SALON

na szkle

malowane

fot. Decodore

dekoracja okna

Okno, jak obraz,
potrzebuje oprawy. Moīe to byý kaskada
ciċīkiej draperii, moīe byý lekka koronkowa
dekoracja zwiewnych, z fantazjĆ poupinanych muğlinów.
Albo inaczej – minimalistyczne passe par tout przejrzystej
„niewidzialnej” rolety. Waīne, by ramy, w jakie ujmiemy okienny
obraz, byây przemyğlane – wtedy speâniĆ swoje zâoīone zadania.
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o moīemy uzyskaý dobierajĆc wâağciwĆ dekoracjċ okna? Wiele. Przede
wszystkim dawkujemy w ten sposób ğwiatâo
sâoĕca – to gâówne zadanie dnia. Zbyt maâo
ğwiatâa w domu to duīy problem; za wiele
blasku – nie mniejszy. Na szczċğcie temu
drugiemu âatwo zaradziý dziċki odpowiednim przesâonom. Dziğ nie ma juī okna, do
którego nie daâoby siċ dopasowaý zasâon,
īaluzji czy rolet – te o bardziej skomplikowanych ksztaâtach musimy oczywiğcie zamówiý na miarċ.
Równie istotnĆ funkcjĆ okiennej oprawy
jest zapewnienie intymnoğci. Dla wielu z nas
to potrzeba naturalna, a dziğ – gdy gċstoğý
zabudowy szybko siċ zwiċksza – szczególnie uzasadniona.
DobierajĆc odpowiedniĆ osâonċ, moīemy teī kreowaý wraīenia wizualne – korygowaý niedoskonaâe proporcje okna
i wnċtrza. I wreszcie czwarte zadanie:
dekoracja. Tu mamy olbrzymiĆ swobodċ;
w sklepach czekajĆ setki gatunków tkanin,
naturalnych i syntetycznych, gâadkich,
wzorzystych i fakturowanych, matowych
i poâyskliwych. A takīe gotowe rozwiĆzania: zasâony, kotary, zwiewne firanki, kolorowe rolety i īaluzje z najróīniejszych
materiaâów. Moīna kupiý je niedrogo, albo
teī wydaý majĆtek. Na szczċğcie w dziedzinie dekoracji okien najwaīniejszy jest
pomysâ. A ten nic nie kosztuje.
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Sposoby na przestrzeĕ. Lekkie

jasne zasâony zawieszone na bardzo
szerokim, ale subtelnym karniszu poszerzajĆ optycznie okno. Do tego szczypta
fantazji – kwiatowy wzór na ğcianie, który
powiela deseĕ materiaâu, wzmacniajĆc
efekt gâċbi i przestrzennoğci. Jeğli
dodatkowo – jak tu – powiesimy zasâony
bardzo wysoko, sufit „podniesie siċ”,
zmieniajĆc pokój w przestronny ğwietlisty
salon. Tkanina nie powinna wisieý nad
podâogĆ. Najlepiej jeğli na posadzce
leīy ok. 5 cm materiaâu – doda to

fot. Finezja Studio

wnċtrzu elegancji
2

Zasâonowa biīuteria – waīny detal przy tkaninach drapowanych

3

czy ukâadanych w faâdy. Dostaniemy proste stalowe klipsy, swojskie
drewniane obrĆczki, ale i sznurowe chwosty lub stylizowane zapinki: filcowe,
aksamitne, atâasowe...
3

Klasyka z wyobraĩniĆ: na noc miċsista kotara o nasyconej barwie,

189

deseĕ moīe byý drukowany, ale najpiċkniej wyglĆda haftowany delikatnĆ
jedwabnĆ przċdzĆ
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na dzieĕ – zwiewna firanka. NowinkĆ sĆ kolory i wzory na tej ostatniej;
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fot. Archiwum
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fot. Archiwum
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Nagie
bywa piÚkne

Lekkie

jak mgïa

... ale inne, niī dekadċ wczeğniej, gdy
wszystkie okna spowite byây jak jeden
mĆī w biaâe wzorzyste firanki. Dziğ stajemy siċ coraz bardziej otwarci i ciekawi
ğwiata – firanka czċğciej peâni rolċ ozdoby, niī przesâony. Nieraz teī wystċpuje
solo, bez towarzystwa zasâon. Takie
okno w delikatnym „makijaīu” nabiera
niezwykâej urody. A piċkny widok – jego
gâówny kapitaâ – staje siċ efektownie
obramowanym obrazem.
Póâprzejrzysta dekoracja nie musi byý
skromna i dyskretna; moīe staý siċ gâównym akcentem estetycznym wnċtrza.
Ciekawy efekt uzyskamy zarówno operujĆc kolorami, jak i oryginalnie upinajĆc
firany. Moīna je nieregularnie zmarszczyý, owinĆý wokóâ karnisza, a te najcieĕsze i najlīejsze nawet zawiĆzaý w bardzo
modny wċzeâ w poâowie wysokoğci okna.
Na czasie jest âĆczenie róīnych odcieni
tej samej gamy barw – īóâci z zieleniĆ,

fot. Nowa Gala

róīu z fioletem lub purpurĆ, ale takīe
zestawienia kontrastowe: bâċkitu z brĆzem lub piaskowym beīem, oliwki z purpurĆ czy ponadczasowej czerni z bielĆ.
Kontrasty silniej przyciĆgnĆ wzrok – to
dobry sposób na odwrócenie uwagi np.
od nieciekawego widoku za oknem.
Jasne, lekko przezroczyste tkaniny
wspaniale filtrujĆ ğwiatâo. Dziċki nim
bċdzie nieraīĆce i âagodnie rozproszone.
Pamiċtajmy, īe kolory lekkich zasâon
wpâywajĆ na kolorystykċ wnċtrza, a to

Ostatni
ozdobny szlif

2009
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Oprawċ okna moīna uznaý za dzieâo skoĕczone, gdy oprócz zasâon, firanek czy rolet „ubierzemy” je takīe w odpowiedni parapet. Jego
zadaniem jest ochrona dolnej pâaszczyzny
oğcieīy okiennej przed zabrudzeniem; kurz
osiada tu szczególnie chċtnie, jeğli niīej
umieszczony jest grzejnik. Dlatego im trwalsza
i odporniejsza powierzchnia parapetu, tym
lepiej – waīne, by on sam byâ „plamoodporny”
i âatwy do wyczyszczenia. Zalety te cechujĆ
parapety granitowe i z fachowo zaimpregnowanego marmuru. Jeszcze praktyczniejszy
jest kamieĕ syntetyczny – tworzywo eleganckie i estetyczne (na zdjċciu parapet z syntetycznego marmuru), o wysokiej wytrzymaâoğci
mechanicznej i odpornoğci chemicznej, a przy
fot. Nemezis
tym bardziej podatne na ksztaâtowanie niī
kamieĕ naturalny. Parapety drewniane majĆ nieodparty urok, sĆ jednak mniej trwaâe – co
kilka lat wymagajĆ starannej konserwacji. Najlīejsze i najâatwiejsze do wymiany sĆ parapety
z tzw. postformingu – okleinowane lub laminowane. Ich mniejszĆ trwaâoğý wynagradza niīsza
cena oraz bogactwo wzorów i odcieni.
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Coraz czċğciej zdarza nam siċ w ogóle
rezygnowaý z dekoracji okna. Powodów jest
kilka. Jeden z nich to rosnĆca popularnoğý
loftów, w których wielkie witryny okienne
o fabrycznych podziaâach sĆ atrakcjĆ samĆ
w sobie. Kolejny, to ewolucja architektury
jednorodzinnej; coraz czċğciej decydujemy
siċ na projekt indywidualny, a co za tym idzie
– na oryginalne przeszklenia, nierzadko
wysokoğci dwóch kondygnacji. Takich okien
nie lubimy zasâaniaý – wrċcz przeciwnie, ich
niezwykâa uroda staje siċ atutem wnċtrza.
Wreszcie powód kulturowy: czujemy siċ
Europejczykami, podróīujemy, podpatrujemy... EksportujĆc nasze rodzime tradycje,
asymilujemy jednoczeğnie niektóre zwyczaje
krajów Zachodu. Choýby Holandii – barwnej,
po protestancku otwartej i przejrzystej
– gdzie okien nigdy siċ nie zasâaniaâo.

pozwala wyczarowaý niepowtarzalny klimat.
Cienkie zwiewne materiaây wymagajĆ
równie delikatnego „oprzyrzĆdowania”.
Karnisze powinny byý dyskretne; doskonale sprawdzajĆ siċ stalowe linki na
wysiċgnikach. Jeğli īabki, to z metalu, na
cienkich przelotkach. Moīna je oryginalnie zamaskowaý, dowiĆzujĆc do kaīdej
dâugĆ wĆskĆ aksamitkċ w kontrastujĆcym
z zasâonĆ kolorze – wraīenie lekkoğci
gwarantowane!
4

Uwaga, iluzja! Lekkich tkanin naturalnych

i syntetycznych jest dziğ bardzo wiele.
SĆ wğród nich bezpieczne, jak jedwabie czy
cienkie lny, ale sĆ teī przewrotnie figlarne.
Choýby tafta – szlachetna i efektowna, potrafi
byý bardzo zdradliwa: w dzieĕ barwnie
soczysta, wieczorem w ğwietle lamp poâyskuje
niczym alu-folia. W dodatku zmienia kolory;
odcienia, którym urzekâa nas na sklepowej
póâce, w domu moīemy w ogóle nie
odnaleĩý. Warto zainwestowaý w próbny
kupon materiaâu
5

Przez barwny filtr. Szyfony i tiule to

materiaây czysto dekoracyjne. Nie osâonimy
nimi niczego, za to ozdobimy wszystko; nawet
skromne niewielkie okno stanie siċ obrazem.
Ich zaletĆ jest zdolnoğý do plastycznego
drapowania – zwiniċte czy zebrane w faâdy,
budujĆ piċkne przestrzenne struktury. I mieniĆ
siċ kolorami, sĆczĆc do wnċtrza delikatnĆ
poğwiatċ. Kolorowe refleksy prezentujĆ siċ
szczególnie piċknie na tle biaâych ğcian
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Nierozwaīna i romantyczna. Klasyczna

draperia sâuīy wyâĆcznie do ozdoby wielkiego
okna balkonowego. ObowiĆzek dozowania
ğwiatâa spoczywa na stylowych drewnianych
okiennicach. Zâoty sznur z dâugim chwostem
przyciĆga wzrok – wydobywa biaây woal
zasâony z biaâego tâa, skupiajĆc uwagċ
na caâej kompozycji
7

6

Wiosenna geometria. Kwiaty poīĆdane

w kaīdym stylu, rozmiarze i we wszelkich
zestawieniach kolorystycznych. NowoğciĆ sĆ
desenie wielkoformatowe o nasyconych,
silnie skontrastowanych barwach. Odwaīne
i bezkompromisowe. Tu malowniczy kwiatowy wzór zderza siċ z prostĆ „ekranowĆ”
formĆ zasâon. Siây wyrazu dodaje mu
graficzne zestawienie czerni i bieli. áagodzi
– pokrewieĕstwo z delikatnym deseniem
liğci na obiciu sofy
8

- 11 Okienna biīuteria. Krysztaâki, koraliki

i cekiny dodadzĆ aranīacji okna blasku.
W przypadku zasâon ciċīkich i sztywnych
bċdĆ peâniý rolċ obciĆīników, które „uâoīĆ”
tkaninċ. Zwiewny materiaâ wymaga lekkich
dodatków; ğwietnie sprawdzĆ siċ tiulowe
szarfy i kokardy. Do firanki moīna teī przyciem – delikatne drobne ozdoby: motyle,
waīki, majowe chrabĆszcze. Przez kontrast
dodadzĆ kompozycji jeszcze wiċcej lekkoğci.
Waīne by same byây lekkie i nie obciĆīaây
draperii

fot. Finezja Studio

piĆý w dowolnych miejscach – ale z wyczu-
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fot. Decodore
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fot. Faber

fot. Anwis
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fot. Archiwum
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fot. Faber

Modny vintage. Roleta w nasyconym kolorze to ğwietne tâo dla nieco

spatynowanych mebli i dodatków
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Ocieplenie. Szlachetne īaluzje drewniane wprowadzajĆ do wnċtrza

ciepây nastrój i klimat elegancji. Trzeba jednak pamiċtaý, īe nawet
odsâoniċte zabierajĆ wiele ğwiatâa
14

Dyskrecja-Szwecja. Prostota rodem ze Skandynawii – subtelna īaluzja

ukryta we wnċce okiennej, w kolorze starannie dobranym do odcienia ğcian,
to dekoracja dyskretna ale udana
15

Z Rzymu do Tokio. Klasyczne rolety rzymskie w japoĕskiej aranīacji;

osâona nienatrċtna wizualnie ale bardzo skuteczna
16

fot. Faber

fot. Anwis
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Okienny

minimalizm

2009
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Prostota ma wiele twarzy. Pâócienne rzymskie rolety, w których kultura Zachodu spotyka siċ ze Wschodem. Īaluzje, reīyserujĆce ğwiatâo w sposób graficznie zdecydowany. Wreszcie zwykâe rolety materiaâowe,
które znikajĆ nawiniċte na dyskretnĆ rolkċ.
Nawet one mogĆ jednak zagraý stylistyczne
pierwsze skrzypce: wystarczy zdecydowany kolor, pop-artowski wzór lub bardzo
modny delikatny kwiecisty deseĕ w stylu
Pierre Frey.
Niemal kaīdy rodzaj rolet i īaluzji moīna
potraktowaý na dwa sposoby: funkcjonalnie – przytwierdzajĆc je do górnej wewnċtrznej powierzchni oğcieīy lub do ramy okiennej (ten drugi sposób jest praktyczniejszy
– nie utrudnia otwierania i uchylania okna),
albo teī dekoracyjnie – kupujĆc odpowiednio wiċksze (szersze i wyīsze niī okno)
przesâony i mocujĆc je do ğciany nad otworem okiennym. Tracimy wtedy trochċ wraīenia przestrzennoğci (opuszczona roleta
lub īaluzja odcina caâĆ wnċkċ okiennĆ) ale
zyskujemy wyrazisty akcent aranīacyjny.
Moīna teī oba sposoby poâĆczyý: para
zâoīona z duīej, powieszonej na ğcianie
drewnianej īaluzji i zamocowanej do ramy
okna matowej rolety bċdzie równie funkcjonalna, co dekoracyjna.
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Blaszka do blaszki. Proste aluminiowe lamelki dopasujemy do

dowolnego wystroju; moīna dziğ wybieraý spoğród bardzo wielu kolorów
17

Recykling. Rolety nie stroniĆ od īadnego materiaâu. Wykonuje siċ je

z tkanin naturalnych, syntetyków ale
takīe z papieru. MogĆ byý specjalnie impregnowane,
zabezpieczone przed wilgociĆ, châoniċciem przykrych
zapachów, odporne na zabrudzenie czy dziaâanie pleğni
18 - 23

W zawieszeniu. Kapryğna moda obowiĆzuje takīe

w ğwiecie karniszy. Gâówna zasada jest prosta: im bardziej

18

„widowiskowy” materiaâ zasâon, tym prostszy karnisz.

fot. Ka

rnix

Zâa wiadomoğý dla miâoğników stylu myğliwskiego: ciċīkie
toczone karnisze z „podpalanego”, grubo pokrytego
lakierem drewna zdecydowanie wyszây z mody. Uwaīajmy
teī na ozdobne zakoĕczenia drĆīków: uznawane kilka lat temu
za szczyt elegancji stalowe liğcie czy gwiazdy, dziğ raczej nie
zadadzĆ szyku. WyjĆtkiem sĆ dzieâa sztuki kowalskiej – rċcznie
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fot. Sa

ra

kute lub doskonale rċcznĆ robotċ imitujĆce. Szklane
i pleksiglasowe kule zachwycĆ, ale tylko w wykreowanej
z rozmysâem aranīacji klasycznej lub glamour – z brokatowĆ draperiĆ lub firankĆ
z poâyskliwego szyfonu
fot. Ardeko

fot. Ardeko
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