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urzekaj cascenografiascenografia

Wybieramy je na d ugo. Trudno je wymieni .

B d  tworzy  sceneri  dla mebli, tkanin, 

dekoracji – by  mo e przez lata. Dlatego 

zdecydujmy si  na rozwi zania najlepsze 

jako ciowo i funkcjonalnie. Stylistyka 

– albo klasycznie neutralna, która pozwoli 

zab ysn  rozmaitym aran acjom, 

albo te  wyj tkowa, ujmuj ca 

oryginalno ci . Za to doskonale przemy lana.
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1 Kropla soku pomara czowego.

Odpowiednio dobrany kolor poprawi nasz 

nastrój, uwypukli urod  mebli i ciennych

dekoracji  

2 Wiosna w domu! cienny fresk 

– z szablonem i dobr  farb  mo liwy do wykona-

nia dla ka dego. Wzór i kolor subtelne, wiosenne; 

to dekoracja, nie demonstracja

3 W trójwymiarze. Zestawiaj c barwy parami, 

mo na atwiej kreowa  nastroje. agodny fiolet z oliwk

wprowadza klimat nobliwej elegancji, powagi z zielon  rado-

sn  nut . Powierzchni  mo na urozmaici  za pomoc  prostych 

nowoczesnych sztukaterii z gipsu, polistyrenu lub tworzywa – zwyk a

ciana staje si  frapuj ca, nabiera g bi

4 Kosmos 1960. Futurystyczne formy, które jednak dobrze pami tamy z lat 60. ubieg ego wieku. 

Dese  na cianie te  „czuje klimat”; doskonale si  dopasowa

5 Prace r czne. Swobodnie zacierany tynk to dekoracja sama w sobie. Awangardowe, 

organicznie ukszta towane lampy s  tu bardzo na miejscu – ich wiat o rze bi i maluje cian

1

fot. nie ka

2

3

5

4

Co by tu
zmalowa ?

ciany salonu mo emy po prostu pokry

farb . Dzi  jednak to „po prostu” oznacza 

zupe nie co innego, ni  dawniej. Wybór 

dost pnych kolorów zagospodarowuje 

pe n  t cz . Producenci proponuj  gotowe 

palety tonalne inspirowane natur , egzotyk

odmiennych kultur czy europejskich tradycji 

regionalnych i historycznych. Zwykle mo na

te , dzi ki specjalnemu oprogramowaniu, 

obejrze  wizualizacj  swoich wn trz 

w wybranej kolorystycznej szacie. Farby s

nietoksyczne i coraz atwiejsze w nak ada-

niu, a pow oki trwa e i atwe w konserwacji; 

wiele z nich mo na ciera  na mokro, nie-

które maj  zdolno  odpychania cz steczek

kurzu.

Malowanie daje wielk  przewag  nad 

innymi sposobami wyko czenia cian: pro-

st  i tani  metod  mo emy ca kowicie 

odmieni  oblicze wn trza. atwo te  uroz-

maici  jego wygl d przy u yciu gotowych 

szablonów i stempli – to bardzo modne! 

Mo emy tak e skorzysta  z us ug artysty lub 

zdolnego rzemie lnika i zamówi  pi kne

cienne malowid o.

Je li zale y nam na cianach z charakte-

rem, wybierzmy co  z bogatej oferty farb 

i tynków dekoracyjnych. Stuki i pow oki

strukturalne pozwalaj  wyczarowa  wra e-

nie trójwymiaru, efektowne imitacje zatartych 

fresków czy kamienia naturalnego, albo 

powierzchnie do z udzenia przypominaj ce

p ótno, blach  stalow  czy miedzian , maci-

c  per ow  lub skór .

fot. Tikkurila fot. Dekoral
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fot. Paulmann
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Znów
na tapecie

To jeszcze prostszy sposób na meta-

morfoz  wn trza – tapetowanie nie 

wymaga wielkich kwalifikacji ani przy-

gotowa , nie wywo a te  w domu 

rewolucji. Rewolucyjne za to s  nowe 

wzory tapet: ludowe wycinanki, 

koronki, wschodnie arabeski, kwiaty 

i li cie, kropki, kurze stopki, paski i pasecz-

ki, kratki vichy, pepitki i szkockie... Graj

kolorami, po yskiem i matem, mi sist  fak-

tur , aksamitn  mi kko ci .

Bardzo trendy jest wykorzystanie dekora-

cyjnej tapety jako wielkoformatowego obra-

zu – na jednej ze cian. Mo e to by ciana

z kominkiem lub ta, przy której stoj  meble 

wypoczynkowe. Albo po prostu najbardziej 

wyeksponowana. Taka „fragmentarycz-

no ” pozwala unikn  przesytu wyrazisto-

ci  wzoru, a kontrast z monochromatycz-

nym t em silniej uwypukli jego urod .

6
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fot. Finezja Studio

6 Dzikie wino. Florystyczne esy-floresy wspinaj  si  na cian , jak jesienny winobluszcz. 

Do tego skórzane meble i mi sisty „szczeciniasty” dywan, s owem – wytworny zespó

7 Jak adamaszek. W kolekcji Bohémien firmy Arte znajdziemy tapety 

w kolorystycznych duetach, m.in. d b i per a, krem i kamienna szaro ,

rubin i czerwie , srebro i biel 

8 Na Kurpiach. Pi kna tapeta-wycinanka o misternym wzorze. Zada 

nieoczekiwanego szyku w nowocze nie eklektycznym salonie

9 Modne srebro. Kwiaty na cianach prze-

ywaj  renesans w ka dej formie. 

Florystyczny wzór w postaci 

srebrzystego nadruku; 

tapeta z kolekcji Paper 

firmy Crowson

10 - 11 Du y format.

Szokuj ce, urzekaj -

ce, krzykliwe – foto-

tapety wracaj !

Mówi  o naszych 

pasjach i t skno-

tach, jak ta, firmy 

Eijffinger, z wizerun-

kiem profilu wielkiej 

metropolii i cytatem ze 

s ynnego filmu Martina 

Scorsese „New York, New York”

fot. Aran er

9

7
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11
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fot. Finezja Studio

fot. Finezja Studio
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Witamy
w p ytotece

To prawdziwe novum – p ytki wst puj  na 

salonowe ciany! Na razie nie mia o, zwy-

kle tylko w postaci dekoracji fragmentu 

powierzchni; nasze stereotypowe skojarze-

nia z trudem dopuszczaj  wyobra enie 

pokoju dziennego wykafelkowanego jak 

azienka. Ale kto wie? Tym bardziej, e pro-

ducenci zasypuj  nas wzorami aspiruj cymi

do wy szych, ni  sanitarne rejonów. Kolory: 

br zy, be e, kremy, grafity i marengo, albo 

wyzywaj co neonowo agresywne. Wypu-

k o ci, wzory, faktury. I  wielka sztuka misty-

fikacji – podszywanie si  pod metal, kamie

czy drewno... 

Bezsporn  zalet  ceramiki na cianach

– zw aszcza tej szkliwionej – s  walory higie-

niczne. Je li ciana nie apie kurzu, a jej 

powierzchni  mo na umy  wod  z deter-

gentem, rozwi zanie staje si  gratk  dla 

alergików. Mo na te  uk ada  z p ytek indy-

widualne kompozycje – to ich kolejny plus. 

Wreszcie obfito  wzorów do wyboru; atwo

sobie wyobrazi  z ocon  czy imituj c  mar-

mur ceramik  w salonie o pa acowym cha-

rakterze, ale tak e najprostsze p yty mato-

wego gresu przypominaj cego piaskowiec 

w nowoczesnym surowym wn trzu, tu

obok schodów ze stali.

Silniej zakorzenionym w naszej tradycji 

wariantem „ci kiego” wyko czenia cian

s  p yty kamienne. Ci te lub upane, polero-

wane albo naturalnie chropowate – kosztuj

maj tek, lecz gwarantuj  wyj tkowe wra e-

nie. Do tego s  ca kowicie niepowtarzalne. 

Kamie  bywa uderzaj co pi kny, ale nawet 

w skromnej wersji mo e zast pi  ca  deko-

racj . Co nie znaczy, e mo emy go uzupe -

ni  meblami w tandetnej okleinie. Ten 

szlachcic upomina si  o dobre towarzy-

stwo!

12 Ceramiczny tartak.

P ytki w salonie? 

Czemu nie, je li tylko 

pozwalaj  nam 

poczu  si  jak w lesie. 

Doskona e t o dla 

jasnych mebli

13 Daj si  oz oci .

Przed tak ekskluzywnym 

wzorem nie b dzie si  broni

aden pokój dzienny

14 Krewniacy. Kolorowe tworzywa 

i barwna ceramika cienna wietnie si  dogaduj . I nie jest to 

dyskretna wymiana pogl dów; raczej ha a liwa dyskusja. 

Aran acja dla odwa nych

15 Romantycznie. P ytki Sybilla z serii Fibra Chocolate i Flor Beige reprezentuj  bardzo modny 

nurt strukturalny. Eleganckie pr ki po czono z barokowo stylizowanym kwiatowym ornamentem 

– wystudiowany efekt

16 Metale szlachetne. Gres szkliwiony z serii Naturale w wersjach gold i silver; p ytki

o wymiarach 14,8 x 59,8 cm

17 - 18 wiat oczu y. Pe n  urod  kamienia wydobywa dopiero blask s o ca lub wiat o

pi knej lampy

12

13

14

15

17 18
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fot. Azuvi

fot. Opoczno

fot. Falko fot. Modiss

16

fot. Opoczno
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19 Awans spo eczny. Beton nie jest ju  zarezer-

wowany w cznie dla loftów, w których rezyduj

ekscentryczni arty ci. Zaczynamy dostrzega

subtelno  jego odcieni, urod  chropowatej 

powierzchni, dopasowywa  do niego mieszcza -

skie meble. Beton i lustro w rokokowej z otej ramie, 

beton i puszysty dywan – to przecie  frapuj ce

zestawy... Tu betonowa ciana pos u y a za t o dla 

mebli nowoczesnych, minimalistycznie prostych

20 Bez przeszkód. Penetracja wiat em poprzez 

szklan cian  doda przestrzeni ka demu wn trzu.

Tu lekko  aran acji podkre laj  bia e meble, jakby 

unosz ce si  nad pod og

21 Laminowany. Elegancki salon wy o ony

panelami w odcieniu d bu umbria z kolekcji Retro; 

dekoracyjnym laminatom polecamy towarzystwo 

prostych nowoczesnych mebli

22 Efekt cieplarniany. Drewno na cianie ogrzewa 

swoim kolorytem ch odne wn trze, urz dzone

w stylu eleganckiej awangardy

Salon i jadalnia to miejsca, w których zwykle pragniemy 

odnale  przestrzenny oddech. Puste ciany b d  ide-

a em zw aszcza dla mi o ników minimalizmu. Ale nie 

oszukujmy si  – w domu redniej wielko ci to raczej 

nierealne. W strefie dziennej musi si  zmie ci  niejeden 

rega  czy szafa. Pomys em na zachowanie adu mo e

by  wtedy estetyczne zabudowanie ca ej ciany, od 

pod ogi po sufit (a). Fronty zabudowy mo na dopasowa  do wygl du 

pozosta ych cian, wyró ni  ciekaw  oklein  lub tapet , albo... zaufa

dekoracyjnym zdolno ciom zawarto ci pó ek. Za mleczn  czy piaskowan

szyb  równie atrakcyjnie b d  wygl da y ksi ki, jak kolorowa porcelana.

Je li chcemy podzieli  przestrze  w sposób umowny, niekategoryczny 

– pomy lmy o zas onie z materia u lub koralików. Mo na j  zwija  do kasety 

pod sufitem, przesuwa  po szynie, albo – w przypadku paciorków – podwi -

zywa  do bocznej ciany. Rozwi zaniem b d  te  wertikale (pionowe alu-

zje – b), które stworz  zmienn  przegrod  wizualn  – pe n  lub a urow .

fot. Raumplus
Zamiast

cianyciany

Pomys y
niebanalne

Wiele jest sposobów na 

uczynienie salonu przestrze-

ni  wyj tkow . Czasem inspi-

racj  mog  by  meble wyma-

gaj ce okre lonego t a, innym 

razem b dzie to oryginalny komi-

nek. Podpowiedzi  mo e sta  si

potrzeba lepszego do wietlenia wn trza;

w miejsce ciany stawiamy wtedy szklan

tafl  lub przegrod  z pustaków szklanych. 

Dobrze je li te ostatnie nie nadaj  salonowi 

stylu przychodni lekarskiej sprzed 40 lat 

– ten trend zd y  si  ju  mocno opatrzy .

Na szcz cie pojawi y si  nowe wzory: pusta-

ki prostok tne, mleczne, wielkoformatowe...    

W rodzinie pomys ów nietypowych miesz-

cz  si  zarówno rustykalne ciany z nieotyn-

kowanej ce g y, jak i ultranowoczesne z su ro-

wego betonu. 

Osobny rozdzia

otwieraj  panele 

drewniane – tu 

wybór fornirów, od 

egzotycznych po 

najbardziej swoj-

skie „sprane” olchy 

i brzozy (ostatnio najmodniejsze!) pozwala 

naprawd  rozkwitn  wyobra ni.

19

fot. Intermeble

20

21

22
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fot. Studio Italia

fot. Studio Italia

fot. Faber

a

b
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P aski
problem

Pod oga, cho  przyziemna, powinna by  wyko-

nana na najwy szym poziomie – wszak posadz-

ki „oprowadzaj ” nas po domu. Je li nie mamy 

du ego i ci kiego psa, pomy lmy o drewnia-

nym parkiecie. Drewno to ciep y intymny 

nastrój, malarska uroda us ojenia i smak trady-

cji albo... awangardy; wystarczy zamiast jode ki

lub pa acowej mozaiki wybra  mozaik  sztorco-

w  (tzw. parkiet przemys owy) i gatunek o inten-

sywnym ubarwieniu. Dla zachowawczych 

– klepki u o one w okr towy pok ad, czyli wzór, 

który odnajdzie si  w ka dej aran acji. Na fali 

modnego eklektyzmu warto te  wypróbowa

nietypowe po czenia: proste heblowane deski 

w stylu rustykalnym jako t o dla industrialnych 

mebli ze stali i szk a.

Podobne, lecz ta sze i mniej k opotliwe 

w uk adaniu s  fornirowane i laminowane pane-

le pod ogowe. Zniszczonych nie da si  jednak, 

w odró nieniu od parkietu, wycyklinowa

i doprowadzi  do pierwotnego wygl du.

Podatne na metamorfoz  b dzie za to wn -

trze wyko czone wyk a-

dzin  elastyczn  z PVC 

lub linoleum, w niczym nie 

przypominaj cym 

zgrzebnej pow oki

sprzed lat.

Posadzki tego typu 

s  zdrowe, atwe

do utrzymania w czysto ci, a nowe wzory bywa-

j  zabawne i interesuj ce. W dodatku niespoty-

kane w adnym innym segmencie.

23 W dobrej fazie. Deska barlinecka z serii D b Family to trzy warstwy naturalnego drewna

i a  siedem warstw ochronnych lakieru. Sfazowane kraw dzie nadaj  pod odze faktur  i g bi

24 Z lasów Amazonii. Drewno garappa to nowo  na europejskim rynku. Z surowca, 

pozyskiwanego z prostych bezs cznych pni d ugo ci ok. 20 m, wykonuje si  trwa e i pi kne

parkiety o s omkowym odcieniu, który rozja ni ka de wn trze

25 Efekt za niewielkie pieni dze. Oko o 35 z  trzeba zap aci  za metr laminowanych paneli 

z kolekcji Life o wzorze Listone Maracaibo. Mo na je uk ada  na ogrzewaniu pod ogowym

26 Modularny winyl. Wygl da jak bielony d b, cho  pochodzi z serii ekskluzywnych p ytek

winylowych

27 Klik i ju . Panele Baltic Floor oferowane s  w dwóch wzorach: litej deski (Gotland – tu drewno 

jesionu) oraz trójrz dowej klepki (Wolin – na zdj ciu drewno Jatoba). System monta owy

Baltic LOC umo liwia szybkie, bezklejowe, nawet w asnor czne u o enie pod ogi

28 Ciep y beton. P yty warstwowe 

o wymiarach 62,4 x 62,4 cm, pokryte 

odpornym na cieranie laminatem, imituj

polerowan  powierzchni  betonow . Ch odny

wizerunek ociepli „pod ogówka”, któr  mo na

pod nimi u o y

29 owicki pasiak? Wyk adziny elastyczne 

zachwycaj  odwa nym nietuzinkowym 

wzornictwem. Nowoczesne technologie 

barwienia gwarantuj  trwa o  kolorów, 

a gruba i wytrzyma a warstwa u ytkowa

– odporno ... nawet na damskie szpilki

23

fot. Barlinek
24

25 26
27

28

29

fot. DLH

fot. Classen fot. Tarkett

fot. Quick-Step

fot. Tarkett

fot. Baltic Wood
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P yty gresu, terakoty czy kamienia uk ada si  na pod ogach

od stuleci. Dawniej, poza posadzkami kamiennymi mile widziany-

mi na pa acowych salonach, rezerwowano dla nich pomieszcze-

nia „mokre” i „brudne” – kuchnie, umywalnie, sienie. Dzi  dzi ki

bogactwu wzorów rozgo ci y si  na pe nych prawach w pokojach 

dziennych. Posadzki tego typu maj  jedn  wielk  przewag  nad 

wi kszo ci  pozosta ych: mo na pod nimi u o y  instalacj  wod-

nego ogrzewania, które spe ni nasze marzenie o ciep ej pod odze

pod stopami. B dziemy mogli le c na brzuchu ogl da  z córk

atlas wiata lub godzinami bawi  si  z synem kolejk .

Podobne oczekiwania spe niaj wyk adziny dywanowe – mi k-

kie, t umi ce kroki, estetyczne. Zapewniaj  we wn trzu wra enie

niebywa ej przytulno ci, nie s  jednak dobrym pomys em w domu 

alergika – regularne odkurzanie i pranie maszynowe skutecznie 

utrudni ycie, a i tak nie wyeliminuje wszystkich py ków i drobinek 

kurzu. Dla alergeno-odpornych, którzy ponad wszystko ceni

mi kko  pod stopami, to jednak doskona y wybór.

Alternatyw  mog  by  nieuczulaj ce pod ogi korkowe, uk a-

dane bezklejowo z warstwowych paneli lub na klej – z mniejszych 

i cie szych p ytek. Pokryte z wierzchu dekoracyjnym korkowym 

fornirem – barwionym lub w kolorze naturalnym – s  odporne na 

odkszta canie i cieranie dzi ki cechom materia u i zabezpiecza-

j cej warstwie lakieru poliuretanowego lub przezroczystej folii 

winylowej. Korek jest elastyczny i antystatyczny, s ynie przy tym 

z doskona ych w asno ci termoizolacyjnych i akustycznych, pod-

oga b dzie wi c mi a w u ytkowaniu, ciep a i cicha.

Wreszcie wylewana posadzka z ywicy epoksydowej lub 

poliestrowej – twarda, wytrzyma a, a przy tym nieskazitelna 

i g adka jak szk o. O ile, oczywi cie, fachowo j  po o ono. I to 

w a nie najwi kszy, obok ceny, mankament ywic: wymagaj

zatrudnienia wykwalifikowanej ekipy, u ycia specjalistycznego 

sprz tu i wielkiej precyzji wykonawczej. W dodatku nie atwo

znale  firm , która ch tnie podejmuje si  drobnych, nieprze-

mys owych zlece . Ale poszuka  warto – bezspoinowa, l ni ca

jak tafla wody pod oga, której kolor mo na w dodatku idealnie 

dobra  do w asnych upodoba  ( ywic  mo na zabarwi  na 

dowolny odcie ), mo e sta  si  w nowoczesnym wn trzu

zachwycaj cym zjawiskiem.

30 Kamienny spokój. Gres porcelanowy Radica Verde (60 x 60 cm), 

kolorytem i faktur  nawi zuj cy do kamienia, dost pny jest w sze ciu

naturalnych odcieniach. W mniejszym formacie – 45 x 45 cm – dostaniemy 

te  p ytki Radica z wyt oczonym wzorem, inspirowanym urod  Tapiz 

– peruwia skich tkanin ozdobnych, wykonywanych przez Indian Quechua

31 Idealna g ad . P ytki Lena Beige (wymiary 44 x 44 lub 44 x 63 cm) 

udaj  lit  powierzchni , przypominaj c  wylewan ywic  lub doskonale 

wykonan  cementow  szlicht . Wykorzystanie materia u wyrafinowanego 

po to, by uzyska  imitacj  materia u surowego, to nieco przewrotny, 

ale ostatnio bardzo modny zabieg

32 Czy p yn  t dy Titanic? G adka

i ch odna tafla kremowego lodu wygl da,

jakby lada chwila mia a z trzaskiem p kn

pod naszymi stopami. Ceramiczne 

polerowane p yty z kolekcji Landscape s

pi kne, a przy tym maj  talenty praktyczne: 

doskonale powi ksz  i rozja ni  ka de

niedu e, zbyt niskie lub niewystarczaj co

do wietlone pomieszczenie

33 Stara ba . W komnacie zamku 

z XII wieku lub w wiejskiej izbie... 

Klimaty redniowieczne i rustykalne maj

wielu zapami ta ych mi o ników. P ytki

gresu szkliwionego z serii Castilo; naro niki

ci te w odcieniach be u i br zu, wymiary 

16,5 x 16,5 cm
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fot. Villeroy&Boch
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