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w  k o l o r a c h  t ê c z y
i jjadalnia

D o m i n i k a  G r ¹ z i e w i c zsalon

Pokój dzienny i jadalnia to dwa najbardziej uniwersalne
pomieszczenia w domu. W zale¿noœci od sposobu u¿ytkowania
mebluje siê je i dekoruje rozmaicie. Decyduj¹ o tym potrzeby i styl
¿ycia rodziny. Salon czasami musi pe³niæ kilka funkcji, dlatego
meble, oœwietlenie, materia³y dekoracyjne, a przede wszystkim
wykoñczenie œcian i pod³óg powinny byæ dostosowane do tych
funkcji oraz starannie dobrane do stylu, w którym utrzymany jest
wystrój ca³ego domu.

fot. Quick-Step
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Najpopularniejszym sposobem wykoñ-
czenia œcian w salonie i jadalni jest
pokrycie ich farb¹. Metoda ta wydaje
siê najprostsza i jednoczeœnie naj-
tañsza. W ofercie producentów chemii
budowlanej znajdziemy du¿y wybór
rodzajów farb i szerok¹ paletê kolorów,
nierzadko licz¹c¹ kilka tysiêcy barw.
Do malowania wnêtrz najczêœciej stosu-
je siê farby wodne – akrylowe, winylowe
i lateksowe. Farby akrylowe tworz¹
pow³oki paroprzepuszczalne, elastycz-
ne i odporne na uszkodzenia mecha-
niczne. Charakteryzuj¹ siê dobrym
rozprowadzaniem i kryciem, a pokryte
nimi powierzchnie mo¿na zmywaæ
wod¹. Bardzo ³adne, matowe po-
wierzchnie daj¹ farby winylowe. Jednak
³atwo siê brudz¹, wiêc nale¿y je
stosowaæ w miejscach mniej na-
ra¿onych na zabrudzenia. Nadaj¹ siê
do mycia, ale wielokrotne szorowanie
mo¿e doprowadziæ do ich starcia.
Natomiast g³ówn¹ zalet¹ farb latek-
sowych jest ich odpornoœæ na dzia³anie
promieni s³onecznych – pomalowana
nimi œciana nie zmienia koloru przez
kilka lat. Wad¹ jest ich wysoka cena.
Chcemy jednak zwróciæ Pañstwa
uwagê na stosowanie innych metod
i technik wykoñczeniowych. Mo¿e
trochê dro¿szych i bardziej praco-
ch³onnych, ale efekt, jaki dziêki nim
uzyskamy, wart jest wysi³ku.

U¿ycie farb strukturalnych nada œcianie
fakturê, jednoczeœnie maskuj¹c drob-
ne defekty i nierównoœci powierzchni.
Farby te mo¿na stosowaæ na ró¿nych
powierzchniach. Maj¹ postaæ gêstej,
plastycznej masy, któr¹ po na³o¿eniu
fakturuje siê specjalnymi narzêdziami,
np. wa³kiem, szpachl¹ lub pack¹. Aby
faktura by³a jednolita farbê nak³ada siê
jednym poci¹gniêciem na ca³ej d³u-
goœci malowanej powierzchni lub na
wydzielonych uprzednio fragmentach.
Stosuj¹c na œwie¿o naniesion¹ farbê
specjalny wa³ek fakturowany mo¿na
uzyskaæ t³oczone wzory.
Mo¿na te¿ zastosowaæ technikê prze-
cierania, gdzie spod wierzchniej warst-
wy farby przeœwituj¹ wczeœniejsze.
Wykonane w ten sposób powierzchnie

wygl¹daj¹ jak stare. Wierzchnie war-
stwy farby powinny byæ coraz ciem-
niejsze. Niekonieczne jest stosowanie
farb w ró¿nych odcieniach jednego
koloru. Bardzo atrakcyjnie wygl¹daj¹
równie¿ barwy kontrastowe.
Podobn¹ metod¹ do przecierki jest
laserunek. Polega on na na³o¿eniu
najczêœciej dwóch cienkich warstw
farb transparentnych, które nie zakry-
waj¹ ca³kowicie warstwy poprzedniej.
Pierwsza warstwa powinna byæ wyko-
nana z farby podk³adowej, a druga to
np. bejca. Efektem jest œciana
wygl¹daj¹ca na niechlujnie poma-
lowan¹, ale o to w³aœnie chodzi.
Stosunkowo ma³o znan¹ metod¹
wykoñczenia œcian s¹ glinki florenckie.
Technika ta polega na powleczeniu
œciany specjaln¹ glink¹, która nadaje
jej antyczny wygl¹d. Materia³ ten
mo¿na zmywaæ wod¹. Jest równie¿
odporny na œcieranie i przepuszcza
powietrze. Nadaje siê do stosowania
nawet w wilgotnych pomieszczeniach,
np. ³azience. Jego nak³adanie nie
wymaga specjalnego sprzêtu. Glinki
produkowane s¹ w 80 kolorach
matowych i 12 per³owych. 
Ciekawe efekty mo¿na te¿ uzyskaæ sto-
suj¹c tynki dekoracyjne. Œciany –
chropawe, jak od niechcenia poma-
lowane, z wypuk³ym rysunkiem

1 2

● 1-4 Œciany mo¿na wykañczaæ

na wiele sposobów (fot. Fox Decorator)

ŒCIANY
JAK MALOWANE
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poci¹gniêæ tynkarskiej packi, bia³e
albo kolorowe, przecierane na wiele
sposobów – odmieni¹ ka¿de pomiesz-
czenie. Ich strukturalnoœæ pozwala na
swobodn¹ grê œwiat³a i cienia, a prze-
chodz¹ce jeden w drugi tony tego
samego koloru daj¹ wra¿enie g³êbi. 
Szczególnym rodzajem tynku dekora-
cyjnego s¹ stiuki (tynki weneckie).
Dziêki nim na œcianie mo¿na uzyskaæ
niepowtarzalny efekt naturalnego,
kolorowego kamienia. Mog¹ byæ wyko-
nane na dwa sposoby – jako matowy,
g³adki lub delikatnie chropowaty
piaskowiec, lub matowy, czy te¿
b³yszcz¹cy i idealnie g³adki marmur.
Pokój w jednolitym kolorze mo¿na
o¿ywiæ dziêki zastosowaniu szablonów
lub stempli. Przy ich u¿yciu wykonamy
na œcianach jednobarwne, powtarzaj¹ce
siê wzory. Szablony to gotowe pasy
sztywnego papieru lub folii z wyciêtymi
w nich wzorami. Wzór uzyskujemy
poprzez przy³o¿enie szablonu do œciany
i zamalowanie wyciêtego w nim otworu
farb¹ w wybranym kolorze. Natomiast
stemple wykonane s¹ ze sztywnej
g¹bki, a wzór uzyskujemy poprzez od-
ciskanie ich na œcianie.
Œciany mo¿na te¿ ozdobiæ malo-
wid³ami œciennymi. Malowane na
œcianach dekoracje s¹ nie tylko
niezwykle efektowne – pozwalaj¹ te¿
odpowiednio korygowaæ proporcje

pomieszczeñ. We wspó³czesnych ma-
lowid³ach œciennych przewa¿a tematy-
ka abstrakcyjna, pejza¿e, kopie
starych fresków oraz motywy roœlinne.
Rozmiar i rodzaj malowid³a trzeba
dobraæ do wielkoœci wnêtrza oraz do
stylu, umeblowania i oœwietlenia,
a przede wszystkim gustu i upodobañ
mieszkañców. Niestety, takie dekorac-
je nie nale¿¹ do rzeczy tanich.
Natomiast na pewno uczyni¹ nasz
salon jedynym w swoim rodzaju.
Sposobem na ozdobienie œcian i sufitu
w salonie lub jadalni mog¹ byæ sztuka-
terie z polistyrenu. S¹ zazwyczaj
pokryte warstw¹ matowej bia³ej farby,
ale mo¿na je przemalowaæ na dowolny
kolor. Sztukaterie o¿ywi¹ i odmieni¹
wnêtrze, pomog¹ uczyniæ ze zwyk³ego
pokoju elegancki salon.

Tapety nie tylko dekoruj¹ pomieszcze-
nie, ale nadaj¹ mu okreœlony styl.
Najbardziej popularne s¹ tapety
papierowe, winylowe oraz szklane,
a ostatnio równie¿ fizelinowe. Rzadziej
stosuje siê korkowe i tekstylne oraz te
nak³adane natryskowo.
Jednym z najprostszych i najczêœciej
stosowanych sposobów u¿ycia tapet
jest wy³o¿enie nimi œcian od góry do

do³u. Do wykoñczenia mo¿na wtedy
u¿yæ bordiury. Ciekawym rozwi¹za-
niem jest podzielenie œciany na górê
i dó³ i wy³o¿enie tapetami w dwóch
ró¿nych wzorach i kolorach. Bordiura
maskuje miejsce po³¹czenia i jed-
noczeœnie pe³ni rolê dekoracyjn¹.
Zazwyczaj dolna czêœæ tapety jest
ciemniejsza od górnej. 
Tapetê mo¿na te¿ po³o¿yæ tylko na
czêœci œciany, a pozosta³¹ czêœæ
wykoñczyæ innymi materia³ami. Czêsto
stosowanym wariantem jest u³o¿enie
boazerii w dolnej czêœci œciany, wtedy
górn¹ pokrywa siê tapet¹. Czasami
tapet¹ wyk³ada siê tylko jedn¹ œcianê
w pomieszczeniu – tworzy ona t³o dla
jakiegoœ mebla lub sama jest ele-
mentem dekoracyjnym. Zabieg taki
mo¿e byæ te¿ podyktowany wzglêdami
funkcjonalnymi – tapeta doskonale
ociepla wy³o¿on¹ ni¹ œcianê.
Podczas wybierania tapety trzeba
pamiêtaæ, ¿e ma ona ogromny wp³yw
na styl pomieszczenia i czêsto mo¿e
go zdominowaæ. Wzór musi byæ dopa-
sowany do wykoñczenia pod³ogi,
mebli, a nawet stolarki drzwiowej
i okiennej. Bardzo intensywne wzory
w po³¹czeniu z nagromadzeniem oz-
dobnych przedmiotów mog¹ szybko
mêczyæ i wprowadzaæ chaos do na-
szego salonu. Wybieraæ jest z czego,
ale trzeba to zrobiæ m¹drze, a wtedy
tapeta bêdzie cieszyæ nas przez wiele
lat. Tym bardziej, ¿e producenci
oprócz kompletów tapet i bordiur ofe-
ruj¹ dopasowane do nich tkaniny,
z których mo¿na zrobiæ zas³ony lub
obicia na meble.
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Boazeria jest trochê zapomnianym
i niechcianym materia³em wykoñcze-
niowym. Œwietnie pamiêtamy czasy,
kiedy deskami boazeryjnymi wyk³ada³o
siê ca³e œciany, czêsto ³¹cznie z sufita-
mi. Wtedy, oprócz szarej farby olejnej,
nic nie mo¿na by³o kupiæ, a zdobycie
desek do wykoñczenia domu by³o
szczytem marzeñ. Teraz na szczêœcie
wybór jest ogromny, a drewno wraca
do ³ask. Warto o nim pomyœleæ pod-
czas wybierania sposobów wykoñ-
czenia salonu i jadalni, bo jest mate-
ria³em przyjaznym, ciep³ym i praktycz-
nym. Ok³adziny z drewna œwietnie
maskuj¹ wszelkie nierównoœci œcian
i sufitu. Za tak¹ os³on¹ mo¿na po-
prowadziæ instalacje sanitarne i elek-
tryczne. Ok³adziny drewniane popra-
wiaj¹ te¿ izolacyjnoœæ akustyczn¹
i stanowi¹ dobr¹ izolacjê termiczn¹. 
Wybór wœród ok³adzin drewnianych
i drewnopochodnych jest bardzo du¿y.
Najczêœciej stosowane s¹ ok³adziny
z ró¿nych gatunków drzew, czyli boa-
zerie. Dostêpne s¹ one jako gotowe
panele boazeryjne (oszlifowane i po-
malowane lub polakierowane) lub
deski z surowego drewna. Producenci
oprócz gatunków krajowych – sosny,
œwierka, brzozy, jesionu czy dêbu,
oferuj¹ te¿ gatunki egzotyczne, jak
orzech, badi, jatoba, teak czy bambus. 
Mniej popularnym materia³em s¹ pa-
nele drewnopochodne. W sklepach
znaleŸæ mo¿na panele z p³yt paŸdzie-
rzowych i wiórowych imituj¹ce drewno,
kamieñ, p³ytki ceramiczne lub inne
wzory, panele fornirowane wygl¹dem
przypominaj¹ce naturalne drewno
i panele z p³yt pilœniowych jednostron-
nie laminowane foli¹ lub papierem, imi-
tuj¹ce drewno szlachetnych gatunków
drzew lub ok³adziny ceramiczne. 
Chêtnie stosowanym materia³em dre-
wnopochodnym s¹ ok³adziny z korka
naturalnego w postaci p³ytek lub zwo-
jów w rolkach. Mo¿na je kupiæ surowe
do samodzielnego wykoñczenia lub
wykoñczone w kolorze naturalnym lub
pokryte farb¹ w ró¿nych kolorach.
Mo¿liwoœci aran¿acyjnych z u¿yciem
drewna jest bez liku, a zale¿¹ one

g³ównie od naszej wyobraŸni. Mo¿emy
wy³o¿yæ nim ca³e œciany lub tylko ich
czêœæ. Ciekawym rozwi¹zaniem jest
obicie drewnem tylko sufitu. Jednak
pamiêtajmy, ¿e taki zabieg obni¿y
optycznie pomieszczenie, wiêc nie
wszêdzie mo¿emy go zastosowaæ.
Ok³adziny drewniane i drewnopo-
chodne stosuje siê czêsto na pod-
daszach, poniewa¿ œwietnie izoluj¹ ter-
micznie. 

Kamieñ – materia³ stworzony przez
naturê, to oryginalny rysunek struktur
mineralnych i niepowtarzalna kolorys-
tyka. Bogactwo faktur i kolorów daje
nieograniczone mo¿liwoœci w kszta³-
towaniu wnêtrz. Wybór rodzaju ka-
mienia jest czêsto trudny, tym bardziej,
¿e uchodzi on za elegancki, ale jednak
dosyæ drogi materia³ wykoñczeniowy.
Tymczasem mo¿na wybraæ takie
rodzaje kamienia, których cena jest
porównywalna z cen¹ np. p³ytek ce-
ramicznych. 
Kamieniami najczêœciej wybieranymi
s¹ granity, marmury, piaskowce, wa-
pienie i trawertyny. Gatunek kamienia
powinien byæ starannie dobrany do
jego przeznaczenia. Na ok³adziny
œcienne w salonie i jadalni mo¿emy
wybieraæ spoœród wszystkich gatun-
ków. Ograniczeniem bêdzie nasza fan-
tazja i dobry gust.

PRZYJAZNE
DREWNO

● 5 Jaskrawy kolor idealnie nadaje siê do

salonu (fot. Fox Decorator)

● 6 Tapety wraz z dobranymi do nich

tkaninami pomog¹ stworzyæ egzotycz-

ny klimat (fot. Komfort)

● 7 Drewno piêknie wygl¹da w ka¿dym

domu (fot. Honka)

Pamiêtaj
• Podczas wykañczania po-
mieszczeñ kierujmy siê zasad¹:
im barwa ciemniejsza, tym mniej
powinno byæ jej we wnêtrzu.
• Niedoskona³oœci œcian ³atwiej
ukryæ pod kolorami lekkimi,
o niewielkim nasyceniu.
• Ciemne, intensywne kolory nie
lubi¹ „ba³aganu”. W takich po-
mieszczeniach nale¿y zacho-
wywaæ idealny porz¹dek, gdy¿
w przeciwnym razie przebywanie
w nich stanie siê mêcz¹ce.
• Ciemne meble doskonale har-
monizuj¹ z subtelnymi, jasnymi
barwami, jasne zaœ s¹ bardziej
uniwersalne, gdy¿ pasuj¹ za-
równo do kolorów intensywnych,
jak i delikatnych.

7

ELEGANCKI
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Kamienie nadaj¹ siê znakomicie na
wy³o¿enie tylko fragmentów œcian,
które w ten sposób wyeksponujemy.
Bardzo modne ostatnio staj¹ siê
œciany ceglane. Wiele osób decyduje
siê na pozostawienie jednej ze œcian
w salonie nieotynkowanej, której ca³y
urok i koloryt stanowi widoczna ceg³a.
Jeœli nasz dom nie jest murowany
z ceg³y, wtedy mo¿emy na œcianie
po³o¿yæ p³ytki klinkierowe, które œwiet-
nie bêd¹ imitowa³y tak¹ ceglan¹
powierzchniê. Ceglane œciany wygl¹-
daj¹ bardzo ciekawie, szczególnie
w po³¹czeniu z drewnian¹ pod³og¹
i drewnianymi meblami.

Czêsto podczas projektowania wnêtrz
naszego domu stwierdzamy, ¿e salon
jest za du¿y i brak w nim intymnoœci,
lub chcemy oddzieliæ jadalniê od
salonu czy kuchni, albo w holu jest za
ma³o œwiat³a dziennego. Rozwi¹-
zaniem wszystkich tych problemów s¹
ró¿nego rodzaju œcianki dzia³owe.
Mo¿na je zaprojektowaæ i zbudowaæ
tak, aby nie tylko dzieli³y wnêtrze, ale
by³y te¿ jego ozdob¹. Do wyboru s¹
ró¿ne materia³y w zale¿noœci od po-
trzeb mieszkañców i funkcji, jakie ma
spe³niaæ œcianka dzia³owa. Mo¿na wy-
braæ wersje murowane – z ceg³y klin-

kierowej lub silikatowej albo z pus-
taków szklanych, lub œcianki stawiane
na sucho z p³yt gipsowo-kartonowych.
Ceg³y klinkierowe maj¹ powierzchniê,
której nie trzeba tynkowaæ i która
mo¿e stanowiæ znakomity element
dekoracyjny we wnêtrzu. Producenci
oferuj¹ wiele rodzajów cegie³ ró¿ni¹-
cych siê wymiarami i kolorami. Modne
ostatnio o wygl¹dzie starych, rêcznie
wyrabianych, oferowane s¹ nawet
w kilkuset odmianach.
Tañszym rozwi¹zaniem jest œciana
dzia³owa z cegie³ wapienno-piasko-
wych, zwanych potocznie silikatami.
Taka œciana równie¿ nie wymaga
tynkowania, a ceg³y dostêpne s¹ w kil-
ku lub kilkunastu kolorach. Jednak
dopiero z czasem osi¹gaj¹ ostateczn¹
barwê, gdy¿ po up³ywie oko³o roku od
wyprodukowania silikaty wi¹¿¹ dwu-
tlenek wêgla. Podczas murowania
nale¿y uwa¿aæ, aby nie zabrudziæ
cegie³ zapraw¹, poniewa¿ s¹ bardzo
trudne do wyczyszczenia. Wymagaj¹
te¿ ochrony przed wilgoci¹.
Bardzo popularnym materia³em o nie-
mal nieograniczonych mo¿liwoœciach
zastosowania s¹ pustaki szklane.
Przepuszczaj¹ one rozproszone œwiat-
³o, a jednoczeœnie stanowi¹ barierê
dla wzroku. Ze wzglêdu na swoje
w³aœciwoœci mog¹ byæ wykorzysty-
wane niemal wszêdzie. Dobrze izoluj¹
termicznie i s¹ dŸwiêkoszczelne.
Charakteryzuj¹ siê wysok¹ ogniood-
pornoœci¹. S¹ te¿ odporne na
uderzenia i wilgoæ. Na rynku dostêpne
s¹ pustaki bezbarwne, ¿ó³te, b³êkitne,
zielone, ró¿owe, lila, czerwone, szare,
br¹zowe, atramentowe i inne. Mog¹
byæ przezroczyste lub matowe jedno-
lub dwustronnie. Oprócz g³adkich
mo¿na kupiæ pustaki z ró¿nymi wzora-
mi, m.in. fal, linii, siatki i tzw. diago-
nalne (czyli z ukoœnym ciêciem
wewnêtrznym), a nawet o powierzchni
przypominaj¹cej kuty metal. Dostêpne
s¹ te¿ ró¿ne kszta³ty pustaków –
kwadratowe, prostok¹tne lub trój-
k¹tne.
Pustaki szklane s¹ nie tylko ele-
mentem architektonicznym pozwa-
laj¹cym na stawianie œcianek dzia-
³owych, ale ich podstawow¹ zalet¹
jest ogromna dekoracyjnoœæ. Mo¿na
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z nich wykonywaæ nie tylko œciany
proste, ale równie¿ zakrzywione.
Dziêki nim pomieszczenia staj¹ siê
jaœniejsze i sprawiaj¹ wra¿enie bar-
dziej przestronnych. Œwietnie nadaj¹
siê do zbudowania œciany oddzie-
laj¹cej salon od jadalni, kuchni lub
holu. Mog¹ s³u¿yæ do zbudowania kon-
strukcji podœwietlanego podestu lub
zabudowania bufetu. Mo¿liwoœci zas-
tosowania ich jest wiele, powinny tylko
pasowaæ kolorystycznie do ca³oœci
wnêtrza. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e ró¿ne
pustaki w ró¿ny sposób rozpraszaj¹
œwiat³o daj¹c ostre lub ³agodne
refleksy.

Do wznoszenia lekkich œcian dzia-
³owych bardzo dobrze nadaj¹ siê p³yty
gipsowo-kartonowe lub gipsowo-
w³óknowe. P³yty g-k maj¹ rdzeñ gip-
sowy obustronnie ob³o¿ony kartonem.
Dostêpne s¹ w kilku odmianach w za-

le¿noœci od przeznaczenia – zwyk³e,
impregnowane, ogniochronne, ognio-
chronne i impregnowane. Natomiast
p³yty g-w nie maj¹ budowy warstwowej
– powstaj¹ ze sprasowanej mieszanki
gipsu, rozdrobnionego papieru maku-
laturowego i wody. S¹ te¿ uniwersalne
– nadaj¹ siê do ka¿dego rodzaju
pomieszczeñ.
Œciany z p³yt g-k stawia siê szybko, nie
wymagaj¹ one murowania, a po za-
montowaniu s¹ od razu równe i g³ad-
kie. Do stawiania takich œcian produ-
cenci oferuj¹ zestawy wszelkich po-
trzebnych elementów nazywane „sys-
temami”. W znaczny sposób u³atwiaj¹
one i usprawniaj¹ stawianie takich
œcianek. Oprócz œcianek mo¿na budo-
waæ z nich pó³ki, sufity podwieszane,
ob³o¿yæ okap kominka, a z elastycz-
nych – zbudowaæ zaokr¹glon¹ œcianê
lub ³ukowy strop.

Drewniane pod³ogi najczêœciej poja-
wiaj¹ siê w salonach naszych domów.
Dobra drewniana posadzka to œwietna
inwestycja na lata. Drewno dobrze
komponuje siê z wiêkszoœci¹ mate-
ria³ów wykoñczeniowych i jest nie-
zast¹pionym dodatkiem w ka¿dym
wnêtrzu. Jest naturalnym, ekologicz-

nym materia³em, ciep³ym i przyjemnym
w dotyku.
Decyduj¹c siê na drewnian¹ pod³ogê
mamy do wyboru kilka wariantów:
deski, parkiet i mozaikê, panele drew-
niane i laminowane oraz pod³ogi
z korka. Oprócz rodzaju materia³u trze-
ba siê te¿ zdecydowaæ na rodzaj drew-
na – tutaj wybór jest ogromny. Pro-
ducenci krajowi i zagraniczni oferuj¹
pod³ogi z drewna krajowego – sosny,
œwierku, buka, dêbu czy jesionu, oraz
egzotycznego – jatoba, meranti, teak,
bambus, doussie, iroko to tylko nie-
które z nich. Wybieraj¹c rodzaj drew-
na, oprócz wzglêdów estetycznych,
trzeba wzi¹æ pod uwagê czêstotliwoœæ
u¿ytkowania pomieszczenia. Do salo-
nu i jadalni powinno siê wybieraæ
twardsze gatunki drewna, czyli buk,
klon, jesion, d¹b lub gatunki egzotycz-
ne. Wa¿ny jest póŸniej sposób zabez-
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● 8 Bardzo elegancko wygl¹da ciemna

boazeria na tle bia³ych œcian.

Drewniana pod³oga wieñczy ca³oœæ

(fot. Kährs)

● 9 Pustaki szklane wykorzystano nie

tylko do zbudowania œciany, ale wyko-

nano z nich te¿ bardzo interesuj¹cy

barek (fot. Vitrosilicon)

● 10 Bardzo ciekawa œcianka, w której

dodatkowo zrobiono pó³ki, oddziela

jadalniê od czêœci dziennej

(fot. Fels-Werke)

• Pustaki bezbarwne przez-
roczyste przepuszczaj¹ ok. 75%
œwiat³a, a kolorowe – w za-
le¿noœci od nasycenia barw¹ –
od 50 do 70%.
• DŸwiêkoszczelnoœæ pustaków
szklanych wynosi 40-47 dB (pod-
czas, gdy podwójnych zespolo-
nych szyb ok. 30 dB)

10
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pieczenia pod³ogi – odporny na
œcieranie lakier, wosk lub olej.
Pod³oga musi pasowaæ do ca³ego
wnêtrza. Wybieraj¹c j¹ trzeba spojrzeæ
na pokój jako ca³oœæ stworzon¹ przez
œciany, meble, zas³ony i dodatki oraz
w³aœnie pod³ogê. Do wnêtrz spokoj-
nych, stonowanych pasuje drewno
z delikatnym rysunkiem s³ojów i jedno-
litej barwie. S¹ to zazwyczaj wyroby
pierwszego gatunku. Jednak to w³a-
œnie te „gorsze”, z wyraŸnymi i niere-
gularnymi s³ojami, ró¿nie wybarwione
s¹ najciekawsze. Pasuj¹ do wnêtrz
nowoczesnych, minimalistycznych, ale
równie¿ tych w stylu rustykalnym.
W ka¿dym wnêtrzu bêd¹ siê dobrze
prezentowa³y deski pod³ogowe. Mog¹
byæ surowe, które po u³o¿eniu trzeba
oszlifowaæ i zabezpieczyæ, lub gotowe,
fabrycznie wykoñczone lakierem, ole-
jem lub woskiem. Przed lakierowaniem
drewno mo¿na pokryæ kolorow¹ bejc¹.
Deski pod³ogowe zazwyczaj s¹
wykonywane z drewna drzew iglastych
– sosny, œwierku, jod³y.
Z twardych gatunków drewna – dêbu,
buka, klonu czy gatunków egzotycz-
nych, wykonywany jest parkiet.
Wiêkszoœæ rodzajów parkietu wy-
twarza siê dzisiaj jako p³yty oklejane,
w których warstwê wierzchni¹ stanowi
drewno odporne na œcieranie. Pod
nim znajduje siê sklejona z kilku

warstw p³yta z drewna iglastego lub
inna p³yta drewnopochodna. Do
wyboru jest wiele rodzajów i wzorów
parkietów. Jest on bardzo popularny

i lubiany ze wzglêdu na swoj¹ trwa³oœæ
– w³aœciwie konserwowany mo¿e
s³u¿yæ przynajmniej kilkadziesi¹t lat. 
Oprócz tradycyjnych parkietów wyma-
gaj¹cych wykoñczenia, czyli szlifowa-
nia i zabezpieczenia odpowiednim
preparatem, producenci oferuj¹ te¿
gotowe parkiety warstwowe z wykoñ-
czon¹ powierzchni¹. S¹ one coraz
bardziej popularne, gdy¿ ³¹cz¹
w sobie urok naturalnego drewna
z funkcjonalnoœci¹ paneli. Parkiety
takie, podobnie jak tradycyjnie, mo¿na
odnawiaæ poprzez cyklinowanie.
Bardzo popularne s¹ ostatnio pod³ogi
z paneli drewnianych lub lamino-
wanych. Ich podstawow¹ zalet¹ jest
szybkoœæ monta¿u (czêsto mo¿na je
uk³adaæ samodzielnie) i brak ko-
niecznoœci wykañczania – wszystkie
panele s¹ zazwyczaj wykoñczone fab-
rycznie. Panele drewniane ³¹cz¹
w sobie estetyczne walory litego drew-
na z trwa³oœci¹ i funkcjonalnoœci¹ pa-
neli. Mo¿na je kilkakrotnie odnawiaæ.
Wierzchni¹ warstwê stanowi najczêœ-
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ciej twarde drewno. Pod³oga z paneli
laminowanych, z wierzchni¹ warstw¹
z twardego laminatu, na pierwszy rzut
oka wygl¹da jak z prawdziwego drew-
na. Niestety jej wad¹ jest towarzysz¹cy
chodzeniu g³uchy odg³os. Obecnie
czêœæ paneli produkowana jest ju¿ ze
specjaln¹ warstw¹ wyciszaj¹c¹, t³umi¹-
c¹ odg³os kroków. Panele laminowane
s¹ oferowane w szerokim wyborze
wzorów, nie tylko imituj¹cych drewno,
ale te¿ przypominaj¹cych ceramikê lub
kamieñ, czy te¿ z ró¿nego rodzaju
nadrukami (np. owoców lub bohaterów
dzieciêcych kreskówek).
Mi³oœnicy ekologii na pewno zwróc¹
uwagê na pod³ogi z korka. Wybieraæ
mo¿na spoœród paneli lub p³ytek, które
s¹ dodatkowo pokryte drewnianym lub
korkowym fornirem. Dekoracyjny fornir
z kolei poci¹gniêty jest ochronn¹
warstw¹ bezbarwnego lakieru lub
przezroczystego winylu. Pod³ogi kor-
kowe s¹ bardzo odporne na œcieranie.
Ich zalet¹ jest te¿ doskona³a izola-
cyjnoœæ cieplna i akustyczna.

Pod³oga wy³o¿ona wyk³adzin¹ mo¿e
sprawiæ, ¿e pomieszczenie stanie siê
przytulne, kolorowe i nabierze domo-
wego ciep³a. Wyk³adziny dywanowe
znakomicie nadaj¹ siê na pod³ogi
w salonie, podczas gdy w jadalni mo-
¿emy u³o¿yæ wyk³adzinê elastyczn¹.
Nowoczesne wyk³adziny s¹ trwa³e
i efektowne. G³ówn¹ zalet¹ wyk³adzin
jest to, ¿e szybko siê je uk³ada, a w ra-
zie potrzeby ³atwo wymienia. 
Wyk³adziny dywanowe najczêœciej
wykonane s¹ z mieszanki we³ny i w³ó-
kien sztucznych. Ocieplaj¹ wnêtrze,
wyciszaj¹ ha³as, daj¹ poczucie komfor-
tu. Mog¹ byæ uk³adane zarówno na
betonie, jak te¿ klepce czy starej
wyk³adzinie. Dostêpne s¹ te¿ wyk³a-
dziny z naturalnych w³ókien roœlin-
nych, na przyk³ad z sizalu, w³ókna
kokosowego lub trzcinowego. S¹
antystatyczne, maj¹ ró¿ne faktury oraz
modne obecnie, ekologiczne kolory. 
W jadalni œwietnie sprawdz¹ siê ³atwe
do utrzymania w czystoœci wyk³adziny
elastyczne. Producenci oferuj¹ obec-

nie tak wiele wzorów i kolorów, ¿e bez
trudu mo¿na wybraæ coœ do ka¿dego
wnêtrza. Nowoczesne wyk³adziny
z PVC w niczym nie przypominaj¹
linoleum sprzed kilkudziesiêciu lat. S¹
odporne na œcieranie, odkszta³cenia
i wgniecenia powsta³e w wyniku na-
cisku mebli. Izoluj¹ cieplnie i akustycz-
nie, amortyzuj¹ upadki, chroni¹ te¿
przed uszkodzeniem przypadkowo
upuszczone kruche przedmioty. Dos-
têpne s¹ te¿ w wersji antypoœlizgowej.
Wzory wyk³adzin imituj¹ rozmaite
rodzaje pod³óg drewnianych lub ka-
miennych, p³ytki ceramiczne oraz
przedstawiaj¹ rozmaite motywy geo-
metryczne czy roœlinne.

P³ytki ceramiczne nie s¹ czêsto wybie-
rane jako pod³ogowy materia³ wykoñ-
czeniowy do salonu czy jadalni.
Pomieszczenia te wymagaj¹ ciep³a
i przytulnoœci, której nie mo¿e daæ te-

rakota czy gres. Dobrym wyjœciem jest
za³o¿enie ogrzewania pod³ogowego,
które zniweluje nieprzyjemny ch³ód
p³ytek. Niechêtnym p³ytkom w salonie
polecamy u³o¿enie ich przynajmniej na
fragmencie pod³ogi przy drzwiach
balkonowych, gdy z salonu mamy
bezpoœrednie wyjœcie do ogrodu.
U³atwi to utrzymanie czystoœci i pielê-
gnacjê pod³ogi oraz, w przypadku drew-
nianych posadzek, zapobiegnie szyb-
szemu ich wycieraniu przez drobiny
piasku wnoszone z ogrodu. Podobnie
fragment posadzki w pobli¿u kominka
warto, ze wzglêdów bezpieczeñstwa,
wy³o¿yæ p³ytkami ceramicznymi.
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● 11 Panele drewniane s¹ œwietnym

rozwi¹zaniem do salonu i jadalni

(fot. Tarkett Polska)

● 12 Pod³ogi z drewna egzotycznego s¹

bardzo eleganckie i bêd¹ s³u¿y³y przez

lata (fot. DLH Drewno)

● 13 Wyk³adzina dywanowa daje

wra¿enie ciep³a i przytulnoœci

(fot. Komfort)

MIÊKKO I PRZYTULNIE
Z WYK£ADZIN¥
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CERAMIKA I KAMIEÑ
POD NOGAMI
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Kamienne posadzki od wieków poja-
wiaj¹ siê w domach. Mog¹ byæ w wer-
sji eleganckiej lub rustykalnej. Najwa¿-
niejsze, ¿e stworzy³a je sama natura
i odpowiednio pielêgnowane bêd¹
nam s³u¿yæ latami. 
Podczas wyboru gatunku kamienia na
posadzkê najwa¿niejszym kryterium
jest œcieralnoœæ. Najlepiej sprawdz¹
siê tutaj marmur, granit i twarde wa-
pienie. Posadzki nie mog¹ byæ œliskie,

dlatego kamieni nie powinno siê
polerowaæ. Twarde kamienie mo¿na
stosowaæ nieobrobione lub obrobione
przez groszkowanie, piaskowanie lub
p³omieniowanie. Chropowate i szors-
tkie p³aszczyzny s¹ znacznie bez-
pieczniejsze ni¿ szlifowane. Pamiê-
tajmy jednak, ¿e marmur zawsze siê
szlifuje, gdy¿ dopiero wtedy odkrywa
swoje piêkno.

K³opotliwym w pielêgnacji, ale nie-
zwykle efektownym rozwi¹zaniem jest
po³¹czenie na pod³odze drewna z ka-
mieniem. K³opotliwym dlatego, ¿e
innymi preparatami konserwuje siê
drewno, a innymi kamieñ. Ale efekt
jest naprawdê wart zachodu.

Wybór materia³ów do wykoñczenia
wymarzonego salonu mo¿e nas-
trêczaæ trudnoœci – mo¿liwoœci jest tak
wiele, ¿e czêsto nie wiadomo na co siê
zdecydowaæ. Polecamy szukanie
nowych, ciekawych rozwi¹zañ. £¹cze-
nie ró¿nych materia³ów ze sob¹ mo¿e
daæ niespotykane efekty i przynieœæ
du¿o satysfakcji.
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● 14 Oryginalnym rozwi¹zaniem jest

u³o¿enie posadzki z ceg³y klinkierowej.

Klimat tego pomieszczenia dodatkowo

tworzy drewniany sufit

(fot. Ciep³o, Œwiat³o i Styl)

● 15 Mniej popularnym sposobem jest

u³o¿enie w salonie wyk³adziny elastycz-

nej (fot. Komfort)

● 16 Na pod³odze œwietnie mo¿na

po³¹czyæ p³ytki ceramiczne z drewnia-

nym parkietem

(fot. Ceramika Parady¿)
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