeroki otwór dający do-

bry dostęp do zawartości szafki. We-
wnątrz taka szafka może być wypo-
sażona w zwykłe półki lub mieć za-
montowany kosz obrotowy, czyli 
tzw. karuzelę. Każde z  tych rozwią-
zań ma swoje wady i zalety. W przy-
padku półek dostęp do zawartości 
szafki w  głębi jest utrudniony, dla-
tego umieszczone tam przedmioty 
bywają często zapomniane. Karu-
zela, dzięki mechanizmowi umożli-
wiającemu obrót półek, pozwala na 
lepszy dostęp do umieszczonych na 
niej przedmiotów. Trzeba jednak pa-
miętać, aby kupić karuzelę z  brze-
gami zabezpieczonymi niską balu-

stradą zapobiegającą ślizganiu się 
przedmiotów. Warto wybrać model 
z płynną regulacją słupa i wysokości 
półek oraz hamulcem. Karuzele są 
zwykle dostępne w wersjach ½ oraz 
¾ koła i  ścięte w  wymiarze 69, 75 
i 82 cm. 
Bardzo dobrym rozwiązaniem jest 
kupno szafki prostokątnej, do któ-
rej dostęp mamy tylko po jednej 
stronie zabudowy narożnika. Otwór 
o szerokości 45, 50 lub 60 cm, bo ta-
kie są stosowane w  tego typu roz-
wiązaniach jest na tyle wygodny, że 
nawet jeśli wewnątrz szafka będzie 
wyposażona jedynie w  półkę, 

Nie uchodzi za bardzo wygodne 
rozwiązanie, ale czasami 
z powodów przestrzennych jest ono 
koniecznością. Szafka narożna pod 
zlew zajmuje dużo przestrzeni, jest 
duża i wydawałoby się, że pojemna, 
a jednak zlew oraz przyłącza zajmują 
dużo przestrzeni, przez co nie da się jej 
wnętrza wykorzystać do innych celów. 
Ponadto umiejscowienie w szafce 
odpływów, przyłącza wody, również 
podłączeń do zmywarki i zasilania 
elektrycznego powoduje, że szafka 
nie nadaje się do przechowywania 
urządzeń i naczyń kuchennych, a tym 
bardziej produktów spożywczych. 
Na ogół umieszcza się tam kosz na 
śmieci, w tym przypadku jest to 
zmarnowana przestrzeń. 

 Jeśli już jednak konieczne jest takie 
rozwiązanie, szafka narożna pod zlew 
powinna być na planie kwadratu, 

Zlewozmywak w narożniku?
z dostępem dociętym skośnie 
– wówczas będą ją zamykały 
pojedyncze drzwiczki, albo pod 
kątem prostym, gdzie będzie 
dwoje drzwiczek otwieranych 
w sposób łamany. 

  Problematyczne jest łączenie 
blatów na takiej szafce. Gdy 
drzwiczki są ścinane, nie montuje 
się blatu pod kątem prostym, 

tylko łączy go z dwóch kawałków 
lub wykonuje się z jednego blatu, 
wycinając z formatki o szerokości 
120 cm. Każde łączenie blatów, 
a głównie przy zlewie wymaga 
ogromnej dbałości o ten 
fragment, gdyż nawet najlepiej 
zabezpieczony i połączony blat 
pozostawiony na działanie wody 
w końcu spęcznieje. 
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będziemy mogli bez większych 
problemów sięgnąć do przedmio-
tów umieszczonych nawet bardzo 
głęboko.  
Jednak w  tym wariancie najbar-
dziej komfortowym rozwiązaniem 
jest wysuwany mechanizm z  pół-
kami typu nerka lub wysuwanymi 
koszami w systemie corner. Po wy-
sunięciu półek mamy komfortowy 
dostęp do ich zawartości. Jego za-
letą jest to, że każdą z nich możemy 
wysunąć osobno. Wadą – musimy 
mieć wystarczająco dużo miejsca 
na zewnątrz szafki. Przed zakupem 
takiego rozwiązania trzeba spraw-
dzić, czy podczas użytkowania nie 
będzie konfliktu np. z otwieraniem 
zmywarki. 

SYSTEM SPACE CORNER 
Wysuwane narożne szuflady to roz-
wiązanie stosowane w  szafkach na-
rożnych zaprojektowanych na pla-
nie kwadratu. Zamiast półek za-
montowane są szuflady z  łamanym 
frontem w  formie dwóch prostopa-
dle do siebie ustawionych frontów 
lub drzwiczek. Po pociągnięciu za 
jeden z  uchwytów wysuwa się nie-
regularna w formie szuflada. Mecha-
nizm ten można dopasować do po-
zostałych szafek – mogą to być np. 
dwie szuflady jednakowej wysoko-
ści. Można też wybrać rozwiązanie 
z jedną szufladą niższą i z jedną wyż-
szą. Jego zaletą jest możliwość za-
stosowania standardowych frontów 
w zabudowie. 

SYSTEM MAGIC CORNER 
Do szafki narożnej otwieranej z  jed-
nej strony można też wybrać system 
wysuwanych koszy na prowadnicach. 
Kosze są zamontowane w  dwóch 
osobnych modułach. Wraz z  otwar-
ciem szafki przednie kosze są wycią-
gane i odchylane na bok do kąta pro-
stego, a  ich miejsce zajmują tylne. 
Kosze tylne także mogą wyjeżdżać 
na zewnątrz, ale do tego rozwiąza-
nia konieczne są niezależne prowad-
nice. Inne rozwiązanie to dwa iden-
tyczne moduły koszy połączone stela-
żem na prowadnicach – po pociągnię-
ciu za uchwyt wyjeżdżają do przodu. 
Oba kosze mieszczące się w  naroż-
nej szafce mamy wtedy na zewnątrz 
szafki, co zapewnia łatwy dostęp.
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WIELE ROŚLIN ZIELONYCH DZIAŁA 
KORZYSTNIE NA NASZE ZDROWIE, 

DLATEGO ZADBAJMY, BY ZNALAZŁY SIĘ ONE 
W NASZYM NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU.
NIE POŻAŁUJEMY – ICH TOWARZYSTWO 

MA BOWIEM DOBRY WPŁYW NA 
NASTRÓJ ORAZ ZDROWIE – PRACĘ PŁUC 

CZY KRĄŻENIE.

na rzecz 
zdrowia

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

KWIATY
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Moda na ozdabianie wnętrz 
kwiatami doniczkowymi 
przychodzi i  odchodzi 

–  przez lata zmienia się sposób ich 
eksponowania, na topie są także co-
raz to inne gatunki i odmiany. Warto 
jednak, by w  pomieszczeniach na-
szego domu zawsze było miejsce na 
„żelazny” zestaw kwiatów doniczko-
wych. Ich pielęgnacja służy naszej 
aktywności, dla wielu osób efek-
towne egzemplarze są też powodem 
do dumy. Ale to nie koniec profitów 
płynących z  ich posiadania – taka 
namiastka ogrodu może bowiem od-
grywać także ważną rolę w  dotle-
nianiu i  nawilżaniu powietrza. Od-
powiednio dobrany zestaw kwiatów 
doniczkowych wpływa więc  korzyst-
nie na mikroklimat wnętrz, a w kon-
sekwencji nasz sen i  samopoczu-
cie w  ciągu dnia. Równie ważna 
jest funkcja relaksacyjna tego typu 
roślin – ich obecność w  domu to 
także prawdziwa uczta dla zmysłów. 
Wzrok odpoczywa dzięki obserwacji  
zieleni, a  w  przypadku niektórych 
gatunków na rzecz komfortu na-
szych oczu „pracują” również kolo-
rowe kwiatostany. Kolejny benefit to 
zysk dla zmysłu powonienia – obec-
ność niektórych roślin jest bowiem 
skuteczną armoaterapią.

„CZYŚCICIELE” POWIETRZA
W  pomieszczeniach, w  których 
w  ciągu dnia przebywa najwięcej 
osób, między innymi w  kuchni czy 
salonie, powinny się znaleźć kwiaty 
doniczkowe, które nocą oczyszczają 
powietrze pochłaniając dwutlenek 
węgla oraz inne zanieczyszczenia 
gazowe, choćby formaldehyd. Odpo-
wiednio dobrany zestaw roślin może 
usunąć z  powietrza nawet ponad 
80% szkodliwych substancji lotnych. 
Takie właściwości ma na przykład 
skrzydłokwiat. Pochłania nie tylko 
dwutlenek węgla, ale także zabójczy 
tlenek węgla czy niebezpieczny for-
maldehyd. Jego atutem są piękne 
soczystozielone liście oraz efek-
towne białe kwiaty. 
Gdy chcemy poprawić jakość powie-
trza, możemy także ustawić w  po-
mieszczeniu palmę daktylowiec ni-
ski. Niestety należy on do dość wy-
magających, najlepiej zapewnić mu 

wystawę południową, ale nie usta-
wiajmy go w  miejscu, gdzie będzie 
narażony na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych. By oczyścić 
powietrze ze szkodliwych substan-
cji, warto też uprawiać bardzo popu-
larny u  nas scindapsus. To pnącze 
o niewielkich wymaganiach. W usu-
waniu toksyn z powietrza, na przy-
kład toulenu i  ksylenu, pomocne 
będzie anturium. Jego dodatkowym 
atutem są piękne kwiaty oraz efek-
towne liście. 
Jednak tego zestawu roślin donicz-
kowych nie stosujmy w sypialniach, 
bo w  nocy nie produkują one tlenu 
–  gdy zapada zmrok, ustaje proces 
fotosyntezy.
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NOCNI PRODUCENCI 
TLENU
Na szczęście są wyjątki i  wśród ro-
ślin doniczkowych można zna-
leźć takie, które także nocą dostar-
czają tlen. Warto, by znalazły się 
one w  naszych sypialniach. Zalicza 
się do nich bardzo popularny stor-
czyk Phalaenopsis, najlepiej spraw-
dzą się hybrydy, których uprawa nie 
sprawia kłopotów nawet początku-
jącym ogrodnikom. Odpowiedni bę-
dzie także wybór storczyków z  ga-
tunku Dendrobium. Decydując się 
na ich uprawę, pamiętajmy, by pod-
lewać je dopiero, gdy korzenie stają 
się szarosrebrne – najlepiej zanurza-
jąc roślinę w wodzie na około 15 mi-
nut i starannie odcedzając na sitku. 
W  naszej sypialni warto także zna-
leźć miejsce na zygokaktus znany 
także jako grudnik, często zakwita 
bowiem w okresie świąt Bożego Na-

rodzenia. Producentem tlenu jest 
także bardzo do niego podobny kak-
tus wielkanocny (hatiora), który za-
kwita wiosną, przeważnie w  okoli-
cach Wielkanocy. Najlepiej rośnie 
w  rozproszonym świetle słonecz-
nym. Zarówno kaktus wielkanocny, 
jak i grudnik podlewa się wtedy, gdy 
podłoże w doniczce przeschnie. Nad-
miar wody należy zawsze wylewać 
z  podstawki, rośliny te dobrze zno-
szą również okresową suszę. W okre-
sie zawiązywania pąków i kwitnienia 
dobrze zasilać je słabym roztworem 
nawozu przeznaczonego dla roślin 
kwitnących lub dla kaktusów. Na 
dobre natlenienie powietrza wpły-
nie również sansewieria, ze względu 
na swoje długie liście znana także 
jako wężownica. Nie jest szczegól-
nie wymagająca, jednak warto jej 
zapewnić dobry dostęp do światła 
słonecznego. Sansewieria nie lubi 

nadmiaru wilgoci – potrafi obyć się 
bez wody nawet przez miesiąc. Wę-
żownica jest doskonała, jeśli zależy 
nam także na usuwaniu z powietrza 
szkodliwych gazów takich, jak mię-
dzy innymi toulen, formaldehyd, 
benzen czy ksylen. To nie koniec za-
let sansewierii – należy ona także do 
roślin nawilżających powietrze. Do-
skonałym filtrem powietrza  jest też 
fikus beniamina, jednak jego uprawa 
nie jest łatwa. Gdy ma za mokro lub 
zbyt sucho, w  pomieszeniu nie pa-
nuje optymalna temperatura, stoi za 
daleko od okna lub jego liście są za-
kurzone, może je gubić. Również di-
fenbachia przysłuży się odpowied-
niemu mikroklimatowi we wnętrzu. 
Niezależnie od odmiany jej atutem 
są efektowne liście. Trzeba jednak 
pamiętać, że to roślina trująca, zre-
zygnujmy więc z niej, jeśli w miesz-
kaniu są małe dzieci.
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NATURALNE NAWILŻACZE
Powietrze w  naszych domach 
i  mieszkaniach, szczególnie zimą, 
jest również często przesuszone. 
Kwiaty doniczkowe mogą w  znacz-
nym stopniu w  sposób naturalny 
przyczynić się do zapewnienia odpo-
wiedniej wilgotności powietrza. Po-
bierana przez nie woda w dużej mie-
rze wyparowuje przez liście i w  ten 
sposób poprawia znacząco mikrokli-
mat we wnętrzach. Powietrze nie bę-
dzie zbyt suche, jeśli zdecydujemy 
się na ustawienie w  domu paprotek, 
które jednocześnie je oczyszczają. 
Pamiętajmy, że nie lubią one nad-
miaru słońca, dlatego w pomieszcze-
niach z oknami od południa lub za-
chodu nie wybierajmy dla nich miej-
sca na parapecie, ustawmy je nieco 
dalej od okna. Paprotki należy też 
zraszać, ale nadmiar wilgoci jest dla 
nich niekorzystny. 

Dobrym wyborem będzie także aloes 
drzewiasty, który cenimy nie tylko za 
naturalne nawilżanie powietrza, ale 
także jego oczyszczanie oraz liczne 
właściwości lecznicze. Gorący zwo-
lennicy tej rośliny uważają, że nawet 
przebywanie w jej pobliżu działa na 
nas prozdrowotnie. 
Godne sypialni są także popularne 
niegdyś zielistki. Zielistka Stern-
berga usuwa toksyny z  powietrza, 
a dzięki emisji jonów ujemnych do-
skonale go nawilża, a  przy tym jej 
uprawa należy do bardzo łatwych. 
Jako roślinę jednoroczną można 
ją też sadzić na balkonie i  w  ogro-
dzie. Do najlepszych nawilżaczy po-
wietrza zalicza się również szeflera 
drzewkowata. Lubi jasne lub pół-
cieniste stanowisko, wymaga sto-
sunkowo wilgotnego podłoża, zimą 
można nieco ograniczyć podlewanie, 
ale ziemia nie powinna być przesu-

szona. Powietrze nie będzie w  na-
szym mieszkaniu przesuszone, jeśli 
zdecydujemy się również na uprawę 
bluszczu pospolitego. Najlepiej usta-
wić go w  półcieniu. Będzie dobrze 
rósł, jeśli zapewnimy mu podporę 
lub stworzymy możliwość swobod-
nego zwisania pędów. Pamiętajmy 
jednak, że bluszcz zawiera trujące 
saponiny, które mogą wywoływać 
podrażnienia skóry, spojówek, a  po 
spożyciu układów pokarmowego 
i nerwowego. 
Jeśli zależy nam, by powietrze w po-
mieszczeniach nie było zbyt suche, 
warto też znaleźć miejsce na gera-
nium. Dobrym wyborem będzie rów-
nież papirus, który również służy 
utrzymaniu odpowiedniej wilgotno-
ści powietrza. Nie należy on do ga-
tunków wymagających – by się roz-
wijał, wystarczy roślinę stale utrzy-
mywać w wilgoci.

WYDZIELANE PRZEZ ROŚLINY LOTNE ZWIĄZKI 
DZIAŁAJĄ NISZCZĄCO NA SZKODLIWE DLA 
ZDROWIA CHOROBOTWÓRCZE GRZYBY, 

BAKTERIE I WIRUSY.

Roślinna aromaterapia
Wdychanie zapachów, które wydzielają niektóre rośliny doniczkowe to dobry i naturalny sposób na poprawę 
samopoczucia. Źródłem przyjemnej woni są nie tylko substancje zawarte w kwiatach czy owocach roślin, ale 
także w ich liściach, pędach, korzeniach, a także nasionach. 
Jeśli jesteśmy często zmęczeni, warto, by na naszym biurku znalazło się drzewko cytrusowe – zapach cytryny, 
pomarańczy lub kumkwatu to lepszy sposób na orzeźwienie i podniesienie nastroju niż filiżanka kawy lub herbaty, 
dodatkowo ich aromat sprzyja także koncentracji. Optymizmu i radości życia dodaje również przebywanie 
w towarzystwie gardenii, jej rozwinięte białe kwiaty wydzielają bowiem bardzo przyjemny i mocny zapach. 
Skutki obniżonego nastroju pozwala też zniwelować cytrynowo-różany aromat wydzielany 
przez geranium. Ma on także właściwości aseptyczne. Okłady z liści geranium stosuje się 
choćby na ból ucha. Olejek z tej rośliny jest przydatny przy zwalczaniu bakterii i wirusów 
wywołujących na przykład przeziębienia czy biegunki. Przyspiesza również gojenie 
się ran. Zapachu geranium nie znoszą komary. Uprawa tej rośliny nie przysparza 
kłopotów. Do kwiatów, których aromat działa usypiająco należy lawenda, warto 
więc, by znalazła się w naszej sypialni.
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Piękne i pożyteczne
Phalaenopsis nie jest już na 
szczęście rośliną elitarną. 
Kusi nie tylko urodą, 
ale też dostępnością 
przez cały rok, także 
jego uprawa nie powinna 
nam przysparzać trudności. 
Ten storczyk nie lubi ostrego 
słońca. Najczęściej spotykane 
są bowiem łatwe w pielęgnacji 
hybrydy. Kupując orchidee, 
zwróćmy uwagę na korzenie, które 
powinny być soczystozielone oraz 
ilość świeżych pąków. Przyjrzyjmy 
się też liściom – wybierajmy 
egzemplarze, które będą miały je 
sprężyste i zielone. 

ZDROWIE I URODA

Nie tylko 
smaczne

Są dobre na depresje, 
stresy, bezsenność. 

Uprawa cytryn, 
pomarańczy, mandarynek 
czy kumkwatów w domu 

działa korzystnie na nasz 
węch, wzrok, dotyk, a przy tym 

nie jest trudna. Wymagają próchniczej, 
lekko kwaśnej ziemi. Podłoże powinno 

być nieco wilgotne, ale nie mokre.
Od wiosny do jesieni zadbajmy 

o ich nawożenie, najlepiej 
preparatem przeznaczonym do 
cytrusów. 

Jest w nich moc
Zalety paproci doceniało wiele pokoleń, dlatego warto, by te 
rośliny powróciły do naszych domów. Oczyszczają i nawilżają 
powietrze, eliminują promieniowanie emitowane przez 
komputer czy telewizor, neutralizują cieki wodne. Zapewnijmy 
im stale wilgotne podłoże oraz półcieniste stanowisko.

Uczta dla zmysłów
Gardenia jaśminowata swoją atrakcyjność zawdzięcza kojącemu, 
mocnemu aromatowi wydzielanemu przez kwiaty, który 
nieco przypomina zapach jaśminu. Efektowne są także formy 
kwiatostanów w różnych odcieniach bieli. Wymaga żyznej, lekko 
kwaśnej i przepuszczalnej gleby oraz dobrego nasłonecznienia.
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Doceniane od pokoleń
Scindapsus to nieco zapomniane 
pnącze znane z mieszkań naszych 

babć. Ze względu na walory 
zdrowotne, warto przywrócić 

je wnętrzom. By się dobrze 
czuło w naszym domu, 

wystarczy zapewnić mu 
miejsce umożliwiające  
zwisanie pędów 
lub podpórkę, po 
której będą się one 

wspinały. Scindapsus 
lubi stanowiska w cieniu lub 

półcieniu, dlatego nie ustawiajmy 
go na parapecie z wystawą 
południową czy zachodnią. Ważne 

jest też umiarkowane podlewanie, 
wystarczy raz lub dwa w tygodniu. 

Wielki come back palm
Chociaż służą poprawie jakości 
powietrza, to ozdabiamy nimi wnętrza 
ze względu na walory dekoracyjne. 
Szczególnie dzisiaj cieszą się ogromną 
popularnością, co zawdzięczają 
modzie na egzotyczne rośliny. By 
cieszyć się walorami zdrowotnymi 
oraz estetycznymi palm, zadbajmy 
o odpowiednią temperaturę – latem 
w granicach 22-24oC, zimą palmy 
warto przenieść do chłodniejszego 
pomieszczenia, gdzie temperatura 
będzie oscylowała ok. 14oC. W okresie 
letnim pamiętajmy o nawożeniu 
oraz obfitym podlewaniu roślin oraz 
częstym zraszaniu. Zimą podlewanie 
ograniczamy.

Dla zdrowia i urody
Piękne kwiaty cięte anturium 
są bardzo popularne, jednak 
to roślina nie tylko doskonała 
na bukiety. Warto wyposażyć 
wnętrze także w anturium 
w doniczce – jego uprawa 
przyczyni się do oczyszczenia 
powietrza z toksycznych 
substancji. Do dyspozycji mamy 
wiele odmian dekoracyjnych 
tych kwiatów. Ich kwiatostany 
mogą bowiem przybierać 
różnorodne formy oraz kolory. 
Poza czerwienią uwagę 
zwracają także żółte, fioletowe 
czy zielone. Elementem 
ozdobnym jest także ich kolba 
kwiatostanowa – najczęściej 
żółta lub czerwona. 

Musisz je mieć
Sansewierię można zaliczyć do roślin doniczkowych o samych zaletach. Nie 
do przecenienia są nie tylko jej walory zdrowotne, ale również ozdobne, które 
doceniamy po okresie, kiedy to prawie całkowicie kwiat ten zniknął z naszych 
domów. Jej atutem jest wielość odmian. Dużym powodzeniem cieszy się nie 
tylko najbardziej popularna sansewieria gwinejska, warto ozdobić wnętrza 
również nieco mniej popularną sansewierią cylindryczną. Godna uwagi jest 
także odmiana ‘Golden Hahnii’, którą wyróżniają złote brzegi.
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ZIMOWEGO OGRODU NIE MUSZĄ 
SPOWIJAĆ RÓŻNE ODCIENIE 
SZAROŚCI. SMUTEK TEJ PORY ROKU 
PRZEŁAMIEMY, SADZĄC ROŚLINY 
KWITNĄCE, GDY NA DWORZE 
CHŁÓD I PADA ŚNIEG. NIECH 
ZACHĘCĄ NAS DO UŚMIECHU 
I POBYTU NA DWORZE!

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

KWITNĄCE
ZIMĄ

Czasem budzącym najmniej 
skojarzeń z  kwitnącymi 
na rabatach roślinami są 

z  pewnością miesiące zimowe – od 
grudnia do końca marca, kiedy to 
na dworze może być śnieg, a  tem-
peratura otoczenia nie sprzyja kon-
templowaniu natury. Niewątpliwą 
zachętą do wyjścia na dwór oraz 
ucztą dla oczu osób obserwujących 
ogród przez okna będą rośliny zi-
mozielone oraz kwitnące o  tej po-
rze roku. By ożywić ogród w  tym 
czasie, warto również zaplanować 
w nim rośliny, których owoce pozo-
stają na gałęziach. Będzie to także 
naturalna stołówka dla ptaków. Za-
dbajmy więc, by znalazły się w nim 
głóg, dzika róża czy śnieguliczka. 
Wybór mahonii czy ostrokrzewu 
przyniesie dodatkowe doznania dla 
oczu w  postaci soczyście zielonych 
liści. 

NIECH KWITNĄ!
Wbrew pozorom wybór roślin kwit-
nących szeroko pojętą zimą w  na-
szych warunkach klimatycznych 
wcale nie jest taki mały. Do dyspo-

zycji mamy wiele bylin. Od kilku se-
zonów dużą popularnością cieszy się 
efektowny ciemiernik. Późną zimą 
możemy spotkać kwitnące mio-
dunki oraz sasanki. Już w  marcu 
będą nas cieszyć żółte kwiaty miłka 
amurskiego. Do wczesnokwitnących 
należy także pierwiosnek gruziński 
oraz fiołek wonny. Nie obejdzie się 

też bez cebulowych: już w lutym za-
kwitną ranniki i przebiśniegi, a nie-
długo potem krokusy. Zaraz po nich 
przyjdzie czas na pierwsze narcyzy 
oraz tulipany botaniczne. Gdy na 
dworze śnieg, ogród ozdobią rów-
nież kwitnące krzewy. Dereń, lesz-
czyna, kalina wonna czy wawrzynek 
wilczełyko to tylko niektóre.
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GATUNKI I ODMIANY KWITNĄCE ZIMĄ

Śnieżyczka przebiśnieg
Kwiaty tej rośliny cebulowej można zaobserwować 

już w lutym (szczególnie w zachodniej 
Polsce), kiedy to 

przebijają się przez 
warstwę śniegu. Cebulki 

śnieżyczek sadzimy 
późnym latem. Rośliny 

najlepiej czują się 
w towarzystwie drzew 

liściastych: dębów, 
grabów, buków. Gdy 

kwiaty kwitną, nie 
blokują dostępu do 

światła naturalnego, 
zaś gdy przechodzą 

w stan spoczynku, bujne liście 
drzew dają śnieżyczkom cień. Lubią 

wilgotną, żyzną, próchniczą glebę.

Wawrzynek 
wilczełyko
W ciepłych regionach 
kraju ten krzew 
zakwita już w lutym, 
w pozostałych czas 
kwitnienia przypada 
na marzec. Kwiaty 
– najczęściej w odcieniu 
różowym, chociaż są 
też białe – pojawiają 
się zanim roślina 
obsypie się liśćmi. Ich 
atutem jest też zapach 
przypominający aromat 
hiacyntów. Wawrzynek 
lubi cień, warto 
zapewnić mu wilgotne, 
zasadowe podłoże. Źle 
znosi przesadzanie.

Oczar
To prawdziwy bohater 
zimy! Kwitnie bowiem 
od grudnia do marca. Do 
najbardziej popularnych 
należą oczar omszony 
i wirginijski. Kwiatom nie 
straszne są minusowe 
temperatury. Ich 
atutem jest nie tylko 
czas kwitnienia, ale 
też atrakcyjny żółty, 
pomarańczowy lub 
czerwony kolor oraz 
oryginalny kształt. 
Przypominają one 
kropidło lub pędzel.
Oczar lubi stanowiska 
słoneczne i zaciszne, 
glebę żyzną, próchniczą 
oraz wilgotną.

Leszczyna pospolita
Jej kwiaty pojawiają się także wcześnie, bo w ciepłe 
zimy nawet w styczniu, a przeważnie w lutym. 
Żeńskie są niewielkie i niekiedy trudno je dostrzec, 
natomiast męskie tworzą charakterystyczne kotki. 
To dość pokaźny krzew – może osiągać nawet 5 m 
wysokości. Leszczyna nie należy do roślin szczególnie 
wymagających, jednak warto jej zapewnić żyzną 
ziemię oraz słoneczne miejsce, wówczas jesienią 
będziemy mogli liczyć na smaczne owoce. 



104  zima 2018

OGRÓD I POSESJA
     uprawa i pielęgnacja

Wrzosiec krwisty
Ta pochodząca z Alp niewielka krzewinka (dorasta do 40 cm) 
może być obsypana kwiatami już w lutym, a gdy zima jest ciepła 
nawet w styczniu. Wówczas to pojawiają się na niej liczne drobne 
dzwonkowate kwiaty. Mogą być białe, różowe lub purpurowe. 
Chociaż nie należy do roślin szczególnie wymagających, to warto 
jej zapewnić kwaśną, przepuszczalną i dość wilgotną glebę. 
Pamiętajmy, że wrzosiec nie lubi przesuszenia.

Jaśmin nagokwiatowy
To bardzo dekoracyjna, godna rozpowszechnienia 
roślina. Żółte kwiaty na tym okazałym krzewie 
o pokroju pnącza mogą pojawiać się sukcesywnie 
od jesieni aż do marca. Ich wrogiem jest silny 
mróz – wówczas kwitnienie ustaje. Jaśmin 
ma wiotkie pędy, dlatego wymaga podpór. 
Zapewnijmy mu słoneczne i zaciszne stanowisko. 
Dobrze rośnie na glebach piaszczystych, 
umiarkowanie wilgotnych.

Ciemiernik
To jedna z najbardziej efektownych zimowych roślin. W zależności od gatunku i odmiany kwiaty ciemiernika mogą zdobić 
ogród, a także taras czy balkon (jego uprawa doskonale sprawdza się w pojemnikach) od listopada aż do kwietnia. Do 
długokwitnących zaliczamy ciemiernik biały – kwitnie od stycznia do kwietnia – oraz purpurowy. Bardzo efektowne są 
również zielonkawe kwiaty ciemiernika orientalnego, a także wielobarwne ogrodowego. Preferuje półcień i zaciszne 
miejsca. Do najbardziej odpornych na mróz należą ciemiernik biały, wschodni i cuchnący, inne przed mrozem należy 
okrywać stroiszem. 
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Forsycja
Kwitnąca należy do najbardziej 
charakterystycznych symptomów wczesnej 
wiosny, chociaż jej żółte niewielkie pojedyncze 
kwiaty mogą pojawić się już w czasie 
kalendarzowej zimy. Obsypują one gałązki 
krzewu, zanim rozwiną się na gałęziach liście.
Niestraszne im panujące wówczas przymrozki. 
Po kwitnieniu rozwijają się ciemnozielone 
lancetowate liście. Na forsycję warto 
zaplanować miejsce dobrze nasłonecznione, 
może też jednak rosnąć w półcieniu, ale 
wówczas trzeba się liczyć, że będzie słabiej 
kwitnąć. Forsycja nie należy do krzewów 
szczególnie wymagających. Pamiętajmy 
jednak, że trzeba ją przycinać tuż po kwitnięciu, 
zanim pojawią się liście – to najczęściej koniec 
kwietnia.

Kalina wonna
Zebrane w niewielkie kwiatostany kwiaty 
tego krzewu zaczynają zdobić ogród 
w sprzyjających warunkach już na przełomie 
lutego i marca. Ich delikatna różowa barwa 
w połączeniu z przyjemnym słodkawym 
zapachem ożywia rabaty. Rozwinięte kwiaty 
są białe. Dopiero po opadnięciu kwiatów 
pojawiają się liście. Kalinę pachnącą najlepiej 
posadzić w miejscu dobrze nasłonecznionym 
i zacisznym, co ułatwi przetrwanie rośliny 
podczas mrozów. Ten nie za duży krzew 
dorasta do 3 m, zaś odmiana karłowata 
‘Nanum’ jedynie do 1 m. Najlepiej rośnie na 
żyznych, kwaśnych i umiarkowanie wilgotnych 
glebach.

Przylaszczka pospolita
Ta wdzięczna bylina może zakwitnąć już w marcu. 
Niebieskofioletowe delikatne kwiaty o średnicy około 2 cm 
zamykają się na noc. W przeszłości często gościła w naszych 
lasach, dzisiaj jednak jest rzadkością, dlatego w naturze jest 
pod ochroną. Z łatwością możemy jednak uprawiać przylaszczki 
w ogrodzie. Warto sadzić je pod drzewami lub krzewami liściastymi, 
gdyż opadnięte liście będą chronić rośliny, gdy temperatura będzie 
spadać poniżej zera. W lecie zaś liście ochronią przylaszczki przed 
nadmiarem słońca. Najlepiej lubią miejsca, które będą zacienione. 
Warto posadzić je na zacisznym stanowisku. Zapewnijmy 
przylaszczkom podłoże próchnicze, wapienne, które będzie stale 
wilgotne. Miejsce wybierzmy z rozwagą, to byliny nielubiące 
przesadzania. 
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PODJAZD, ŚCIEŻKI, SCHODY CZY TARAS ZIMĄ MOGĄ ZMIENIĆ SIĘ 
W LODOWISKO. JEŚLI CHCEMY UNIKNĄĆ TRAGICZNYCH W SKUTKACH 
WYPADKÓW, ZADBAJMY ZAWCZASU, ABY NAWIERZCHNIE WOKÓŁ NASZEGO 
DOMU BYŁY ANTYPOŚLIZGOWE.

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

Organizując przestrzeń wo-
kół domu, zatroszczmy 
się nie tylko o ładny wy-

gląd, ale również o bezpieczeństwo. 
Materiały wykorzystywane do wy-
kończenia chodników, schodów, 
podjazdu, tarasu czy ganku powinny 
być antypoślizgowe. Spośród ele-
ganckich produktów możemy zde-
cydować się na beton szlachetny, 
bruk klinkierowy, kamień, drewno 
czy płytki ceramiczne i gres.
Wybierając materiały na nawierzch-
nie wokół naszego domu, użyjmy ta-
kich, które oznaczone są jako anty-

poślizgowe. Jednak parametr ten 
może mieć różną wartość. Obowią-
zujące prawo nakazuje producen-
tom zapewnienie antypoślizgowo-
ści, lecz nie definiuje jej minimalnej 
wartości. W efekcie schody czy chod-
nik mogą być antypoślizgowe w teo-
rii, a w praktyce stanowić zagrożenie 
dla mieszkańców.

BRUK KLINKIEROWY
Podjazdy i tarasy można wykończyć 
brukiem: cegłą lub kostką. Wypa-
lane w wysokiej temperaturze pro-
dukty z  dobrej jakościowo gliny 

BEZ POŚLIZGU



107

będą  trwałym i odpornym materia-
łem – są odporne na ściskanie, ście-
ranie, działanie kwasów, detergen-
tów oraz substancji żrących. Pro-
stokątny, klasyczny kształt bruku 
klinkierowego umożliwia układanie 
różnorodnych wzorów, w zależno-
ści od potrzeb i funkcji. Aby ułożyć 
estetyczną nawierzchnię z bruku 
klinkierowego, możemy zastoso-
wać przeróżne wiązania, np. wozów-
kowe lub szeregowe, w jodełkę, blo-
kowe (parkietowe), skośne, w łuskę 
czy też szeregowe ze spoiną w kształ-
cie krzyża. Indywidualne rozwiąza-
nia są możliwe za sprawą kształtek 
klinkierowych. Bruk klinkierowy 
jest jednolity w swojej masie, rów-
nież pod względem kolorystycznym, 
możemy więc elementy swobod-

nie przycinać. Dobrej jakości wy-
roby nie blakną pod wpływem pro-
mieni słonecznych, dzięki czemu 
nawierzchnia będzie dobrze prezen-
towała się przez wiele sezonów. Pro-
ducenci dają na swoje wyroby na-
wet 50 lat gwarancji. Decydując się 
na cegłę czy kostkę brukową wy-
bierzmy tę z szorstką powierzchnią 
– jest antypoślizgowa, a tym samym 
bezpieczna.  

BETONOWE KOSTKI I PŁYTY
Antypoślizgowość produktów z be-
tonu, np. kostek brukowych oraz 
płyt, wynika z cech oraz struktury 
materiału. Drobinki skał oraz pia-
sku powodują, że faktura poszcze-
gólnych elementów jest szorstka, 
zapewniając tym samym dobrą 
przyczepność. Ponadto wyroby wy-
konane z betonu o odpowiedniej gę-
stości są trwałe i odporne na uszko-
dzenia mechaniczne, w niczym nie 
ustępują kamiennym. Do wyboru 
mamy elementy prostokątne, kwa-
dratowe lub wycinki koła. 
Bardzo dużą popularnością cieszą 
się również tzw. płukane kostki bru-
kowe oraz płyty z dodatkiem natu-
ralnego kruszywa. Powstają one 
w wyniku wypłukiwania drobin be-
tonu z produktu, w efekcie czego 
eksponowane są grubsze ziarna na-
turalnego grysu z wierzchniej war-
stwy materiału. Dzięki takiemu za-
biegowi uszlachetniającemu kostki 
zyskują nie tylko wyrafinowaną es-
tetykę, ale nabywają również wła-
ściwości antypoślizgowe. Gdy jed-
nak decydujemy się na kostkę 

Sposoby 
na zwiększenie 
antypoślizgowości

 Posypywanie solą to 
najpopularniejszy sposób 
na zapewnienia sobie 
bezpiecznego podłoża podczas 
niskich temperatur. Niestety 
może ona uszkadzać materiał 
nawierzchniowy i wpływać 
na jego żywotność. Także 
posypywanie piaskiem jest 
dość uciążliwe. Warto więc 
zwrócić uwagę na nowe 
rozwiązania dostępne na rynku.

 Aby zabezpieczyć 
schody (nie tylko zimą, 
ale również podczas 
ulewnego deszczu), możemy 
użyć specjalistycznych 
impregnatów. Ich zadaniem, 
oprócz zabezpieczenia 
materiałów, jest zwiększenie 
antypoślizgowości.

 W przypadku ekstremalnych 
warunków pogodowych, 
warto zainwestować 
w antypoślizgowe maty 
– przykrywamy nimi śliską 
powierzchnię schodów czy 
ganku.

ABY NAWIERZCHNIA, 
JAK NAJLEPIEJ SPEŁNIAŁA 

SWOJĄ FUNKCJĘ 
I DAWAŁA KOMFORT 

UŻYTKOWANIA WSZYSTKIM 
DOMOWNIKOM, MUSI BYĆ 
WYKONANA Z TRWAŁYCH, 

A PRZEDE WSZYSTKIM 
ANTYPOŚLIZGOWYCH 

MATERIAŁÓW. POWINNA 
TAKŻE TWORZYĆ SPÓJNĄ 
I HARMONIJNĄ CAŁOŚĆ 

Z DOMEM. RÓWNIE 
WAŻNE JEST JEJ UMIĘJĘTNE  

UŁOŻENIE.  
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gładką, w trosce o  bezpieczeństwo 
użytkowników, wybierzmy te, któ-
rych górna warstwa nie była wcze-
śniej polerowana.
Najnowocześniejszą obróbką beto-
nowych kostek brukowych jest tech-
nologia śrutowo-szczotkowa. Pod-
czas produkcji poszczególne ele-
menty podlegają zabiegowi tzw. 
śrutowania i szczotkowania, który 
nadaje efekt charakterystycznej po-
rowatości. Taka niejednokrotna fak-
tura sprawia, że niemal nie widać 
na nich zabrudzeń. Proces obróbki 

wpływa również na wysoki współ-
czynnik antypoślizgowy.
Innym sposobem na zwiększenie an-
typoślizgowości jest zastosowanie gu-
mowych wkładek w płytach betono-
wych. Umieszczane są one w specjal-
nych wyżłobieniach jeszcze na etapie 
produkcji przed ostatecznym szlifo-
waniem betonu i wystają zaledwie 
kilka milimetrów nad poziom stop-
nia. Mimo że wkładki są wytrzymałe, 
to jednak nie są wieczne – po kilku-
-kilkunastu latach będziemy musieli 
prawdopodobnie je wymienić. 

ELEMENTY DREWNIANE
Nawierzchnie drewniane najczęściej 
spotyka się na tarasach i balkonach, 
także tych niezadaszonych. Możemy 
zdecydować się na drewno egzo-
tyczne (np. afromosia, badi, bangi-
krai, cumaru, grapia, ipe, massaran-
duba) oraz krajowe thermodrewno 
(czyli gatunki rosnące w Polsce 
przetworzone termicznie). Thermo-
drewno jest odporne na wilgoć, ko-
rozję biologiczną oraz promieniowa-
nie UV. Poza deskami tarasowymi 
na balkonach i tarasach posadowio-
nych na drugiej kondygnacji chętnie 
stosuje się gotowe panele modułowe 
o  różnych kształtach i wymiarach. 
Ze względu na komfort użytkow-
ników najlepiej stosować elementy 
ryflowane, czyli z rowkami wyżło-
bionymi wzdłuż deski. Ryflowanie 
ukierunkowuje odpływ wody z ta-
rasu czy balkonu, deski cechują się 
większą przyczepnością, dlatego są 
bardziej bezpieczne niż deski gład-
kie. Zabieg ten zapobiega również 
spękaniom powierzchniowym.

GRES I CERAMIKA
Popularnym wykończeniem na-
wierzchni wokół domów są płytki 
gresowe. Ich nasiąkliwość wy-
nosi poniżej 3%, są mrozoodporne, 
twarde, odznaczają się IV lub 
V  klasą ścieralności, dzięki czemu 
nie wycierają się. Wybierając gres, 
zwróćmy uwagę na jego  właściwości 

Są coraz częściej stosowane 
na tarasy i balkony. Najlepiej 
wybierać produkty wykonane 
z mieszanki mączki drzewnej 
i PVC (na rynku dostępne są 
również kompozyty z dodatkiem 
polipropylenu oraz polietylenu PE 
– są tańsze, jednak ich parametry 
są znacznie niższe). Deski 
kompozytowe wyglądem, kolorem 
i fakturą, a także w dotyku 

przypominają te z egzotycznego 
drewna pozbawionego sęków, 
gdyż zawierają 30-50% drewna. 
Natomiast polichlorek winylu 
sprawia, że są trwałe, odporne 
na wilgoć i promieniowanie UV 
(nie odbarwiają się pod jego 
wpływem). Wśród zalet należy 
wymienić, że są idealnie proste 
i dłuższe niż deski drewniane, 
co znacznie przyspiesza 
ich montaż, nie wymagają 
odnawiania (wystarczy je umyć 
wodą). Dodatek PVC sprawia 
także, że ich powierzchnia jest 
szczotkowana, a tym samym 
antypoślizgowa. Bardzo często 
deski kompozytowe sprzedawane 
są w zestawie z legarami, 
maskownicami i stalowymi 
łącznikami – system jest łatwy 
w montażu. 

Kompozyty drewnopochodne
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antypoślizgowe. Są one oznaczone 
symbolem R9-R13. Im niższa war-
tość liczbowa, tym materiał ma lep-
sze właściwości antypoślizgowe.
Bezpieczeństwo użytkowania pły-
tek zapewniają reliefy oraz ryfle. 

Pierwsze to wypukłe wzory na po-
wierzchni, natomiast drugie to wy-
pukłe lub wklęsłe elementy prosto-
liniowe umieszczone przy jednej 
krawędzi. Niektóre z płytek dodat-
kowo pokrywane są również szkłem 

antypoślizgowym albo specjalnym 
impregnatem.
Pamiętajmy, że płytki na schody ze-
wnętrzne czy taras muszą być od-
porne na oddziaływanie czynników 
mechanicznych i chemicznych.  

Bezpieczny wjazd 
do garażu
Budując dom musimy zastanowić 
się, jaki rodzaj podłoża sprawdzi się 
w przypadku naszej drogi wjazdowej 
do garażu i dojścia do domu. Materiały 
gładkie, np. zwykły wylany beton, 
mogą być śliskie zimą, a nawet już 
późną jesienią! Zainwestujmy zatem 
w antypoślizgową powierzchnię, która 
zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się oraz 
chroni samochód przed uderzeniem 
np. w bramę garażu. Także sama brama 
powinna być funkcjonalna. Komfortowa 
będzie ta sterowana pilotem. Docenimy 
taką bramę zwłaszcza w zimne 
miesiące oraz w czasie deszczu 
– nie będziemy musieli wysiadać 
z samochodu, aby wjechać do garażu. 
Do wyboru mamy bramy segmentowe, 
uchylne i rolowane. 
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GOTOWI
DO ZADAŃ

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

To się przyda!

Rękawice na specjalne potrzeby
O TEJ PORZE BEZ DOBRYCH RĘKAWIC ANI RUSZ – SĄ NIEZBĘDNE, 
GDY TRZEBA USUNĄĆ ŚNIEG Z POSESJI, ZWISAJĄCE Z DACHU SOPLE, 
PRZYNIEŚĆ DRWA DO KOMINKA LUB WĘGIEL DO KOTŁA GRZEWCZEGO. 
WYGODĘ PRAC POPRAWIĄ JUŻ TE NAJTAŃSZE – Z GUMOWĄ 
CZĘŚCIĄ CHWYTNĄ, DO POPULARNYCH NALEŻĄ RĘKAWICE 
BAWEŁNIANO-POLIESTROWE. PRZED URAZAMI 
SKUTECZNIE OCHRONIĄ NASZE DŁONIE TE 
Z BAWOLEJ LUB SZTUCZNEJ SKÓRY. 
ALE NA ZIMĘ WYPOSAŻMY SIĘ 
W ROBOCZE RĘKAWICE ZIMOWE.

ZIMA WYMAGA OD 
NAS AKTYWNOŚCI NA 
DWORZE – CHĘTNIEJ I LEPIEJ 
WYKONAMY WSZYSTKIE 
PRACE, GDY ZADBAMY 
O ODPOWIEDNIĄ ODZIEŻ 
I SPRZĘT.
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Kombinezony i spodnieStopy pod ochroną
GDY NADEJDZIE MRÓZ I ŚNIEŻYCA 
PRACY WOKÓŁ DOMU NIE BRAKUJE.  
SPĘDZAJĄC NA DWORZE CZAS 
W UJEMNYCH TEMPERATURACH, 
PAMIĘTAJMY, BY ZADBAĆ O NOGI. 
DOBRYM WYBOREM BĘDZIE ZAKUP 
OBUWIA SKUTECZNIE CHRONIĄCEGO 
STOPY NIE TYLKO PRZED DZIAŁANIEM 
MROZU, ALE RÓWNIEŻ URAZAMI 
MECHANICZNYMI. ZDECYDUJMY SIĘ 
NA BUTY Z WYSOKĄ CHOLEWKĄ. 
SPRAWDŹMY TAKŻE, CZY ICH 
PODNOSEK BĘDZIE WYTRZYMAŁY 
NA UDERZENIA. WPŁYW NA NASZE 
BEZPIECZEŃSTWO I WYGODĘ 
PODCZAS PRACY MA TEŻ PODESZWA 
– NP. POLIURETANOWA. 

Do potrzeb specjalnych
CZĘSTO UWAŻAMY, ŻE KASK, OKULARY 
OCHRONNE CZY MASKI TO SPRZĘT 
PRZYNALEŻNY JEDYNIE OSOBOM 
PRACUJĄCYM NA BUDOWIE. WARTO 
JEDNAK, BY ZNALAZŁY SIĘ TEŻ W ZASOBACH 
POSIADACZA DOMU. ZAOPATRZMY SIĘ WIĘC 
W DOBRZE DOPASOWANY DO GŁOWY 
KASK – ZIMĄ MOŻE SIĘ PRZYDAĆ!

WPŁYW NA KOMFORT PRACY 
MA TAKŻE ODZIEŻ, W JAKIEJ 
PRZYSTĘPUJEMY DO JEJ 
WYKONANIA. NIE ZAWSZE 
SPRAWDZI SIĘ STARA KURTKA 
CZY ZNISZCZONE JEANSY.  
POWINNY TO BYĆ RZECZY, 
KTÓRE ZAGWARANTUJĄ 
NAM SWOBODĘ RUCHÓW 
I CIEPŁO. PODCZAS PRAC 
WYKONYWANYCH NA 
DWORZE DOCENIMY UBRANIA 
WIATROSZCZELNE ORAZ 
ODPORNE NA DZIAŁANIE 
WILGOCI. NIE POWINNY 
BYĆ ONE JEDNAK ZBYT 
GRUBE I CIĘŻKIE – MOŻE TO 
BOWIEM KRĘPOWAĆ NASZE 
RUCHY I MĘCZYĆ, DLATEGO 
NAJLEPSZYM WYBOREM JEST 
ODZIEŻ ROBOCZA. 
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JEST NIEZBĘDNA NIE TYLKO 
DLA UCZESTNIKÓW RUCHU 
DROGOWEGO, KIEDY 
TO DOCENIMY JĄ, GDY 
BĘDZIEMY MUSIELI WYMIENIĆ 
CHOĆBY KOŁO. KAMIZELKA 
OSTRZEGAWCZA ZWANA 
ODBLASKOWĄ DA NAM 
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA 
TAKŻE NP. PODCZAS USUWANIA 
ŚNIEGU Z OTOCZENIA NASZEJ 
POSESJI. ZNACZENIE MAJĄ JEJ 
WŁAŚCIWOŚCI ODBLASKOWE, 
A NIE KOLOR, DLATEGO 
RÓWNIE DOBRA BĘDZIE ŻÓŁTA, 
JAK I ZIELONA CZY NIEBIESKA.

Ostrzegawcza kamizelka

Wygodne polary
NOSIMY JE O KAŻDEJ PORZE ROKU, ALE 
SZCZEGÓLNIE ZIMĄ STAJĄ SIĘ NIEZBĘDNE. 
DOCENIAMY JE ZA LEKKOŚĆ, CIEPŁO, KTÓRE DAJĄ, 
DOSKONAŁĄ PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ ORAZ 
TO, ŻE NIE OGRANICZAJĄ SWOBODY RUCHÓW. 
TO WALORY, KTÓRE DLA ODZIEŻY ROBOCZEJ SĄ 
ISTOTNE. GDY JEST BARDZO ZIMNO, DOBRYM 
WYBOREM SĄ UBRANIA Z NAJCIEPLEJSZEGO POLARU 
O GRAMATURZE 300 G/M2.

Pas narzędziowy
O TYM, ŻE WARTO MIEĆ WŁASNY 
BIODROWY PAS NA NARZĘDZIA, 
WIEDZĄ WSZYSCY CI, KTÓRZY POTRAFIĄ 
SAMODZIELNIE DOKONAĆ NAPRAW WE 
WŁASNYM DOMU. DOCENIMY JEGO 
ZALETY SZCZEGÓLNIE WTEDY, GDY 
MAMY DO WYKONANIA ZADANIE NA 
WYSOKOŚCIACH – TRUDNO WÓWCZAS 
BOWIEM SIĘGNĄĆ PO KOLEJNE 
NIEZBĘDNE NARZĘDZIE. Z ŁATWOŚCIĄ 
DOBIERZEMY PAS DOSTOSOWANY 
DO ZADAŃ. MOŻE MIEĆ ON BOWIEM 
RÓŻNORODNĄ KOMBINACJĘ LICZBY 
I KSZTAŁTÓW KIESZENI. POZA NIMI 
MOŻE BYĆ TEŻ WYPOSAŻONY 
W SPECJALNE ZACZEPY, UCHWYTY 
ORAZ KABURY. 
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Pojemnik na piasek
WŁAŚCICIELE DOMÓW MAJĄ 
OBOWIĄZEK UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI 
CHODNIKA PRZYLEGAJĄCEGO DO 
POSESJI. JEST TO SZCZEGÓLNIE 
ISTOTNE, GDY ZAŚNIEŻONA CZY WRĘCZ 
ZLODOWACIAŁA NAWIERZCHNIA MOŻE 
PRZYCZYNIĆ SIĘ DO SPOWODOWANIA 
ZŁAMANIA CZY INNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA. 
PRZYDATNY BĘDZIE POJEMNIK NA PIASEK  
I SÓL. SĄ NAJCZĘŚCIEJ PLASTIKOWE. 
MOGĄ BYĆ DWUKOMOROWE 
– Z WYRÓŻNIONĄ KOMORĄ NA SÓL.   

Szufla do śniegu i taczka

DOBRY ODGARNIACZ SPRAWDZI SIĘ PODCZAS 
ODŚNIEŻANIA MAŁYCH FRAGMENTÓW 

NAWIERZCHNI. NAJCZĘŚCIEJ DECYDUJEMY 
SIĘ NA WYKONANĄ Z TWORZYWA 
SZTUCZNEGO SZUFLĘ, KTÓREJ ZALETĄ 
JEST NIEWIELKI CIĘŻAR. NIE PRZYLEGA 
DO NIEJ ŚNIEG. WARTO WYBRAĆ MODEL 
Z WYPROFILOWANYMI KRAWĘDZIAMI, 
CO UŁATWIA ZGARNIANIE. DLA 
WYGODY PRAC ZNACZENIE MA TAKŻE 
WYKOŃCZENIE RANTU, SPRAWDZA SIĘ 
STALOWE, CO UŁATWI ROZBICIE BRYŁ 
ŚNIEGU. KUPUJĄC JĄ, SPRAWDŹMY 
TAKŻE JAK MA UKSZTAŁTOWANY 
TRZONEK I UCHWYT, KTÓRY POWINIEN 
DOBRZE LEŻEĆ W DŁONIACH.

Ciepła czapka
NIE REZYGNUJMY Z JEJ ZAŁOŻENIA, 
NAWET JEŚLI PRACE, KTÓRE 
MAMY DO WYKONANIA NA 
DWORZE NIE TRWAJĄ ZBYT 
DŁUGO. PRZEZ GŁOWĘ TRACIMY 
BOWIEM DO 40% CIEPŁA. 
WYBIERZMY WYGODNĄ USZATKĘ 

WYKOŃCZONĄ FUTREM. 
BĘDZIE DOBRZE 
CHRONIĆ GŁOWĘ PRZEZ 
CAŁĄ ZIMĘ – ZARÓWNO 

W SIARCZYSTE 
MROZY, JAK 
I PODCZAS SILNYCH 
OPADÓW ŚNIEGU. 
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KOSMETYKI I PREPARATY SAMOCHODOWE ZOSTAŁY 
STWORZONE, BY UŁATWIĆ NAM CODZIENNE 
FUNKCJONOWANIE. ZOBACZMY, CO PRZYDA 
NAM SIĘ W MROŹNE MIESIĄCE. NIE DAJMY SIĘ 
ZASKOCZYĆ ZIMIE!

do auta

AUTOR TEKSTU: Paweł Siemieniuk

Zimą szczególną wagę przy-
wiązujemy do zachowania 
bezpieczeństwa na posesji 

– dbamy o odśnieżanie nawierzchni 
czy też dobre oświetlenie elewa-
cji domu i otoczenia. Zadbajmy 
również o bezpieczeństwo podczas 
jazdy samochodem. Ważny będzie 
nie tylko jego odpowiedni przegląd 
przed zimą, ale także codzienne, ko-
nieczne o tej porze roku zabiegi słu-
żące bezpieczeństwu i wygodzie 
użytkowania zimą. Wsparciem będą 
dla nas produkty chemiczne, dzięki 
którym możemy je przeprowadzić 
we własnym zakresie. Sprawią one, 
że naszemu samochodowi zima nie 
będzie straszna! Jakie kosmetyki 
i preparaty warto kupić oraz wymie-
nić przed zimą?

W TROSCE O USZCZELKI 
W okresie zimowym uszczelki na-
rażone są na uszkodzenia. Guma 
pod wpływem niskiej temperatury 
 twardnieje, co może powodować jej 

CHEMIA
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samoistne pękanie. Dotyczy to szcze-
gólnie samochodów, które nie są ga-
rażowane. Topiący się śnieg, zamie-
nia się w wodę, która może dostać się 
między drzwi. Dobrze jest więc za-
inwestować w silikon do uszczelek, 
który skutecznie uchroni nas przed 
tym problemem. Dobrym wyborem, 
znacznie ułatwiającym aplikację jest 
preparat w sprayu – z łatwością do-
trze nawet w  trudno dostępne miej-
sca. Zamiast silikonu możemy użyć 
także wazeliny technicznej, która 
również służy do konserwacji gumy 
i tworzyw sztucznych.

SZYBY BEZ LODU
Konieczność odszraniana szyb zimą 
jest zmorą niejednego kierowcy. Mar-
znący deszcz lub odwilż, a następ-
nie nagły przymrozek mogą spowo-
dować, że szyba auta pokryje się lo-
dem. Możemy usunąć go skrobaczką 
lub sięgnąć po o wiele wygodniejsze 
rozwiązanie, czyli odmrażacz do szyb. 
To preparat, który pozwoli szybko 
pozbyć się nam lodu z szyb czy luste-
rek. Wystarczy spryskać oczyszczoną 
ze  śniegu powierzchnię (w  prze-
ciwnym razie odmrażacz wsiąknie 
w śnieg i cała butelka nie wystarczy 
nawet do jednorazowego odlodzenia 
szyb) i poczekać, aż lód się rozpuści. 
To lepszy sposób niż skrobanie. I tań-
szy, jeśli doliczymy koszt wymiany 
porysowanej szyby. Pamiętajmy, że 

odmrażacz będzie skuteczniejszy 
(i zużyjemy go mniej, uzyskując ten 
sam efekt), jeśli przyniesiemy go 
z domu. Zmrożony podczas chłodnej 
nocy ma ograniczoną skuteczność. 
Odmrażacze w płynie przy bardzo ni-
skich temperaturach są wydajniej-
sze i skuteczniejsze niż spraye, które 
schładzają się dodatkowo z powodu 
rozprężania gazu w butelce.
Uwaga! Nie polewajmy szyb gorącą 
wodą, gdyż mogą pęknąć. 

OTWARTE ZAMKI 
Najczęściej nasze samochody wy-
posażone są w centralny zamek. 
 Jednak, gdy atakują przymrozki, 

W ogrzewanym garażu możemy zadbać o czystość elementów konsoli, schludny wygląd 
tapicerki, a także zabezpieczyć od wewnątrz szyby przed nadmiernym parowaniem, które 
właśnie zimą przy zmiennej temperaturze i wilgotności jest szczególnie uciążliwe.

Zimowe 
mycie auta
Jednym z najczęściej 
dokonywanych zabiegów 
jest mycie samochodu 
– odpowiednio wykonane 
pozwala usunąć zabrudzenia, 
a dodatkowo zadbać o lakier. 
Jednak wykonywanie tego 
zabiegu zimą na świeżym 
powietrzu nie jest najlepszym 
pomysłem. Woda, która 
dostanie się między drzwi 
samochodu może po prostu 
zamarznąć, uniemożliwiając 
otwarcie drzwi lub nawet 
„rozsadzając” uszczelki. Jednak 
mycia auta nie powinniśmy 
pomijać.

 Błoto, zwłaszcza to zimowe, 
zawiera rozsypywaną na ulicach 
sól, która może uszkodzić lakier.
Miejsca nawet najmniejszych 
obić zaczną rdzewieć, a warstwa 
lakieru bezbarwnego straci 
swój połysk. Matowy osad 
szybko pokryje też chromowane 
elementy i emblematy.

 Dobrym rozwiązaniem  
jest korzystanie z myjni 
automatycznej lub mycie 
samochodu w ogrzewanym 
garażu.

 Po umyciu należy pamiętać 
o glinkowaniu lakieru oraz 
o zabezpieczeniu go woskiem. 
Tego rodzaju zabiegi pozwalają 
zapewnić lakierowi odpowiednią 
ochronę. Powłoka uzyskana 
dzięki tym kosmetykom 
skutecznie utrudnia ponowne 
gromadzenie brudu, 
a dodatkowo lepiej odprowadza 
wodę.
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może zdarzyć się, że niektóre aku-
mulatory nie są w stanie podołać ta-
kiej pogodzie. Wtedy też pojawia się 
konieczność otworzenia samochodu 
kluczykiem. Warto więc regularnie 
smarować zamki specjalnym sma-
rem do zamków. Jeśli zapomnieliśmy 
o  tym, zaopatrzmy się w odmrażacz 
do zamków, który skutecznie go od-
blokuje. Po jego użyciu niezwłocznie 
należy skorzystać ze smaru, by za-
bezpieczyć zamek na przyszłość. Nie 
powinno się odmrażacza stosować 
zbyt często, gdyż alkohol wymywa 
smar. Konsekwencje są niezbyt przy-
jemne i dość kosztowne – zamek 
może się zablokować z powodu ko-
rozji, a wówczas będziemy musieli 
go wymienić. Pamiętajmy, że odm-
rażacz powinniśmy mieć przy sobie. 
Zamknięty w aucie do niczego nam 
się nie przyda.  

PRZEJRZYSTE SZYBY
Zimą wielu kierowców może również 
borykać się z problemem parowania 
szyb. Skorzystajmy więc z płynów za-
pobiegających temu zjawisku. Pre-
parat antyroszeniowy to ciekawa pro-

pozycja, która świetnie się sprawdzi 
i ochroni auto skutecznie przed paro-
waniem szyb. Pokrywa się nim szybę 
i po kilku sekundach para z jej po-
wierzchni jest usunięta. Oczywiście 
niezbędny jest również dobry zimowy 
płyn do spryskiwaczy – kiepskiej jako-
ści lub rozrzedzony wodą będzie za-
marzał na szybie. Co prawda jego za-
marznięcie nie wiąże się z poważniej-
szą usterką, jednak może spowodo-
wać problemy na drodze, które mogą 
wpłynąć na bezpieczeństwo. A ten 
aspekt powinien być dla nas najważ-
niejszy. Ponadto zamarznięty letni  
płyn może rozsadzić dysze w ukła-
dzie spryskiwania, które będziemy 
musieli później wymienić. Jeśli więc 
nadchodzą nawet niewielkie przy-
mrozki, należy zużyć letni płyn i za-
stąpić go zimowym. 
Przyda nam się również niewidzialna 
wycieraczka. To specjalny preparat 

nakładany na szklane powierzchnie. 
Tworzy powłokę o właściwościach hy-
drofobowych, dzięki której krople są 
„wypychane” i spływają z szyby pod 
wpływem pędu powietrza. W zasa-
dzie nie ma potrzeby używać wycie-
raczek – deszcz sam będzie spływał 
z szyby, zamiast na niej osiadać. Po 
zastosowaniu niewidzialnej wycie-
raczki nie tylko poprawia się widocz-
ność, lecz także szyba na całej swo-
jej powierzchni jest bardziej odporna 
na brudzenie. Preparat można nało-
żyć na wszystkie szyby samochodu, 
a także boczne lusterka czy reflek-
tory, aby poprawić ich skuteczność 
i na dłuższy czas zabezpieczyć klosze 
przed brudzeniem.

CZYSTE FELGI I KOŁPAKI
Szczególnej troski wymagają również 
aluminiowe felgi oraz kołpaki lakie-
rowane na jasne kolory. To właśnie 
one są najmocniej niszczone przez 
sól i błoto pośniegowe. Bez odpowied-
niej pielęgnacji szybko zachodzą brą-
zowym osadem z hamulców, który po 
dłuższym czasie bardzo trudno usu-
nąć. Felgi i kołpaki w  trakcie mycia 
można spryskać specjalnym środ-
kiem do czyszczenia kół. Należy jed-
nak pamiętać, że stężenie substancji 
czyszczących w tego typu preparatach 
jest znacznie większe niż w zwykłym 
szamponie – mogą mieć niepożą-
dane działanie na lakier i tworzywa 
sztuczne. Stosując je zbyt często, ła-
two zmatowić powierzchnię felgi 
lub kołpaka. Dlatego należy używać 
środków markowych, sprawdzonych 
producentów. Dla własnej wygody 



warto myć koła częściej, aby nie do-
prowadzić do powstania twardego 
osadu.

DODATKI DO DIESLA
Spadek temperatury do -25oC z re-
guły kończy się tym, że wiele aut 
z  silnikami diesla nie chce odpalić. 
Z oleju napędowego wytrąca się pa-
rafina i zatyka filtr. Paliwo to odzy-
skuje swoje właściwości po ogrza-
niu – dzieje się to samoczynnie. 
Warto o tym wiedzieć, kiedy już zat-
kają się filtry i samochód nie chce da-
lej jechać. Trzeba wówczas zamknąć 
go w  ogrzewanym garażu albo hali 
warsztatu – żaden specyfik dolany do 
paliwa nie pomoże! Jeśli jednak od-
powiednią ilość tzw. depresatora do-
damy do baku, zanim skrystalizuje 
się w nim parafina (czyli przed na-
dejściem mrozów), temperatura tego 
procesu obniży się o kilka stopni 
i unikniemy kłopotów. 
Uwaga! Właściciele nowoczesnych 
diesli z filtrami cząstek stałych przed 

dolaniem jakiegokolwiek dodatku 
paliwowego powinni przeczytać in-
strukcję obsługi: producenci często 
grożą odbieraniem gwarancji z  po-
wodu stosowania dodatków. Depre-
sator czasami jest niezbędny, ale 
już inne ulepszacze niekoniecznie 
–  szczególnie jeśli mamy z ich po-
wodu stracić gwarancję. Takich dyle-

matów nie mają natomiast użytkow-
nicy starszych aut bez technologicz-
nych udogodnień w układzie wyde-
chowym. W takich autach dodatki 
paliwowe, jeśli nie pomogą, to także 
nie zaszkodzą. Pamiętajmy, aby do-
lać tyle dodatku, ile zaleca instruk-
cja. Większa ilość nie pomoże, a cza-
sem wręcz może zaszkodzić.

 REKLAMA 
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Wiosna

O tym, że porządek w domu 
jest równie ważny dla tworzenia 
charakteru wnętrz, jak ich 
urządzenie i wykończenie wiedzą 
wszyscy. Jednak czystość ma 
szczególne znaczenie w łazience 
– to wnętrze służące higienie 
z definicji powinno być sterylne. 
Dzisiaj temu celowi służą 
zarówno sprzęty, jak i elementy 
wyposażenia. Sprzyjają mu 
również nowoczesne środki 
chemii gospodarczej.

W nowoczesny styl życia na trwale 
wpisało się spędzanie jak najwięcej czasu 
na świeżym powietrzu. Coraz chętniej 
wykorzystujemy każdą wolną chwilę na 
wypoczynek w ogrodzie, na tarasie czy 
balkonie, dlatego też staramy się uczynić te 
miejsca jak najbardziej przytulnymi. Dzisiaj 
nie trzeba wielkich nakładów, by taras czy 
balkon stał się przytulnym letnim salonem. 
Zacznijmy od nawierzchni – nieocenione 

mogą się okazać rozwiązania 
modułowe – dzięki nim 

możemy samodzielnie 
ułożyć przytulną 
podłogę. Jakie mamy 

do dyspozycji?

Jeszcze niedawno wzornictwo pochodzące 
z czasów Polski Ludowej w powszechnej 
opinii uchodziło za wyjątkowo nieatrakcyjne.   
Dzisiaj zauważamy ostry odwrót od 
takiego spojrzenia na design, szczególnie 
obejmujący lata 50. oraz 60. XX wieku. 
Doceniamy powiązania pochodzących 
z tego okresu mebli i dodatków z art déco. 
Sprawdźcie, co warto zachować z PRL-u. 

W NASTĘPNYM NUMERZE

Zmęczeni długą zimą chętnie spędzamy czas w ogrodzie. Postarajmy się, by 
wyglądał kolorowo – co roku będzie zachwycał feerią barw, jeśli posadzimy 
w nim byliny. Już wczesną wiosną ucieszą nas sasanki. Te wyjątkowo przyjazne 
byliny godne są szerszego rozpropagowania. Wyróżniają je charakterystyczne 
owłosione łodygi i liście oraz piękne dzwonkowate kwiaty w różnych kolorach.
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