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na szklemalowaneS
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Okno, jak obraz,

potrzebuje oprawy. Mo e to by  kaskada 

ci kiej draperii, mo e by  lekka koronkowa 

dekoracja zwiewnych, z fantazj  poupinanych mu linów. 

Albo inaczej – minimalistyczne passe par tout przejrzystej 

„niewidzialnej” rolety. Wa ne, by ramy, w jakie ujmiemy okienny 

obraz, by y przemy lane – wtedy spe ni  swoje z o one zadania.
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1 Sposoby na przestrze . Lekkie

jasne zas ony zawieszone na bardzo 

szerokim, ale subtelnym karniszu posze-

rzaj  optycznie okno. Do tego szczypta 

fantazji – kwiatowy wzór na cianie, który 

powiela dese  materia u, wzmacniaj c

efekt g bi i przestrzenno ci. Je li

dodatkowo – jak tu – powiesimy zas ony

bardzo wysoko, sufit „podniesie si ”,

zmieniaj c pokój w przestronny wietlisty

salon. Tkanina nie powinna wisie  nad 

pod og . Najlepiej je li na posadzce

le y ok. 5 cm materia u – doda to 

wn trzu elegancji

2 Zas onowa bi uteria – wa ny detal przy tkaninach drapowanych 

czy uk adanych w fa dy. Dostaniemy proste stalowe klipsy, swojskie 

drewniane obr czki, ale i sznurowe chwosty lub stylizowane zapinki: filcowe, 

aksamitne, at asowe...

3 Klasyka z wyobra ni : na noc mi sista kotara o nasyconej barwie, 

na dzie  – zwiewna firanka. Nowink  s  kolory i wzory na tej ostatniej; 

dese  mo e by  drukowany, ale najpi kniej wygl da haftowany delikatn

jedwabn  prz dz

1

fot. Decodore

3

fot. OBI

fot. Finezja Studio

2

Co mo emy uzyska  dobieraj c w a ci-

w  dekoracj  okna? Wiele. Przede 

wszystkim dawkujemy w ten sposób wiat o

s o ca – to g ówne zadanie dnia. Zbyt ma o

wiat a w domu to du y problem; za wiele 

blasku – nie mniejszy. Na szcz cie temu 

drugiemu atwo zaradzi  dzi ki odpowied-

nim przes onom. Dzi  nie ma ju  okna, do 

którego nie da oby si  dopasowa  zas on,

aluzji czy rolet – te o bardziej skomplikowa-

nych kszta tach musimy oczywi cie zamó-

wi  na miar .

Równie istotn  funkcj  okiennej oprawy 

jest zapewnienie intymno ci. Dla wielu z nas 

to potrzeba naturalna, a dzi  – gdy g sto

zabudowy szybko si  zwi ksza – szczegól-

nie uzasadniona. 

Dobieraj c odpowiedni  os on , mo e-

my te  kreowa  wra enia wizualne – kory-

gowa  niedoskona e proporcje okna 

i wn trza. I wreszcie czwarte zadanie: 

dekoracja. Tu mamy olbrzymi  swobod ;

w sklepach czekaj  setki gatunków tkanin, 

naturalnych i syntetycznych, g adkich, 

wzorzystych i fakturowanych, matowych 

i po yskliwych. A tak e gotowe rozwi za-

nia: zas ony, kotary, zwiewne firanki, kolo-

rowe rolety i aluzje z najró niejszych 

materia ów. Mo na kupi  je niedrogo, albo 

te  wyda  maj tek. Na szcz cie w dzie-

dzinie dekoracji okien najwa niejszy jest 

pomys . A ten nic nie kosztuje.
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4 Uwaga, iluzja! Lekkich tkanin naturalnych 

i syntetycznych jest dzi  bardzo wiele. 

S  w ród nich bezpieczne, jak jedwabie czy 

cienkie lny, ale s  te  przewrotnie figlarne. 

Cho by tafta – szlachetna i efektowna, potrafi 

by  bardzo zdradliwa: w dzie  barwnie 

soczysta, wieczorem w wietle lamp po yskuje

niczym alu-folia. W dodatku zmienia kolory; 

odcienia, którym urzek a nas na sklepowej 

pó ce, w domu mo emy w ogóle nie 

odnale . Warto zainwestowa  w próbny 

kupon materia u

5 Przez barwny filtr. Szyfony i tiule to 

materia y czysto dekoracyjne. Nie os onimy

nimi niczego, za to ozdobimy wszystko; nawet 

skromne niewielkie okno stanie si  obrazem. 

Ich zalet  jest zdolno  do plastycznego 

drapowania – zwini te czy zebrane w fa dy, 

buduj  pi kne przestrzenne struktury. I mieni

si  kolorami, s cz c do wn trza delikatn

po wiat . Kolorowe refleksy prezentuj  si

szczególnie pi knie na tle bia ych cian

Lekkie
jak mg a

... ale inne, ni  dekad  wcze niej, gdy 

wszystkie okna spowite by y jak jeden 

m  w bia e wzorzyste firanki. Dzi  sta-

jemy si  coraz bardziej otwarci i ciekawi 

wiata – firanka cz ciej pe ni rol  ozdo-

by, ni  przes ony. Nieraz te  wyst puje

solo, bez towarzystwa zas on. Takie 

okno w delikatnym „makija u” nabiera 

niezwyk ej urody. A pi kny widok – jego 

g ówny kapita  – staje si  efektownie 

obramowanym obrazem.

Pó przejrzysta dekoracja nie musi by

skromna i dyskretna; mo e sta  si  g ów-

nym akcentem estetycznym wn trza. 

Ciekawy efekt uzyskamy zarówno operu-

j c kolorami, jak i oryginalnie upinaj c

firany. Mo na je nieregularnie zmarsz-

czy , owin  wokó  karnisza, a te najcie -

sze i najl ejsze nawet zawi za  w bardzo 

modny w ze  w po owie wysoko ci okna. 

Na czasie jest czenie ró nych odcieni 

tej samej gamy barw – ó ci z zieleni ,

ró u z fioletem lub purpur , ale tak e

zestawienia kontrastowe: b kitu z br -

zem lub piaskowym be em, oliwki z pur-

pur  czy ponadczasowej czerni z biel .

Kontrasty silniej przyci gn  wzrok – to 

dobry sposób na odwrócenie uwagi np. 

od nieciekawego widoku za oknem.

Jasne, lekko przezroczyste tkaniny 

wspaniale filtruj wiat o. Dzi ki nim 

b dzie niera ce i agodnie rozproszone. 

Pami tajmy, e kolory lekkich zas on 

wp ywaj  na kolorystyk  wn trza, a to 

pozwala wyczarowa  niepowtarzalny kli-

mat.

Cienkie zwiewne materia y wymagaj

równie delikatnego „oprzyrz dowania”. 

Karnisze powinny by  dyskretne; dosko-

nale sprawdzaj  si  stalowe linki na 

wysi gnikach. Je li abki, to z metalu, na 

cienkich przelotkach. Mo na je oryginal-

nie zamaskowa , dowi zuj c do ka dej

d ug  w sk  aksamitk  w kontrastuj cym

z zas on  kolorze – wra enie lekko ci

gwarantowane!

Coraz cz ciej zdarza nam si  w ogóle 

rezygnowa  z dekoracji okna. Powodów jest 

kilka. Jeden z nich to rosn ca popularno

loftów, w których wielkie witryny okienne 

o fabrycznych podzia ach s  atrakcj  sam

w sobie. Kolejny, to ewolucja architektury 

jednorodzinnej; coraz cz ciej decydujemy 

si  na projekt indywidualny, a co za tym idzie 

– na oryginalne przeszklenia, nierzadko 

wysoko ci dwóch kondygnacji. Takich okien 

nie lubimy zas ania  – wr cz przeciwnie, ich 

niezwyk a uroda staje si  atutem wn trza.

Wreszcie powód kulturowy: czujemy si

Europejczykami, podró ujemy, podpatruje-

my... Eksportuj c nasze rodzime tradycje, 

asymilujemy jednocze nie niektóre zwyczaje 

krajów Zachodu. Cho by Holandii – barwnej, 

po protestancku otwartej i przejrzystej 

– gdzie okien nigdy si  nie zas ania o.fot. Nowa Gala

Nagie
bywa pi knebywa pi kne
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Opraw  okna mo na uzna  za dzie o sko czo-

ne, gdy oprócz zas on, firanek czy rolet „ubie-

rzemy” je tak e w odpowiedni parapet. Jego 

zadaniem jest ochrona dolnej p aszczyzny 

o cie y okiennej przed zabrudzeniem; kurz 

osiada tu szczególnie ch tnie, je li ni ej 

umieszczony jest grzejnik. Dlatego im trwalsza 

i odporniejsza powierzchnia parapetu, tym 

lepiej – wa ne, by on sam by  „plamoodporny” 

i atwy do wyczyszczenia. Zalety te cechuj

parapety granitowe i z fachowo zaimpregno-

wanego marmuru. Jeszcze praktyczniejszy 

jest kamie  syntetyczny – tworzywo eleganc-

kie i estetyczne (na zdj ciu parapet z synte-

tycznego marmuru), o wysokiej wytrzyma o ci

mechanicznej i odporno ci chemicznej, a przy 

tym bardziej podatne na kszta towanie ni

kamie  naturalny. Parapety drewniane maj  nieodparty urok, s  jednak mniej trwa e – co 

kilka lat wymagaj  starannej konserwacji. Najl ejsze i naj atwiejsze do wymiany s  parapety 

z tzw. postformingu – okleinowane lub laminowane. Ich mniejsz  trwa o  wynagradza ni sza

cena oraz bogactwo wzorów i odcieni.

Ostatni
ozdobny szlifozdobny szlif

fot. Nemezis
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6 Nierozwa na i romantyczna. Klasyczna

draperia s u y wy cznie do ozdoby wielkiego 

okna balkonowego. Obowi zek dozowania 

wiat a spoczywa na stylowych drewnianych 

okiennicach. Z oty sznur z d ugim chwostem 

przyci ga wzrok – wydobywa bia y woal 

zas ony z bia ego t a, skupiaj c uwag

na ca ej kompozycji

7 Wiosenna geometria. Kwiaty po dane

w ka dym stylu, rozmiarze i we wszelkich 

zestawieniach kolorystycznych. Nowo ci  s

desenie wielkoformatowe o nasyconych, 

silnie skontrastowanych barwach. Odwa ne

i bezkompromisowe. Tu malowniczy kwiato-

wy wzór zderza si  z prost  „ekranow ”

form  zas on. Si y wyrazu dodaje mu 

graficzne zestawienie czerni i bieli. agodzi

– pokrewie stwo z delikatnym deseniem 

li ci na obiciu sofy

8 - 11 Okienna bi uteria. Kryszta ki, koraliki 

i cekiny dodadz  aran acji okna blasku. 

W przypadku zas on ci kich i sztywnych 

b d  pe ni  rol  obci ników, które „u o ”

tkanin . Zwiewny materia  wymaga lekkich 

dodatków; wietnie sprawdz  si  tiulowe 

szarfy i kokardy. Do firanki mo na te  przy-

pi  w dowolnych miejscach – ale z wyczu-

ciem – delikatne drobne ozdoby: motyle, 

wa ki, majowe chrab szcze. Przez kontrast 

dodadz  kompozycji jeszcze wi cej lekko ci.

Wa ne by same by y lekkie i nie obci a y

draperii
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Okienny
minimalizm

Prostota ma wiele twarzy. P ócienne rzym-

skie rolety, w których kultura Zachodu spo-

tyka si  ze Wschodem. aluzje, re yseruj -

ce wiat o w sposób graficznie zdecydowa-

ny. Wreszcie zwyk e rolety materia owe,

które znikaj  nawini te na dyskretn  rolk .

Nawet one mog  jednak zagra  stylistyczne 

pierwsze skrzypce: wystarczy zdecydowa-

ny kolor, pop-artowski wzór lub bardzo 

modny delikatny kwiecisty dese  w stylu 

Pierre Frey.   

Niemal ka dy rodzaj rolet i aluzji mo na

potraktowa  na dwa sposoby: funkcjonal-

nie – przytwierdzaj c je do górnej wewn trz-

nej powierzchni o cie y lub do ramy okien-

nej (ten drugi sposób jest praktyczniejszy 

– nie utrudnia otwierania i uchylania okna), 

albo te  dekoracyjnie – kupuj c odpowied-

nio wi ksze (szersze i wy sze ni  okno) 

przes ony i mocuj c je do ciany nad otwo-

rem okiennym. Tracimy wtedy troch  wra-

enia przestrzenno ci (opuszczona roleta 

lub aluzja odcina ca  wn k  okienn ) ale 

zyskujemy wyrazisty akcent aran acyjny. 

Mo na te  oba sposoby po czy : para 

z o ona z du ej, powieszonej na cianie

drewnianej aluzji i zamocowanej do ramy 

okna matowej rolety b dzie równie funkcjo-

nalna, co dekoracyjna.

fot. Faber

12

14 15

16

fot. Anwis fot. Faber

fot. Anwis

12 Modny vintage. Roleta w nasyconym kolorze to wietne t o dla nieco 

spatynowanych mebli i dodatków

13 Ocieplenie. Szlachetne aluzje drewniane wprowadzaj  do wn trza

ciep y nastrój i klimat elegancji. Trzeba jednak pami ta , e nawet 

ods oni te zabieraj  wiele wiat a

14 Dyskrecja-Szwecja. Prostota rodem ze Skandynawii – subtelna aluzja

ukryta we wn ce okiennej, w kolorze starannie dobranym do odcienia cian,

to dekoracja dyskretna ale udana

15 Z Rzymu do Tokio. Klasyczne rolety rzymskie w japo skiej aran acji;

os ona nienatr tna wizualnie ale bardzo skuteczna

16 Blaszka do blaszki. Proste aluminiowe lamelki dopasujemy do 

dowolnego wystroju; mo na dzi  wybiera  spo ród bardzo wielu kolorów

17 Recykling. Rolety nie stroni  od adnego materia u. Wykonuje si  je 

z tkanin naturalnych, syntetyków ale 

tak e z papieru. Mog  by  specjalnie impregnowane, 

zabezpieczone przed wilgoci , ch oni ciem przykrych 

zapachów, odporne na zabrudzenie czy dzia anie ple ni

18 - 23  W zawieszeniu. Kapry na moda obowi zuje tak e

w wiecie karniszy. G ówna zasada jest prosta: im bardziej 

„widowiskowy” materia  zas on, tym prostszy karnisz. 

Z a wiadomo  dla mi o ników stylu my liwskiego: ci kie

toczone karnisze z „podpalanego”, grubo pokrytego 

lakierem drewna zdecydowanie wysz y z mody. Uwa ajmy

te  na ozdobne zako czenia dr ków: uznawane kilka lat temu 

za szczyt elegancji stalowe li cie czy gwiazdy, dzi  raczej nie 

zadadz  szyku. Wyj tkiem s  dzie a sztuki kowalskiej – r cznie

kute lub doskonale r czn  robot  imituj ce. Szklane 

i pleksiglasowe kule zachwyc , ale tylko w wykreowanej 

z rozmys em aran acji klasycznej lub glamour – z brokatow  draperi  lub firank

z po yskliwego szyfonu 

18

19 fot. Sara

20

21

22

23

fot. Ardeko

13

fot. Archiwum

fot. Faber
17

fot. Karnix

fot. Ardekofot. Ardeko

fot. Ardeko
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