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Presti¿owy awans kuchni w ostatnich latach nie podlega dyskusji.

Przy okazji roœnie te¿ ranga kuchennych materia³ów

wykoñczeniowych. Dziœ ok³adziny œcienne i pod³ogowe dobieramy

kieruj¹c siê nie tylko ich odpornoœci¹ na brud i wilgoæ, ale tak¿e

– a raczej przede wszystkim – walorami estetycznymi.
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Kuchenne œciany – zw³aszcza te s¹siaduj¹ce

z blatem roboczym – to cierpliwi œwiadkowie

wielu prac kulinarnych: siekania, miksowania

i wyciskania, wreszcie gotowania czy sma¿e-

nia. A gdzie drwa r¹bi¹, tam wióry lec¹: t³uste

opary, pryskaj¹cy olej czy sok, zwykle pozo-

stawiaj¹ po sobie œlady. Wa¿ne, by móc je

usun¹æ szybko, bez wysi³ku i szkody dla pod-

³o¿a. Dlatego materia³, który wybierzemy na

œciany – szczególnie w strefie kuchenki i zle-

wozmywaka – powinien wykazywaæ szczegól-

n¹ odpornoœæ na fizyczno-chemiczn¹ agresjê. 

ŒCIENNE

ORNAMENTY

Kuchnia, która w ostatnich dekadach prze-

sz³a ewolucjê, przeistaczaj¹c siê w repre-

zentacyjne pomieszczenie z ambicjami, sta-

je siê dziœ polem dla estetycznych ekspery-

mentów. Wprowadzamy do niej oryginalne

materia³y, odwa¿ne kolory, a tak¿e – wzory

i desenie. I nie chodzi tu o modne kilka lat

temu wstawki w postaci pojedynczych kwa-

dratowych kafelków, zdobionych owocowo-

-warzywnymi motywami – te sta³y siê ju¿ ka-

nonem i, jak ka¿dy klasyk, nieco siê posta-

rza³y. Dziœ na kuchenne œciany wkroczy³y

barokowe ornamenty, roœlinne esy-floresy

i graficzne impresje. 

Takie œmia³e pomys³y najlepiej sprawdzaj¹

siê w kuchniach o wystroju nowoczesnym –

dynamiczny oryginalny wzór doskonale

o¿ywia proste formy zabudowy. Na pierw-

szy plan wysunie siê zw³aszcza wœród sza-

fek o frontach matowych: drewnianych, bia-

³ych lub pastelowych. Z po³yskliwymi me-

blami w mocnym kolorze nawi¹¿e za to cie-

kawy i dŸwiêczny dialog. 

Najbogatsze mo¿liwoœci daj¹ w tym zakre-

sie p³ytki ceramiczne. Mo¿na zaryzykowaæ

tezê, ¿e na rynku znajdziemy dziœ wszystko,

co tylko nam siê zamarzy, od drobnych de-

likatnych „rzucików”, przez wzory flory-

styczne i geometryczne, a¿ po puzzle do

uk³adania wielkoformatowych „malowide³

œciennych”. P³ytki maj¹ przy tym wiele prak-

tycznych zalet. S¹ odporne na wilgoæ, a te

przeznaczone do kuchni nie plami¹ siê i nie

œcieraj¹ nawet pod wp³ywem silnych deter-

gentów. Nie straszna im tak¿e bardzo wyso-

ka temperatura, a do tego ³atwo utrzymaæ je

w czystoœci. 

Podobne zalety praktyczne maj¹ p³ytki

szklane, które robi¹ ostatnio w œwiecie

wzornictwa furorê. Z mozaiki u³o¿ymy nie-

powtarzalne obrazy; mo¿emy te¿ wybraæ

delikatny wzór, szk³o stapiane i barwione

lub z zatopionymi dekoracyjnymi detalami.

Prostym, choæ nietanim sposobem na wy-

1

1 Wzory na topie. Delikatny ornament

znaczonych konturem liœci nie wygra³by

z ciemnymi szafkami, ekspozycj¹ porce-

lany i drewnian¹ pod³og¹. By zaistnieæ,

potrzebuje wzmocnienia; si³y i odwagi

dodaje mu œnie¿nobia³e t³o w postaci

prostej ascetycznej zabudowy

i ¿ywicznej posadzki

2 Kafelkowy szyk. Kwiatowy deseñ, ze-

stawiony z g³adkimi p³ytkami w kolorze

gorzkiej czekolady, pe³ni rolê eleganckie-

go dekoru 

3 Nowoczesna impresja na temat kla-

sycznych kuchennych p³ytek z wstawka-

mi: szkliwiony gres z kolekcji Real Stone

4 Wzorzyste szklane p³yty bêd¹ w kuchni

bardzo dekoracyjne i praktyczne

fot. Black Red White

2

fot. Opoczno

fot. Opoczno

3

4

fot. Krzemieñ
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kreowanie niecodziennego efektu jest przy-

krycie szklan¹ transparentn¹ tafl¹ wzoru na-

malowanego na œcianie. W roli dekoracyjne-

go podk³adu mo¿e te¿ wyst¹piæ winylowa

tapeta lub zdjêcie, grafika czy plakat du¿e-

go formatu. 

Nieco inny styl wprowadzimy do wnêtrza,

wybieraj¹c ok³adzinê kamienn¹. Kamieñ,

z natury odporny i wytrzyma³y, wykazuje

pod tym wzglêdem pokrewieñstwo z cera-

mik¹. Jego wielkim walorem jest niepowta-

rzalnoœæ wzorów, a znaleŸæ mo¿na wœród

nich naprawdê piêkne. Wyrazisty rysunek

w po³¹czeniu z bogat¹ palet¹ kolorów ce-

chuje zw³aszcza niektóre odmiany marmuru

i granitu, a tak¿e uwa¿any przez znawców

za najpiêkniejszy – niestety bardzo kosztow-

ny – onyks. Inny rodzaj wzorzystoœci pre-

zentuje porowaty trawertyn – tu o bogactwie

deseniu decyduj¹ naturalne pory i szczeliny.

Kamieñ ten – podobnie jak marmur, który

z czasem mo¿e matowieæ – powinno siê fa-

chowo zaimpregnowaæ; zabieg ten znacz-

nie przed³u¿y jego ¿ywotnoœæ. Do ok³adania

œcian wykorzystuje siê p³yty kamienne gru-

boœci do 2 cm. 

Znacznie tañszym sposobem na wykreowa-

nie interesuj¹cej œciennej dekoracji jest…

malowanie. Nowoczesne farby akrylowe

i lateksowe s¹ bardzo odporne na dzia³anie

wody i wilgoci; te przeznaczone do kuchni

tworz¹ trwa³¹ pow³okê, któr¹ mo¿na wielo-

krotnie szorowaæ. £atwiej bêdzie nam do-

czyœciæ œcianê pomalowan¹ na wysoki po-

³ysk, do której brud przywiera w mniejszym

stopniu, ni¿ do powierzchni matowej. Wzory

mo¿na wykonaæ samemu przy pomocy sza-

blonu; do bardziej skomplikowanych nale¿y

zatrudniæ fachowca. Szczytem pozytywne-

go snobizmu bêdzie zlecenie wykonania

œciennej dekoracji artyœcie – najlepiej noto-

wanemu na gie³dzie sztuki wspó³czesnej. 

SI£A
SPOKOJU

Pozostajemy przy œcianach – zmienia siê

dekoracja. Dobieraj¹c ok³adzinê œcienn¹

do mebli o wyrazistych, bogato zdobio-

nych formach, a tak¿e do tych prostych,

ale wykoñczonych niejednorodnym mate-

ria³em – choæby mocno us³ojonym drew-

nem egzotycznym – lepiej kierowaæ siê

zasad¹ kontrastu. Piêkno ozdobnej zabu-

dowy podkreœl¹ p³aszczyzny jednolite

i spokojne. Wzorzysta barwna œciana nie

doda jej urody; przeciwnie – bêdzie z ni¹

konkurowaæ, wprowadzaj¹c chaos i t³u-

mi¹c jej si³ê wyrazu. Wyj¹tkiem s¹ tu me-

ble stylowe o tradycyjnym staromodnym

wygl¹dzie, które toleruj¹ wzory na œcia-

nach, ale tylko w wydaniu stonowanym –

najlepiej w postaci p³ytek z subtelnymi de-

korami w nieagresywnych kolorach. 

Wœród materia³ów jednorodnych kolory-

stycznie znajdziemy du¿e p³yty polerowa-

nego gresu lub szkliwionej czy matowej

terakoty, a tak¿e piêkne ok³adziny z mo-

nochromatycznych gatunków kamienia

naturalnego – przy tej okazji warto przy-

pomnieæ sobie o jednolitym kolorystycz-

nie lecz ciekawie urzeŸbionym ³upku. 

Praktyczna i elegancka bêdzie œciana wy-

koñczona konglomeratem mineralnym,

czyli tworzywem powstaj¹cym w efekcie

spojenia mia³u kamiennego ¿ywic¹ polie-

strow¹. Wprawdzie kamieñ syntetyczny

– bo tak go te¿ nazywamy – trwa³oœci¹

ustêpuje nieco naturalnemu, ale jest od

niego tañszy i l¿ejszy. Mo¿na przy tym

kszta³towaæ z niego niecodzienne formy

– np. blat przechodz¹cy p³ynnie w p³asz-

czyznê œciany – a dziêki pigmentom uzys-

kiwaæ wiele ró¿nych odcieni. 
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5 Fantastyczne wra¿enie – tafla przejrzystego szk³a u³o¿ona na wielobarwnym podk³adzie

6-7 Œciana jednolita kolorystycznie nie musi byæ nudna; jednokolorowa mozaika lub p³ytki

o drobnych podzia³ach wzbogac¹ p³aszczyznê o ciekaw¹ fakturê. Efekt wzmocni wielo-

punktowe oœwietlenie skierowane pod ró¿nymi k¹tami

fot. IKEA

6

7

fot. Azuvi

fot. Opoczno
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Przebojem ostatnich sezonów jest szk³o,

twarde, odporne na zarysowanie i ³atwe do

umycia. Tafle szklane, gruboœci co najmniej

6 mm, mog¹ byæ g³adkie lub piaskowane,

przezroczyste b¹dŸ barwione. Najbardziej

widowiskowy efekt zapewni¹ te ostatnie –

kolor nadaje szklanej œcianie niezwyk³¹ g³ê-

biê, a lœni¹ce t³o, karminowe, fioletowe czy

czarne, mo¿e staæ siê przewodnim w¹tkiem

kuchennej awangardy.

Wyrazistym akcentem na œcianie kuchni bê-

dzie blacha stalowa: g³adka, wyt³aczana,

polerowana lub szczotkowana. Stal szla-

chetna i aluminium najlepiej komponuj¹ siê

z umeblowaniem nowoczesnym; szczegól-

nie do twarzy z nimi szafkom o frontach for-

nirowanych drewnem lub wykoñczonych

matowym laminatem w „energetycznym”

kolorze: czerwieni, pomarañczu, turkusie.

W³aœciciele kuchni tradycyjnych mog¹ za-

stanowiæ siê nad malarsko piêkn¹ blach¹

miedzian¹ – taka ok³adzina zagra w aran¿a-

cji pierwsze skrzypce. Z wielkoformatowych

arkuszy blach metalowych mo¿na wykonaæ

jednolit¹ ok³adzinê, unikaj¹c sztukowania;

o taki efekt warto powalczyæ. Uci¹¿liwe mo-

¿e byæ tylko czyszczenie g³adkiej stali i alu-

minium, na których nawet woda pozostawia

z³oœliwe œlady.

99
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8 Kuchenna elegancja i szyk – w czarnym bezpiecznym szkle przegl¹da siê ca³e wnêtrze. 

Na tle barwionej tafli, poprzecinanej subtelnymi aluminiowymi listwami, drobne przedmioty

u¿ytkowe nabieraj¹ nowego wyrazu

9 Blacha ze stali szlachetnej ma wygl¹d neutralny – mo¿na j¹ ³¹czyæ z innymi materia³ami. 

Tu dobrano jej towarzystwo do koloru, operuj¹c kontrastem faktury i stopnia po³ysku. 

Oba rodzaje ok³adziny doskonale graj¹ z ciep³ym odcieniem drewna, wydobywaj¹c swoj¹

szaroœci¹ soczystoœæ jego barwy

10 Taka œcianê rzadko mo¿na spotkaæ w kuchni. A przecie¿ surowa ceg³a ma wielkie walory

dekoracyjne; mo¿e byæ wdziêcznym t³em nie tylko dla szafek stylizowanych, ale i dla mebli

ultranowoczesnych. Jedyna jej s³aboœæ to sk³onnoœæ do przyci¹gania kurzu, dlatego trzeba 

j¹ zaimpregnowaæ, a jeszcze lepiej – pokryæ transparentnym lakierem

fot. Mebel Rust

fot. Drewpol

fot. Nolte

8

9

10

Nie musimy wykañczaæ ok³adzin¹ ca³ej
œciany pomiêdzy dolnym i górnym ci¹giem
szafek. Równie funkcjonalne i estetyczne
– a przez wielu uwa¿ane za bardziej ele-
ganckie – bêdzie zabezpieczenie jedynie
najbardziej nara¿onych na zabrudzenie
stref: pola nad kuchenk¹ i zlewozmywa-
kiem. Mo¿na je wy³o¿yæ p³ytkami albo
przykryæ lit¹ p³yt¹ z kamienia, blachy lub
szk³a. Ciekawie prezentuje siê te¿ rodzaj
coko³u – w¹ska „wstêga” ok³adziny, 
chroni¹ca pas œciany tu¿ nad blatem. Jeœli
u¿yjemy tu materia³u, z jakiego zosta³ 
wykonany blat, uzyskamy wyj¹tkowo 
spójny i szlachetny efekt.

Pó³
na ppó³

fot. Nowa Gala
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POD
STOPAMI

Nawet jeœli œciany naszej kuchni uwodz¹

barwnym ornamentem, na posadzkê nie

wybieramy raczej materia³ów wzorzystych –

zwyciê¿a tu têsknota za wizualn¹ klarowno-

œci¹ i ³adem. Nie znaczy to, ¿e kuchenna

pod³oga musi byæ ca³kiem jednolita. Ale je-

œli deseñ, to raczej naturalny, wynikaj¹cy ze

struktury materia³u. Wzory niektórych ga-

tunków egzotycznego i rodzimego drewna

– czy to w postaci dobrze zabezpieczonego

przed wilgoci¹ parkietu, czy wielowarstwo-

wych odpornych paneli – bywaj¹ bardzo

wyraziste. Do kuchni polecane s¹ odmiany

twarde o niskim wspó³czynniku skurczu: ba-

di, tek, iroko, jatoba, a tak¿e czereœnia czy

dêbina. Najwytrzymalszy, a przy tym efek-

towny rodzaj posadzki to tzw. mozaika

sztorcowa, nazywana te¿ pod³og¹ przemys-

³ow¹. Drobne klepki u³o¿one s¹ w niej na

sztorc, co zwiêksza wytrzyma³oœæ i pozwala

wielokrotnie cyklinowaæ powierzchniê.

Ciekawy efekt uzyskamy wykañczaj¹c

pod³ogê ok³adzin¹ korkow¹ – materia³em

odznaczaj¹cym siê, wbrew swemu deli-

katnemu wizerunkowi, doœæ du¿¹ wytrzy-

ma³oœci¹ mechaniczn¹. Nale¿y wybraæ

produkt o du¿ej odpornoœci na œcieranie,

a u³o¿on¹ posadzkê pokryæ lakierem, co

pozwoli zmywaæ j¹ na mokro. Korek,

sprzedawany zwykle w postaci niewiel-

kich kwadratowych p³ytek, jest bardzo

praktyczny: doskonale wyt³umi kroki

i brzêk spadaj¹cej ³y¿ki, uratuje ¿ycie nie-

jednej fili¿ance, a dziêki w³asnoœciom 

antyelektrostatycznym nieprêdko siê po-

brudzi. Zarówno pod³oga korkowa, jak

i drewniana wnios¹ do naszej kuchni po-

czucie przytulnoœci i ciep³a. 

Posadzka kamienna, choæ ch³odna w wy-

razie, jest marzeniem wielu z nas. Kuchnia

stawia jednak pod³odze wysokie wymaga-

nia: musi byæ twarda, nieœcieralna i niena-

si¹kliwa, a tak¿e odporna na uszkodzenia

mechaniczne. Niestety, w kuchennym re-

wirze okazji do tych ostatnich nie brakuje,

dlatego wybór gatunków kamienia odpo-

wiednich na posadzkê jest ograniczony.

Najlepiej spe³nia warunki twardy i wytrzy-

ma³y granit; marmur, podatny na trwa³e za-

plamienie, trzeba poddaæ wielu zabiegom

ochronnym. Byæ mo¿e szkoda na to czasu

i pieniêdzy, gdy na rynku jest olbrzymi wy-

bór p³yt z tzw. porcelanowego gresu –

mocno sprasowanego i nienasi¹kliwego

materia³u, który niemal idealnie imituje

11 Temu wnêtrzu charakter – i to silny 

– nadaje pod³oga. Naturalna wielobarwna

faktura drewna wydobywa z cienia bia³¹

zabudowê kuchenn¹, staj¹c siê g³ównym

lejtmotywem aran¿acji

12 Poza nielicznymi wyj¹tkami mocne 

wzory na kuchennej pod³odze nie spraw-

dzaj¹ siê, wprowadzaj¹c poczucie wieczne-

go ba³aganu. Taki subtelny ornament to

zupe³nie co innego – dodaje szlachetnoœci

prostym i eleganckim szafkom

13 Surowy beton w kuchni to propozycja

doœæ przewrotna – charakter tego tworzy-

wa jest raczej „niejadalny”. Ascetyczna

betonowa pod³oga ma jednak swoje zale-

ty: dziêki niej kolor mebli wydaje siê cie-

plejszy, a ich formy subtelniej¹ i nabieraj¹

lekkoœci

11

12

fot. DLH Drewno

fot. Rational

fot. Nowa Gala

13
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marmurowe powierzchnie. Inna jego od-

miana – nieszkliwiona – wygl¹dem i w³aœ-

ciwoœciami bardziej przypomina granit lub

piaskowiec. W postaci niewielkich kwadra-

towych p³ytek u³o¿onych na styk, bez spo-

iny, wprowadzi do naszej kuchni powiew

ciep³ego i pogodnego w³oskiego moderni-

zmu.

Jeœli akcenty we wnêtrzu kuchennym chce-

my roz³o¿yæ zupe³nie nietypowo, zainwes-

tujmy (warto dodaæ – niema³o) w pod³ogê

z grubej, klejonej z kilku warstw tafli szk³a.

Bogata paleta wariantów dekoracyjnych –

podobna, jak w przypadku szklanej ok³adzi-

ny œciennej – na posadzce stwarza nowe

mo¿liwoœci. To jedna z niewielu technik,

w których wzorzystoœæ i barwnoœæ pod³ogi

mo¿e staæ siê atutem. W dodatku szklane

tafle mo¿na od spodu podœwietliæ – efekt

bêdzie prawdziwie kosmiczny. Jedna rada:

szklana pod³oga, zw³aszcza bogata w kolo-

ry i wzory, wystarczy w³aœciwie za ca³y 

wystrój. Pozosta³e elementy aran¿acji mu-

sz¹ ust¹piæ jej pola – w przeciwnym razie

grozi nam codzienne obcowanie z mêcz¹-

cym i krzykliwym kiczem.

Propozycj¹ dla tych, którzy lubi¹ czêste

zmiany, jest nowoczesna wyk³adzina elas-

tyczna z tworzywa sztucznego. Wodo-

odporna i wytrzyma³a, niedroga i ³atwa do

u³o¿enia (sprzedawana „z rolki” lub w pos-

taci p³ytek), po latach zadawnionych ura-

zów z okresu szarego linoleum zyskuje dziœ

coraz wiêcej zwolenników. To zas³uga boga-

tego wzornictwa: nowoczesne wyk³adziny

udaj¹ inne szlachetniejsze materia³y, ale

tak¿e kreuj¹ nowe odkrywcze trendy gra-

ficzne i kolorystyczne, daj¹c kolejny przy-

k³ad na to, ¿e pod³oga w kuchni mo¿e byæ

weso³a. Zasada doboru mebli jest tu podob-

na, jak w przypadku wielobarwnej posadzki

ze szk³a: mniej oznacza wiêcej.

Na s¹siedniej pó³ce cenowej znajdziemy

panele laminowane czyli wykoñczone okle-

in¹ foliow¹ p³yty wiórowe, z MDF lub PVC.

Technika foliowania pozwala ubraæ podk³ad

w dowolny wzór, panele imituj¹ wiêc ró¿ne

gatunki drewna i kamienia, a tak¿e wszyst-

ko to, co wpadnie projektantowi do g³owy.

Ich mankamentem jest brak odpornoœci na

wysokie temperatury i dzia³anie ognia, do

zalet zaœ nale¿¹: niski koszt zakupu, ³atwoœæ

monta¿u i wymiany oraz wyj¹tkowo du¿y

wybór wzorów.

14 Jak widaæ, nowoczesne wyk³adziny

elastyczne nie maj¹ wiele wspólnego

z dawnym burym linoleum. Wprowadzaj¹

do kuchni dowcip, zabawê, igraszkê.

Niech tylko meble nie robi¹ im kolorys-

tycznej konkurencji…

15 Mo¿na krêciæ nosem na panele lami-

nowane: ¿e nienaturalne i „plastikowe”.

Ale w jaki sposób wykoñczyæ kuchenn¹

pod³ogê piêknym norweskim ³upkiem

w tak atrakcyjnej cenie? Imitacja niemal

doskona³a

fot. Tarkett

fot. Quick-Step

14
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