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wej cie
To przedpokój wprowadza do domu. Wystarczy otwarcie drzwi i rzut oka, a mo na 

przewidzie , jak b dzie wygl da a dalsza cz  mieszkania. Sporo te  dowiemy si  o jego 

w a cicielu. Tymczasem planuj c nasze cztery k ty, najwi cej uwagi po wi camy salono-

wi, kuchni, sypialni czy azience. Nie zastanawiamy si  nad tym, jak zaaran owa  hol. To 

powa ny b d, bo te kilka metrów przy wej ciu „sprzedaje” ca e mieszkanie.

Korytarz urz dzi  trudno. Zazwyczaj jest ma y, w ski, z zakamarkami. To z niego wcho-

dzimy do kolejnych pokoi, wi c rzadko dysponujemy cian  woln  od drzwi. Najcz ciej 

jest s abo o wietlony, a okna w tym pomieszczeniu s  w naszej kulturze prawdziw  roz-

pust . Jest te  najbardziej ucz szczanym szlakiem w domu, dzieli przecie  mieszkanie na 

cz  dzienn , prywatn  i gospodarcz . Cz sto przechowujemy w nim rzeczy – zaczynaj c

od ubra , a na narz dziach i odkurzaczu ko cz c. Wi c jak to si  dzieje, e kiedy buduje-

my dom, bez zastanowienia dok adamy metrów salonowi czy kuchni, a dla holu najwy ej

wygospodarujemy miejsce na szaf  wn kow .

Pokutuje w nas prze wiadczenie, e szkoda na hol miejsca! Ci gle pami tamy miesz-

kanka w blokach, gdzie liczy  si  ka dy centymetr. Czas zmieni  z e nawyki i uwa niej 

przyjrze  si  pomieszczeniu, które spe nia tak wiele funkcji.

Zastanowimy si  nad: przechowywaniem rzeczy, aran acj  tego pomieszczenia, dobo-

rem kolorów, efektywnym o wietleniem i materia ami, jakich powinni my u y .

Wielkie
Hol jest nie tylko 

funkcjonaln

cz ci  domu ale 

tak e miejscem 

przej ciowym. To 

wizytówka i zapowied

tego, co zobaczymy 

w dalszej cz ci 

mieszkania. Warto 

wi c zastanowi  si ,

co zrobi , aby by  nie 

tylko wygodny, ale 

i reprezentacyjny
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Z szaf  czy bez?
Architekci jednym g osem mówi , e przed-

pokój nie s u y do przechowywania rzeczy. 

Od tego powinna by  podr czna garderoba 

usytuowana tu  przy wej ciu. To w niej 

instalujemy wieszaki na kurtki i p aszcze 

u ywane na co dzie , a tak e pó k  na buty. 

Pozosta e rzeczy przechowujemy w garde-

robach przy sypialniach. W holu trzymamy 

jedynie klucze, pasty do butów, szczotki 

do ubra , ale zgodnie z zasad  – podobne 

rzeczy w jednym miejscu. Najlepiej prze-

znaczy  na nie kolejne szuflady niewielkiej 

szafeczki. Przy okazji na blacie zyskujemy 

miejsce na od o enie rachunków czy telefo-

nu komórkowego.

Je li w holu musi znale  si  szafa, 

zaplanujmy j  tak, aby by a jak najmniej 

 „Podr czna garderoba” usytuowana tu  przy 

wej ciu jest dobrym, bo wygodnym rozwi zaniem. 

Wa ne, aby nadmiernie nie obci a  tej cz ci

domu chocia by zbyt du  liczb  przedmiotów; 

przetrzymujemy tu najbardziej potrzebne rzeczy 

– klucze, szczotki do butów i ubra , parasol 

i wierzchnie okrycie

 Przedpokój wypoczynkow  stref  domu? 

Dlaczego nie? Projektanci od dawna przekonuj

do zerwania z panuj cym zwyczajem traktowania 

przedpokoju jako przechowalni sezonowych 

rzeczy. Co wi cej, dodaj , e to jednocze nie 

reprezentacyjna cz  domu – sporo mówi ca 

o zwyczajach i gu cie w a cicieli fo
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widoczna. Wykorzystajmy wi c wn ki albo 

przestrze  pod schodami. Je li dysponujemy 

miejscem, zabudujmy ca cian . Im 

mniej podzia ów b dzie mia  mebel i im 

skromniejsze okucia, tym bardziej wtopi si

on w otoczenie. A my znajdziemy dla holu 

zupe nie inne funkcje i zaaran ujemy go 

tak, jak nam w duszy gra.

Z charakterem
Staramy si , aby nasze mieszkanie nie by o

anonimowe. W salonie wieszamy ulubione 

grafiki, nad kominkiem eksponujemy kolek-

cj  figurek, a je li podró ujemy – w miesz-

kaniu a  roi si  od pami tek. W podobny 

sposób potraktujmy przedpokój. Przecie  to 

integralna cz  domu. Na nic si  zdadz

wymówki, e przecie  jest zbyt ma a.

Nawet w ski korytarz mo na zmieni

w bibliotek  (skorzysta na tym sypialnia, 

gdzie tak lubimy trzyma  ksi ki). Pó ki 

nie zajmuj  wiele miejsca, wystarczy, aby 

mia y g boko  30 centymetrów. Nale y

tylko uwa a  na kolory, bo ksi gozbiór sam 

w sobie jest rozmaity. Broszury czy gazety 

pochowajmy w pud ach dobranych barw

do reszty wn trza, unikniemy wtedy wra-

enia nieporz dku. Nie upychajmy cennych 

egzemplarzy na si  – pomieszczenie sprawi 

W przypadku, gdy przedpokój jest jednocze nie korytarzem bezpo rednio s siaduj cym z salonem – 

komponujemy przestrze  jednolit  stylistycznie, p ynnie cz c  wszystkie pomieszczenia. 

 Delikatna szklana cianka dzia owa symbolicznie odgradza oba pomieszczenia, dekoracyjne pó ki 

nawi zuj  do kolorystyki zastosowanej w salonie – jak atwo zapomnie , e to przecie  „tylko” korytarz 

 Ruchoma garderoba w przedpokoju, któr  zawsze mo na przesun , pozwala w ka dej chwili dokona

zmian w aran acji wn trza
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wra enie zagraconego. Doskonale b dzie 

zostawi  wolne miejsca na pó kach, gdzie 

postawimy zdj cia czy ozdobny dzbanek.

Hol idealnie nadaje si  na galeri . Ale to, 

co powiesimy na cianach musi by  staran-

nie dobrane i oprawione. Warto, aby nasza 

kolekcja mia a jaki  wspólny element. Je li 

decydujemy si  na plakaty, zafundujmy im 

podobne ramy, je li chcemy wyeksponowa

obrazy, niech po czy je kolor, temat albo 

z ocenie ram. Je li stawiamy na zdj cia 

umiej tnie mieszajmy fotografi  czarno-

-bia  z kolorow . adnie zaprezentuj  si

sztychy ze starych zielników. Tym bardziej, 

e mo na je malowniczo pogrupowa .

Pami tajmy, aby przed wywierceniem dziur 

w cianie, zastanowi  si  nad kompozycj .

Wygodniej b dzie roz o y  obrazki na pod-

odze i dokona  potrzebnych korekt. Potem 

dopiero ca y uk ad przenosimy na cian .

Przedpokój to doskona a sala ekspo-

zycyjna dla kolekcjonerów przeró nych 

przedmiotów: kamiennych jajek, figurek 

z mielowa, smoków przywiezionych 

z Chin czy zegarów. Przedmioty, które nie 

zawsze sprawdz  si  w salonie i mog yby 

zak óci  spokój w sypialni, tu b d  wygl -

da  znakomicie. A co wa ne zmieszcz  si

 Ozdobne schody w holu nie potrzebuj  wi cej elementów. Tu du a liczba drzwi dodatkowo podkre la

swoisty urok tego wn trza

 W s siedztwie prostych schodów – dekoracyjny i  funkcjonalny zarazem mebel rozbije monotoni

kszta tów

 Nawet bardzo d ugi korytarz mo e by  ciekaw

cz ci  domu. Odwa ne kolor cian, odpowiednie 

o wietlenie i ozdobne pó ki – sprawi , e zwyk y

korytarz stanie si  cz sto odwiedzanym miejscem 
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na bardzo p ytkich pó kach. Zaprezentujemy, od razu na 

wej ciu, rzeczy, które bardzo lubimy! Mog  by  pi kne, 

dziwne, zabawne albo zaskakuj ce. Kolekcja pantofli usta-

wionych w szafce na obuwie z przeszklonymi drzwiczkami 

jest mi ym, a przy okazji funkcjonalnym akcentem wn -

trza. Podobnie zbiór kapeluszy – od pilotki po s omkowy 

– zawieszony niedbale na stoj cym wieszaku. Nawet rowery 

mog  stworzy  ciekaw  aran acj .

Rozmach dla wybranych
Zupe nie inna jest sytuacja, kiedy hol jest… holem i za-

prasza do eleganckiego domu. Nie musimy w nim upycha

ksi ek, bo przeznaczono do tego bibliotek , na ko-

lekcj  obrazów zarezerwowano miejsce w salonie, 

a zbiór starych map wisi w gabinecie pana domu. 

W tego typu budynkach planuje si  drobiazgowo 

przestronny hol, a to daje wi ksze pole do popisu. 

 Idealnie by oby, gdyby na przeciw wej cia znajdowa a si

ciana, na której zatrzyma si  wzrok. A z holu by o wida

to, co w mieszkaniu najciekawsze. czy on przecie  po-

mieszczenia, a perspektywa jaka si  st d roztacza powinna 

by  zaplanowana ju  w fazie projektu. Hol zyska rozmach, 

gdy patrz c w jedne drzwi, zobaczymy na przyk ad ogród 

zimowy, a zerkaj c w drugie – elegancki kominek, czy 

luksusow  bibliotek .

Pomieszczenie to, jak ka de inne w domu, powinno mie

mocny akcent. Mo e nim by  wyszukany mebel – stylowa 

kanapa z luksusow  tapicerk  i cenny obraz albo lustro 

 W holach i przedpokojach niezb dne jest dobre o wietlenie – dobre tzn. takie, 

które umo liwi nam odnalezienie ulubionego p aszcza, kluczy czy szczotki do 

butów, pozwoli nam sprawdzi  makija  w lustrze i nie o lepi w nocy, gdy b dziemy 

potrzebowali je w czy

Wn trza, w których brak zdecydowanej granicy mi dzy poszczególnymi pomieszczeniami, 

urz dzamy zachowuj c jednorodno  stylistyczn
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w bogato zdobionych ramach z antyczn

konsol . Wyeksponujemy na niej ciekaw

lamp , albo kilka okazów cennej chi skiej 

porcelany. W innym wariancie stawiamy 

krzes o tapicerowane pi kn  tkanin

i starannie wybran  grafik . Warto si

tu kierowa  zasad : im mniej tym lepiej, 

a przedmioty powinny by  wykonane z ma-

teria ów najwy szej jako ci.

Je li w pomieszczeniu jest wietlik albo 

przeszklona ciana wstawmy imponuj c

ro lin . Ciekawie zaprezentuje si  na przy-

k ad oliwka w ogromnej donicy. Je li zasta-

nie umieszczona na rodku pomieszczenia 

nie do , e wyznaczy ci gi komunikacyjne 

to dodatkowo, woko o drzewka mo na 

te  zrobi  wygodne siedzisko. Ciekawe, 

e na tak  ekstrawagancj  wystarczy ju

12 metrów kwadratowych! Interesuj cym 

pomys em, tak popularnym w krajach 

arabskich czy ródziemnomorskich, jest za-

montowanie w holu fontanny, albo ma ego 

zbiornika z wod . Nawet je li zawczasu nie 

pomy limy o zabezpieczeniu odpowiedniej 

instalacji, na rynku dost pne s  urz dze-

nia z zamkni tym obiegiem wody. Hol 

 Szafa wn kow  powinna mie  g boko  zaczynaj c  si  od 53 cm.

 W d ugim korytarzu doskonale sprawdz  si , si gaj ce sufitu, pó ki na ksi ki. Ich szero-

ko  to minimum 30 cm.

 Szklane pó ki wygl daj  l ej ni  te zrobione z drewna. Je li chcemy postawi  na nich ci kie 

przedmioty musz  by  odpowiedniej grubo ci. Mocujemy je te  na solidnych wspornikach.

 Przygotowanie schowków w domu jest trudniejsze ni  zrobienie ekspozycji. Sztuk  jest ta-

kie ukrycie rzeczy, aby by  do nich wygodny dost p.

 Lustra optycznie powi kszaj  przestrze . Montujemy je na cianach, drzwiach szafy albo 

zamiast szybek w drzwiach. Je li eksponujemy drobne przedmioty na pó ce, umie my za 

ni  lustro, a uzyskamy ciekawy efekt.

 Obrazy wieszamy na wysoko ci wzroku. Je li maj  ró ne kszta ty, odleg o  mi dzy nimi 

nie mo e by  wi ksza ni  po owa szeroko ci najmniejszego z nich.

 Lustro powinno by  dobrze o wietlone, ale nie mo e nas o lepia . Najwygodniej zainsta-

lowa  po bokach kinkiety.

 Na brzegach pó ek mo na rozmie ci  przypinane reflektorki, które o wietl  kolekcj  ksi -

ek czy drobiazgów.

 Ciemne kolory wydaj  si  jeszcze ciemniejsze, je li do holu nie wpada naturalne wiat o.

 Je li chcemy obni y  hol, malujemy go na wybrany kolor do pewnej wysoko ci.

 Je li wybieramy lampy halogenowe, musimy pami ta  o skrzynce z transformatorem, któ-

r  trzeba zamaskowa  w cianie lub pod odze, bo jest to element zestawu.

 Dyskretne halogenowe wiate ka w pod odze u atwiaj  komunikacj  w d ugich, kr tych 

holach i na klatkach schodowych.

Podpowiedzi

cianka dzia owa i szafa jednocze nie – to doskona e po czenie sprawdzi sie w ka dym wn trzu
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zrobi wra enie, je li wstawimy do niego 

akwarium z kolekcj  ryb tropikalnych 

albo niewielk  raf  koralow . Ale nawet 

najlepsze pomys y si  nie sprawdz , je li 

pomieszczenie b dzie odstawa o styli-

stycznie od reszty domu. 

Co mo e kolor
Zasada ta te  dotyczy koloru. Do nie-

wielkiego korytarza bezpieczna b dzie 

baza neutralna. ciany malujemy na 

jasny kolor – sprawdz  si  tu wszelkie 

odcienie piaskowego, szaro ci, bieli, 

bardzo delikatne b kity czy zielenie. 

Je li po o yli my jasne kafle na pod odze 

albo bielone drewno, nale y uwa a ,

aby pomieszczenie nie wyda o si  zbyt 

monotonne. O ywi  je wtedy dodatki 

– mocny kolor ramy lustra, chodnika 

czy podstawy lampy. yw  barw  mo e

mie  na przyk ad jedna ciana – ta na 

której zaaran ujemy nasz  ekspozycj .

Pami tajmy, e taki zabieg zmieni 

proporcje pomieszczenia. Czy na korzyst-

niejsze? Zanim wi c wybierzemy farby, 

kupmy próbki i pomalujmy fragment 

ciany. Przy okazji zobaczymy jak b dzie 

si  ona prezentowa a w wietle dziennym 

i sztucznym. Je li w dalszym ci gu kolor 

nas zachwyca, dopiero wtedy malujemy 

ca o .

Warto te  pami ta , e jasne kolory 

(biele, be e, szaro ci, b kity), cho

optycznie powi kszaj  wn trze, s

jednak ch odne. Bardziej domowy nastrój 

uzyskamy, wybieraj c kolory ciemne jak 

czekoladowy czy burgund. Ale tutaj ju

co  za co .

Nastrój budowany wiat em
O wietlenie holu powinno by  stonowa-

ne, ciep e i zach ca  do wej cia. Musi by

te  funkcjonalne. Nie b dziemy przecie

szukali kluczy w nastrojowej ciemno ci. 

Potrzebne nam jest wiat o górne, które 

równomiernie o wietlaj c ca e wn trze, 

da z udzenie, e pomieszczenie jest 

wi ksze. Powinni my zwróci  uwag  na 

lustro, tak, aby nie by o szar  tafl  i mo -

na si  by o wygodnie w nim przejrze .

Wygodne jest oznaczenie stopni schodów, 

nie musimy wtedy roz wietla  ca ego 

pomieszczenia, aby wej  na pi tro.

Warto rozwa y  zainstalowanie wia-

te  punktowych. Mog  by  zamontowane 

w suficie, wpuszczone w p yt  gipsowo-

-kartonow . Reflektory sprawdzaj  si  te

na cianach. Wi zk wiat a ustawimy 

tak, by podkre li  pi kno mebla, 

obrazu, rze by czy naszej kolekcji. 

Mo emy te  zmienia  dekoracje, 

eksponuj c wiat em coraz to inne 

elementy wn trza. Pami tajmy, e to 

ono g ównie buduje nastrój.

Najwi kszy k opot sprawia rozmiesz-

czenie w czników, tym bardziej je li 

planujemy w holu kilka ró nych róde

wiat a. Instalujemy je obowi zkowo 

przy drzwiach wej ciowych, a tak e

na ko cu korytarza. Wygodnie wtedy 

gasimy i zapalamy wiat o.

Materia y lepsze i gorsze
Subtelna prostota przyci ga bezpreten-

sjonalnym urokiem. Podobnie jako

materia ów. Te naturalne zawsze si

obroni  i co najwa niejsze wci  s

modne.

Urz dzaj c hol najpierw trzeba podj

decyzj , co po o y  na pod odze, bo to 

ona determinuje wn trze. Poniewa  jest 

to miejsce szczególnie nara one na cie-

ranie, dobrze by by o obszar przy samych 

drzwiach wej ciowych zabezpieczy

kamiennymi czy gresowymi p ytami. 

Architekci zalecaj  jednak, by pod oga 

w tym pomieszczeniu nie odcina a si  od 

reszty domu. D bowy parkiet w koryta-

rzu i salonie sprawia wra enie ci g o ci.

Zadbajmy te , aby ciany by y odporne 

na zabrudzenia. Wi c je li je malujemy, 

u yjmy zmywalnych farb, lepiej te

zainwestowa  w zmywaln  tapet . Na 

polskim rynku pojawi y si  ju  panele 

z p yty MDF, tej samej, z której s  robione 

coko y i wewn trzne drzwi. To bardzo 

eleganckie rozwi zanie.

Je li hol wiedzie do minimalistycznego 

mieszkania niech pojawi  si  w nim 

elementy ze szk a czy kwasówki. W holu 

loftowym odpowiednia b dzie ceglana 

ciana, a w prowansalskim domku 

drewniane malowane szafy i przecierana 

pod oga.

Nawet wietnie zaprojektowany przed-

pokój, w którym jest ba agan na nikim 

nie zrobi wra enia. A zupe nie skromny, 

ale z pomys em, podniesie nasz status 

w ród znajomych. Ale hol ma przede 

wszystkim zaprasza  nas do w asnego 

domu. Zamykaj c za sob  drzwi, zapo-

minamy o troskach dnia codziennego, 

a wiat zewn trzny zostaje gdzie  daleko. 

B dzie to atwiejsze w ciekawie zaaran o-

wanym wn trzu. 

  Konsola w przedpokoju to nie tylko pomocy blat, na 

którym zostawiamy klucze i szczotk  do w osów – to tak e

idealny pretekst do tego, aby ciekawie zagospodarowa

zwyk cian
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HOL MA Y Z DOMINUJ CYMI DRZWIAMI

– naprzeciw wej cia na cianie wieszamy lustro, które optycznie 

powi kszy przestrze ,

– drzwi malujemy na kolor identyczny jak ciany, co sprawi, e b d

mniej widoczne,

– wstawiamy niedu y mebel: szafk  na buty, konsolk , czy szafk

z szufladami. Mo na na nich po o y  klucze, czy korespondencj ,

a szuflady czy pó ki bez trudu zagospodarujemy.

HOL Z WN K

– je li wn ki s  p ytkie (30–40 cm) urz dzamy 

tu domow  bibliotek . Mo na je te  zabudowa

zyskamy dodatkowe pó ki na przechowywanie 

potrzebnych rzeczy,

– przy wn kach o g boko ci 55–65 cm mo emy 

my le  o szafie,

– pó ki o wietlamy punktowym wiat em.

HOL WI KSZY – REPREZENTACYJNY

– aby wyznaczy  ciekawsze ci gi komunikacyjne na rodku stawiamy siedzisko, nad nim, dosy  nisko 

wieszamy efektown  lamp ,

– naprzeciwko wej cia stawiamy konsol  i montujemy lustro. Mo na te  pomy le  o zrobieniu domowej 

galerii obrazów albo zdj ,

– pami tamy o eleganckich kinkietach.

BARDZO D UGI KORYTARZ

– z d ugo ci korytarza robimy zalet , a nie wad ,

– na jego ko cu, bli ej jednej ze cian wieszamy reprezentacyjn  kamienn  p yt ,

aby z ama  poczucie symetrii. Jej pod wietlenie da niezwyk y efekt,

– instalujemy podwieszany sufit i ci g halogenów. I tu te amiemy symetri ,

zostawiaj c szczelin  wzd u , ale tylko z jednej strony. Ukrywamy w niej dodatkowe 

ród o wiat a,

– drzwi malujemy na taki sam kolor jak ciany.

Jak urz dzi ?

wizualizacje wykona  Lucca

pomys  na aran acje – www.interiumstudio.pl


