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Spróbujmy przez chwilê wyobraziæ sobie, nasz 

salon zupe³nie pusty. Pozbawmy go mebli, zas³on, 

dywanów, obrazów i wszelkich dodatków. 

Nastêpnie, przygl¹daj¹c siê temu „surowemu 

wnêtrzu” zastanówmy siê, czy widok naszych œcian

i pod³óg zas³uguje na uznanie, czy krytykê. Je¿eli

test wypad³ negatywnie, to znak, ¿e czas na zmiany.
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salon zupe³nie pusty. Pozbawmy go mebli, zas³on, 

dywanów, obrazów i wszelkich dodatków. 

Nastêpnie, przygl¹daj¹c siê temu „surowemu 

wnêtrzu” zastanówmy siê, czy widok naszych œcian

i pod³óg zas³uguje na uznanie, czy krytykê. Je¿eli

test wypad³ negatywnie, to znak, ¿e czas na zmiany.
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Œciany i pod³ogi to powierzchnie wyznaczaj¹-

ce granice naszych „prywatnych przestrzeni”.

Warto zadbaæ o nie szczególnie. Kluczem do

sukcesu jest traktowanie dwóch podstawo-

wych cech tych p³aszczyzn – u¿ytkowoœci

i dekoracyjnoœci – ca³oœciowo.

WZD£U¯... 
ŒCIANY

Powierzchnie œcian mo¿na wykorzystaæ

na wiele sposobów. Trzeba pamiêtaæ, ¿e

s¹ one t³em dla pozosta³ych elementów

w pomieszczeniu i powinny z nimi idealnie

wspó³graæ. Bardzo du¿o zale¿y od tego,

w jaki sposób chcemy urz¹dziæ pokój. Je-

¿eli zdecydowaliœmy siê na meble w daw-

nym stylu, to œciany tak¿e powinny mieæ

podobny charakter – mo¿na wykorzystaæ

tu chocia¿by tapety imituj¹ce tkaniny. Gdy

zaœ lubimy nowoczesny design warto za-

stanowiæ siê np. nad ciesz¹cymi siê du¿¹

popularnoœci¹, bardzo oryginalnymi foto-

tapetami.

1 Harmonijne po³¹czenie nie tylko koloru,

ale i faktur. Zarówno stolik jak i tapeta

imituj¹ g³adki b³yszcz¹cy metal; pomys³

kontynuuje tak¿e materia³ na posadzkê

w szarym kolorze

2 Odwa¿ne i udane zestawienie elemen-

tów umeblowania ze œcian¹. Odwrócenie

naturalnego porz¹dku – poprzez imitacjê

tkaniny na œcianie i pozostawienie obiæ

w jednolitej tonacji – to oryginalny i intry-

guj¹cy pomys³
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DROBNE
PODZIA£Y 

Œcianki dzia³owe przede wszystkim „dzie-

l¹” przestrzeñ. Nie chodzi tu jednak o ca³-

kowite rozgraniczanie pomieszczeñ (tê

funkcjê spe³niaj¹ przecie¿ œciany wew-

nêtrzne), ale o wydzielenie fragmentów

wnêtrza. Œcianki te mog¹ pe³niæ tak¿e do-

datkowe zadania m.in. ciekawie doœwie-

tlaæ pokoje, które trzeba oddzieliæ œcian¹,

a które nie maj¹ bezpoœredniego dostêpu

do œwiat³a dziennego (œcianka z pustaków

szklanych), zdobiæ swoj¹ form¹ (œcianki

a¿urowe), czy w koñcu s³u¿yæ przy spe-

cjalnych okazjach (œcianki ruchome

umo¿liwiaj¹ce szybki podzia³ i ³¹czenie

pomieszczeñ wed³ug potrzeb). Œcianki

znajduj¹ zastosowanie g³ównie na nie-

wielkich przestrzeniach – tam gdzie jedna

powierzchnia spe³nia wiele funkcji, a zu-

pe³ny podzia³ – przegroda o wysokoœci

ca³ej kondygnacji nie jest wskazany. 

SZTUKA
ŒCIENNA

Œciany w naszych domach to powierzchnia,

która pod wp³ywem przemyœlanych i cieka-

wych pomys³ów mo¿e nabraæ znamion

„prawdziwego dzie³a”. Takie efekty coraz ³a-

twiej osi¹gn¹æ. Firmy produkuj¹ce farby, ta-

pety czy pó³ki – czyli wszystko to, czym de-

korujemy œciany maj¹ dla nas wci¹¿ nowe

propozycje i rozwi¹zania. Wiele sklepów

bran¿owych dysponuje specjalistycznymi

studiami aran¿acyjnymi, w których przy po-

mocy programów komputerowych, zdjêcia

naszego wnêtrza oraz porad projektantów

wnêtrz, mo¿emy idealnie dopasowaæ kolory

farb do naszych pokojów. Tak¿e producenci

tapet wychodz¹ naprzeciw nowym potrze-

bom, tworz¹c niebanalne odwa¿ne i modne

„papierowe dzie³a”. Metod na wydobycie

piêkna œcian jest naprawdê wiele. Oprócz

ró¿nobarwnych farb, ozdobnych tynków

i zachwycaj¹cych tapet, na uwagê zas³ugu-

j¹ dekoracyjne kinkiety, punktowe reflektory

zawieszone w ciekawych miejscach oraz

œcienne wnêki z szufladami lub pó³kami. Te

ostatnie korzystnie prze³amuj¹ monotoniê

g³adkiej p³aszczyzny. Piêknie prezentuje

3

4

3 Piêknie skomponowana œciana;

wysuniêta p³aszczyzna jest jednoczeœnie

osobnym elementem oraz czêœci¹ ca³oœci

– efekt trudny do uzyskania, choæ jak

widaæ mo¿liwy 

4 Przytulne i ciep³e wnêtrze o zaokr¹-

glonych bokach. Konsekwentnie dobra-

ny kolor – pomarañcz w ró¿nych odcie-

niach. Jednolitoœæ tego wnêtrza uroz-

maica wnêka œcienna z lustrem

5 Ciekawe wykorzystanie grubej bry³y

œciany – wokó³ niej kolejne pomiesz-

czenia. Ciep³y kolor kafli z kwiecistym

motywem wspó³gra z ch³odn¹ posadz-

k¹ i umeblowaniem w podobnej zimnej

tonacji. Szare pó³ki na œcianie s¹ 

elementem wspólnym dla obu tych 

powierzchni

6-7 Fototapeta, która „w wielkim 

formacie” odzwierciedla nasze 

zainteresowania i fascynacje. 

Stosuj¹c ozdobne fototapety, musimy 

pamiêtaæ, aby wspó³gra³y z pozosta³ymi

elementami wnêtrza i swoj¹ form¹ i deko-

racyjnoœci¹ ich nie zaæmi³y

fot. DKM Impresja

fot. Gawin fot. Zirconio
5
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siê, np. œciana w mocnym kolorze rozœwie-

tlona ciep³ym blaskiem œwiecy lub kominek

na tle surowej ceg³y, ale tak¿e klasyczna

bia³a œciana z piêknym obrazem w grubej

drewnianej lub poz³acanej ramie ma swój

urok. Wszystkie wymienione elementy od-

powiednio wykorzystane s¹ gwarantem

powodzenia. To, na co siê zdecydujemy

jest kwesti¹ potrzeb i upodobañ – wa¿ne,

aby ostateczny efekt by³ spójny i zgodny

z naszym poczuciem piêkna. 

PO POD£ODZE 

To ona prowadzi nas po domu – jest

wspóln¹ p³aszczyzn¹, której cechy œciœle

³¹cz¹ siê ze specyfik¹ pomieszczeñ; pu-

szysta wyk³adzina w pokoju dzieciêcym,

twarde posadzki w przedpokoju, kuchni

i ³azience oraz eleganckie, np. drewniane

pod³ogi w salonie. Je¿eli nasz salon czy

pokój goœcinny jest rozleg³y i ma charak-

ter wnêtrza otwartego, warto jest z³amaæ

jego monotoniê i zdefiniowaæ poszczegól-

ne funkcje danych miejsc – poprzez ze-

stawienie ró¿nych rodzajów posadzek.

Sprawdzon¹ metod¹ jest tak¿e zachowa-

nie na ca³ej powierzchni pod³ogi jednego

rodzaju materia³u w tym samym kolorze,

lecz o ró¿nym odcieniu. 

Tak¿e wy³o¿enie pod³ogi dywanami jest

sposobem na wydzielenie okreœlonych

stref we wnêtrzu np. sofa i fotele zamkniê-

te w kwadracie kilimu wyznacz¹ miejsce

wypoczynku.

Du¿e znaczenie przy doborze pod³ogi po-

winny mieæ tak¿e wymiary pomieszczeñ.

Dzielenie niedu¿ych przestrzeni z pewnoœ-

ci¹ nie przyniesie dobrych efektów, a tylko

pomniejszy wnêtrze.

PROSTO
Z LASU 

Pod³ogi drewniane s¹ wytrzyma³e i... im

starsze, tym piêkniejsze. Ze wzglêdu na

swoje w³aœciwoœci – stosowane s¹ przede

wszystkim w pokojach dziennych i sypial-

niach.

Ró¿norodnoœæ wyboru wœród pod³óg

drewnianych jest naprawdê ogromna: de-

ski, parkiet, mozaika, bruk drewniany, pa-

nele czy sklejka – pozwoli zaspokoiæ naj-

rozmaitsze pomys³y i potrzeby. Tak¿e ro-

dzaj u¿ytego drewna, kolor i sposób u³o-

¿enia powiêkszaj¹ nasze wnêtrzarskie

mo¿liwoœci.

Deski. Posadzki z desek produkowane s¹

g³ównie z drewna litego (znacznie rzadziej

z klejonego). Deski ró¿ni¹ siê gruboœci¹

(od 14 do 30 mm), szerokoœci¹ (od 9 do

18 cm) i d³ugoœci¹ (najczêœciej od 3 do

10 m). To wa¿ne, aby dostosowaæ wymia-

ry desek do wielkoœci pomieszczenia,

w którym maj¹ byæ u³o¿one. I tak jak

w du¿ych przestronnych pokojach niedo-

brze prezentuj¹ siê w¹skie i krótkie deski,

tak w niewielkich Ÿle wygl¹daj¹ d³ugie

i szerokie. Do tych drugich pomieszczeñ

mo¿na dobraæ deski takiej d³ugoœci, by

mo¿na by³o je u³o¿yæ bez sztukowania.

Siêgaæ bêd¹ wtedy od œciany do œciany.

Gdy jednak rozwi¹zanie to oka¿e siê nie-

mo¿liwe, wówczas trzeba kupiæ deski

o d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ d³ugoœæ 1/3

pomieszczenia.
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fot. Finezja Studio

fot. Finezja Studio
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S¹ dwie metody uk³adania pod³ogi z de-

sek. Mo¿na mocowaæ je gwoŸdziami do

drewnianych legarów albo bezpoœrednio

na pod³odze betonowej lub g³adzi ce-

mentowej i gipsowej. Po u³o¿eniu nie po-

winny tworzyæ równych linii, najlepiej

wiêc uk³adaæ je na tzw. mijankê – deski

w jednym rzêdzie ³¹cz¹ siê w po³owie d³u-

goœci deski z s¹siedniego rzêdu. 

Klepka. Parkiety tradycyjne uk³ada siê

z deszczu³ek – ma³ych w¹skich desek wy-

konanych z twardego drewna, potocznie

zwanych – klepkami. Zale¿nie od ich ro-

dzaju mo¿na u³o¿yæ: parkiet tradycyjny

(deszczu³ki z jednego gatunku drewna,

³¹czone na wpust i wypust; uk³adane

w ró¿ne wzory, np. jode³ka, cegie³ka lub

kwadraty), parkiet dwuwarstwowy zwa-

nym tak¿e duoparkietem (po u³o¿eniu

wygl¹da podobnie jak tradycyjny, ale

deszczu³ki ró¿ni¹ siê budow¹ – nie jest to

lite drewno, ale dwie po³¹czone ze sob¹

warstwy: noœna i wierzchnia), parkiet de-

koracyjny – pa³acowy (deszczu³ki z ró¿-

nych gatunków drewna, o ró¿nej kolory-

styce i kszta³tach). Ten ostatni rodzaj, ze

wzglêdu na swoj¹ dekoracyjnoœæ – zyska³

fot. Poliform

fot. Nowa Gala
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uznanie w pa³acowych wnêtrzach – st¹d

jego nazwa.

Mozaika. Na p³ycie mozaikowej znajduj¹

siê kwadratowe segmenty (jest ich najczê-

œciej 16) sk³adaj¹ce siê z zestawów listewek

naklejonych na papier lub siatkê i u³o¿o-

nych z zachowaniem prostopad³ego kierun-

ku przebiegu w³ókien w s¹siednich seg-

mentach – tzw. uk³ad koszykowy. P³yty mo-

cuje siê klejem do parkietów. Kolejne ele-

menty przykleja siê do pod³o¿a, uk³adaj¹c

je papierem lub siatk¹ do góry. 

Panele. To kolejny sposób na drewnian¹

pod³ogê. Panele zbudowane s¹ ze sklejo-

nych ze sob¹ trzech warstw naturalnego

drewna – warstwa wierzchnia zrobiona jest

z drewna szlachetnego. Alternatyw¹ s¹ pa-

nele laminowane. Do z³udzenia imituj¹

prawdziwe drewno. Poza tym s¹ trwa³e,

praktyczne, ³atwe do utrzymania w czysto-

œci, a do wyboru mamy kilkadziesi¹t wzo-

rów i kolorów. Panele ³¹czy siê miêdzy sob¹

na zatrzask, ale nie mocuje trwale do pod³o-

¿a – jest to tzw. pod³oga p³ywaj¹ca. Du¿ym

plusem tego rodzaju posadzek jest szybki

monta¿ oraz mo¿liwoœæ ³atwego demonta¿u

i przeniesienia w inne miejsce, na przyk³ad

w trakcie przeprowadzki lub wymiany jed-

nego zniszczonego panelu. Dostêpne s¹

fot. Belbazaar

fot. Pfleiderer Prospan

11

8 Szklana œciana jest tylko symbolicznym

podzia³em przestrzeni – nie chroni przed

wzrokiem domowników przebywaj¹cych

w pomieszczeniu obok, nie izoluje, nie 

wyt³umia dŸwiêków – ale w niezwyk³y 

sposób zdobi

9 Ch³odne, pokryte niczym lodem wnêtrze;

nie tylko kolor, ale i materia³ jest zimny – na

œcianie imitacja betonowych bloków, twarda

posadzka w odcieniach szaroœci, do tego

kanapa o „kryszta³owej bryle”, nawet

kominek bardziej przypomina ch³odziarkê ni¿

Ÿród³o ciep³a – konsekwentnie zaplanowane

wnêtrze, w którym pod³ogi i œciany

odgrywaj¹ dominuj¹c¹ rolê

10 Panele laminowane do z³udzenia imituj¹

drewnian¹ pod³ogê; s¹ eleganckie, ale

tak¿e bardzo praktyczne dla maluszków

11 Pozostawienie œciany z surowej ceg³y

bez ¿adnych dodatkowych zabiegów jest

dobrym rozwi¹zaniem nie tylko we wne-

trzach w dawnym stylu, ale tak¿e w tych

nowoczesnych. Tu przez po³¹czenie natu-

ralnych materia³ów (drewniane meble,

pod³oga  z desek) i prostych form osi¹-

gniêto prawdziwie rustykalne klimaty 

10
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tak¿e panele przyklejane jak tradycyjny par-

kiet.

Bruk. Posadzkê tê wykonuje siê z twardego

drewna w kszta³cie kostek. Najczêœciej wyko-

rzystuje siê d¹b, buk i jesion. Elementy po-

sadzki ³¹czone s¹, podobnie jak mozaika,

w p³yty i naklejane na siatkê. Mocowane s¹

do pod³o¿a klejem do parkietów – po u³o¿e-

niu siatkê siê zrywa. 

NIE DO
ZDARCIA 

Posadzki twarde: beton, ceg³a, metal,

szk³o, kamieñ czy p³ytki ceramiczne to ma-

teria³y, które maj¹ swoich zagorza³ych zwo-

lenników jak i, równie twardych jak one sa-

me, zdecydowanych przeciwników. Tym

drugim nie odpowiada to, ¿e posadzki twar-

de s¹ zimne w dotyku, Ÿle wyt³umiaj¹

dŸwiêki uderzeniowe, brakuje im sprê¿ysto-

œci – to mêczy stopy przy chodzeniu oraz

¿e (niektóre z nich) s¹ ciê¿kie – a to wyma-

ga specjalnie przygotowanego pod³o¿a.

Z drugiej strony wiele rodzajów kamienia

sprzedawanych jest w postaci p³ytek nie-

wielkiej gruboœci – co znacznie zmniejsza

ich ciê¿ar. Innym argumentem przemawia-

j¹cym za posadzk¹ tward¹ jest jej trwa³oœæ

– wykonana z nich pod³oga jest praktycznie

niezniszczalna.

Ch³ód posadzek mo¿na z³agodziæ przez za-

stosowanie ogrzewania pod³ogowego. Je¿eli

zdecydujemy siê na ten rodzaj pod³ogi w sa-

lonie – wra¿enie zimna mo¿emy „zatrzeæ” np.

puszystym grubym dywanem. 

Kamieñ. Trwa³oœæ i wytrzyma³oœæ pod³óg

z kamienia powodu-

je, ¿e od wieków po

nie siêgamy. Tak¿e

w i e l o œ æ efektów

i stylów, które mo¿e-

my uzyskaæ dziêki

u¿yciu kamienia

przyczynia siê do

popularnoœci tego

materia³u. Elegancki

i klasyczny charakter

nadamy wnêtrzu,

stosuj¹c, np. staran-

nie obrobiony i pole-

r o w a n y marmur;

szorstki i nieregular-

ny ³upek sprawi, ¿e

przestrzeñ nabierze

rustykalnych walo-

rów. Wiele zale¿y od

w y k o ñ c z e n i a

wierzchniej warstwy

posadzek kamien-

nych – polerowane

p³yty s¹ œliskie i od-

bijaj¹ œwiat³o – co

potêguje wra¿enie ch³odu, surowe zaœ s¹

szorstkie i matowe – zapewniaj¹ lepsz¹

przyczepnoœæ.

P³ytki ceramiczne. Maj¹ zbli¿one w³aœci-

woœci do innych twardych materia³ów

pod³ogowych. Tak jak tamte p³ytki s¹ od-

porne na dzia³anie kwasów i zu¿ycie. Mo-

¿emy wybieraæ spoœród tych – wykona-

nych rêcznie lub maszynowo, szkliwio-

nych lub matowych, wykonanych metod¹

tradycyjn¹, a tak¿e seryjnie produkowa-

nych. W zale¿noœci od rodzaju u¿ytej do

produkcji p³ytek gliny i miejsca jej wydo-

bycia, uzyskuj¹ one charakterystyczn¹

barwê – p³ytki prowansalskie maj¹ odcieñ

ciep³ego ró¿u z ¿ó³tymi cieniami, p³ytki

z Toskanii maj¹ charakterystyczny bru-

natny kolor. Je¿eli do produkcji p³ytek

u¿yto wiele rodzajów gliny, bêdzie ona

mia³a ró¿norodne mieszane odcienie.

Najciekawsze chyba efekty zastosowania

p³ytek ceramicznych mo¿na osi¹gn¹æ po-

przez ³¹czenie tego materia³u z drewnem

– wyodrêbniaj¹c w ten sposób, np. sferê

jadalnian¹ lub wydzielaj¹c „kominkowy

zak¹tek”.

Wzornictwo p³ytek szkliwionych jest prze-

bogate. Ciekawe efekty uzyskamy wyko-

rzystuj¹c p³ytki ceramiczne doskonale

imituj¹ce drewno, kamieñ, ceg³ê czy me-

tal. Bogata oferta firm pozwala dobraæ

p³ytki o oryginalnych dekorach i tworzyæ

ciekawe kompozycje. Mo¿emy na przy-

k³ad tak je u³o¿yæ, aby naœladowa³y chod-

nik lub dywan, wyznaczaj¹c w ten sposób

poszczególne strefy w pomieszczeniu. 

WYK£ADZINY
I DYWANY 

Bez nich dom by³by zbyt surowy. Dosko-

nale ocieplaj¹, wyciszaj¹ i o¿ywiaj¹ nasze

wnêtrza. Wyk³adziny i dywany s¹ nieza-

st¹pione w pokojach dzieciêcych i sypial-

niach. W salonach dywan nie jest tylko

dodatkiem wnêtrzarskim, ale czêsto jego

dominuj¹cym elementem. Jego kolory-

styka, wzornictwo, faktura mog¹ pos³u-

¿yæ jako inspiracja w doborze innych ele-

mentów wnêtrza, tj. zas³on, tapet czy obiæ

mebli. Coraz czêœciej prawdziw¹ per³¹ –

zw³aszcza dla m³odych ludzi, poszukuj¹-

cych niebanalnych i oryginalnych rozwi¹-

zañ w stylu art deco s¹ wyk³adziny PVC.

Niedrogie, czêsto o bardzo odwa¿nym

wzornictwie, pozwalaj¹ na ³atwe aran¿o-

wanie ekstrawaganckich wnêtrz. 
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fot. Sztuka Beskidzka

12 Wyk³adzina PVC to idealne (i tanie)

rozwi¹zanie dla ludzi twórczych – dziêki

nietypowym kolorom i materia³owi, który

œwietnie komponuje siê z nowoczesnym

wystrojem, pozwala stworzyæ wnêtrze

dok³adnie takie, jakiego pragniemy

13 Ludowe motywy mo¿na prze³o¿yæ

z dywanu na inne elementy wystroju lub

wprost przeciwnie – urz¹dziæ wnêtrze na

zasadzie kontrastu: nowoczesny wystrój

i intryguj¹ca inspiracja tradycj¹        

13

12

fot. Tarkett
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