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g a r d e r o b y , s k a d y , s c h o w k ig a r d e r o b y ,  s k a d y ,  s c h o w k i

nie ma adu

Garderoby i schowki pozwalaj  zacz

dzie  w poczuciu komfortu, bez 

gor czkowych poszukiwa  skarpetek 

czy apaszki. Daj  nam te  mo liwo

zachowania „czystej formy” w innych 

wn trzach – mo na wszak przecho wywa

w nich znacznie wi cej, 

ni  tylko ubrania...

Ka dy, kto cho  troch  pomieszka  we 

w asnym domu, wie jak wiele miejsca 

potrzeba na przechowywanie; zwykle oka-

zuje si , e jest go zbyt ma o. Dom daje 

nam poczucie wi kszej swobody w groma-

dzeniu przedmiotów i wszelkiego rodzaju 

„zapasów”, inspiruje do zbieractwa. Ale 

nawet najwi kszy metra  potrzebuje adu

– w nim po prostu atwiej nam si yje.

Dlatego planowanie „zaplecza magazyno-

wego” zacznijmy od gruntownego rema-

nentu, nie ulegaj c z udzeniu, e ka dy

drobiazg mo e si  jeszcze przyda ...

Przy projektowaniu du ego domu spra-

wa jest prosta: warto mie  garderob

w pobli u wej cia, a tak e schowki i sk ady

w strefie dziennej. Garderoba przy sypialni 

jest tu oczywisto ci . Wygodniej przy tym 

podzieli  wi ksze pomieszczenie na kilka 

mniejszych: osobno dla rodziców i dla 

dzieci. Wspólna garderoba rodzinna 

wymaga sporo miejsca (ok. 10 m2) i wi cej

dyscypliny. Struktur  osobistej mo na ide-

bez sk adu
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1 Reprezentacyjnie. Karminowo 

po yskuj ce, eleganckie drzwi garderoby 

mog  ozdobi  nawet salon 

2 cis e centrum. Garderoba jako 

efektowny element podzia u przestrzeni 

– oczywi cie odpowiednio du ej. Na zdj ciu

zabudowa z kolekcji Glissquatro

3 Ka dy k t... Zau ek pod schodami 

to doskona e miejsce na przechowywanie 

np. rodków czysto ci i odkurzacza. 

Dla wygody zamontujmy w schowku 

o wietlenie

1

fot. Komandor

alnie dopasowa  do swojego tempera-

mentu. W dodatku nikt nie b dzie nam 

„miesza ” na pó kach. Zalet  garderoby 

dzieci cej jest za to dodatkowe miejsce na 

pojemniki z drobnymi zabawkami i szpar-

ga ami – ach, jak to u atwia sprz tanie

pokoju!

Zwykle jednak nie mamy tak du ej swo-

body. Wybieraj c dom z katalogu, zysku-

jemy garderob  wed ug koncepcji projek-

tanta (je li jest!) lub adaptujemy na ni

inne pomieszczenie. Jeszcze trudniej 

wygospodarowa  przestrze  w domu ju

zbudowanym. Ale posiadanie garderoby 

i schowka warte jest zabiegów; trzeba uru-

chomi  wyobra ni ! Poszukajmy w domu 

miejsc niewykorzystanych lub zagospoda-

rowanych w sposób nieoptymalny. 

Rozejrzyjmy si  za wn k , nieproporcjo-

nalnie szerokim holem, nie zapomnijmy 

te  o powierzchni pod schodami i skosami 

poddasza – nowoczesne technologie 

pozwalaj  zagospodarowa  j  funkcjonal-

nie i estetycznie. Garderoba przy sypialni 

mo e by  przechodnia; niechaj odda jej 

troch  metra u pokój lub s siednia azien-

ka. Mo emy te  problem przechowywania 

potraktowa  ca kiem nietypowo, obsadza-

j c garderob  w roli elementu przestrzen-

nego, dziel cego strefy cz ci dziennej. 

Z uwagi na oddalenie od sypialni, nie 

b dzie ona najlepszym miejscem do prze-

chowywania lekkiej odzie y, ale jest prze-

cie  mnóstwo rzeczy, których nie musimy 

mie  na co dzie  pod r k : np. bielizna 

po cielowa, r czniki, zas ony czy zapas 

obrusów. To nie drobiazgi, a trzeba je 

gdzie  schowa .

Je li nie starczy o nam miejsca na kla-

syczn  garderob  przy sypialni, zabuduj-

my systemowymi szafami ca cian .

Pokój na tym nie straci: do spania potrze-

ba mniej miejsca, ni  do przechowywa-

nia, a my zyskamy poczucie estetyczne-

go porz dku i spokoju, w sypialni bardzo 

po dane.

2

3

fot. Estima

fot. Dyson
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fot. Raumplus

5

4 Na wieczorowo. Dobieraj c do garderobia-

nej zabudowy niebanaln  i eleganck  szat

zewn trzn , mo na uczyni  z niej atut aran acyj-

ny: to nie skromna przechowalnia, ale pe na

szyku forma przestrzenna. Na tle sk panego

w ciep ym wietle wn trza staje si  mocnym 

akcentem dekoracyjnym, podkre lonym przez 

liniowe motywy wietlne

5 Pojemna forma. Wygodnie i elegancko – szafa wn kowa z profili aluminiowych, 

ujmuj cych fronty z czarnej p yty laminowanej i bia ego lakierowanego szk a jest 

dope nieniem wystroju nowoczesnego wn trza. Mie ci przy tym bardzo wiele

6 Gra kolorami. cienna szafa wn kowa wyko czona w ciep ej stylistyce, doskonale 

skomponowana z pozosta ymi barwnymi akcentami w pomieszczeniu. Drzwi rozwierane 

s  nieco mniej praktyczne ni  przesuwane, ale za to bardziej eleganckie

7 Od zaplecza. W nowoczesnych garderobach fascynuj cy jest kontrast prostej formy 

zewn trznej z bogactwem rozwi za  funkcjonalnych we wn trzu

8 art co  wart. Jedne „garderobiane patenty” s  bardzo kosztowne, inne bazuj  na doskona ym pomy le i fantazji. Tu niebanalny wieszak 

Komplement (np. na krawaty) wed ug projektu Magnusa Elebäcka, IKEA; cena ok. 16 z

4

fot. Estima
6

fot. Indeco

7
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Garderoba
w detalu

Mamy ju  pomys  na garderob , czas na szczegó y. Po pierwsze – jak 

zamierzamy j  wykorzystywa ? Je li to schowek przy wej ciu do 

domu, potrzeba b dzie wiele miejsca na wisz ce okrycia – d ugie

i krótsze. D ugo  dr ków nie powinna przekracza  metra, by nie 

ugina y si  pod obci eniem. Wn ka na wieszaki musi mie  co naj-

mniej 65 cm g boko ci. W p ytszej mocujemy stela  z wysuwanym do 

przodu dr kiem, na którym wiesza si  p aszcze i kurtki „frontem”. 

Taka konstrukcja musi by  solidnie przytwierdzona do ciany; ci ar

wysuni tych okry  móg by przewróci  wolno stoj c  szaf . Czapki, 

r kawiczki i szaliki dobrze przechowuje si  w szufladach lub p askich

koszykach. No i buty – te s  najbardziej wymagaj ce! Ka da para 

wymaga mniej wi cej 20 cm szeroko ci; p askie bez cholewki potrze-

buj  przestrzeni wysoko ci ok. 15 cm (rozstaw pó ek w pionie), kozaki 

na obcasach – ok. 40 cm. Najlepszy pomys  to nachylone pod k tem

a urowe pó ki – powietrze cyrkuluje wtedy bez przeszkód. W schowku 

przy wej ciu wygospodarujmy te  miejsce na kapelusze, sportowe 

kaski, parasole, a tak e na lekki sprz t sportowy: rolki, desk , wrotki. 

Wygodnie przechowywa  je na haczykach, które mo na wbi  prak-

tycznie wsz dzie.

Garderoba przy sypialni to miejsce bardziej intymne; jej struktura 

powinna by  zindywidualizowana. Najlepiej zwróci  si  o pomoc do 

firmy oferuj cej systemy zabudowy; je li do tego osobi cie zaanga u-

jemy si  w proces planowania, otrzymamy kilka wariantów projektu, 

w ró ny sposób spe niaj cych nasze potrzeby. W tym celu sprawd -

my, jakiego rodzaju odzie y mamy najwi cej. Nowoczesne modu owe

systemy zabudowy umo liwiaj  bardzo zró nicowan  aran acj  wn -

trza szafy. Praktyczne b d  szuflady na bielizn , koszyki i pó ki; te 

ostatnie w niezbyt du ym rozstawie – atwiej wyj  sweter lub bluzk

spod dwóch innych, ni  spod sterty kilkunastu sztuk, a przy tym 

odzie  b dzie si  mniej gniot a. Stroje wisz ce mo na przechowywa

na dwóch poziomach. Do umieszczonych wy ej (najlepiej rzadziej 

u ywanych) zapewni nam dost p dr ek na opuszczanych wysi gni-

kach, tzw. pantograf. Miejsce na samej górze warto przeznaczy  na 

torby, walizki i plecaki. Kierujmy si  przy tym jedn  zasad : im wi cej

podzia ów, tym lepiej. W garderobie usystematyzowanej wed ug czy-

telnego klucza wszystko jest jasne na pierwszy rzut oka.

Ostatnia decyzja to zewn trzna szata zabudowy. Mamy dzi  do 

wyboru wiele rozwi za : drzwi rozwierane, sk adane i najpraktyczniej-

sze – przesuwane, ramy ze stali lub szlachetniejszego aluminium, oraz 

wype nienia: z lakierowanej, laminowanej b d  fornirowanej p yty

MDF (mo na j  tak e wytapetowa ), ze sklejki (litej i perforowanej), 

z rattanu lub szk a. To ostatnie mo e by  satynowane, barwione, wzo-

rzyste albo z dekoracyjnym nadrukiem. Ze wzgl dów praktycznych 

warto pomy le  o wype nieniu lustrzanym – kilka luster zapewni nam 

doskona  kontrol  stroju przed wyj ciem, a dodatkowo powi kszy

optycznie pomieszczenie. 

Garderoba to wydatek od kilku do nawet kilkudziesi ciu tysi cy

z otych. Za co p acimy a  tyle? Za komfort, czyli superwygodne i bez-

awaryjne systemy przechowywania, funkcjonalne i precyzyjne o wie-

tlenie, bezszelestne prowadnice, eleganckie i mi e w dotyku wyko -

czenie powierzchni drzwi... Có , garderoba to nie sk adzik na rupiecie; 

to baza dla naszego poczucia luksusu.  

Prywatna osobna garderoba 

to raczej wielofunkcyjny sezam. 

Mo na j  zagospodarowa

solidnie i systemowo, albo te

urz dzi  za pomoc  wolno sto-

j cych segmentów i stela y

(fot. a). Taki sposób oka e si

praktyczniejszy, gdy przyjdzie 

czas na wielk  zmian  – cho -

by z okazji narodzin dziecka.

Je li mamy wybór, prze-

znaczmy na garderob  spore pomieszczenie z oknem (fot. b).

Zmie cimy w nim toaletk  i dodatkowy stojak z zestawem odzie-

owym przygotowanym na nast pny poranek, a naturalne wia-

t o u atwi nam makija , kolorystyczny dobór stroju i krytyczn

ocen  w asnego wygl du.

We wn trzu musimy zapewni  wydajn  wentylacj . Nawet 

je li jest w nim okno (najlepiej z nawiewnikiem), powinno si

doprowadzi  przewód wentylacyjny. Wietrzenie wspomog  te

otwory w drzwiach, lub – w braku dost pu do komina – kratka 

wentylacyjna pomi dzy garderob  a s siednim wentylowanym 

pomieszczeniem. Rozwi zaniem mo e te  by cianka niepe nej 

wysoko ci pomi dzy garderob  a holem lub sypialni .

Dost pu powietrza wymagaj  te  same ubrania – s u  temu 

szczoteczki na kraw dziach drzwi szaf, które dodatkowo zapo-

biegaj  kurzeniu ich zawarto ci. Dobrze te , by wewn trzne 

szuflady mia y a urowe fronty.

Wreszcie wiat o – wa ny sk adnik komfortu. O wietlenie 

ogólne powinno mie  barw  naturaln , nieprzek amuj c

kolorów. W przypadku punktowych opraw zamontowanych 

wewn trz zabudowy barwa wiat a jest mniej istotna; wa niej-

sze, by si  nie nagrzewa y (odpowiednie b d wietlówki) 

i skutecznie rozja nia y ka dy zakamarek, dlatego warto je 

zamontowa  na ruchomych przegubach. Mo na te  zainstalo-

wa  liniowe oprawy podwieszane lub – bardzo efektowne 

– zintegrowane z dr kiem do wieszania ubra (fot. c, d).

Praktycznym pomys em s  lampki w czaj ce si  automatycz-

nie przy otwarciu drzwiczek.

Wi cej
ni szafani  szafa
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