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86W tradycyjnych kulturach zima była 
czasem zawieszenia aktywności. 
Współczesna cywilizacja nie bardzo 
nam pozwala na błogie zapadnięcie 
się w zimowy sen, choć aura często 
wymusza na nas zwolnienie tempa. 
Lekko rozleniwieni, częściej zaszywamy 
się w domowych pieleszach, jest to więc 
dobra okazja, by popracować trochę nad 
stworzeniem w swoim domu przyjemnej, 
odprężającej atmosfery. Będzie jak 
znalazł na okres Bożego Narodzenia, 
kiedy to nastrój wnętrz często ma 
decydujący wpływ na przeżywanie świąt. 
Skoncentrujmy się więc na wyborze 
dywanu, poduszek, tapet i innych 
budujących klimat przytulności okładzin, 
roślin doniczkowych, efektownych opraw 
oświetleniowych. Kinomanom radzimy, 
jak w warunkach domowych stworzyć 
sobie wygodne miejsce na wielogodzinny 
filmowy maraton spędzony w gronie 
rodziny lub przyjaciół, zmarzluchom 
– jak dobrać odpowiedni do swoich 
potrzeb piec kominkowy. Osobom 
z zacięciem do majsterkowania polecamy 
świetny sposób na niedrogą zmianę 
wyglądu starych nieefektownych mebli 
– wystarczy je pomalować specjalną 
farbą! Nadchodzący przełom roku 
to również czas podejmowania 
różnorodnych decyzji mieszkaniowych 
– nie zapomnieliśmy więc o tych, którzy 
remontują lub wykańczają swoje pierwsze 
gniazdko. Nagrodą za poniesione trudy 
niech będą radosne i szczęśliwe Święta 
Bożego Narodzenia, czego wraz z całym 
zespołem redakcyjnym Państwu życzę. 

Nasz adres: www.mjakmrowka.pl
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SEZON W OGRODZIE

Dokarmianie ptaków zimą to nie tylko 
pożyteczne działanie pomagające 
przetrwać tym stworzeniom trudny 
okres mrozów, to również ciekawe 
doświadczenie – przyczynek 
do sympatycznych obserwacji 
przyrodniczych. Pokuśmy się zatem 
o stworzenie we własnym ogrodzie 
ptasiej stołówki. Wykonanie prostego  
karmnika nie jest trudne i może 
być miłym wyzwaniem dla dzieci 
w zdobywaniu pierwszych szlifów 
majsterkowicza. Możemy również 
kupić gotowy model (nie jest to duży 
wydatek), często wypełniony już karmą 
– w sam raz do zawieszenia od razu na 
drzewie.  
Ptaki dokarmiać należy mądrze, 
przygotowując im dogodne stanowiska 
oraz podając odpowiednią karmę 
dostosowaną do określonych gatunków 
i ich potrzeb. Nie powinno się karmić 
ptaków starym pieczywem ze 
względu na zawartość w nim różnych 
nienaturalnych dodatków: spulchniaczy, 
konserwantów czy aromatów. 
Najwygodniejszym rozwiązaniem jest 
zakup skomponowanej karmy w postaci 
mieszanek sypkich lub w formie stałej. 
Zawierają one nasiona np. słonecznika, 
orzechy, płatki zbożowe (np. owsiane), 
a także suszone owoce. Zwykle 
oznaczone są wizerunkami ptaków, 
jakim najbardziej odpowiada dany 
rodzaj pożywnienia (na opakowaniu 
powinna być też umieszczona 
informacja, które gatunki szczególnie 
upodobały sobie ten posiłek). Skład 
gotowych karm może podpowiedzieć 
nam również jak samodzielnie 
skomponować pokarm dla ptaków. 
Możemy wtedy w sklepie spożywczym 
dokupić poszczególne składniki, 

np. siemię lniane, nasiona dyni czy 
rodzynki, i stworzyć własną mieszankę. 
Przy wyborze karmnika i rodzaju 
karmy warto wziąć pod uwagę, że 
dokarmianiem zainteresują się również 
inni goście, których niekoniecznie 
chcielibyśmy widzieć w naszym 
ogrodzie. Szczególnie jeśli przygotujemy 
lub kupimy karmę w postaci stałej 
zawierającą tłuszcz zwierzęcy, mogą 
zawitać do nas gryzonie. Dlatego 
miejsce, w którym mamy zamiar 
umieścić karmnik, powinno być trudno 
dostępne, wisieć w pewnej odległości 
od dużych gałęzi, tak by utrudnić dojście 
drapieżnikom. Do ptasiej stołówki 
w okresie zimy przyjdą na pewno sikory, 
wróble, mazurki, dzwońce i kosy. Jeśli 
będziemy mieć szczęście, mogą pojawić 
się także dekoracyjne gile, rudziki, zięby 
oraz jemiołuszki.

DOKARMIANIE SKRZYDLATYCH MIESZKAŃCÓW OGRODU
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MALUJEMY PNIE DRZEW NA BIAŁO
Późna jesień i początek zimy to ostatni moment na zabezpieczenie i pomalowanie pni 
drzewek owocowych oraz ozdobnych. W wyniku intensywnych opadów i zmiennej 
pogody, naprzemiennego chwytania mrozu i odwilży, kora drzew rozszerza się i kurczy, 
co w efekcie prowadzi do jej pękania, osłabienia roślin, a czasem też przemarzania. 
Bielenie przeciwdziała tym niekorzystnym procesom oraz zapobiega chorobom 
grzybowym i przenoszeniu się zakażeń z podłoża. Zniechęca też ewentualne szkodniki.
Pamiętajmy, że styczeń jest najzimniejszym miesiącem w roku i jednocześnie porą, 
gdy rośliny znajdują się w stanie najgłębszego spoczynku. Bielenie wspomoże 
naturalny proces hartowania się drzew w czasie dużego mrozu, dzięki czemu w dobrej 
kondycji dotrwają do wiosny.
Aby zabezpieczyć drzewka w odpowiedni sposób, należy przygotować roztwór, 
rozpuszczając 1 kilogram wapna w 5 litrach wody. Do pokrywania wystarczy zwykły 
pędzel, warto natomiast założyć odzież ochronną, ponieważ wapno ma właściwości 
drażniące.
Pobielone pnie, szczególnie młodych drzewek, należy również osłonić siatką. 
Uniemożliwi ona dostęp drobnym zwierzętom, które nie mogąc znależć pokarmu pod 
śniegiem często zadowalają się młodą korą i miazgą pnia.

Gdy życie w naszym ogrodzie 
przechodzi w stan uśpienia, ożywczo 
zadziała na niego ciemiernik. To 
bylina często pojawiająca się 
zimą w sklepach ogrodniczych. 
W zależności od gatunku i odmiany 
może zdobić nasz ogród, a także 
taras czy balkon przez wszystkie 
chłodne miesiące – od listopada aż 
do kwietnia. Rośnie dość wolno, 
dlatego z rozwagą wybierzmy 
dla niego miejsce. Po paru latach 
odwdzięczy się nam za to bujnym 
kwitnieniem. Roślina ta nie lubi 
przesadzania, bowiem łatwo 
wówczas uszkodzić jej korzenie. 
Ciemiernik – w zależności od 
odmiany – docelowo osiąga 
wysokość od 20 do 70 cm. Jego 
atutem jest ciekawa kolorystyka 
kwiatów. Do najbardziej 
efektownych należą: ciemiernik biały 
Helloborus niger, który kwitnie od 
stycznia do kwietnia, oraz ciemiernik 
purpurowy Helleborus purpurascens. 
Spotkać można również odmiany  
zielonkawe, np. orientalny czy 
korsykański, a także wielobarwne jak 
ciemiernik ogrodowy. Kwiaty mogą 
być pojedyncze lub też osadzone 

po 3 czy 4 
na wierzchołku 
pędu. Roślinę wyróżniają 
również efektowne mięsiste liście 
na długich ogonkach. Ciemierniki 
najlepiej rosną na stanowiskach 
półcienistym, ale są też gatunki 
i odmiany, które dobrze sobie 
radzą zarówno w cieniu, jak 
i pełnym słońcu. Warto je posadzić 
w towarzystwie niskich bylin oraz 
drzew i krzewów liściastych. Zawsze 
trzeba jednak chronić je przed 
wiatrem, dlatego najlepiej czują się  
w zacisznym i dobrze osłoniętym 
miejscu. Nie wszystkie gatunki są 
w tym samym stopniu odporne na 
mróz. Do najbardziej niewrażliwych 
należą ciemiernik biały, wschodni 
i cuchnący, inne przed mrozem 
ochraniamy stroiszem. Zadbajmy, by 
podłoże, w którym rosną ciemierniki 
było żyzne. Latem warto zasilać 
je wieloskładnikowym nawozem 
przeznaczonym do pielęgnacji roślin 
ogrodowych. Byliny odwięczą nam 
się obficie kwitnąc zimą. Gleba 
powinna być stale wilgotna, dlatego 
warto ją ściółkować, a w czasie 
upałów podlewać.

CIEMIERNIK – OŻYWCZY AKCENT NATURY



4  zima 2017

KALENDARIUM
     zima

WYZWANIA DLA DOMU

DROBNY SPRZĘT AGD – ZIMOWY PRZYJACIEL
W mroźne dni więcej czasu niż w innych porach roku spędzamy na 
gotowaniu. Mamy potrzebę bardziej kalorycznego odżywiania się 
i większą ochotę na ciepłe posiłki. Szczególną przychylnością darzymy 
w tym czasie zupy. Poza tradycyjnymi coraz większym powodzeniem 
cieszą się różnego rodzaju kremy. Do ich przyrządzania bardzo przydatny 
będzie dobrej jakości blender ręczny. Zajmuje niewiele miejsca i jeśli 
wybierzemy taki, który poza końcówką do rozdrabniania będzie 
wyposażony w ubijak, możemy przy jego pomocy wykonać nie tylko 
pyszną zupę krem, ale także ciasto na naleśniki oraz inne rodzaje ciast, 
sos czy bitą śmietanę. Tego typu blender jest poręczny, stosunkowo 
lekki i choć nie ma specjalnego kielicha, to można nim ubijać w różnego 
rodzaju garnkach czy misach, co bywa bardzo wygodne, gdy składniki 
potrawy zajmują dużo miejsca. Zwróćmy uwagę na moc urządzenia 
– im jest większa, tym łatwiej rozdrobnimy składniki. Komfortowi obsługi 
sprzyjają blendery bezprzewodowe, jednak zazwyczaj mają one moc 
w granicach 200 W, natomiast kablowe 500-600 W. Istotny jest także 
czas pracy ciągłej – niektóre modele już po 15 sekundach wymagają 
odpoczynku. Wybierzmy blender, który dobrze „leży” nam w dłoniach, 

KAWA IDEALNA NA CHŁODY
Gdy za oknem ciemno, a my musimy 
wstawać do pracy, nic tak nie pomoże nam 
się rozbudzić i rozpocząć dobrze dnia, jak 
filiżanka aromatycznej kawy – oczywiście 
najlepsza będzie ta z ekspresu. Nadal 
do dyspozycji mamy tanie modele 
przelewowe. Jednak napój z nich uzyskany 
nie ma wysokich walorów smakowych. 
Do niedrogich można też zaliczyć kawiarki, 
czyli ekspresy ciśnieniowe. Tworzy je 
dzbanek, umieszczone w środku sitko, na 
które sypiemy kawę oraz dolny pojemnik 
na wodę. Ciśnienie wytworzone przez 
gotującą się wodę przetłacza ją przez kawę. 
Napar zbierany jest w górnym zbiorniku. 
Dobrej jakości napój uzyskamy korzystając 
z ekspresów kolbowych, kombinowanych 
oraz kapsułkowych. Do tych ostatnich 
używamy kapsuł w różnorodnych smakach.

najlepiej, by jego powierzchnia była 
antypoślizgowa. Aby urządzenie 
można było wykorzystywać przez lata, 
obudowa jego dolnej części powinna 
być wykonana z metalu, wówczas nawet 
gwałtowny upadek nie skończy się jej 
rozbiciem.
Idealne na dobry początek zimowego 
dnia są zaś ciepłe, chrupiące tosty. 
Można je przyrządzać nie tylko 
z typowego pieczywa tostowego, 
ale także z chleba czy bułek „drugiej 
świeżości”. Wybierając toster, nie 
kierujmy się wyłącznie jego designem, 
zwróćmy również uwagę na parametry. 
Jeśli chcemy mieć dużą liczbę tostów 
w krótkim czasie, kupmy urządzenie 
o większej mocy – zazwyczaj wynosi 
ona od 600 do 1500 W. Ważna jest też 
liczba szczelin na pieczywo – od dwóch 
do sześciu.
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POSŁANKO DLA PUPILA

Zimowa aura to czas, kiedy nasze 
czworonogi więcej czasu spędzają 
w domu, zwykle nie chodzimy już 
z nimi na długie spacery. Podobnie 
jak my w tym okresie nasze pupile 
szukają przytulnych miejsc, gdzie 
mogą wylegiwać się w cieple. Dlatego 
zadbajmy właśnie teraz o praktyczne 
i wygodne oraz estetyczne legowiska. 
Odpowiednio wybrane będą wygodne 
dla naszego psiaka, ale także staną się 
ładnym dodatkiem aranżacji wnętrza. 
Dobierając posłanie, weźmy pod 
uwagę kilka czynników. Legowisko 
powinno być dopasowane nie tylko 
do wielkości psa, ale również do 
jego przyzwyczajeń. Jeśli nasz pupil 
zwija się w kulkę, śpi skulony 
z podwiniętymi łapkami, 
nie kupujmy zbyt dużego. 
Dla niego będą dobre 

legowiska z wyższymi ściankami, 
miękkie, pozwalające umościć się 
w nim jak w gniazdku. Gdy pies 
lubi spać rozciągnięty, lepsze dla 
niego będzie posłanie duże i płaskie, 
w formie materaca. 
Sierść psa i tryb życia warunkują też, 
czy posłanie będzie łatwo utrzymać 
w czystości. Dlatego warto wybrać 
taki produkt, którego obicie jest 
zdejmowalne, nadaje się do częstego 
prania, a co najważniejsze jest 
wykonane z tworzyw mniej podatnych 
na plamienie i osadzenie się sierści.
Gdy nasz zwierzak ma długą sierść, 
często wychodzi i wraca mokry, 
dobrze jeśli posłanie „oddycha”, 

czyli wykonane jest np. z wikliny, 
a wyściełający go materac nie chłonie 
wilgoci.
Przy psie skorym do niszczenia, który 
lubi popróbować swojego posłania, 
najlepiej zakupić legowisko o większej 
wytrzymałości na uszkodzenia 
mechaniczne, zniechęcające do 
gryzienia.
Posłanie często umieszczamy tam, 
gdzie spędzamy dużo czasu, pies 
bowiem lubi towarzyszyć swoim 
właścicielom. Z tego powodu 
wybierzmy legowisko estetyczne, 
wpasowujące się stylem, kolorem 
i wzorem do innych elementów 
wyposażenia wnętrza. 

MASZ KOTA? DBAJ O CZYSTOŚĆ
Trzymanie w domu kota, nie oznacza, że nie ma 
możliwości, by panował w nim porządek i czystość. 
Podstawa to regularne cotygodniowe odkurzanie. Nie 
omijajmy żadnych zakamarków, gdyż dla kociej sierści nie 
ma trudno dostępnych miejsc – niektóre koty w warunkach 
suchego powietrza mogą linieć niemal przez cały rok. 
Odkurzamy również tapicerkę – kanapy, fotele itp. Nawet 
jeśli bałagan nam nie przeszkadza, to pamiętajmy, że dla 
odwiedzających nas gości mało komfortowe może być 
siedzenie na pełnej włosów kanapie.  
Myjmy codziennie miski na karmę i podłogę w kąciku 
kociej jadalni. Także raz dziennie powinniśmy zmienić 
zimną wodę w miskach – myjemy je raz na kilka dni. 
Kuwetę sprzątamy minimum raz dziennie. Co tydzień 
lub dwa usuwamy całą jej zawartość i myjemy ją 
w gorącej wodzie z płynem czyszczącym. Łopatkę do 

żwirku czyścimy w zależności od potrzeb – codziennie 
lub co kilka dni. Używajmy dobrej jakości żwirku. Warto 
do niego dosypać odrobinę pochłaniacza do kuwet 
lub neutralizatora – zapobiegną przywieraniu mokrego 
moczu do dna kuwety oraz mogą delikatnie odkazić 
i odwonić żwirek.  
Nie rozrzucajmy ubrań po mieszkaniu. Brudne chowamy 
do kosza na bieliznę, czyste – układamy w zamykanej 
szafie. Pidżamę lub koszulę nocną wkładamy do szuflady 
w łóżku lub pod nakrycie. Nie zostawiajmy luzem, na 
krzesłach, łóżku lub podłodze żadnych tekstyliów. Dla 
kota zapach nocnej bielizny (szczególnie męskiej) bywa 
bardziej atrakcyjnym podłożem od kuwety. 
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EFEKTOWNA OSŁONA PRYSZNICOWA
Remont łazienki sprowadza się często do wymiany 
wanny na brodzik i kabinę prysznicową. Brodzik może 
być osłonięty tradycyjną kabiną, dzisiaj dostępne są 
też kabiny dostosowane do prysznica bez brodzika. 
Montuje się je bezpośrednio w posadzce. Są w ten 
sposób wykorzystywane zarówno modele oparte na 
planie prostokąta, jak i koła. Ale nowoczesne rozwiązania 
pozwalają na dużo ciekawsze pod względem wizualnym 
przesłony. Do bardzo efektownych można zaliczyć 
ścianę i drzwi z transparentnego, hartowanego szkła, 
pozbawionego pełnych ram. Ich użycie daje wrażenie 
lekkości, a miejsce natrysku zamyka się w trzech 
lub dwóch szklanych taflach, tworzących całkowicie 
przezroczystą kabinę. Pozwala to na przenikanie światła 
i nie ogranicza przestrzeni nawet w niedużej łazience. 
W najmodniejszych obecnie aranżacjach można 
spotkać pojedynczą taflę szkła, która tworząc ścianę 
zatrzymującą krople wody, samotnie wydziela strefę 
natrysku. To często dziś wybierany model walk-in. Brak 
drzwi okazuje się niezwykle wygodny, a odpowiednie 
ustawienie mebli i sprzętów oraz zastosowanie 
materiałów wykończeniowych odpornych na wilgoć 
sprawia, że pryskająca woda nie będzie problemem. 
Dobrze jest zdecydować się na szkło samoczyszczące, 
które minimalizuje osadzanie się brudu i zanieczyszczeń. 
Odpowiada za to warstwa stworzona na wzór powłoki 
roślinnej, jaka występuje choćby na liściach lotosu. 
Sprawia, że padające krople są z niej zsuwane i spływając 
zabierają wszelki pył, przez co nie tworzą się osady.

CIEPŁO POD OSŁONĄ
Produkowane obecnie grzejniki 
są coraz bardziej dekoracyjne 
i z łatwością można je dobrać 
do stylu wnętrza, jednak cena 
takich modeli jest dość wysoka. 
W większości mieszkań są 
zainstalowane mało efektowne 
grzejniki płytowe. Jeszcze mniej 
estetyczne są stare żeliwne, nadal 
często spotykane w naszych domach. 
Na szczęście wygląd grzejnika nie 
musi szpecić pomieszczeń. Mało 
atrakcyjne w wyglądzie możemy 
zasłonić estetycznymi przesłonami. 
Do wyboru mamy osłony wykonane 
m.in. z blachy stalowej, szkła, 
płyt gipsowo-kartonowych 
czy drewna. Za najbardziej 
dekoracyjne i uniwersalne uchodzą 
maskownice z płyt MDF. Niestety 
zimą osłony mogą pogarszać 
wymianę ciepła między grzejnikiem 
a pomieszczeniem. Zmniejszenie 
mocy grzejnika mogą wywoływać 
np. obudowy wykonane z drewna 
i płyt drewnopochodnych takich 
jak MDF. Podobnie wpływają te 
wykonane ze szkła, rattanu, płyt 
gipsowo-kartonowych. Mogą 
spowodować straty ciepła od 1 do 
nawet 20%. Najmniejsze spowoduje 
użycie maskownic z blachy stalowej 

perforowanej malowanej proszkowo. 
Niezależnie od tego, z jakiego 
materiału będzie wykonana, należy 
zadbać, by zawór termostatyczny 
został umieszczony na zewnątrz 
maskownicy. 
Moc grzejników może także 
zmniejszyć jego powłoka malarska. 
Najlepiej, gdy jest pomalowany 
lakierem grzejnikowym lub białą farbą 
olejną, które mają bardzo wysoki 

współczynnik emisji cieplnej. Gdy 
będzie on pomalowany błyszczącym 
lakierem metalicznym, w zależności 
od rodzaju może zmniejszyć swoją 
moc od 5% (stalowy trójpłytowy), 
10% (żeliwny) do 20% (stalowy 
jednopłytowy). 
Pamiętajmy także o tym, że 
zasłonięcie grzejnika firanką lub 
zasłoną wpłynie na obniżenie jego 
mocy nawet o 30%. 
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WODNE ROZKOSZE
Sprawdzonym sposobem na relaks 
w mroźne, zimowe dni jest kąpiel 
w wannie. Największą przyjemność 
sprawi nam ona, jeśli będzie miała 
funkcję masażu. By skorzystać z jego 
dobroczynnego działania, nie trzeba 
od razu instalować w łazience jacuzzi. 
W dysze do hydromasażu można bowiem 
wyposażyć wiele modeli wanien. Te 
niewielkie elementy montuje się w dnie 
wanny oraz na jej ściankach. Usytuowane 
na dnie odpowiadają za delikatny masaż 
powietrzny, czyli perełkowy. Poleca się 
go osobom starszym, dzieciom, a także  
kobietom. Doskonale dotlenia skórę, 
zwiększa ukrwienie i rozluźnia mięśnie. 
Warto go stosować przy dużym napięciu 
mięśni czy rwie kulszowej. Masaż 
ma też zalety kosmetyczne. Pomaga 

CZYSTA WANNA Z HYDROMASAŻEM
Aby utrzymać wannę z hydromasażem w czystości, 
należy ją co pewien czas dezynfekować. Dotyczy 
to wnętrza wanny, systemów kanalików, dysz oraz 
przewodów cyrkulacyjnych. Jeśli wanna została 
wyposażona w system dezynfekcji automatycznej, prace 
ograniczają się jedynie do uzupełniania specjalnego płynu 
w zbiorniku (jego zawartość wystarcza na kilka procesów 
dezynfekcji) oraz wciśnięciu właściwego przycisku na 
panelu sterowania. Następnie system automatycznie 
dozuje odpowiednią ilość płynu i samodzielnie steruje 
procesem dezynfekcji, który trwa ok. 30 minut. Po jego 
zakończeniu należy dokładnie wypłukać letnią wodą 
zarówno wannę, jak i system przewodów. Po 30 minutach 

m.in. usuwać zmiany pociążowe 
oraz zmniejszać cellulit. Dysze 
zamontowane na ściankach wanny 
pozwalają uzyskać mocniejszy masaż 
wodno-powietrzny, czyli mieszany. 
Strumienie wody wypływające 
z bocznych dysz są wzbogacone 
przez strumień powietrza 

wydostający się z dna wanny. Takie 
połączenie zwiększa intensywność 
strumienia. Masaż poprawia kondycję 
skóry, sprzyja leczeniu schorzeń 
układu kostnego, a także krążenia. 
Dysze rozmieszczone są tak, aby 
masować konkretne, wybrane partie 
ciała. 

od spuszczenia wody następuje automatyczne 
przedmuchanie i osuszanie kanałów powietrznych. Taką 
dezynfekcję można przeprowadzać z użyciem świeżej 
wody lub pozostałej po kąpieli. Wanny bez systemu 
automatycznej dezynfekcji wymagają dezynfekowania 
ręcznego, ale i ono nie jest kłopotliwe. Polega na 
napełnieniu wanny czystą, zimną wodą powyżej 
poziomu dysz, dodaniu do niej środka dezynfekującego 
w ilości zalecanej przez producenta, a następnie 
włączeniu na ok. 3 minuty masażu wodnego 
i powietrznego. Napełnioną wannę pozostawia się na 
10-20 minut, po czym ponownie włącza urządzenie 
na ok. 3 minuty. Zabieg dezynfekcji powinniśmy 
przeprowadzać minimum raz na dwa miesiące, chociaż 
producenci zalecają wykonywać go co 3-4 tygodnie.
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Gdy chłodno i szaro za oknem, 
chętnie korzystamy z ogrodu 
zimowego. Aby było w nim 
przyjemnie, należy zadbać o jego 
skuteczną wentylację. Pamiętajmy, 
że im mniejszy i niższy jest nasz 
ogród zimowy, tym szybciej 
będzie dochodziło do jego 
przegrzania. Jednym z tańszych 
i sprawdzonych sposobów 
wentylowania przydomowej 
oranżerii jest wentylacja za pomocą 
okna dachowego, warto więc 
zamontować je w dachu. 
W przeciwieństwie do drzwi 
i okien pionowych uchylenie okna 
dachowego nie wpływa negatywnie 
na mikroklimat panujący w ogrodzie 
zimowym oraz uprawiane w nim 
rośliny. Pozwoli natomiast pozbyć 
się nagrzanego powietrza i wilgoci 
gromadzącej się pod dachem. 
Takie okno może być sterowane 
automatycznie, dzięki czemu 
nie będziemy mieć problemów 
z otwieraniem i zamykaniem 
wysoko umieszczonego skrzydła. 

Aby obniżyć wydatki, można 
sterować oknem używając korby. 
Wentylacja ogrodu zimowego 
za pomocą okna dachowego 
uniemożliwi nam jednak jednoczesne 
stosowanie zewnętrznych rolet 
zacieniających montowanych na 
dachu. 
Skutecznym sposobem na 
uzyskanie korzystnego mikroklimatu 
w zimowym ogrodzie jest 
montaż wentylacji wymuszonej 
nawiewno-wywiewnej. Świeże 
powietrze jest dostarczane do 
pomieszczenia przez nawiewy 
zamontowane w dolnej części 
okien. Natomiast zużyte usuwane 
jest za pomocą zamontowanych 
pod dachem wyciągów. Pracę 
wentylacji nawiewno-wywiewnej 
nadzoruje centralka sterująca. 
Zbiera ona informacje o warunkach 
panujących w ogrodzie zimowym, 
porównuje z ustawionymi przez nas 
parametrami, a następnie ustala 
dalsze działanie poszczególnych 
elementów wentylacji.

WAŻNA WENTYLACJA W ORANŻERII

FURTKI I BRAMY DOBRZE 
ZABEZPIECZONE
Gdy zima jest mroźna, może dojść 
do zacinania się bramy wjazdowej 
oraz furtki. Pokrywający zawiasy 
i zamki lód potrafi skutecznie 
utrudnić komunikację. Kłopotów 
z zamarzniętą kłódką czy zamkiem 
unikniemy, jeśli pod ręką będziemy 
mieli odmrażacz do zamków 
samochodowych. By nie było 
konieczności ich stosowania, 
warto wcześnie odpowiednio 
zabezpieczyć bramę i furtkę. 
Woda nie będzie dostawała się 
do wnętrza zamków czy kłódek, 
a w konsekwencji nie doprowadzała 
do ich zamarzania, jeśli osłonimy 
je niewielkimi daszkami, np. 
metalowymi, które należy 
przyspawać do furtki czy bramy. 
Do najłatwiejszych sposobów 
należy użycie smaru silikonowego 
w sprayu. Skutecznie wypiera wodę, 
zapobiega przywieraniu brudu 
i chroni metalowe powierzchnie 
przed korozją. Zawiasy furtki 
oraz bramy skrzydłowej warto 
przed zimą oczyścić i pokryć 
odpornym na wilgoć, gęstym 
smarem maszynowym. Jeśli mamy 
bramę przesuwną, pamiętajmy 
o systematycznym usuwaniu 
zanieczyszczeń i śniegu z szyny. 
Przymarzania do niej skrzydła 
unikniemy, jeśli ułożymy w szynie 
przewód grzejny, stosowany przy 
instalacjach antyoblodzeniowych. 
Podgrzewana w ten sposób szyna 
będzie wolna od śniegu czy lodu. 
Jeśli nie można zainstalować kabla 
w szynie, przymocujmy za pomocą 
taśmy aluminiowej kable grzejne 
do jej zewnętrznej powierzchni (po 
jednym kablu z każdej strony). Gdy 
brama ma automatyczny napęd, 
przed zimą warto upewnić się, 
w jakich temperaturach może on 
pracować. 
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Jeśli chcemy, aby nasz ogród 
zimowy pełnił funkcję pomieszczenia 
całorocznego, należy zadbać o jego 
ogrzewanie. Odpowiednio zaplanowana 
oraz wykonana instalacja grzewcza 
sprawi, że z oranżerii będziemy mogli 
korzystać z przyjemnością również 
wówczas, gdy na zewnątrz panują 
niskie, ujemne temperatury. 
Jednym z popularnych sposobów 
utrzymywania optymalnej temperatury 
powietrza w ogrodzie zimowym 
jest zastosowanie ogrzewania 
podłogowego. Taka instalacja grzewcza 
jest ceniona m.in. ze względu na to, że 
jej elementy pozostają niewidoczne 
(rury grzewcze ukryte są pod posadzką), 
nie ograniczają więc aranżacji 
przydomowej oranżerii. Jej atutem 
jest również równomierny rozkład 
temperatury. Ponadto stosowane 
najczęściej jako materiał posadzkowy 
płytki ceramiczne i kamienne bardzo 
dobrze przewodzą ciepło. 
Innym rozwiązaniem jest montaż 
grzejników kanałowych, które 
umieszcza się w podłodze przy 
ścianach ogrodu zimowego. Ich 
zastosowanie sprawia, że nawet 
w czasie silnych mrozów na 
powierzchni szyb oranżerii nie skrapla 
się para wodna. System grzewczy 
bazujący na grzejnikach kanałowych 
uważany jest jednak za mniej wydajny 
od ogrzewania podłogowego. Jednak 

podobnie jak w jego przypadku 
nie wiąże się ze zbytnią ingerencją 
w ogólną stylistykę ogrodu 
zimowego. 
Oranżerię można również ogrzewać 
za pomocą tradycyjnych grzejników 
ściennych. Jest to jedno z tańszych 
rozwiązań, niestety nie zapewnia 
równomiernego ogrzewania tego 
pomieszczenia. Zawieszone na 
ścianach grzejniki ograniczają też 
nieco aranżację. 

Odpowiednią temperaturą wewnątrz 
ogrodu zimowego zarówno latem, 
jak i zimą może zapewnić także 
klimatyzator z funkcją grzania. 
Jego zastosowanie pozwoli w dość 
krótkim czasie osiągnąć wymaganą 
temperaturę powietrza. Klimatyzator 
z funkcją grzania m.in. z uwagi na 
zasilanie elektryczne polecany 
jest szczególnie w sytuacji, gdy 
ogród zimowy eksploatowany jest 
sporadycznie.

OGRZEWANIE OGRODU ZIMOWEGO

UROK ZIMY NA TARASIE
Sezon zimowy na balkonie lub tarasie 
nie musi być martwy! Miejsca te często 
od jesieni do wiosny są zaniedbane 
i zapomniane, a tym samym potęgują 
nostalgiczny, pełen smutku widok. 
By cieszyły nas swym zimowym 
urokiem, przede wszystkim powinniśmy 
uprzątnąć je z przekwitłych, często już 
zasuszonych kwiatów jednorocznych. 
Już jesienią ich miejsce powinny 
zająć wrzosy i wrzośce. W sklepach 
ogrodniczych jest ich pod dostatkiem. 
W donicach warto też posadzić rośliny 
zimozielone. W takich uprawach 
doskonale sobie poradzi bukszpan 
wieczniezielony oraz drobnolistny, 
który wyróżnia powolny wzrost. Godny 
rozpowszechnienia jest także kiścień 
Waltera. Ozdobą tego zimozielonego 

krzewu są lancetowate, połyskliwe 
liście o barwie czerwono-bordowej 
lub zielonej z kremowymi plamkami. 
Efektownie będą prezentowały 
również się iglaki. Roślinność tuż 
za oknem docenimy szczególnie 
w okresie Bożego Narodzenia, 
kiedy to będzie można ozdobić ją 
świątecznymi lampkami. Jeśli nie 
zdążymy zasadzić ich przed zimą, 

możemy nabyć gotowe sadzonki 
w pojemnikach. Najlepiej, by były 
uprawiane na otwartej przestrzeni. 
Zadbajmy też, by na podłodze tarasu 
oraz balkonu nie zalegał śnieg ani lód, 
który może powodować pęknięcia 
i inne uszkodzenia nawierzchni. 
Po jesiennym przeglądzie roślin 
nie zapomnijmy o jej starannym 
uprzątnięciu.
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Wahania temperatur 
występujące w naszym kraju 
– ostre mrozy zimą i upały 
latem – sprzyjają zniszczeniu 
elementów samochodu 
wykonanych z gumy. Najczęściej 
do ich uszkodzenia dochodzi 
podczas prób dostania się 
do zamarzniętego auta. 
Nieodpowiednio zabezpieczone 
uszczelki przymarzają do drzwi, 
szyb czy pokrywy bagażnika 
i podczas ich otwierania zostają 
rozerwane. Uszkodzenie lub 
wyeksploatowanie uszczelek 
dostrzeżemy bardzo szybko 
– przez wnęki do kabiny zacznie 
przedostawać się woda. Czasem 
zbiera się ona także w niektórych 
wyżłobieniach, co znacząco 
przyspiesza pojawienie się 
korozji. Także hałasy z zewnątrz 
będą głośniejsze, możemy 
usłyszeć również świsty 
powietrza. Zresztą bardzo szybko 

zużyte uszczelki zaczynają 
pękać i nawet laik bez kłopotu 
stwierdzi, że konieczna jest ich 
wymiana.
Niewielkie uszkodzenia 
możemy naprawić za 
pomocą dostępnych na rynku 
specjalistycznych klejów. 
Natomiast gdy ubytki są 
znaczne, najlepiej wymienić 
uszczelki na nowe. Oczywiście 
możemy kupić oryginalne 
elementy, jednak nie należą one 
do najtańszych. Na szczęście na 
rynku dostępne są zamienniki, 
które swoją jakością nie 
ustępują fabrycznym częściom. 
a ich cena jest znacznie niższa.  
Sam proces wymiany uszczelki 
w większości przypadków nie 
należy do skomplikowanych 
czynności. Pamiętajmy, 
aby montaż odbywał się 
z wyczuciem i w myśl zasady 
„nic na siłę”. 

SZCZELNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM 

PRZYDATNE AKCESORIA 
Odpowiednie przygotowanie 
samochodu może zaoszczędzić 
nam sporych problemów, 
spóźnień do pracy lub 
nieplanowanych postojów. 
Dlatego warto zaopatrzyć się 
w kilka rzeczy, które pomogą 
w trakcie zimowej pory. 
Na pewno przyda się nam 
szczotka z włosiem naturalnym, 
niezbyt sztywnym. Unikajmy 
szczotek kuchennych – są one 
zbyt twarde i mogą rysować 
powierzchnię lakieru. Oczywiście 
w zimowym ekwipunku kierowcy 
nie może zabraknąć również 
skrobaczki i odmrażacza do 
szyb. W niespodziewanych 
sytuacjach bezcenne mogą 
okazać się np. kable rozruchowe, 
lina holownicza, saperka, 
rękawice robocze czy odmrażacz 
do zamków. Aby pozbyć 
się parowania szyb, można 
zaopatrzyć się w preparat 
przeciwko wewnętrznemu 
parowaniu szyb i nakładać go na 
powierzchnię szklaną co kilka 
dni. Warto także kupić woreczki 
pochłaniające wilgoć. Podczas 
zimy sprawdzą się dywaniki 
gumowe (najlepiej korytkowe) 
– nie wylewa się z nich tak 
łatwo śnieg, woda czy błoto. Te 
welurowe działają niczym gąbka, 
kumulują wilgoć i zimą nie mają 
szansy wyschnąć we wnętrzu 
samochodu. 



 REKLAMA 

ZIMOWA KONSERWACJA USZCZELEK 
Aby ograniczyć ryzyko przymarznięcia gumowych 
uszczelek samochodowych w okresie zimowym, 
warto przesmarować je najpierw benzyną ekstrakcyjną 
(niewielką ilością), a następnie denaturatem, by 
dokładnie oczyścić je z zalegających zanieczszeń, 
a także wody. 
Innym sposobem zapobiegającym przymarzaniu 
uszczelek jest użycie gliceryny kosmetycznej. Chociaż 
preparat ten jest skuteczny, ma jedną zasadniczą 
wadę – pozostawia tłustą powierzchnię. Należy więc 
szczególnie uważać podczas wsiadania czy wysiadania 
z samochodu, by nie ubrudzić odzieży. 

Na wielu forach motoryzacyjnych liczni kierowcy polecają 
również preparaty na bazie silikonu – optymalnie dobrane 
zwiększają odporność na czynniki termiczne (nawet do 
-50oC). Efekty ich działania są niezaprzeczalne, ponadto 
tworzą niewidzialną warstwę ochronną zabezpieczającą 
przed osadzaniem się zanieczyszczeń. 
Wiele preparatów nie tylko konserwuje, ale również 
nabłyszcza uszczelki, nadając im nowy wygląd. Zanim 
jednak skorzystamy z takiego środka (najczęściej jest 
to spray), najpierw powinniśmy oczyścić dokładnie 
powierzchnię uszczelki oraz ją osuszyć. Podczas prac 
przyda się także niewielki i chłonny ręcznik, którym 
usuniemy nadmiar preparatu. 
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wnętrze ze stylem

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Pop-art to jeden z  kierunków 
tzw. sztuki masowej, którego 
początki sięgają lat 50. ubiegłe- 

go wieku, ale jego okres szczytowy 
przypada na 60. To styl, jak żaden inny 
zanurzony w codzienności i jej kultu-
rze. Tematem twórczości mogą być 

bohaterowie komiksów czy kreskó-
wek, a  także popularni aktorzy oraz 
odtwarzani przez nich bohaterowie.  
Ekspresja artystów, którym bliski 
był ten nurt w  sztuce, wyrażała się 
nie tylko w  tworzeniu obrazów, ale 
również atrakcyjnych produktów 

reklamowych. Ikony tego stylu zo-
stały także szybko przetworzone 
przez projektantów designu wnę-
trzarskiego – tapety, tkaniny zasło-
nowe czy obiciowe, elementy wy-
posażenia na trwałe zagościły w  na-
szych domach i mieszkaniach. 

POP-ART



1313

Tło dla sztuki 
nowoczesnej

 Biel, czerń i ciepły brąz to kolory podstawowe 
we wnętrzach domu pani Katarzyny. Ich użycie  
jest bardzo konsekwente – nie ma bowiem 
pomieszczeń, w których by się nie pojawiały. 
Pomalowane na biało ściany nigdy się nie znudzą, 
a przy tym doskonale sprawdzają się jako tło dla 
pop-artowych dekoracji.  

 Patrząc na ten pokój widać, jak przeplatają się 
w nim elementy charakterystyczne dla różnych 
stylów. Poza charakterystycznym dla art dèco 
geometrycznym wzorem dywanu, w pokoju goszczą 
przetworzone przez nowoczesne technologie wzory 
typowe dla wnętrz historycznych. W aranżacji 
właścicielka wykorzystała ludwikowski fotel oraz 
pełen przepychu żyrandol. Pani domu sięgnęła 
po „rokokowe” ozdoby, by w efekcie osiągnąć 
zrównoważony eklektyzm. 

 Przysłowiową kropką nad „i” w pop-artowskim 
wnętrzu niech będzie plastikowa lampa lub 
„kryształowy” żyrandol – pani Kasia wykorzystała 
kryształowy. Czerń lampy jest także wynikiem 
konsekwencji aranżacji. Taka jej barwa sprawiła 
również, że nie konkuruje ona z pop-artowskim 
dziełem Roya Lichtensteina.

NA KAŻDĄ KIESZEŃ
Są tacy, którzy twierdzą, że wnętrze 
w stylu pop-art jest kwintesencją ki-
czu. Wiadomo, że o  gustach się nie 
dyskutuje. Natomiast warto zauwa-
żyć, że nie potrzebujemy dużych na-
kładów finansowych, żeby urządzić 
nasze mieszkanie w  tej stylistyce. 
Do aranżacji wnętrz nie potrzebu-
jemy drogich materiałów. Doskonale 
sprawdzą się tutaj elementy plasti-
kowe, tzw. szkło akrylowe, kolorowy 
metal czy sztuczne futro. Walor eko-
nomiczny doceniła również pani Ka-
tarzyna. Stosunkowo niskie koszty 
dodatków w stylu pop-art pozwoliły 
jej zadbać o to, aby w większości po-
mieszczeń znalazły się charaktery-
styczne dla niego motywy graficzne. 

MIKS STYLISTYCZNY
Pani Katarzyna urządza wnętrza swo-
jego domu od lat – jak stwierdza to 
nie kończący się proces. Uwielbia styl 
art  dèco, jednak by nadać mu nieco 
lekkości, zdecydowała się w  niektó-
rych pomieszczeniach na domieszkę 

pop-artu. Wnętrza zostały dobrze za-
planowane, dlatego nie ma w  nich 
miejsca na rozwiązania przypad-
kowe. Ściany we wszystkich pomiesz-
czeniach są utrzymane w tonacji cie-
płej bieli, natomiast podłogi zostały 
wykończone ciemnym drewnem 

POP-ART ODWAŻNIE 
WKROCZYŁ DO 

ARANŻACJI WNĘTRZ. 
JEGO OŻYWCZĄ MOC 

DOCENIAJĄ PRZEDE 
WSZYSTKIM MIŁOŚNICY 
STYLU EKLEKTYCZNEGO, 

A TAKŻE FUSION.
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POP-ART TO WOLNOŚĆ, 
WIĘC NIKT NIE KAŻE NAM 

ŁĄCZYĆ BARW, KSZTAŁTÓW CZY 
KONWENCJI, 

KTÓRE PO PROSTU 
NIE ODPOWIADAJĄ 
TWOIM GUSTOM. 

TAK NAPRAWDĘ WSZYSTKO 
ZALEŻY OD NASZEJ WYOBRAŹNI 

I KREATYWNOŚCI. 

egzotycznym (merbau). Taka baza 
uzupełniona zbyt przewidywalnymi 
i  monotonnymi elementami wypo-
sażenia oraz dekoracjami mogłaby 
dać zbyt nudny efekt. Zaś kolorowe 
akcesoria dekoracyjne inspirowane 
pop-artem nie tylko rozweselają aran-
żację, ale też sprawiają, że jest ona 
znacznie bardziej atrakcyjna.

ALEJA GWIAZD
W  pop-artowym wnętrzu nie może 
brakować przedmiotów z  wizerun-
kami gwiazd kultury masowej, dla-
tego pani domu, a  zarazem autorka 
wnętrz wybrała serię obrazu przed-
stawiającego Marylin Monroe. To 
kopia dzieła znanego artysty two-
rzącego w  tym stylu – Andy’ego 
Warhola. Przedstawia ikonę stylu i le-
gendę kina w dość nietypowym uję-
ciu. Portret został wykonany tech-
niką serigrafii, czyli sitodruku. Cha-
rakterystyczne dla tego stylu, jak 
i  dla malarstwa Warhola przeryso-
wanie kolorów zostało docenione 
wśród największych znawców este-
tyki, a  sam artysta na stałe wpisał 
się w  kanony sztuki. „Pomyślałam, 
że nie może zabraknąć go w  moim 
domu. Umieściłam gwiazdę w  cen-
tralnym punkcie części jadalnianej 
salonu, tak aby natychmiast przy 
wejściu do wnętrza obrazy przycią-
gały uwagę gości” –  mówi pani Ka-
sia. Ukłonem w  stronę eklektyzmu 
jest również „antyczne” popiersie 
zdobiące stół. Udekorowane w korale 
o  soczystych barwach przekształca 
aranżację w kierunku stylu fusion.

TAPETA Z CYTATEM
W  innym pokoju inspiracją aranża-
cyjną była twórczość Roya Lichten-
steina. Pani Katarzyna wybrała fo-
totapetę, kupioną na zamówienie. 
Punktem wyjścia stały się wielkofor-
matowe obrazy, którym bliska była 
forma komiksu. Artystę rozsławiły 
cykle serii Girls czy Mirrrors. Cha-
rakterystyczna kreska oraz zestawie-
nie soczystej, jaskrawej czerwieni 
z czernią podbite rozbielonym różem 
z akcentami żywej żółci oraz błękitu 
budują dynamikę wnętrza, co więcej 
bez tej fototapety gabinet nie miałby 
tak wyrazistego charakteru.

ZASADA KONTRASTU
Niezależnie jednak od tego, jakie 
meble, tkaniny lub dodatki wybie-
rzemy, najważniejsze przy kompo-
nowaniu pop-artowego wnętrza jest 
odpowiednie łączenie kontrastują-
cych ze sobą konwencji, stylów i ko-
lorów. Wystrój ma przykuwać uwagę 
pozorną przypadkowością oraz wra-
żeniem zamierzonego chaosem. 
Wszystko zależy od tego, jak bardzo 
chcemy być konsekwentni w korzy-
staniu z  tego stylu. Czasem wystar-
czy lekki akcent, aby wprowadzić do 
sypialni czy kuchni powiew nowo-
ści. Nie musimy od razu zapełniać 
ścian komiksowymi grafikami. Cho-
dzi przecież o  to, żeby czerpać ra-
dość z dekorowania! „Pop-art to za-
bawa konwencjami i  kolorami oraz 
nieoczywiste eksperymenty – więc 
bawmy się dobrze” –  zachęca pani 
Kasia.



Jak z komiksu, jak z gazety
Komiks przez lata był jednym z istotniejszych 
wyróżników sztuki masowej. Za sprawą pop- 
-artu przekroczył granice papieru 
i awansował do miana kultury wysokiej. 
Podobnie stało się z opakowaniami gumy 
do żucia czy reklamami. Niewątpliwa w tym 
zasługa Roya Lichtensteina. Wszystko 
zaczęło się od bohaterów Disneya. Artysta 
przeniósł na płótno myszkę Miki czy kaczora 
Donalda wprost z historyjek obrazkowych 
dołączanych do gum balonowych. Miłość do 
komiksu sprawiła, że twórca ten poszerzył 
zakres tematyczny swoich dzieł o przeżycia 
ich bohaterów. Do najbardziej znanych 
należy choćby „Tonąca dziewczyna” czy 
„Dziewczyna z piłką”. Krokiem 
dalej było przeniesienie tematyki 
komiksów na ściany w postaci 
tapet i fototapet, dywany, 
zasłony, kubeczki, a nawet meble 
wypoczynkowe. Stosujemy 
je najczęściej w pokojach 
nastolatków, ale można ich użyć 
tak jak bohaterka naszego artykułu 
w pokoju do pracy, kuchni czy 
przedpokoju, którym dodadzą 
charakteru. 

 REKLAMA 
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O WYGODZIE I JAKOŚCI CODZIENNEGO ŻYCIA DECYDUJE NIE TYLKO 
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ – MEBLE, SPRZĘTY AGD – ALE I MATERIAŁY 
WYKOŃCZENIOWE, KTÓRE SĄ BAZĄ DLA ICH WYPOSAŻANIA I WYSTROJU. CZY 
POWINNIŚMY NA NICH ZATEM OSZCZĘDZAĆ? JEŚLI TAK, TO W JAKI SPOSÓB? 

koszty wykończenia

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska, Anna Wojciechowska

Na wykończenie wnętrz za-
wsze można wydać bardzo 
dużo. Sztuką jednak jest ta-

kie urządzenie mieszkań i domów, by 
robiły wrażenie, były ponadczasowe, 
a zarazem nie kosztowały kroci. Wy-
kańczanie to najradośniejszy mo-
ment inwestycji, a zarazem najtrud-

niejszy – zwykle wtedy brakuje pie-
niędzy na materiały i  elementy 
wyposażenia, dlatego często albo de-
cydujemy się na zaciągnięcie kre-
dytu, albo rezygnujemy z  naszych 
marzeń i obniżamy koszty wykończe-
nia. Wówczas popełniamy najwięcej 
błędów. Jak ich uniknąć? Współcze-

sne trendy wnętrzarskie i podążający 
za nimi rynek sprzyjają oszczędnym 
oraz jednocześnie modnym i uniwer-
salnym aranżacjom wnętrz. Często 
na produkty o podobnych właściwo-
ściach funkcjonalnych i bardzo zbli-
żonym designie można wydać bar-
dzo dużo lub nabyć je za niewielkie 

TNIEMY
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pieniądze. Będzie to możliwe, jeżeli 
starannie przygotujemy się do tego 
etapu prac dużo wcześniej. 

PRZEMYŚLANE WYBORY 
Decyzje dotyczące zastosowania  tych 
samych materiałów w  różnych wnę-
trzach mogą również znacząco wpły-
nąć na nasze wydatki. Użycie tylko 
jednego na dużych przestrzeniach 
posadzek nie tylko ułatwia wybór 
i zakupy, ale też obniża koszty, jest to 
możliwe np. dzięki minimalizacji od-
padów. Co więcej, można zastosować 
te same okładziny na ścianach i po-
sadzkach. Taką optymalizację osią-
gniemy dzięki wysokim parame-
trom technicznym materiałów oraz 
ich uniwersalnej estetyce. Doskonale 
to widać choćby na przykładzie pły-
tek ceramicznych, które dzisiaj per-
fekcyjnie odtwarzają drewno czy ka-
mień. Wiele możliwości otwiera rów-
nież zastosowanie drewna egzotycz-
nego. Niektóre gatunki doskonale 
sprawdzą się nawet w  warunkach 
ekstremalnych – tam, gdzie są nara-
żone na wilgoć (kuchnia, łazienka) 
lub na zadrapania czy zarysowania 
(hol, przedsionek). Takie rozwiąza-
nia również ograniczają wybór fa-
chowców tylko do jednej specjalno-

ści oraz oszczędzają czas. Innym spo-
sobem na obniżenie kosztów wykoń-
czenia jest rezygnacja z  materiałów 
droższych lub o  wyższych parame-
trach technicznych czy też oryginal-
nych walorach estetycznych w miej-
scach, gdzie takie cechy są zbędne. 
W  łazience lub kuchni gospodarczej 

usytuowanej w  piwnicy nie ma po-
trzeby inwestować np. w drogie okła-
dziny ceramiczne czy kamienne oraz 
kosztowne elementy wyposażenia. 
W sypialni zamiast posadzki z drew- 
na egzotycznego wybierzmy deski 
sosnowe, panele drewniane czy lami- 
nowane lub wykładzinę dywanową. 

Posadzka 
na lata – trwała 
i odnawialna baza
Podłoga jest tym elementem 
wnętrz, którego wykończenie 
wpływa znacząco na 
nasze finanse. Ze względu 
na dużą powierzchnię 
często próbujemy na niej 
zaoszczędzić, wybierając 
tańsze materiały posadzkowe, 
których odnowienie nie jest 
możliwe. Taka okładzina 
prędzej czy później będzie 
wymagała wymiany, a to 
wiąże się nie tylko z kosztami 
materiałów, ale też robocizny, 
oraz dezorganizacją życia 
rodzinnego. Dlatego 
najlepszym wyborem 
są naturalne materiały 
odnawialne, które mają 
uniwersalną estetykę, zawsze 
niepowtarzalną, a przy tym 
ich odnowienie będzie zawsze 
mniej kosztowne niż ułożenie 
nowej posadzki. 
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DOBRY EFEKT, 
ALE NA KRÓTKO
O  wyborze materiałów decyduje 
również okres, w jakim zamierzamy 
użytkować mieszkanie lub dom. Je-
śli jest to nasza pierwsza kawalerka 
i planujemy w niedalekiej przyszło-
ści przeprowadzkę do większego 
lokum oraz sprzedaż naszego ma-
łego M, racjonalnym wyborem bę-
dzie zastosowanie tańszych i często 
mniej trwałych materiałów wykoń-
czeniowych oraz stałych elementów 
wyposażenia.
Dzisiaj do dyspozycji mamy wiele 
atrakcyjnych estetycznie produk-
tów i sposobów wykończenia wnętrz. 
Pozwalają one uzyskać interesu-
jący, a przy tym niezbyt kosztowny 
efekt. Do takich sztandarowych 
rozwiązań należą panele lamino-
wane czy wykładziny elastyczne 
oraz dywanowe. Ich wzornictwo za-
skakuje oryginalnością i świeżością 
designu, często odmienną od typo-
wych wzorów drewna czy kamie-
nia. Przyjazne kieszeni są również 
farby dające okazję do stworzenia 

ciekawych aranżacji kolorystycz-
nych oraz strukturalnych. Możliwo-
ści jest znacznie więcej, bądźmy od-
ważni! Nie bójmy się choćby uży-
cia płyt drewnopochodnych, takich 
jak OSB lub meblowych, czy wy-
kładzin elastycznych, np. kauczu-
kowych, w roli okładzin ściennych, 
które z powodzeniem zamontujemy 
samodzielnie. Inwestycja w  trwałe 
kosztowne materiały w  takim lo-
kalu nigdy się bowiem nie zwróci 
–  ani w  przypadku jego sprzedaży, 
ani wtedy, gdy zdecydujemy się na 
wynajęcie mieszkania.

ŁATWE DO ZMIANY
Zafascynowani modnymi rozwiąza-
niami często decydujemy się na ich 
zastosowanie w  naszym lokum. Jak 
jednak wiemy moda przemija i  po 
paru latach możemy być znużeni bar-
dziej wyrazistymi elementami wy-
kończenia, np. tynkami struktural-
nymi – szczególnie tymi w  odważ-
nej kolorystyce użytymi na dużych 
płaszczyznach. Podobnie możemy 
być zmęczeni płytkami ceramicz-
nymi w  intensywnych kolorach czy 
wzorzystymi tapetami. Ich wymia- 
na wiąże się często z  poniesieniem 

  Kluczem do oszczędnego 
malowania jest użycie nie tyle 
taniej farby, ile zakup dobrze 
kryjącej, która często jest droższa. 
Nie patrzmy zatem ile kosztuje 
litr farby, ale czy jest ona dobrze 
kryjąca. Dobra oznacza także 
odporność na plamy i zabrudzenia 
oraz wytrzymałość na zmywanie 
i szorowanie. Taka inwestycja 
zwraca się wielokrotnie! Za każdym 
razem, gdy na ścianie pojawi się 
zabrudzenie.  

 Użycie gruntu zmniejsza 
chłonność ścian oraz poprawia 
przyczepność podłoża. Dzięki 
jego zastosowaniu (jest znacznie 
tańszy niż farba) zużyjemy mniej 
farby, gdyż ta łatwiej, skuteczniej 

i bardziej równomiernie pokryje 
zagruntowane powierzchnie.

  Mimo że najbardziej wydajną 
metodą malowania jest metoda 
natryskowa, najlepszy jest 
odpowiedni pędzel i wałek. Im 
gładsza jest powierzchnia ścian 
oraz im krótsze włosie wałka, tym 
mniej farby zużyjemy. Lepiej jest 
właściwie dostosować parametry 
narzędzi w zależności od rodzaju 
farby i powierzchni tynku, niż 
ryzykować z rozcieńczaniem 
farb. Rozrzedzona farba staje się 
mniej kryjąca lub zmienia odcień 
i w celu uzyskania oczekiwanego 
efektu trzeba malować ścianę 
wielokrotnie, a niekiedy powtórzyć 
zakupy.

Racjonalne malowanie 
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wysokich kosztów – w przypadku pły-
tek konieczne jest ich skucie i odpo-
wiednie przygotowanie ścian do po-
łożenia innej okładziny. Kosztowne 
i czasochłonne może być też odnowie-
nie ścian po usunięciu tynku struk-
turalnego czy niektórych rodzajów 
tapet i paneli ściennych. Z  rozwagą 
podchodźmy też do montowania pod-
wieszanych sufitów, szczególnie tych 
o rozbudowanej formie – ich koszt jest 
wcale nie mały, także demontaż bę-
dzie wiązał się z wydatkami. 

UWAGA NA TANIE 
MATERIAŁY I NARZĘDZIA
Wiele osób, chcąc zaoszczędzić na 
wykańczaniu mieszkania lub domu, 
sięga po materiały z najniższej półki 
– najtańsze farby, płytki, panele... Kie-
rując się kryterium ceny, owszem mo-
żemy ponieść niższe koszty, ale tak 
naprawdę nie aż tak niskie, jak nam 
się na początku wydaje. Do niektó-
rych materiałów, np. okładzin ścien-
nych i  posadzkowych musimy bo-
wiem doliczyć koszt niezbędnej che-
mii – klejów, zapraw do fugowania czy 
lakierów, a ich cena będzie taka sama 
niezależnie od tego, czy kupimy, tań-
sze czy droższe płytki lub parkiet. Po-
dobnie będzie z  wyceną robocizny 
–  dzisiaj rzadko kiedy już spotkamy 
się z podejściem glazurników czy par-
kieciarzy uzależniającym koszt swojej 
usługi od kosztu materiału. W efekcie 
różnica w cenie wykończenia nie bę-

dzie tak duża, jak wtedy gdybyśmy 
kupili droższy materiał. Jest ona tym 
mniejsza, im mniejszą mamy płasz-
czyznę do wykończenia. Nie opłaca 

się choćby zanadto oszczędzać na 
okładzinach posadzkowych do ma-
łego przedpokoju. Warto tu zainwe-
stować w materiał o wysokich para-
metrach technicznych i walorach wi-
zualnych – strefa wejścia jest to prze-
cież wizytówka domu. Ponadto tanie 
materiały często, choć nie zawsze, są 
gorszej jakości, co skróci okres ich 
użykowania. 

UNIKAJMY KIEPSKICH 
IMITACJI 
Kiedy poszukujemy oszczędności, 
często rezygnujemy z materiałów 

Kupując stałe elementy wyposażenia, prześledźmy ofertę składów 
budowlanych – można w nich bowiem nabyć wiele produktów w niższej 
cenie niż te same dostępne w specjalistycznych sklepach.

Zakup stałych elementów wyposażenia wymaga rozwagi. Ich 
demontaż wiąże się nie tylko z kosztami, ale często prowadzi 
również do dewastacji pomieszczenia.

WYBIERAJMY PRODUKTY 
O NEUTRALNYCH LUB 
PONADCZASOWYCH 

WZORACH. SĄ 
PODATNE NA ZMIANY 

ARANŻACYJNE I RZADKO 
KIEDY BUDZĄ ZNUŻENIE.
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wykończeniowych wykonanch z na-
turalnych surowców, np. okładzin 
z kamienia naturalnego, sięgając po 
ich tańsze imitacje. Samo zjawisko 
odtwarzania wzorów oraz  faktur in-
nych materiałów jest bardzo twór-
cze i  często przynosi bardzo dobry 
efekt. W porównaniu do pierwowzo-
rów uzyskujemy produkty, które są 
niejednokrotnie trwalsze, a także ła-
twiejsze w montażu, a podczas eks-
ploatacji nie zmieniające swoich wa-
lorów użytkowych czy estetycznych. 
Współczesny rynek dostarcza wiele 
pozytywnych przykładów. Należą 
do nich choćby wysokiej jakości ta-
pety naśladujące tkaniny czy też wy-
sokiej jakości panele laminowane 
inspirowane posadzkami drewnia-
nymi. Jednak często, chcąc wzbo-
gacić aranżację wnętrza, a  zarazem 
zrobić to tanim kosztem, decydu-
jemy się na zakup materiałów od-
twarzających wymarzoną okładzinę 
niestety w sposób niedoskonały. Na-
leży do nich wiele materiałów pod-
łogowych oraz ściennych, na któ-
rych montaż trzeba poświęcić wiele 
czasu, a to znacznie podraża koszty 
wykończenia. Ich minusem jest też 
szybko przemijająca, często sche-
matyczna estetyka, co jest wyni-
kiem niskiej jakości tych produk-
tów. W efekcie po kilku latach decy-
dujemy się na ich usunięcie, a więc 
kolejne wydatki.  

MNIEJ ZNACZY TANIEJ 
I LEPIEJ
Równie ważnym aspektem, który 
przekłada się na koszty jest ilość zu-
żytego materiału. Najłatwiej to sobie 
uzmysłowić na przykładzie okładzin 
kuchennych i łazienkowych. W prze-
szłości za wzorcowe uważalismy 
wnętrza, których całe powierzchnie 
ścian, szczególnie łazienek, wykoń-
czone były płytkami ceramicznymi. 
Często wbogaconymi elementami 
dekoracyjnymi w postaci szlaczków, 
insertów lub dekorów – to one zda-
niem wielu inwestorów podnosiły 
prestiż pomieszczenia. W  tym przy-
padku moda sprzyja oszczędności. 
Dzisiaj na topie są wnętrza, w  któ-
rych tego typu elementy stosujemy 
bardzo oszczędnie. Użyte w  mniej-
szej ilości płytki doskonale spełnią 
swoją funkcję ochronną. Wystarczy 
zastosować je wyłącznie w  strefach 
mokrych, czyli tam, gdzie ściany są 
narażone na zachlapanie, a  tym sa-
mym destrukcyjną wilgoć. Zapro-
jektujmy je więc jedynie na ścianach 
wokół umywalki, nad brodzikiem 
oraz wanną. Takie użycie materiału 
nie tylko obniży koszty lub umożliwi 
zakup płytek lepszej jakości i o cie-
kawszym wzornictwie, ale też sprzyja 
zaplanowaniu oryginalnej, niepo-
wtarzalnej aranżacji ścian. Z  umia-
rem stosujmy je także w kuchni. Za-
stanówmy się – może warto ułożyć je 
jedynie nad zlewozmywakiem oraz 
płytą kuchenną, a nie w całym pasie 
między szafkami?
Jeśli zdecydujemy się pokryć płyt-
kami wszystkie ściany, obniżmy 
ich wysokość. Punktem granicz-
nym może być np. górna krawędź 
drzwi. Pamiętajmy, że taka okła-
dzina sięgająca sufitu może bowiem 
nie tylko podnosić koszty wykoń-
czenia, ale też działa na wnętrze ła-
zienki (zazwyczaj niezbyt dużej) bar-
dzo przytłaczająco.

EKONOMICZNE 
OŚWIETLENIE
Mimo że coraz bardziej doceniamy 
rolę światła sztucznego w kreowaniu 
wnętrz, to nadal oświetlenie bywa 
traktowane po macoszemu. Nie-
słusznie, bowiem właściwe rozmiesz-
czenie źródeł światła oraz dobór 
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odpowiednich opraw może przesą-
dzić o  estetycznym odbiorze wnę-
trza. Ma też niebagatelny wpływ 
na nasze samopoczucie i  zdrowie. 
Przede wszystkim ważne jest zapla-
nowanie odpowiedniej liczby punk-
tów świetlnych, ich rozmieszcze-
nie oraz dobór opraw w powiązaniu 
z  aranżacją wnętrz. Jeżeli zgodnie 
z nowymi trendami odchodzimy od 
centralnego światła ogólnego i  de-
cydujemy się na górne oświetle-
nie  aneksów, konieczne jest ich pre-
cyjne zaplanowanie. Każda zmiana 
w  takiej koncepcji aranżacyjnej po-
ciąga za sobą drogą przeróbkę. Bę-
dzie się ona bowiem wiązała z  ko-
niecznością przeniesienia punktu 
świetlnego. Dlatego jednak najbez-
pieczniejszym rozwiązaniem jest 
centralne usytuowanie oświetlenia 
ogólnego na suficie. 
Często zapominamy również, że wy-
bór opraw oświetleniowych wiąże się 
nie tylko z kosztami ich zakupu, ale 
również dotyczy późniejszej eksplo-
atacji. Modne wieloramienne żyran-
dole, kandelabry i plafoniery wyma-
gają użycia kilku, a nawet kilkuna-
stu źródeł światła, co pociąga za sobą 
wyższe koszty energii elektrycznej, 
a  także podnosi koszt zakupu źró-
deł światła. Niekiedy też oprawy, 
które wybraliśmy do naszego lokum 
wymagają określonego typu źródła 
światła. To może w  znacznym stop-
niu ograniczać jego zakup, np. tylko 
u  jednego producenta, a  to również 
często ma wpływ na koszty użytko-
wania lampy. 

 W domach i mieszkaniach 
dwukondygnacyjnych nie 
ominie nas także zaplanowanie 
schodów. Możemy już na etapie 
budowy wykonać konstrukcję 
żelbetową, którą wykończymy 
później. Takie schody są 
wygodne podczas budowy 
domu, ułatwiają bowiem 
transport materiałów oraz 
komunikację. Jednak często 
decydujemy się na montaż 
schodów gotowych, które są 
znacznie tańsze, szczególnie jeśli 
pokusimy się o ich samodzielną 
instalację. Wielu domorosłych 
majsterkowiczów dzięki 
dołączanym instrukcjom może 
sobie dobrze z nią poradzić. 

 Schody gotowe najczęściej 
wykonuje się z drewna lub 
metalu. Drewniane oferowane 
są zarówno z rodzimych 
gatunków – najczęściej jest to 
dąb lub sosna, a także zawsze 
droższych egzotycznych. 
Metalowe to najczęściej stalowe 
lub aluminiowe wykończone 
farbą albo lakierem. Mogą 
być pełne lub ażurowe. To 
drugie rozwiązanie wiąże się 
z brakiem podstopnic i może 
zaburzać u niektórych osób 
poczucie bezpieczeństwa. 
Atutem konstrukcji drewnianej 
lub metalowej jest bogactwo 
kształtów, ograniczone 
w przypadku schodów 
żelbetowych.

Ekonomia schodów 

DRZWI TO TAKŻE NIEMAŁY 
WYDATEK, DLATEGO 

WARTO PRZEMYŚLEĆ ICH 
KONCEPCJĘ, TAK BY BYŁA 

SPÓJNA. 
DO WNĘTRZ MAŁO 

WIDOCZNYCH WARTO 
WYBRAĆ TAŃSZE. 

ELEMENTEM WIĄŻĄCYM 
WSZYSTKIE MOŻE 

BYĆ KOLOR, KSZTAŁT 
PŁYCIN CZY MOTYW 

DEKORACYJNY.

Wydatki na oświetlenie możemy też 
obniżyć, jeśli zrezygnujemy z instala-
cji źródeł światła w stałych konstruk-
cjach montowanych na ścianach lub 
sufitach – panelach i ekranach świetl-
nych. Zazwyczaj ich zaprojektowanie 
oraz wykonanie nie należy do tanich.  

STAŁE ELEMENTY 
WYPOSAŻENIA 
Z  rozwagą powinniśmy też podcho-
dzić do wyboru sprzętów łazienko-
wych i  kuchennych oraz mebli ku-
chennych i  szaf. Montujemy je na 
stałe, a więc na lata, a od ich funkcjo-
nalności zależy jakość oraz wygoda 
naszego codziennego życia. 
Także ich wymiana przysparza kło-
potów i  kosztów. Wanna, umywalka, 
sedes czy brodzik nie tylko wyma-
gają fachowego osadzenia, ale też 
ich demontaż wiążący się z wymianą 
może powodować uszkodzenie pod-
łogi lub ścian łazienki, co generuje 
kolejne koszty. 
Przemyślenia wymaga także wyko-
nanie na zamówienie szafek kuchen-
nych oraz szaf typu garderoba. Są 
one prawie zawsze droższe od me-
bli gotowych, które występują często 
w wariantach umożliwiających stwo-
rzenie zestawu zabudowującego na-
szą kuchnię. W  wyborze tego typu 
sprzętów również kierujmy się po-
nadczasowym wzornictwem – prze-
trwa niejedną modę!
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KUCHNIA BEZ GARNKÓW, CZAJNIKA 
CZY DESKI DO KROJENIA NIE 
FUNKCJONUJE. LISTA POTRZEB JEST 
DŁUŻSZA, A ZAZWYCZAJ NA JEJ 
WYPOSAŻENIE BRAKUJE JUŻ FUNDUSZY. 
JAK ROZSĄDNIE ZAGOSPODAROWAĆ 
PIERWSZĄ KUCHNIĘ?

– pierwsze wybory

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

KUCHNIA

Niezależnie od tego, czy gotowanie oznacza dla nas 
styl życia, czy też po prostu jest koniecznością, nie-
zbędne jest wyposażenie kuchni w minimum sprzę-

tów. Dla niektórych jest to jedynie zakup czajnika, kubków 
i kilku talerzy, inni nie wyobrażają sobie gotowania bez blen-
dera, rozbudowanego zestawu garnków czy kilku patelni. 
Jednak niezależnie od tego, jaka „filozofia” przygotowania 
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jedzenia jest nam bliska, nie róbmy 
zakupów chaotycznie – warto opra-
cować kuchenny must have, który 
sprawi, że to co kupimy do pierwszej 
kuchni, będzie nam służyć przez lata. 
Zakup dobrych jakościowo garnków 
czy czajnika nie oznacza wcale, że 
musimy sięgać po produkty bardzo 
drogie, wystarczy tylko kierować się 
ich właściwościami oraz ponadczaso-
wym wzornictwem. Dopasujmy nasz 
niezbędnik do swoich potrzeb, a  nie 
promowanych przez reklamy czy ce-
lebrytów trendów. Owszem, dla tych, 
którzy nie wyobrażają sobie rozpo-
częcia dnia bez aromatycznej kawy, 
w domu musi się znaleźć ekspres do 
jej przyrządzania, ale miłośnikom 
herbaty czy świeżych soków będzie on 
po prostu zawadzać, aż w końcu trafi 
w głąb szafki lub do kuchni koleżanki. 

NIEZBĘDNE 
DO GOTOWANIA
Nawet jeśli nie przyrządzamy kilka 
razy w  tygodniu pożywnej zupy czy 
bigosu, to jednak w kuchni powinny 
się znaleźć garnki o  zróżnicowa-
nej wielkości. Niezbędne minimum 
to trzy. W  niewielkim, np. rondelku, 
ugotujemy mleko. Średniej wielkości 
przyda się, gdy będziemy mieli ochotę 
na ryż lub ziemniaki i wreszcie duży 
4-5-litrowy jest idealny do przyrzą-
dzenia świątecznej kapusty czy ugo-
towania makaronu. Przy ich wyborze 
także przyjrzyjmy się naszym potrze-
bom – i ewentualnie poszerzmy nasz 
zestaw, np. miłośnicy szparagów po-
winni zaopatrzyć się w wysoki garnek 
idealny do ich gotowania. Niezależnie 

od liczby garnków i ich kształtu oraz 
wielkości optymalny będzie zakup 
produktów wykonanych ze stali nie-
rdzewnej. To zazwyczaj modele o po-
nadczasowym designie, które nawet 
po latach będą pasować do zmienio-
nej aranżacji kuchni. Stalowe garnki 
używamy zarówno na płycie gazowej, 
elektrycznej czy indukcyjnej. Jeśli 
więc z czasem wymienimy kuchenkę, 
nie musimy zrezygnować z  ich wy-
korzystania. Wybierając je, zwróćmy 
uwagę na kształt i grubość dna. To od 
niego w  dużym stopniu zależy trwa-
łość naczynia oraz czas i komfort go-
towania. Powinno być ono płaskie, 
wówczas przylega  dobrze do płyty ku-
chennej i potrawa szybciej się gotuje, 
dzięki czemu nie tylko zużywamy 
mniej energii, ale też przyrządzane 
danie nie traci cennych składników. 

Grube, najlepiej wielowarstwowe 
dno sprawia, że garnek zdecydowa-
nie szybciej się nagrzewa oraz dłużej 
trzyma ciepło. Zwróćmy też uwagę 
na to, czy wybrane przez nas garnki 
można myć w zmywarce – to ułatwie-
nie oszczędzające wodę i  nasz czas. 
Podczas gotowania docenimy rów-
nież uchwyty, które nie będą prze-
wodziły ciepła. Warto też sięgnąć po 
garnki odporne na wysoką tempera-
turę, wówczas będzie można ich uży-
wać również  w piekarniku. 

WIELOFUNKCYJNA PATELNIA
Do dyspozycji mamy wiele rodzajów 
patelni, poza uniwersalną, także gril-
lową, do naleśników, smażenia ja-
jek czy też placuszków. Miłośnicy 
kuchni azjatyckiej powinni też pomy-
śleć o woku, czyli głębokiej patelni 

JEŚLI LUBIMY ZAPIEKANKI, 
A TAKŻE PIECZEMY LUB 

DUSIMY MIĘSO W PIEKARNIKU, 
KONIECZNE JEST NACZYNIE 
ŻAROODPORNE. MOŻE BYĆ 

SZKLANE, CERAMICZNE, 
ŻELIWNE, EMALIOWANE. 

WYBIERZMY MODEL 
Z FUNKCJONALNĄ 

PRZYKRYWKĄ. MUSI BYĆ 
TEŻ PORĘCZNE, TAK ABY 

Z ŁATWOŚCIĄ MOŻNA BYŁO 
WYJĄĆ JE, GDY BĘDZIE 

GORĄCE. 
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ze specjalnie wyprofilowanym dnem. 
Jednak na początek najwygodniej 
mieć dwie patelnie uniwersalne – nie-
wielką o  średnicy kilkunastu centy-
metrów oraz dużą, np. 30-centyme-
trową. Rozwiązaniem kompromiso-
wym będzie jedna 20-25-centyme-
trowa. Sprawdzi się, gdy rodzina jest 
niewielka i  nie serwujemy jedze-
nia gościom. Jedna patelnia oznacza, 
że będziemy z  niej często korzystać, 
a więc narazimy ją na szybsze zużycie. 
Może służyć nie tylko do przyrządza-
nia jajecznicy, to na niej usmażymy 
mięso, naleśniki czy przygotujemy 
sos do spaghetti oraz risotto. Modele 

uniwersalne wykonuje się z  różnych 
materiałów: stali, miedzi, szkła. Li-
czy się też powłoka, jaką patelnia zo-
stała wykończona. Do sprawdzonych 
i  chętnie stosowanych należą teflo-
nowe oraz ceramiczne. Do ich dna nie 
przywierają smażone potrawy, także 
ich mycie nie jest uciążliwe – unik-
niemy szorowania. Ich minusem jest 
łatwość z jaką powłokę można uszko-
dzić metalowym sztućcem lub ło-
patką, dlatego decydując się na tego 
typu model, trzeba zaopatrzyć się 
w drewniane lub silikonowe akceso-
ria kuchenne. Takiego specjalnego 
traktowania nie wymaga patelnia 

z  powłoką kamienną, np. granitową. 
Nie ulega ona zarysowaniom, nawet 
gdy podczas smażenia będziemy po-
sługiwali się metalową łopatką lub 
widelcem. Często tak wykończone pa-
telnie mają nawet 5-letnią gwarancję. 
Nie można ich jednak przegrzewać, 
dlatego najlepiej wybrać produkt ze 
wskaźnikiem temperatury. Na po-
włokę może też destrukcyjnie wpły-
wać nagła różnica temperatur, dla-
tego przed myciem należy poczekać 
aż patelnia ostygnie. Do wyrobów na 
całe życie zalicza się patelnie żeliwne,  
które utrzymują długo ciepło i można 
je stosować na wszelkiego typu ku-
chenkach i płytach kuchennych.

CZAJNIK – ELEKTRYCZNY 
CZY TRADYCYJNY
Nawet zagorzali przeciwnicy goto-
wania mają go w  domu. Zazwyczaj 
wodę zagotowujemy w czajniku elek-
trycznym lub też tradycyjnym usta-
wionym na płycie grzewczej – nadal 
najczęściej gazowej. Czajniki elek-
tryczne są najlepszym rozwiązaniem 
dla osób, które nie mają czasu lub nie 
lubią czekać. Woda zagotuje się bo-
wiem w  nich znacznie szybciej niż 
w  tradycyjny sposób. Ci, którym po-
śpiech jest obcy, powinni jednak wy-
brać rozwiązanie znane od wieków. 
Wprawdzie woda w  czajniku elek-
trycznym gotuje się około dwóch razy 
krócej, jednak jest to sposób przygo-
towania wrzątku znacznie kosztow-
niejszy (blisko trzykrotnie) niż przy 
użyciu tradycyjnych płyt grzewczych. 
Gotowanie na gazie jest również tań-

sze niż wykorzystanie 
płyty indukcyjnej. 
Pojemność czaj-
nika należy dosto-

sować do liczby do-
mowników. Mały model 

mieszczący 0,4 1 powinien 
wystarczyć singlowi, 
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w  rodzinie 4-5-osobowej sprawdzi 
się czajnik 1,7-2 l. Z  łatwością wy-
bierzemy zarówno elektryczny, jak 
i  przeznaczony do kuchenek i  płyt 
grzewczych dopasowany do aranżacji 
wnętrza. Na ich odbiór wpływ ma ma-
teriał z jakiego zostały wykonane. Do 
dyspozycji mamy modele z  miedzi, 
żeliwa, szkła, jednak najczęściej są 
ze stali. Dużym powodzeniem cieszą 
się te pokrywane emaliami. Bardzo 
atrakcyjne są modele vintage inspiro-
wane wzornictwem z przeszłości. 
Wybierając czajnik elektryczny, warto 
sięgnąć po wyroby wyposażone w fil-
try zapewniające odpowiednią czy-
stość i  zapach wody –  mogą być ny-
lonowe, ze stali szlachetnej lub wę-
glowe. Dobrym wyborem będzie elek-
tryczny z teflonowym dnem, pozwala 
zagotować mniejszą ilość wody niż 
ten z  grzałką. Teflonowa płyta zapo-
biega osadzaniu się kamienia, któ-
rego obecność sprawia, że gotowanie 
wody się wydłuża. Znaczenie ma też 

jego moc. Im jest większa, tym więk-
sze będzie zużycie prądu, ale też woda 
szybciej się zagotuje. Optymalny bę-
dzie czajnik o mocy około 2000 W. 
Szczególnej uwagi, tak jak w  przy-
padku innych naczyń, wymaga wy-
bór czajnika do stosowania na pły-
cie indukcyjnej. Nie sprawdzą się 
produkty z  wypukłym dnem czy na 
nóżkach. Powinien być on wykonany 
z  materiału, którego dno przyciąga 
magnes, może to być stal lub żelazo. 
Sprawdźmy, czy naczynie jest ozna-
czone symbolem zwoju, który infor-
muje nas o  możliwości stosowania 
go na takich kuchenkach. Na tego 
typu płytę odpowiednie są czajniki 
szklane, aluminiowe, ze stali nie-
rdzewnej oraz ceramiczne.

WAŻNE DROBIAZGI
Kuchenne życie nie obejdzie się bez 
deski do krojenia. Warto kupić dwie 
i  jedną przeznaczyć do obróbki ryb 
oraz mięsa, a drugą do krojenia po-

zostałych produktów. Najlepiej, by 
były na tyle duże, żeby można było 
na nich wygodnie pokroić duży ka-
wałek mięsa, bochenek chleba czy 
główkę kapusty. Drewniane są po-
nadczasowe i  pasują do każdej 
kuchni, poza tym dobrze chłoną za-
pachy i  nie przebarwiają się. Jed-
nak nie należy ich myć w zmywarce. 
By utrzymać deski w dobrej kondy-
cji, powinniśmy je co jakiś czas im-
pregnować olejem spożywczym, a po 
użyciu, mimo że drewno ma natu-
ralne właściwości antybakteryjne, 
umyć i  wytrzeć do sucha. Najlepiej 
kroić na nich produkty suche. Bar-
dzie odporne, a do złudzenia je przy-
pominające są wykonane z bambusa. 
Modele z tworzyw sztucznych można 
myć w  zmywarce, jednak trudno je 
ochronić przed nacięciami, które są 
widoczne i  deska szybko traci wa-
lory estetyczne. Dużym powodze-
niem cieszą się wyroby szklane, mar-
murowe lub ceramiczne. Są trwałe, 
można je myć w  zmywarce, jednak 
podczas krojenia bardzo szybko nisz-
czą się na nich noże. Tych ostatnich 
powinno być w  kuchni kilka: mały 
do obierania, większy do krojenia 
warzyw i duży do mięsa. Wybierzmy 
te wysokiej jakości – dobre noże wy-
starczą na całe życie! W  kuchni nie 
może też zabraknąć durszlaka, kom-
pletu misek, tarki czy młynka do 
pieprzu (świeżo mielony to zupełnie 
inna jakość niż mielony z  torebki). 
Także otwieracz do konserw należy 
zaliczyć do kuchennego niezbęd-
nika. Wybierzmy taki, by po jego 
użyciu zarówno brzegi wieczka, jak 
i puszki nie były ostre.
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ZASTAWA NA DOBRY POCZĄTEK
Komplet na lata
Zakup serwisu obiadowego to zazwyczaj wydatek 
kilkuset złotowy, dlatego często decydujemy 
się na jego stopniowe kompletowanie. Dzisiaj 
możemy to zrobić bez problemów. W wielu 
sklepach są dostępne talerze – zarówno 
obiadowe (plaskie i głębokie), deserowe, jak 
i śniadaniowe z tej samej linii wzorniczej. Na 
tym nie koniec – do dyspozycji mamy również 
wykonane z takim samym wzorem, ale różnej 
wielkości, kubeczki czy miski. Na sztuki 
sprzedawane są także dzbanki, mleczniki, a także 
czajniki. Można więc kompletować zastawę 
sukcesywnie, w miarę przypływu gotówki. 
Pamiętajmy, by tworzony przez nas w ten sposób 
serwis był spójny kolorystycznie lub wzorniczo. 
Dobrą bazę daje wybór bieli – jest zawsze modna 
i wszystko do niej pasuje.

Wielofunkcyjne miseczki
Małe, większe i całkiem duże są koniecznym elementem 
wyposażenia każdej kuchni. Wykorzystujemy je do 
przyrządzania sałatek czy ciast. W miskach trzymamy owoce 
oraz niektóre warzywa. Te niewielkie idealnie sprawdzają się 
podczas śniadań, serwujemy w nich również gęste zupy-kremy. 
Ale zakres stosowania misek może być znacznie szerszy. 
Wszystko zależy od ich formy oraz materiału z jakiego zostały 
wykonane. Do bardzo funkcjonalnych należą te z materiałów 
żaroodpornych. Możemy je wykorzystywać również do 
pieczenia. 
Niedrogie i wielofunkcyjne są także produkty z tworzyw 
sztucznych. Są lekkie, występują w ciekawej kolorystyce, można 
z nich korzystać także w kuchence mikrofalowej. Warto sięgać 
po produkty, które można myć w zmywarce.

Filiżanki jak po babci
Chociaż nie jest to produkt pierwszej potrzeby, to jednak warto 
mieć wśród elementów zastawy kilka filiżanek. Są nie tylko 
przydatne, gdy chcemy nadać spotkaniu odpowiednią rangę, 
ale też picie z nich napojów to prawdziwa przyjemność. Zakup 
całego kompletu może być kosztowny, a efekt estetyczny 
nie zawsze współmierny w stosunku do wydanych na ten cel 
pieniędzy. Dlatego raczej pomyślmy o sukcesywnym tworzeniu  
naszej kolekcji filiżanek. Jej gromadzenie warto rozpocząć od 
przeglądu zapasów rodzinnych – może ktoś z bliskich przekaże 
nam coś ze swoich zasobów? Jeżeli nie, to rozejrzyjmy się 
w sklepach z porcelaną – pojedyncze egzemplarze można 
niekiedy kupić taniej.

W jednej gamie
Picie herbaty, kawy czy mających coraz więcej 
amatorów ziółek wymaga odpowiedniej oprawy. Na 
początek warto się zaopatrzyć w kilka kubeczków. 
Wybór ich kształtu to sprawa bardzo indywidualna. 
Licznych zwolenników mają te w formie ściętego 
stożka, czyli wąskie u dołu i szerokie u góry. Kształt 
kubeczka jest istotny, jeśli lubimy grzać dłonie o ścianki 
naczynia lub sączyć napój np. przy czytaniu. W wąskich 
i wysokich wykonanych z cienkiej porcelany, herbata 
lub kawa nie tylko dłużej utrzymają ciepło, ale też 
będą lepiej smakować. Jeśli lubimy komplety, kupmy 
ich więcej niż potrzebujemy. Kubeczki niestety lubią 
się wybijają! A może zamiast 6 czy 8 takich samych 
wybierzmy każdy inny – elementem łączącym będzie 
np. kolor wiodący.
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Przez okna może uciekać nawet 25% ciepła 
z  wnętrza domu. Dlatego też zanim nastaną 
prawdziwe mrozy, sprawdźmy i w miarę możli-

wości zlikwidujmy przyczynę przewiewów. Może być 
ich kilka i nie zawsze jest to wina montażysty. Za-
cznijmy od skontrolowania, czy okna się nie wypa-
czyły. Pomiaru dokonujemy za pomocą poziomnicy. 
Gdy krzywizna ramiaka długości lub szerokości 
okna jest mniejsza niż 3 mm na 1 m, możemy spró-
bować ograniczyć skutki wypaczeń regulując do-
cisk skrzydła do ościeżnicy i wkładając odpowiednie 
uszczelki. W przeciwnym przypadku, niestety, okna 
najlepiej wymienić.

ZATRZYMAĆ
ABY ZIMĄ ZAPOBIEC UCIĄŻLIWYM PRZEWIEWOM I KOSZTOWNEJ UCIECZCE CIEPŁA, 
WARTO UWAŻNIEJ PRZYJRZEĆ SIĘ OKNOM. NAWET STOSUNKOWO NIEDAWNO 
ZAMONTOWANE PRZESZKLENIA MOGĄ BYĆ NIESZCZELNE.

chłód przed oknem
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MOCNY DOCISK
Zmiany temperatury powodują roz-
szerzenie i  kurczenie się materiału, 
z  którego wykonane jest okno, a  to 
może z  kolei skutkować „odsunię-
ciem się” skrzydła od ramy. Jeśli 
okna montowaliśmy niedawno, to 
prawdopodobnie wyposażone są one 
w  okucia obwiedniowe, umożliwia-
jące kilkumilimetrowe podniesienie 
lub przesunięcie skrzydła. Pozwa-
lają również na zwiększenie docisku 
skrzydła do ramy, co zimą jest pożą-
dane. Pracę tę możemy wykonać sa-
modzielnie – na rolce ryglującej znaj-
duje się specjalny pierścień, któ-
rym można obracać w zależności od 
pory roku. Efektem regulacji okuć, 
poza ich oczyszczeniem i przesmaro-
waniem, powinno być równomierne 
przyleganie do siebie ram ościeżnicy 
i  skrzydła okiennego. Wykonując tę 
pracę, stosujmy się zawsze do zale-
ceń producenta okien

SZCZELNE USZCZELKI 
Może się zdarzyć, że mimo regula-
cji okuć, ramy nie przylegają do sie-
bie szczelnie. Sprawdzamy to, pró-
bując wsunąć kartkę papieru między 
ramy zamkniętego okna. W  takim 
przypadku skontrolujmy stan uszcze-
lek – stare kauczukowe uszczelki 
z  upływem czasu często tracą swoją 
elastyczność, są pogniecione, poro-
wate i  popękane. Zużyte elementy 
wymieniamy na nowe. Odpowiednie 
zestawy zazwyczaj są dostępne w fir-
mach montażowych, które zajmują się 
serwisem okien. Tymczasowym roz-
wiązaniem jest naklejenie na oścież-
nicę (w  miejscu przylegania do niej 
skrzydła okiennego) dodatkowych 
samoprzylepnych uszczelek o  prze-
kroju i  grubości dostosowanych do 
istniejących szczelin. Możemy zasto-
sować uszczelki piankowe (ich ceny 
wahają się w granicach kilku złotych, 
paczkowane są w 6-8-metrowych od-
cinkach) lub droższe gumowe (od 1,2 
do 5 zł za 1 m). Nie będziemy mieli 
problemu z ich zakupem, gdyż są do-
stępne w większości sklepów budow-
lanych i chemicznych.

SILIKON PESZY BEZ KITU
Okna i  szyby możemy również sku-
tecznie uszczelnić silikonem szklar-

skim lub uniwersalnym (ok. 10 zł za 
kartusz), a  nawet zwykłym szklar-
skim kitem (kilka złotych za 1 kg). 
Najlepiej wybrać bezbarwny, który 
po usztywnieniu będzie niewidoczny. 
Takie uszczelnienia utwardzają się 
pod wpływem wilgoci, niezależnie 
od temperatury. Aby uniknąć skle-
jenia ramy z  ościeżnicą, na uszczel-
nienia należy nałożyć pasek zwykłej 
folii. Potem zamykamy okno – naj-
lepiej jednym ruchem, aby silikon 
został wepchnięty w  szczeliny. Jego 
nadmiar możemy usunąć od razu lub 
dopiero po całkowitym stwardnieniu. 
Silikon skrzepnie w  ok. 10 minut, 
jednak pełne utwardzenie następuje 
po kilku dniach.

MIĘDZY OKNEM A MUREM
Jeśli szpara między ościeżnicą 
a skrzydłem jest poprawnie uszczel-
niona, a mimo to nadal wyczuwamy 
przewiew, przyjrzyjmy się szczeli-

nom między oknem a murem. Bar-
dzo często okna są montowane na 
samą piankę montażową, bez wyko-
nania niezbędnych warstw zabez-
pieczających ją przed wnikaniem 
wilgoci z wnętrza oraz wiatru z ze-
wnątrz. Efektem tego błędu monta-
żowego jest zmiana kształtu i  wła-
ściwości pianki w  efekcie czego 
tworzą się mostki termiczne (naj-
częściej w strefie podokiennej).
Najłatwiejszym sposobem naprawie-
nia tej nieprawidłowości jest odcię-
cie tarczą szlifierską tynku zewnętrz-
nego wokół okna na szerokość 1 cm 
i  umieszczenie w  powstałej szcze-
linie taśmy rozprężnej o  właściwo-
ściach wodoszczelnych i odpornej na 
wiatr, musi być ona także paroprze-
puszczalna. Konieczne jest przy tym 
zdemontowanie parapetu zewnętrz-
nego, właściwie uszczelnienie ta-
śmą paroprzepuszczalną styku okna 
z  murem i  ponowne  osadzenie 

Szczelne okna 
zabezpieczają dom 
przed utratą ciepła 
oraz nawiewem zimnego 
powietrza. Ponadto 
chronią przed hałasem 
z zewnątrz.
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parapetu na piance montażowej. Pa-
miętajmy, że utwardzona pianka 
montażowa zwiększa swoją obję-
tość, nie nakładajmy jej więc zbyt 
dużo. Po całkowitym wyschnięciu, 
nożykiem nadajemy piance odpo-
wiedni kształt. Aby zabezpieczyć 
szczelinę montażową od środka, na-
leżałoby wykonać niewielką szcze-
linę między oknem a  tynkiem we-
wnętrznym (za pomocą tarczy szli-
fierskiej), zaimpregnować ją i  wy-
pełnić silikonem. Ideałem byłoby 
zdemontowanie również parapetu 
wewnętrznego, naklejenie taśmy 
paroszczelnej na dolnym progu 
ościeżnicy i  murze. Niestety praca 
ta jest uciążliwa, więc jako tym-
czasowe rozwiązanie można wy-
frezować niewielką szczelinę wo-
kół istniejącego parapetu (również 
od jego spodu), zaimpregnować ją 
i  wypełnić silikonem. Tak wyko-

nane uszczelnienia powinny sku-
tecznie zabezpieczyć wnętrze przed 
niekontrolowaną infiltracją zim-
nego powietrza oraz ucieczką ciepła 
z wnętrza domu.
Fachowemu montażyście wyregulo-
wanie i zabezpieczenie w ten sposób 
okna powinno zająć maksymalnie 
2 godziny. Jednak możemy wykonać 
te prace samodzielnie i  nawet jeśli 
zajmie nam to cały wolny dzień, to 
pamiętajmy, że korzyści z zaoszczę-
dzonej energii i  komfort życia bez 
przeciągów będą trwać minimum 
przez kilka zimowych miesięcy.   

CIEPŁO ZA SZYBĄ
Nie zawsze wymienione wcześniej 
sposoby zapewnią nam oczekiwany 
komfort cieplny. Jeśli nasze okna są 
stare i wypaczone, niestety będziemy 
musieli je wymienić. Nowe po-
winny charakteryzować się dobrym 

współczynnikiem przenikania cie-
pła U  –  najlepiej, żeby jego wartość 
oscylowała w granicach 1,0 W/(m2·K). 
Jeśli zależy nam na produktach, 
które będą spełniać wymogi budow-
nictwa energooszczędnego i  pasyw-
nego, musi być on jeszcze niższy. 
Oczywiście ważny jest także prawi-
dłowy, ciepły montaż okna. 

OTULMY OKNO
Gdy na dworze zapada zmrok i słońce 
nie oświetla oraz nie ogrzewa po-
mieszczenia, warto maksymalnie za-
słonić powierzchnię szyb. W ten nie-
skomplikowany sposób stworzymy 
dodatkową barierę dla uchodzącego 
z  mieszkania ciepła. Pozwoli on na 
zmniejszenie strat ciepła o 4-5%. Do-
datkowo żaluzje naokienne stano-
wią także zabezpieczenie przed wła-
mywaczami, a nocą zapewniają nam 
ciszę.  

Systematyczna konserwacja
Jeśli chcemy, by okna służyły jak najdłużej, warto 
co najmniej raz w roku przeprowadzać prace 
konserwacyjne – nie są one skomplikowane. 
Do utrzymania uszczelek w dobrym stanie 
przeznaczony jest specjalny smar silikonowy, 
który jest chemiczną mieszanką z dodatkiem 
kauczuku. Jego konsystencja przypomina wazelinę 
i sprzedawany jest w tubce. Dzięki niemu uszczelki 
pozostają elastyczne oraz nie tracą na plastyczności 
w skrajnych temperaturach. Natomiast okucia 
powinniśmy smarować specjalnym smarem, 
a profile czyścić mleczkiem do czyszczenia profili 
– do nabycia u renomowanych producentów.

Nawet wykorzystanie rozwiązań 
najlepszych producentów 

nie zagwarantuje właściwej 
szczelności stolarki okiennej, 

gdy poważne błędy zostały 
popełnione już na etapie 

montażu.

Izolacyjność 
cieplną okna 
wyraża się 
za pomocą 
współczynnika 
przenikania 
ciepła Uw. Im 
jego wartość 
mniejsza, tym 
lepiej. 
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TYPOWY DLA CERAMICZNEGO BUDULCA 
FORMAT PROSTOKĄTNEJ TABLICZKI ROBI 
ZAWROTNĄ KARIERĘ NIE TYLKO NA ELEWACJI 
BUDYNKÓW, ALE TEŻ WE WNĘTRZACH. 
TWÓRCZO PRZETWARZANY MOTYW CEGŁY 
WKROCZYŁ NA SALONY, DO KUCHNI, A NAWET 
ŁAZIENEK.

AUTOR TEKSTU: Klara Ołysz

CEGŁA
Efektowna
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CEGŁA
Skąd ta popularność? Cegła za-

wdzięcza ją między innymi 
pochodzeniu – wytwarzano  

ją pierwotnie wyłącznie z  gliny, co 
dzisiaj może u wielu osób zaspoka-
jać tęsknotę za naturą. Glina prze-
tworzona na materiał okładzinowy 
zapewnia przyjazne oddziaływanie 
wykończonej nimi ściany na otocze-
nie – stwarza wrażenie zanurzenia 
wnętrza w naturze. Motyw cegły bu-
dzi również skojarzenia z solidnym, 
trwałym materiałem, który prze-
trwa nawet trudne warunki użytko-
wania. O  jej atrakcyjności w  aran-
żacji wnętrz przesądzają jednak 
walory dekoracyjne. To dzięki nim 
cegła – nie tylko w wariancie cera-
micznym – jest chętnie stosowana. 
Podkreśli urodę wnętrz rustykal-
nych, industrialnych, minimali-
stycznych czy eklektycznych. 

INSPIRUJĄCY 
FORMAT, KOLOR 
I FAKTURA 
Ukształtowany historycznie format 
cegły to jeden z  czynników decy-
dujących o  jej urodzie. Typowy dla 
tego materiału stał się na tyle uni-
wersalny, że sam w  sobie niesie 
wielki potencjał dekoracyjny. Po-
zwala zbudować na ścianie spójną 
kompozycję o  charakterystycznym 
rytmie, który zawdzięcza wypra-
cowanym sposobom ułożenia ce-
gieł, czyli wiązaniom. Małe wymiary 
dają również nieograniczone moż-
liwości w  tworzeniu skali kompo-
zycji – dobrze wygląda zarówno na 
fragmentach ściany, jak i na dużych 
płaszczyznach. 
Na atrakcyjność tego rodzaju wzoru 
wpływ ma nie tylko jego format, 
równie ważna jest kolorystyka. 
Przede wszystkim tożsama z  cegłą 
szeroka gama odcieni gliny, która 
jest znakiem rozpoznawczym mate-
riału. Taka barwa budzi także sko-
jarzenia z solidnością tego budulca. 
Potencjał kolorystyczny nie ograni-
cza się do czerwieni. W  zależności 
od składu chemicznego gliny cegła 
może się wypalać na różne kolory, 
poczynając od bieli i  żółci, przez 
czerwienie po szarości i czernie. 
Tę gamę barw „przejęły” również 
materiały naśladujące cegłę. Kolo-

rystykę oryginalnych cegieł i płytek 
może wzbogacać również ich szkli-
wienie czy angobowanie, które naj-
częściej nadają produktom połysk. 
W  budowaniu efektu estetycznego 
płaszczyzny wykończonej materia-
łami opartymi na efekcie cegły rolę 
równie ważną jak kolor i format od-
grywa faktura. Gładka, z rowkami, 
żłobieniami, celowymi ubytkami 
może być pierwszoplanowym akto-
rem w  tworzeniu indywidualnego 
charakteru wnętrza.

Efektowna

TYPOWY DLA CEGIEŁ 
MAŁY FORMAT POZWALA 

NA TWORZENIE 
RÓŻNORODNYCH 

KOMPOZYCJI ŚCIENNYCH 
– TAKŻE NA FRAGMENTACH 
ŚCIAN. SPRZYJA RÓWNIEŻ 
ZESTAWIENIOM Z INNYMI 

MATERIAŁAMI. 

Stary ceglany mur odsłonięty 
na fragmencie ściany tworzy 
przyciągającą wzrok dekorację, 
dlatego inne elementy aranżacyjne 
powinny być spokojniejsze 
w odbiorze.

Efekt estetyczny kompozycji 
ściany buduje również 
wiązanie. Dominuje 
wozówkowe, w którym 
wyeksponowany jest dłuższy 
bok cegły, tzw. wozówka.
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SZLACHETNOŚĆ NATURY
Jeśli chcemy być wierni tradycji 
i  uzyskać efekt na lata, wybierzmy 
okładzinę z  klinkieru. O  tym, by 
wnętrze zdobiła cegła klinkierowa 
powinniśmy jednak pomyśleć już 
na etapie projektowania domu. Wię-
cej możliwości dają nam płytki klin-
kierowe naśladujące format cegieł, 
które można zawsze ułożyć na ścia-
nie. Ich długość i szerokość odwzo-
rowują wymiary typowe dla cegieł, 
natomiast są znacznie cieńsze – gru-
bość płytek wynosi zazwyczaj ok. 60- 
-65 mm, dzięki czemu można je 
przyklejać do ściany tak samo jak 
inne okładziny ceramiczne. Są też 
one znacznie tańsze od swojego 
pierwowzoru, a  pozwalają uzyskać 

efekt wizualny taki sam, jak przy 
użyciu materiału murowego. Wyróż-
nia je także wysoka odporność na 
uszkodzenia mechaniczne oraz ni-
ska nasiąkliwość (do 6%), dlatego 
doskonale sprawdzają się nie tylko 
w  salonie czy sypialni, ale również 
w  kuchni, łazience czy strefie wej-
ścia. Podczas remontu starego domu 
czy mieszkania warto też pokusić się 
o  odsłonięcie ceglanego muru. Wy-
starczy wówczas skuć stare, często 
pękające tynki, by ukazała się nam 
czerwona cegła nierzadko nosząca 
na sobie ślady upływu czasu. Efekt 
zużycia to również modny element 
wystroju wnętrza. Ceglaną ścianę 
warto więc oczyścić szczotką z twar-
dego, sztywnego włosia i  pozosta-

wić nieotynkowaną. Można też zle-
cić piaskowanie cegieł. Sprawdzi się 
ono szczególnie wtedy, gdy chcemy 
usunąć zanieczyszczenia z muru 
o  dużej powierzchni. Po  oczyszcze-
niu cegieł, rozważmy ich impregna-
cję. Bezbarwny produkt nie zmieni 
ich wyglądu, natomiast skutecz-
nie ochroni je przed wilgocią oraz 
zabrudzeniami.

OTWARTA 
NA METAMORFOZĘ 
Dzisiaj także znacznie łatwiej zreali-
zować swoje marzenia o ścianie wy-
kończonej cegłą. Nie musimy decy-
dować się na jej wymurowanie, do 
dyspozycji mamy wiele materiałów, 
które pozwolą na szybkie wykona-
nie tego rodzaju okładziny. Do naj-
bardziej popularnych należą tapety. 
By efekt był wiarygodny, warto użyć 
produktu z  efektem 3D, czyli trój-
wymiarowym. Wszystkie bryty ta-
pety należy przyklejać w tym samym 
kierunku, co zagwarantuje ich prze-
strzenny odbiór. To najczęściej grube 
tapety winylowe. Mają lekko wklę-
słe fugi, co sprawia, że przypomi-
nają oryginał. Można je wielokrotnie 
zmywać. Do szybkich i  mało kosz-
townych należą też „cegły” w formie 
naklejki-fototapety, której wielkość 
może być zgodna z naszym zamówie-
niem. Z łatwością można pokusić się 
także o  samodzielne wykonanie ce-
giełek na ścianie. Wystarczą do tego 
dwa rodzaje tynków – podkładowy, 
który będzie tworzył fugi oraz w ko-
lorze cegieł, który należy nanieść po 
dobie. Uprzednio konieczne będzie 
narysowanie i  oklejenie taśmą ma-
larską schematu przebiegu spoin. 
Miłośników solidniejszych rozwiązań 
powinny zainteresować produkty 
z gipsu lub betonu.

Cegła klinkierowa lub licowa doskonale sprawdzi się w roli 
obudowy kominka. Organiczne, nieregularne wgłębienia 
przywodzą skojarzenia z żywiołami utożsamianymi z naturą 
– ogniem, wodą i wiatrem.

Motyw cegły zestawiony w dwóch 
wariantach tworzy nietypową 
i praktyczną stylizację – użyte 

w strefie zlewozmywaka płytki 
są łatwe w utrzymaniu czystości. 
Ich obecność uzasadnia również  

biel zlewozmywaka.

FAKTURA TYPOWA DLA 
POSTARZANEJ CEGŁY 
JEST DOSKONAŁYM 

ŚRODKIEM SŁUŻĄCYM 
PODKREŚLENIU 

NIEZWYKLE SILNYCH 
ZWIĄZKÓW TEGO 

MATERIAŁU Z NATURĄ.
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AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

w nowej odsłonie
UMYWALKA

STANOWI OBOWIĄZKOWY ELEMENT ARANŻACJI KAŻDEJ ŁAZIENKI. DECYDUJĄC 
SIĘ NA JEJ WYMIANĘ, MUSIMY WYBRAĆ NIE TYLKO ODPOWIEDNI MODEL, 
ALE TAKŻE PRZEMYŚLEĆ JEJ MONTAŻ.

Wybierając nową umywalkę do łazienki, 
powinniśmy najpierw podjąć decyzję, 
czy chcemy ją powiesić, postawić na 

blacie czy też na szafce. Szeroki wybór form i roz-
miarów sprawia, że z pewnością dobierzemy odpo-
wiedni model zarówno do nowoczesnego, jak i bar-
dziej tradycyjnie zaaranżowanego wnętrza. Jeśli 
montujemy nową umywalkę w miejscu starej, bez 
problemu dopasujemy ją do usytuowania rury od-
pływowej oraz zaworów bieżącej wody. Jednak, gdy 
jej umiejscowienie będzie inne niż poprzednio, nie-
stety nie ominą nas przeróbki hydrauliczne.

DO WYBORU I KOLORU
Nowa umywalka może mieć całkiem inny od po-
przedniego kształt. Do wyboru mamy modele pół-
okrągłe, okrągłe, bardziej lub mniej elipsowate, 
kwadratowe czy prostokątne. Do małych łazie-
nek przeznaczone są umywalki  narożne, a dla osób 
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niepełnosprawnych – z  wyprofilo-
waniem z  przodu. Najpopularniej-
sze są jednak te o  kształtach opły-
wowych, z  zaokrąglonymi narożami. 
Jest to zgodne z  wymogami ergono-
mii i  sprzyja utrzymaniu urządzenia 
w czystości. Ciekawymi propozycjami 
są: umywalka asymetryczna oraz 
z dwoma komorami.
Kolorystyka ceramiki łazienkowej 
nie ogranicza się do bieli. Dzisiaj mo-
żemy wybierać w  wielu kolorach, 
przede wszystkim pastelowych. Do-
stępne są również umywalki w  nie-
typowych, zaskakujących barwach, 
np. czerwona, pomarańczowa, czarna 
czy złota. 
Umywalki produkowane są z najróż-
niejszych materiałów: ze stali nie-
rdzewnej, tworzyw sztucznych, ka-
mienia, szkła, a  nawet drewna. Na-
dal jednak najbardziej popularne są 
ceramiczne.

MAŁA CZY DUŻA
Wielkość nowej umywalki jest bardzo 
ważna. Standardowa szerokość to 35, 
40, 45, 50, 55, 60 cm, natomiast głębo-
kość (czyli odległość czoła umywalki 
od ściany) wynosi od 25 do 56  cm. 
Małą, np. narożną, najczęściej wybie-
ramy do WC. Jest to model wiszący, 
służący przede wszystkim do mycia 
rąk. W łazienkach wygodniejsza bę-
dzie większa o szerokości powyżej 
53 cm. 

Z OTWOREM CZY BEZ
Zwróćmy także uwagę, do jakiego ro-
dzaju baterii przeznaczona jest umy-
waka. Najpopularniejsze są modele 
z  otworem na jednouchwytową ba-
terię stojącą. Jest on usytuowany 

centralnie lub z boku. Producenci 
zadbali również o dodatkowe dwa 
lub trzy otwory, które w razie po-
trzeby można wybić – robimy to od 
strony zewnętrznej, aby nie uszko-
dzić szkliwa umywalki. Jeśli jednak 
chcemy lub mamy już zamontowaną 
baterię naścienną, wtedy wybierzmy 
model bez otworów. 

UMYWALKA Z SZAFKĄ
To popularne i,  co ważne, wygodne 
rozwiązanie, szczególnie w  małych 
łazienkach – zyskujemy dodatkowy 
blat oraz miejsce do przechowywa-
nia detergentów, a  instalacja wodna 
jest dyskretnie ukryta. Możemy ku-
pić szafkę z gotowym otworem (naj-
lepiej jak umywalka i szafka pocho-
dzą od jednego producenta, mamy 
wtedy pewność, że poszczególne 
elementy są do siebie dopasowane) 
lub sami go wyciąć za pomocą piłki 
otwornicowej lub elektrycznej wy-
rzynarki. Następnie na obrzeże 
wyciętego otworu  nakładamy 

STANDARDOWO 
UMYWALKI MONTUJE 
SIĘ NA WYSOKOŚCI 

83-85 CM NAD 
PODŁOGĄ. DZIĘKI 

TEMU KORZYSTANIE 
Z UMYWALKI 

BĘDZIE WYGODNE 
DLA DOROSŁEGO 

DOMOWNIKA.

Otwory przelewowe
To zabezpieczenie umywalki 
przed przelaniem się wody. 
Otwory przelewowe mogą 
być w kształcie koła, elipsy lub 
prostokąta. Są umieszczone 
centralnie lub z boku miski 
i koniecznie muszą być 
połączone z odpływem 
umywalki. Taki układ zapewnia 
bezpieczeństwo użytkowania 
umywalki nawet przy 
zamkniętym korku.
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silikon, ustawiamy umywalkę i doci-
skamy ją do blatu. Nadmiar silikonu 
od razu usuwamy wilgotną szmatką. 
Przy jego pomocy silikonu uszczel-
niamy także szczeliny między kra-
wędzią umywalki a blatem oraz mię-
dzy blatem a ścianą. Na końcu mon-
tujemy baterię i syfon.      
Jeśli zdecydujemy się na wykorzy-
stanie szafki, która znajduje się już 
w naszej łazience, pamiętajmy o  za-
bezpieczeniu jej przed wilgocią, np. 
za pomocą wodoodpornego lakieru. 
Innym rozwiązaniem jest wymiana 
blatu na nowy, odporny na wilgoć.

UMYWALKA I BLAT
Obecnie bardzo chętnie wybierane są 
umywalki nablatowe. Możemy je po-
stawić, wpuścić lub też zamontować 
pod blatem. Ważny jest materiał, z ja-

kiego został wykonany, gdyż od niego 
zależy trwałość i niezawodność. Naj-
częściej wykorzystuje się: lakiero-
waną płytę MDF, kamień (granit, łu-
pek i  marmur), kompozyty przypo-
minające kamień, płyty gipsowo-kar-
tonowe oraz  OSB obłożone glazurą, 
drewno, szkło i ceramikę.
Montując blat podwieszany, zwróćmy 
także uwagę na materiał wykończe-
niowy na ścianie. Zazwyczaj wystar-
czy, że użyjemy kołków o  odpowied-
niej długości, natomiast w przypadku 
ścian z bloczków ceramicznych warto 
dokupić stelaż montażowy.
Umywalka może być także wpusz-
czona w  blat i  wtedy ponad nim wi-
doczny jest tylko jej charaktery-
styczny kołnierz. Innym rozwiąza-
niem jest zastosowanie umywalek 
podblatowych, które w  całości mon-

towane są pod blatem. Zaletą takiego 
rozwiązania jest łatwość utrzymania 
czystości.
Montaż umywalki nadblatowej za-
czynamy od wywiercenia jednego 
lub dwóch otworów w blacie, w zależ-
ności od tego, czy nasza umywalka 
ma otwory na baterię czy też nie. Je-
śli umywalka nie ma otworu, to mu-
simy wykonać dwa wiercenia: jeden 
przeznaczony do umieszczenia ba-
terii, a  drugi do wyprowadzenia od-
pływu. Następnie montujemy odpływ 
i nakładamy silikon na uszczelkę oraz 
dolną część umywalki. Stawiamy 
umywalkę na blacie i mocno ją doci-
skamy przez kilka minut. Kolejnym 
krokiem jest uszczelnienie siliko-
nem przestrzeni pomiędzy umywalką 
a blatem. Następnie instalujemy bate-
rię i montujemy syfon pod ceramiką.



 REKLAMA 

UMYWALKA WISZĄCA
Możemy również zdecydować się na 
model wiszący. W takim przypadku 
montujemy go do ściany za pomocą 
śrub, wkrętów lub wsporników. 
Umywalka łazienkowa i  elementy 
mocujące najczęściej sprzedawane 
są w jednym zestawie. Jeśli wybra-
liśmy ciężki model, to musimy jako 
podporę zastosować postument 
lub półpostument. Mają one także 
wpływ na to, na jakiej wysokości 
zamontujemy umywalkę. Pamię-
tajmy, że postument zasłania syfon 
i  podłączenia pod umywalką tylko 
z  przodu. Natomiast półpostument 
należy dobrać tak, aby zakrywał in-
stalację odpływową, aż do miejsca 
podłączenia jej kanalizacji w  ścia-
nie. Łazienka wygląda wtedy este-
tycznie, pod warunkiem jednak, że 
styl takiej osłony jest dobrany do 
reszty urządzeń. Postumenty i pół-
postumenty dopasowane są zwykle 
do określonej linii wzorniczej da-
nego producenta.

Aby zamontować umywalkę do ściany 
zaczynamy od zaznaczenia miejsca 
otworów, w  których będą umiesz-
czone kołki rozporowe i  śruba mo-
cująca. Po ich wykonaniu za pomocą 
wiertarki udarowej, osadzamy śruby 
i  wsuwamy w  nie umywalkę z  pod-
kładkami, dokręcamy śruby. Następ-

nie dołączamy do niej pozostałe ele-
menty. Miejsca styku umywalki ze 
ścianą należy zaizolować przed prze-
ciekaniem wody, najlepiej do tego 
celu użyć silikonu. Na koniec spraw-
dzamy szczelność instalacji, stabilno-
ści mocowania oraz sprawność ma-
newrowania baterią łazienkową.
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STREFA DLA DWOJGA
Jedna duża
Umywalka dwustanowiskowa to świetne 
rozwiązanie dla zabieganych dorosłych. 
Sprawdzi się szczególnie podczas porannej 
czy wieczornej toalety – pani domu może 
szczotkować zęby lub robić makijaż, a w tym 
samym czasie pan domu goli zarost. 

Strefa umywalki dla dwojga to także świetny 
pomysł na łazienkę dla dzieci, które mogą 
niechętnie poddawać się takim mało 
interesującym zabiegom higienicznym, jak 
mycie zębów. Jeżeli jednak będą miały szansę 
zrobić to w towarzystwie siostry czy brata 
– nawet szczotkowanie stanie się bardziej 
ekscytujące!

Nie zapomnijmy o dużym lustrze! Na nic 
przyda się umywalka dwustanowiskowa, jeżeli 
nie będzie ono miało rozmiarów dających 
możliwość komfortowego korzystania dwóm 
osobom. Dużą pojedynczą taflę możemy 
zastąpić dwoma mniejszymi.   

Dwie oddzielne
Urządzając strefę umywalkową dla dwojga możemy 
wybrać dwie oddzielne umywalki. Jeśli tylko pozwoli 
na to przestrzeń łazienki, to bardzo dobry pomysł. 
Pamiętajmy, że na dwa pojedyncze modele trzeba 
przeznaczyć powyżej 1 m długości ściany. 

Takie rozwiązanie wyznacza nowy standard łazienki. 
Nawet w dobrym partnerskim związku pewne 
nawyki mogą drażnić. Druga umywalka to sposób 
na zapobieganie drobnym konfliktom. To dodatkowa 
przestrzeń osobista w domu. Decydując się na nią, 
możemy mieć pewność, że po przyjściu z pracy nie 
zastaniemy tam denerwujących śladów pasty do 
zębów, a podręczne akcesoria będą w miejscu, gdzie 
je odłożyliśmy.

Podwójne umywalki najczęściej montuje się w bliskim 
sąsiedztwie, tak aby korzystać ze wspólnej instalacji 
wodno-kanalizacyjnej. Będą ze sobą współgrały, jeśli 
wybierzemy je z tej samej linii wzorniczej. 

Efektowny detal
Strefa umywalki dla dwojga to nie 
tylko komfort, ale również aranżacja 
przyciągająca wzrok – większa 
powierzchnia sprawia, że będzie ona 
mocno wyeksponowa. Tu nie ma 
miejsca na kompromisy! Zadbajmy 
więc o to, by długi blat z dwiema 
umywalkami i bateriami stanowił 
eleganckie uzupełnienie wystroju 
łazienki. Bardzo reprezentacyjne są 
modele typu misy. Dzięki zazwyczaj 
większej ich głębokości, woda 
nie rozpryskuje się na blat. Warto 
wyeksponować je np. na szafce 
łazienkowej.

Dużą rolę odgrywać będzie także 
armatura, pełniąca rolę łazienkowej 
biżuterii oraz górujące nad blatem 
lustra. 
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jak malowane

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska, 
Anna Wojciechowska

STARE
Chociaż nadal najchętniej wy-

posażamy wnętrza w  nowe 
zestawy mebli, to coraz czę-

ściej doceniamy walory starych krze-
seł, komód czy szaf i  to nie zawsze  
tych, które zasługują na miano anty-
ków i z tego powodu mają dużą war-
tość rynkową. Naszym zaintereso-
waniem cieszą się także te o historii 
znacznie krótszej i formie nie tak wy-
szukanej,  a również materiał, z któ-
rego są wykonane, nie jest tak szla-
chetny.  Wraz z  modą na design lat 

60. czy 70. ubiegłego wieku do łask 
wracają nie tylko modele, które wy-
szły spod rąk znanych wtedy pro-
jektantów, ale też najzwyklejsze me-
ble masowej produkcji. Tego typu 
sprzęty często bywają mało atrak-
cyjne, mocno zniszczone lub po pro-
stu pozbawione charakteru. Nie-
rzadko zalegają jeszcze na strychu 
lub w  piwnicy, można je też kupić 
dosłownie za grosze na pchlim targu 
lub wylicytować na aukcji interne-
towej. Sposobów na podrasowanie 

NOWOCZESNE FARBY 
DO DREWNA ZACHĘCAJĄ 
NAS DO METAMORFOZ 
MEBLI. ZARÓWNO LICZBA 
KOLORÓW, JAK I SPOSÓB 
ICH APLIKACJI POZWALAJĄ 
SPROSTAĆ TEMU ZADANIU 
NAWET W CIĄGU PARU 
GODZIN.  
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takich mebli jest wiele i  nie zawsze 
musi polegać ono na poddaniu ich 
profesjonalnej, zazwyczaj kosztow-
nej renowacji. Czasami wystarczy je 
po prostu pomalować.   

STYLOWE WYBORY
Malowane meble otwierają pole do 
popisu osobom lubiącym częste 
zmiany w aranżacycji wnętrz i miło-
śnikom stylu eklektycznego, rusty-
kalnego, glamour, boho czy fusion. 
Dodadzą też kolorytu wnętrzom in-
dustrialnym, loftowym czy minima-
listycznym. Decydując się na uży-
cie takich stołów, krzeseł czy komód 
trzeba jednak pamiętać, że nie każdy 
mebel, nie każdy kolor i  nie każda 
technika malowania są uniwersalne. 
Jeżeli meble mają być elementem 
swobodnej aranżacji, wówczas ich 
forma i kolorystyka nie są aż tak zna-
czące. Większej dyscypliny wymaga 
jednak dobór barwy, gdy planujemy 
użycie malowanego mebla w  zwar-
tej zabudowie lub chcemy, by stał się 
on elementem aranżacji w stylu wy-
magającym spójnej kompozycji. Po-
malowany na złoto fotel czy komoda 
wstawiony do pokoju urządzonego 
w  stylu prowansalskim zamiast je 
zdobić może stać się zgrzytem este-
tycznym wnętrza. 
Wyzwaniom stylistycznym sprzyja 
współczesny rynek farb specjalnie 
przenaczonych do mebli. Wyróżnia je 
bogactwo kolorystyki nie ogranicza-
jące się jedynie do kolorów podsta-
wowych. W ofercie znajdziemy różne 

odcienie modnych różów, złamanych 
odcieni niebieskiego, rozmaitych 
szarości, zieleni i  fioletów o  intere-
sująco brzmiących nazwach: chili, 
oberżyna, karczoch, pieczarka. Wy-
jątkowy efekt dekoracyjny daje uży-
cie farb z  efektem powierzchni po-
starzanych. To produkty półtranspa-
rentne, których użycie sprawia, że 
widoczny pozostaje rysunek drewna, 
a jego słoje czy sęki wybijają się z ko-
lorowego tła. By uzyskać rustykalny, 
postarzany wizerunek mebla, można 
też sięgnąć po farby kredowe. Naj-
lepsze efekty uzyskujemy, jeśli po 
nałożeniu farby na powierzchnię 
i jej wyschnięciu wybrane elementy 
przeszlifujemy za pomocą papieru 

ściernego, aż do ukazania się słojów 
drewna. Także takie produkty wy-
stępują w  wielu odcieniach kolory-
stycznych, odświeżających wizeru-
nek mebli.

FUNKCJONALNE FARBY
Przed meblami stawiamy zazwy-
czaj dwa zadania. Wiele z  nich musi 
sprostać przede wszystkim codzien-
nym wyzwaniom – to stoły, krze-
sła i łóżka. Korzystamy z nich wielo-
krotnie w ciągu dnia, dlatego ich po-
wierzchnie narażone są na szybsze 
zużycie. Druga grupa to meble, które 
nie są poddane tak intensywnej eks-
ploatacji. Choć ich funkcja użytkowa 
jest również ważna, to jednak aspekt 
dekoracyjny wysuwa się na pierwszy 
plan. Od tego, jaką rolę odgrywają, 
zależy sposób ich renowacji oraz wy-
brane do ich odnowienia farby. Do-
tyczy to szczególnie siedzisk krze-
seł i blatów stołów. Do wyboru mamy 
produkty akrylowe i alkidowe. Farby 

alkidowe należą do bar-
dzo uniwersalnych. Można 
nimi pokrywać nie tylko 
podłoża drewniane, ale 

drewnopochodne takie jak 
sklejka, płyty pilśniowe, 

płyty wiórowe, płyty for-
nirowane, ale także 
metalowe czy ce-
ramiczne. Ich za-
letą jest trwałość 
– można je 

Modny kolor 
przemalowanego mebla 
może odświeżyć aranżację 
wnętrza utrzymanego 
w klasycznej stylistyce.
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stosować także do mebli, które będą 
użytkowane na tarasie i  w  ogrodzie 
oraz w pomieszczeniach narażonych 
na działani wilgoci, np. w łazienkach, 
pralniach czy piwnicy. Farby wodo-
rozcieńczalne akrylowe z dodatkiem 
wosku zapewniają dużą siłę krycia 
już po jednokrotnym pomalowaniu. 
Nowoczesne wyroby mają wysoki 

stopień krycia – malując nimi, nie 
musimy się obawiać powstawania 
smug, co często miało miejsce przy 
stosowaniu starych produktów fta-
lowych. Farby są wygodne w użyciu 
i wystarczy kilka godzin, by móc ko-
rzystać z przemalowanych sprzętów.

NA KAŻDE PODŁOŻE 
Duże znaczenie ma też rodzaj ma-
lowanego podłoża – wykorzystu-
jemy je nie tylko do mebli z  litego 
drewna. Nowe barwy można rów-
nież nadawać fornirowanym, wyko-
nanym z  płyt drewnopochodnych, 
a  także metalowych. Malujemy nie 
tylko stare komody czy krzesła. 
Z  myślą o  bardziej twórczych od-
biorcach producenci proponują me-
ble z  surowego drewna, płyt drew-
nopochodnych, które przeznaczone 
są do samodzielnego wykończenia. 
Zanim podejmiemy decyzję o kolo-
rze farby czy technice malowania, 
przyjrzyjmy się formie mebla czy 
jego stanowi technicznemu. Często 
przy pomocy farby możemy ukryć 
jego niedoskonałości lub wydobyć 
urodę detali – kształt frezów, nóżek 
czy atrakcyjny ornament. Malowa-
nie mebla jest też często okazją do 
jego podrasowania, np. poprzez uzu-
pełnieniem o  ciekawe uchwyty czy 
szyldy. Prosty mebel masowej pro-
dukcji można uzupełnić nakleja-
nym ornamentem, rozetą czy gzym-
sem z  drewna lub twardego sty-
ropianu. Jeśli malujemy tapicero-
wane, to zazwyczaj decydujemy się 
na wymianę tkaniny – również ona 
powinna współgrać z  nową barwą 
krzesła, fotela czy kanapy. 

Do malowania mebli najczęściej 
wykorzystujemy pędzle oraz wałki. 
Sprawdzą się także wyroby gąbkowe. 
Powinny dobrze chłonąć farbę, 
utrzymywać ją tak by nie kapała, 
i równomiernie ją rozprowadzać. 
Wykorzystanie pędzli sprzyja 
ekonomicznemu zużyciu farb,  
sprawia, że wykorzystujemy ich 

znacznie mniej. Najlepiej sięgać 
po pędzle z krótkim runem, które 
idealnie nadają się do powierzchni 
gładkich – a takie zazwyczaj są 
meble. Pędzle muszą być również 
dobrane do rodzaju użytej farby. 
Rozpuszczalnikowe najlepiej 
rozprowadza się pędzlami z włosia 
naturalnego. Przed użyciem 
należy je przeszlifować papierem 
ściernym, mamy wówczas 
gwarancję, że nie będą gubić włosia 
na malowanej powierzchni. Do 
preparatów wodorozpuszczalnych 
warto stosować pędzle z włosiem 
sztucznym. Tworzy je najczęściej 
mieszanka poliuretanu i poliestru. 
Są elastyczne i nie chłoną wody. 
Powierzchnie płaskie najlepiej 
malować pędzlem płaskim, natomiast 
do malowania narożników czy frezów 
użyjmy pędzelka okrągłego.

Dobrane pędzelki

PAMIĘTAJMY 
O FARBACH 

METALICZNYCH, 
KTÓRYCH UŻYCIE 

SPRAWIA, ŻE WIELE MEBLI 
AWANSUJE DO PIERWSZEJ 

WNĘTRZARSKIEJ LIGI. 

Metaliczna farba nadała 
ludwikowskiemu fotelowi nowoczesny 
wygląd – teraz doskonale komponuje 
się w eklektycznym wnętrzu.
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Obecność insektów oraz gryzoni w przyrodzie z bio-
logicznego punktu widzenia jest uzasadniona, 
jednak w mieszkaniu wręcz niepożądana. Bardzo 

wiele tych małych zwierzątek podjada nasze jedzenie, prze-
nosi choroby, kąsa, brudzi, niszczy ubrania. Najczęściej za-
domawiają się w kuchennych szafkach, pod listwami w ła-
zience lub szczelinach w ścianach. Uwielbiają ciemne, cie-
płe, nie wietrzone miejsca i spokój. Aby nie dopuścić, żeby 
szkodniki pojawiły się w naszym mieszkaniu, należy utrzy-
mywać porządek i  nie dopuszczać do zawilgocenia w  po-
mieszczeniach, często odkurzać, wietrzyć, zalepić wszelkie 
szpary, regularnie przeglądać zapasy żywności i pozbywać 
się zepsutych produktów. Jednak nie zawsze profilaktyka 
przynosi skutki. Co wtedy zrobić? Aby nie doszło do praw-
dziwej plagi, „walkę” ze szkodnikami należy rozpocząć jak 
najszybciej, gdy tylko pojawią się pierwsze osobniki.  

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

CHOCIAŻ SĄ MAŁE, TO JEDNAK NIEZWYKLE UCIĄŻLIWE, A NAWET MOGĄ 
WYRZĄDZIĆ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM WIELE SZKÓD. PRZERÓŻNE 
INSEKTY ORAZ GRYZONIE TO RÓWNIEŻ NOSICIELE NIEBEZPIECZNYCH 
CHORÓB. JAK POZBYĆ SIĘ ICH ZE SWOJEGO DOMU?

Nie mile widziani
GOŚCIE
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MRÓWKI FARAONA 
I NIE TYLKO
Nie dość, że gryzą to jeszcze uwiel-
biają nasze jedzenie. Możemy więc 
się na nie natknąć w  pojemnikach 
z  żywnością. Na początku w  domu 
zjawiają się „zwiadowcy” i jeśli okaże 
się, że jest w  nim dużo jedzenia, to 
bardzo szybko sprowadzą „całą ar-
mię”. W  mieszkaniu mogą zagościć 
zarówno „zwykłe” czarne mrówki, 
jak i mrówki faraona. Ich ugryzienie 
wywołuje uczucie piekącego bólu. 
Gniazda mrówek możemy zniszczyć 
zalewając je wrzątkiem, wodą z  oc-
tem lub gorącymi fusami po kawie. 
Owady te nie lubią też aromatu nie-
których ziół, na przykład mięty lub 
ruty zwyczajnej. Woreczki nimi wy-
pełnione rozkładamy w  miejscach 
występowania szkodników. Od-
strasza je również zapach cytryny 
–  umieszczamy w  strefach ich czę-
stych wędrówek pół tego owocu. 
Sprawdzonym sposobem jest też pa-
sta przygotowana z  żółtka i  kwasu 
bornego. Wykładamy ją tam, gdzie 
najczęściej „spacerują” mrówki, 
a  one podczas przemieszczania się 
wniosą do gniazda truciznę. Mik-
stura ta niszczy także jaja owadów.

Z KARACZANAMI 
MOŻE BYĆ CIĘŻKO
Karaczany to karaluchy i  prusaki. 
Prusaki są żółtobrunatne lub czer-
wonobrunatne, osiągają długość 
około 15 mm. Natomiast karaluchy, 
odwiedzają nasze mieszkania rza-
dziej, są prawie czarne i  dwa razy 

większe. Wszystkie karaczany pro-
wadzą nocny tryb życia, lubią miej-
sca ciepłe i wilgotne, jedzą to, co do-
mownicy. Jeśli nie znajdą nic w na-
szej kuchni, „poczęstują” się nawet 
klejem z  oprawy książek. W  bloko-
wiskach przechodzą z  mieszkania 
do mieszkania, na przykład rurami.   
Niestety, kiedy już karaczany zado-
mowią się u  nas, ciężko się ich po-
zbyć. Szybko się rozmnażają i potrze-
bują niewiele czasu, aby przystoso-
wać się do każdych warunków. Za-
cznijmy od zatkania wszelkich szpar 
(aby nie przychodziły nowe), nie trzy-
majmy resztek żywności oraz zabez-
pieczmy dostęp do wody, bez której 
nie mogą żyć. Do ich tępienia stosuje 
się różne trutki, na przykład mie-
szankę boraksu z  kwasem salicylo-
wym z  dodatkiem cukru. Skutecz-
niejsze jest jednak gazowanie miesz-
kania dwusiarczkiem węgla.  

MOLE UBRANIOWE 
I SPOŻYWCZE
Przeciw molom ubraniowym mo-
żemy zastosować torebki lub podu-
szeczki wypełnione suszoną lawendą, 
cynamonem lub goździkami. Dobrze 
też działają specjalne pachnące za-
wieszki powieszone na półkach. Mię-
dzy ubrania i  bieliznę warto włożyć 
kostki mydła toaletowego, odświeża-
cze zapachowe przeznaczone do szaf 
lub kadzidełka o  zapachu drewna 
sandałowego, paczuli, pomarańczy 
czy lawendy. Mole nie lubią również 
zapachu farby drukarskiej. Możemy 
więc gazetami wyłożyć szafki. 

GOŚCIE

Natomiast uchronimy przed mo-
lami spożywczymi wszelkie pro-
dukty sypkie (mąkę, płatki owsiane, 
kaszę, cukier itp.) przesypując je do 
szczelnie zamykanych pojemników. 
Owady te nie lubią intensywnych 
zapachów, więc w  szafce, w  której 
trzymamy produkty żywnościowe 
rozłóżmy też liście laurowe. 

PLUSKWY W ŁÓŻKU
Ten mierzący około 6 mm owad w ko-
lorze jasnego brązu podczas sezonu 
może złożyć aż 500 jaj. Na schronie-
nie wybiera szczeliny, a także łóżka. 
Pluskwy wyposażone są w  układ 
kłująco-ssący i  żywią się krwią 

Karaluchy czy prusaki mogą się okazać 
prawdziwą zmorą w wielu mieszkaniach.

Mrówki pojawiają się w domu z jednego powodu 
– znalazły w nim łatwy dostęp do pożywienia.

Mole mogą przylecieć do nas od sąsiada, 
z zewnątrz, albo nieświadomie możemy przynieść 
je do domu razem z zakupami.
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ludzi oraz zwierząt. Ich ukłucia są 
mniej swędzące niż komarów, ale 
kiedy będziemy je rozdrapywać, ból 
pojawi się bardzo szybko. 
Aby pozbyć się tych insektów, po-
traktujmy je gorącą parą, na przy-
kład myjką parową. Jeśli zagnieź-
dziły się w łóżku, mebel należy od-
izolować i dokładnie oczyścić za po-
mocą gorącej pary. Pościel i narzuty 
musimy wyprać w gorącej wodzie. 

RYBIKI CUKROWE 
W ŁAZIENCE I KUCHNI
Te małe, srebrne, nielatające owady 
najczęściej zadomawiają się w  ła-
zience i  kuchni. Chowają się pod 
listwami, płytkami, tapetami i  po-
sadzką. Są zwinne i nie cierpią świa-
tła. Nie przenoszą niebezpiecznych dla człowieka chorób. Żywią się cu-

krem, mąką, kaszą, otrębami, ma-
łymi martwymi owadami, a  także 
często klejem do tapet, posadzek 
i płytek. 
Domowym sposobem na likwida-
cję rybików jest higiena oraz obni-
żenie temperatury w  mieszkaniu, 
żeby nie panowały w nim „afrykań-
skie upały”. Należy zalepić również 
wszystkie szpary i wysuszyć zawil-
gocone miejsca. Pomóc może zain-
stalowanie pochłaniacza wilgoci, 
a  także wyszorowanie pomieszcze-
nia jakimś silnym środkiem czysz-
czącym i  bakteriobójczym. Rybi-
kom należy zablokować także do-
stęp do żywności: sprzątajmy więc 
po posiłkach, a jedzenie przełóżmy 
do szczelnych pojemników. 
Sprawdzoną metodą pozbycia się 
rybików jest także rozłożenie na 
noc w  miejscach często przez nie 
odwiedzanych kawałków grubej 
tektury posmarowanej sztucznym 
miodem. Rano taką oblepioną owa-
dami tackę należy spalić lub w wia-
drze zalać wrzącą wodą. Możemy 
też rozsypać w pomieszczeniu mie-
szaninę cukru pudru z  boraksem 
(w  proporcji 1:1). Preparat ten po-
trafi w  krótkim czasie unicestwić 
całą rodzinę rybików.  

PAJĄKI DOMOWE
Żyją w  ciemnych miejscach, na 
przykład piwnicach, na strychu, za 
meblami. Ukąszenia pająków nie 
są groźne dla człowieka – powodują 

tylko niewielki ból. Bywają poży-
teczne, bo żywią się głównie innymi 
owadami.
Jeśli chcemy pozbyć się pająków, 
musimy zatkać wszelkie szpary, któ-
rymi dostają się do domu, na oknie 
zamontujmy siatki, a  w  drzwiach 
moskitiery. Ramy okien i drzwi wy-
smarujmy sokiem z cytryny. Spraw-
dzą się również urządzenia wysy-
łające ultradźwięki, których paję-
czaki nie znoszą. Nie składujmy 
także rzeczy w  kartonach, bo tek-
tura przyciąga te owady.

MUSZKI OWOCÓWKI
Pojawiają się latem. Żywią się gni-
jącymi owocami, przyciąga je ich 
zapach i  tam się rozmnażają. Po-
zbądźmy się więc wszystkich przej-
rzałych owoców, regularnie wyrzu-
cajmy  śmieci, za każdym razem do-
brze jest też umyć kosz. Przykry-
wajmy również paterę z  owocami 
oraz zamykajmy szczelnie wszyst-
kie słodkie przetwory. 
Muszki owocówki nie znoszą men-
tolowego zapachu, odstraszy je więc 
paczka miętowych cukierków. Sku-
teczną metodą na pozbycie się tych 
owadów jest także wciągnięcie ich 
w odkurzacz. 

MYSZY I SZCZURY
Wkradają się nie tylko do do-
mów na wsi czy tych położonych 
blisko pól i  łąk. Problem z tymi 
gryzoniami mogą mieć również 
mieszkańcy miast, a szczególnie 

Specjalistyczne 
preparaty 
na insekty
Kiedy insekty się już pojawią, 
trzeba się ich szybko pozbyć. 
Sklepowe półki uginają się od 
specjalnych past, proszków, 
granulek, płynów i aerozoli. 
Możemy wybierać między 
uniwersalnymi preparatami, 
na przykład płytka na owady 
czy spray na owady, lub 
specjalistycznymi, których 
działanie ukierunkowane jest 
typowo na zwalczanie lub 
odstraszanie konkretnych 
szkodników. Preparaty 
przeznaczone do zwalczania 
owadów biegających są bardzo 
skuteczne. Pamiętajmy jednak, 
że nie wszystkie są zdrowe dla 
naszego organizmu, dlatego 
stosując je, należy przestrzegać 
zaleceń producenta.  
Do kupienie w sklepach są 
również kadzidełka oraz 
specjalistyczne spiralki, 
które po zapaleniu wydzielają 
intensywny, drażniący owady 
dym. 



blokowisk. Z  myszami powinien 
poradzić sobie prawie każdy kot, 
a  także niektóre psy –  najszybciej 
złapie je terier, cocker spaniel lub 
jamnik. 
Nie trzeba jednak mieć w  domu 
zwierzęcia, żeby pozbyć się tych 
szkodników. Myszy nie cierpią za-
pachu m.in. czosnku, korony cesar-
skiej, nostrzyka, wilczomlecza, dzi-
kiej mięty, oleandru, dzikiego ru-
mianku czy świeżych, zielonych li-
ści pomidorów. Warto te rośliny 
ułożyć przy drzwiach zewnętrznych, 
w  zakamarkach oraz wszędzie tam, 
gdzie mogą wejść gryzonie. Skutecz-
nym sposobem na walkę z myszami 
w domu jest także położenie połówki 
cytryny w szafce lub kącie. Im bar-
dziej spleśniała, tym lepiej, bo od-
straszy gryzonie. 
Szczury nie lubią zapachu kota. 
Uciekają z kolei również z  miejsc, 
w  których czuć smary i  oleje. Po-

dobnie odstraszająco działają za-
pachy-zawieszki i kostki do muszli 
klozetowej.
Aby pozbyć się tych małych gry-
zoni, możemy zastosować również 
bardziej drastyczne metody. W skle-
pach dostępne są przeróżne trutki 
na myszy i  szczury, potrzaski albo 
tzw. gilotynki, pułapki tzw. żywo-
łowne (wyglądają jak klatki) lub le-
powe oraz stacje deratyzacyjne. 
Szkodniki można też zwalczyć przy 
zastosowaniu elektroniki. Sklepy 
oferują elektroniczne odstraszacze 
na myszy i szczury. Urządzenia takie 
wytwarzają dźwięki o  częstotliwości 
z reguły od 25 do 65 kHz, powodując, 
że gryzonie unikają tych miejsc, po-
nieważ dźwięki powodują ból i nega-
tywnie oddziałują na ich układ ner-
wowy. Sprzęt automatycznie zmienia 
częstotliwość dźwięku, a tym samym 
uniemożliwia myszom i  szczurom 
przyzwyczajenie się do hałasu.

W ostateczności 
dezynsekcja
Jeśli niestety zawiodły wszystkie 
sposoby walki ze szkodnikami, 
jedynie skuteczna może okazać 
się dezynsekcja przeprowadzona 
przez wyspecjalizowaną firmę. Aby 
była efektywna, należy wykonać 
ją w każdym pomieszczeniu. 
Gdy mieszkamy w budynku 
wielorodzinnym, to dezynsekcję 
należy przeprowadzić w każdym 
mieszkaniu, a także w piwnicy, 
częściach wspólnych obiektu 
i ciągach wentylacyjnych. Firmy 
stosują bardzo różne metody 
zwalczania insektów, nie wszystkie 
z nich zapewnią zwycięstwo 
w walce z każdego rodzaju 
robactwem. W przypadku wielu 
z tych metod użytkownicy budynku 
proszeni są o jego natychmiastowe 
opuszczenie. W grę może wchodzić 
na przykład używanie insektycydów, 
oprysk powierzchniowy ogólny lub 
użycie gazu.

 REKLAMA 
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MIESZKAĆ Z KLASĄ
     inwestycja na każdą kieszeń

MARZYSZ O KOMINKU W DOMU, JEDNAK 
Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE MOŻESZ SOBIE 
NA NIEGO POZWOLIĆ? ROZWIĄZANIEM 
W TAKIEJ SYTUACJI MOŻE BYĆ MONTAŻ PIECA 
KOMINKOWEGO. CO WARTO O NIM WIEDZIEĆ?

AUTOR TEKSTU: Beata Wysoczarska

KOZA
– alternatywa 
dla kominka

Koza to potoczna nazwa pieca kominkowego. Jest to 
wolno stojące urządzenie grzewcze o  niewielkich 
rozmiarach i dużej wydajności przeznaczone do cią-

głego palenia. Cechy te sprawiają, że piec kominkowy jest 
dobrym rozwiązaniem m.in. dla osób, które chcą cieszyć 
się klimatem domowego ogniska lub wspomóc ogrzewanie 
domu, lecz nie dysponują wystarczająco dużą powierzch-
nią na montaż kominka. Sprawdzi się również, gdy wy-
konanie kominka wiązałoby się z dewastacją pomieszcze-

nia i kosztownym remontem. Kozę zamontujemy bez pro-
blemu nawet w wykończonym już wnętrzu. W przypadku 
takich urządzeń nie jest też wymagane dodatkowe wzmoc-
nienie stropu. 
Piece kominkowe są tańszym rozwiązaniem niż trady-
cyjny kominek zamknięty, m.in. ze względu na to, że nie 
wymagają wykonywania dodatkowej obudowy. Od razu 
po podłączeniu są gotowe do użytkowania. Oferta produ-
centów i  dystrybutorów tego typu urządzeń jest bardzo 
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UŻYTKOWANIE PIECA 
KOMINKOWEGO NIE 

MUSI WIĄZAĆ SIĘ 
Z KONIECZNOŚCIĄ 

REGULARNEGO 
DOKŁADANIA OPAŁU. 
JEŚLI ZALEŻY NAM NA 

URZĄDZENIU CAŁKOWICIE 
BEZOBSŁUGOWYM DOBRYM 

ROZWIĄZANIEM BĘDZIE 
KOZA NA GAZ. 

obszerna. Piece kominkowe różnią 
się nie tylko wyglądem i  materia-
łami, z jakich są wykonane, ale rów-
nież rodzajem paliwa, jakim mogą 
być zasilane.

NIE TYLKO NA DREWNO
Wśród pieców kominkowych naj-
większą grupę stanowią te opalane 
drewnem i brykietem. W niektórych 
tradycyjnych modelach można też 
palić węglem, trzeba mieć jednak na 
uwadze, że jest to paliwo „brudne” 
i  stosowanie go w  piecu kominko-
wym ustawionym np. w salonie może 
być uciążliwe. 
W  ofercie producentów znajdziemy 
również kozy na pelet. Nowoczesne 
urządzenia tego typu są bezobsłu-
gowe. Oznacza to, że automatycz-
nie rozpalają ogień i  wygaszają go. 
Same też dozują opał i  utrzymują 
stałą temperaturę w pomieszczeniu. 
Zbiornik na pelet w piecach komin-
kowych nie jest jednak tak pojemny, 
jak w  kotłach grzewczych. Prze-
ważnie mieści on kilkanaście kilo-
gramów opału, co umożliwia ciągłą 
pracę urządzenia przez około dobę. 
Użytkowanie pieca kominkowego 
nie musi zupełnie wiązać się z  ko-
niecznością regularnego dokładania 
paliwa. Jeśli zależy nam na urządze-
niu całkowicie bezobsługowym, do-
brym rozwiązaniem będzie koza na 
gaz. Do wyboru mamy piece gazowe 
zasilane gazem ziemnym lub ga-
zem LPG. Przed wyborem pieca na-
leży określić, jakim typem gazu bę-
dzie zasilana instalacja, gdyż od tego 
zależeć będzie dobór palnika i dysz.  
Gazowe piece kominkowe wyposa-
żane są w specjalny ceramiczny pal-
nik, który zapewnia realistyczną wi-
zję ognia, jak w  prawdziwym piecu 
opalanym drewnem. Mamy też moż-
liwość samodzielnej regulacji wy-
sokości płomienia. Kozy gazowe są 
też całkowicie bezpieczne w  użyt-
kowaniu. Zastosowana w nich auto-
matyka gwarantuje zabezpieczenie 
przed niepowołanym włączeniem 
urządzenia przez dzieci i  umożli-
wia zaprogramowanie pracy pieca. 
Oznacza to, że możemy ustawić nie 
tylko pożądaną temperaturę, ale 
także godzinę włączenia i  wyłącze-
nia kozy.

W  przypadku gazowego pieca ko-
minkowego jego obsługa odbywa się 
przeważnie za pomocą pilota zdal-
nego sterowania.
Pilotem można sterować również 
pracą kozy na pelet. Urządzenia te 
także wyposaża się w  tygodniowe 
programatory, umożliwiające pro-
gramowania cykli włączania i wyłą-
czania kozy.  

MODELE PIECÓW 
KOMINKOWYCH
Wśród pieców kominkowych znaj-
dziemy urządzenia w  różnym stylu. 
Oprócz cieszących się dużym zainte-
resowaniem pieców o  nowoczesnym 
wzornictwie, do wyboru mamy mo-
dele bardziej klasyczne, inspirowane 
rozwiązaniami antycznymi, a  nawet 
stylizowane na piece kaflowe. 
Piece kominkowe o  nowoczesnym 
wzornictwie wykonane są najczę 
ściej ze stali. Wyposażone w  prze-
strzenną szybę frontową i  dużą ko-
morę spalania, pozwalają atrak-
cyjnie wyeksponować płonące 
drewno. Bardzo efektownie prezen-
tują się m.in. modele o cylindrycz-
nym kształcie i zaokrąglonej szybie 
usytuowane na wąskiej podstawie 
– nodze. Dzięki możliwości obraca-
nia korpusu pieca, nawet o  360°, 

Materiał stosowany do produkcji pieców kominkowych 
determinuje ich styl i wygląd. Modele wykonane ze stali są 
z reguły oszczędne w formie. Piece żeliwne charakteryzują się 
natomiast bardziej dekoracyjnymi korpusami i nóżkami.
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możemy cieszyć się widokiem płoną-
cych polan niemal z każdego miejsca 
w pomieszczeniu. Wystaczy, że skieru-
jemy piec frontem tam, gdzie obecnie 
przebywamy –  np. w  stronę kanapy 
czy fotela ustawionego po przeciw-
nej stronie pokoju. Modele o bardziej 
klasycznym wyglądzie wykonane 
są przeważnie z  żeliwa. Bazują one 
na trwałych, masywnych odlewach. 
Technologia wykonania pieców żeliw-
nych pozwala na formowanie bardzo 
dekoracyjnych wzorów. Takie modele 
dobrze wpisują się w stylowe pomiesz-
czenia urządzone m.in. w klimacie re-
tro. Polecane są osobom, które cenią 
tradycyjny design.  

Oprócz pieców o żeliwnej konstruk-
cji z  misternie wykonanymi ozdo-
bami korpusu do wyboru mamy 
także dekoracyjne modele stalowe 
obudowane kaflami. Są to żarood-
porne elementy ceramiczne wy-
trzymujące temperaturę nawet do 
800°C. Taka obudowa z kafli jest nie 
tylko efektowna, ale również prak-
tyczna. Wpływa bowiem na wydłu-
żenie czasu oddawania ciepła –  jest 
ono przekazywane do pomieszcze-
nia jeszcze przez długi czas po wyga-
szeniu paleniska. 
Oprócz ogrzewania wnętrza piece 
kominkowe mogą pełnić dodatkową 
funkcję. Wyposażone w górną gładką 

płytę posłużą również do podgrze-
wania potraw lub napoi, a nawet do 
gotowania. W ofercie znaleźć można 
także piece ze specjalną komorą do 
pieczenia.

KOZY DO OGRZEWANIA 
POMIESZCZEŃ I WODY
Piece kominkowe stosowane są 
przeważnie jako dodatkowe źródło 
energii cieplnej. Oddają ciepło całą 
swoją powierzchnią, a także przewo-
dem kominowym odprowadzającym 
spaliny. Mogą też pośrednio ogrze-
wać sąsiadujące wnętrza. Nowocze-
sne piece na drewno i  pelet oprócz 
wnętrz mogą też ogrzewać wodę 
użytkową – wykorzystywaną w insta-
lacji centralnego ogrzewania lub do 
celów sanitarnych. Jest to możliwe 
dzięki wyposażeniu takich urządzeń 
w płaszcz wodny. Najprościej ujmu-
jąc jest to stalowy zbiornik z  wodą 
umieszczony wewnątrz paleniska 
pieca i podłączony do instalacji cen-
tralnego ogrzewania. Przepływająca 
przez niego woda jest ogrzewana 
ciepłem wytwarzanym podczas spa-
lania opału i przekazywana do insta-
lacji. Dzięki temu za pomocą grzej-
ników ciepło z  pieca kominkowego 
może ogrzewać efektywnie wszyst-
kie pomieszczenia domu.
Dużą zaletą urządzeń z  płaszczem 
wodnym jest to, że zapewniają one 
realne oszczędności wynikające 
z  możliwości jednoczesnego ogrze-
wania pomieszczeń i  wody użytko-
wej przy takim samym wykorzysta-
niu opału, jak ma to miejsce przy 
zwykłych piecach, bez płaszcza wod-
nego. Takie urządzenia są jednak 
znacznie droższe od standardowych. 
Szacuje się jednak, że użytkownik 
kozy z  płaszczem wodnym może li-
czyć na stosunkowo szybki zwrot po-
niesionych nakładów finansowych.

WAŻNE PODŁĄCZENIE
Piece kominkowe opalane drew-
nem, brykietem oraz węglem wyma-
gają podłączenia do indywidualnego 
przewodu kominowego. Komin musi 
być szczelny, a  jego ścianki gład-
kie. Jeżeli piec podłączany jest do 

Dobrze dobrany piec kominkowy 
dogrzeje wnętrza domu m.in. w okresach 
przejściowych, kiedy uruchamianie kotła nie 
jest opłacalne.

Użytkując piec kominkowy należy 
przeprowadzać regularne kontrole stanu 
instalacji kominowej oraz serwis kozy.
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Jakim drewnem palić 
w piecu?
Opałem przeznaczonym do spalania 
w piecu kominkowym powinno być 
dobrze wysuszone drewno liściste. 
Jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 20%. Aby uzyskać taki 
materiał opałowy, drewno należy 
pociąć i porąbać najpóźniej zimą 
poprzedzającą sezon grzewczy, 
w którym będzie wykorzystywany 
opał. Warto więc zaopatrzyć się 
w dobrą siekierę. Pocięte drewno 
najlepiej jest ułożyć na kształt 
stosów, co zapewni dobrą cyrkulację 
powietrza. Stosy drewna trzeba 
zabezpieczyć przed nadmierną 
absorpcją wilgoci z podłoża 
i wodą opadową. Tak składowane 
drewno powinno być sezonowane 
do wczesnej jesieni, a następnie 
przeniesione w zadaszone miejsce, 
gdzie zostanie przygotowane do 
użycia w okresie zimowym. Po 
czym poznać, że opał jest dobrze 
wysuszony? W suchym drewnie 
zaobserwujemy łatwo odpadającą 
korowinę oraz głębokie, dobrze 
widoczne pęknięcia na przekroju 
poprzecznym polan. Aby mieć 
pewność, że opał jest właściwie 
przygotowany, warto kupić miernik 
wilgotności drewna.  
Jak porąbać opał do kozy?  
Przyjmuje się, że drewno opałowe, 
czyli polana, powinny mieć długość 
od 20 do 30 cm i średnicę ok. 
8 cm. Wielkość polan należy jednak 
dobrać do wielkości paleniska, które 
w różnych modelach może mieć 
inne wymiary i pojemność. Warto 
przygotować również szczapy, które 
będą pełnić funkcję rozpałki. Ich 
długość może wynosić ok. 30 cm, 
a średnica 2-5 cm.   

istniejącego przewodu kominowego, 
przed jego montażem, komin powi-
nien zostać starannie oczyszczony 
z sadzy i wszelkich zanieczyszczeń. 
Zadanie to należy zlecić mistrzowi 
kominiarskiemu. Kominiarz oceni 
też, czy przewód kominowy jest 
w dobrym stanie, czy może wymaga 
uszczelnienia bądź instalacji wkładu 
kominowego. 
W  przypadku niektórych modeli 
pieców kominkowych podłączenie 
do tradycyjnego komina nie jest wy-
magane. Kozy gazowe dzięki syste-
mowi przewodów koncentrycznych 
mogą być montowane w  pomiesz-
czeniach bez komina. Wystarczy wy-
prowadzić przewód poza ścianę bu-
dynku lub dach. Również piece na 
pelet mogą być montowane z pomi-
nięciem tradycyjnego komina. Jest 
to możliwe dzięki mechanicznemu 
wyrzutowi spalin np. przez ścianę, 
który odbywa się za pośrednictwem  
specjalnej rury. 
Piec do swojej pracy zużywa po-
wietrze, dlatego wymagane jest za-
pewnienie odpowiedniej wentyla-
cji pomieszczenia, w  którym zain-
stalowano urządzenie. Większość 
nowoczesnych kóz umożliwia do-
prowadzanie powietrza niezbęd-
nego do spalania bezpośrednio z ze-
wnątrz (wyposażone są one w dolot 
powietrza zewnętrznego – przewód 
można przeprowadzić przez ścianę 
budynku, przy którym instalowane 

jest urządzenie). Takie modele po-
bierają całe powietrze z  zewnątrz 
bez  zużywania tlenu z  pomieszcze-
nia, mogą więc być bez obaw mon-
towane również w domach wyposa-
żonych w wentylację mechaniczną. 
Z  uwagi na bezpieczeństwo użyt-
kowania pieca kominkowego, bez 
względu na paliwo, jakim jest opa-
lane, jego instalacja powinna być 
wykonana przez wykwalifikowa-
nego instalatora. 

ODPOWIEDNIE MIEJSCE 
DLA KOZY
Obecnie produkowane, nowoczesne 
piece kominkowe mogą być monto-
wane nawet w niewielkich pomiesz-
czeniach, w bardzo bliskiej odległo-
ści od ściany. Dokładne odległości 
od elementów konstrukcyjnych bu-
dynku określa producent danego 
pieca w  instrukcji obsługi. Gdy 
przestrzeń pomiędzy tylną ścianą 
urządzenia a  ścianą budynku jest 
niewielka, do kozy można też za-
montować specjalną osłonę ter-
miczną. Takie osłony dostosowane 
są do wymiarów różnych modeli 
urządzeń. Dzięki ich zastosowaniu 
wymagana minimalna przestrzeń 
z tyłu pieca może być zmniejszona. 
Planując miejsce na kozę, należy za-
dbać również o odpowienie podłoże.
Musi być ono niepalne, a  jego gru-
bość powinna wynosić co naj-
mniej 2-3  cm. W  przypadku 

Komin, do którego podłączana jest koza nie może 
wytwarzać też zbyt słabego lub mocnego ciągu. 
Wymagania odnośnie wielkości ciągu dla danego 
urządzenia określa jego producent. 
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łatwo zapalnej posadzki przed 
frontem kozy należy zastosować za-
bezpieczenie w  postaci materiału 
niepalnego o  szerokości co naj-
mniej 30 cm. 
Mogą to być płytki ceramiczne, gre-
sowe, kamień, a  także podstawa 
szklana lub stalowa. Takie zabezpie-
czenie pozwoli ochronić posadzkę 
przed ewentualnym uszkodzeniem 
czy zapaleniem na skutek wypad-
nięcia żaru z pieca. Podczas użytko-
wania koza nagrzewa się i  w  przy-
padku bezpośredniego kontaktu ze 
skórą może spowodować oparzenia. 

Jeśli więc w domu są dzieci, należy 
zastosować dodatkową formę zabez-
pieczenia i zamontować wokół pieca 
barierki ochronne. 

Z MYŚLĄ O KOMFORCIE 
UŻYTKOWNIKÓW 
Piece kominkowe wyposażone są 
w  różne rozwiązania, zapewniające 
wydajną pracę tych urządzeń i  ich 
łatwe czyszczenie. Efektywniejsze 
spalanie opału i  dłuższe utrzymy-
wanie temperatury po wygaszeniu 
kozy zapewnia wyłożenie paleniska 
materiałem akumulującym ciepło, 

który podwyższa temperaturę w ko-
morze spalania. Może nim być np. 
szamot lub wermikulit. 
Aby utrzymanie urządzenia w  czy-
stości było łatwiejsze, kozy wypo-
saża się w tzw. kurtynę powietrzną. 
Powietrze niezbędne do spalania 
opału dostarczane jest przez spe-
cjalną strumienicę i opada ku dołowi 
wzdłuż wewnętrznej powierzchni 
szyby. Dzięki niemu nie zachodzi 
ona sadzą i nie traci swojej przejrzy-
stości. Nawet jeśli na szybie odłożą 
się niewielkie ilości sadzy, wypalą 
się, kiedy cięgno powietrza do spa-
lania znajdować się będzie w pozycji 
otwartej, a ogień w kominku będzie 
intensywnie płonąć. 
Użytkując kozę na paliwo stałe, ko-
nieczne jest regularne usuwanie po-
piołu. Rozwiązaniem ułatwiającym 
tę pracę jest ruchomy ruszt. Obro-
towy ruch jego ramion sprawia, że 
popiół łatwo opada do umieszczo-
nego poniżej popielnika, który ma 
zwykle postać szuflady. 
Dobrym rozwiązaniem są m.in. 
urządzenia wyposażone w  szufladę 
z  pokrywą, która zapobiega wysy-
paniu się popiołu w trakcie jego wy-
noszenia z pomieszczenia. Wszystko 
to sprawia, że użytkowanie pieca ko-
minkowego nie jest uciążliwe. Przy-
jemne ciepło i widok ognia z pewno-
ścią wynagrodzą nam ewentualne 
drobne niedogodności. 

Moc kozy dobiera się do wielkości wnętrza, które chcemy 
ogrzewać, a dokładniej do jego kubatury. Dostępne na 
rynku piece mają zwykle moc w przedziale od 2,5 do 15 kW. 
Szacunkowo przyjmuje się, że 1 kW mocy wystarcza do 
ogrzania 10-12 m² pomieszczenia o standardowej wysokości 
2,5-2,7 m. W zależności od powierzchni wnętrza można więc 
dopasować odpowiedni model. Wybierając piec, należy 
zwrócić uwagę na jego moc nominalną, która odzwierciedla 
realne możliwości grzania. Nie warto też przewymiarowywać 
mocy kozy, ponieważ zbyt duża może powodować 
przegrzewanie pomieszczenia, w który jest zainstalowana. 
Aby tego uniknąć, użytkownicy pieców o zbyt dużej mocy 
zmniejszają dopływ powietrza do komory spalania, co z kolei 
skutkuje nieefektywnym spalaniem paliwa lub też decydują 
się na palenie cykliczne, co natomiast wiąże się z częstym 
i kłopotliwym rozpalaniem kozy. 
W doborze urządzenia o odpowiedniej mocy mogą nam 
pomóc kalkulatory doboru mocy dostępne np. na stronach 
niektórych producentów pieców. Przed podjęciem ostatecznej 
decyzji najlepiej jednak skonsultować się z instalatorem.

W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest piec 
kominkowy na paliwo stałe warto zamontować również 
czujnik tlenku węgla. Zasygnalizuje on odpowiednio 
wcześniej obecność czadu we wnętrzu.

Jak dobrać odpowiednią moc grzewczą pieca kominkowego?
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Przeszkadzają ci warunki panujące w  multiplek-
sach? Nie przepadasz za intensywnym zimnem 
klimatyzacji i  zapachem popcornu? Idealne wa-

runki dla siebie stworzysz tylko we własnym domu. 
Sprawdź, co jest potrzebne i jak optymalnie zaaranżo-
wać kącik telewizyjny lub profesjonalne kino domowe. 
Skala przedsięwzięcia zależy od wolnej przestrzeni 
w mieszkaniu i  funduszy. Każdy znajdzie rozwiązanie 
na miarę swoich potrzeb.

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

NIE MUSIMY JUŻ CHODZIĆ DO KINA, 
BY OBEJRZEĆ FILM W DOSKONAŁEJ 
JAKOŚCI. TEJ PRZYJEMNOŚCI MOŻEMY 
ODDAWAĆ SIĘ W ULUBIONYM FOTELU 
WE WŁASNYM SALONIE. 

domowe
KINO
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TELEWIZOR, MONITOR, 
RZUTNIK
Kącik telewizyjny to wbrew pozo-
rom ważne miejsce w  domu. Podob-
nie jak stół jadalniany jest rodzinnym 
punktem spotkań spajającym więzi, 
tak przestrzeń do oglądania filmów, 
programów kulturalnych czy wiado-
mości można stać się istotnym za-
kątkiem relaksu domowników. Miej-
sce wspólnego doświadczania i  wy-
miany spostrzeżeń musi mieć odpo-
wiednią aranżację. Niezależnie, czy 
będzie to niewielki fragment pokoju, 
czy oddzielne, obszerne pomieszcze-
nie, ważny jest komfort. Dla każdej 
osoby trzeba przewidzieć indywidu-
alną przestrzeń do wygodnego siedze-
nia, z którego będzie dobrze widoczny 
telewizor czy ekran. Im większa prze-
kątna odbiornika, tym łatwiej jest 
zorganizować miejsca dla rodzinnej 
widowni. Równocześnie na uwadze 
trzeba mieć zachowanie odpowiedniej 
odległości od telewizora czy ekranu. 
W  niedużych mieszkaniach filmy, 
kreskówki oraz programy informa-
cyjne można też oglądać na ekra-
nie monitora komputerowego, co jest 
rozwiązaniem ekonomicznym i  wie-
lofunkcyjnym. W  większym metrażu 
warto zainstalować rzutnik, który po-
zwala na uzyskanie prawdziwego efek- 

tu kinowego. Wielkość obrazu dostosu-
jemy względem dostępnej przestrzeni. 
Ekran może być profesjonalny, zwi-
jany. W  wersji ekonomicznej wystar-
czy nawet gładka, biała ściana.

MIEJSCE TELEWIZORA
Choć regały i  meblościanki są kry-
tykowane za swój przebrzmiały wy-
gląd, wiele osób preferuje zabu-
dowę ścienną, w  którą wmontowuje 
się telewizor. Dzięki nowoczesnej li-
nii i modnym elementom wykończe-
niowym nie kojarzą się one z wystro-

jem z  czasów PRL-u. Ekran jest jak 
dawniej otoczony wieloma półkami, 
szufladami, ale często asymetrycz-
nymi, niekiedy o  futurystycznych 
kształtach lub zamaskowanymi gład-
kimi frontami. To dobre rozwiązanie 
w  niedużym mieszkaniu, gdy prze-
strzeń wokół telewizora potrzebu-
jemy wykorzystać na przechowywa-
nie książek, zastawy czy szkła stoło-
wego. Idealne miejsce dla odbiornika, 
według specjalistów, to jednak prze-
strzeń niezakłócona. Telewizor, zgod-
nie z  ich radami, powinien być 

Kino domowe to morze kabli, wtyczek 
i potrzebnych gniazd elektrycznych. Aby zwoje 
przewodów nie zdominowały wystroju, dobrze 
jest je odpowiednio ukryć. Sprawdzą się listwy 

podłogowe z rowkami na kable. Gniazda 
zasilające można usytuować też za szafkami 

RTV lub telewizorem.

DLA KOMFORTU WARTO 
JEST ZAMONTOWAĆ 

ODBIORNIK TELEWIZYJNY 
NA ZDALNIE

STEROWANYM
UCHWYCIE ŚCIENNYM. 

UMOŻLIWIA ON 
ZAMOCOWANIE 

URZĄDZENIA
O PRZEKĄTNEJ OBRAZU 

DO 60”. 
DZIĘKI NIEMU MOŻEMY 

ELEKTRYCZNIE
REGULOWAĆ

POŁOŻENIEM TELEWIZORA 
LUB MONITORA

W PIONIE
I POZIOMIE.
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wyeksponowany na pustej ścianie, 
aby nic nie odrywało uwagi od emi-
towanego programu. Projektanci 
wnętrz nie upierają się jednak, by 
było to jedynie gładkie tło i  dopusz-
czają wzór tapety, kamiennej lub ce-
glanej okładziny czy tynku struktu-
ralnego. Zrozumiałym jest jednak, że 
przestrzeń wokół telewizora nie po-
winna być upstrzona obrazkami, fo-
tografiami i  bibelotami, gdyż w  ze-
stawieniu z emitowanym filmem czy 
audycją stworzą nieznośny nadmiar 

bodźców. W  efekcie będzie to uciąż-
liwe dla wzroku. 
Złym pomysłem jest też postawie-
nie odbiornika na tle okna. Odbija-
jące się od szyby sztuczne światło lub 
wpadające w dzień promienie słońca, 
zmęczą wzrok. Gdy nie mamy innego 
rozwiązania, na ratunek przybędą 
nam w  pełni nieprzepuszczalne ro-
lety okienne, o gładkim, kolorystycz-
nie jednolitym wykończeniu. Prze-
słony okienne przydadzą się także, 
jeśli okna usytuowane są po przeciw-

nej stronie od telewizora. Wówczas ist-
nieje niebezpieczeństwo odbijania się 
od ekranu światła dziennego. 
Wysokość umiejscowienia odbior-
nika powinna być dostosowana do 
poziomu wzroku osób oglądających 
z pozycji siedzącej. Nie może zmuszać 
do podnoszenia głowy lub jej opusz-
czania, co zdecydowanie męczy kręgi 
szyjne kręgosłupa. 

MEBLE NA ODBIORNIK TV
Nowoczesne płaskie telewizory 
w większości dostosowane są do obu 
rozwiązań – postawienia na stojaku 
lub zawieszenia na ścianie. Modele 
stojące najczęściej sytuuje się na ni-
skiej szafce lub stoliku. Meble muszą 
być solidne i  stabilne, gwarantujące 
bezpieczeństwo sprzętowi. Istotna 
jest ich powierzchnia, by telewizor 
nie wystawał poza obrys blatu, a jego 
stopa opierała się w  całości na rów-
nym podłożu. To ważne, gdyż stojak 
umożliwia zmiany położenia ekranu, 
a takie manipulowanie wymaga bez-
piecznej podstawy. Nie mniej istotna 
jest wysokość stolika czy szafki. Po-
winna być zbliżona do wysokości sie-
dziska kanapy czy fotela. 
Dobrym rozwiązaniem są wydłużone 
szafki RTV, specjalnie przeznaczone 
na tego rodzaju sprzęt. Górę zajmuje 

Wybierając odbiornik telewizyjny 
ważna jest przekątna ekranu, 
świadcząca o jego wielkości. 
Dobieramy ją do powierzchni 
pomieszczenia, odległości od 
miejsca siedzenia, rozdzielczości 
jaką daje dany telewizor oraz 
indywidualnych preferencji. 
Doradcy proponują, by przekątna 
stanowiła maksymalnie 1/3 
odległości od sofy czy fotela osoby 
oglądającej film. Ale istotne jest 
także, by cały ekran odbiornika był 
w zasięgu wzroku. Przy dużych 
telewizorach i ekranach ściennych 
bliska odległość zmusi nas do 
poruszania głową na boki, by 
rejestrować całość ekspozycji. 
Specjaliści radzą, aby przekątną 
32’’ wybierać, gdy mamy dystans 
do siedzisk wynoszący od 1,25 do 
2,45 m; 36‘’ przy 1,35-2,75 m; 42’’ 
gdy odległości to 1,6-3,2 m; 46’’ 
jeśli mamy od 1,75 do 3,5 m i 52’’ 
przy 2-3,95 m.  

Idealnie dobrany i ustawiony telewizor
Warto jednak wziąć pod uwagę 
własne potrzeby. Jeśli przedział 
cenowy nam odpowiada, dobrze jest 
wybierać telewizory większe, które 
sprawią, że efekt kinowy będzie 
wzmożony. Wystarczy w sklepie 

spróbować obserwować przez 
kilka chwil program z dystansu, jaki 
mamy w domu od kanapy, fotela czy 
ulubionego siedziska. Jeśli czujemy 
komfort, nie warto przejmować się 
przeliczeniami i tabelkami.

Szafki RTV mogą mieć 
bardzo efektowne 
kształty i eleganckie 
wykończenie, pasujące 
do reszty wyposażenia 
salonu.
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wówczas telewizor, a  poniżej blatu 
znajduje się przestrzeń na dekoder, 
router, DVD, konsolę gier, wzmac-
niacz dźwięku czy zestaw stereo. 
W szufladach i zamkniętych półkach 
mebla możemy magazynować płyty 
z  filmami, kable, słuchawki itp. Za-
letą takich szafek jest maskowanie 
zwojów przewodów, gdyż ich tył ma 
wycięte otwory ułatwiające podłącze-
nie do gniazda zasilającego. Niektóre 
modele będą dostosowane do powie-
szenia na ścianie, inne do postawie-

nia na posadzce. Praktyczne bywają 
też szafki na kółkach. 

UCHWYTY ŚCIENNE 
I SUFITOWE
Większość odbiorników telewizyjnych 
ma w tylnej obudowie zestaw otworów 
służących do mocowania. Możemy za-
wiesić je na ścianie na specjalnym me-
talowym stelażu. Do wyboru mamy 
modele stałe lub ruchome. W małych 
pomieszczeniach można pozwolić so-
bie na montaż w  optymalnym miej-

scu na ścianie. W  większych salo-
nach sprawdzą się ruchome uchwyty, 
dające szansę oglądania programu 
z  różnych miejsc, a  czasem nawet 
z  różnych pomieszczeń, gdy aparta-
ment ma formę otwartej przestrzeni. 
Gdy chcemy maksymalnie wykorzy-
stać powierzchnię np. w małej kawa-
lerce, możemy usytuować uchwyt na 
sprzęt wysoko pod sufitem lub wręcz 
na nim. Na czas oglądania filmu tele-
wizor ustawimy w wygodnej pozycji. 
Jeśli mamy taką potrzebę, może być 
on nawet u góry odchylony od ściany. 
Dobrym rozwiązaniem są też szyny, 
tak zwane windy do telewizorów, 
które pozwalają na przesuwanie 
w jednej linii odbiornika – w górę i dół 
lub na boki. Taki stelaż można monto-
wać do ściany, podłogi lub sufitu. 

JAK PRAWDZIWE KINO
Nowoczesny sprzęt audio-video po-
trafi stworzyć w  zaciszu domowym 
prawdziwą atmosferę kina. Jak ma-
wiają eksperci, bardzo dobrej jakości 
urządzenia są w  stanie nawet prze-
wyższyć jakość obrazu i dźwięku, ja-
kie otrzymujemy w  multipleksach. 
Rzeczywisty efekt zapewniają dziś 
zakrzywione telewizory, które potę-
gują odczucie głębi. Projektor, działa-
jący podobnie jak kinowy, daje moż-
liwość oglądania obrazu o bardzo du-
żych rozmiarach. Urządzenie umiesz-
cza się na sufitowym lub ściennym 
uchwycie. Ekran (z  dobrej jako-
ści płótna o  najlepszym efekcie 

Jeśli mamy dylemat, czy 
kanapę, fotele i siedziska 
ustawić w stronę telewizora 
czy dekoracyjnego kominka, 
może warto usytuować oba 
na jednej ścianie. 

CHOĆ NAJŁATWIEJ 
JEST STWORZYĆ KĄCIK 

DLA MIŁOŚNIKA FILMÓW, 
MONTUJĄC W NIM 

TRADYCYJNY RZUTNIK 
PREZENTACYJNY, 

PROFESJONALIŚCI TAKIEGO 
WYBORU NIE POLECAJĄ.

ABY OGLĄDAĆ FILMY 
W DOSKONAŁEJ 

JAKOŚCI, NALEŻY NABYĆ 
SPECJALNY PROJEKTOR 

DO ODTWARZANIA 
NAGRAŃ DVD
CZY BLU-RAY.
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rozproszenia światła), na który będzie 
rzucana projekcja, powinien znajdo-
wać się w  odległości trzech przekąt-
nych obrazu od miejsc siedzących. 
Ale na efekt kina składają się w du-
żej mierze urządzenia nagłośniające. 
Aby działały w pełni swych możliwo-
ści, przestrzeń kina domowego trzeba 
odpowiednio przygotować. Najle-
piej przeznaczyć na nie pomieszcze-
nie w  zacisznej części domu, w  piw-
nicy czy na poddaszu. Nie należy bać 
się skośnych ścian pod dachem, gdyż 
pomieszczenia asymetryczne i  nie-
foremne są przez akustyków najbar-
dziej polecane (w  pokojach forem-
nych o równoległych ścianach, przez 
kumulację ciśnienia akustycznego,  
zachodzi efekt dudnienia). Ciemna 
piwnica też będzie dobrym wyborem, 
gdyż zazwyczaj panuje w  niej pożą-
dane zaciemnienie.

NAGŁOŚNIENIE
Dobrej jakości dźwięk w  kinie do-
mowym wymaga zestawu nagłośnie-
niowego. Najczęściej jest to amplitu-
ner AV (wzmacniacz z tunerem) oraz 
komplet głośników: niskotonowy 
(subwoofer), centralny (dialogowy), 
a  także głośniki przednie i  tylne od-
powiadające za efekt surround (ota-
czanie przez dźwięki osoby oglądają-
cej film). Sprzęt audio potrafi być bar-
dzo kosztowny, jednak znajdziemy 
wersje ekonomiczne. Warto wśród 
nich wybierać urządzenia z  oznacze-
niem THX, które świadczy o tym, że 
sprzęt spełnia wszystkie wymagania 
pod względem jakości i głębi dźwięku.

WYSTRÓJ WNĘTRZA
Kącik TV wymaga przede wszyst-
kim wygodnych siedzisk. Fotele ki-
nowe i miękkie kanapy będą najlep-
szym rozwiązaniem. Powinny zapew-
niać komfortowe oparcie, również dla 
głowy. Dla pełnego relaksu przyda 
się też zestaw miękkich poduch. 
Oprócz nich dobrze jest postawić sto-
lik kawowy na napoje i przekąski oraz 
– skoro jesteśmy u siebie – podnóżki, 
pufy czy inne kubiki, na których wy-
godnie będzie oprzeć nogi. Możemy 
też zdecydować się na rozkładane fo-
tele z  wmontowanymi podnóżkami. 
Przyda się też dodatkowe oświetlenie 
za ekranem i na ścianach. 

Wyciszenie pomieszczenia kina domowego

Kącik telewizyjny 
wymaga przede 
wszystkim wygodnych 
siedzisk. Dla pełnego 
relaksu przyda się 
też zestaw miękkich 
poduch i podnóżków.

Telewizor lub ekran kina domowego powinny 
znajdować się na stonowanym kolorystycznie tle.

Efekt kinowy zapewnia wnętrze, 
które ma wykonaną odpowiednią 
izolację akustyczną przegród. Przed 
przystąpieniem do prac należy 
sprawdzić wytrzymałość stropu. 
Profesjonalne wyciszenie będzie dla 
niego dodatkowym obciążeniem. 
Specjaliści polecają zastosować 
podłogę pływającą, czyli składającą 
się z izolacji z płyt wełny mineralnej, 
izolacji przeciwwilgociowej, 
warstwy betonu i posadzki. Dobrą 
powierzchnię stworzy korek 
naturalny, wykładzina PVC lub 
dywanowa. Od góry za izolację 
akustyczną odpowiadać będzie sufit 
podwieszany, który jest wyjątkowo 
dźwiękochłonny. Zastosowane 
płyty powinny mieć wysoki 
współczynnik alfa (równy 1 świadczy 

o całkowitym pochłanianiu dźwięku, 
a 0 wskazuje na maksymalne jego 
odbijanie). W suficie podwieszanym 
można łatwo zamontować światła 
punktowe, które delikatnie rozproszą 
mrok i zminimalizują kontrast między 
wnętrzem a ekranem. Sufit może 
być też napinany, czyli utworzony 
z tkaniny. Wybierać należy materiał 
o najwyższym współczynniku 
pochłaniania dźwięku, który zapewni 
skuteczną powierzchnię tłumiącą. 
Do wyciszenia ścian możemy użyć 
płyt g-k, mocowanych na stelażach 
lekkiej zabudowy. Ukryjemy w nich 
głośniki kina domowego i przewody. 
Jeśli nie mamy miejsca na stelaże, 
ściany można pokryć wykładziną 
dywanową czy korkową lub grubą 
tkaniną.
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BOŻE NARODZENIE 
I NOWY ROK SKŁANIAJĄ 
NAS DO BUDOWANIA 
UROCZYSTEGO 
NASTROJU. ICH 
SZCZEGÓLNY CHARAKTER 
PODKREŚLAMY TEŻ 
DEKORACYJNYM 
OŚWIETLENIEM.

Choinkowe

AUTOR TEKSTU: 
Anna Wojciechowska

Święta Bożego Narodzenia, Syl-
wester i  Nowy Rok przypa-
dają w okresie, kiedy zmrok za 

oknem zapada u  nas już wczesnym 
popołudniem, a  często przez cały 
dzień jest ciemno. Siłą rzeczy wspo-
magamy się wtedy oświetleniem 
sztucznym. Świąteczny czas pozwala 
nam nie tylko na wykorzystywanie 
jego zalet funkcjonalnych, ale też 
wielkiego potencjału dekoracyjnego. 

MAGIA ŚWIATŁA
Przed świętami z  pudeł wyciągamy 
sznury lampek, które tworzą jedyną 
w swoim rodzaju dekorację. To prze-
cież oświetlenie wykorzystywane 
tylko o  tej porze roku!  Choć wiele 
osób uważa je za nieco kiczowate, to 
jednak w tym okresie wszyscy po-
zostajemy pod ich urokiem. Tak na-
prawdę, to nie tylko dzieci lubią pa-
trzeć się na delikatne światło lam-
pek choinkowych, które w połączeniu 
z blaskiem kolorowych bombek, szy-
szek, aniołów i wielu innych dekoracji 
tworzą iskrzącą się bajkową rzeczy-
wistość. Przyznajmy, jest w  nich nie 
tylko podniosły nastrój, ale też jakaś 
obietnica tajemnicy i magia, otwiera-
jąca furtkę do lepszego świata. 

WYJĄTKOWA OPRAWA 
ŚWIĄT
Podstawą stroju każdej choinki są 
łańcuchy z  lampkami. Dzięki temu, 
że mają one różne długości –  zazwy-
czaj od 100 do 300 cm – z  łatwością 
dobierzemy odpowiednie do wielko-
ści wybranych przez nas drzewek. 
Ich atutem jest również duża ilość 
różnorodnych kształtów lampek, 
za sprawą których możemy je bez 

LAMPKI
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problemów dobrać do wizji aranża-
cyjnej choinki. 
Do najbardziej ponadczasowych na-
leżą tradycyjne kuleczki czy też przy-
bierające formę płomienia świecy. 
Taki sam charakter mają bardziej no-
woczesne w  kształcie zbliżonym do 
walca. W porównaniu z tradycyjnymi 
są one niewielkie – to często tylko 
„punkciki” delikatnie przebijające 
się przez zielone igliwie, co wzmaga 
efekt ich dekoracyjności. 
Miłośnicy bardziej charakterystycz-
nych form też znajdą odpowiednie 
dla siebie lampki. Gdy chcemy, by 
grały one pierwszoplanową rolę, wy-
bierzmy takie o  wyrazistym kształ-
cie i ponadstandardowym wymiarze. 
Będą to np. gwiazdki, duże bombki 
czy dzwonki. Zawieszając je na na-
szym bożonarodzeniowym drzewku, 
czynimy z nich głównych bohaterów 
aranżacji. Także barwę lampek cho-
inkowych możemy dopasować do na-
szych potrzeb i upodobań aranżacyj-
nych. Do najbardziej uniwersalnych 
należy ciepła biel, ale również miło-
śnicy innych kolorów znajdą odpo-
wiednie dla siebie. 

ŚWIATŁO 
ZA OKNEM
Dekoracje ogrodu w  okresie świą-
tecznym weszły już do kanonu bo-
żonarodzeniowych aranżacji. Lamp- 
ki choinkowe odgrywają w ich kom-
pozycji rolę pierwszoplanową. Naj-
częściej służą one do dekorowania 
roślin w ogrodzie. Zawieszamy je na 
drzewach i  krzewach nie tylko igla-
stych. Pięknie wyglądają również 
na bezlistnych o  tej porze roku ga-
łęziach innych roślin, dodatkowo 
podkreślając ich kształt. Umiesz-
czamy je także w strefie wejścia oraz 
na tarasie. Na posesji stosujmy łań-
cuchy produkowane z  myślą o  ich 
użyciu poza pomieszczeniami. Po-
winny mieć IP minimum 44 (im war-
tość liczbowa większa, tym lepiej), 
co sprawia, że niestraszny im śnieg, 
mróz czy deszcz. Dzięki nim wyjątko-
wość tego świątecznego czasu poczu-
jemy już u progu naszego domu.

Im większa liczba świątecznych 
dekoracji, tym oczywiście 
wyższe koszty zakupu lampek, 

a także ich eksploatacji. 
Mogą one 

Ekonomiczny świat LED-ów
bowiem pochłaniać dużo energii. 
elektrycznej. Dlatego najlepiej 
decydować się na zakup lampek 
LED-owych. Zużywają one 
bowiem znacznie mniej energii 
niż halogenowe. Ich wyróżnikiem 
jest nie tylko energooszczędność, 
ale też bardzo duża trwałość. Są 
one m.in. odporne na uderzenia, 
dlatego posłużą nam przez wiele 
lat!
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JESTEŚMY ZNUŻENI KRÓLUJĄCYM OD WIELU SEZONÓW MINIMALIZMEM. 
CHCEMY MIESZKAĆ W PRZYTULNYCH, CIEPŁYCH WNĘTRZACH, W KTÓRYCH 
PRZEBYWANIE JEST PRZYJEMNOŚCIĄ. NIEODZOWNYM ATRYBUTEM TAKIEJ 
PRZESTRZENI JEST DYWAN. ŚWIETNIE ODNAJDZIE SIĘ W MODNEJ ARANŻACJI.

Modny i wygodny
AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Nowoczesne dywany wyróż-
nia wzornictwo, które czę-
sto charakteryzuje twórczo 

przetworzona tradycja. Ich design 
wykorzystuje też kreatywne podej-

ście do materiałów – surowcem sto-
sowanym do ich produkcji mogą być 
nie tylko wełna, bawełna, polipropy-
len, poliamid, ale także skóry zwie-
rzęce czy włókna traw egzotycznych. 

INSPIRACJE GEOMETRYCZNE
Dywany, których bazą wzorniczą są 
figury geometryczne, doskonale 
wpisują się w  nowoczesny, bezpre-
tensjonalny styl urządzania wnętrz. 

DYWAN
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Najczęściej wykorzystywane są figury 
płaskie takie jak: trójkąty, romby, 
kwadraty lub prostokąty. Buduje się 
z  nich rytmiczny wzór, dla którego 
punktem wyjścia jest np. trójkąt po-
wtórzony w  tych samych wymia-
rach na całej płaszczyźnie dywanu. 
Taka kompozycja działa porządku-
jąco, a jednocześnie swoją dynamiką 
dodaje wnętrzu polotu. Bazą do two-
rzenia wzorów geometrycznych są 
też figury przestrzenne, np. prostopa-
dłościan, sześcian czy graniastosłup 
– ich użycie buduje trójwymiarowy, 
żywy wzór, który często podbijany jest 
przez ciekawe zestawienia barw. Dy-
wany tego typu mogą być uzupełnie-
niem wielu stylowych aranżacji.

DYWANOWE ART DÉCO
Chociaż ten styl ma już ponad 100 lat, 
to nadal inspiruje wzorniczo, co widać 
również w designie dywanów. Twórcy 
art déco postrzegali świat m.in. jako 
zbiór brył geometrycznych – sześcio-
kątów, kul, kwadratów i stożków. Ty-
powe ornamenty bazują również 
na odwzorowanej strukturze krysz-
tału, uproszczonej formie siatki lub 
gwiazdy. Bliskie są im także motywy 
oparte o linię prostą, zygzak lub frag-
ment koła. Dywanowe art déco czer-
pie też z natury, to np. wzory liści eg-
zotycznych roślin czy kształtów lub 
skór afrykańskich zwierząt. Jednak 
niezależnie od kompozycji wzorni-
czej styl ten ceni sobie mocny kolor, 

wyraźny kontur oraz rytm. Dywany 
w  rozkwicie art déco wykonywano 
ze szlachetnych, naturalnych przędz, 
dziś dzięki sztucznym włóknom ich 
dostępność jest większa. Wyróżnia je 

nie tylko wzornictwo, ale  także ko-
lorystyka – zazwyczaj są wykonane 
z  przędz o  dwóch kolorach. Najczę-
ściej biel łączy się z  przygaszonymi 
odcieniami niebieskiego, granatu, 
czernią, zielenią, rzadziej brązem.

UNIWERSALNY 
MONOKOLOR
Zwolennicy nowoczesnych, upo-
rządkowanych wnętrz chętnie sko-
rzystają z  bogatej oferty dywanów 
jednolitych kolorystycznie. O  ich 
charakterze decyduje nie tylko 
barwa, ale przede wszystkim dłu-
gość włosia czy rodzaj splotu. 

MODA TO TAKŻE 
KOLOR – NA TOPIE SĄ 
ZARÓWNO ODCIENIE 

PRZYGASZONYCH 
I ROZMYTYCH, 

JAK I MOCNYCH, 
TWORZĄCYCH ODWAŻNE 

ZESTAWIENIA BARW.

Modny kolor dywanu może być 
silnym akcentem tworzącym 
nowoczesny wystrój wnętrza.

Przeskalowane naturą  
inspiracje to temat wielu 
nowoczesnych dywanów.



68  zima 2017

MIESZKAĆ Z KLASĄ
     dobre wybory

Efekt będzie zależał również od mate-
riału, z jakiego został wykonany. Czę-
sto są to dywany tkane płasko, bardzo 
ascetyczne, które zamykają spójną 
kompozycję np. wnętrz utrzymanych 
w  stylu ekologicznym, a  także kolo-
nialnym. Dużą grupę monokolory-
stycznych okładzin tworzą produkty 
z  długim włosiem, tzw. włochacze. 
Ocieplają sypialnie czy też nowocze-
sne wnętrza o oszczędnym wystroju.

ORIENT NA CZASIE
Przefiltrowane przez nowoczesność 
wzornictwo tradycyjnych wyrobów 
z Bliskiego Wschodu to też silny trend 
obecny w  designie modnych dywa-
nów. Klasyka w  duchu współczesno-
ści wyraża się poprzez interpretację 
tradycyjnych motywów perskich czy 
tureckich. To propozycja dla osób ce-
niących klasyczne wzornictwo, które 
jednocześnie podąża za uproszczoną 

formą. Są to choćby wariacje na te-
mat arabesek roślinnych czy geome-
trycznych oraz modnych również we 
wzornictwie odzieżowym deseni pa-
isley (tureckie fasolki, łezki). Komen-
tarz wzorniczy na temat tradycji zo-
stał ubrany w  ciekawy zestaw barw, 
które oscylują w kolorystyce przyga-
szonych m.in. szarości, czerni, grafi-
tów czy beży. Dywany tego typu wy-
konuje się często z  wysokiej jakości 
przędz jedwabnych lub szlachetnych 
gatunków wełny. Stworzą nowocze-
sny look wnętrza w stylu klasycznym, 
ale też dodadzą urody i przełamią su-
rowość aranżacji industrialnych czy 
minimalistycznych.

CZAS NA SKÓRY
Naturalne skóry – najczęściej by-
dlęce  – to tworzywo, z  którego po-
wstają efektowne dywany. Modnych 
możliwości jest wiele. Do najbardziej 

oryginalnych należą wykonane z jed-
nego kawałka skóry wybarwione 
w odcieniach zieleni czy błękitu lub 
w kolorach ziemi – od czerni lub cze-
kolady przez antracyty oraz  gra-
fity oraz głębokie beże po ich paste-
lowe odcienie i  złamaną biel. Dla 
tych, którzy chcą odejść od dosłow-
ności formy zwierzęcej, dobrą pro-
pozycją będą dywany wykonane ze 
skórzanych elementów. Do efektow-
nych należą zszyte z kółek, kwadra-
tów lub prostokątów różnej wielko-
ści. Zazwyczaj mienią się rozmaitymi 
odcieniami w tej samej gamie barw. 
Na czasie są także znane z przeszło-
ści futrzaki z owczej skóry często far-
bowane na kolor nie budzący skoja-
rzeń ze zwierzęciem, np. w odcieniu 
granatu. Są wykorzystywane choćby 
w aranżacjach inspirowanych stylem 
skandynawskim, ale także spraw-
dzają się w loftach.

Kreacje filcowe
Potencjał filcu nie ogranicza się do stylu folk. Do bardzo 
efektownych można zaliczyć dywany stworzone z filcowych 
kulek. Ich wielobarwność tworzy kolorowy miks – taki 
urozmaicony dywan dodaje wnętrzu wiele pozytywnej 
energii. Ciekawą ofertą, szczególnie do pokoju dziecka, 
będzie filcowy dywan-wycinanka. To propozycja polskich 
projektantek, które zachęcają do tworzenia własnych 
kompozycji kolorystycznych. Wycięte miejsca tworzą kontury 
samochodów, pastylek czy kogucików, które uzupełniamy 
idealnie doń pasującymi elementami w całej gamie 
soczystych, radosnych barw. Dzięki temu dywan może 
codziennie się zmieniać!



 REKLAMA 

WIWAT FOLK!
Czasy, w których motywy ludowe ko-
jarzyły się z kiczem minęły – dzisiaj są 
trendy i ceni się je wysoko. Wykorzy-
stuje się je też w projektowaniu dywa-
nów. Warto zwrócić uwagę na te, które 

twórczo je przetwarzają – upraszcza-
jąc formę lub powtarzając motyw czy 
też przenosząc go na materiał, do któ-
rego w  przeszłości nie byly przypi-
sane. Do najbardziej oryginalnych 
można zaliczyć dywany o wzorach in-

spirowanych ludowymi wycinankami 
lub motywami roślinnymi wykorzy-
stywanymi w folkowym designie. Te, 
które sięgają po tradycję bliską wyci-
nankom są zawyczaj okrągłe, zaś inne 
także prostokątne. 
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owo
PATCH
WORK

MODA NA KOLOROWE ŁATKI, POŁĄCZONE ZE SOBĄ WE WZORZYSTE GEOMETRYCZNE 
LUB NIEREGULARNE KSZTAŁTY NIE PRZEMIJA. PATCHWORK NIE KOJARZY SIĘ JUŻ TYLKO 
Z OZDOBNYMI NARZUTAMI, CHOĆ W TEJ FORMIE JEST NAJPOPULARNIEJSZY, POJAWIA 
SIĘ RÓWNIEŻ JAKO DEKORACJA MEBLI I PRZEDMIOTÓW UŻYTKOWYCH.

Technika łączenia różnych kawałków materiału 
i naszywania ich na kanwę (materiał wiodący) wzięła się 
z niedostatku i oszczędności. Przywędrowała z Anglii. 
W epoce wiktoriańskiej wykorzystywano fragmenty 
garderoby, które nie uległy zużyciu do naprawy odzieży 
już znoszonej. Naszywano łatki z ładnych i szlachetnych 
tkanin na stary materiał, uzyskując w ten sposób 
ciekawy estetycznie efekt. Z czasem patchwork stał się 
popularną techniką w przemyśle tekstylnym.
Rozpowszechniły się szczególnie patchworkowe kapy 
oraz narzuty, które budowały i budują z powodzeniem 
po dziś dzień klimat sypialni. W stylu skandynawskim, 
prowansalskim, angielskim pastelowe patchworki 
w drobne kwiatki, kropeczki, subtelną kratkę to 
obowiązkowy element dekoracyjny wnętrz, w których 
wypoczywamy, nadający tym miejscom przytulności.

NARZUTY, KAPY, KOCYKI
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Wzór patchworka jest na 
tyle ciekawy i dekoracyjny, 
że możemy spotkać go 
również w przedmiotach 
użytkowych, gadżetach 
i ozdobach. Warto pomyśleć 
o tym w perspektywnie zbliżających się świąt. 
Ten estetyczny, kombinowany, kolorowy wzór może 
natchnąć nas pomysłem na sympatyczny prezent 
dla bliskich pod choinkę. Jeśli nie brakuje nam 
talentu i mamy zacięcie do rękodzieła, spróbujmy 
przygotować taki upominek sami. Patchworkowa 
maskotka czy uszyta z kolorowych szmatek torba 
na zakupy będzie z pewnością miłą niespodzianką 
(a co najważniejsze świadczącą o włożonej przez 
nas pracy).
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Patchworkowe poduszki i poduszeczki to urokliwy 
dodatek. Szczególnie ciepło i nastrojowo wyglądają 
w pokoju małych dzieci. To dekoracje bardzo 
popularne przy wyposażaniu łóżeczek niemowlęcych, 
szczególnie sprawdzają się jako ochraniacz między 
szczebelkami. 
Bardzo ciekawym pomysłem jest przygotowanie 
patchworkowych poszewek na poduszki w pokoju 
dziecięcym z niemowlęcych ubranek. Ciepłe, 
popularne dla tego okresu wzory wdzięcznie 
skomponowane w kolorowe, zabawne motywy 
będą przywoływać wspomnienia i staną się uroczą 
pamiątką zarówno dla mamy, jak i w przyszłości 
np. nastolatki.

Wyjątkowo nowocześnie patchwork wygląda na meblach tapicerowanych. 
Coraz częściej spotykamy ten rodzaj wykończenia w miejscach, gdzie 
liczy się designerski efekt. Minimalistyczne, oschłe w wystroju wnętrze 
warto wyposażyć w przyciągający uwagę mebel wykończony techniką 
patchworkową. Zakup takiego wyposażenia może nie być łatwy i tani, 
ale jeśli mamy odrobinę drygu do szycia, możemy wykorzystać ścinki 
oraz kawałki niepotrzebnych materiałów i wykonać poduszki w tym stylu 
np. na siedziska zwykłych, prostych krzeseł.
Takie rozwiązanie zapewni naszym meblom niepowtarzalny, indywidalny 
(bo nikt już takiego samego patchworka raczej nie powtórzy) efekt.

PODUSZKOWO

GADŻETY

MEBLOWO
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W ŻADNYM NATURALNYM ŚRODOWISKU 
NIE ODCZUWA SIĘ TAKIEJ SIŁY ZIELENI, JAK 
W TROPIKALNEJ DŻUNGLI. W OŻYWCZYM 
GĄSZCZU JEJ LIŚCI MOŻNA SIĘ ZANURZYĆ 
RÓWNIEŻ WE WŁASNYM DOMU. 

 w domu
  oswojona

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

DŻUNGLA

Po dawkę niezbędnej zimą energii możemy sięgnąć, nie 
tylko wpuszczając odpowiednią ilość naturalnych pro-
mieni słonecznych do wnętrz. Energetyzująco działa 

również widok soczystej zieleni i to niekoniecznie w formie ży-
wych roślin. Pokutujące przez wiele epok przekonanie, że zie-
leń, należąca do palety barw zimnych, „wychładza” wnętrze, 
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okazuje się nieprawdziwe. Gdy na-
tura wokół zamiera, a dominującymi 
kolorami na zewnątrz są biel, czerń, 
brąz i smutne odcienie szarości, so-
czysta zieleń przywodzi na myśl cie-
płe, letnie miesiące i wprowadza do 
wnętrz wakacyjny klimat. Zieleń to 
również kolor równowagi i  nadziei. 
Sugestywne obrazy liści, traw, owo-
ców i  kwiatów ożywiają przestrzeń, 
dodają mu świeżości i pobudzają do 
życia.  „Ciepłe” uczucia budzą w nas 
szczególnie motywy zieleni tropikal-
nej: olbrzymie liście monstery, ba-
nanowców, palm i  innych egzotycz-
nych roślin. Są w  tej chwili na to-
pie, dlatego z  łatwością znajdziemy 
tkaniny, tapety, dywany, obrazki, 
a  nawet stołowe i  kuchenne naczy-
nia z nadrukowanym modnym prin-
tem. Formy tropikalnych liści wyko-
rzystywane są również do tworze-
nia dekoracji z  filcu – nakładek na 
stół, serwetek, a nawet oryginalnych 
opraw świetlnych. Motyw tropików 
śmiało można wykorzystać w nowo-
czesnych aranżacjach, ale także ze-
stawiać np. z antykami. 

DŻUNGLA W MEGASKALI 
Realistyczne obrazy dżungli to do-
mena fototapet. Ta forma wprowa-
dzenia ulubionego motywu daje 
największe możliwości, zarówno co 
do wyboru obrazu, jak i  jego skali. 
Wystarczy wybrać zdjęcie, jakie 
chcielibyśmy umieścić na fototape-
cie, z własnej podróży lub kupione 
w  banku zdjęć, a następnie  zamó-
wić fototapetę w  specjalistycznej 

firmie. Gotowy obraz przykleja się 
na ścianie lub innej równej płasz-
czyźnie. Powtarzalne desenie mo-
tywu tropikalnych roślin to z  ko-
lei domena tapet ściennych. Nie są 
one zresztą na rynku wnętrzarskim 
żadną nowością. Liście drzewa ba-
nanowego o  głębokim szmarag-
dowym odcieniu tworzące trójwy-
miarowy obraz to wzór znany już 
od lat 40. Deseń tapety Martinique 
Banana Leaf Paper zaprojektowa-
nej specjalnie dla hotelu Beverly 
Hills w  1942 roku jest od tamtego 
czasu rozpoznawalny na całym 

 w domu
  oswojona



74  zima 201774  zima 2017

świecie. Finezyjnie wygięty tropi-
kalny liść podchwycili designerzy 
i  projektanci różnych branż, kreu-
jąc nowe warianty wzorów utrzyma-
nych w tej stylistyce, jak choćby te 
z dodatkiem kiści zielonych owoców 
czy kolorowych kwiatów. Liść mon-
stery – rośliny tropikalnej znanej 
u nas z odmiany doniczkowej –  rów-
nież jest jednym z popularniejszych 
motywów tapetowych. Podobnie jak 
liść bananowca występuje on w róż-
nych wariantach również kolory-
stycznych. Producenci tapet sięgają 
także po inne rośliny tropikalne 
i  kwiaty. Często tworzą one szczel-
nie przykryte tło przypominjące 
wielowarstwowy gąszcz roślin – ta-
kie formy okładzin tworzą idealną 
scenerię do wnętrz klasycznych. Do 
tych w stylu minimalistycznym oraz 
ekologicznym pasują tapety z moty-
wem liści, których kształt jest lekko 
zarysowany i pokolorowany na wzór 
technik malarskich posługujących 
się wodnymi farbami akrylowymi 
lub pastelami. Można też spotkać 
tapety winylowe, gdzie rysunek np. 
palmy odbity jest w  ich strukturze 
lub udekorowany dodatkową war-
stwą farby tworzącej przestrzenną 
strukturę liścia.  

DEKORACJA GRA W ZIELONE  
Monstera to wzór, który został okrzyk-
nięty jako dominujący we wnętrzach 
w roku 2017. Wprowadza się go jed-
nak do wnętrz nie tylko w postaci ży-
wej rośliny, ale również poprzez jej 
rozliczne odwzorowania, zarówno 

Na małych płaszczyznach sprawdzi się 
tapeta z wzorem wyciętych z kartonu lub 
plastiku liści monstery w różnych odcieniach 
zieleni rozrzuconych na ciemnym tle. 

Twórcze metamorfozy
Rysunek liścia monstery często stanowi 
jedynie obrys dla innych treści obrazka,  
np. wrysowanych w niego egzotycznych 
ptaków czy orientalnych ornamentów. 
Przetworzeniu ulega również kolorystyka 
liści – mogą one występować w kolorze 
niebieskim, czerwonym, a nawet srebrnym 
czy złotym. Nikogo dzisiaj również nie 
dziwi monstera „zmiksowana” z liściem 
palmy czy bananowca. 

MIESZKAĆ Z KLASĄ
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wierne, realistyczne, jak i  wszelkie 
warianty modyfikujące jego kształt 
oraz  kolorystykę. Na przedmiotach 
codziennego użytku, tkaninach za-
słonowych, poduszkach, dekoracjach 
ściennych itp. można spotkać rów-
nież motyw liści bananowca. Choć 
w latach 40. klasyczne wnętrze i cie-
płe odcienie drewna były natural-
nym otoczeniem tapet z  tą rośliną, 
dzisiaj doskonale komponuje się ona 
z  bielą i  rozbielonymi kolorami pa-
stelowymi – głęboki odcień zieleni 
ożywi każdą przestrzeń zaaranżo-
waną w stylu minimalistycznym. 
Liście palmy są efektownym mo-
tywem dekoracyjnym nie tylko ze 
względu na ich pokrój. Lekkie pió-
ropusze różnej wielkości i  kształ-
tów na białym tle wprowadzają wra-
żenie głębi charakterystycznej dla 
przestworzy nieba, morza i  bezkre-
snych piasków. Nieodłącznie koja-
rzą się ze słońcem. Jako nowoczesny 
print są doskonałym tworzywem do 
rozlicznych metamorfoz – na tka-
ninach spotykamy je na przykład 
w połączeniu z wzorami geometrycz-
nymi, nierzadko też towarzyszy im 
barwne tło w  żywych nasyconych 
kolorach. Charakterystyczne 
ostre kształty liści często 
bywają uwydatnione 
przez zastosowanie 
cienistej oprawy. 

Dywany z modnym wzorem liści roślin 
egzotycznych doskonale wpisują się w styl 
ekologiczny.

Ceramika z motywem 
egzotycznej roślinności 
może dopełnić tropikalną 
ekspozycję we wnętrzu.
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ROŚLINY WE WNĘTRZU

Monstera na topie
Monstera dziurawa, 
starszemu pokoleniu 
kojarząca się z wątpliwą 
ozdobą miejsc użyteczności 
publicznej i pokojów 
„stołowych” w mieszkaniach 
i domach z poprzedniej 
epoki, dzisiaj przeżywa 
prawdziwy renesans. Jest 
to jedna z największych 
roślin używanych do 
ozdoby wnętrz – ma formę 
pnącza wspinającego się 
po podporze lub płożącego 
po posadzce, które 
wymaga sporo przestrzeni. 
Najbardziej dekoracyjne są 
liście z głębokimi wcięciami 
i dużymi dziurami. Starsze 
egzemplarze dodatkowo mają 
długie, zwisające korzenie 
powietrzne, których nie wolno 
odcinać.

Palma doda wnętrzu lekkości i finezji 
Eksploatowana w czasach PRL- u, a przez ostatnie dekady 
zapomniana palma doniczkowa wraca do łask. Z punktu widzenia 
aranżacji wnętrza należy ona do roślin „architektonicznych”, 
co oznacza, że stanowi samodzielny element pomieszczenia, 
w sposób wyrazisty kształtujący jego przestrzeń. Wymaga jej 
zresztą niemało – domowe gatunki osiągają nawet do 2-3 m 
wysokości, a odginające się na zewnątrz liście sprawiają, że 
palma potrzebuje dystansu wokół. Palmy zagościły we wnętrzach 
w okresie modernizmu – wachlarze zielonych pióropuszy 
z lancetowatych, ostro zakończonych liści przełamywały 
geometryczne kształty dominujące w przestrzeni. 
Lekkość, finezyjność i przejrzystość palmy 
sprawia, że szczególnie gatunki osiągające 
duże wymiary, doskonale wpisują się 
w aranżację rozświetlonych światłem 
naturalnym, jasnych i przestrzennych 
wnętrz w stylu minimalistycznym 
i skandynawskim. Do uprawy pokojowej 
nadaje się wiele odmian palm, ale 
szczególnie lubianą współcześnie rośliną 
doniczkową jest tradycyjna „palma 
królewska”, która lubi stanowiska jasne, ale 
nie wystawione na bezpośrednie działanie 
słońca.  

Skrzydłokwiat dla urody i zdrowia 
Tropikalna roślina o pięknych, błyszczących, 
intensywnie zielonych liściach, które rozjaśniają białe 
kwiaty kształtem przypominające wąskie, delikatne 
skrzydła. Efektowny pokrój o rozchylających 
się od środka lancetowatych liściach można 
dodatkowo wyeksponować, umieszczając 
donicę w wysokiej osłonce – jasny kolor naczynia 
podkreśli głęboka zieleń liści. Skrzydłokwiat pięknie 
prezentuje się zarówno jako pojedyncza roślina, 
jak i element kompozycji stworzonej z grupy 
różnych gatunków roślin. Roślina nie lubi stanowisk 
nadmiernie nasłonecznionych, natomiast wymaga 
częstego podlewania oraz nawilżania, nie tylko liści, 
ale również powietrza. Odpowiednio pielęgnowany 
skrzydłokwiat tworzy sprzyjający zdrowiu mikroklimat 
– oczyszcza powietrze z toksycznych substancji 
lotnych wydzielanych przez meble, dywany, tkaniny, 
farby i lakiery. 
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Aranżacja w cieniu domowego drzewka  
– ficus benjamin
Wielbiciele drzew sięgną z pewnością po domową odmianę ficusa benjamina. U okazałej rośliny liście w różnych 
odcieniach zieleni, żółtawe i kremowobiałe osadzone na zwisających pędach wyrastających z mocnego pnia 
tworzą prawdziwą gęstwinę zieleni. Duże okazy wymagają odpowiednio wysokiej przestrzeni – dorastają 
do wysokości 2 m – i sporo miejsca wokół. Co ciekawe, ficusy lepiej rosną w mniejszych doniczkach, choć 
w przypadku naprawdę dużego egzemplarza donica musi być odpowiednio obszerna – trzeba tak dobrać jej formę 
i kolor, aby nie przytłoczyła nie tylko rośliny, ale i wnętrza. 
Ficus uważany jest za roślinę kapryśną – nie toleruje częstych zmian miejsca, nadmiernego przelewania wodą, 
przeciągów i dymu papierosowego – narażony na te niedogodności gubi liście. Lubi stanowiska jasne, ale niezbyt 
mocno nasłonecznione. Dużą przyjemność sprawia mu nawilżanie, najlepiej poprzez spryskiwanie liści.  

Renesans poczciwej 
paprotki 
Pamiętne to czasy, gdy prawie każda 
szanująca się polska gospodyni 
musiała mieć wyhodowaną ogromną 
paprotkę, a równie duże okazy zdobiły 
stoły wszystkich posiedzeń i narad! 
Po latach zapomnienia paprotki znów 
są docenianymi roślinami domowymi. 
Rozłożyste pióropusze starej, 
popularnej odmiany nefropolis będą 
stanowiły doskonałą przeciwwagę dla 
minimalistycznych czy loftowych wnętrz. 
Paprotka jest również rośliną zdrową 
– wchłania szkodliwe związki, nawilża 
powietrze oraz wydziela bardzo dużo tlenu. 
Warto mieć ją w sypialni, ale także tuż 
obok ekranu telewizora czy komputera. 
Paprocie lubią rozproszone światło 
– powinny stać w lekko zacienionym 
miejscu. Dobrze rosną w temperaturze 
pokojowej – nie lubią jednak przeciągów 
ani stanowisk przy źródle ciepła. 
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PANELE ODTWARZAJĄCE 
RYSUNEK I KOLORYSTYKĘ 
CHARAKTERYSTYCZNĄ 
DLA POSADZEK 
DĘBOWYCH NALEŻĄ 
DO NAJCHĘTNIEJ 
STOSOWANYCH. BUDZĄ 
SKOJARZENIA Z SOLIDNĄ 
PODŁOGĄ, A ICH WALORY 
ESTETYCZNE SPRAWIAJĄ, 
ŻE PASUJĄ DO WIELU 
ARANŻACJI WNĘTRZ.

jak z dębu

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

Po latach fascynacji posadz-
kami z  drewna egzotycznego 
coraz częściej sięgamy po okła-

dziny wykonane z  rodzimych gatun-
ków. Do najchętniej wybieranych na-
leżą materiały dębowe. Jednak często 
zamiast parkietów czy desek z  tego 
drewna wybieramy panele lamino-
wane, które je naśladują. Na ich ko-
rzyść przemawia niższy koszt po-
sadzki, szybki montaż, czy też możli-
wość jej eksploatacji tuż po ułożeniu. 
Dla wielu użytkowników równie istot-
nym argumentem są ich walory este-
tyczne. Drewno tego gatunku jest od 
wieków zaliczane do najszlachetniej-
szych, a wykonana z niego posadzka 
należy do najbardziej wytrzymałych. 
Dębina jest bowiem jednym z tward-
szych materiałów drewnianych, co 
czyni ją odporną na ścieranie oraz 
uszkodzenia mechaniczne.

SIŁA DĘBU
Drewno dębowe jest od wieków zali-
czane do najszlachetniejszych rodzi-
mych gatunków liściastych. Wyko-
nana z  tego materiału posadzka na-
leży do najbardziej wytrzymałych. 
Drewno dębowe jest bowiem jednym 
z  twardszych, co czyni je odpornym 
na ścieranie oraz uszkodzenia me-
chaniczne. Panele laminowane dążą 
również do osiągniecia jak najwyż-
szej trwałości. Wiele ich rodzajów 
ma piękny dekor dębowy. Inwesty-
cją na lata będzie z pewnością wybór 
laminowanych wyrobów o  wysokiej 
odporności na ścieranie. Do wnętrz 

PANELE
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Dąb wyróżnia atrakcyjna struktura, którą 
może wzmocnić wykończenie, np. podbicie 
delikatnym połyskiem.

Wyrazisty rysunek słojów z widocznymi 
przyrostami, przebarwione sęki to 
atrakcyjne elementy dekorów dębowych.

Dekor dębowy z ciepłym odcieniem 
bursztynu doda wnętrzu przytulności.

mieszkalnych można zastosować te, 
które są oznaczone symbolami AC3 
i  AC4. Równie ważnym czynnikiem 
wpływającym na trwałość paneli 
jest ich grubość – większa, tym pro-
dukt gwarantuje większą odporność 
na wszelkiego rodzaju odkształcenia 
i jest bardziej stabilny. Standardowo 
mają one 6, 8, 10 lub 12 mm grubości 
Wiele paneli odwzorowujących rysu-
nek dębiny ma grubość 8 lub 10 mm, 
chociaż można wśród nich znaleźć 
produkty 12 mm. O  trwałości tego 
rodzaju okładziny podłogowej decy-
duje również odporność na zadrapa-
nia. Wpływ ma na nią przede wszyst-
kim warstwa wierzchnia, czyli over-
lay, którą pokrywa się dekoracyjny 
laminat panelu. Najczęściej jest ona 
wykonana z utwardzonej żywicy me-
laminowej. Do jej produkcji może 
być dodany korund lub tlenek alumi-
nium, które oddziałują korzystnie na 
podwyższenie ich odporności na za-
drapania i zarysowania.

BLISKIE PIERWOWZORU 
Dążenie do naturalnego wyglądu pa-
neli laminowanych przekłada się na 
coraz skuteczniejsze odwzorowanie 
właściwości organicznych drewna. 
Poza odtwarzaniem cech gatunku 
odzwierciedlają również takie czyn-
nniki jak wiek, kondycja, a  nawet 
warunki siedliskowe, które prze-
kładają się na kształt i  wielkość sło-
jów, przebieg włókien czy też barwę 
i  strukturę sęków, a  także pęknię-
cia i rysy. To zadanie, któremu spro-
stało wiele dekorów paneli lamino-
wanych. Szczególnie inspirująca jest 
dębina, twórczo przetwarzana na nie-
skończoną ilość motywów. Rozwój 
wzornictwa jest nieograniczony na-
tura – trudno bowiem wyobrazić so-
bie wysokiej jakości parkiet czy deski 
dębowe z dużymi sękami czy pęknię-
ciami. Dostępne są natomiast panele 
laminowane wysokiej jakości z  de-
korem dębu, na który naniesiono te 
elementy. Wszystkie można trakto-
wać jako swoistą ozdobę, zawsze do-
dającą podłodze wyjątkowości. Taka 
„dekoracja” świetnie podkreśli kli-
mat wnętrz rustykalnych, tradycyj-
nych, ale też nowoczesnych, które do-
datkowo optycznie ociepli.

TECHNIKA SPRZYJA NATURZE
Efekt naturalności paneli uzyskuje 
się także dzięki dopasowaniu ich wy-
miarów, kształtów i  wzorów ułoże-
nia charakterystycznych dla okła-
dzin drewnianych. Bliskości pierwo-
wzorom dębowej podłodze służy 

DECYDUJĄC SIĘ 
NA UŻYCIE PANELI 
LAMINOWANYCH 

Z DEKOREM DĘBOWYM, 
UZYSKUJEMY 
ATRAKCYJNĄ 
WZORNICZO
 POSADZKĘ 

NIŻSZYM KOSZTEM.
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również technologia synchronicznej 
struktury, która daje efekt trójwy-
miarowości wzoru. Jej wykorzysta-
nie sprawia, że słoje, sęki czy rysy są 
wyczuwalne. Równie istotne jest to, 
że tłoczenia dekoracyjnego motywu, 
np. dębowego, pokrywają się ze sło-

jami, co powoduje, że ich układ od-
daje w  znacznym stopniu naturalny 
pierwowzór. 

EFEKT KOŃCOWY
Panele, dla których inspiracją jest 
drewno dębowe odtwarzają  nie tylko 

rodzaje parkietowych desek czy cha-
rakterystyczny dla dębu układ sło-
jów i  włókien, ale także piękno po-
sadzki zabezpieczonej na różne spo-
soby. Jasne, szarobrązowe drewno 
pod wpływem środków pielęgnują-
cych takich jak lakiery, woski czy 
oleje zmienia swoją barwę. Posadzki 
laminowane również oddają urodę 
dębowych podłóg wykończonych 
zgodnie z  najnowszymi trendami. 
Dzięki technologii synchronicz-
nej do dyspozycji mamy produkty 

Dobry podkład
By posadzka była trwała 
i cicha, warto zastosować 
podkład pod panele. 
Dzięki niemu panel będzie 
szczelnie przylegał do 
podłoża, co przekłada się 
na wytrzymałość okładziny 
i niweluje hałas oraz 
skutecznie izoluje termicznie. 

 Z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS). 
Zalicza się je do bardzo 
trwałych, można je stosować 
pod ogrzewanie podłogowe. 
Ich grubość wynosi nawet 
5 mm, dzięki czemu płyty XPS 
można je stosować nawet na 
niezbyt równym podłożu

 Z korka. Ich zaletą jest 
bardzo dobra izolacyjność 
termiczna i akustyczna 
oraz wysoka odporność na 
obciążenia mechaniczne. Są 
stosunkowo cienkie, dlatego 
najlepiej sprawdzą się na 
równym podłożu.

 Z pianki. Ze względu na 
niski koszt cieszą się dużą 
popularnością. Jednak ich 
trwałość i właściwości 
izolacyjne są gorsze niż tych 
z XPS-u czy korka. 

Matowe wykończenie paneli z dekorem 
dębu korkowego dodaje posadzce elegancji.



 REKLAMA 

Dąb rustykalny zawsze atrakcyjny
Podłogi dębowe w wersji rustykalnej od lat należą do najatrakcyjniejszych. 
Jednak efekt ten nie zawsze jest łatwo uzyskać, dlatego warto sięgnąć po 
te w wersji laminowanej. Przebarwienia kolorystyczne, smugi, przetarcia 
są bowiem na nich perfekcyjnie odtworzone. Rysunki na powierzchni 
deski odzwierciedlają naturalny przebieg włókien i słojów. Mogą też 
pojawiać się na nich udane imitacje pęknięć oraz rys. 

odtwarzające podłogi dębowe z  po-
łyskiem o  innym stopniu natężenia 
w  różnych fragmentach deski, ma-
towe lub półmatowe, które oddają 
urodę dębu szczotkowanego. Trady-
cjonaliści oczekujący typowego wy-
kończenia odzwierciedlającego la-
kierowaną posadzkę dębową z  ła-
twością znajdą produkty w różnych 
odcieniach barwy miodu czy bursz-
tynu, które będą dobrą podstawą do 
tworzenia aranżacji w stylu klasycz-
nym czy eklektycznym.

ZA SPRAWĄ 
NOWOCZESNYCH 

TECHNOLOGII PANELE 
LAMINOWANE

 MOGĄ ODTWARZAĆ 
DĘBOWE 

PODŁOGI BLISKIE 
NAJMODNIEJSZYM 

TRENDOM.
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ROZRYWKA Z NOWOCZESNYM SPRZĘTEM 
ELEKTRONICZNYM POTRAFI BARDZO 
SKUTECZNIE WCIĄGNĄĆ NAWET 
NAJMŁODSZYCH. CO ZROBIĆ, ABY NASZE 
POCIECHY DNI WOLNYCH OD NAUKI NIE 
SPĘDZAŁY PRZED EKRANEM?

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

W dni wolne od pracy i nauki poświęćmy trochę 
więcej uwagi naszym dzieciom. Chwile spę-
dzone z rodzicami są dla kilkulatków, a cza-

sami nawet nastolatków, dużą przyjemnością. Nie cze-
kajmy, aż poproszą o zabawę. Sami wyjdźmy z inicjatywą, 
a przy odrobinie zaangażowania z naszej strony nawet 
zwyczajne codzienne czynności mogą okazać się dosko-
nałą rozrywką. Ponadto wspólne spędzanie czasu przez 
rodziców i dzieci ma kluczowe znaczenie dla zacieśniania 
więzi rodzinnych. Jest to też aspekt, który ma niezwykle 
istotny wpływ na prawidłowy rozwój dzieci. 

MAGIA ŚWIĄT TKWI W PROSTOCIE
Chociaż w sklepach półki uginają się od świątecznych 
dekoracji, to te wykonane ręcznie mają swój niepowta-
rzalny urok. Dlatego też biorąc pod uwagę zbliżające się 
święta, możemy razem z dziećmi przygotować ozdoby. 
W ten sposób nasze pociechy uczą się wielu umiejętno-
ści (szczególnie manualnych), rozwijają również zdolno-
ści twórczego podejścia do rozwiązywania problemów. 
Pomysłów na ciekawe ozdoby możemy poszukać w in-
ternecie, ale na pewno pamiętamy z dzieciństwa gwiazdy 
oklejane sreberkiem czy łańcuchy z papierowych kółe-
czek. Oprócz artykułów kupionych w sklepach papierni-
czych czy pasmanteryjnych wykorzystajmy też te, które 
nie kojarzą się z materiałami dekoracyjnymi. Łaskawym 
okiem spójrzmy na rozmaite rodzaje papieru, sznurki, ta-
śmy, folie – można z nich wykonać modne ozdoby w stylu 
eko. Warto też sięgnąć po kawałki starych tapet, szablony 

dzieci się 
nie nudzą

ZIMĄ
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i naklejki. Na stoiskach ogrodniczych 
znajdziemy grys, szklane kulki, drut 
czy sztuczne kwiatki. Ozdoby wyko-
nane przez nasze dzieci i zawieszone 
na choince sprawią, że będzie ona je-
dyna w swoim rodzaju. 

OKRYWANIE TAJNIKÓW 
KUCHNI
Dobrym czasem na naukę gotowa-
nia jest właśnie okres świąteczny. Pie-
czenie ciast i ciasteczek, dekorowanie 

pierniczków sprawiają, że grudniowa 
przerwa przypomina kreatywne 
warsztaty. I co najważniejsze, wszyst-
kim przynosi wiele radości. Aby uła-
twić dzieciom tworzenie pierników, 
zaopatrzmy się w foremki w  róż-
nych kształtach – najpopularniej-
sze to gwiazdki, renifery, śnieżynki, 
i oczywiście Święty Mikołaj. Wybie-
rajmy te z ostrymi krawędziami z jed-
nej strony (umożliwią dokładne wy-
krojenie ciasta) oraz zaokrąglonymi 

brzegami z drugiej (będą bezpieczne 
dla naszych dzieci). Upieczone pier-
niczki możemy przełożyć do metalo-
wej puszki i otwierać, kiedy będziemy 
mieli ochotę na coś słodkiego jeszcze 
długo po świętach. 
A jak utrzymać entuzjazm kulinarny 
dzieci? Zaproponujmy im inne lekko 
słodkie potrawy, których przygotowa-
nie rozwinie kreatywność. Mogą to 
być np. tosty francuskie z  owocami 
i  syropem klonowym lub naleśniki 
z dżemem czy owocami i serkiem. Pa-
miętajmy także, że przy dekorowaniu 
pierników nikt się nie spieszył i nie 
denerwował. Starajmy się więc po-
wtarzać miłą atmosferę świątecznego 
relaksu.

TWÓRCZE OBRAZY
Doskonałym pomysłem na zabawę 
w  domu może być nowe spojrzenie 
na malowanie. Wystarczy zamienić 
pędzle na palce. Do tego rodzaju dzie-
cięcej sztuki używa się specjalnych 
farb wodnych o konsystencji kremu. 
Jedyne w swoim rodzaju obrazy po-
wstaną także za pomocą plasteliny. 
Wystarczy naszkicować na kartce 
z bloku technicznego np. choinkę i ro-
zetrzeć plastelinę na rysunku. 
Możemy także zaciekawić dzieci ma-
lowaniem na niby. Potrzebne będą 
białe kartki papieru, sok z cytryny 

Wspólne muzykowanie 
z koleżanką czy siostrą 
może być świetną 
zabawą, szczególnie 
gdy na „widowni” 
zasiądają rodzice. 
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i pędzelki. Namalowane obrazy ujaw-
nią się po przejechaniu po kartce 
żelazkiem. Rysować można także 
świecą – rysunki uwidocznią się po za-
malowaniu kartki na kolorowo.

MALOWANIE NA SZKLE
Innym pomysłem na spędzenie 
czasu z dziećmi, a także świąteczne 
udekorowanie domu jest malowa-
nie na szkle. W sklepach dostępne 
są całe zestawy zawierające kilka/kil-
kanaście kolorów oraz specjalne sza-
blony, które nakładamy pod szybkę 

i malujemy – po wyschnięciu mamy 
już gotowy witraż na okno. Ostatecz-
nie możemy zdecydować się na zwy-
kłe farby, które z pewnością też przy-
sporzą wiele radości.
Okna możemy także ozdobić sztucz-
nym śniegiem. W sklepach i na stro-
nach internetowych dostępne są 
przeróżne szablony. Wybierzmy mo-
tyw bożonarodzeniowy: mogą to 
być gwiazdki, bałwany oraz litery, 
które ułożą się w świąteczny na-
pis. Innym sposobem na wykona-
nie wzoru ze sztucznego śniegu na 
szybie jest taśma malarska. Przy jej 
użyciu możemy stworzyć uprosz-
czone, geometryczne wzory. Śnieg 
w sprayu jest łatwo zmywalny (prze-
ważnie wystarczy wytrzeć go ście-
reczką), dlatego można z nim śmiało 
eksperymentować. 

ORYGINALNE KOSZULKI
Zamiast spędzać długie godziny 
w  centrach handlowych, razem 
z dziećmi stwórzmy ubrania. Orygi-
nalne koszulki czy bluzy z barwnymi 
wzorami czy napisami „wyproduku-
jemy” za pomocą farb przeznaczo-
nych właśnie do tego celu. Możemy 
także zaprojektować niespotykane 
poduszki czy zasłony. W ten sposób 
uczymy dzieci samodzielnie two-
rzyć, a nie kupować. Pozwoli to do-
ceniać wartość rzeczy. Ponadto ko-
szulki wykonane przez dziecko dla 
dziadków to także fajny pomysł na 
zbliżający się Dzień Babci i Dziadka.

Porządek nie tylko 
od święta
Obowiązki domowe, szczególnie 
w okresie przedświątecznym, zajmują 
dużo czasu i energii. Mimo coraz 
powszechniejszego zastosowania  
sprzętów ułatwiających sprzątanie, 
nadal bywa ono męczące 
i absorbujące. Warto o pomoc 
poprosić swoje pociechy, które 
w czasie wolnym od nauki mają 
mniej obowiązków. Nie dziwmy się, 
że nie podejmą ich z entuzjazmem, 
gdyż dzieciom bałagan raczej nie 
przeszkadza. Potrzeba sprzątania 
pojawia się dopiero w wieku 
kilkunastu lat.
Wspólne porządkowanie domu 
może być przyjemne i pożyteczne, 
o ile dzieci będą w stanie zrozumieć 
jego sens. Na pewno nie może 
być to forma kary, bo osiągniemy 
odwrotny od zamierzonego efekt. 
Dziecko nie będzie chciało wracać 
do czynności, które wzbudzają 
w nim przykre skojarzenia. Należy 
szczegółowo wyznaczyć mu zadania 
do wykonania, dbając przy tym o to, 
by nie przekraczały jego możliwości 
fizycznych. 
Niemniej ważne jest także, by dziecko 
„zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt”. 
Nasączane chusteczki, niewielkie 
profilowane szczotki lub ściereczki 
z delikatnych tkanin sprawiają, 
że sprzątanie staje się łatwe, nie 
wymaga wysiłku i nie pochłania zbyt 
wiele czasu.



 REKLAMA 

CZYTANIE TO KOCHANIE
Naukowcy i praktycy twierdzą, 
że czytanie dziecku na głos uczy 
je języka i  myślenia, rozwija pa-
mięć i wyobraźnię, przynosi wie-
dzę i wzorce dobrych zachowań. Po-
maga zrozumieć siebie i świat. Na-
tomiast taka forma spędzania czasu 
z nastolatkiem pozwala zachować 
lub odbudować więź i ułatwia po-
konać wiele problemów wieku do-
rastania. Warto także zapropono-
wać naszym pociechom, aby to one 
nam czytały. Dzieci lubią mieć pu-
blikę, a zostawione same z książką 
często niechętnie do niej zaglądają. 
Wspólne czytanie to także dla nas 
świetna forma relaksu oraz sposób 
na „odmłodzenie”, gdyż możemy 
zaproponować ulubioną lekturę ze 
swojego dzieciństwa.
Warto sięgnąć również po książki 
z pomysłami, np. jak zrobić ciekawe 
ozdoby, origami, z doświadczeniami 
i inne. Od razu zdobytą wiedzę mo-
żemy wypróbować w praktyce.

GRASZ W ZIELONE?
Wybór gier planszowych jest tak duży, 
że na pewno znajdziemy taką, która 
zainteresuje dziecko, a także nas. Jed-
nak zamiast kupować nową grę, mo-
żemy stworzyć ją razem z naszą po-
ciechą. Aby była atrakcyjna, wyko-

rzystajmy nie tylko papier, farby czy 
kredki. Pionki, np. króla i królowej, 
stworzone z resztek materiałów będą 
bardziej atrakcyjne, tak samo jak 
plansza wykonana z kawałka wykła-
dziny lub tapety udekorowana kamy-
kami czy sztucznymi kwiatami. 
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ZAZWYCZAJ JEST ICH KILKA – JADALNIANY, 
KAWOWY, BAROWY CZY DO PRACY. 
W DOMU ZE STAŁYM LUB ROZSUWANYM 
BLATEM. NOWOCZESNY LUB TRADYCYJNY, 
OKRĄGŁY, KWADRATOWY CZY PROSTOKĄTNY. 

stoliki, 
stoliczki

AUTOR TEKSTU: Klara Ołysz

STOŁY, 

O tym,  jakie stoły powinny się znaleźć w  naszym domu, decyduje m.in. ich 
funkcja, wymiary pomieszczenia, w  którym będą ustawione oraz aranża-
cja wnętrza. Znacznie więcej warunków stół musi spełnić, jeśli postawimy 

przed nim liczne zadania, a przestrzeń, w której mebel będzie ustawiony, jest niewielka. 



87

Możliwości jego wyboru wzro-
sną, gdy w domu ma być ich kilka, 
a każdy ma odgrywać inną rolę.

GDY MIEJSCA JEST MAŁO
Ograniczona przestrzeń w znaczący 
sposób eliminuje rodzaj stołu. Naj-
lepiej poradzą w  niej sobie meble 
rozkładane, które docenimy pod-
czas każdego przyjęcia w większym 
gronie. Najczęściej wykorzystujemy 
je w  aranżacji salonu. Złożone nie 
będą przeszkadzać w  codziennym 
użytkowaniu wnętrza i  dominować 
w  pomieszczeniu. Przeważnie są to 
produkty wykonane z  drewna lub 
płyt drewnopochodnych. Można 
też nabyć stoły rozsuwane ze szkla-
nym blatem – tafle szkła wysuwają 
się z  metalowej prowadnicy. Jed-
nak taki produkt wymaga wielkiej 
uwagi podczas obsługi. Dzięki roz-
łożeniu stół dla czterech osób z po-
wodzeniem pomieści dziesięć. Tak 
jak inne modele stołów, rozkładane 
mogą być okrągłe, owalne, kwa-
dratowe lub prostokątne. Zwróćmy 
uwagę na sposób ich rozkładania 
– im łatwiejszy, tym lepiej. Dodat-
kowe elementy mogą być chowane 
w blacie lub pozostawać na zewnątrz 
– często tak jest, gdy są one zamon-
towane na zawiasach. W przypadku 
tego typu stołu szczególnie istotna 
jest też grubość nóg – to od nich 

w  dużym stopniu zależy stabilność 
mebla, gdy jest on obciążony. 
W niewielkim pomieszczeniu istotny 
jest kształt blatu oraz materiał z  ja-
kiego został wykonany.

EKONOMIA KSZTAŁTU
Kwadratowe, owalne, prostokątne 
czy okrągłe? Wielu z  nas ma dyle-
mat, jaki wybrać. Ich kształt nie 
decyduje jednak o  „przynależno-
ści” do stylu aranżacji – w tym przy-

padku bardziej istotny jest ma-
teriał wykorzystany do wykona-
nia mebla. Punktem wyjścia po-
winien być potencjał przestrzeni 
jaką dysponujemy. W pomieszcze-
niach, na planie kwadratu sprawdzi 
się stół okrągły. Taki mebel zdyna-
mizuje bowiem charakterystyczną 
dla tego kształtu monotonię. Przy 
blacie o  średnicy 120 cm wygod-
nie zasiądzie 6 osób – a więc często 
nie tylko rodzina, ale i  goście. 
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Przy rozkładanym będziemy mogli 
usadzić dodatkowo tyle samo osób. 
Zaletą stołu okrągłego jest także 
brak miejsc szczególnie uprzywi-
lejowanych – wszyscy poczują się 
przy nim równie ważni. Wybierając 
taki model, trzeba pamiętać, że zaj-
mie większą powierzchnię niż kwa-
dratowy, przeznaczony dla takiej sa-
mej liczby osób. Jeśli chcemy, by 
przestrzeń została optymalnie wy-
korzystana, zdecydujmy się na me-
bel prostokątny. Idealnie wpisze się 
w  pomieszczenia zaprojektowane 
na planie wydłużonego prostokąta, 

które dominują w naszych domach. 
By oszczędzać przestrzeń, najprost-
szym rozwiązaniem jest przystawie-
nie jednego z boków stołu do ściany, 
jednak wtedy tracimy jedno z miejsc 
przy stole. Zanim zdecydujemy się 
na zakup wymarzonego, warto pod-
jąć próbę wyobrażenia go sobie we 
wnętrzu naszego domu. Zaznaczmy 
więc jego kontury taśmą klejącą na 
podłodze, dzięki temu przekonamy 
się, jak rozmiar mebla wpływa na 
przestrzeń pokoju, kuchni czy ja-
dalni oraz otaczające go elementy 
wyposażenia.

KUCHENNE WYZWANIA
Stół jest przydatny nawet w niewiel-
kiej kuchni – pozwoli nam nie tylko 
na śniadanie czy obiad w jej otocze-
niu, ale też tworzy dodatkową po-
wierzchnię odstawczą lub blat ro-
boczy. W  małym wnętrzu spraw-
dzi się stół z  zamontowanymi kół-
kami, koniecznie powinny mieć one 
możliwość blokady. Wędrujący sto-
lik będzie można wykorzystywać 
w  wielu rolach, np. jako barek czy 
roboczy. Gdy miejsca brakuje, roz-
wiązaniem jest też składany blat 
w  formie półokręgu lub prostokąta 

Wygodnie przy stole
Przy wyborze odpowiedniego 
modelu stołu trzeba pamiętać 
także o wolnej przestrzeni, która 
umożliwi nam wygodne siadanie  
na krzesłach i wstawanie 
od stołu. 

 Na swobodne odstawianie 
krzesła z oparciem potrzeba 
wolnego miejsca o długości 
i szerokości co najmniej 80 cm, 
taka więc powinna być minimalna 
odległość stołu od ściany czy 
pobliskiego mebla. 

 Gdy aneks jadalniany jest 
częścią kuchni, stół powinien być 
oddalony od otwieranych szafek 
o 120 cm, a od kuchenki 150 cm. 

 By można było postawić 
nakrycia po obu stronach 
stołu, a po środku było jeszcze 
miejsce na półmiski z jedzeniem,  
powinien on mieć szerokość nie 
mniejszą niż 90 cm. 
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przymocowany na zawiasach do 
ściany. W  wielu domach funkcję 
stołu kuchennego przejmuje blat 
wyspy. Wówczas konieczne jest wy-
posażenie w  hokery, czyli wysokie 
stołki. Wygodnym rozwiązaniem 
jest stół z  wysuwanymi szufladami 
–  w  niewielkim mieszkaniu to do-
datkowe schowki, najczęściej prze-
chowujemy w nich sztućce lub różne 
kuchenne drobiazgi. Oszczędno-
ści przestrzeni sprzyja też stół połą-
czony z szafką. Chociaż ze względu 
na nią usiądzie przy nim mniej osób 
– zazwyczaj trzy, to jednak blat za-
pewni miejsce na wiele potraw!

STÓŁ W JADALNI
Zaprojektowanie jadalni w osobnym 
pomieszczeniu lub zaplanowanym 
w  tym celu aneksie daje nam naj-
większy komfort wyboru stołu. Cha-
rakter tego pomieszczenia sprawia, 
że jest w  nim najważniejszym me-
blem. Zawsze jest wówczas usytu-
owany centralnie. Często traktowany 
jest w sposób odświętny, dlatego też 
jego wymiary mają zaspokajać nie 
tylko nasze codzienne potrzeby. 
Ze względu na swoje ponad stan-
dardowe wymiary stoły jadalniane 
są masywne. Ich reprezentacyjny 
charakter obliguje również do wy-
boru mebla odpowiednio prestiżo-
wego. Zazwyczaj to produkty wy-
konane z  materiałów naturalnych 
– najczęściej jest to lite drewno. 
Sprawdzą się także stoły wykoń-
czone szlachetnymi fornirami.

KAWOWY W WIELU ROLACH
Jest stałym elementem aranżacji 
kącika wypoczynkowego. Zazwy-
czaj w zgodzie z jego nazwą serwu-
jemy na nim kawę czy herbatę. Czę-
sto pełni funkcję podręcznego blatu 
na książki, dlatego też wyposażmy 
go w lampę stołową. Wygodny powi-
nien mieć wysokość zbliżoną do ty-
powej dla mebli wypoczynkowych, 
czyli 45-50 cm. Stolik kawowy usytu-
owany jest w najbardziej reprezenta-
cyjnym miejscu domu, ważne sa wa-
lory estetyczne. Poza tradycyjnymi 
rozwiązaniami jego funkcję mogą 
pełnić pufy, a  nawet drewniane pa-
lety, pomalowane farbami kryją-
cymi, które sprawdzą się choćby 
w stylistyce loftowej.

PEŁNIĄCE FUNKCJĘ STOLIKA 
PUFY POWINNY BYĆ OBITE 
TKANINAMI ODPORNYMI 

NA ZABRUDZENIA.
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SZKŁO NALEŻY DO NAJCZĘŚCIEJ 
STOSOWANYCH MATERIAŁÓW W PRODUKCJI 
OPRAW OŚWIETLENIOWYCH. JEST PRZEJRZYSTE, 
A MIMO SWEJ KRUCHOŚCI, NIE WIDAĆ NA NIM 
UPŁYWAJĄCEGO CZASU. 

w szkle

AUTOR TEKSTU: Hanna Jankowska

M imo że projektanci i  pro-
ducenci opraw oświetle-
niowych z  powodzeniem 

wykorzystują rozmaite materiały do 
ich tworzenia, to jednak szkło ciagle 
wiedzie w tej dziedzinie prym. Próby 
zastąpienia go innymi materiałami 
o podobnych lub zbliżonych właścio-
wościach związanych np. z możliwo-
ścią przepuszczania światła nie przy-
noszą rezultatu. Plexi, papier, cien-
kie tkaniny, choć są efektownym 
tworzywem opraw, w  wielu aspek-

tach nie wytrzymują konku-
rencji ze szkłem. Odporny na 
wysokie temperatury i niepalny, 
a ponadto łatwy w czyszczeniu i nie 
niszczący się materiał ma również 
wysokie walory estetyczne. Błysz-
cząca powierzchnia szkła w  połą-
czeniu ze światłem daje nieporów-
nywalne z innym surowcem świetli-
ste refleksy. Efekt ten może być do-
datkowo wzmacniany, np poprzez 
użycie szkła kryształowego. Zmie-
nia się też technika produkcji szkła 

oświetleniowego – produkuje się 
je już nie tylko z  bezbarwnej masy 
szklanej, ale coraz częściej ze szkła 
mąconego. Szklane klosze mogą być 
poddane również dodatkowej ob-
róbce: malowaniu z  pistoletu, kle-
jeniu kalki, zdobieniu za pomocą 
szlifu, matowaniu chemicznemu 
bądź piaskowaniu. 

ŻARÓWKA
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PRZEZROCZYSTE KULE 
I PROSTOPADŁOŚCIANY
Modne oprawy wykonane ze szkła 
wyglądają zupełnie inaczej niż kie-
dyś. Kubiczne formy – kule, bańki, 
walce, prostopadłościany wyko-
nuje się z  całkowicie przezroczy-
stego szkła, co sprawia, że źródło 
światła – żarówka – jest wyekspo-
nowana. Oprawy są optycznie lek-
kie, czasami niemal niewidoczne, te 
w  kształcie kuli przypominają czę-
sto dmuchane bańki mydlane fine-
zyjnie unoszące się w  powietrzu. 
Szkło wykorzystywane do ich pro-
dukcji, choć bardzo cienkie jest od-
powiednio wzmocnione. Często wy-
konuje się je ze szkła hartowanego, 
tzw. bezpiecznego. Całkowita prze-
zierność opraw powoduje, że światło 
nie ma żadnych barier, co z  jednej 
strony jest zaletą – energia świetlna 
wykorzystywana jest ekonomicznie 
– z drugiej zaś wadą – wymagają one 
bowiem odpowiednich źródeł świa-
tła. Jeszcze do niedawna w przezro-

czystych oprawach szklanych mon-
towano żarówki z mlecznym szkłem, 
w  tej chwili na topie są przezroczy-
ste o różnorodnych kształtach i czę-
sto z  wyeksponowanymi dekoracyj-
nymi żarnikami. Na topie są rów-
nież oprawy w stylu industrialnym, 

w  których gładkie, przezroczyste 
szkło wypełnia przestrzeń metalowej 
lub drucianej konstrukcji w  formie 
przestrzennej klatki. Jest to modyfi-
kacja starych przemysłowych lamp, 
których szklana oprawa dodatkowo 
była chroniona drucianą osłoną. 

OZDOBNE ŻARÓWKI Z ŻARNIKIEM
Osobnym trendem jest pozostawianie źródeł światła 
bez opraw. W trend ten wpisuje się bogata oferta 
rynkowa ozdobnych żarówek. Szklane osłony przybierają 
efektowne kształty często przypominają naczynia 
szklane różnego przeznaczenia: kuchenne i aptekarskie 
butelki, laboratoryjne menzurki itp. Używane do ich 
produkcji szkło jest całkowicie przezroczyste białe 
lub kolorowe, albo lekko przydymione. Są również 
modele łączące kolorowe szkło z przejrzystym białym. 
Można spotkać też żarówki z osłonami wykonanymi 
ze szkla kryształowego kształtem przypominające 
tradycyjne bańki zwykłych szklanych żarówek, a budzące 
skojarzenia z kryształowymi wazonikami. Pęk takich 
źródeł światła zawieszonych na kolorowych kablach 
łączy się w jedną oprawę oświetleniową – stanowiącą 
efektowną ozdobę pomieszczenia w stylu loftowym 

i industrialnym. Wielu producentów oferuje 
zestawy akcesoriów – kabli gładkich i z oplotem, 
oprawek, podsufitek, z których można samemu 
skomponować indywidualnie zaprojektowaną oprawę 
oświetleniową. 
Osobnym trendem w projektowaniu ozdobnych 
źródeł światła są osłonięte przezroczystym szkłem 
dekoracyjne specjalne żarniki węglowe – popularnie 
nazywane żarówkami Edisona. Zarówno szklane 
bańki żarówek, jak i żarniki mogą mieć różne 
kształty. Dekoracyjne żarniki stosuje się zarówno 
w tradycyjnych żarówkach, jak i żródłach światła 
LED. Można je stosować solo albo do lamp 
z przezroczystymi kloszami, do lamp „klatek” oraz 
kandelabrów.  
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SZKŁO WARSTWOWE 
I RĘCZNIE ROBIONE
Nadal modne są klosze zrobione 
z dwóch lub więcej warstw cienkiego 
szkła. Zespoleniu ulega kilka warstw 
szkła przezroczystego lub połącze-
nie szkła przezroczystego i  mlecz-
nego, dymionego lub kryształowego. 
Zewnętrzna warstwa oprawy,  zazwy-
czaj całkowicie przezroczysta, kryje 
pod sobą warstwę mleczną. Przepusz-
czalność światła jest w  takich opra-
wach mniejsza, ale ten typ oprawy 
zapewnia dodatkowe efekty dekora-
cyjne. Przenikające przez mleczną 
oprawę delikatne światło dodatkowo 
lekko załamuje się, pokonując ba-
rierę przezroczystego szkła. Podświe-
tlone szło rozświetla dodatkowo wnę-
trze świetlistymi refleksami, a  sama 
oprawa wydaje się bardziej dekora-
cyjna. Konstrukcja takich lamp może 
być dwojaka. Warstwy szkła mogą być 

trwale zespolone ze sobą, lub stano-
wić odrębne części – oprawy te są jed-
nak trudniejsze do utrzymania w czy-
stości. Podczas mycia trzeba je roz-
kręcić, a  następnie na nowo skręcić. 
Wariantem pośrednim są lampy ze 
szkła mieszanego. Wykonane są one 
z  jednej warstwy szkła – mlecznego 
w  części kryjącej żarówkę i  łagod-
nie przechodzącego w szkło zupełnie 
przezroczyste. 
Popularne są też oprawy ze szkła trój-
warstwowego wykonanego metodą 
powlekania szkieł mąconych szkłem 
przezroczystym bezbarwnym. Czę-
sto są one wytwarzane ręcznie – nie-
doskonałości w  postaci zmąceń czy 
pęcherzyków powietrza wtopionych 
w  strukturę szkła (tzw. efektu pla-
der) czy też efektu cracle (spękania 
powierzchni) wpisują się w stylistykę 
tego typu opraw. W oprawach ze szkła 
warstwowego stosuje się też szkło 

kryształowe. Kryształ to bezbarwna 
i przezroczysta odmiana szkła zawie-
rająca ołów wprowadzony w  postaci 
tlenków. Im jest więcej ołowiu, tym ja-
kość kryształu jest wyższa, a efekt  roz-
proszenia światła lepszy. Najczęściej 
szkło mleczne znajduje się pomiędzy 
dwoma warstwami szkła kryształo-
wego. Wewnętrzny kryształ zapewnia 
równomierne rozproszenie światła 
w całej oprawie lampy. Mleczne szkło 
gwarantuje ciepłe przyjemne światło. 
W  ten sposób osiąga się wyższą wy-
dajność świetlną, a oprawa lampy jest 
szczególnie podkreślona. 
Bardzo atrakcyjne są oprawy ze 
szkła Murano – ręcznie wytwarza-
nego, kolorowego, a zarazem całkowi-
cie przezroczystego szkła. Efektowne 
kształty nawiązujące do szklanych 
naczyń kuchennych lub stołowych 
wpisują się w trend łączenia tradycji 
z nowoczesnością. 
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OKAP KUCHENNY PEŁNI BARDZO WAŻNĄ I CORAZ CZĘŚCIEJ DOCENIANĄ NA 
CO DZIEŃ FUNKCJĘ. CZĘSTO NARZEKAMY JEDNAK, ŻE ZABURZA LINIĘ CIĄGU 
WISZĄCYCH SZAFEK. SPOŚRÓD WIELU MODELI MOŻEMY WYBRAĆ NIE TYLKO 
PRAKTYCZNE, ALE NAPRAWDĘ DEKORACYJNE URZĄDZENIA. ZNAJDZIEMY TEŻ 
TAKIE, KTÓRE SĄ PRAWIE NIEWIDOCZNE.

dobrze wybrany

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

Ma usuwać zapachy, po-
chłaniać opary powstające 
w trakcie gotowania i ogra-

niczać osadzanie się na meblach 
oraz ścianach tłuszczu. Ale decy-
zja o  wyborze konkretnego modelu 
okapu kuchennego wcale nie jest ła-
twa. W dużej mierze decydujące jest 

usytuowanie otworu wentylacyj-
nego, miejsce kuchenki oraz aran-
żacja pomieszczenia wraz z  formą 
zabudowy. Jednak i wśród konkret-
nych rodzajów okapów znajdziemy 
rozliczne formy i  modele, o  różnej 
mocy oraz  dodatkowych funkcjach. 
Zanim więc dokonamy zakupu, 

warto poznać szeroką gamę produk-
tów razem z ich zaletami. 

PRZYŚCIENNE, INACZEJ 
KOMINOWE
Są wyciągami o  tradycyjnej for-
mie, czyli mają samodzielnie wi-
szący okap wraz z kominem, który 

OKAP
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zakrywa całą instalację odprowa- 
dzającą opary do pionu wentylacyj-
nego. To bardzo funkcjonalne i wy-
dajne rozwiązanie, często o  dużej, 
szeroko zbierającej powierzchni. 
Są przy tym tanie w  eksploatacji. 
Wymagają jednak dostępu do ka-
nału kominowego oraz dodatkowo 
kratki zapewniającej wentylację 
grawitacyjną. 
Modele przyścienne są najczę-
ściej dość mocno wyeksponowane 
w  przestrzeni kuchni i  stanowią 
wyrazisty jej element. Dlatego po-
winny mieć spójny styl z  aranżacją 
pomieszczenia. W  tej formie znaj-
dziemy zarówno tradycyjne okapy 
rustykalne (choćby efektowne mie-
dziane), bardzo nowoczesne, sta-
lowe, o  industrialnych, ostrych 
kształtach oraz ukośne, pasujące do 
wnętrz minimalistycznych.  

MINIMALISTYCZNE 
PODSZAFKOWE
Ta forma okapów jest ergonomiczna 
i  nie zajmująca wiele miejsca. Dla-
tego chętnie wybierane są one do 
małych kuchni, w niedużych miesz-
kaniach. Mocuje się je pod wiszącą 
szafką nad kuchenką. Istnieje też 
możliwość montażu do ściany. Okap 
podszafkowy jest bardzo popularny 
i często wybierany ze względu na swe 
nieduże gabaryty, miejsce mocowa-
nia oraz przystępną cenę. Niestety 

nie ma dobrych notowań, jeśli chodzi 
o wydajność, gdyż pracuje w obiegu 
zamkniętym, jak pochłaniacz i  jest 
drogi w eksploatacji. 
Bardzo cenioną odmianą okapu 
podszafkowego jest wersja telesko-
powa. Po wysunięciu jego szuflady 
automatycznie włącza się urządze-
nie wentylatora i  lampka oświetla-
jąca miejsce gotowania. Po jego za-
kończeniu można zmniejszyć po-
wierzchnię okapu przez przesunię-
cie szuflady w stronę ściany. Jest on 

bardziej wydajny od innych modeli 
podszafkowych dzięki powiększanej 
powierzchni pochłaniającej. Okapy 
teleskopowe po wsunięciu są prawie 
niewidoczne. 

OKAPY DO ZABUDOWY 
Model do zabudowy to taki, który 
wkomponowany jest w  wiszącą 
szafkę usytuowaną nad płytą ku-
chenną, a  jego instalacja odprowa-
dzająca znajduje się wewnątrz kor-
pusu mebla. W  rzeczywistości 

Dodatkowe funkcje 
okapów 
Oprócz oświetlenia (często 
halogenowego lub LED-owego) 
oraz sterowania mocą pracy 
wentylatora (przyciskami, 
suwakami lub na panelu 
dotykowym), okapy mogą mieć 
szereg udogodnień. Między 
innymi są często wyposażone 
w minutnik oraz wyłącznik 
czasowy. Ponadto okapy miewają 
sensor zapachu powodujący 
automatyczne włączenie 
urządzenia po wykryciu oparów. 
Same się też wyłączą, gdy 
uznają, że powietrze zostało 
oczyszczone. Dodatkowo 
wygodnym rozwiązaniem 
jest czujnik informujący 
o konieczności oczyszczenia lub 
wymiany filtrów. 

Praktycznym rozwiązaniem jest okap 
teleskopowy z wysuwaną szufladą.

Okap powinien pasować stylem 
do wystroju kuchni. W bogatej ofercie 
rynkowej  znajdziemy między innym 
modele rustykalne. 
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to okap kominowy z  wyciągiem 
o  mniej dekoracyjnej formie. Wy-
maga dostępu do instalacji wentyla-
cyjnej i jest bardzo wydajny. Niestety 
zmniejsza powierzchnię użytkową 
szafki znajdującej się nad kuchenką. 

OKAPY NAROŻNE
W  niedużej kuchni zaprojektowanej 
na planie litery L lub U można sko-
rzystać z modelu narożnego. Jest to 
rodzaj okapu kominowego, dostoso-
wany do montażu u  zbiegu dwóch 
ścian. Dzięki urządzeniu zaprojek-
towanemu do lokalizacji narożnej, 
maksymalnie wykorzystujemy za-

zwyczaj trudną do zagospodarowa-
nia przestrzeń kuchni. Zyskujemy 
dzięki temu niezbędne miejsce w po-
mieszczeniu. Podobnie jak wszystkie 
modele kominowe, okapy narożne są 
bardzo efektywne. 

NAD KUCHENNĄ WYSPĘ  
LUB PÓŁWYSEP
W  obszernej kuchni, gdzie aranża-
cja przewiduje wyspę lub półwysep, 
na których zainstalowana jest płyta 
grzewcza, montuje się okapy sufitowe, 
wiszące nad kuchnią jak żyrandol 
nad stołem. Modele wyspowe należą 
do najbardziej wyeksponowanych 

Nowoczesne obudowy kominowych wyciągów kuchennych bardzo różnią się między sobą 
ksztaltem, wielkością i kolorem. Znajdziemy wykończenia typu inox, białe, ze szklanymi 
elementami lub bardzo modne czarne okapy. 

WYCIĄG MUSI MIEĆ 
ODPOWIEDNIĄ MOC. 

WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA 
OKREŚLANA JEST 

W M3/H. PARAMETR TEN 
INFORMUJE O ILOŚCI 

POWIETRZA, JAKĄ OKAP MOŻE 
PRZEFILTROWAĆ W CIĄGU 

GODZINY. PRZYJMUJE SIĘ, ŻE 
WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA 

POWINNA WYNOSIĆ 
SZEŚCIOKROTNOŚĆ KUBATURY 

KUCHNI.

MIESZKAĆ Z KLASĄ
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Niewymienne filtry w okapach kuchennych należy regularnie czyścić. Ich demontaż nie jest trudny. Praktyczne filtry metalowe 
produkowane z kilkuwarstwowej siatki można myć na mokro z użyciem detergentów. Możliwe jest też ich czyszczenie w zmywarce. 

w  pomieszczeniach kuchennych, są 
one w dodatku widoczne ze wszyst-
kich stron. Również reszta sys-
temu wentylacyjnego, czyli głównie 
rura odprowadzająca opary do prze-
wodu kominowego będzie widoczna. 
Z  tego względu okapy te mają bar-
dzo wyrafinowane formy. Dodawszy 
do tego ich sporą szerokość 90 cm, 
projektanci mają duże pole do po-
pisu. Znajdziemy formy okrągłe, pro-
stokątne, nieregularnego kształtu, 
walcowate, ze zdobieniami, diodami 
LED i  kryształami Swarovskiego. 
Wszystko to czyni okapy wyspowe 
dość drogimi modelami, za to tanimi 
w eksploatacji i bardzo wydajnymi ze 
względu na zastosowany wewnątrz 
silny wyciąg.

REWOLUCYJNE  
OKAPY BLATOWE
Najbardziej nowoczesną formą są 
wentylatory odprowadzające opary, 
montowane w  okapach blatowych. 
Urządzenia schowane są w  szafce 
stojącej. Nadają się do instalacji na 
wyspie, półwyspie, pod ścianą czy 
w  narożu kuchni. Sam okap może 
być chowany tak, że znika w  płycie 
blatu i wysuwany jest przez naciśnię-
cie, gdy rozpoczynamy gotowanie. 
Montować można go za płytą grzew-
czą lub z jej boku. Opary dzięki dużej 
sile ssącej będą usuwane w dowolną 
stronę. Okap ma formę eleganckiej 
płyty, często ozdobionej stalą lub ża-
roodpornym szkłem. W parze z eks-
kluzywnym wykonaniem idzie jego 
doskonała jakość i wydajność. 

WYMIAR, MOC, FILTRY
Dostępne okapy mają szerokość od 50 
nawet do 120 cm. Najbardziej popu-
larne są 60-90-centymetrowe. O tym, 
jak mocne jest dane urządzenie 
mówi parametr wydajności określany 
w  m3/h (informuje o  ilości powie-
trza, jaką wyciąg może przefiltrować 
w  ciągu godziny). Urządzenie musi 
być dostosowane do wielkości po-
mieszczenia. Przyjmuje się, że wydaj-
ność wyciągu powinna wynosić sze-
ściokrotność kubatury kuchni (ma 6 
razy w ciągu jednej godziny przefiltro-
wać całe zawarte tam powietrze). Za-
zwyczaj im większa moc, tym bardziej 
wzrasta hałas pracującego urządze-
nia, ale znajdziemy też wydajne cich-
sze wyciągi, nawet o głośności 35 dB. 
Istotnym elementem wpływającym 
na funkcjonalność okapu są filtry. 
Dostępne są urządzenia z filtrem za-

trzymującym cząsteczki tłuszczu, 
chroniące nasze meble, ścianę, obu-
dowę okapu oraz dbające jednocze-
śnie o  czystość powietrza. Tłuszcz 
może zatrzymać też filtr metalowy 
zbudowany z kilkuwarstwowej siatki. 
Nie wymaga wymiany i ma długą ży-
wotność. Wystarczy umyć go raz na 
4 miesiące w wodzie z detergentami 
lub w zmywarce. 
W  urządzeniach działających w  sys-
temie zamkniętym, czyli bez do-
stępu do kanału wentylacyjnego, 
używa się filtrów węglowych. Pochła-
niają one tłuszcz i zapachy. Niestety, 
co kilka miesięcy konieczna jest ich 
wymiana. W  pochłaniaczach i  oka-
pach podszafkowych podobnie dzia-
łają filtry fizelinowe, czyli wykonane 
z włókniny. Zatrzymują tłuszcz i za-
brudzenia. Trzeba je co kilka mie-
sięcy wymieniać. 

Pochłaniacze
W przeciwieństwie do wyciągów pracują w układzie zamkniętym. 
Pochłaniacze nie są podłączane do przewodu kominowego. Pobierają 
powietrze z parą, zapachami, tłuszczem, a następnie oczyszczają 
je i wyrzucają znów do pomieszczenia kuchni. Niestety wymagają 
regularnej wymiany filtrów węglowych, w przeciwnym razie pobierają 
i wydmuchują to samo zanieczyszczone powietrze. 
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NIEDOBÓR ZIELENI ZIMĄ JEST DOTKLIWY. SZCZEGÓLNIE DAJE NAM SIĘ 
WE ZNAKI BRAK ROŚLIN KWITNĄCYCH. NIE MUSIMY SIĘ ICH POZBAWIAĆ. 
WNĘTRZA NASZYCH DOMÓW MOGĄ ZDOBIĆ KWIATY W DONICZKACH 
– STWORZĄ EFEKTOWNY DOMOWY OGRÓD.

AUTOR TEKSTU: Anna Wojciechowska

OZDOBNE

Wbrew powszechnym opi-
niom lista dostępnych ga-
tunków roślin kwitnących 

zimą wcale nie jest krótka. W  okre-
sie Bożego Narodzenia w  naszych 
domach prawdziwą gwiazdą jest 
gwiazda betlejemska, od kilku sezo-

nów towarzyszy jej także golteria. Ale 
na tym nie koniec, w grudniu ozdobą 
wnętrz będą też zygokaktusy oraz 
hippeastrum. Od jesieni aż do wio-
sny możemy sięgać również po cykla-
meny, fiołki afrykańskie, azalie, gar-
denie, kalanchoe, a  także storczyki. 

Ucieszą nasze zmysły pięknymi ko-
lorami i  egzotycznymi kształtami 
kwiatów. Dzięki takiej dawce barw 
łatwiej będzie nam przetrwać do wio-
sny. Jak je uprawiać, by kwitły jak 
najdłużej i  zdobiły wnętrza naszych 
domów przez wiele sezonów?

zwłaszcza zimą
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JEŚLI CHCEMY, BY GWIAZDA 
BETLEJEMSKA UPRAWIANA 
W DOMU ZAKWITŁA NA 
BOŻE NARODZENIE, JUŻ 
OD WRZEŚNIA MIĘDZY 19 

A 7 RANO PRZYKRYWAMY JĄ 
CZARNĄ TORBĄ FOLIOWĄ 
LUB KARTONEM. JEDNAK 

DOPROWADZENIE POINSECJI 
DO PONOWNEGO 

KWITNIENIA W WARUNKACH 
DOMOWYCH JEST BARDZO 

TRUDNE.

OZDOBNE

POINSECJA, CZYLI 
BOŻONARODZENIOWY 
NIEZBĘDNIK
W  wielu domach stała się nieod-
łącznym atrybutem Świąt Bożego 
Narodzenia. Poinsecja, zwana też 
gwiazdą betlejemską lub wilczomle-
czem pięknym, swoją popularność 
zawdzięcza efektownie przebarwia-
jącym się szczytowym liściom okre-
ślanym również jako przykwiatki. 
Najbardziej popularne są czerwone,  
których barwa przypisana jest tym 
świętom, ale coraz więcej zwolen-
ników mają poinsecje z  przykwiat-
kami żółtymi, różowymi, pomarań-
czowymi czy białymi. Gwiazda be-
tlejemska pochodzi z  Meksyku, 
nie lubi zimna, ryzykowne są więc 
jej zakupy na targowiskach czy też 
w  miejscach, gdzie roślina jest na-
rażona na przeciągi. Dlatego prze-
nosząc ją do domu, nie zapomnijmy 
o  starannym zabezpieczeniu po-
insencji przed zbytnim chłodem 
–  najlepiej, by była szczelnie zawi-
nięta w papier. W domu ustawmy ją 
w miejscu ciepłym i jasnym, ale nie 
w pobliżu grzejnika. Nie należy też 
dekorwać nią parapetu pod oknem, 
które jest często otwierane. 
Ulubiona temperatura gwiazdy be-
tlejemskiej wynosi 18-21°C. By cie-
szyć się poinsecją jak najdłużej, nie 
można dopuścić do przesuszenia ro-
śliny, wystarczy jednak jej podlewa-
nie raz na dwa dni. Pamiętajmy też, 
że nie lubi ona suchego powietrza, 
nawilżajmy je więc choćby przy po-

mocy rozpylacza. Od połowy stycz-
nia poinsencję raz na dwa tygodnie 
warto zasilać nawozem dla roślin 
kwitnących. 
Jeśli chcemy przezimować gwiazdę 
betlejemską, należy skrócić jej pędy 
pod koniec zimy (traci ona wówczas 
w  sposób naturalny liście). Egzem-
plarze rozkrzewione przycinamy 
tak, by na bocznych gałązkach zo-
stało nie więcej niż 2-3 pąki (są za-
wsze w kątach liści). Odmiany jedno-
pędowe należy przyciąć nad trzecim 
lub czartym pąkiem. Tak przygo-
towaną roślinę trzeba przechowy-
wać przez ok. 6 tygodni w chłodnym 
pomieszczeniu o  temperaturze 12- 
-15°C. Rośliny nie podlewamy. Wio-
sną należy ją przesadzić. Ziemia po-
winna być żyzna i przewiewna – od-
powiedni będzie torf, z  dodatkiem 
keramzytu i piasku. Idealnym miej-
scem będzie dla niej jasne i stosun-
kowo ciepłe pomieszczenie o tempe-
raturze ok. 20°C. 

HIPPEASTRUM, CZYLI 
ZWARTNICA NA ŚWIĘTA
Można ją z  pewnością zaliczyć do 
najbardziej efektownych ozdób 
kwiatowych w  okresie zimowym. 
Zwartnica to roślina cebulowa, 
o  urodzie której decydują duże lej-
kowate kwiatostany osadzone wy-
soko na sztywnej, pustej w  środku 
łodydze. Zazwyczaj kwiatów jest 
cztery i  zakwitają zimą lub wcze-
sną wiosną, jednak ich kwitnie-
nie można przyspieszyć, tak by zwłaszcza zimą
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ucieszyły nas swoim widokiem 
w  okresie Bożego Narodzenia. 
Kwiaty są jednobarwne: białe, po-
marańczowe, różowe lub czerwone. 
Można też spotkać wielobarwne 
–  zazwyczaj białoczerwone lub 
białe z  różowymi przebarwieniami. 
By zwartnica kwitła jak najdłużej, 
kupmy taką z  jeszcze nierozwinię-
tymi kwiatami. 
Warto jednak pokusić się o jej uprawę 
z  cebuli. Wówczas wybierajmy eg-
zemplarze twarde i bez plamek o du-
żej średnicy, co gwarantuje dorodne 
kwiaty. Sadzimy je do doniczki 
w grudniu na głębokość od 1/3 do 1/2 
cebuli. Podłoże powinno być prze-
puszczalne i żyzne. Zwartnica dosko-
nale rozwija się na stanowisku sło-
necznym w temperaturze pokojowej. 
Gdy zaczyna wyrastać pęd kwia-
towy, rozpoczynamy podlewanie, 
zwiększamy je, gdy pojawią się pąki 
kwiatowe – zawsze wodę aplikujemy 
na podstawkę. Można też wtedy roz-
począć zasilanie rośliny. Zwróćmy 
uwagę na rozwój pędu kwiatowego. 
Wyrośnie prosty, jeśli będziemy sys-
tematycznie obracać roślinę, tak by 
nie wyginała się w  stronę słońca. 
Hippeastrum kwitnie do kilku ty-
godni, jednak nawet gdy opadną 
płatki, pozostawmy pęd kwiatowy 
rośliny. Jej podlewania i nawożenia 
zaprzestańmy, jeśli pęd i  liście za-

czynają obumierać. Wówczas zwart-
nicę przenosimy w chłodne i ciemne 
miejsce. Po dwu-trzymiesięcznym 
okresie spoczynku roślinę ponow-
nie umieszczamy w domu.

GRUDNIK, CZYLI RADOSNY 
KAKTUS
Zygokaktus (szlumbergera) nie bez 
powodu nazywany jest także grud-
nikiem oraz kaktusem bożonarodze-
niowym, często zakwita bowiem na 
Boże Narodzenie. Jego kwiaty mogą 
pojawić się także między listopa-
dem a styczniem. Wówczas to na jego 
członowo połączonych ciemnozielo-
nych zwisających pędach 
rozkwitają piękne kwiaty 
w  kształcie 
długich dzwo- 
neczków zbu- 
dowanych 
z kilku sze-
regów płatków.  
Kwiaty szlumbergery 
mogą być czerwone, różowe, 
bordowe, białe, biało-różowe 
lub łososiowe. Tak jak inne ro-
śliny kwitnące zimą pochodzi 
z Południa – jego ojczyzną jest Bra-
zylia, dlatego też grudnik lubi cie-
pło. Jeśli zdecydujemy się na za-
kup zygokaktusa w chłodny, mroźny 
dzień, ochrońmy go szczelnie przed 
zimnem przenosząc do domu. 

Hippeastrum na Boże 
Narodzenie
Naturalny okres kwitnienia zwartnic 
przypada na styczeń-luty, jednak 
przed Bożym Narodzeniem można 
kupić kwitnące rośliny. Możemy 
też wyhodować je samodzielnie. 
Wystarczy w październiku 
umieścić cebule w perforowanych 
plastikowych woreczkach, trzymamy 
je około miesiąca w lodówce 
w temperaturze 3 -7°C. Konieczne 
jest przewietrzanie cebul co kilka 
dni. By nie spleśniały, wystarczy 
wyjąć je z lodówki na kilka minut. 
Po okresie chłodzenia cebule sadzimy 
i postępujemy tak samo jak przy ich 
standardowej uprawie. Pamiętajmy 
szczególnie o słonecznym stanowisku 
– są to bowiem najkrótsze dni w roku.
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W  pomieszczeniach najlepiej roz-
wija się w  temperaturze oscylującej 
wokół 20oC. W czasie, gdy zawiązują 
się pąki, czyli od początku jesieni, 
warto zapewnić mu temperaturę od 
15 do 18°C. W  wyższej roślina może 
bowiem zrzucać pąki. Chociaż znosi 
bezpośrednie słońce, to jednak naj-
lepiej rośnie w rozproszonym świetle 
słonecznym. Szlumbergerę podlewa 
się wtedy, gdy podłoże w  doniczce 
przeschnie, nadmiar wody należy za-
wsze wylewać z  podstawki, roślina 
znosi również okresową suszę. Pod-
czas zawiązywania pąków i  kwitnie-
nia warto zasilać ją słabym roztwo-
rem nawozu przeznaczonego dla ro-
ślin kwitnących lub kaktusów. Gdy 
temperatura na dworze osiąga co naj-
mniej 18oC, grudnik można wysta-
wić na zewnątrz. Idealnym stanowi-
skiem będą dla niego półcienisty ta-
ras, rabata lub skalniak.
Kaktus bożonarodzeniowy można 
z  łatwością samodzielnie rozmna-
żać przez sadzonki wierzchołkowe. 
Wystarczy oderwać kilkusegmen-
towy pęd i posadzić go w wilgotnym 
podłożu. Doniczkę umieszczamy na 
kilka tygodni w  cieniu. Do czasu, 
gdy nie pojawią się nowe pędy, sa-
dzonki nie podlewamy. Drugi spo-
sób rozmnażania należy rozpocząć 
od zaprzestania podlewania rośliny 
i  ograniczenia się do jej zraszania. 
Po pewnym czasie z międzywęźli za-
czną wyrastać młode korzenie po-
wietrzne. Tak uzyskane sadzonki 
zazwyczaj doskonale się przyjmują.
Uwaga! Grudnik bywa często mylony 

z kaktusem wielkanocnym (hatiora), 
który zakwita wiosną, przeważnie 
w okolicach Wielkanocy, chociaż nie-
kiedy jego kwiaty pojawiają się już 
w lutym-marcu.

DŁUGODYSTANSOWY 
CYKLAMEN
Cyklamen perski należy do najbar-
dziej okazałych i  różnorodnych ro-
ślin kwitnących od wczesnej jesieni 
aż do wiosny. Jego piękne kwiaty 
mogą nas bowiem cieszyć feerią 
barw od października aż do kwiet-
nia.  Tym bardziej, że z  tych roślin 
można stworzyć wielobarwne kom-
pozycje: do dyspozycji mamy białe, 
w  wielu odcieniach różu po łoso-
siowe i  czerwone. Niezwykle deko-

racyjne są odmiany o  cieniowanych 
kwiatostanach – ich płatki mają ja-
śniejsze brzegi (cyklameny paste-
lowe). Płatki kwiatów mogą być 
także postrzępione lub karbowane. 
Liście są zazwyczaj ciemnozielone, 
z  białym marmurkowym wzorem. 
Cyklameny z grupy Odoratum pięk-

nie pachną, a rośliny z grupy Decora  
zdobią nie tylko kwiaty, ale też efek-
towne liście ze srebrzystym wzorem. 
By rośliny cieszyły nas swoją urodą 
jak najdłużej, wybierajmy egzem-
plarze z  jak największą ilością pą-
ków kwiatowych, które ukrywają 
się pod liśćmi. Nie kupujmy ich 
w mroźny dzień – cyklameny nie lu-
bią ujemnych temperatur (przywę-
drowały do nas z południa Europy). 
W  czasie transportu rośliny nie 
mogą być też narażone na wiatr, dla-
tego starannie je osłońmy. W domu 
należy im zapewnić jasne stanowi-
sko, ale nie narażajmy cyklamenów 
na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. Ustawmy je w miejscu 
przewiewnym i  stosunkowo chłod-
nym – optylna będzie temperatura 
ok. 15oC. Pamiętajmy, że kwiaty te 
lubią stale wilgotne podłoże. Bulwa 
nie powinna być jednak zalewana 
wodą, dlatego najlepiej wlewać ją 
na podstawkę, a po ok. 30 minutach 
tę, której roślina nie wchłonęła, 

W OKRESIE 
ZAWIĄZYWANIA 

PĄKÓW I KWITNIENIA 
WARTO NAWOZIĆ 

ROŚLINY PRODUKTAMI 
PRZEZNACZONYMI 
DO ICH ZASILANIA. 
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należy usunąć. Jeśli chcemy, by cy-
klamen kwitł jak najdłużej, usu-
wajmy przekwitłe pędy. Ważne jest, 
by je zerwać je w  całości – resztki 
mogą bowiem przyczyniać się do gni-
cia bulwy.
Gdy roślina przekwitnie, przenosimy 
ją do chłodniejszego pomieszcze-
nia, a po ostatnich przymrozkach do 
ogrodu. Na początku września kwiaty 
przesadzamy do świeżej ziemi i prze-
nosimy do domu. Nie zapominajmy 
o jej nawożeniu – na początek nowego 
sezonu wystarczy ich zasilanie raz na 
dwa tygodnie. Po 2-3 latach cyklamen 
nawet idealnie zaopiekowany, prze-
staje kwitnąć –  nie traktujmy tego 
więc jako naszej porażki!

GOLTERIA 
– NIE TYLKO DO OGRODU
Ta zimozielona krzewinka należąca 
do rodziny wrzosowatych może z po-
wodzeniem zdobić nie tylko zimowy 

ogród, ale też posadzona w  dużych 
pojemnikach upiększy taras czy bal-
kon. Coraz częściej doceniamy wa-
lory dekoracyjne golterii pełzającej 
– szczególnie w  okresie świąt Bo-
żego Narodzenia przystajamy nią 
wnętrza naszych domów i  miesz-
kań. Zwarty pokrój i niewielkie roz-
miary, a także jej charakterystyczne 
ciemnoczerwone owoce oraz drobne 
błyszczące, skórzaste, ciemnozie-
lone listki tworzą bowiem piękną 
podstawę świątecznych dekoracji 
i  kompozycji kwiatowych. Dodat-
kowo roślina ta rozsiewa przyjemny 
dla wielu osób zapach kamfory. 
Golteria najlepiej będzie się rozwi-
jać w  wilgotnej, próchniczej ziemi. 
Warto przeznaczyć na nią większą 
donicę, co zapewni miejsce dla no-
wych rozłóg korzeniowych i  umoż-
liwi utrzymanie rośliny w  dobrym 
stanie. Pod koniec zimy lub wczesną 
wiosną należy silnie przyciąć stare 
pędy, co pobudzi rozwój golterii.

Pamiętajmy, że roślina lubi 
stanowiska półcieniste 

–  odpowiednia bę-
dzie dla niej wy-

stawa północna 
lub  północno-
-wschodnia.

Psianka koralowa 
na Święta
Psianka to wiecznie zielona 
krzewinka osiągająca wysokość 
do 30 cm. Do najbardziej 
efektownych należy psianka 
koralowa, której świąteczną 
ozdobą są duże owoce budzące 
skojarzenia z niewielkimi 
bombkami. Ich atutem jest też 
intensywnie pomarańczowa 
barwa. Owoce pojawiają się 
jesienią i utrzymują na gałązkach 
nawet przez kilka miesięcy. 
Chociaż w Polsce roślina ta jest 
traktowana jako jednoroczna, to 
postępując odpowiednio, można 
przedłużyć jej życie. Zapewnijmy 
jej słoneczne i jasne stanowisko 
oraz temperaturę w granicach 
18-20°C. Nie zapomnijmy o jej 
podlewaniu, nie lubi bowiem 
przesuszania. Roślina jest 
trująca, dlatego, gdy mamy z nią 
kontakt, umyjmy potem ręce.
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MOGĄ BYĆ IGLASTE, LIŚCIASTE, WYSTĘPUJĄ JAKO BYLINY, KRZEWY, DRZEWA 
I PNĄCZA. DZIĘKI NIM JESTEŚMY W STANIE STWORZYĆ OGRÓD, KTÓRY BĘDZIE 
EFEKTOWNY PRZEZ CAŁY ROK.

mimo śniegu zielone

AUTOR TEKSTU: Anna Harasimowicz

Dobrze jest je zasadzić, by wo-
kół naszego domu tworzyły 
trwałą i  piękną aranżację. 

Rośliny zimozielone to doskonałe 
i  uniwersalne rozwiązanie ozdobne 
w  każdym ogrodzie. Na większych 
posesjach warto pomyśleć o  drze-
wach i  krzewach, ale nawet na nie-
wielkim skrawku ziemi lub balko-
nie można posadzić miniaturki, by-
liny czy potrzebujące niewiele miej-
sca wiecznie zielone pnącza. 

Warto rozróżnić rośliny zimozielone 
od wiecznie zielonych i  częściowo 
wiecznie zielonych. Te pierwsze swe 
liście pozostawiają przez cały okres 
wegetacyjny, aż do wiosny, gdy wy-
mieniają je na nowe. Proces ten jest 
praktycznie niezauważalny. Przykła-
dem  mogą być irga i ognik. Rośliny 
wiecznie zielone, takie jak sosny, mają 
trwałe igły – niektóre odmiany nawet 
utrzymują je przez 45 lat. Wymiana li-
ści jest w ich przypadku bardzo dys-

kretna i  odbywa się przez cały rok. 
W  tak niedostrzegalny sposób radzi 
sobie z  przemianą kalina, barwinek 
czy laurowiśnia. Gatunki częściowo 
wiecznie zielone, takie jak rododen-
drony, zimą tracą tylko około połowę 
liści. 
Pamiętajmy też, że oprócz walo-
rów estetycznych, sadząc drzewa 
i krzewy, tworzymy miejsce do gniaz-
dowania ptaków. Ogród taki będzie 
miał duże znaczenie dla ekosystemu. 

ROŚLINY
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JAK SADZIĆ ROŚLINY 
ZIMOZIELONE?
Najlepsza pora na ich wysadzanie to 
wiosna. Rośliny zimozielone muszą 
zdążyć się dobrze ukorzenić przed 
zimą. Choć można posadzić je i póź-
niej, jesienią, jednak nie będziemy 
mieć pewności, czy przetrwają 
chłodną porę roku. Warto pamiętać, 
że niektóre zimozielone odmiany 
są bardziej podatne na negatywne 
działanie mrozu. Dlatego warto za-

poznać się z  preferencjami danego 
gatunku. Ważne jest też, jakie sta-
nowisko dana roślina preferuje oraz 
jaki rodzaj podłoża będzie dla niej 
najodpowiedniejszy. To wszystko 
ma niebagatelne znaczenie i wpływ 
na sukces naszego przedsięwzięcia. 
Optymalnym stanowiskiem dla li-
ściastych roślin zimozielonych jest 
zaciszne i  niezbyt nasłonecznione 
miejsce. Silny wschodni wiatr i  in-
tensywne słońce mogą wzmagać 

wrażliwość sadzonek na zimową 
suszę. Zbyt duże odparowywanie 
wody przez liście będzie trudne do 
uzupełnienia. Zamarznięte korze-
nie nie są bowiem w  stanie trans-
portować tyle wody, ile roślina 
potrzebuje. 

POPULARNE ROŚLINY 
ZIELONE ZIMĄ
Wśród dobrze czujących się w  na-
szym klimacie roślin zimozielo-
nych znajdują się przede wszyst-
kim iglaki. Drzewa iglaste (z  wyjąt-
kiem modrzewia, który każdej je-
sieni gubi wszystkie igły) przez cały 
rok zachowują atrakcyjny wygląd 
i  cieszą wzrok zielonym, żółtawym 
lub niebieskawym igliwiem. 

Drzewa 
zimozielone
Wśród odmian zielonych zimą 
znajdziemy najwięcej drzew 
iglastych, ale można też nabyć 
liściaste drzewa, które nie tracą 
liści na zimę. W ogrodzie najlepiej 
sprawdzą się:

 sosna górska,
 sosna oścista,
 sosna drobnokwiatowa,
 sosna bośniacka, 
 sosna wejmutka,
 jodła szlachetna,
 jodła koreańska,
 jodła kalifornijska,
 metasekwoja chińska,
 świerk kłujący,
 cedr himalajski,
 cedr atlaski,
 daglezja, 
 dąb Turnera. 

WRAŻLIWE ODMIANY 
ZIMOZIELONE 

NALEŻY SYTUOWAĆ 
W ZACISZNYM MIEJSCU 
OGRODU, TAK BY BYŁY 

OSŁONIĘTE PRZED 
SILNYM WIATREM 
I INTESYWNYM 

SŁOŃCEM.

Rododendrony to gatunki częściowo 
zimozielone. Nie tracą wszystkich liści, 
tylko ich część. Dzięki temu są ozdobnym 
elementem ogrodu nawet po sezonie. 
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Jeśli zdecydujemy się na sosny, 
świerki, jodły, jałowce, możemy być 
pewni, że nie tylko będą pięknie się 
prezentować, ale też zyskają naj-
większą szansę na przyjęcie się na 
danym terenie. 
Warto skorzystać z wielu odmian tej 
samej rośliny. Choćby sosny mogą 
bardzo różnić się wyglądem, dzięki 
czemu stworzymy z  nich ciekawą 
kompozycję. 
Również chętnie sadzone w  na-
szych ogrodach tuje sprawdzą się 
w zimozielonej aranżacji. Nie tylko 
ozdobią, ale także pomogą stworzyć 
parawan, który odgrodzi nas przez 
4 pory roku od drogi czy sąsiada. 
To też doskonała zapora dla wiatru, 
tworząca upragnione zacisze przy 
domu czy na tarasie.
Wśród roślin liściastych ozdobne 
będą pięknie owocujące jesienią 
ogniki i  mahonie. Ponadto spraw-
dzi się bukszpan wieczniezielony, 
który nie ma wygórowanych wy-
magań uprawowych i  jest bardzo 
wdzięczny podczas modelowania. 
Możemy go przystrzyc w  dowolny 
kształt lub utrzymywać w  formie 
miniatury. Dzięki takim zabiegom 
sprawimy też, że pięknie się zagę-
ści. Warto również pomyśleć o efek-
townych liściach ligustru pospoli-

tego, które na jesieni stają się czer-
wone i  takie pozostają przez zimę. 
Dodatkowo na przełomie czerwca 
i  lipca roślina ta będzie kwitła po-
dobnie do bzu. 
Nie tylko na skalniaki warto wybrać 
zimozielone byliny, które w  sezonie 
pięknie zakwitną, a  po nim nadal 
ozdobią ogród urokliwymi kobier-
cami. Bergenia może dodać nam 
w  ogrodzie czerwonego lub brązo-
wego koloru, gdyż na taki odcień 
przebarwiają się jej liście. Jest tole-
rancyjna i nie ma dużych wymagań 
glebowych, podobnie jak ubiorek 
wiecznie zielony. Jego kępy trzeba 
kształtować, by miał efektowny po-
krój. Przycina się go po kwitnieniu. 
Wyjątkową byliną jest ciemiernik 
biały, który potrafi zakwitnąć nawet 
mroźną porą. 
Dla zachowania zielonej barwy 
zimą w  ogrodzie warto posadzić 
w  zacienionym miejscu tradycyjną 
paprotkę zwyczajną i bluszcz, który 
dodatkowo udekoruje nam ścianę, 
pergolę czy trejaż. Nie zapomi-
najmy też o ozdobnych trawach. Ich 
tańczące na wietrze pióropusze do-
dadzą zimą efektownego dynami-
zmu aranżacji ogrodowej. Warto 
więc posadzić kostrzewy, kosmatki 
czy turzyce. 

Trawy i byliny 
zimozielone
Nadają się do stworzenia 
skalniaka, ozdobienia 
niewielkiego terenu 
przedogródka czy pustych 
przestrzeni pod drzewami. Do 
gatunków zimozielonych bylin 
zaliczamy rośliny takie jak: 

 turzyca, 
 kostrzewa, 
 śmiałek,
 bergenia,
 ubiorek wiecznie zielony,
 ciemiernik,
 żagwin,
 zawciąg,
 czyściec wełnisty, 
 szałwia,
 santolina,
 lawenda. 

NAJBARDZIEJ OZDOBNE 
W OGRODZIE BĘDĄ 

ZIMOZIELONE 
ODMIANY OWOCUJĄCE 

I ZACHOWUJĄCE 
KWIATY.

Kwiaty wrzosu nawet 
w zimie pozostają bardzo 
ozdobne. 

Pięknie owocujący ostrokrzew, 
symbol Bożego Narodzenia, potrafi 
przemarzać, dlatego sprawdzi się 
w cieplejszych rejonach Polski. Na 
innych terenach konieczne jest jego 
osłanianie na zimę.



 REKLAMA 

Krzewy i krzewinki 
zimozielone
Doskonale nadają się do 
tworzenia kaskadowych 
kompozycji ogrodowych 
oraz żywopłotów. Gatunki 
zimozielone to:

 bukszpan wieczniezielony,
 runianka japońska,
 azalia,
 barwinek pospolity,
 laurowiśnia,
 pieris,
 ognik szkarłatny,
 mahonia pospolita,
 lawenda wąskolistna,
 modrzewnica zwyczajna,
 różanecznik,
 suchodrzew chiński,
 trzmielina,
 wrzos pospolity,
 wrzosiec czerwony,
 borówka brusznica,
 osmantus Burkwooda,
 ostrokrzew kolczasty,
 jałowiec,
 cis.
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PIELĘGNACJA ROŚLIN 
ZIMOZIELONYCH
Niektóre rośliny zimozielone, takie 
jak choćby ostrokrzew czy lawenda, 
potrzebują zabezpieczenia przed 
silnymi mrozami. Ze względu na 
uśpienie roślin w  tym okresie od-
miany wrażliwe należy także ochro-
nić przed intensywnym porannym 
i  południowym słońcem oraz sil-
nymi wiatrami, głównie wiejącymi 
ze wschodu. Pomogą w tym osłony, 
choćby własnoręcznie wykonane 
parawany z  tektury czy słomy. Sa-
dzonki można owinąć też geowłók-
niną, która zapewnia roślinom do-
stęp powietrza i  ciepło. Kupimy ją 
w  dowolnym sklepie ogrodniczym. 

Łatwo ją przyciąć na potrzebny 
wymiar.
Zarówno korzenie, jak i  korony 
będą potrzebowały ochrony. Ni-
skie przesłony izolujące od mrozu 
i słońca można wykonać także z ga-
łęzi iglaków, siana, opadłych jesien-
nych liści czy słomy. 
Pamiętajmy, że sadzonki wyparo-
wują niezbędną wodę poprzez liście 
także w porze zimowej. Przy długo-
trwałej suszy i w czasie odwilży po-
trzebne będzie podlewanie roślin. 
Także tuż przed nadejściem sil-
nego mrozu nawadniamy odmiany 
zimozielone. 
Gatunki dobrze znoszące cięcie 
mogą być przed zimą formowane. 

Pieris japoński to roślina z rodziny wrzosowatych, preferująca warunki podobne do 
różaneczników. Jest mrozoodporna i pięknie prezentuje się zimą. Nie lubi przesuszenia, 
dlatego przed nadejściem mrozu należy obficie ją podlać. Przed bardzo niskimi 
temperaturami trzeba roślinę osłonić geowłókniną. 

Owoce mahonii 
udekorują ogród, 
podobnie jak 
przebarwiające się 
jej liście. 

Borówka brusznica ma piękne i bogate 
w wartościowe składniki odżywcze owoce oraz 
lśniące zimozielone liście. Nie należy jej odśnieżać.

Bukszpan zachowuje jasny kolor zieleni nawet pod śniegiem. Ta intensywnie 
pachnąca roślina, łatwa do kształtowania, jest całoroczną ozdobą ogrodu. ŚNIEG NA ROŚLINACH 

MOŻE TWORZYĆ 
OSŁONĘ, KTÓREJ ZIMĄ 

SADZONKI POTRZEBUJĄ. 
NIE NALEŻY GO 

USUWAĆ. JEDNAK 
NADMIAR ŚNIEGU NA 

WYSOKICH KRZEWACH 
POTRAFI ZNISZCZYĆ 

POKRÓJ.
KONIECZNE JEST 

WTEDY ZWIĄZANIE ICH 
GAŁĘZI SZNURKIEM 

LUB GEOWŁÓKNINĄ.
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Tworząc z  nich atrakcyjne kształty 
uzyskamy zielone ozdoby ogro-
dowe, bardzo dekorujące posesję po 
sezonie. 
Sadzonki potrzebują dostarczenia 
składników odżywczych. Ale pamię-
tajmy, że nawozić rośliny zimozie-
lone, tak jak i inne odmiany, możemy 
tylko wiosną i wczesnym latem. Naj-
lepiej użyć do tego kompostu. Warto 
także skorzystać z  gotowych mie-
szanek wzbogacających, przeznaczo-
nych specjalnie dla danego gatunku 
roślin. Odżywki występują w formie 
sypkiej lub płynnej. Te ostatnie na-
leży w  odpowiedniej proporcji roz-
cieńczyć z  wodą. Jeśli zdecydujemy 
się na nawozy mineralne, najlepiej 
jednak wybierać preparaty granulo-
wane. Są najbezpieczniejsze, gdyż 
po rozsypaniu łatwo można strzą-
snąć ich drobiny z  roślin. Niewska-
zane jest bowiem stosowanie odży-
wek bezpośrednio na liście, co łatwo 
zrobić, używając płynnych substra-
tów. Osadzając się na roślinie mogą 

one spowodować miejscowe wypale-
nie. Wtedy na liściach powstają szpe-
cące ciemne plamy. 
Odżywianie roślin należy wykony-
wać w dzień suchy, aby preparat nie 
rozpuścił się zbyt szybko. W przeciw-
nym razie będzie tworzyć zbyt duże 
stężenie roztworu. Okazałe odmiany 
iglaków, takie jak tuje, cisy czy wie-

kowe jałowce, mogą cierpieć z  po-
wodu osadzania się zimą ciężkich 
czap śniegu i  lodowych nawisów. 
Dlatego rośliny warto zawczasu, 
przed pierwszymi opadami, zwią-
zać sznurkiem lub obwiązać ge-
owłókniną, by pokrój nie został zde-
formowany lub by nie złamały się 
ich gałęzie. 

Zimozielone 
rośliny pnące
One również zachowują ciekawą 
barwę liści w okresie zimowym. 
Dzięki temu, że okrywają dużą 
część np. muru, trejaża, altany 
czy pergoli, tworzą efektowne 
skupisko zieleni w ogrodzie, 
widoczne choćby z okna. 
Do zimozielonych pnączy 
zaliczamy:

 bluszcz pospolity,
 bluszcz kolchidzki,
 trzmielinę pnącą,
 wiciokrzew,
 jeżynę Henry’ego. 
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Nawet jeśli obecnie mamy 
tylko jeden samochód, to 
podczas wyboru projektu 

domu, warto pomyśleć o  przyszło-
ści i  zdecydować się na taki, w  któ-
rym zaplanowano garaż na dwa auta 
– oczywiście jeśli mamy działkę o od-
powiedniej powierzchni i finanse. Po-
nadto dodatkowe miejsce można wy-
korzystać na zorganizowanie domo-
wego warsztatu, przyda się także do 
przechowywania np. sprzętu sporto-
wego. Pamiętajmy, że decydując się 
na garaż dwustanowiskowy, obydwa 
samochody muszą mieć zapewniony 
dojazd do niego oraz optymalną ilość 
przestrzeni, by użytkowanie obiektu 
nie nastręczało problemów. 

GARAŻ W DOBRYM MIEJSCU
Najwygodniejszym i najbardziej prak-
tycznym rozwiązaniem jest ulokowa-
nie garażu w bryle budynku. Wówczas 
mamy bezpośredni dostęp do auta 
z wnętrza domu – np. łatwiej wypaku-
jemy zakupy z bagażnika czy przenie-

siemy małe dziecko. Jeśli dodatkowo 
brama garażowa będzie sterowana 
automatycznie, nie narażamy się na 
ewentualne opady deszczu, śniegu 
czy mróz na dworze. Na taki garaż 
musimy zdecydować się na etapie 
projektu, aby architekt mógł jak naj-
korzystniej połączyć go z budynkiem.  
Zdarza się jednak czasami, że z  róż-
nych przyczyn decydujemy się na wy-
budowanie garażu dwustanowisko-

wego wolno stojącego. Jego umiej-
scowienie zależy wtedy od wielkości 
i kształtu posesji, odległości do dzia-
łek sąsiadów lub ulicy, zasad miej-
scowego planu zagospodarowania, 
a także od naszego gustu i finansów. 
Jeśli garaż będzie stał blisko domu, 
możemy oba budynki połączyć jakąś 
formą zadaszenia – podczas deszczu 
pozwoli nam to komfortowo dotrzeć 
do garażu i z niego. 

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

GARAŻ
DWA SAMOCHODY W RODZINIE TO W DZISIEJSZYCH 
CZASACH JUŻ PRAWIE STANDARD. DLATEGO 
BUDUJĄC DOM, POWINNIŚMY POMYŚLEĆ 
O GARAŻU DWUSTANOWISKOWYM. ODPOWIEDNIO 
ZAPROJEKTOWANY NIE ZAJMIE ZBYT DUŻO MIEJSCA 
I, CO WAŻNE, BĘDZIE KOMFORTOWY. 

na dwa auta
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OPTYMALNA DŁUGOŚĆ 
Minimalna długość garażu to 5,5 m. 
Jeśli mamy taką możliwość, prze-
dłużmy go do 5,8 m. Dlaczego? Z my-
ślą o  przyszłości i  naszym komfor-
cie. Przeciętny samochód ma długość 
4,5 m, ale niektóre luksusowe limu-
zyny nawet 5,5 m. Gdy mamy w pla-
nach na szczytowej ścianie ustawić re-
gały o  szerokości 60 cm, to musimy 
też o  tyle wydłużyć pomieszczenie. 
Jego długość w takim przypadku wy-
niosłaby ok. 6 m. Aby zapewnić wy-
godny dostęp do półek bez koniecz-
ności wyprowadzania samochodu, to 
potrzebne jest kolejne 60-70 cm. Z ob-
liczeń wynika, że długość garażu z wy-
godną przestrzenią magazynową na 
ścianie to ok. 7 m.     

WYGODNA SZEROKOŚĆ
Również ten wymiar jest związany 
z  wielkością samochodu. Szerokość 
auta średniej wielkości to ok. 1,7 m. 
Do tego należy dodać jeszcze prze-
strzeń niezbędną, aby swobodnie 
otworzyć drzwi i  wsiąść czy wysiąść 
z samochodu oraz niewielki odstęp od 
przeciwnej ściany. To bardzo ważne, 
gdy z  garażu będą korzystać rodzice 
z  małymi dziećmi czy osoby niepeł-
nosprawne. Prawdziwy komfort za-
pewni pomieszczenie, w  którym od-
ległość od samochodu do ściany bę-
dzie wynosić 1,2 m – umożliwi nie 

tylko wygodnie parkowanie i  korzy-
stanie z  garażu, ale również pozwoli 
na umieszczenie w nim rowerów czy 
innego sprzętu. Z tego wynika, że ga-
raż dwustanowiskowy powinien mieć 
szerokość minimalną 5,8-6 m, a  wy-
godna to 6,5-6,8 m. Jeśli oprócz samo-
chodów będziemy w nim przechowy-
wać motocykl lub rowery, to trzeba 
przeznaczyć na nie dodatkowe 1,5 m.

WYSOKOŚĆ NA MIARĘ AUTA
Zgodnie z przepisami minimalna wy-
sokość garażu to 2,2 m, z  ewentual-

nymi miejscowymi obniżeniami przy 
podciągach czy przejściach instala-
cyjnych do wysokości nie mniejszej 
niż 1,9 m. Najczęściej bramę umiesz-
cza się na wysokości 2,1-2,25 m. Ta 
wielkość może okazać się niewystar-
czająca, jeśli będziemy chcieli gara-
żować samochód dostawczy. Wówczas 
trzeba doliczyć dodatkowe 30-50 cm. 
Pamiętajmy także, że bramy uchylne 
po otwarciu zajmują część otworu 
wjazdowego. Aby wysokie auto nie 
zahaczyło o nią, możemy zdecydować 
się np. na bramę rozwieralną.   

JEDNA CZY DWIE BRAMY? 
W garażach dwustanowiskowych mo-
żemy zamontować dwie bramy poje-
dyncze lub jedną podwójną. Niestety, 
żadne rozwiązanie nie jest idealne 
i  to, jak będziemy wjeżdżać do  jego 
wnętrza zależy wyłącznie od nas. 

Co mówią przepisy  
Przepisy określają minimalne 
wymiary na stanowisko 
samochodu – jest to 2,3 x 5 m. 
W przypadku podwójnego 
garażu musimy te wymiary 
pomnożyć oczywiście przez 
2 i dołożyć jeszcze 1,2-1,5 m. 
Pozwoli to na swobodne 
zaparkowanie dwóch aut 
i poruszanie się w pomieszczeniu, 
przechowywanie akcesoriów 
oraz umieszczenie regałów czy 
umywalki.

Garaż w domu jednorodzinnym rzadko jest wyłącznie 
miejscem, w którym nie ma nic poza stanowiskami dla 
aut. Aby był funkcjonalny, powinien zakładać również 
dodatkową przestrzeń. 
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Biorąc pod uwagę finanse, to bardziej 
opłacalne będzie kupno jednej dużej 
bramy – nie musimy płacić za drugą 
parę prowadnic i drugi napęd. Oczy-
wiście napęd do bramy podwójnej 
musi mieć większą moc, ale i tak bę-
dzie on tańszy niż kupno dwóch słab-
szych. Jedna duża brama to również 
mniejszy koszt montażu, gdyż wyko-
nawcy liczą za sztukę, a nie za łączną 
powierzchnię bramy. 
Brama podwójna wypada także lepiej, 
jeśli porównamy łatwość wjeżdża-
nia do garażu – po jej otwarciu mamy 
wygodny, szeroki wjazd. Jest jednak 
ona cięższa, więc jej otwieranie trwa 
znacznie dłużej niż pojedynczej. Po-

nadto, gdy zabraknie prądu, ręczna 
obsuga takiej bramy jest sporym wy-
siłkiem, dużo większym niż pojedyn-
czej. Natomiast decydując się na dwie 
pojedyncze, w przypadku awarii jed-
nej bramy, mamy możliwość wydosta-
nia się z pomieszczenia drugą. 
Aby z garażu umieszczonego w bryle 
domu nie uciekało ciepło, powinni-
śmy wybrać ocieploną bramę. Która 
będzie lepsza? Z  jednej strony bar-
dziej opłacalna jest dobrze ocieplona 
brama podwójna. Nie ma słupka po-
środku otworu wjazdowego i  jest 
tylko jedna ościeżnica, czyli ma mniej 
miejsc, które mogłyby stać się most-
kami termicznymi. Jednak z  dru-

giej strony, gdy otwieramy szeroką 
bramę podwójną, na zewnątrz ucieka 
z  garażu więcej ogrzanego powie-
trza niż przez model pojedynczy. 
W  przypadku dwóch bram pojedyn-
czych przy wyjeździe z garażu otwie-
ramy tylko „pół ściany”. Ograniczamy 
w  ten sposób straty ciepła, ponadto 
nie prezentujemy całej zawartości na-
szego garażu sąsiadom. 

SEGMENTOWA, ROLOWANA 
CZY UCHYLNA?
Kupując bramę garażową do wy-
boru mamy segmentowe, rolo-
wane lub uchylne. Pamiętajmy jed-
nak, że modele uchylne nie mają 

Wielkość garażu 
a brama 
Wielkość garażu 
dwustanowiskowego uzależniona 
jest od tego, czy projekt 
przewiduje jedną, czy dwie bramy 
garażowe. Przy zastosowaniu 
jednej minimalna szerokość 
pomieszczenia o wymiarach 
6 x 6 m wynosi 5 m. Nie zaleca 
się stosowania węższych bram 
(w przypadku bramy pojedynczej), 
gdyż nie zapewni ona wygodnego 
i bezpiecznego wyjazdu 
z garażu tyłem dla przeciętnego 
kierowcy.  W przypadku dwóch 
bram o szerokości 2,5 m każda, 
szerokość garażu to 7-8 m. 
Należy przy tym pamiętać 
o odpowiednich odległościach 
między bramami i między ścianą 
a bramą, aby korzystanie z garażu 
było komfortowe.

Ocieplona brama garażowa to konieczność, jeśli garaż wbudowany jest w bryłę budynku. 
Dzięki niej ciepło nie będzie uciekało z garażu i przylegających do niego pomieszczeń. 
Pozwala to na obniżenie rachunków za ogrzewanie. 

Garaż wolno stojący powinien być dopasowany 
materiałowo i stylistycznie do domu. W przeciwnym 
przypadku na działce zapanuje prawdziwy chaos.
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dobrej izolacji cieplnej i  polecane są 
raczej do garaży nieocieplanych. Ich 
minusem jest także to, że kiedy wjeż-
dżamy do garażu, otwiera się cała 
przestrzeń i  tym samym pomiesz-
czenie szybko wychładza. Ten model 
wymaga również pozostawienia od-
powiednio dużo przestrzeni na pod-
jeździe. Potrzebne jest też miejsce 
w samym garażu, a dokładnie w nad-
prożu, aby skrzydło swobodnie poru-
szało się po prowadnicach. 
Dużo praktyczniejsze od bram uchyl-
nych są modele segmentowe – otwie-
rają się od dołu, a więc ucieka mniej 
ciepła z garażu. Są odporne na dzia-
łanie warunków atmosferycznych, 
mogą być ocieplone i  wyposażone 
w  system uszczelek podnoszących 
ich walory użytkowe. Segmenty po-
ruszają się w  pionowych prowadni-
cach i  są chowane pod stropem, nie 
jest więc potrzebne miejsce przed 
garażem, pozostawiają też go sporo 
wewnątrz. Zaletą modeli segmento-
wych jest również możliwość dopaso-

wania ich do garaży z  półokrągłym, 
łukowym czy skośnym otworem na 
bramę. 
Na rynku dostępne są również bramy 
rolowane. Zbudowane są podobnie 
jak rolety osłaniające okna – z  pa-
neli z  blachy aluminiowej zachodzą-
cych na siebie podczas zamykania. 

Mogą się otwierać do góry lub na bok. 
Płaszcz rolety nawija się na bęben 
schowany w  skrzynce zamocowanej 
na ścianie lub suficie. 
Bramy segmentowe i rolowane sprze-
dawane są w  wersjach ocieplanych 
lub nieocieplanych i zamontowanych 
nie da się już ocieplić. 

Brama wyposażona 
w automatyczny napęd 
zapewnia komfortowy 
i bezpieczny wjazd 
do garażu.
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ZIMĄ, W TROSCE 
O BEZPIECZEŃSTWO 
I KOMFORT 
DOMOWNIKÓW ORAZ 
GOŚCI, POWINNIŚMY 
ZADBAĆ O SCHODY, 
CHODNIKI I PODJAZDY. 
NIEOŚWIETLONE 
I OBLODZONE MOGĄ 
BYĆ PRZYCZYNĄ 
TRAGICZNYCH 
W SKUTKACH WYPADKÓW. 

wypadkom!

AUTOR TEKSTU: Joanna Szot

STOP

Śliskie nawierzchnie wokół 
domu utrudniają nie tylko po-
ruszanie się, są także niebez-

pieczne – o przewrócenie się na ob-
lodzonym chodniku, schodach czy 
podjeździe jest wtedy bardzo ła-
two. Dlatego należy  systematycznie 
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usuwać śnieg i  lód ze wszystkich 
traktów wokół domu. Pamiętajmy 
również, że według prawa budowla-
nego to właśnie na właścicielu spo-
czywa obowiązek odśnieżania chod-
nika, który przylega bezpośrednio 
do terenu jego posesji. Jeśli nie bę-
dziemy utrzymywać tej części drogi 
w należytym stanie, możemy zostać 
ukarani mandatem. Ponadto pono-
simy ryzyko, że w  razie wypadku 
z udziałem pieszego będzie on mógł 
domagać się od nas odszkodowania.
W  zimowe dni zmrok zapada dość 
wcześnie. Aby więc bezpiecznie 
i komfortowo poruszać się o tej porze 
roku wokół domu, powinniśmy rów-
nież zadbać o odpowiednie oświetle-
nie wszelkich traktów komunikacyj-
nych – najlepiej pomyśleć już o tym 
na etapie projektu domu oraz jego 
otoczenia. 
Warto także dobrze przemyśleć do-
bór materiałów nawierzchniowych. 
Na rynku dostępnych jest bardzo 
wiele rozwiązań, które nie tylko 
spełnią nasze oczekiwania este-
tyczne, ale również będą bezpieczne 
przez cały rok.

BEZ ŚNIEGU I LODU
Systemy przeciwoblodzeniowe za-
pewniają bezpieczeństwo, takie ja 
sucha nawierzchnia. Układane są 
w  gruncie i  mogą być stosowane 
pod wszystkie rodzaje nawierzchni 
utwardzonych: asfalt, beton, kostkę 
brukową, gres czy klinkier. Ich za-
letą jest to, że zimą eliminują ko-

nieczność ręcznego odśnieżania, 
usuwania piasku lub żwiru do po-
sypywania powierzchni czy też roz-
tapiania śniegu i  lodu specjalnymi 
mieszankami solnymi. Instalacje 
przeciwoblodzeniowe zapewniają do-
brą przyczepność do nawierzchni, 
niezależnie od warunków atmosfe-
rycznych na ścieżkach komunika-
cyjnych, podjazdach oraz schodach 
zewnętrznych.
System zbudowany jest z  kabli lub 
mat grzejnych (stałooporowych lub 
samoregulujących) zasilanych prą-
dem, regulatorów (termostatów) oraz 
zewnętrznych czujników tempera-
tury i wilgotności. Gdy jest w pełni 
zautomatyzowany, to jego wydaj-
ność dostosowywana jest do warun-
ków atmosferycznych. To znaczy, że 
ogrzewanie pracuje tylko w określo-
nych momentach, np. gdy tempera-
tura spadnie poniżej danej warto-
ści, a  poziom wilgotności wzrośnie 
powyżej zadanych parametrów. Je-
śli więc temperatura będzie ujemna, 
ale nie wystąpią opady śniegu, odpo-
wiednio zaprogramowana instalacja 
nie uruchomi się. System przeciw- 
oblodzeniowy nie wymaga obsługi 
technicznej i jest bardzo trwały.
Pod chodnikami instalacja przeciwo-
blodzeniowa najczęściej układana jest 
pod powierzchnią czynną, po której 
poruszają się ludzie. Na podjazdach 
kable czy maty grzejne można uło-
żyć na całym obszarze lub wyłącznie 
na pasach jezdnych  (miejscach, 

Alternatywa dla kabli i mat grzejnych
Innym rozwiązaniem instalacji przeciwoblodzeniowych (jednak rzadko 
stosowanym) są systemy grzewcze, w którym źródłem ciepła jest 
roztwór wodny glikolu. System rur wielowarstwowych jest w tym 
przypadku połączony z lokalnym źródłem, np. kotłem czy pompą ciepła. 
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które stykają się z oponami samocho-
dów). Pierwsze rozwiązanie zalecane 
jest dla dłuższych podjazdów o więk-
szym nachyleniu (w  tym przypadku 
należy ułożyć kabel grzewczy w  ka-
nale odpływowym, który musi być 
chroniony przed zamarzaniem). Na-
tomiast drugie poleca się dla krótkich 
podjazdów, gdzie możliwe jest ręczne 
odśnieżanie i usuwanie lodu ze środ-
kowej części pasa. Na schodach kable 
grzejne należy układać równolegle do 
dłuższej krawędzi stopni.

ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA
Zimą, gdy opady śniegu są obfite, nie 
ominie nas jego usuwanie. Jeśli na-
sza działka jest mała i do odśnieżenia 
mamy niewielki chodnik lub pod-
jazd dla samochodu, wystarczy, że za-
opatrzymy się w dobrą szuflę, miotłę 
i odkuwacz do lodu. W sklepach znaj-
dziemy szufle i ręczne pługi, których 
głowice wykonane są z tworzywa za-
bezpieczającego przed przywiera-
niem śniegu i  zakończone listwą ze 
wzmocnionego aluminium. Nie ku-
pujmy ciężkich metalowych łopat 
oraz ostro zakończonych narzędzi do 
skuwania lodu, gdyż łatwo nimi na-
ruszyć warstwę wierzchnią, powo-
dując jej osłabienie i  zmniejszając 
wytrzymałość. 

MECHANICZNI POMOCNICY
Odśnieżanie posesji usprawni od-
śnieżarka dwusuwowa. Na więk-
szym terenie lepiej sprawdzi się 

model czterosuwowy z  napędem 
na koła (nie trzeba popychać urzą-
dzenia, więc praca nie jest taka mę-
cząca), który poradzi sobie nawet ze 
zmrożonym śniegiem. Na rynku do-
stępne są również kosiarki, do któ-
rych można dokupić akcesoria po-
trzebne zimą.
W  przypadku, gdy do odśnieżenia 
mamy bardzo duży teren, np. pry-
watną drogę dojazdową na pose-
sję, warto zakupić traktorek, który 
można wyposażyć w  specjalny 
sprzęt pomocny zimą: lemiesz do 
odśnieżania, dmuchawę śnieżną, 
szczotkę, a także łańcuchy i obciąż-
niki na koła.
Jeśli dysponujemy traktorem ogro-
dowym z funkcją pługu, a wielkość 
podjazdu zmusza nas do jego wy-
korzystania, zwracajmy uwagę, aby 
element ten miał gumowe zakończe-
nie, a  podczas odśnieżania nie tarł 
nadmiernie o podłoże

JEŚLI NIE SOLĄ, TO CZYM?
Chociaż najłatwiej usunąć śnieg 

i  lód z nawierzchni posypując je 
chlorkiem sodu (czyli solą ku-

chenną) lub chlorkiem 

PAMIĘTAJMY TAKŻE, 
BY ŚNIEG ODGARNIAĆ 
NA BIEŻĄCO, ZANIM 
UTWORZY MOCNO 

ZBITĄ WARSTWĘ 
– BĘDZIE TO

ŁATWIEJSZE ORAZ 
SKUTECZNIEJSZE.
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wapnia (używany przez firmy od-
śnieżające ulice), to lepiej nie sto-
sujmy tych związków chemicznych 
w  wokół naszego domu, ponieważ 
mają niekorzystny wpływ na glebę, 
rośliny, a  także materiały budow-
lane. Przedostająca się do gleby sól 
jest bardzo szkodliwa dla roślin. Po-
woduje powstanie tzw. suszy fizjo-
logicznej – z  gruntu nasyconego 
związkami soli rośliny nie są w sta-
nie pobierać wody, zaczynają choro-
wać i po pewnym czasie zamierają. 
Sól może mieć również negatywny 
wpływ na wygląd nawierzchni, po-
wodując nieestetyczne przebarwie-
nia. Jak więc skutecznie odśnieżać?
Śnieg i lód to nic innego jak woda, 
tylko występująca w  innym stanie 
skupienia. Dlatego do usunięcia jej 
„zimowego wizerunku”, z powodze-
niem możemy zastosować nowo-
czesne, specjalistyczne preparaty 
(działanie związków chemicznych), 
które nie szkodzą środowisku na-
turalnemu. Środki te nie tworzą 
uciążliwego do sprzątania błota, nie 
powodują korozji metali, nie nisz-
czą spoin między płytkami oraz nie 
odbarwiają materiału nawierzch-

niowego. Aby były skuteczne, na-
leży je rozsypywać zgodnie z  zale-
canymi przez producenta dawkami. 
Najlepiej do tego celu użyć siew-
nika ręcznego lub rozrzutnika na-
wozu – tym sposobem zapewnimy 
równomierny rozrzut.  

ZGODNIE Z TRADYCJĄ
Jeśli nasze trakty są już oblodzone, to 
zamiast skuwać lód, w  celu uszorst-
nienia ciągów komunikacyjnych mo-
żemy posypać je piaskiem, który 
świetnie sprawdzi się w  zabezpie-
czeniu przed poślizgnięciem. Piasek 
z  powodzeniem stosowany jest od 
wielu lat i  chyba nigdy nie wyjdzie 
z użycia. Jest absolutnie bezpieczny 
i  w  niczym nie zaszkodzi ani rośli-
nom, ani nawierzchni. Nie niszczy 
również naszego obuwia. Możemy 
także oblodzoną nawierzchnię posy-
pać żużlem (jego porowata struktura 
powoduje nierówności i  szorstkość) 
oraz popiołem. Uważajmy, by razem 
z popiołem nie wysypać na drogę od-
padków pozostałych po spaleniu, np. 
gwoździ.
Innym rozwiązaniem jest użycie mi-
krogresu. Jest podobny do piasku, 
ale ma bardziej ostrą strukturę. Sto-
suje się go dość często, gdyż zapewnia 
większą przyczepność opon do drogi. 
Jego zaletą jest również to, że można 
go użyć powtórnie. Wystarczy po zi-
mie zamieść mikrogres i przechować 
do kolejnej zimy.  

JAK OŚWIETLIĆ POSESJĘ?
Zimą bardzo wcześnie zapada zmrok. 
Dlatego, aby bezpiecznie wejść do 
domu czy poruszać się po ścieżkach 
w  ogrodzie, należy odpowiednio je 
oświetlić. W  przypadku ciągów ko-
munikacyjnych (ścieżek, chodników) 
można np. zamontować słupki, któ-
rych światło pada od dołu (im dłuż-
sze alejki, tym wyższe powinny być 
słupki). Ważne jest także zamontowa-
nie lamp na elewacji budynku i nad 
wejściem.
Oświetlając posesję, skorzystajmy 
ze światła punktowego, umiejsca-
wiając je przy najczęściej użyt-
kowanych przestrzeniach, a  więc 
drzwiach wejściowych, schodach 
i  podjeździe do garażu. Jeśli budy-
nek ustawiony jest blisko bramy, 

O zimie warto pomyśleć na 
etapie wyboru nawierzchni.

 Jeśli chcemy, aby ciągi 
komunikacyjne wokół naszego 
domu przetrwały ekstremalne 
warunki, wybierzmy takie 
materiały wykończeniowe, 
które charakteryzują się 
niską nasiąkliwością (poniżej 
6%), mrozoodpornością oraz 
chropowatością. Na schodach 
czy podjazdach w zimowych 
warunkach sprawdzą się płytki 
ceramiczne, np. niepolerowany 
gres lub bruk klinkierowy 
nieszkliwione.

 Także betonowa kostka 
brukowa jest dobrym 
pomysłem na wykończenie 
podjazdów. Decydując się 
na taką okładzinę, stosujmy 
specjalistyczne, przeznaczone 
do klejenia na trudnych 
podłożach zaprawy klejowe. 
Jeżeli zależy nam na 
antypoślizgowej nawierzchni, 
wybierzmy tę o powierzchni 
płukanej – ma dużo większą 
przyczepność. Kiedy jednak 
decydujemy się na kostkę 
gładką, dobrze jest zwrócić 
uwagę na to, by górna warstwa 
nie była wcześniej polerowana. 
Dobrze jest kupić taką, która 
ma specjalny system przed 
wnikaniem zanieczyszczeń 
razem z wilgocią w jej strukturę 
– to nowoczesna technologia 
uszczelniająca kostkę od 
wewnątrz już w czasie 
produkcji.

 Aby nawierzchnie zachowały 
na długo swoje właściwości 
i estetyczny wygląd, wybierajmy 
materiały oraz preparaty tylko 
wysokiej jakości – będą również 
mniej uciążliwe w późniejszej 
eksploatacji.

Postawmy na jakość



a przedogródek niewielki, do oświe-
tlenia wjazdu czy wejścia w zupełno-
ści wystarczą światła ulokowane na 
słupach bramy i nad drzwiami. Gdy 
podjazd jest dłuższy lub kolisty, sto-
suje się zazwyczaj niewielkie światła 
prowadzące. Modne ostatnio oprawy 
wmontowane bezpośrednio w  na-
wierzchnię są eleganckim rozwią-
zaniem, lecz w  rejonach, gdzie wy-

stępują duże opady śniegu, nie do 
końca praktycznym. Lepsze będą 
lampy w  formie niewysokich słup-
ków. Najlepiej sprawdzi się energo-
oszczędne oświetlenie LED w opra-
wach ogrodowych i  z  automatycz-
nym sterowaniem, np. z czujnikiem 
ruchowo-zmierzchowym. Światło 
uruchamia się tylko wówczas, gdy 
jest to konieczne i  jednocześnie in-

formuje nas o  nieproszonych go-
ściach w pobliżu posesji.
Nawierzchnie powinny być rozja-
śnione równomiernie, bez silnych 
kontrastów światła i cienia, a wszelkie 
występujące na nich różnice wysoko-
ści – zaakcentowane. Jeżeli droga pro-
wadzi po łuku, ze względów bezpie-
czeństwa i  estetyki, świetlne punkty 
lokujemy po stronie zewnętrznej.

 REKLAMA 
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Wiosna

Zawsze występują w parze 
ze zlewozmywakiem. Przede 
wszystkim muszą być wygodne 
w użyciu. Dzisiaj baterie traktuje 
się je nie tylko jako ważny 
element funkcjonalny, ale także 
coraz bardziej doceniamy ich 
rolę dekoracyjną.

Gdy temperatura za oknem rośnie, 
warto zdecydować się na odnowienie 
zewnętrznych ścian domu. Użycie farb 
elewacyjnych daje nam możliwość 
stworzenia niebanalnej kompozycji. 
Modnym rozwiązaniem jest zastosowanie 
dwóch kolorów. Poza podstawowym warto 
zdecydować się na uwypuklenie inną barwą 
detali – ryzalitów, wykuszy, strefy parteru 
czy chociażby opaski wokół okien i drzwi. 

Wykończenie tarasu deskami 
z kompozytów drewnopochodnych 
należy do bardzo chętnie stosowanych 
rozwiązań. Ich użycie sprawi, że 
w naturalny sposób stanie się 
on przedłużeniem salonu. Deski 
tego typu mają bowiem wszystkie 

walory okładzin 
drewnianych, 
a przy tym obce 
są im ich wady. 
Jakie wybrać?

W NASTĘPNYM NUMERZE

Rośliny cebulowe zaczynają kwitnienie już 
wówczas, gdy wiele innych roślin rozpoczyna 
dopiero wegetację. Odpowiednio dobrane 
mogą być ozdobą ogrodu aż do zimy. Jednak 
poza najbardziej typowymi cebulowymi coraz 
częściej sadzimy wokół domu mniej znane. 
Interesującą propozycją na przydomową 
rabatę będzie rannik zimowy, iksja, roskea, 
a także wiele innych.
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        BATERIE DO KUCHNI

DESKI KOMPOZYTOWE – MODNY I PRAKTYCZNY TARAS

ELEWACJA W DWÓCH KOLORACH
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