SALON

urzekajÈca

scenografia

fot. Kler

Ăciany i podïogi w strefie dziennej
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Wybieramy je na dâugo. Trudno je wymieniý.
BċdĆ tworzyý sceneriċ dla mebli, tkanin,
dekoracji – byý moīe przez lata. Dlatego
zdecydujmy siċ na rozwiĆzania najlepsze
jakoğciowo i funkcjonalnie. Stylistyka
– albo klasycznie neutralna, która pozwoli
zabâysnĆý rozmaitym aranīacjom,
albo teī wyjĆtkowa, ujmujĆca
oryginalnoğciĆ. Za to doskonale przemyğlana.
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Co by tu

zmalowaÊ?

1

Kropla soku pomaraĕczowego.

Odpowiednio dobrany kolor poprawi nasz

1

fot. Ğnieīka

fot. Tikkurila

fot. Dekoral

2

3

fot. Flügger

Ğciany salonu moīemy po prostu pokryý
farbĆ. Dziğ jednak to „po prostu” oznacza
zupeânie co innego, niī dawniej. Wybór
dostċpnych kolorów zagospodarowuje
peânĆ tċczċ. Producenci proponujĆ gotowe
palety tonalne inspirowane naturĆ, egzotykĆ
odmiennych kultur czy europejskich tradycji
regionalnych i historycznych. Zwykle moīna
teī, dziċki specjalnemu oprogramowaniu,
obejrzeý wizualizacjċ swoich wnċtrz
w wybranej kolorystycznej szacie. Farby sĆ
nietoksyczne i coraz âatwiejsze w nakâadaniu, a powâoki trwaâe i âatwe w konserwacji;
wiele z nich moīna ğcieraý na mokro, niektóre majĆ zdolnoğý odpychania czĆsteczek
kurzu.
Malowanie daje wielkĆ przewagċ nad
innymi sposobami wykoĕczenia ğcian: prostĆ i taniĆ metodĆ moīemy caâkowicie
odmieniý oblicze wnċtrza. áatwo teī urozmaiciý jego wyglĆd przy uīyciu gotowych
szablonów i stempli – to bardzo modne!
Moīemy takīe skorzystaý z usâug artysty lub
zdolnego rzemieğlnika i zamówiý piċkne
ğcienne malowidâo.
Jeğli zaleīy nam na ğcianach z charakterem, wybierzmy coğ z bogatej oferty farb
i tynków dekoracyjnych. Stuki i powâoki
strukturalne pozwalajĆ wyczarowaý wraīenie trójwymiaru, efektowne imitacje zatartych
fresków czy kamienia naturalnego, albo
powierzchnie do zâudzenia przypominajĆce
pâótno, blachċ stalowĆ czy miedzianĆ, macicċ perâowĆ lub skórċ.

nastrój, uwypukli urodċ mebli i ğciennych
dekoracji
2

Wiosna w domu! Ğcienny fresk

– z szablonem i dobrĆ farbĆ moīliwy do wykonania dla kaīdego. Wzór i kolor subtelne, wiosenne;
to dekoracja, nie demonstracja
3

W trójwymiarze. ZestawiajĆc barwy parami,

moīna âatwiej kreowaý nastroje. áagodny fiolet z oliwkĆ
wprowadza klimat nobliwej elegancji, powagi z zielonĆ radosnĆ nutĆ. Powierzchniċ moīna urozmaiciý za pomocĆ prostych

4

nowoczesnych sztukaterii z gipsu, polistyrenu lub tworzywa – zwykâa
ğciana staje siċ frapujĆca, nabiera gâċbi
4

Kosmos 1960. Futurystyczne formy, które jednak dobrze pamiċtamy z lat 60. ubiegâego wieku.

Deseĕ na ğcianie teī „czuje klimat”; doskonale siċ dopasowaâ
5

Prace rċczne. Swobodnie zacierany tynk to dekoracja sama w sobie. Awangardowe,

organicznie uksztaâtowane lampy sĆ tu bardzo na miejscu – ich ğwiatâo rzeĩbi i maluje ğcianċ
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fot. Paulmann
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fot. Decodore

SALON

7

6

Znów

fot. Sztuka Beskidzka

na tapecie

fot. Aranīer

fot. Finezja Studio
9

8
6

Dzikie wino. Florystyczne esy-floresy wspinajĆ siċ na ğcianċ, jak jesienny winobluszcz.

Do tego skórzane meble i miċsisty „szczeciniasty” dywan, sâowem – wytworny zespóâ
7

Jak adamaszek. W kolekcji Bohémien firmy Arte znajdziemy tapety

w kolorystycznych duetach, m.in. dĆb i perâa, krem i kamienna szaroğý,

To jeszcze prostszy sposób na metamorfozċ wnċtrza – tapetowanie nie
wymaga wielkich kwalifikacji ani przygotowaĕ, nie wywoâa teī w domu
rewolucji. Rewolucyjne za to sĆ nowe
wzory tapet: ludowe wycinanki,
koronki, wschodnie arabeski, kwiaty
i liğcie, kropki, kurze stopki, paski i paseczki, kratki vichy, pepitki i szkockie... GrajĆ
kolorami, poâyskiem i matem, miċsistĆ fakturĆ, aksamitnĆ miċkkoğciĆ.
Bardzo trendy jest wykorzystanie dekoracyjnej tapety jako wielkoformatowego obrazu – na jednej ze ğcian. Moīe to byý ğciana
z kominkiem lub ta, przy której stojĆ meble
wypoczynkowe. Albo po prostu najbardziej
wyeksponowana. Taka „fragmentarycznoğý” pozwala uniknĆý przesytu wyrazistoğciĆ wzoru, a kontrast z monochromatycznym tâem silniej uwypukli jego urodċ.
11

fot. Finezja Studio

rubin i czerwieĕ, srebro i biel
8

Na Kurpiach. Piċkna tapeta-wycinanka o misternym wzorze. Zada

nieoczekiwanego szyku w nowoczeğnie eklektycznym salonie
9

Modne srebro. Kwiaty na ğcianach prze-

īywajĆ renesans w kaīdej formie.

10

Florystyczny wzór w postaci
srebrzystego nadruku;
tapeta z kolekcji Paper
firmy Crowson
10 - 11

Duīy format.

SzokujĆce, urzekajĆce, krzykliwe – fototapety wracajĆ!
MówiĆ o naszych
pasjach i tċsknotach, jak ta, firmy

154

Eijffinger, z wizerunkiem profilu wielkiej

2009

metropolii i cytatem ze
sâynnego filmu Martina
Scorsese „New York, New York”
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fot. Finezja Studio
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fot. Azuvi
12

Witamy

w pïytotece
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15

fot. Opoczno

12

fot. Zirconio

13

Ceramiczny tartak.
fot. Azuvi

To prawdziwe novum – pâytki wstċpujĆ na
salonowe ğciany! Na razie nieğmiaâo, zwykle tylko w postaci dekoracji fragmentu
powierzchni; nasze stereotypowe skojarzenia z trudem dopuszczajĆ wyobraīenie
pokoju dziennego wykafelkowanego jak
âazienka. Ale kto wie? Tym bardziej, īe producenci zasypujĆ nas wzorami aspirujĆcymi
do wyīszych, niī sanitarne rejonów. Kolory:
brĆzy, beīe, kremy, grafity i marengo, albo
wyzywajĆco neonowo agresywne. Wypukâoğci, wzory, faktury. I wielka sztuka mistyfikacji – podszywanie siċ pod metal, kamieĕ
czy drewno...
BezspornĆ zaletĆ ceramiki na ğcianach
– zwâaszcza tej szkliwionej – sĆ walory higieniczne. Jeğli ğciana nie âapie kurzu, a jej
powierzchniċ moīna umyý wodĆ z detergentem, rozwiĆzanie staje siċ gratkĆ dla
alergików. Moīna teī ukâadaý z pâytek indywidualne kompozycje – to ich kolejny plus.
Wreszcie obfitoğý wzorów do wyboru; âatwo
sobie wyobraziý zâoconĆ czy imitujĆcĆ marmur ceramikċ w salonie o paâacowym charakterze, ale takīe najprostsze pâyty matowego gresu przypominajĆcego piaskowiec
w nowoczesnym surowym wnċtrzu, tuī
obok schodów ze stali.
Silniej zakorzenionym w naszej tradycji
wariantem „ciċīkiego” wykoĕczenia ğcian
sĆ pâyty kamienne. Ciċte lub âupane, polerowane albo naturalnie chropowate – kosztujĆ
majĆtek, lecz gwarantujĆ wyjĆtkowe wraīenie. Do tego sĆ caâkowicie niepowtarzalne.
Kamieĕ bywa uderzajĆco piċkny, ale nawet
w skromnej wersji moīe zastĆpiý caâĆ dekoracjċ. Co nie znaczy, īe moīemy go uzupeâniý meblami w tandetnej okleinie. Ten
szlachcic upomina siċ o dobre towarzystwo!

Pâytki w salonie?
Czemu nie, jeğli tylko
pozwalajĆ nam
poczuý siċ jak w lesie.

14

Doskonaâe tâo dla
jasnych mebli
13

Daj siċ ozâociý.

Przed tak ekskluzywnym
wzorem nie bċdzie siċ broniý
īaden pokój dzienny
14

Krewniacy. Kolorowe tworzywa

i barwna ceramika ğcienna ğwietnie siċ dogadujĆ. I nie jest to
dyskretna wymiana poglĆdów; raczej haâağliwa dyskusja.

fot. Opoczno
16

Aranīacja dla odwaīnych
15

Romantycznie. Pâytki Sybilla z serii Fibra Chocolate i Flor Beige reprezentujĆ bardzo modny

nurt strukturalny. Eleganckie prĆīki poâĆczono z barokowo stylizowanym kwiatowym ornamentem
– wystudiowany efekt
16

Metale szlachetne. Gres szkliwiony z serii Naturale w wersjach gold i silver; pâytki

o wymiarach 14,8 x 59,8 cm
17 - 18

Ğwiatâoczuây. PeânĆ urodċ kamienia wydobywa dopiero blask sâoĕca lub ğwiatâo

piċknej lampy
17

fot. Falko

fot. Modiss

18
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20

fot. Studio Italia

fot. Intermeble
fot. Kronospan

19

Pomysïy

niebanalne

Wiele jest sposobów na
uczynienie salonu przestrzeniĆ wyjĆtkowĆ. Czasem inspiracjĆ mogĆ byý meble wymagajĆce okreğlonego tâa, innym
razem bċdzie to oryginalny kominek. PodpowiedziĆ moīe staý siċ
potrzeba lepszego doğwietlenia wnċtrza;
w miejsce ğciany stawiamy wtedy szklanĆ
taflċ lub przegrodċ z pustaków szklanych.
Dobrze jeğli te ostatnie nie nadajĆ salonowi
stylu przychodni lekarskiej sprzed 40 lat
– ten trend zdĆīyâ siċ juī mocno opatrzyý.
Na szczċğcie pojawiây siċ nowe wzory: pustaki prostokĆtne, mleczne, wielkoformatowe...
W rodzinie pomysâów nietypowych mieszczĆ siċ zarówno rustykalne ğciany z nieotynkowanej cegây, jak i ultranowoczesne z suro-

fot. Raumplus

a

fot. Faber

21

wego
betonu.
Osobny rozdziaâ
otwierajĆ panele
drewniane – tu
wybór fornirów, od
egzotycznych po
fot. Studio Italia
najbardziej swoj22
skie „sprane” olchy
i brzozy (ostatnio najmodniejsze!) pozwala
naprawdċ rozkwitnĆý wyobraĩni.

Zamiast
Ăciany

Salon i jadalnia to miejsca, w których zwykle pragniemy
odnaleĩý przestrzenny oddech. Puste ğciany bċdĆ ideaâem zwâaszcza dla miâoğników minimalizmu. Ale nie
oszukujmy siċ – w domu ğredniej wielkoğci to raczej
nierealne. W strefie dziennej musi siċ zmieğciý niejeden
regaâ czy szafa. Pomysâem na zachowanie âadu moīe
byý wtedy estetyczne zabudowanie caâej ğciany, od
podâogi po sufit (a). Fronty zabudowy moīna dopasowaý do wyglĆdu
pozostaâych ğcian, wyróīniý ciekawĆ okleinĆ lub tapetĆ, albo... zaufaý
dekoracyjnym zdolnoğciom zawartoğci póâek. Za mlecznĆ czy piaskowanĆ
szybĆ równie atrakcyjnie bċdĆ wyglĆdaây ksiĆīki, jak kolorowa porcelana.
Jeğli chcemy podzieliý przestrzeĕ w sposób umowny, niekategoryczny
– pomyğlmy o zasâonie z materiaâu lub koralików. Moīna jĆ zwijaý do kasety
pod sufitem, przesuwaý po szynie, albo – w przypadku paciorków – podwiĆzywaý do bocznej ğciany. RozwiĆzaniem bċdĆ teī wertikale (pionowe īaluzje – b), które stworzĆ zmiennĆ przegrodċ wizualnĆ – peânĆ lub aīurowĆ.

19

Awans spoâeczny. Beton nie jest juī zarezer-

wowany wâĆcznie dla loftów, w których rezydujĆ
ekscentryczni artyğci. Zaczynamy dostrzegaý
subtelnoğý jego odcieni, urodċ chropowatej
powierzchni, dopasowywaý do niego mieszczaĕskie meble. Beton i lustro w rokokowej zâotej ramie,
beton i puszysty dywan – to przecieī frapujĆce
zestawy... Tu betonowa ğciana posâuīyâa za tâo dla
mebli nowoczesnych, minimalistycznie prostych
20

Bez przeszkód. Penetracja ğwiatâem poprzez

szklanĆ ğcianċ doda przestrzeni kaīdemu wnċtrzu.
Tu lekkoğý aranīacji podkreğlajĆ biaâe meble, jakby
unoszĆce siċ nad podâogĆ
21

Laminowany. Elegancki salon wyâoīony

panelami w odcieniu dċbu umbria z kolekcji Retro;
dekoracyjnym laminatom polecamy towarzystwo
prostych nowoczesnych mebli
22

Efekt cieplarniany. Drewno na ğcianie ogrzewa

swoim kolorytem châodne wnċtrze, urzĆdzone
w stylu eleganckiej awangardy

b
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Pïaski

problem

Podâoga, choý przyziemna, powinna byý wykonana na najwyīszym poziomie – wszak posadzki „oprowadzajĆ” nas po domu. Jeğli nie mamy
duīego i ciċīkiego psa, pomyğlmy o drewnianym parkiecie. Drewno to ciepây intymny
nastrój, malarska uroda usâojenia i smak tradycji albo... awangardy; wystarczy zamiast jodeâki
lub paâacowej mozaiki wybraý mozaikċ sztorcowĆ (tzw. parkiet przemysâowy) i gatunek o intensywnym ubarwieniu. Dla zachowawczych
– klepki uâoīone w okrċtowy pokâad, czyli wzór,
który odnajdzie siċ w kaīdej aranīacji. Na fali
modnego eklektyzmu warto teī wypróbowaý
nietypowe poâĆczenia: proste heblowane deski
w stylu rustykalnym jako tâo dla industrialnych
mebli ze stali i szkâa.
Podobne, lecz taĕsze i mniej kâopotliwe
w ukâadaniu sĆ fornirowane i laminowane panele podâogowe. Zniszczonych nie da siċ jednak,
w odróīnieniu od parkietu, wycyklinowaý
i doprowadziý do pierwotnego wyglĆdu.
Podatne na metamorfozċ bċdzie za to wnċtrze wykoĕczone wykâadzinĆ elastycznĆ z PVC
lub linoleum, w niczym nie
przypominajĆcym
zgrzebnej powâoki
sprzed lat.
27
Posadzki tego typu
fot. Baltic Wood
sĆ zdrowe, âatwe
do utrzymania w czystoğci, a nowe wzory bywajĆ zabawne i interesujĆce. W dodatku niespotykane w īadnym innym segmencie.
28

fot. Quick-Step

fot. DLH

fot. Barlinek
23

24

fot. Classen

fot. Tarkett
25

23

26

W dobrej fazie. Deska barlinecka z serii DĆb Family to trzy warstwy naturalnego drewna

i aī siedem warstw ochronnych lakieru. Sfazowane krawċdzie nadajĆ podâodze fakturċ i gâċbiċ
24

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

pozyskiwanego z prostych bezsċcznych pni dâugoğci ok. 20 m, wykonuje siċ trwaâe i piċkne
parkiety o sâomkowym odcieniu, który rozjağni kaīde wnċtrze
25

Efekt za niewielkie pieniĆdze. Okoâo 35 zâ trzeba zapâaciý za metr laminowanych paneli

z kolekcji Life o wzorze Listone Maracaibo. Moīna je ukâadaý na ogrzewaniu podâogowym
26

Modularny winyl. WyglĆda jak bielony dĆb, choý pochodzi z serii ekskluzywnych pâytek

winylowych
27

Klik i juī. Panele Baltic Floor oferowane sĆ w dwóch wzorach: litej deski (Gotland – tu drewno

jesionu) oraz trójrzċdowej klepki (Wolin – na zdjċciu drewno Jatoba). System montaīowy
Baltic LOC umoīliwia szybkie, bezklejowe, nawet wâasnorċczne uâoīenie podâogi
28

Ciepây beton. Pâyty warstwowe

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

fot. Tarkett

odpornym na ğcieranie laminatem, imitujĆ
polerowanĆ powierzchniċ betonowĆ. Châodny
wizerunek ociepli „podâogówka”, którĆ moīna
pod nimi uâoīyý
29

áowicki pasiak? Wykâadziny elastyczne

zachwycajĆ odwaīnym nietuzinkowym
wzornictwem. Nowoczesne technologie

157

a gruba i wytrzymaâa warstwa uīytkowa
29
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– odpornoğý... nawet na damskie szpilki

2009

barwienia gwarantujĆ trwaâoğý kolorów,
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fot. Azuvi

fot. Zirconio

30

31

fot. Villeroy&Boch
32

30

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

kolorytem i fakturĆ nawiĆzujĆcy do kamienia, dostċpny jest w szeğciu
naturalnych odcieniach. W mniejszym formacie – 45 x 45 cm – dostaniemy
teī pâytki Radica z wytâoczonym wzorem, inspirowanym urodĆ Tapiz
– peruwiaĕskich tkanin ozdobnych, wykonywanych przez Indian Quechua
31

Idealna gâadĩ. Pâytki Lena Beige (wymiary 44 x 44 lub 44 x 63 cm)

udajĆ litĆ powierzchniċ, przypominajĆcĆ wylewanĆ īywicċ lub doskonale
wykonanĆ cementowĆ szlichtċ. Wykorzystanie materiaâu wyrafinowanego
po to, by uzyskaý imitacjċ materiaâu surowego, to nieco przewrotny,
ale ostatnio bardzo modny zabieg
32

Czy pâynĆâ tċdy Titanic? Gâadka

i châodna tafla kremowego lodu wyglĆda,
jakby lada chwila miaâa z trzaskiem pċknĆý
pod naszymi stopami. Ceramiczne
polerowane pâyty z kolekcji Landscape sĆ
piċkne, a przy tym majĆ talenty praktyczne:
doskonale powiċkszĆ i rozjağniĆ kaīde
nieduīe, zbyt niskie lub niewystarczajĆco
doğwietlone pomieszczenie
Stara bağĕ. W komnacie zamku

158

Klimaty ğredniowieczne i rustykalne majĆ
wielu zapamiċtaâych miâoğników. Pâytki

2009

gresu szkliwionego z serii Castilo; naroīniki
ciċte w odcieniach beīu i brĆzu, wymiary
16,5 x 16,5 cm
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33

fot. Ceramika Gres

33

z XII wieku lub w wiejskiej izbie...

Pâyty gresu, terakoty czy kamienia ukâada siċ na podâogach
od stuleci. Dawniej, poza posadzkami kamiennymi mile widzianymi na paâacowych salonach, rezerwowano dla nich pomieszczenia „mokre” i „brudne” – kuchnie, umywalnie, sienie. Dziğ dziċki
bogactwu wzorów rozgoğciây siċ na peânych prawach w pokojach
dziennych. Posadzki tego typu majĆ jednĆ wielkĆ przewagċ nad
wiċkszoğciĆ pozostaâych: moīna pod nimi uâoīyý instalacjċ wodnego ogrzewania, które speâni nasze marzenie o ciepâej podâodze
pod stopami. Bċdziemy mogli leīĆc na brzuchu oglĆdaý z córkĆ
atlas ğwiata lub godzinami bawiý siċ z synem kolejkĆ.
Podobne oczekiwania speâniajĆ wykâadziny dywanowe – miċkkie, tâumiĆce kroki, estetyczne. ZapewniajĆ we wnċtrzu wraīenie
niebywaâej przytulnoğci, nie sĆ jednak dobrym pomysâem w domu
alergika – regularne odkurzanie i pranie maszynowe skutecznie
utrudni īycie, a i tak nie wyeliminuje wszystkich pyâków i drobinek
kurzu. Dla alergeno-odpornych, którzy ponad wszystko ceniĆ
miċkkoğý pod stopami, to jednak doskonaây wybór.
AlternatywĆ mogĆ byý nieuczulajĆce podâogi korkowe, ukâadane bezklejowo z warstwowych paneli lub na klej – z mniejszych
i cieĕszych pâytek. Pokryte z wierzchu dekoracyjnym korkowym
fornirem – barwionym lub w kolorze naturalnym – sĆ odporne na
odksztaâcanie i ğcieranie dziċki cechom materiaâu i zabezpieczajĆcej warstwie lakieru poliuretanowego lub przezroczystej folii
winylowej. Korek jest elastyczny i antystatyczny, sâynie przy tym
z doskonaâych wâasnoğci termoizolacyjnych i akustycznych, podâoga bċdzie wiċc miâa w uīytkowaniu, ciepâa i cicha.
Wreszcie wylewana posadzka z īywicy epoksydowej lub
poliestrowej – twarda, wytrzymaâa, a przy tym nieskazitelna
i gâadka jak szkâo. O ile, oczywiğcie, fachowo jĆ poâoīono. I to
wâağnie najwiċkszy, obok ceny, mankament īywic: wymagajĆ
zatrudnienia wykwalifikowanej ekipy, uīycia specjalistycznego
sprzċtu i wielkiej precyzji wykonawczej. W dodatku nieâatwo
znaleĩý firmċ, która chċtnie podejmuje siċ drobnych, nieprzemysâowych zleceĕ. Ale poszukaý warto – bezspoinowa, lğniĆca
jak tafla wody podâoga, której kolor moīna w dodatku idealnie
dobraý do wâasnych upodobaĕ (īywicċ moīna zabarwiý na
dowolny odcieĕ), moīe staý siċ w nowoczesnym wnċtrzu
zachwycajĆcym zjawiskiem.
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