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6. edycja



Witam serdecznie na łamach kolejnego wydania 
magazynu „Świat Wnętrz”. 

Bieżącą edycję można określić jako połowicznie 
wakacyjną. Kiedy piszę te słowa, sierpień jeszcze 
przed nami, ale wydanie obejmuje również wrzesień 
– miesiąc, w którym lato powoli się kończy.   Dlatego 
cieszmy się wysoką temperaturą i długimi dniami, 
dopóki trwają.  

Zarówno taras, jak i balkon są miejscami, w których 
lubimy przesiadywać po zapadnięciu zmroku. Aby 
wytworzyć miłą i relaksującą atmosferę, konieczne 
będzie zapewnienie tym przestrzeniom odpowied-
niego oświetlenia. Dzięki niemu nie tylko stworzymy odpowiednie warunki świetlne 
do relaksu, ale dekoracyjnie zaakcentujemy te miejsca, które warto wydobyć z mroku. 
Więcej na ten temat na s. 66-72.    

Dla wielu z nas telewizor stanowi centrum domowej rozrywki. To przy nim groma-
dzimy się z rodziną i przyjaciółmi na filmowe seanse, z niego czerpiemy też wiedzę 
o otaczającym nas świecie. Wielki czarny prostokąt jest jednak elementem, który 
niełatwo wkomponowuje się w przestrzeń. Jak to zrobić, nie sprawiając, że telewizor 
stanie się głównym punktem skupiającym naszą uwagę? O tym na s. 46-50.

Rośliny pozytywnie wpływają na domowy mikroklimat – pochłaniają dwutlenek 
węgla (oddając jednocześnie tlen) i regulują poziom wilgotności powietrza. Nie-
które odmiany mają nawet zdolność filtrowania zanieczyszczeń. Rośliny (szczegól-
nie doniczkowe) to jednocześnie uniwersalne, ponadczasowe ozdoby. Na s. 80-86 
doradzamy, jak dopasować je do stylu wnętrza. 

Urządzając łazienkę, poza określeniem stylu aranżacji, wyborem mebli i urządzeń sani-
tarnych, powinniśmy zadbać o właściwy dobór armatury łazienkowej. Najistotniejsze 
funkcje w urządzeniach łazienkowych spełniają takie elementy armatury, jak: baterie, 
w tym ich głowice, wylewki, perlatory czy uszczelki. Warto już na etapie zakupów  
i wyposażania łazienki zapoznać się z nowościami technologicznymi, ofertą rynkową  
i istotnymi cechami różnych rozwiązań. Od armatury i jej cech zależeć będzie trwałość, 
wygoda i jakość użytkowania urządzeń łazienkowych. Temat rozwijamy na s. 100-108.  

To zaledwie kilka propozycji spośród wielu innych – mam nadzieję, równie interesu-
jących – które przygotowaliśmy dla Państwa. 

Z życzeniami inspirującej lektury
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Kolorowy minimalizm:
nowoczesne mieszkanie w Warszawie

Redaktor naczelny

Zapraszamy na stronę naszego wydawnictwa na: 
facebook.com/MajerMedia
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borówki
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armaturę łazienkową
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Tylko 20 cm szerokości, dwie kawy mleczne lub czarne  
jednocześnie – nowa Latticia® OT to Twoja nowa, domowa baristka!
Przygotujesz z nią najpopularniejsze kawy jak espresso,  
cappuccino lub latte macchiato (również w trybie  
dwóch filiżanek) i to za dotknięciem jednego przycisku! www.melitta.pl

 Melitta®  
Latticia® OT
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To propozycja dla osób ceniących piękno naturalnej  

skały, ale szukających alternatywy dla wszechobecnej  

bieli klasycznego marmuru. 

 

Wyróżniający się dekor ułożony na kształt  

regularnego wzoru, hipnotyzuje artyzmem.

DYSKRETNY UROK Ł AGODNOŚCI

B A L A N C E  S T O N E

ODKRYJ NOWĄ KOLEKC JĘ



Tygodniowy koszt wody 
butelkowanej na 7 dni  

dla osoby dorosłej

Miesięczny koszt wody 
butelkowanej dla  

osoby dorosłej

Roczny koszt wody  
butelkowanej dla  

osoby dorosłej

 
Roczny koszt wody dla  

4 -osobowej rodziny

21 zł 84 zł 1008 zł Ok. 3500 zł

Dlaczego przepłacamy za wodę? 
Zobacz jak to zmienić
Choć lato w Polsce trwa krótko, to jednak wysokie temperatury potrafią dać się we znaki. W gorące dni szybciej się 
męczymy i więcej pijemy. Jednak nie bez znaczenia jest to, co wybieramy latem do picia. Sklepowe półki aż uginają 
się od rozmaitych typów wody w butelkach, a ich cena w dobie inflacji niestety stale rośnie. 

Czy istnieje inne, bardziej ekonomiczne rozwiązanie, które pozwoli 
zaoszczędzić pieniądze? Okazuje się, że tak! 

SPRAWDŹ, ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ NA WODZIE
Koszt 1,5 l wody butelkowanej ze sklepu to około 1,50 zł. Oczywiście 
są też droższe rodzaje wody. Natomiast 1 l wody kranowej w domu 
kosztuje 0,01 zł. Ile pieniędzy możemy zaoszczędzić w roku? Przyj-
mijmy, że przeciętna osoba dorosła wypija w ciągu dnia 2 takie bu-
telki wody. Miesięcznie zatem za wodę butelkowaną będzie trzeba 
zapłacić około 84 zł, co w skali roku daje nam ok. 1000 zł. To koszt 
liczony tylko dla jednej osoby, a co jeśli domowników jest 3-5? To 
łatwe działanie – wówczas za wodę zapłacimy od 3 do 5 tysięcy!

Co zatem zrobić? Firma Dafi, która jest czołowym polskim producen-
tem filtrów do wody, wyszła naprzeciw konsumentom. Wprowadziła 
na rynek urządzenie, które sprawi, że filtrowanie wody będzie jeszcze 
łatwiejsze i tańsze. 

POZNAJ NOWY SYSTEM FILTRUJĄCY FLOW COMFORT
To inteligentne rozwiązanie na filtrowanie wody w domu. Cała tech-
nologia ukryta jest pod zlewem, więc na pierwszy rzut oka jest nie-
widoczna. System sprawdzi się w małych kuchniach ponieważ nie 
potrzebuje dużo miejsca. Jego montaż jest również bardzo łatwy. Do 
wyboru są dwa warianty:
1. Bateria trójdrożna - w jednym kranie przystosowanym do wody 

ciepłej i zimnej ukryty jest wężyk, który doprowadza również 
wodę przefiltrowaną. 

2. Drugim rozwiązaniem  jest zupełnie dodatkowy kran o małym roz-
miarze do montażu obok baterii, którą już posiadamy w kuchni.

CZYSTA RACJONALNOŚĆ
Jak działa System Flow Comfort? Cały proces oczyszczania wody 
odbywa się w filtrze, gdzie woda najpierw musi przepłynąć przez 
warstwy włókniny polipropylenowej, złoże wysokiej jakości żywicy 
jonowymiennej i blok węglowy. System został dokładnie sprawdzo-
ny laboratoryjnie pod względem skuteczności działania i bezpieczeń-
stwa, surowce w nim zawarte dają gwarancję, że niepożądane sub-
stancje nie przedostaną się do wody. 

Przed montażem Systemu należy sprawdzić twardość wody. Do każ-
dego zestawu filtrującego producent zamieszcza specjalny pasek po-
miarowy. Dzięki niemu w prosty sposób można określić jaki stopień 
twardości ma woda w naszym domu. 

Przyłączenie systemu do instalacji wodnej jest bardzo proste. Nie są 
wymagane specjalne narzędzia czy zatrudnienie fachowca. Nato-
miast założenie wkładu filtrującego i regulacja poziomu twardości 
wody są intuicyjne i łatwe. 

SPRZĘTY AGD BĘDĄ BEZPIECZNE
Kamień, który osadza się w żelazkach, czajnikach czy ekspresach do 
kawy to prawdziwa zmora. W filtrze zawarte są złoża zmiękczające 
wodę, które zapobiegają tworzeniu uciążliwego osadu. Nie oznacza 
to jednak, że woda stanie się zdemineralizowana. Filtr nie usuwa na-
turalnie występujących minerałów. Nikt raczej nie przepada również 
za zapachem i posmakiem chloru. System Flow Comfort Dafi dzięki 
blokowi węglowemu skutecznie go redukuje. Woda jest smaczna i 
pozbawiona nieprzyjemnych zapachów.



System IDEAL to propozycja w ofercie systemów aluminiowych Aliplast 
– lekka i elegancka alternatywa dla tradycyjnych ścianek działowych. 
Jeśli marzysz o industrialnym wnętrzu rodem z nowojorskiego Soho 
– system IDEAL pozwoli Ci urzeczywistnić to pragnienie. 

IDEAL to system ścian wewnętrznych oparty na aluminiowych 
profilach – charakterystyczny smukły kształt profili (tylko 33 mm 
przekroju) nadaje ściankom loftowy charakter i pozwala na two-
rzenie konstrukcji o industrialnym charakterze.

Funkcjonalne wnętrze (mieszkanie, biuro) powinno mieć wydzie-
lone sfery, zapewniające odpowiednie miejsce zarówno do pracy, 
jak i wypoczynku. Idealnym rozwiązaniem są ścianki działowe, po-
zwalające usystematyzować miejsce. Dzięki wykorzystaniu alumi-
nium, konstrukcje systemu IDEAL są lekkie i eleganckie, a przy tym 
dzięki przeszkleniom dodają wnętrzom przestronności. Przezierne 
panele w aluminiowej ramie, zapewniają swobodne przenikanie 
naturalnego światła. Nie stanowią więc optycznej bariery – łączą 
pomieszczenia, a jed¬nocześnie pozwalają w naturalny sposób po-
dzielić przestrzeń mieszkalną na różne strefy funkcjonalne.  Dzielą 
przestrzeń, optycznie ją powiększając i nadając wnętrzu lekkości.

IDEAL to system dedykowany zarówno  domom mieszkalnym, 
apartamentom. Doskonale sprawdzi się również w biurach i lo-
kalach usługowych. IDEAL doskonale wpasuje się w nowoczesne 
projekty loftowych wnętrz, a dzięki szerokiej gamie kolorystycznej,  
zastosowaniu odpowiednich podziałów szprosów, również w tra-
dycyjnych aranżacjach przestrzeni.

IDEAL można dopasować do wnętrza, zarówno pod względem kon-
strukcji, jak i kolorystyki. Szeroka oferta konstrukcji pozwala zapro-
jektować spójną i harmonijną kompozycję wnętrza. System oferuje 
możliwość łączenia drzwi jednoskrzydłowych, dwuskrzydłowych  
i obrotowych ze ścianami stałymi, dzięki czemu możemy dostoso-
wać konstrukcję do indywidualnego projektu oraz naszych potrzeb. 

Doskonałą i oryginalną opcją są drzwi obrotowe – pivot. Drzwi 
obrotowe są odejściem od standardowych mocowań bocznych. 
Ich oś obrotu została przesunięta, a zawias umieszczony na górnej  
i dolnej ramie. W związku z tym, uzyskujemy system otwierania wa-
hadłowo-obrotowy. Dzięki temu, możemy zaproponować klien-
towi ogromne drzwi, których wymiary osiągają nawet 2x4m. Mimo 
rozmiaru pracują płynnie, delikatnie i lekko. Tego typu rozwiązania 
są obecnie bardzo popularne – urzeczywistniają najnowszy trend  
w architekturze, czyli duże przeszklenia, przestrzeń i światło.

Pod względem kolorystycznym mamy do wyboru pełną paletę 
RAL, a także struktury i dekory imitujące kolory drewna (Aliplast 
Wood Colour Effect) oraz tak modne ostatnio struktury betonu 
(Aliplast Loft View). 

Nie zapominajmy o detalach – aby zachować spójność konstruk-
cji, system IDEAL posiada specjalnie zaprojektowane pochwyty 
oraz pasujące do nich klamki i rozety. 

IDEAL to IDEALne rozwiązanie 
do nowoczesnych przestrzeni.
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 Dom z dziedzińcami, który prezentujemy, 
powstał na gęsto zabudowanych przedmieściach 
Poznania, na Fabianowie. Stosunkowo mała 

działka o powierzchni ok. 1700 m2 została w pełni wykorzystana 
pod względem parametrów urbanistycznych. Nie zabrakło  
tu również najnowszych rozwiązań architektonicznych. 
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WYPEŁNIJ DOM CZYSTYM 
POWIETRZEM
Tęsknisz za rześkim powietrzem koło wodospadu, w lesie czy na plaży? 
Teraz możesz nim oddychać w swoim domu dzięki Therapy Air Smart. To 
stylowy oczyszczacz powietrza łączący technologię HEPA z mocą jonów 
ujemnych oraz promieniowania UV-C. Skutecznie eliminuje wirusy, aler-
geny i najdrobniejsze zanieczyszczenia z powietrza. Jest przy tym energo-
oszczędny i cichy. Wbudowany generator jonów ujemnych wytwarza ich 
aż 5 milionów na centymetr sześcienny. Te „witaminy powietrza” chronią 
przed infekcjami i bakteriami. Poprawiają samopoczucie, wspierają walkę  
z dokuczliwymi objawami astmy czy alergii. Normalizują poziom sero-
toniny w mózgu i wpływają korzystnie na nastrój, koncentrację i sen.
ZEPTER.PL

NOWOCZESNA KLASYKA

Pasujący do wnętrz klasycznych i tych bardziej nowoczesnych model 
BARLETTA marki Livingroom to mebel przykuwający uwagę. Wysokie 
metalowe stopy nadają sofie lekkość, a głębokie siedzisko gwarantuje 
komfort siedzenia. Dzięki możliwości wyboru rodzaju oraz koloru 
tapicerki sofa czy narożnik idealnie dopasuje się do wystroju salonu. 
Odwiedź Salon Livingroom i stwórz dla siebie mebel idealny!
LIVINGROOM.PL

STWÓRZ MAGICZNY NASTRÓJ 

TP-Link Tapo L920-5 to inteligentna, kolorowa taśma LED, dzięki której stwo-
rzysz wyjątkowy nastrój. Z łatwością zamontujesz ją za pomocą taśmy mon-
tażowej 3M, a dzięki możliwości przycinania w prosty sposób dostosujesz jej 
długość. Do prawidłowego działania urządzenia potrzebujesz jedynie sieci 
Wi-Fi. Dzięki integracji z Alexa Amazon lub Asystentem Google będziesz 
mógł ją kontrolować za pomocą prostych poleceń głosowych. Taśma jest 
także odporna na warunki atmosferyczne, dzięki czemu może służyć jako 
dekoracja ogrodu. Cena: ok. 160 zł
TP-LINK.COM.PL

TRADYCJA  
I NOWOCZESNOŚĆ
Płytka stara cegła na ścianę do złudzenia 
przypomina tę tradycyjną XIX-wieczną 
cegłę. Jest starannie wykonana, ma od-
powiednią porowatość, kolor i strukturę, 
dzięki czemu na ścianie prezentuje się jak 
prawdziwa cegła. Płytka dostępna jest  
w wielu wariantach różniących się m.in. 
rozmiarem czy kolorem. To wszystko spra-
wia, że pięknie wygląda w każdym wnę-
trzu, niezależnie od jego architektury czy 
wystroju. Dzięki temu stworzenie wyma-
rzonej aranżacji jest bardzo proste. Płytki z cegły doskonale komponują się zarówno 
z tradycyjnym, jak i nowoczesnym wystrojem. Stanowią wspaniałe tło w zasadzie 
dla wszystkich barw i form. Dzięki temu, że cegiełka ozdobna ma ciekawą fakturę, 
pokryta nią ściana sama w sobie stanowi element dekoracyjny.
ELKAMINODOM.PL/26-PLYTKI-STARA-CEGLA

LOFTING

Kolekcja DRE Supreme Soho to idealny wybór do wnętrz w stylu 
loftowym. Znajdziecie w niej drzwi płytowe z bezpieczną mleczną 
lub transparentną szybą oraz czarnymi geometrycznymi podziałami, 
które zdobią drzwi. Do wyboru jest kilka modeli w różnych kolorach  
i wysokościach, wszystkie można zobaczyć pod poniższym adresem.
DRE.PL/SUPREME 
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USIĄDŹMY WYGODNIE!

Elegancki zestaw krzeseł tectake dzięki swej prostocie ozdobi twoją jadalnię, kuchnię, 
poczekalnię gabinetu czy bistro. Ale to jeszcze nie wszystko! Krzesła są lekkie (więc 
łatwo je podnieść), miękkie i bardzo wygodne, oferując wysoki poziom komfortu. 
Wytrzymałe obicie ze sztucznej skóry jest przyjemne w dotyku i łatwe w czyszcze-
niu. By ochronić podłogę i uniknąć hałasu przy przesuwaniu krzeseł, ich nogi zostały 
wyposażone w podkładki z tworzywa sztucznego. Tapicerka ma grubość około 3 cm.  
Cena: od 699,99 zł
TECTAKE.PL/6-KRZESEL-DO-JADALNI-800298-401848

100% NATURY

Kwarcyt naturalny Cristallo Blue pochodzi z kamieniołomu w Brazylii. Jest to niepo-
wtarzalny i bardzo unikatowy materiał – całkowicie transparentny, uwielbiany przez 
projektantów i architektów na całym świecie. Idealnie nadaje się na ściany i blaty 
kuchenne. Kwarcyt jest kamieniem bardzo twardym i odpornym na zarysowania, 
stąd jego niezwykle szerokie zastosowanie. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia 
strony www poświęconej wyjątkowej kolekcji ,,Luxury Stones by MAGMA’’, na której 
można znaleźć szeroki wybór (stale aktualizowany) kamieni do własnego wnętrza. 
LUXURYSTONES.PL, MAGMA.NET.PL

Z INSPIRACJI NATURĄ

Charakter danej przestrzeni dopełniają dodatki oraz odpowiednio dobrane oświetle-
nie. Japandi to mieszanka stylu skandynawskiego oraz japońskiego. Ideą przewodnią 
jest umiłowanie natury, które przejawia się w prostocie brył, geometrycznej linii  
i oszczędnej formie. Rolą lamp jest nadanie odpowiedniej oprawy, wprowadzenie 
światła, które ukoi, nie przytłaczając zbędną dekoracją. Kolekcja lamp ZENITH w kształ-
cie stożka idealnie harmonizuje z minimalistyczną przestrzenią. Lampy dostępne są  
w stonowanych kolorach – bieli, zieleni i czerni. Występują w trzech rozmiarach klosza, 
co pozwala na zabawę efektem. Ich wysokość to 130 cm. Cena: od 169 zł
NOWODVORSKI.COM 

SPEKTAKULARNA 
SKUTECZNOŚĆ
Bona Premium Spray Mop to sprytne 
i uniwersalne narzędzie, zaprojekto-
wane tak, by bieżąca pielęgnacja pod-
łogi olśniewała efektem bez wysiłku. 
Uszkodzenie podłogi nadmiarem wody 
podczas sprzątania to uzasadniona 
obawa. Bona Premium Spray Mop nie 
tylko eliminuje takie ryzyko, ale i czyni 
sprzątanie dużo łatwiejszym i bardziej 
efektownym.  Zapomnij o dźwiganiu 
wiadra z wodą, mieszaniu, wyżyma-
niu i wylewaniu. Wystarczy spryskać  
i przetrzeć, by uzyskać topową czystość 
i pielęgnację, bez smug i wysiłku.
BONA.COM

PRYSZNIC Z KLASĄ

Eleganckie i nowoczesne kabiny Radaway z serii Arta QL wyróżniają się 
minimalistycznym, ponadczasowym designem oraz najwyższą jakością wy-
konania. Dzięki bezprofilowemu mocowaniu do ściany za pomocą klamer  
i zawiasów kabina nabiera lekkości i nadaje łazience blask. Sposób mon-
tażu produktów z tej kolekcji wymaga idealnego dopasowania do ścian  
w łazience, dlatego wszystkie modele oferowane są wyłącznie w programie 
„Na miarę”. Pomiar może wykonać Certyfikowany Instalator Radaway. 
RADAWY.PL 
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SIMPLE – KLASYCZNE I WYGODNE KRZESŁO 

Niełatwo wyróżnić się w tłumie „szarych krzeseł”, tym bardziej kiedy zachowuje się tradycyjne 
kształty. A jednak designerskie krzesło Simple jest jednocześnie klasyczne i… postępowe. Jego 
największą zaletą jest to, że można je wkomponować bez przeszkód w dowolną aranżację. Krze-
sło opiera swój design na „wizualnej lekkości” i stylistycznej prostocie. Wyróżniają je dyskretne 
detale w postaci nóg czy miękkiej tkaniny obiciowej. Uwagę zwraca też widoczna gołym okiem 
solidność wykonania. Najwyższa jakość materiałów tapicerskich to wizytówka stylowego krzesła, 
które możesz ustawić w każdym pokoju, biurze czy salonie. Cena od: 595 zł brutto
CUSTOMFORM.CO

KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

Sterownik do rolet lub oświetlenia WELAIK Wi-Fi Tuya ukryty w eleganckim szkle umożliwia zdalne stero-
wanie roletami i oświetleniem w całym domu oraz ich automatyzację. Rolety mogą się otwierać i zamykać 
o określonych porach dnia. Można je łączyć w grupy i sterować całościowo w aplikacji Tuja lub Smart Life. 
Sterowanie głosowe jest dostępne za pomocą głośnika Alexa. Włączniki dotykowe to aktualnie bardzo 
popularny dodatek do nowoczesnych mieszkań i domów. Rozwój technologii i jej dostępność sprawiły, 
że coraz więcej osób oraz firm interesuje się tematyką domów inteligentnych. Dostępne kolory paneli 
szklanych WELAIK to tradycyjny czarny, biały, ale też srebrny oraz cieszący się dużym zainteresowaniem 
kolor ivory, jedyny na rynku oferowany w segmencie szklanych włączników dotykowych.
WELAIK.PL

ŁACIATA PODUSZKA 

Wyobraź sobie magiczny loft w stylu industrialnym, ceglane i betonowe ściany oraz surowe, lecz wygodne 
kanapy. Taki klimat był inspiracją do stworzenia poduszki dekoracyjnej w krowie łaty. Ta efektowna poduszka, 
wzornictwem mocno odbiegająca od panujących trendów, jest ponadczasową propozycją dla osób kocha-
jących zwierzęce printy oraz zjawiskowe tkaniny i wygodę. Jest ona w całości uszyta w Polsce, z rewelacyjnie 
wytrzymałej tkaniny tapicerskiej przyjaznej zwierzętom. Urocza i praktyczna? Tak, można ją wyprać, ma zdej-
mowaną poszewkę i wyjmowany obfity wkład. Uniwersalny rozmiar 45 x 45 cm pozwala na użycie jej zarówno 
w aranżacji kanapy, jak i fotela. Poduszkę ułożysz również jako dekorację i użyteczny dodatek na sypialnianym 
łóżku. Czarno-biały wzór daje możliwość połączenia poduszki z dowolną kolorystyką przestrzeni. Cena: 109 zł
MENTALETHER.PL 

IDEALNA W KAŻDYM CALU – KOLEKCJA RONDO 

Szukając pięknie prezentujących się serwisów porcelanowych, warto zwrócić uwagę na porcelanę  
z kolekcji Rondo. Białe modele to najbardziej uniwersalny wybór, jednak są też inne kolory. Stonowana 
propozycja pozostanie modna niezależnie od upływu czasu i panujących trendów. W tej wersji 
porcelana wykańczana jest ręcznie. Zmienna intensywność barwy i pojawiające się załamania koloru 
są dodatkowym walorem estetycznym przemawiającym za tym konkretnym wyborem. Warto też 
zwrócić uwagę na opływowe kształty, które stawiają prezentowaną potrawę zawsze w centrum 
uwagi. Fason Rondo w minimalistycznej, szarej wersji powstał z myślą o industrialnych, loftowych 
wnętrzach kojarzonych z oszczędnym designem. Stonowana propozycja pozostanie modna nieza-
leżnie od upływu czasu i panujących trendów. 
PORCELANA.PL 

„OPEN THE DOOR FOR TUBĄDZIN” 

W drugim odcinku ekipa odwiedziła dom Uli Michalak. Stylistka stworzyła wnętrze, które jest połącze-
niem tradycji inspirowanej łódzkimi kamienicami i nowoczesności w amerykańskim stylu. Odważnym 
posunięciem było wykorzystanie potencjału płytek ceramicznych w nietypowych miejscach, tak aby 
podkreślić elegancję oraz szlachetność aranżacji. Drugi odcinek cyklu jest już dostępny na kanale Grupy 
Tubądzin w serwisie YouTube oraz na profilach społecznościowych w serwisach Facebook i Instagram.  
OPEN THE DOOR FOR TUBĄDZIN – ODCINEK 2 – ULA MICHALAK X TUBĄDZIN – YOUTUBE

OBEJRZYJ II ODCINEK

Waterproof Stain proof and 
 easy to clean

Fire resistantDimensionally 
stable

Mineral 
based board

Scratch 
resistant

Soft touch Easy
installation
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POSTAW NA SKANDYNAWSKI DESIGN  
I POLSKĄ JAKOŚĆ!
RÖRETS jest uznanym i jednym z największych w Europie producentów 
desek do prasowania i suszarek do odzieży. Firma powstała w Szwecji, ale 
od 25 lat produkcja odbywa się w Polsce. Utrzymując wysoką jakość ofero-
wanych produktów łączymy ich funkcjonalność z nowoczesnym designem. 
SUSSI to stabilna suszarka do odzieży z rozkładanymi ramionami, dostępna  
w kilku kolorach. Opatentowana konstrukcja pozwala na zablokowanie 
ramion po złożeniu, co ułatwia przenoszenie i przechowywanie suszarki. 
Dla dodatkowego bezpieczeństwa stelaż wyposażony jest w mechanizm 
blokujący nogi, gdy suszarka jest rozłożona. Całość malowana jest lakierem 
strukturalnym, antypoślizgowym.
RORETS.PL

KUCHNIA DOBRZE ZORGANIZOWANA

Kosze typu Magic Corner z serii MOVIX PRO od GTV to ergonomiczny system przechowywania 
do nowoczesnej kuchni. Pozwalają maksymalnie zoptymalizować trudno dostępne miejsca  
– czyli narożniki kuchenne. Zyskujemy w ten sposób przestrzeń, która byłaby nieużywana. 
Można ją wykorzystywać do przechowywania garnków, patelni i sprzętu AGD (np. mikserów, 
blenderów, sokowirówek, parowarów itp.). GTV oferuje możliwość wyboru wariantu wysuwa-
nego (kolor chrom = KO-WMC450-01 oraz kolor antracyt = KO-WMC450-60) bądź uchylnego 
(kolor chrom = KO-UMC450-01 oraz kolor antracyt = KO-UMC450-60). Kosz wysuwany daje nam 
możliwość montażu na dwa sposoby: z mocowaniem do frontu lub bez. Uchylny przeznaczony 
jest do integracji z frontem.
GTV.COM.PL

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

Granada to kolekcja łącząca cechy klasycznego stylu mebli dębowych z nowoczesną 
prostotą i kolorystyką mebli lakierowanych. Woskowane elementy z drewna dębowego 
ukazują piękno i naturę surowca, z którego są wykonane. Wykorzystane w nich okleiny 
dębowe pochodzące ze starych kłód dębowych tworzą piękne oryginalne rysunki 
blatów i płycin. Tradycja nowatorsko łączy się z nowoczesnością w postaci charaktery-
stycznych nafrezowań w elementach drewnianych powtarzających się w każdej z brył, 
uwidocznionych na tle antracytowych lakierowanych elementów. Bryły o przemyśla-
nym designie i funkcjonalności pozwalają pozostawić przestrzeń w salonie czy jadalni, 
tworząc jednocześnie warunki do spędzania czasu w przyjaznej rodzinnej atmosferze.  
MEBLEKRYSIAK.PL

ŚWIATŁO W STYLOWEJ OPRAWIE

Podążając za najnowszymi trendami w wystroju wnętrz, Kontakt-Simon rozszerzył 
serię ramek Simon 54 Nature. Kolekcję szklanych, metalowych i drewnianych ramek 
uzupełniły ramki betonowe. Cztery kolory betonu (jasne i ciemne) oraz cztery kolory 
pierścieni dekoracyjnych pozwoliły stworzyć 4 nowe unikalne ramki. Ich surowy wygląd 
stał się inspiracją do nadania im wyjątkowych nazw. Ramki występują w kilku krotno-
ściach, największa z nich zmieści pięć modułów serii Simon 54. Warto też wspomnieć, 
że seria Simon 54 Premium niedawno została wzbogacona o nowy kolor – czarny mat. 
Osprzęt Simon 54 w tym eleganckim kolorze pomoże podkreślić zarówno wytworny 
charakter salonu, jak i dopełnić wystrój industrialnej kuchni taką stylową wersją. 
KONTAKT-SIMON.COM.PL
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KOLEKCJA „OH LA LA!” FIRMY NOTA BENE

Autorska kolekcja włączników „Oh La La!” wrocławskiej firmy Nota Bene to mariaż szla-
chetnych metalowych ramek w klasycznych barwach, z subtelnymi dźwigienkami. De-
likatne szczotkowanie powierzchni nadaje pstryczkom charakter, poskromiony prostą 
geometryczną formą kwadratu lub prostokąta. Ramki są pionowe i poziome. Dźwigienki 
występują w dwóch oryginalnych kształtach. Pierścienie są ozdobne. Ramki mają zmy-
słowe podświetlenia w odcieniu romantycznego poranka. Niemal nieograniczone są 
możliwości łączenia funkcji i mechanizmów w jednej ramce. 
NOTA-BENE.COM.PL

ON/OFF

To niezwykle wygodne meble produkowane rzemieślniczo w stylistyce lat 50. Każdy fotel ma 
głęboko wyprofilowane oparcie połączone z podłokietnikami oraz głębokie, komfortowe siedzisko 
na sprężynach bonellowych. Drewniane nóżki występują w różnych kolorach. Meble dostępne 
są w szerokiej gamie tkanin gładkich i wzorzystych, mogą być także tapicerowane skórą. Linię 
mebli ON i OFF zaprojektowała dla HM Manufaktura Katarzyna Malec – pracownia I.Studio Design.
MANUFAKTURAMEBLI.PL

PROSTE CZYSZCZENIE, JESZCZE PROSTSZE OPRÓŻNIANIE

System nawigacji laserowej Roborock Q7 Max+ jest odpowiedzialny za niezwykłą zdolność robota do znajdowania naj-
bardziej wydajnego sposobu sprzątania twojego domu. Tworzone przez niego mapy z łatwością podejrzysz w aplikacji 
Roborock, która oddaje pełną kontrolę nad robotem w twoje ręce. Rzuć okiem na swój dom i zrozum jego układ lepiej dzięki 
mapowaniu 3D. Możesz nawet dodać meble czy dywany, by stworzyć jak najdokładniejszą wizualizację twojego domu. 
Bateria o dużej pojemności pozwala na posprzątanie nawet 300 m2 na jednym ładowaniu. Gumowa, pływająca szczotka 
główna nie tylko doskonale poradzi sobie na dywanach, ale także zapobiega wplątywaniu się w nią włosów. A moc ssąca 
na poziomie 4200 Pa poradzi sobie z każdym, najmniejszym nawet pyłkiem. Wyposażony w pompę elektroniczną mop 
oferuje 30 poziomów przepływu wody, dzięki czemu możesz dostosować czyszczenie zarówno do rodzaju podłogi, jak  
i twoich indywidualnych preferencji. W zestawie z robotem kupujesz specjalną stację autoopróżniającą, która po każdym 
cyklu sprzątania automatycznie opróżnia zbiornik robota do worka na kurz o pojemności 2,5 l. Zapewnia to nawet do  
7 tygodni bezobsługowej pracy robota. Urządzenie dostępne jest w kolorze białym lub czarnym. Cena: 2499 zł
ROBOROCK-POLAND.PL

WŁOSY POD OCHRONĄ

JOICO Dream Blowout – Thermal Protection Crème to krem do stylizacji włosów, który skraca czas suszenia o połowę, 
zapewnia ochronę przed uszkodzeniami termicznymi do 232°C, ogranicza puszenie i elektryzowanie się włosów i zabez-
piecza je przed wilgocią, a jednocześnie zapewnia włosom połysk, miękkość i delikatność bez obciążenia. 
Kosmetyk zawiera: 
– olejek Manketti, który zapewnia odpowiednie nawilżenie wewnątrz włosów oraz wzmacnia je, wygładza i nadaje połysk; 
– olejek słonecznikowy posiadający wysoką zawartość witaminy E, antyoksydantów i nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych, dzięki czemu chroni i nawilża włosy; 
– argininę, która jest naturalnie występującym aminokwasem, kluczowym do poprawy kondycji włosów – produkty 
zawierające argininę pomagają chronić włosy i odbudowywać je od wewnątrz.
MIASTOWLOSOW.PL

BALANCE STONE – DYSKRETNY UROK ŁAGODNOŚCI 

Esencjonalna kolekcja Balance Stone oddaje hołd pięknu w jego najbardziej klasycznej postaci. Płyty wielkoforma-
towe inspirowane portugalską odmianą marmuru Alpine wprowadzają do wnętrz ukojenie i łagodność. Ich ciepła, 
kremowa barwa, finezyjnie przetykana subtelnym brązowo-złotym użyleniem, jest alternatywą dla wszechobec-
nej bieli. W Balance Stone kontrasty i nieregularność stają się nowym obliczem delikatności i proporcjonalności.
TUBADZIN.PL

PRODUKCJA - SHOWROOM - NAWOJOWA, UL. NOWOSĄDECKA 27 

SHOWROOM - KRAKÓW, UL. ZAKOPIAŃSKA 56
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Dom z dziedzińcami, który prezentujemy, powstał na gęsto zabudowanych przedmieściach Poznania, 
na Fabianowie. Stosunkowo mała działka o powierzchni ok. 1700 m2 została w pełni wykorzystana pod 
względem parametrów urbanistycznych. Nie zabrakło tu również najnowszych rozwiązań architektonicz-
nych. Za projekt odpowiadają architekci Łukasz Sterzyński i Marcin Sucharski z pracowni Easst architects. 

PROJEKT WNĘTRZ EASST ARCHITECTS 
ZDJĘCIA WERONIKA TROJANOWSKA-SKROBAN
OPRACOWANIE REDAKCJA

NOWOCZESNY DOM Z KLIMATEM...

25
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– Gęste zabudowania i ruchliwa ulica skłoniły nas do zaprojektowania domu z dwoma dziedzińcami, 
które dadzą mieszkańcom prywatność i ciszę – mówią architekci. Pierwszy z nich jest dziedzińcem 
wejściowym, wydzielonym dużą pergolą z pionowymi elementami ażurowymi, osłaniającymi 
dom od ulicy. Belki o długości 11 metrów dodatkowo oddzielają przestrzeń od ulicy. Z kolei drugi 
dziedziniec jest strefą wypoczynku przy salonie i krytym basenie. Zapewnia osłonę od sąsiednich 
nieruchomości. Każdą z tych przestrzeni otacza zieleń na wzór japońskich ogrodów. 

W 
domu zamiesz-
kało starsze mał-
żeństwo, z tego 

względu wszystkie najważ-
niejsze pomieszczenia znaj-
dują się na parterze, zaś piętro 
przeznaczone jest dla gości. 

27
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Atutem salonu o wysokości 1,5 kondygnacji jest górne pasmo okien, 
które dzięki wysuniętym zadaszeniom zapewnia dodatkowe oświe-
tlenie bez efektu przegrzania. Pozostałe pomieszczenia chronione 
są przed nadmiernym nasłonecznieniem poprzez nadwieszenie 
płaskiego dachu. 

JAKOŚĆ | DESIGN | NA WYMIAR

do nietuzinkowych wnętrz
DRZWI  I SYSTEMY PRZESUWNE

RENO to marka drzwi i systemów przesuwnych produkowanych w Polsce. Proponujemy najszerszy asorty-
ment na rynku. W naszej ofercie są drzwi z litego drewna, metalu oraz szkła do rustykalnych, industrialnych  
i skandynawskich wnętrz. Duże możliwości aranżacyjne systemów przesuwnych umożliwiają rozwiązania do 

wąskich drzwi dwuskrzydłowych, przez drzwi naprzemienne po ruchome ściany.

Pełna oferta na stronie sklepu internetowego:

www.reno-reno.pl

#renodrzwi
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Elewacja domu została pokryta spiekami cera-
micznymi w systemie elewacji wentylowanej. Pła-
ski dach został wykorzystany w dużym stopniu 
na efektywną instalację fotowoltaiczną. Zasto-
sowano tu centrale wentylacyjne (w tym jedną 
dla przestrzeni basenowej) z odzyskiem ciepła. 

Miejsce wypoczynku na tarasie jest osłonięte automatyczną pergolą – ża-
luzją, która zamyka się w trakcie deszczu. Natomiast basen posiada szkle-
nie rozsuwające się na boki o łącznej długości 12 metrów. Po rozsunięciu 
modułów okiennych powstaje przestrzeń otwarta o szerokości 8 metrów. 

31
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Wnętrza mają stonowaną styli-
stykę. Wiele elementów meblo-
wych i ściennych zaprojektowano 
i wykonano na specjalne zamó-
wienie. Pozostałe meble, w tym 
zabudowa kuchenna, garderoby, 
kanapy, krzesła, stoły i łóżka, po-
chodzą z renomowanych wło-
skich firm meblowych. ⚫ 

Podłogi CHÊNE to ponadczasowy klasyk, zawsze będą modne 
i nawet po latach wyglądają szlachetnie a ślady użytkowania tylko 

dodają im uroku.

podłoga z duszą

     PRYWATNE MIESZKANIA      OBIEKTY PUBLICZNE

Chene podłoga z duszą chene.podloga.z.dusza chene.pl 730 833 833 
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Wrzesień to doskonały czas na odświeżenie 
lub remont dziecięcych pokoi. Funkcjonalność, 
przytulność i komfort użytkowania zapewni 
dobrze dobrana podłoga i jej wykończenie. 
Różnorodność materiałów i bogactwo wzor-
nictwa w sklepach zaspokoi oczekiwania naj-
bardziej wymagających rodziców. 

PODŁOGA W POKOJU 
DZIECKA 

Z 

akończył się beztroski czas wakacji dla naszych milusińskich, 
wyprawka skompletowana, tornistry spakowane, czas do 
szkoły. Pora, gdy dzieci wracają do obowiązków, może być 

dobrą okazją do odświeżenia dziecięcego pokoju. Powinien zostać 
urządzony z rozmysłem, aby był jednocześnie funkcjonalny i stano-
wił przestrzeń do nauki, ale też przytulny, by sprzyjać spotkaniom 
i zabawie z przyjaciółmi. Idealny wystrój takiego pokoju to pogo-
dzenie gustu rodziców i wyobraźni dziecka – warto pamiętać, że to 
w końcu centrum jego wszechświata. Aranżację każdego wnętrza, 
zgodnie ze sztuką, należy zacząć od podłogi.

Podłoga to najważniejszy element wnętrza i wybór na lata, dlatego 
powinniśmy bardzo uważnie przemyśleć tę kwestię już na samym 
początku, tak aby jak najlepiej połączyć funkcjonalność, wygląd  
i komfort użytkowania. Dodatkowo w pokoju dziecka należy zwró-
cić szczególną uwagę na bezpieczeństwo – wiadomo przecież, 
że nasze pociechy lubią dokazywać i mają bogatą wyobraźnię. 
W ofercie handlowej można znaleźć szeroki wachlarz dostępnych 
produktów: od podłóg drewnianych, przez panele podłogowe, po 
wykładziny. Struktura, kolorystyka, faktury materiałów pozwalają 
stworzyć niepowtarzalne kompozycje, np. komiks czy kolorową 
mozaikę, i powinny spełnić najbardziej wymagające gusta zarówno 
rodziców, jak i dzieci, niezależnie od wieku.
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PIĘKNE I FUNKCJONALNE NATURALNE DREWNO
Drewniana podłoga jest ponadczasowa, trwała i niezniszczalna. Ociepla 
wnętrze, zarówno optycznie, jak i w dotyku, stanowi więc bardzo dobrą 
izolację termiczną. Naturalne drewno ma również właściwości antysta-
tyczne – nie przyciąga kurzu i innych zanieczyszczeń – będzie więc 
doskonałym wyborem dla alergików. Można ją też idealnie dopasować 
do każdej aranżacji.

PRAKTYCZNE PANELE
Panele podłogowe mają szereg zalet – są funkcjonalne, praktyczne, dzięki 
wysokim klasom użyteczności wytrzymałe i ciepłe, a także łatwe w mon-
tażu. Decyzja o wyborze właściwych paneli i klasy ich ścieralności zależy 
od natężenia ruchu w pomieszczeniu. Wybierając je do pokoju dziecię-
cego, możemy być pewni, że są zdrowe – laminaty na górze panelu są 
chemicznie obojętne i nieszkodliwe – oraz bardzo trwałe – zachowują 
pierwotny wygląd przez długie lata, gdyż ich wierzchnia warstwa jest 
odporna na działanie światła, wgniatanie, drapanie, ścieranie i powsta-
wanie plam.

Podłogi winylowe również zyskują coraz więcej zwolenników, którzy 
doceniają ich funkcjonalność i wysoki komfort użytkowania. To rozwią-
zanie bardzo uniwersalne, łączące ze sobą szereg walorów użytkowych 
z atrakcyjnym wzornictwem. Panele winylowe są odporne na wodę, 
zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, a przy tym łatwe w codziennej 
pielęgnacji. Mają też właściwości antypoślizgowe, co docenią szczególnie 
rodzice. Panele winylowe świetnie odwzorowują naturalne materiały, takie 
jak drewno, marmur czy kamień, dzięki czemu można je dopasować do 
każdego wnętrza.
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MIĘKKIE I BEZPIECZNE WYKŁADZINY DYWANOWE
Jednym z najbardziej popularnych pokryć podłogowych są wykładziny 
dywanowe, dzięki którym w przystępny sposób można odświeżyć 
wnętrze i nadać mu wyrazisty charakter. Wykładzina dywanowa ułatwia 
stawianie pierwszych kroków maluchom i – co ważne – zapobiega kon-
taktowi delikatnej skóry dzieci z zimną i szorstką powierzchnią. Oprócz 
poczucia ciepła i przytulności w pomieszczeniu dzięki puszystej struk-
turze wykładzina zapewnia dzieciom większe bezpieczeństwo podczas 
zabawy – dodatkowa, miękka warstwa chroni je przed bolesnymi upad-
kami i poślizgnięciami. W dodatku wykładzina jest praktyczna, gdyż 
łatwo utrzymać ją w czystości. W ofercie dostępnych jest wiele modeli 
wpisujących się w najnowsze trendy. Feeria barw i różnorodne wzor-
nictwo pozwalają estetycznie, radośnie i modnie zaaranżować pokój, 
trafiając w gust dziecka czy nastolatka. ⚫

Opracowanie: redakcja na podstawie materiałów prasowych
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Robot kuchenny to z pewnością jedno z najbardziej przydat-
nych urządzeń AGD w domu. Gotowanie jest przecież czyn-
nością, którą wykonujemy każdego dnia. A jeśli nawet jeste-
śmy tylko miłośnikami kulinarnych przygód i przyrządzamy 
coś od czasu do czasu, to jednak obecność odpowiedniego 
robota kuchennego może nam to bardzo umilić, a przede 
wszystkim ułatwić pracę. Jest przecież bardzo wiele czyn-
ności, których nie trzeba wykonywać siłą własnych mięśni: 
tarcie, szatkowanie, ubijanie piany, mielenie mięsa, siekanie 
czy wyrabianie ciasta to tylko część zadań, które możemy 
powierzyć dobremu robotowi kuchennemu. Aby być mak-
symalnie zadowolonym z zakupu takiego urządzenia, warto 
się najpierw dobrze zastanowić, jaki jego rodzaj sprawdzi się 
w naszym domu. 

WYBIERAMY 
ROBOT KUCHENNY 

Z 

akup dobrego robota kuchennego może wiązać się ze sporym 
wydatkiem, dlatego należy zadbać, by wybór odpowiadał naszym 
potrzebom. To, jakie urządzenie sprawdzi się w naszym domu, zależy 

od tego, jak często i jak dużo gotujemy, jaki jest nasz styl gotowania, a nawet 
jak wiele miejsca na nowy sprzęt mamy w swojej kuchni. Nie bez znaczenia 
jest też aspekt finansowy, bowiem są różnorodne roboty kuchenne i można 
wśród nich znaleźć zarówno takie za kilkaset złotych, jak i za kilka tysięcy.

Pod pojęciem „robota kuchennego” zwykle rozumiemy sprzęt, który pomaga 
nam w wykonywaniu części zadań związanych z gotowaniem. Jeszcze nie-
dawno na miano to mógł zasługiwać nawet blender czy klasyczny mikser 
kuchenny z misą. Obecnie „robot kuchenny” postrzegany jest jako wielofunk-
cyjne urządzenie, które może wykonać za nas nawet kilkadziesiąt różnych 
czynności, i właśnie na tego typu urządzeniach skupimy się w tym poradniku.

Wybierając mniej lub bardziej zaawansowany model, musimy więc wziąć 
pod uwagę to, jak często gotujemy, jakie czynności zwykle zajmują nam 
najwięcej czasu, które z nich regularnie powtarzamy i do wykonywania 
których chętnie znajdziemy zastępstwo w postaci robota kuchennego. 
Cięcie, szatkowanie, ubijanie piany, mielenie mięsa? W tym wszystkim 
może nas wyręczyć dobry wielofunkcyjny sprzęt.

Poznając ofertę rynkową, zwróć uwagę na funkcje spełniane przez po-
szczególne modele i rozważ, które z nich będą w twojej kuchni przy-
datne. Być może wolisz pomoc robota głównie przy pieczeniu ciast  

i przygotowaniu deserów? A może jesteś wielbicielem makaronu „domowej 
roboty” czy po prostu kuchni włoskiej? W takim wypadku przyda ci się 
urządzenie ze specjalną przystawką, właśnie do robienia fantastycznych 
„past”. Przeanalizuj w ten sposób swój styl gotowania i wybierz robot 
z takimi funkcjami i rozwiązaniami, jakie będą naprawdę w twojej kuchni 
przydatne. Nie kupuj najbardziej zaawansowanego urządzenia tylko po to, 
by ubijać nim pianę z jajek. Pamiętaj, że wielu producentów oferuje sprzęty 
z możliwością rozbudowy przystawek, więc jeśli chcesz najpierw oswoić 
się ze sprzętem, wybierz taki, z którego naprawdę skorzystasz. W miarę 
upływu czasu możesz dokupować nowe końcówki i przystawki. Zaletą 
takiego rozwiązania są coraz szersze możliwości robota, przy jednoczesnym 
ograniczeniu większych jednorazowych wydatków.

PODZIAŁ WIELOFUNKCYJNYCH ROBOTÓW KUCHENNYCH
Wśród urządzeń, które są dostępne na rynku, spotkać możemy klasyczne 
wieloczynnościowe roboty kuchenne, łączące w sobie funkcje kilku róż-
nych urządzeń (mikserów, blenderów, maszynek do mięsa, szatkownic itp.), 
roboty planetarne – które od klasycznych różnią się przede wszystkim tym, 
że mieszadło porusza się tzw. ruchem planetarnym, a często są one jeszcze 
bogatsze w funkcje. Roboty planetarne zazwyczaj określane są mianem 
robotów profesjonalnych, gdyż odznaczają się wieloma parametrami, 
które cechują sprzęt, jaki z powodzeniem sprawdzi się w restauracyjnej 
kuchni. Są to m.in. duża moc, dzięki której szereg czynności urządzenie 
wykonuje szybciej i wydajniej, a także pojemna misa robocza, pozwalająca 
jednorazowo przygotować jeszcze więcej żywności.
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Ostatnim z wielofunkcyjnych robotów kuchennych jest malakser, który 
służy przede wszystkim do ubijania, rozdrabniania i siekania, zatem zakres 
jego funkcji jest znacznie uboższy niż klasycznych robotów wielofunkcyj-
nych oraz robotów planetarnych. Można śmiało powiedzieć, że większość 
robotów kuchennych ma wszystkie funkcje malaksera, podczas gdy ma-
lakser pozwala głównie na wykonanie kilku prostych czynności. Jeśli więc 
potrzebujesz urządzenia do ubijania, rozdrabniania produktów, siekania czy 
przygotowywania domowych soków, to śmiało możesz wybrać malakser. 
Jeśli jednak chcesz sprzętu znacznie bardziej bogatego w funkcje, wybieraj 
pomiędzy klasycznymi robotami kuchennymi a robotami planetarnymi.

CO POTRAFI DOBRY WIELOCZYNNOŚCIOWY 
ROBOT KUCHENNY?
Producenci sprzętu kuchennego oferują swoim klientom szeroki wybór 
urządzeń o mniej lub bardziej zróżnicowanych funkcjach (co oczywiście 
przekłada się na cenę sprzętu). Podstawowe funkcje, jakich nie powinno 
zabraknąć w żadnym urządzeniu, to: ubijanie, siekanie, miksowanie, roz-
drabnianie, tarcie czy wyrabianie ciasta. Im bardziej zaawansowany mo-
del, tym więcej czynności wykonuje. Na przykład: tarcie na wiórki, cięcie  
w plastry lub kostkę, kruszenie lodu, krojenie ziemniaków na frytki, mielenie 
ziaren (także kawy). Wiele funkcji wykonywanych jest za pomocą odpo-
wiednich „przystawek”: blendera kielichowego, malaksera, maszynki do 
mielenia mięsa, wyciskarki do cytrusów, sokowirówki, końcówki do robienia 
makaronu, a nawet przystawki do lodów oraz sorbetów.

Jednakże zakres czynności, jakie może wykonać robot, to nie wszystko. 
Co wyróżnia te najbardziej zaawansowane urządzenia? Może to być na 
przykład wbudowana waga, timer, możliwość podgrzewania, gotowania 
czy gotowania na parze, a nawet łączność wi-fi, umożliwiająca połączenie 

się ze specjalną aplikacją z przepisami. Inne przydatne rozwiązania to na 
przykład specjalne funkcje ułatwiające unoszenie ramienia robota, czy 
czujniki sprawdzające typ wyrabianego ciasta i dopasowujące odpowied-
nią, stałą prędkość pracy.

Co do zasady, roboty wieloczynnościowe oraz planetarne mają podobne 
funkcje, przy czym w tych drugich mamy do dyspozycji ruch planetarny, 
wyróżniający się tym, iż mieszadło obraca się nie tylko wokół własnej osi, ale 
także po ściankach misy. Może być ono także nachylone pod kątem, przez 
co mieszanie będzie dodatkowo zachodzić na całej objętości od samego 
dna naczynia, a ciasto nie będzie osiadało na brzegach misy.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ, KUPUJĄC ROBOT?
Jest wiele cech, które wyróżniają naprawdę dobre sprzęty. Wspomnieliśmy 
już o mocy, dzięki której nawet najcięższe, najbardziej gęste ciasto, zostanie 
idealnie wyrobione, a składniki dokładnie połączone. Dobrze, by urządzenie 
miało przynajmniej 1000 W – taka moc lub większa dobrze poradzi sobie 
nawet z najcięższymi zadaniami. Dobry robot kuchenny ma przynajmniej 
kilka prędkości czy trybów pracy – na przykład pulsacja, podczas której silnik 
zwalnia i przyspiesza obroty. Rozwiązanie to pozwala wydajnie ugniatać 
nawet najbardziej oporne ciasto, ale sprawdza się też podczas kruszenia 
lodu. Innym przydatnym rozwiązaniem jest tryb turbo, w którym urządzenie 
pracuje na maksymalnych obrotach – na przykład podczas tarcia nasion 
czy siekania orzechów lub innych twardych produktów.

Kolejną kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę, zastanawiając się, jaki robot 
kuchenny wybrać, są materiały, z których wykonany jest sprzęt. Powinny 
być wytrzymałe i łatwe do utrzymania w czystości. Szkło, stal nierdzewna, 
aluminium czy odporne tworzywa sztuczne to najczęściej spotykane 
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materiały. Zwróć uwagę na to, czy elementy urządzenia przeznaczone są do 
mycia w zmywarce – co pozwala zaoszczędzić wiele czasu. Duże znaczenie 
ma detal: na przykład wygodne uchwyty misy, specjalnie wyprofilowany 
dziobek ułatwiający wylewanie ciasta lub zupy, czy też specjalna pokrywa 
zabezpieczająca przed chlapaniem. Jeśli często przygotowujesz duże da-
nia, zwróć uwagę na pojemność misy. Rozpiętość jest tu bardzo duża, od 
małych, zaledwie jedno- lub dwulitrowych mis, przez średnie, 4-5-litrowe, 
aż po największe, o pojemności 7-8 litrów. W takiej misie bez problemu 
przygotujesz pianę z białek nawet kilkunastu jaj.

Ważną sprawą jest solidna konstrukcja i sposób montażu poszczególnych 
akcesoriów. Zwróć uwagę na łatwość składania urządzenia, bo to często jedna 
z tych cech, która zniechęca użytkownika do wyciągania sprzętu z szafki. 
Część producentów wyposażyła swoje roboty w rozwiązania ułatwiające 
montaż i użytkowanie. Przykładem jest inteligentne wyczuwanie zamonto-
wanej końcówki czy przystawki: urządzenie od razu wie, jaką czynność będzie 
wykonywać i dopasowuje do niej parametry pracy. Innym, znacznie prost-
szym, ale jakże ułatwiającym rozstawianie czy chowanie sprzętu aspektem, 
jest automatyczny zwijacz przewodu, lub przynajmniej specjalne miejsce do 
nawinięcia kabla.

Ponadto tym, na co warto zwrócić uwagę, są zabezpieczenia, dzięki którym 
użytkowanie robota kuchennego będzie bezpieczne i komfortowe. Są to 
na przykład zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem, przed 
uruchomieniem nieprawidłowo złożonego urządzenia, czy nawet elementy 
gumowane w podstawie, zapewniające robotowi stabilność i chroniące 
przed przesuwaniem się sprzętu po blacie.

Na koniec warto wziąć pod uwagę możliwość rozbudowy sprzętu. Decydu-
jąc się na urządzenie konkretnego producenta, sprawdźmy kompatybilne 
dodatki, które być może w przyszłości zechcemy wykorzystać w swojej 
kuchni. Co ważne, zwykle w ramach jednej marki są stosowane te same 
rozwiązania konstrukcyjne, dzięki czemu wybierając dodatkowe akcesoria, 
możemy być pewni, że wszystko będzie do siebie pasować. ⚫ 

Opracowanie: redakcja na podstawie materiałów prasowych
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Dla wielu z nas telewizor stanowi centrum domowej rozrywki. To przy nim gromadzimy się z rodziną  
i przyjaciółmi na filmowe seanse, z niego czerpiemy też wiedzę o otaczającym nas świecie. Wielki czarny 
prostokąt jest jednak elementem, który niełatwo wkomponowuje się w przestrzeń. Jak to zrobić, nie 
sprawiając, że telewizor stanie się głównym punktem skupiającym naszą uwagę?

JAK ZAARANŻOWAĆ 
ŚCIANĘ Z TELEWIZOREM?

W 

iększość z nas chętnie ogląda tradycyjną telewizję, choć część decyduje się wyłącznie na korzystanie z coraz popularniejszych platform 
streamingowych, jeszcze inni używają telewizorów jako narzędzia do słuchania muzyki. Choć według najnowszych badań Polacy coraz 
rzadziej decydują się na zakup telewizorów i zestawów kina domowego na rzecz mobilnych urządzeń elektrycznych, odbiorniki wciąż 

odgrywają istotną rolę w naszych domach. Wielki czarny prostokąt jest jednak elementem, który niełatwo wkomponować w przestrzeń, jedno-
cześnie nie sprawiając, że stanie się on głównym punktem skupiającym naszą uwagę.

CO JEST NAJISTOTNIEJSZE PRZY MONTAŻU TELEWIZORA?
Umieszczając telewizor na ścianie czy szafce RTV, powinniśmy wziąć pod uwagę wysokość, na której będzie się on znajdował. Odpowiednia zapewni 
komfort oglądania w pozycji, która sprzyja relaksowi.

Bardzo często się zdarza, że wybierając telewizor, nie zastanawiamy się nad warunkami, w jakich będziemy z niego korzystać. Przeważnie zaleca 
się, aby środek telewizora znajdował się przynajmniej 100 lub 110 cm od podłogi, jednak wpływ na umiejscowienie ma przede wszystkim jego 
rozmiar. Jeśli decydujemy się na większe modele o przekątnej 55, 60 czy 70 cali, możemy zamontować urządzenie nieco wyżej. Istotna jest również 
odległość, w jakiej będziemy siedzieć – także ona zależy od wielkości sprzętu. Częste oglądanie telewizji w niewygodnej pozie może doprowadzić 
do zesztywnienia lub naciągnięcia mięśni i uciążliwych bólów karku, pleców, barków, a nawet głowy, i pogorszyć samopoczucie. Siedząc zbyt 
blisko ekranu, możemy również łatwo popsuć sobie wzrok, dlatego rozmiar telewizora musimy dostosować do przestrzeni, w jakiej planujemy go 
umieścić, a nie na odwrót! 
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JAK ODPOWIEDNIO WKOMPONOWAĆ 
TELEWIZOR W OTOCZENIE?
Jak każdy inny obiekt, który umieszczamy w swoim 
salonie, telewizor także musi pasować do naszego 
pomieszczenia. Na szczęście istnieje wiele sposo-
bów na zakamuflowanie urządzenia, tak żeby nie 
psuło wystroju wnętrza.

Zamiast umieszczać telewizor w centralnym 
punkcie na środku pustej ściany, spróbujmy wbu-
dować go w otoczenie, np. w regał z książkami. 
Takie rozwiązanie sprawi, że odbiornik stanie się 
elementem pewnej spójnej całości. Inną opcją 
jest stworzenie kompozycji, której częścią jest 
telewizor, albo zastosowanie ciemnego tła za 
urządzeniem, dzięki czemu nie będzie tak bardzo 
odznaczał się na ścianie.
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ALTERNATYWA DLA TELEWIZORA
Pamiętajmy, że telewizor nie jest niezbędnym elementem każdego wnę-
trza, nawet jeśli uważamy się za kinomaniaków. Ciekawym rozwiązaniem, 
zwłaszcza dla osób rezygnujących z tradycyjnej telewizji, jest wybór pro-
jektora. Ulubione produkcje możemy w takiej sytuacji oglądać zarówno 
na białej ścianie, jak i na specjalnym ekranie. W ten sposób będziemy 
mogli go „wyciągnąć” wtedy, kiedy będziemy chcieli z niego skorzystać! ⚫

Opracowanie: redakcja we współpracy 
z MIKOŁAJSKAstudio
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Funkcjonalność produktów jest dla nas 
najważniejsza, ale zaraz po niej stawiamy
na ich atrakcyjny wygląd.

Vintage WhiteVintage Black

Vintage by

Nowy design 2022

Deski do prasowania

Suszarki do odzieży

Akcesoria do utrzymania w porządku
i czystości garderoby w domu

Rörets Polska Sp.z.o.o • ul.Wiśniowa 6 • 62-045 Pniewy• www.rorets.com.pl

www.rorets.pl61 29 10 917 rorets@rorets.com.pl
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Nowoczesny apartament w Warszawie łączy minimalizm z kolorem. Barwne 
akcenty ożywiają całą przestrzeń, odzwierciedlając pogodne podejście do 
życia jego mieszkańców. 

PROJEKT WNĘTRZ SPACJA STUDIO
ZDJĘCIA NOBONOBO
OPRACOWANIE REDAKCJA

KOLOROWY MINIMALIZM  
NOWOCZESNE MIESZKANIE W WARSZAWIE 

P 

rojekt 85-metrowego wnętrza mieszkania w Warszawie łączy nowoczesny minimalizm z kolorowymi 
elementami. Duet bieli i czerni wraz z architektonicznym betonem na fragmentach ścian i sufitach 
stanowi tło dla barwnych akcentów subtelnie wplecionych w aranżację. Proste architektoniczne formy 

zostały zestawione z różnorodnymi strukturami, takimi jak drewniane listewki czy ornamentalne płytki. Za 
koncepcję całości odpowiada Spacja Studio, które umiejętnie połączyło aspekty estetyczne z przemyślanymi 
rozwiązaniami funkcjonalnymi. Jest tu nie tylko ładnie, ale i pomysłowo. 

53
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W strefie wejściowej wygospodarowano miejsce na oddzielną garderobę, 
która zapewnia dodatkowe miejsce na przechowywanie. Zaś w strefie 
dziennej umiejętnie ukryto przejścia do innych pomieszczeń. Lamelowa 
ściana nie tylko ociepla i ożywia wnętrze, ale jednocześnie skrywa w sobie 
drzwi do łazienki oraz głównej sypialni. Z kolei zabudowa regału kamufluje 
drzwi do pokoju dziecięcego. 

PREZENTUJEMY
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Ciekawym rozwiązaniem jest także kuchnia w całości wkompono-
wana w wysoką zabudowę poprowadzoną na całej długości ściany. 
Strefa robocza wraz z blatem, gdy nie jest użytkowana, pozostaje 
ukryta za przesuwnymi drzwiami, co pozwala na łatwiejsze zacho-
wanie porządku. Utrzymana w klasycznej bieli, optycznie powiększa 
wnętrze, a po otwarciu pięknie kontrastuje z ciemną kolorystyką 
schowanej tu przestrzeni pracy. W centrum strefy dziennej znalazł się 
duży stół z surowym drewnianym blatem, przy którym postawiono 
żółtą ławkę oraz wygodne krzesła. 

PREZENTUJEMY
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formanufaktura – producent i wykonawca 
mebli oraz zabudów meblowych na wymiar

formanufaktura.com



Centrum otwartej strefy dziennej stanowi jednak część salonowa. 
Tu najważniejszym elementem jest duża narożna kanapa o wyróż-
niającej się na tle monochromatycznej aranżacji barwie. Modułowa 
konstrukcja daje szerokie możliwości dopasowania mebla do wła-
snych potrzeb, a odwrotne szycie dodaje przestrzeni charakteru. 
Swoim designem mebel zachęca do odpoczynku i relaksu. Tworzy 
wypoczynkową wyspę, miejsce, gdzie mieszkańcy mogą oglądać 
wspólnie ulubione filmy lub w spokoju poczytać książki, których 
pokaźna kolekcja znalazła się na przeciwległej ścianie. Całość do-
pełnia kolorowy dywan.

W podobnej konwencji urządzona została sypialnia. Tu także, oprócz 
pojemnej szafy i tapicerowanego łóżka z dużym wezgłowiem, zaaran-
żowano kącik czytelniczy. Na podwyższonej posadzce pod oknem 
swoje miejsce odnalazł wygodny puf oraz regał z książkami. Całość 
ożywiają malinowe akcenty i żywa zieleń. 

PREZENTUJEMY
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Łazienka również została zaprojektowana minimalistycznie. Odnajdziemy tu wy-
raźny podział na strefy – na wprost wejścia znalazła się wolnostojąca umywalka  
z lustrem w czarnej ramie, natomiast po prawej stronie kolejno wnęka prysznicowa 
oraz toaleta z wysoką zabudową meblową. Malinowe oraz drewniane akcenty 
ocieplają pomieszczenie i nadają mu nieformalny charakter. ⚫

PREZENTUJEMY
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GRANADA   Tradycja i nowoczesność

Meble Krysiak Sp. k.
Strzałków, ul. Kochanowskiego 14A, 97-500 Radomsko 

tel.: +48 44 685 35 23
fax.: +48 44 685 38 55

e-mail: biuro@meblekrysiak.pl
www.meblekrysiak.pl



Pod koniec lat 90. wskaźnik wykrywalności kradzieży z włamaniem wynosił 24%. Obecnie sytuacja wy-
gląda zdecydowanie lepiej – liczba stwierdzonych przestępstw zmalała przeszło czterokrotnie, a w ponad 
połowie przypadków udaje się wykryć sprawców. Polacy są jednak przezorni i często instalują systemy 
zabezpieczeń w nowo wybudowanych domach. Według najnowszego Raportu o budowie domów, prze-
prowadzonego przez serwis Oferteo.pl, blisko 70% respondentów zabezpieczyło je przed włamaniem.

CO TRZECIA OSOBA W POLSCE 
NIE ZABEZPIECZA DOMU PRZED WŁAMANIEM
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STATYSTYKI WŁAMAŃ Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA
Według policyjnych statystyk najwięcej kradzieży z włamaniem w 2021 
roku zostało stwierdzonych w województwie śląskim (10 370). Najbez-
pieczniejsze pod tym względem było województwo podkarpackie (1424).

Wskaźnik wykrywalności najwyższy był w województwie świętokrzyskim 
(70%). Najniższą wartość odnotowano dla województwa mazowieckiego 
(39,9%).

CZYM I JAK ZABEZPIECZAJĄ SIĘ POLACY?
Osoby decydujące się na mieszkanie w domu muszą liczyć się z faktem, 
że odpowiedzialność za zabezpieczenie budynku przed włamaniem za-
zwyczaj spoczywa w pełni na ich barkach. Wśród osób budujących dom 
z zabezpieczeniami antywłamaniowymi blisko 68% zdecydowało się na 
instalację systemów alarmowych. 64% zaimplementowało kamery monito-
ringu. Popularnym rozwiązaniem są również drzwi i okna antywłamaniowe 
oraz montaż specjalnych rolet.

Na jakie zabezpieczenia 
antywłamaniowe zdecydował się Pan/Pani?

(dowolna liczba odpowiedzi)

Alarmy

Kamery

Drzwi, okna lub rolety antywłamaniowe

Pełna obsługa firmy ochroniarskiej

Zabezpieczenie bram garażowych

68%

64%

62%

26%

25%

63

RYNEK NIERUCHOMOŚCI 
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Mniej osób zdecydowało się na pełną obsługę firmy ochroniarskiej, było 
to blisko 26% respondentów. Podobnym zainteresowaniem cieszyło się 
rozwiązanie dotyczące zabezpieczenia bram garażowych.

Wybór odpowiedniej formy zabezpieczenia przed włamaniem może być 
trudnym zadaniem, zwłaszcza dla osób, które nie posiadają wystarczającej 
wiedzy w tym temacie. Warto w takiej sytuacji poszukać informacji na 
temat efektywnych systemów zabezpieczeń domu w internecie. Szcze-
gólnie interesujące wydają się coraz bardziej popularne rozwiązania smart 
home. Warto rozważyć też skorzystanie z porady specjalisty. Konsultacja 
taka pozwoli wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie.

BEZPIECZEŃSTWO A ROZWIĄZANIA SMART HOME
Jak wynika z raportu Oferteo, ponad 30% respondentów zdecydowało się 
na wykorzystanie technologii smart home w nowym domu. Jako powód 
takiej decyzji blisko 46% z tych osób wskazało na względy bezpieczeństwa. 

Była to jedna z trzech najważniejszych przyczyn zainteresowania takimi 
rozwiązaniami.

Wśród urządzeń z kategorii inteligentnego domu znajdują się także te, 
które mają zwiększyć poziom bezpieczeństwa, również przed włamaniem. 
Wśród najpopularniejszych typów inteligentnych urządzeń montowanych 
w nowych domach znalazły się alarmy, na które zdecydowało się prawie 
70% osób inwestujących w instalacje smart, oraz kamery monitoringu, do 
których przekonało się przeszło 50% osób. Mniejszym zainteresowaniem 
cieszyły się zamki smart do drzwi – na ich montaż zdecydowało się 18% 
respondentów korzystających ze smart home. 

METODOLOGIA BADANIA
Przedstawione dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego 
w styczniu 2022 roku metodą CAWI na próbie 416 osób, które w 2021 roku 
budowały dom. ⚫

Jakie urządzenia z kategorii smart home 
są obecne w Pani/Pana domu?

(dowolna liczba odpowiedzi)

77%

68%

67%

54%

48%

47%

42%

38%

36%

32%

31%

24%

23%

18%

13%

6%

Sterowanie ogrzewaniem

Alarmy

Systemy oświetlenia

Kamery monitoringu

Gniazdka elektryczne

Czujniki (np. CO, otwartego okna itp.)

Bramy garażowe

Domofony

Klimatyzatory

Oczyszczacze powietrza

Programowalne piloty i przełączniki

Systemy audio

Zawory, zraszacze ogrodowe

Zamki

Stacje klimatyczne
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Zarówno taras, jak i balkon są miejscami, w których lubimy 
przesiadywać po zapadnięciu zmroku. Aby wytworzyć miłą 
i relaksującą atmosferę, konieczne będzie zapewnienie tym 
przestrzeniom odpowiedniego oświetlenia. Dzięki niemu 
nie tylko stworzymy odpowiednie warunki świetlne do re-
laksu, ale dekoracyjnie zaakcentujemy te miejsca, które 
warto wydobyć z mroku.

JAK OŚWIETLIĆ TARAS?
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T 
aras i balkon są miejscami szczególnymi, które łączą wnętrza na-
szych mieszkań z przestrzenią usytuowaną poza budynkiem. Jeśli 
pozwalają na to warunki, na przykład wielkość dostępnego miejsca 

lub jego położenie z dala od zatłoczonej ulicy, lubimy na nich przebywać 
za dnia i wieczorami, stąd ich powierzchnię zajmują wygodne ogrodowe 
meble i pojemniki z roślinnością, na którą składa się nie tylko uprawa 
zawsze gotowych do użycia ziół, ale także ozdobne okazy z barwnymi 
kwiatami. W ich otoczeniu urządzamy miejsca pracy i odpoczynku, a także 
przebywamy z rodziną i znajomymi. Jeśli życie towarzyskie nie kończy się 
wraz z zachodem słońca i toczy się także po zmroku, konieczne jest zain-
stalowanie dodatkowego oświetlenia, ponieważ to przenikające z wnętrza 
mieszkania może się okazać niewystarczające.

SPOSOBY NA OŚWIETLENIE TARASU ŁĄCZĄCEGO 
DOM Z OGRODEM
Taras, który łączy budynek z ogrodem, to często stosowane rozwiązanie 
architektoniczne w domach otoczonych rozległym terenem pokrytym 
roślinnością. Jego otwarta na teren zielony forma sprawia, że już na po-
wierzchni tarasu czujemy się tak, jak w ogrodzie, zwłaszcza jeśli postawione 
są na nim donice i inne pojemniki wypełnione roślinnością i barwnymi 
kwiatami. Miejsce takie jest często wykorzystywane w celach rekreacyjnych, 
dlatego wyposażamy je w meble ogrodowe. Wygodne siedziska zapraszają 
zarówno do spędzania tu czasu wolnego, jak i wykonywania pracy, którą 
możemy wprawdzie zrobić w domu, ale na świeżym powietrzu stanie się 
to bardziej komfortowe. Taras jest miejscem spotkań w gronie najbliższych 
i znajomych, a te będą miały dobrą atmosferę i niezapomniany nastrój, jeśli 
towarzyszyć im będzie odpowiednia oprawa świetlna.

Obecność światła wpływa nie tylko na zapewnienie odpowiedniej wi-
doczności osobom, z którymi przebywamy poza domem, ale również 
na ich poczucie bezpieczeństwa – wyraźnie wydobyta z mroku droga 
prowadząca do wnętrza budynku uniemożliwi ewentualne potknięcie 
się o pozostawione przez dzieci zabawki, a oświetlenie poszczególnych 
fragmentów naszego ogrodu rozwieje poczucie zagrożenia czającego się 
w ciemnościach spowijających w całości teren tuż za barierką tarasu lub 
schodów prowadzących do zielonej części naszej posesji. Co więcej – znacz-
nie ułatwiony będzie spontaniczny spacer z tarasu do ogrodowych alejek, 
jeśli wyposażymy je co najmniej w oświetlenie LED-owe z czujnikiem ruchu. 
Energooszczędne źródła światła, jakimi są diody LED, wykorzystać możemy 
również do oświetlenia większej przestrzeni naszej posesji – do tego celu 
służą naświetlacze. W zależności od specyfikacji czujnika ruchu uaktywniają 
się one z odległości kilkunastu metrów i w promieniu do 90 stopni.
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OŚWIETLENIE TARASU JAKO DOPEŁNIENIE 
WYGLĄDU ELEWACJI
Oświetlenie zewnętrzne, jakie towarzyszy nam w czasie wieczorów spę-
dzanych na tarasie, ma do spełnienia funkcję użytkową, jak również de-
koracyjną. Dom nowoczesny, o którego wyglądzie przesądza nie tylko 
zdecydowana bryła budynku, ale i materiały wykorzystane do wykończe-
nia elewacji, wymaga innej zewnętrznej oprawy świetlnej niż utrzymany 
w stylu wiejskim czy dworkowym budynek o wymyślnych zdobieniach 
ścian, okien, drzwi zewnętrznych i poręczy towarzyszącej wiodącym do 
niego schodom.

Budynki stare lub stylizowane na stare wymagać będą takich dekoracji 
świetlnych, których kształt nawiązywać będzie do przeszłości, na przy-
kład do gazowego oświetlenia ulicznego z ubiegłych wieków. Producenci 
proponują w tym zakresie serie różnego rodzaju opraw, na które składają 
się wykonane w tym samym stylu wiszące kinkiety, mocowane do ścian 
plafony, ogrodowe lampy stojące i słupki umieszczane wzdłuż ścieżek  
i wybrukowanych alejek.

Zastosowanie jednorodnej linii stylistycznej produktów oświetleniowych 
uniemożliwi wywołanie efektu chaosu kompozycyjnego i wpłynie na 
spójność odbioru wizualnego przestrzeni budynku i przylegającej do 
niego posesji. W takim samym stopniu dotyczy to również aranżacji no-
woczesnych, którym odpowiadać będą oprawy świetlne minimalistyczne 
w kształcie, wykonane z użyciem metalicznych, chromowanych elemen-
tów. Zwolennicy ducha nowoczesności również znajdą adresowane do 
nich serie opraw, w których są elementy wiszące, ścienne i umieszczane 
w wybrukowanym podjeździe oraz w sąsiedztwie ogrodowych ścieżek.

OGRODZONY TARAS I BALKON – JAK JE OŚWIETLIĆ?
Jeśli metraż naszego lokum ograniczona jest poręczą balkonu lub ta-
rasu, z którego nie da się pójść dalej, możemy skoncentrować się tylko na 
oświetleniu dostępnej nam przestrzeni. Dbałość o zachowanie spójności 
stylistycznej opraw nie obejmuje już terenu podjazdu, elewacji czy ogro-
dowych alejek, a to zwiększa możliwości aranżacyjne, jakie znajdują się 
w naszym zasięgu – wystarczy tylko, żeby lampy oświetlające taras czy 
balkon umiejscowione na ścianie były jednakowe.

Ważne, by kinkiety i plafony do zawieszenia na 
ścianie sąsiadującej z balkonem charakteryzo-
wały się budową i parametrami umożliwiają-
cymi bezpieczną eksploatację w warunkach 
zewnętrznych, a więc ze stopniem zabezpiecze-
nia przeciwpyłowego i przeciwwilgociowego  
o wartości co najmniej IP 54 i z materiałami wy-
konania odpornymi na znaczne wahania tempe-
ratur i powstawanie korozji. Zwróćmy też uwagę 
na energooszczędność ogniw świetlnych, wśród 
których bezkonkurencyjne są diody LED. Mają 
one jeszcze tę właściwość, że emitowane przez 
nie światło nie budzi zainteresowania latających 
owadów w takim stopniu, jak snop pochodzący 
z tradycyjnych żarówek i halogenów. 
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SOLARNE LAMPY OGRODOWE – NIE TYLKO 
NA RABATY
Zasilane energią słoneczną magazynowaną w zminiaturyzo-
wanych ogniwach solarne lampy ogrodowe stanowią dziś 
dużą część asortymentu producentów opraw oświetlenio-
wych. Są często spotykane na zielonych terenach, ponieważ 
jakość światła, jakie emitują po zmroku, jest coraz lepsza, 
działają długo po zapadnięciu ciemności, są lekkie i łatwe 
do przenoszenia do miejsc, które o różnych porach roku są 
szczególnie warte świetlnego zaakcentowania. Na ich popu-
larność wpływa również wielość kształtów – od imitujących 
polne kamienie po nowoczesne, minimalistyczne i surowe 
w wyrazie słupki z regulowanym kierunkiem świecenia.

Balkon i taras są miejscami, które szczególnie nadają się do 
zastosowania na nich oświetlenia solarnego. Dlaczego? Po-
nieważ światło, jakie emitują tego typu oprawy, nie zużywa 
energii i  efektownie podkreśla po zmroku piękno roślin 
rosnących w donicach czy innych pojemnikach. Wystarczy 
umieścić w nich jedną z lamp solarnych, by obecność hodo-
wanych przez nas okazów flory była widoczna po zapadnię-
ciu ciemności. Na dekoracyjny charakter takiego oświetlenia 
wpływa również to, że wydobywa się ono najczęściej od 
dołu rośliny, przez co podkreślone zostaną kształty jej pnia, 
łodyg i liści. Co więcej – dzięki temu, że lampy solarne nie 
wytwarzają ciepła, można je umieścić blisko części zielonych 
roślin bez obaw o ich nadmierne rozgrzanie spowodowane 
kontaktem z oprawą. ⚫

Opracowanie: redakcja na podstawie materiałów 
prasowych Castorama
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Co można zrobić z niespełna dwume-
trowego odcinka drewnianej i dość 
masywnej belki z odzysku? Maleńką 
podwyższoną grządkę lub fragment 
obrzeża do wiejskiego ogródka. Moż-
na też zachować ją i wykorzystać jako 
bank materiału do realizacji różnych 
małych prac, jeśli drewno jest w do-
brym stanie, albo skompletować kil-
ka dodatkowych i skonstruować coś 
większego wewnątrz lub na zewnątrz 
– możliwości jest sporo. A co można 
zrobić z niespełna dwumetrowego od-
cinka belki z odzysku, kilku listewek, 
lampionu z pchlego targu i paru kutych 
elementów z kwadratowego pręta?

M 
ój przydomowy ogród ma już siedem lat. Posadzone w nim 
krzewy i drzewa stają się coraz wyższe, dzieląc przestrzeń 
działki na strefy i różne mniej lub bardziej tajemnicze zakątki. 

Powiększające się z roku na rok kępy zieleni w najrozmaitszych odcieniach 
zaczynają stanowić całkiem niezłe tło do wprowadzania w nie elementów 
użytkowych i dekoracyjnych czyniących ogród jeszcze bardziej atrakcyj-
nym. Myśląc o tym, szybko wpadłem na pomysł, który opiszę poniżej.

 Do realizacji projektu wykorzystałem drewniany słup z odzysku o prze-
kroju 10 x 10 cm i długości 200 cm, zamówione w składzie drewna deski 
grube na dwa i szerokie na dziesięć oraz czternaście centymetrów, a także 
rozmaitych przekrojów kantówki z litego świerku.

Grunt to dobre przygotowanie! Zanim zrobiłem cokolwiek ze zgroma-
dzonego materiału, zabezpieczyłem go impregnatem gruntującym, który 
rozprowadziłem po powierzchni drewna za pomocą pędzla. Produkt zabez-
pieczył je przed biokorozją, tj. przed grzybami pleśniowymi, domowymi, 
sinizną, a nawet przed drewnojadami. Bez obaw! Po użyciu tego specyfiku 
drewno będzie wyglądało tak, jakby nigdy nic na nim nie było, nie tworzy 
on bowiem powłoki i jest całkowicie bezbarwny. Po rozprowadzeniu go 
po powierzchni należy poczekać 24 godziny – to czas potrzebny na to, by 
impregnat wniknął w drewno i zaczął je w pełni chronić.

W tak zwanym międzyczasie postanowiłem przygotować elementy me-
talowe do wykorzystania w projekcie. Widoczna na zdjęciu ocynkowana 
podstawa pozwoli mi ustawić słup w pozycji pionowej, a po znalezieniu 
dla niego idealnego miejsca w ogrodzie przykręcić go do wylanej w grun-
cie betonowej płyty. Kula stanowić będzie szczyt słupa, zaś elementy  
z giętego pręta utrzymają sporych rozmiarów stary lampion ustrzelony 
na internetowej aukcji.

Wspomniany lampion wymagał oczyszczenia ze starej farby. Ta – na szczę-
ście – z większości powierzchni odpadała sama, więc procedura, choć 
czasochłonna, odbyła się bez większych problemów.

Farbę z blaszanych powierzchni udało mi się zdjąć za pomocą dłuta. By 
usunąć ją z miejsc, gdzie trzymała się wyjątkowo mocno, pozwoliłem sobie 
użyć zamiennie drobnego papieru ściernego, drucianej szczotki i opalarki.

Lampion oczyszczony! Praca zajęła mi jedno popołudnie. Realizację pro-
jektu odłożyłem na tym etapie do następnego dnia, czekając na gotowość 
impregnującego się drewna.

Po upływie wspomnianych 24 godzin zabrałem się do pracy. Na jeden  
z końców słupka nałożyłem ocynkowaną podstawę, by następnie obu-
dować słup do około jednej trzeciej jego wysokości. W tym celu wyko-
rzystałem dwie deski o przekroju 10 x 2 cm i dwie o przekroju 14 x 2 cm. 
Po jednej stronie desek, od wewnętrznej strony, zebrałem po 5 mm z ich 
grubości, by w tworzonej obudowie zmieścić grubość blachy, z której 
wykonano kotwę. Użyłem do tego ręcznej frezarki, ale mogłem zrobić to 
równie szybko za pomocą piłki i dłuta.

Kotwę przykręciłem do słupka wkrętami do drewna z płaskimi łbami 
i mogłem rozpocząć przymiarki z odfrezowanymi przed momentem 
deskami. Nie obyło się bez kilku poprawek, ale szczęśliwie udało mi się 
dopasować elementy!

ZROBIŁEM LATARNIĘ OGRODOWĄ!
TEKST I ZDJĘCIA PAWEŁ MACHOMET

Gdy widziałem już, że deski mające stworzyć obudowę podstawy ideal-
nie do siebie przylegają, chwyciłem je taśmowym ściskiem i połączyłem 
wkrętami ciesielskimi tak, by ich łby ukryły się nieco poniżej powierzchni 
drewna, by jakby zatopiły się w nim na kilka milimetrów – dzięki temu  
w jednym z kolejnych etapów pracy zamaskuję je, korzystając z wodood-
pornej masy szpachlowej.

Pierwsze koty za płoty – zrobiłem podstawę latarenki. Nie wspomniałem  
o tym, że deski tworzące dolną obudowę mają wkręty wprowadzone na kra-
wędziach, w grubości desek – żadna z nich nie została przykręcona bezpo-
średnio do słupa. Mówiąc krótko – zbudowałem rodzaj kołnierza dającego 
się nasunąć na pionowo stojący słup tak, by możliwe było uniesienie go do 
góry na czas montażu ukrytej pod spodem kotwy w docelowym miejscu.
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To, co czekało mnie teraz, przypominało nieco ubieranie choinki. Stojący sa-
modzielnie słup wymagał wprowadzenia kilku detali, dzięki którym miał szansę 
nabrać nieco vintage'owego charakteru. Pochwalę się wam, że na potrzeby reali-
zacji tego projektu po raz pierwszy w życiu samodzielnie frezowałem ozdobne 
listewki. Początki nie były łatwe, ale po kilku próbach szło mi nawet, nawet…

Idąc od dołu – deski tworzące obudowę podstawy ozdobiłem u ich szczytu 
ramką składającą się z odfrezowanej listwy o przekroju 2 x 4 cm, na którą 
nałożyłem drugą – z mniejszych listewek o przekroju 2 x 1 cm, frezowaną  
w ten sam sposób.

Wyżej, bo na poziomie około 2/3 wysokości słupka, przybiłem – tym razem 
z gotowej listewki znalezionej w pracowni – ramkę, która od razu rozbiła 
wizualnie jednolity, nieco nudny pion.

U szczytu słupka starałem się skomponować ozdobną czapę. Nie było to pro-
ste, dlatego zanim przystąpiłem do realizacji tego etapu, obejrzałem mnóstwo 
zdjęć przedstawiających zabytkowe słupki – króle schodów. Przyjrzałem się 
też królom, które przy schodach mam w domu. Pomogło mi to w ocenie 
proporcji i natężenia detalu w tworzonym właśnie elemencie. Każdy – moim 
zdaniem – dobry ruch „fastrygowałem”, czyli upinałem za pomocą takera  
z niedługimi zszywkami. Gdy wiedziałem już, że próbna kompozycja stanowi 
to, czego oczekiwałem, połączyłem jej części na stałe.

Wszystkie elementy z frezowanych listewek łączyłem ze sobą gwoździkami  
i wkrętami – tych drugich używałem wszędzie, gdzie się dało – to na wypadek, 
gdyby dany fragment wypaczył się, stojąc na zewnątrz. Siła wyginającego się 
drewna mogłaby wypchnąć gwoździki i poluzować moje układanki. Uznałem, 
że wkręty, których łby zamierzałem całkowicie zamaskować, będą pewniej 
niż gwoździe trzymały wszystko w całości.

Miejsca, w których zastosowałem wkręty, a także inne drobne ubytki i nie-
doskonałości, wypełniłem masą szpachlową do stosowania na zewnątrz. Ja 
znalazłem u siebie w pracowni akurat taki produkt (nie zwracając uwagi na 
jego kolor), ale alternatywą dla niego może być na przykład akryl elewacyjny 
lub inny – zwykły, odporny na warunki atmosferyczne.

Masę nakładałem palcami – tak pracuje mi się najwygodniej. Jeżeli nie chce-
cie lub nie lubicie aż tak bardzo brudzić sobie rąk, możecie wykorzystać 
do uzupełniania ubytków małe szpachelki malarskie dostępne w różnych 
kształtach w sklepach dla plastyków. Nadmiar szpachlówki usunąłem po jej 
wyschnięciu płótnem ściernym.

Frezowane i wypełnione masą listwy szlifowałem, zwijając płótno ścierne  
w rulonik odpowiadający swoją średnicą danemu miejscu – dotarłem dzięki 
temu do wklęsłych powierzchni drewnianych elementów.

Szczyt mojego słupka zwieńczyłem metalową, pustą wewnątrz kulą. Osadzi-
łem ją na dysku – czopie, czyli kawałeczku kołka przykręconego do czapy. Kulę 
przewierciłem u góry i chwyciłem dodatkowo gwoździem, którego koniec 
wbił się we wspomniany przed momentem czop.

Rozpoczynam malowanie! Do zabezpieczenia drewna wybrałem półmatową 
farbę renowacyjną do drewna na zewnątrz w kolorze białym. Jeszcze przed 
montażem szczytu pomalowałem (dwukrotnie) jego wnętrze, by utrudnić 
wilgoci i wodzie dotarcie do wielu tworzących go połączeń.

Lampion i elementy pręta pokryłem farbą do metalu w kolorze czarnym, 
którą – tak samo jak w przypadku białej farby zastosowanej do zabezpie-
czenia kuli – bardzo dokładnie wymieszałem.

Nieco szorstkie, surowe powierzchnie kutych części już przy nałożeniu 
pierwszej warstwy farby pokrywały się niemal idealnie na wybrany przeze 
mnie kolor. Pamiętajcie jednak, by nie dać się zwieść temu efektowi i za-
bezpieczyć metalowe elementy trzema lub nawet czterema warstwami 
produktu, by na długi czas ochronić je przed działaniem czynników 
zewnętrznych.

Pierwsze tej wiosny ciepłe dni bardzo pomogły mi w pracy. Świeżo malo-
wane metalowe elementy wystawiałem na zewnątrz. Delikatne podmuchy 
wiatru przyspieszyły nieco wysychanie nakładanych czarnych powłok.

Cały słup pomalowałem dwukrotnie wraz z umieszczonymi na nim de-
koracyjnymi ramkami. Wspomniane dwie warstwy pozwoliły mi uzyskać  
w pełni kryjącą białą powłokę. 

Czas na montaż. By odrobinę ułatwić sobie pracę, przykręciłem mój cał-
kiem ładny już słup do... podstawy wymontowanej kiedyś z podłogowej 
lampy, która obciążyła go na tyle, że mogłem bez obaw manewrować nim, 
malować, przybijać, przykręcać i przestawiać. 

Czapę z kulą przymocowałem do słupa cienkimi gwoździkami – wbiłem 
po dwa na każdym z boków.

Pomalowane na czarno elementy z pręta połączyłem skuwką z metalowej 
taśmy. Przewierciłem je też w miejscach, w których będą stykały się z drew-
nianym słupem. Widoczne na zdjęciu kółeczko posłuży mi do powieszenia 
i optycznego przedłużenia lampionu.

Kute elementy połączyłem z drewnem za pomocą wkrętów z sześcio-
kątnymi łbami i mogłem – nareszcie! – wprowadzić ostatnie poprawki. 
Pomalowałem skuwkę, łby wkrętów i drobne niedoskonałości, które wy-
chwyciłem, oglądając obiekt z każdej możliwej strony.

Kulę pomalowałem również na biało i również w półmacie farbą do 
metalu bezpośrednio na rdzę. Podobnie jak w przypadku drewnia-
nej części ozdobnego szczytu latarenki, zacząłem od zabezpieczenia 
wnętrza elementu. 

Pamiętajcie, by przed rozpoczęciem malowania dokładnie wymieszać 
farbę! Weźcie kawałeczek listewki, łyżkę czy patyk i poświęćcie kilka 
minut na to, by produkt, którego użyjecie, miał szansę w pełni zabez-
pieczyć wasze drewniane bądź metalowe elementy. 

Jeśli zdecydujecie się pomalować farbą gładkie metalowe powierzch-
nie, pierwsza warstwa nałożonej farby wyda wam się być może zbyt 
słabo kryjąca – nie zniechęcajcie się! Pierwsza warstwa farby to rodzaj 
gruntu, kolejna, nałożona na nią, pozwoli wam uzyskać zdecydowanie 
pełniejsze (albo i pełne!) krycie.

Po trzykrotnym pomalowaniu kuli dokończyłem malowanie drewnianej 
części szczytu słupka. Tak samo jak w przypadku wszystkich innych drew-
nianych elementów, rozprowadziłem po niej dwie warstwy białej farby.

GOTOWE!
Moja robocza podstawa umożliwiła mi nie tylko sprawną pracę, ale także 
przejście się z latarnią po całym ogrodzie w poszukiwaniu odpowiedniego 
miejsca do jej ulokowania na stałe. Myślę, że ustawię ją w długiej i wąskiej 
rabacie po lewej stronie tarasu, tak by rozświetlała – za dnia bielą, a wie-
czorami światłem świecy umieszczonej w lampionie – coraz bardziej gęstą 
i wysoką kępę zieleni. Będzie widoczna podczas wieczornych posiedzeń 
na zewnątrz. Kusi mnie, by uzupełnić słup o kolejny lampion umieszczony 
symetrycznie – po drugiej jego stronie. 

Zapomniałbym! Jeśli kiedykolwiek pomyślicie, by zainspirować się moim 
projektem, zostawiam wam listę materiałów i narzędzi, których użyłem 
do jego realizacji:
• słupek drewniany o wymiarach 10 x 10 x 200 cm,
• deski o przekrojach 10 x 2 oraz 14 x 2 cm, 
• kantówki o przekrojach 1 x 2 cm, 1 x 4 cm oraz 2 x 4 cm, 
• metalowa kotwa do osadzenia słupka,
• metalowa kula o średnicy 8 cm na szczyt słupka,
• blaszany lampion,
• elementy kute z pręta o przekroju kwadratowym,
• wkręty ciesielskie 3,5 x 40 mm,
• wkręty 6 x 70 z łbami sześciokątnymi i tych samych gabarytów z płaskim 
  łbem wkręcane kluczem imbusowym,
• cienkie gwoździki,
• skuwka ze stalowej taśmy,
• impregnat gruntujący,
• farba renowacyjna do drewna na zewnątrz – biały półmat,
• farba do metalu bezpośrednio na rdzę – biały i czarny półmat.

Ponadto:
• młotek,
• frezarka górnowrzecionowa (do wykonania ozdobnych listewek – możecie 
  kupić gotowe w sklepach budowlanych),
• piła, wyrzynarka lub ręczna piłka i skrzynka uciosowa (do przycinania  
  elementów do odpowiednich wymiarów),
• ściski stolarskie,
• pędzle do malowania farbami i do nakładania impregnatu,
• wodoodporna masa do zamaskowania wkrętów. ⚫

Więcej na blogu autora: RzucPanOkiem.pl
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Lucca Surface to nowocze-
sna wersja klasycznej wy-
ginanej lampki biurkowej  
z elastycznym silikono-
wym ramieniem w kolorze 
matowej czerni. Smukła 
forma dodaje jej lekkości 
i sprawia, że jest niezwykle praktyczna. Ma głęboko wpuszczaną 
diodę LED dającą mały poblask i jest dostępna w wykończeniu 
matowoczarnym, brązowym, matowoniklowanym i matowozłotym. 
Idealne rozwiązanie dla miłośników czytania w łóżku.
Cena: 1482 zł 
astrolighting.com

Podstawa i ramię lampy Edward 
Desk są wykonane z cynku i stali 
w matowoczarnym wykończeniu, 
natomiast solidnie zrobione po-
łączenia są matowozłote i subtel-
nie odbijają światło. Klosze lampy 
można personalizować i wybierać 
spośród wykończeń metalicznych 
i tekstylnych.
Cena: od 2024 zł
astrolighting.com

System magnetyczny AZzardo to niebagatelna propozycja oświe-
tleniowa. Producent w swojej ofercie umieścił gotowe zestawy, jak 
AZ4800-52M1031, ale istnieje możliwość stworzenia własnego kom-
pletu z szerokiej gamy elementów. To świetna propozycja dla osób 
ceniących sobie możliwość personalizacji.
Cena: 695 zł
azzardo.com.pl

Model AZ2701 Albero to energooszczędna lampa dająca ciepłobiałe 
światło, wykończona naturalnym drewnem. Jest doskonałą propozycją 
do kuchni. Charakteryzuje się minimalistycznym wzornictwem, a dzięki 
zastosowaniu wysokiej jakości materiałów doda uroku każdemu wnętrzu.
Cena: 1265 zł
azzardo.com.pl

Lampa ONETA hiszpańskiej marki Aromas 
del Campo zaprojektowana przez JF  
Sevilla to zmysłowe połączenie marmuru, 
stali i szkła.
Cena: 899 zł 
lumenart.pl 

Żyrandol NUNTUCET VI idealnie sprawdzi 
się we wnętrzach w stylu New York lub 
Hampton.
Cena: 1399 zł
nowodvorski.com

W DOBRYM ŚWIETLE

AZ4755 - JOHNNY DIGITAL LED RGBW WHITE

NA RYNKU
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Rośliny doniczkowe pozytywnie wpływają na 
domowy mikroklimat – pochłaniają dwutlenek 
węgla (oddając jednocześnie tlen) i regulują po-
ziom wilgotności powietrza. Niektóre odmiany 
mają nawet zdolność filtrowania zanieczyszczeń. 
Rośliny doniczkowe to jednocześnie uniwersalne, 
ponadczasowe ozdoby. Sprawdź, jak dopasować 
je do stylu wnętrza! 

JAK DOBRAĆ ROŚLINY 
DO STYLU WNĘTRZA?

KWIATY JAKO ISTOTNY ELEMENT ARANŻACJI WNĘTRZ
Kiedyś prawdziwą królową kwiatów doniczkowych w domach była pa-
protka. Mogliśmy ją spotkać nie tylko w mieszkaniach, ale i szkołach,  
a także urzędach. Dzisiaj te rośliny przeżywają swój renesans. Od kilku 
sezonów są must have najmodniejszych aranżacji – zarówno te w do-
niczkach, jak i w formie printów na tapetach, grafikach i tekstyliach. Tak 
jest chociażby z monsterą, bez której trudno wyobrazić sobie styl urban 
jungle. Jakie inne rośliny sprawdzą się we wnętrzach? 

KWIATY DONICZKOWE W DOMU
Rośliny umieszczone w designerskich doniczkach, na parapetach i kwiet-
nikach – wszystkie podkreślą styl wnętrza, a jednocześnie nadadzą mu 
przytulny charakter. Co ważne, w zależności od gatunku będą pasować 
nie tylko do klasycznych aranżacji. Równie dobrze sprawdzą się w bardzo 
nowoczesnej, czy wręcz ascetycznej stylistyce.

ROŚLINY W MINIMALISTYCZNYCH WNĘTRZACH
W nowoczesnym, minimalistycznym wnętrzu wystarczy pojedyncza, ale 
wyrazista roślina, np. palma o dużych liściach, monumentalna dracena, 

rozłożysta monstera dziurawa lub fikus w stylu bonsai. Im bardziej orygi-
nalny i przykuwający uwagę kształt, tym lepiej. To samo dotyczy doniczki 
– do nowoczesnych aranżacji pasować będą przede wszystkim osłonki  
o geometrycznych formach i rzucających się w oczy kolorach.

W tego typu wnętrzach sprawdzą się również tak zwane ogrody w szkle. 
Takie dekoracje występują w dwóch rodzajach:
• rośliny zamknięte w szczelnych szklanych pojemnikach, będące samo-
wystarczalnym ekosystemem, niewymagającym zazwyczaj ingerencji 
człowieka (w tym także podlewania!);
• rośliny umieszczone w otwartych szklanych naczyniach, uprawiane  
i pielęgnowane jak każda inna roślina doniczkowa.

KWIATY DO POKOJU W STYLU SKANDYNAWSKIM
Roślinami doniczkowymi warto urozmaicić także funkcjonalne wnętrze  
w stylu skandynawskim. Żywe, zielone akcenty będą doskonale pasować 
do stylistyki znanej z Danii czy ze Szwecji chociażby dlatego, że skandynaw-
ski design wiele inspiracji czerpie wprost z przyrody, sięgając po naturalne 
materiały, takie jak drewno, kamień czy len.
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We wnętrzach urządzonych w stylu skandynawskim doskonale sprawdzą 
się delikatne storczyki, ustawione na komodzie, parapecie czy stoliku 
kawowym. Często pojawiają się nawet w aranżacjach łazienki lub kuchni. 
Należy jednak pamiętać, by zapewnić im odpowiednie warunki: dość 
wysoką temperaturę powietrza i dobrze nasłonecznione stanowisko. 
Nie można oczywiście zapominać o regularnym podlewaniu. Odrobina 
wysiłku zostanie wynagrodzona, gdy storczyk pięknie zakwitnie. Do skan-
dynawskiego designu pasują również rośliny o dekoracyjnych liściach, 
umieszczone w szklanych pojemnikach z wodą. Będą stanowić minima-
listyczną, ale efektowną dekorację, która ożywi każde proste wnętrze.

ROŚLINY I STYL RUSTYKALNY
Kwiaty i rośliny doniczkowe będą również doskonałym dopełnieniem 
wnętrz w stylu rustykalnym, nawiązujących wyglądem do tradycyjnych 
drewnianych chat. Szlachetny rysunek słojów i inne naturalne elementy, 
jakie wykorzystywane są w tego typu aranżacjach, pięknie komponują 
się zwłaszcza ze „swojskimi” odmianami roślin, które uprawiane są w do-
mach od lat. Mowa chociażby o paprociach i cyklamenach. W rustykalnej 

przestrzeni dobrze będą się prezentować także rośliny kwitnące, takie jak 
begonie i hortensje. Co ważne, nie tylko w doniczce, ale i w formie ciętej, 
eksponowane w klasycznym, ceramicznym wazonie. Komody i parapety 
udekoruj natomiast dużą liczbą roślin w glinianych, rattanowych lub 
drewnianych donicach, a twoje mieszkanie w centrum miasta zacznie 
przypominać przytulny domek na wsi.

LAWENDA W STYLU PROWANSALSKIM
Roślin nie może zabraknąć również w romantycznych wnętrzach in-
spirowanych stylem prowansalskim. Co ważne, powinny się pojawić 
nie tylko w formie wzorów na tapetach czy tapicerkach. Jakie odmiany 
sprawdzą się najlepiej? Doskonała będzie lawenda, która uchodzi wręcz 
za symbol tej stylistyki, jako że obficie porasta pola w słonecznej Pro-
wansji i jak żadna inna roślina kojarzy się z wakacjami spędzonymi w tym 
regionie. Pamiętaj, że lawenda lubi ciepło, systematyczne podlewanie  
i żyzne podłoże. Jeśli zapewnisz jej odpowiednie warunki, może kwitnąć 
nawet przez cały rok. Najpiękniej będzie się prezentować w doniczce 
z postarzanej ceramiki.
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JAKIE ROŚLINY DO WNĘTRZA W STYLU KOLONIALNYM?
Styl kolonialny lubi naturalne, stylizowane na egzotyczne, dodatki. Dlatego 
w tego typu wnętrzach wręcz nie może zabraknąć roślin. W mieszkaniach 
urządzonych w tym stylu powinny się znaleźć kwiaty doniczkowe o dużych, 
rozłożystych liściach. Świetnie będą się prezentować monstery, palmy, 
filodendrony czy wysokie kaktusy. Co ważne, powinny zostać posadzone 
w doniczkach dopasowanych do wystroju wnętrza.

KWIATY W KAŻDYM POMIESZCZENIU
W różnych wnętrzach dobrze będą wyglądać różne gatunki roślin. Zanim 
podejmiesz decyzję, zwróć uwagę na to, jakie funkcje pełnią niektóre 
kwiaty doniczkowe i dobierz je tak, by stanowiły nie tylko dekorację, ale  
i funkcjonalny dodatek.

• Kwiaty do salonu
W pokoju dziennym najlepiej postawić na rośliny oczyszczające powietrze, 
które będą walczyć nie tylko z zanieczyszczeniami, ale i dymem tyto-
niowym. Większość tego typu gatunków dodatkowo nawilży powietrze. 
Świetne będą draceny, skrzydłokwiaty i anturium.

• Rośliny do sypialni
Tam najlepiej sprawdzą się te z gatunków, które nocą oddają do atmosfery 
dużo tlenu. Ułatwią ci zasypianie, a tym samym poprawią twoje samopo-
czucie. Rośliny idealne do sypialni to paprotki, figowce i zielistki.
• Kwiaty doniczkowe do kuchni
W kuchni zdecyduj się na aromatyczne zioła, które będą nie tylko deko-
rować wnętrze, ale i otaczać je przyjemnym zapachem. Co najważniejsze, 
będą mogły posłużyć również jako przyprawy. Postaw więc na doniczki  
z bazylią, szałwią, rozmarynem lub miętą.
• Rośliny w łazience
W łazienkach odnajdą się rośliny, które lubią dużo wilgoci i nie potrzebują 
wiele słońca. Doskonałe będą więc bluszcze, paprocie czy sitowie. Odnajdą 
się też rośliny egzotyczne, takie jak fiołki afrykańskie i palmy.

BY ROŚLINY DOBRZE ROSŁY – WŁAŚCIWE MIEJSCE 
I DONICE
Zwykle rośliny doniczkowe kojarzą ci się jedynie z ozdobą parapetów? Za-
miast ustawiać je przy oknie lub na podłodze, zdecyduj się na powracające 
ostatnimi czasy do łask i modne kwietniki. Na tych bardziej rozłożystych 

możesz umieszczać nie tylko kwiaty, ale i inne dekoracje, ta-
kie jak ceramiczne figurki, muszelki czy kamienie. Kwiaty będę 
równie dobrze się prezentować na stolikach, ławach, a nawet 
regałach. Mogą występować solo lub w większych grupach, 
tworząc malownicze, żywe kompozycje. Jakie rośliny donicz-
kowe najlepiej pasują do kwietników? Świetnie będą wyglądać 
wszystkie kwiaty o delikatnych liściach, chociażby bluszcze, 
geranium, pelargonie czy wspomniane już paprocie. Wysokim 
kwiatom dodaj towarzystwo i dosadź w ich donicach zwisające 
rośliny o drobnych listkach.

Dobór kwiatów do stylistyki wnętrza to nie wszystko. Po pierw-
sze musisz określić miejsce, w których chciałbyś je ulokować  
i sprawdzić, jak wpłynie ono na konkretny gatunek roślin. Nie 
wszystkie lubią bowiem dużą ilość światła, a tym samym nie 
będą dobrze rosnąć na parapecie. Inne z kolei nie poradzą sobie 
w ciemnych przestrzeniach, dlatego nie sprawdzą się w formie 
dekoracji przedpokoju czy łazienki.
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z dekoracyjnego potencjału świeżych 
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Równie istotny jest właściwy dobór donicy, a konkretnie jej kształtu i wiel-
kości. Powinieneś dopasować ją do potrzeb rośliny. Warto dowiedzieć się, 
jak wysoka urośnie, jak duży system korzeniowy zbuduje na przestrzeni 
miesięcy i lat, a wreszcie – czy rozrośnie się również na boki. Jeśli weźmiemy 
pod uwagę te wszystkie aspekty, z pewnością będziemy się cieszyć pięk-
nymi zielonymi wnętrzami.

Jeśli nie masz w sobie ducha ogrodnika lub brakuje ci czasu, wybierz te 
rośliny, które nie wymagają zbytniej pielęgnacji. Możesz postawić na już 
w pełni ukształtowaną roślinę lub kupić nasiona i spróbować wyhodować 
coś samodzielnie od zera. Wszystko tak naprawdę zależy od ciebie. Jedno 
jest pewne – rośliny w doniczkach to świetny pomysł na zaaranżowanie 
przestrzeni w nowoczesnym mieszkaniu lub domu. Ma nie tylko wartość 
estetyczną (donice sprzedawane są w najróżniejszych wzorach i kolorach,  
a liście mogą mieć najróżniejsze kształty), ale może również poprawić jakość 
powietrza w twojej prywatnej przestrzeni. ⚫ 

Opracowanie: redakcja na podstawie materiałów prasowych
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Przytulny apartament w centrum stolicy jest miejskim azy-
lem właścicieli, którzy na co dzień mieszkają pod Warszawą. 
Chcieli mieć swoje miejsce na wypadek, gdyby sprawy zawo-
dowe zatrzymały ich na dłużej w mieście, a także możliwość 
noclegu po wizycie w teatrze czy spotkaniu z przyjaciółmi. 
Architektem trzymającym pieczę nad projektem była Gabriela 
Radwanowska z zespołu studia Magdaleny Miśkiewicz.

PROJEKT WNĘTRZ MIŚKIEWICZ DESIGN, ARCHITEKTURA WNĘTRZ
ZDJĘCIA ŁUKASZ ZANDECKI
OPRACOWANIE REDAKCJA

MIEJSKA PRZYSTAŃ
PREZENTUJEMY
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Z 

apytani o oczekiwania co do projektu wnętrz, właści-
ciele jednogłośnie oświadczyli: „żeby chciało się przy-
jeżdżać”. Miało być przytulnie i domowo. Biorąc pod 

uwagę sugestie inwestorów, architektka stworzyła przyjazną 
do życia przestrzeń w stylu współczesnym. Proste formy, 
naturalne materiały utrzymane w kolorach ziemi i optymalne 
wykorzystanie przestrzeni dało pożądany efekt. Apartament 
składa się z salonu z aneksem kuchennym, łazienki, sypialni 
i pokoju dzieci. Ze względu na ograniczenia powierzchni 
wykorzystano maksymalnie każdy centymetr. 

PREZENTUJEMY
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GRA SALONOWA
Od wejścia prowadzi korytarz płynnie przecho-
dzący w kuchnię, która otwiera się na salon. Wzrok 
przykuwa ściana obłożona okładziną z forniru, na-
wiązująca odcieniem do górnych frontów kuchen-
nej zabudowy. Tuż przy niej stanął stół jadalniany 
z krzesłami w stylu lat 60. Cienkie, czarne, ukośne 
nóżki nadają meblom lekkość i idealnie korespon-
dują z sąsiadującym ażurowym regałem z metalu, 
który stanowi oryginalne przepierzenie pomię-
dzy kuchnią a salonem. Za nim ukrywa się sofa. 
Miękka, niesamowicie wygodna, jest ulubionym 
miejscem właścicieli, którzy chętnie spędzają tu 
wolny czas po pracy. Ścianę za kanapą zdobi ryflo-
wana tapeta w odcieniach chłodnego beżu. Udało 
się też w przestrzeń między nimi wkomponować 
podręczną półkę na książki, na której zadomowił 
się sympatyczny jamnik. Ważną rolę w projekcie 
odgrywa także oświetlenie. Różne rodzaje lamp  
i punktów świetlnych tworzą nastrojowe iluminacje. 

NA DOBRY SEN
Sypialnia znajduje się za lustrzanymi drzwiami. Utrzy-
mana w odcieniach bieli i jasnego drewna z delikatnymi 
akcentem pudrowego różu, jest przyjemnym miejscem 
wypoczynku. Specjalnie zaprojektowana zabudowa oka-
lająca łóżko mieści w sobie pojemne szafki i schowki. 
Ryflowania, w tym wypadku na frontach, są znakiem 
charakterystycznym tego apartamentu. Pojawiły się rów-
nież na tapecie w salonie i w łazience. 

Pokój dzieci jest zarazem miejscem do spania, jak i gabi-
netem. Dwa zestawione ze sobą łóżka, nad którymi roz-
pościera się cały świat, sąsiadują z zabudową meblową, 
w której ukryta jest szafa i biurko. Młodzież może po 
szkole przyjść i od razu odrobić lekcje, zanim wszyscy 
razem pojadą do domu pod miastem.
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CODZIENNA ODNOWA
Minimalizm i proste formy widoczne są również w łazience. Czarny gres 
przypominający marmur został zestawiony z drewnopodobną płytką  
o ryflowanej teksturze, znanej już z sypialni. Taki sam wzór ma szafka 
pod umywalką. Czarna armatura dodaje wnętrzu elegancji i charakteru. 
Podobnie jak w salonie, architektka zastosowała tu wiele różnych punk-
tów świetlnych, które można dowolnie komponować ze sobą, tworząc 
uroczy klimat do kąpieli. ⚫

MEBLE
i OŚWIETLENIE NOWOCZESNE   DESIGNERSKIE

INFO@CUSTOMFORM.PL WWW CUSTOMFORM.CO
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Borówka, zwana też borówką amerykańską albo 
borówką wysoką, to owoc, w którego produkcji  
i eksporcie Polska stała się w ostatnich latach po-
tentatem nie tylko na skalę europejską, lecz również 
światową. Coraz większa popularność tego owocu 
i szybko rosnący nań popyt nie są jednak dziełem 
przypadku. Biorą się przede wszystkim stąd, że bo-
rówki są zaliczane przez dietetyków i lekarzy do tzw. 
kategorii superżywności (superfood) – z uwagi na 
wyjątkowe walory odżywcze i zdrowotne. 

DLACZEGO BORÓWKI SĄ 
ULUBIONYM OWOCEM DIETETYKÓW?

DLACZEGO WARTO JEŚĆ BORÓWKI? 
– Borówki solidnie „zapracowały” na miano superowocu. Są nieocenione 
w zapobieganiu miażdżycy, cukrzycy, otyłości czy zespołowi metabolicz-
nemu. Spowalniają procesy starzenia się komórek, w tym mózgowych, 
neutralizują wolne rodniki i chronią struktury DNA. Są produktem nisko-
energetycznym o wysokiej gęstości odżywczej, bogatym w aktywne 
związki o działaniu prozdrowotnym, wielokrotnie wykazanym w ba-
daniach naukowych – podsumowuje dr Justyna Bylinowska, dietetyk  
i redaktor naczelna portalu Dietetycy.org.pl.

Wyjątkowe walory żywieniowe i zdrowotne borówek potwierdzają liczne 
badania naukowe, a także publikacje i rekomendacje wielu uznanych 
instytucji zajmujących się żywieniem i zdrowiem publicznym z całego 
świata. Borówki, bogate w prozdrowotne związki roślinne, dobrze dzia-
łają na pracę mózgu i serca, a także na wzrok. Są doskonałym źródłem 
wielu niezbędnych składników odżywczych, takich jak witaminy C i K 
czy mangan, a także błonnika pokarmowego. Jednocześnie obfitują  

w fitozwiązki, np. flawonoidy, dzięki którym owoce te wykazują działanie 
przeciwutleniające i przeciwzapalne. Badania sugerują również, że związki 
znajdujące się w borówkach mogą opóźniać skutki demencji naczyniowej 
i choroby Alzheimera.

Głęboki niebieski odcień borówek pochodzi od antocyjanów, czyli zawar-
tych w tych owocach przeciwutleniaczy, które nie tylko pomagają chronić 
organizm przed chorobami serca i rakiem, lecz także potrafią zmniejszać 
stany zapalne i wzmacniać funkcjonowanie układu immunologicznego. 
Antyoksydanty (przeciwutleniacze) to cząsteczki, które chronią komórki 
organizmu przed szkodliwymi wolnymi rodnikami. Wolne rodniki pocho-
dzą ze źródeł zewnętrznych, takich jak np. dym papierosowy czy alkohol, 
lecz są także wytwarzane naturalnie w organizmie w procesie metaboli-
zmu. Nadmiar wolnych rodników w organizmie może powodować tzw. 
stres oksydacyjny, który skutkuje m.in. uszkodzeniami komórek, co z kolei 
może prowadzić do rozwoju chorób związanych z wiekiem, takich jak np. 
nowotwory, cukrzyca typu 2 czy choroby serca.
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CUDZE CHWALICIE… CZYLI JEDZMY 
POLSKIE SEZONOWE SUPEROWOCE!
Nie bez powodu walory borówek są promo-
wane przez specjalistów ds. żywienia i zdrowia 
także w Polsce, podobnie zresztą jak w całej 
Unii Europejskiej. W naszym kraju do jedzenia 
borówek i innych owoców jagodowych od lat 
namawiają konsumentów nie tylko dietetycy  
i przedstawiciele resortu rolnictwa, lecz także 
m.in. naukowcy z Narodowego Centrum Edu-
kacji Żywieniowej (NCEŻ), a nawet Główny In-
spektorat Sanitarny. 

Warto w tym kontekście wspomnieć jeszcze  
o tym, jak wypowiada się o borówkach The 
European Food Information Council (EUFIC), 
czyli organizacja, której główną misją jest prze-
kładanie „twardych” dowodów naukowych na 
informacje zrozumiałe dla przeciętnego konsu-
menta oraz ich upowszechnianie – z korzyścią 
dla zdrowia publicznego. Otóż EUFIC przeko-
nuje, że borówki można bez cienia przesady 
zaliczyć do kategorii superfood, z uwagi na 
siłę dowodów naukowych przemawiających za 
walorami zdrowotnymi tych owoców. 

BEZA PAVLOVA Z KREMEM BUDYNIOWYM 

Składniki:
5 białek jaj 
1 szczypta soli 
250 g drobnego cukru 
1 łyżeczka skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej 
1 łyżeczka soku z cytryny 
1 opakowanie budyniu o smaku śmietankowym  
350 ml mleka 
200 g masła (w temperaturze pokojowej) 
1 opakowanie cukru wanilinowego lub laska wanilii 
garść owoców do dekoracji: borówki, maliny, kiwi 
kilka listków mięty 

Przygotowanie:
1. Nagrzej piekarnik do 180 stopni. Przygotuj blachę z papierem 
do pieczenia, na którym narysuj koło o średnicy 20 cm.
2. Umieść białka w dużej szklanej misce, dodaj szczyptę soli  
i miksuj na średnich obrotach, aż białka będą ubite na sztywno 
(nie mogą spływać po ściankach miski). Następnie dodawaj 
stopniowo cukier (po łyżce), cały czas mieszając, nie zwiększając 
prędkości obrotów. Ubijaj białka z cukrem tak długo, aż piana 
będzie sztywna, a kolor białoperłowy. Na koniec dodaj skrobię 
i sok z cytryny i mieszaj jeszcze przez minutę. Wyłóż masę na 

narysowane na papierze koło, możesz ją uformować lub pozostawić 
w artystycznym nieładzie. 
3. Wstaw blachę do piekarnika i po 5 minutach zmniejsz temperaturę 
do 130 stopni i piecz przez 110 minut. Po tym czasie wyłącz piekarnik 
i zostaw tam bezę na kilka godzin do wysuszenia. 
4. W rondelku zagotuj 200 ml mleka. W pozostałej ilości mleka roz-
mieszaj budyń z cukrem, dodaj do gotującego się mleka, dokładnie 
wymieszaj. Odstaw do wystygnięcia, przykrywając budyń folią (aby 
uniknąć kożucha). Gdy będzie miał temperaturę pokojową, połącz 
go z masłem, miksując na wolnych obrotach. Gdy krem będzie miał 
jednolitą konsystencję, wstaw go do lodówki na co najmniej godzinę. 
5. Wysuszoną bezę udekoruj kremem, owocami i listkami mięty. 
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BORÓWKI NIE TYLKO LATEM
Sezon na borówki trwa krótko, dlatego 
w letnich miesiącach warto maksymalnie 
go wykorzystać. Borówka świetnie sprawdzi 
się na surowo jako dekoracja czy uzupełnienie 
deserów i ciast (bezy, drożdżówki, serniki, tiramisu). 
Owoc znakomicie komponuje się również z kremami, 
którymi przekładane są słodkości domowej roboty. Nadaje 
lekkość i świeżość, której często brakuje deserom.  Można kupić więcej owoców  
w sezonie, zamrozić lub przygotować z nich przetwory na zimę. Dżem czy konfitura 
będą dobrze pasować jako dodatek do lodów i ciast, a także mięsnych sosów. Będą 
przypominać letnie smaki w mroźne wieczory, kiedy do lata jeszcze daleko. ⚫

Opracowanie: redakcja na podstawie materiałów prasowych
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Urządzając łazienkę, poza określeniem stylu aranżacji, wyborem mebli i urzą-
dzeń sanitarnych, powinniśmy zadbać o właściwy dobór armatury łazien-
kowej. Najistotniejsze funkcje w urządzeniach łazienkowych spełniają takie 
elementy armatury, jak: baterie, w tym ich głowice, wylewki, perlatory czy 
uszczelki. Warto już na etapie zakupów i wyposażania łazienki zapoznać się 
z nowościami technologicznymi, ofertą rynkową i istotnymi cechami różnych 
rozwiązań. Od armatury i jej cech zależeć będzie trwałość, wygoda i jakość 
użytkowania urządzeń łazienkowych.

WYBIERAMY 
ARMATURĘ ŁAZIENKOWĄ

RODZAJE ARMATURY W ZALEŻNOŚCI OD 
SPOSOBU MONTAŻU
Dopływ wody do urządzeń sanitarnych łazienki odbywa się poprzez za-
montowanie odpowiednich baterii. Można to zrobić na kilka sposobów.

Ścienne – montowanie baterii urządzenia sanitarnego (umywalki, wanny, 
bidetu lub natrysku) następuje bezpośrednio do instalacji wodnej, np. nad 
umywalką lub nad wanną. Warto stosować je zwłaszcza wówczas, gdy 
rury instalacji wodnych wyprowadzone są powyżej poziomu, na którym 
znajduje się urządzenie łazienkowe. Najlepiej montować baterie jeszcze 
przed ostatecznym wykończeniem ścian.

Baterie umieszczane na ścianie mogą być natynkowe lub podtynkowe.
• Baterie natynkowe – to rozwiązanie dość standardowe; są one umiesz-
czane na zewnątrz otynkowanej już ściany. Za wadę można uznać to, że 
po ich zamontowaniu widoczne pozostają pewne elementy instalacyjne, 
co nie zawsze wygląda estetycznie. Jest to jednak rozwiązanie proste, wy-
godne i przyjazne, zwłaszcza w przypadku awarii lub potrzeby wymiany.

• Baterie podtynkowe – mechanizm sterujący wypływem wody mon-
towany jest w głębi ściany. Na zewnątrz widoczna jest jedynie dźwignia 
baterii, przełącznik i wylewka. Decyzję o zastosowaniu tego typu baterii 
należy podjąć już na wczesnym etapie budowy lub remontu. Niezbędne 
będzie kucie bruzd (o głębokości ok. 10 cm), które potem będą wyma-
gały zamaskowania wykończeniem (np. kafelkami). Może wystąpić też po-
trzeba zastosowania stelaża mocującego układ podtynkowych elementów, 
zwłaszcza przy montażu systemu dysz do hydromasażu. Zwykle prace te 
zlecane są hydraulikowi. Główne zalety wynikające z zastosowania baterii 
podtynkowych to większa estetyka i oszczędność miejsca, która jest istotna 
zwłaszcza w małych łazienkach.

Sztorcowe – to baterie stojące, umieszczane w pionie. Mogą być moco-
wane np. na blacie, obrzeżach umywalki, na kołnierzu wanny lub jej obudo-
wie albo nawet w podłodze. Baterie sztorcowe warto zastosować zwłaszcza 
wtedy, gdy rury instalacji wodnej wychodzą poniżej poziomu montowa-
nego urządzenia łazienkowego. Ich zaletą jest duża estetyka, nowoczesny 
wygląd, a wadą możliwość rozchwiania i powstawania nieszczelności. FO
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Łazienkowy sprzęt sanitarny może występować jako jednolity lub też  
z fabrycznie wyciętymi otworami. Urządzenia bez otworów przeznaczone 
są do współpracy z bateriami ściennymi, natomiast przy bateriach mon-
towanych pionowo (sztorcowych) umywalki, wanny czy bidety powinny 
posiadać otwór. Bywa, że jest on tylko jeden, ale z możliwością wybicia 
drugiego czy trzeciego. Są także modele z fabrycznie tworzonymi pię-
cioma otworami do baterii specjalnych.

RODZAJE ARMATURY W ZALEŻNOŚCI OD FUNKCJI
Umywalkowa
Tutaj znajdziemy baterie jednouchwytowe (jednootworowe) z tzw. 
mieszaczem wody ciepłej i zimnej lub tradycyjne, z dwoma kurkami 
(dwu- lub trzyotworowe), dozujące oddzielnie zimną i ciepłą wodę. To 
pierwsze rozwiązanie będzie pasowało bardziej do nowoczesnych aran-
żacji, drugie do klasycznych, retro czy art déco. Zastosowanie rozwiązania 

jednouchwytowego i mieszacza zimnej i ciepłej wody jest nie tylko 
wygodne, ale też ogranicza zużycie wody do około 30%.

Rozmiar baterii powinniśmy dobrać do wielkości planowanej umy-
walki – do dużych zaleca się stosowanie baterii z wysokim korpusem 
i długą wylewką, a do umywalek małych – niskie korpusy i krótkie 
wylewki. Niedopasowanie może powodować rozpryskiwanie się wody 
i dysfunkcjonalność. Wylewki umywalkowe mają na tyle zróżnicowane 
kształty, rozmiary, kąty nachylenia, że pozwolą nam na swobodne do-
pasowanie ich do wielkości i kształtu wybranej umywalki. Dostępne 
są także modele z wyciąganą wylewką lub z dodatkową rączką natry-
skową. Umywalki mogą być też wyposażone w automatyczny korek, 
który jest uruchamiany specjalną dźwignią z główką umiejscowioną  
z tyłu baterii. Dzięki niemu, żeby wypuścić zużytą wodę z umywalki, 
nie musimy zanurzać w niej rąk.

CZY WIESZ, ŻE...
Odległość między dnem umywalki a końcem 
wylewki powinna wynosić minimum 15 cm, 
żeby można było wykonać w niej najprostsze 
czynności, np. umyć ręce.
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Bidetowa
Baterie i pozostała armatura bidetowa są bardzo podobne do 
umywalkowych. Odróżnia je głównie to, że mają perlator umo-
cowany na przegubie, dzięki czemu da się łatwo i w dowolnym 
kierunku ustawić strumień wody. Bidety wraz z dopasowaną 
armaturą zwykle oferowane są w seriach i na ogół nie należą 
do tanich.

Wannowa i prysznicowa
Armatura wannowa i prysznicowa mogą występować łącznie 
lub stanowić odrębne systemy. Podczas zakupu warto zwrócić 
uwagę na to, aby oba rodzaje armatury były wyposażone w:
•  termostat pozwalający na utrzymanie odpowiedniej tempe-
ratury wody niezależnie od jej skoków ciśnienia;
•  blokadę bezpieczeństwa ograniczającą temperaturę wody 
(np. do 38 stopni Celsjusza) i przeciwdziałającą oparzeniom; jest 
to szczególnie ważne, gdy w domu są dzieci, osoby starsze lub 
niepełnosprawne;
•  nowoczesną głowicę;
•  ogranicznik mocy wody wbudowany w głowicę, umożliwiający 
regulację strumienia;
•  reduktor szumów przepływającej przez baterię wody.
Baterię wannową możemy podłączyć do całego systemu natry-
skowego z kolumną i górną głowicą natryskową albo do nieco 
skromniejszego zestawu prysznicowego.

PORADA EKSPERTA
Przy montażu ściennym baterie montuje się bezpo-
średnio do przyłączy ciepłej i zimnej wody. Problemy 
może stwarzać rozstaw przyłączy, który standardowo 
powinien wynosić 15 cm – często spotykane są jed-
nak odchylenia, nawet do 2 cm. Warto tę odległość 
dokładnie sprawdzić.
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W wielu oferowanych systemach lub zestawach natryskowych dostępne 
są różne dodatkowe funkcje. Będziemy mieli możliwość regulowania 
typu i natężenia strumienia. Możemy uzyskać np. strumień deszczowy, 
strumienie hydromasażu (odpowiednio kierowane wbudowanymi wirni-
kami), strumień miękki, mgiełkowy lub mieszany. Warto zwrócić uwagę na 
łatwość przestawiania, sterowania elementami systemu lub uzyskiwania 
ustawień pośrednich.

Zarówno górne głowice prysznicowe, jak i rączki natryskowe różnią się 
między sobą wielkością, sposobem wykończenia oraz kształtem.

Baterie łazienkowe (z kurkami lub jednouchwytowe) wyposażone są  
w głowice. Dobrej jakości głowice to modele ceramiczne. Są one trwałe, 
zapewniają szybszą regulację strumienia i większą szczelność niż tańsze, 
ale znacznie gorsze głowice uszczelkowe. Istotne jest także wyposażenie 
armatury w perlatory, czyli sitka napowietrzające strumień, a przez to 
także ograniczające zużycie wody nawet do 60%.

WYBÓR EKOLOGICZNEJ I WYDAJNEJ ARMATURY
Warto wybierać armaturę, która będzie sprzyjać oszczędności wody i ener-
gii, stąd godne uwagi są takie elementy, jak:
•  nowoczesne perlatory, czyli moduły napowietrzające strumień wody, 
dzięki którym baterie zużywają nie więcej niż 5 l wody na minutę;
•  armatura z ogranicznikiem przepływu, zwłaszcza gdy ciśnienie wody  
w naszych instalacjach bywa zbyt wysokie (ponad 3 bary);
•  reduktory ciśnienia, np. przy natrysku, wygodne w napełnianiu wanny;
•  tzw. głowice ECO przy umywalkach, które otwierają jedynie wylot zimnej 
wody, tej najczęściej używanej; jeśli potrzeba nam wody ciepłej, wystarczy 
przesunąć dźwignię w bok – tym sposobem nie uruchamia się niepotrzeb-
nie ciepłej wody, a oszczędzanie następuje automatycznie;
•  baterie jednouchwytowe z mieszaczem;
•  termostaty;
•  możliwość dotykowego uruchamiania strumienia wody, które jak dotąd 
częściej stosowane było w sferze publicznej – nadaje się jednak także do 
zastosowania w domu;

•  systemy ułatwiające utrzymanie czystości, które umożliwiają ogra-
niczanie zużycia chemii gospodarczej;
•  specjalna powłoka armatury odporna na pozostawianie na niej 
odcisków palców – zmniejsza to potrzebę czyszczenia i zmywania 
elementów.

MATERIAŁY I WYKOŃCZENIA 
Najczęściej stosowanym materiałem na główne elementy armatury 
łazienkowej (czyli korpusy i wylewki) jest mosiądz. Odlewy z mosiądzu 
są trwałe (nawet ze 100 letnią gwarancją), choć zależy to od jakości 
stopu, którego skład bywa mocno zróżnicowany. Mosiądz okaże się 
materiałem tym lepszym, im więcej będzie zawierał w swoim składzie 
miedzi. Na etykiecie warto ten skład sprawdzić.

Najchętniej wybieranym materiałem na głowice odpowiedzialne za 
regulację przepływu wody pozostaje wciąż ceramika, na którą udzie-
lana jest zwykle mniej więcej 5-letnia gwarancja. 
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Słuchawki prysznicowe zazwyczaj są wykonywane z odpornych tworzyw 
sztucznych lub mosiądzu. Te ostatnie mogą jednak okazać się zbyt ciężkie, 
powodować rysy i uszkodzenia powłok wanny czy brodzika. Mają też 
ograniczone funkcje i mogą nazbyt się nagrzewać.

Wykończenie elementów armatury – bywa wykonywane poprzez tworze-
nie na zewnątrz warstwy chromowanej, satynowanej ze stali szczotkowanej 
(tzw. inox) albo też barwnej powłoki w kolorze złotym, białym, szarym lub 
czarnym. Możliwy jest wybór w zależności od naszych preferencji. 

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA
Warto pamiętać, że do armatury nie powinniśmy stosować środków 
czyszczących z zawartością alkoholu, wybielaczy, kwasów czy związ-
ków chloru. Substancje te mogą powodować matowienie, wytrawianie 
lub ściemnianie powierzchni. Do armatury nie zaleca się także używać 
szorstkich szczotek, szmatek, gąbek lub środków z substancjami ściernymi, 
żeby nie powodować zarysowań.

Zabrudzenia i osady z armatury powinniśmy usuwać systematycznie, ale 
delikatnymi środkami, np. wodą z mydłem, roztworem płynu do naczyń 
lub wody z octem w stosunku 1:1. Używamy w tym celu miękkich szmatek, 
potem spłukujemy i wycieramy do sucha. ⚫

Opracowanie: redakcja na podstawie materiałów prasowych FO
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Powyższe stwierdzenie jest parafrazą tytułu słynnej piosenki amerykańskiej grupy Beach Boys, która 
miała swoją premierę w 1963 roku i z miejsca stała się hymnem surferów nie tylko w USA. Jednak by 
ślizgać się na desce po grzbietach lazurowych fal, nie trzeba jechać do Kalifornii czy na Hawaje. Są także 
inne, nie mniej atrakcyjne miejsca. Jednym z nich jest Santa Cruz. Nadmorska miejscowość położona  
w Centralnej Portugalii znana jest z rozległych plaż i świetnych warunków surferskich.

TEKST I ZDJĘCIA RAFAŁ NOWICKI

SURFIN'... 
PORTUGAL!

W 
łaśnie w Santa Cruz kilka lat temu 
otwarto hotel, który surfowanie ma 
wpisane w swoje DNA. Odnosi się to 

nie tylko do jego położenia (kilka kroków od plaży 
i morza), ale także do architektury oraz charakteru 
i klimatu wnętrz. 

Noah Surf House został zaprojektowany przez por-
tugalskich architektów Alexandrę Paivę i Vasco Vieirę. 
Inspiracją do jego powstania była oryginalna, dawna 
zabudowa nadbrzeżna tego miejsca, oczywiście 
we współczesnej wersji. Podstawowe materiały 
wykorzystane do budowy i wykończeń obiektu to 
– oprócz betonu konstrukcyjnego – głównie szkło, 
korek i drewno. Te składowe zestawione z nietu-
zinkowym wystrojem wnętrz, ciekawie łączącym 
elementy plażowe z industrialnymi, doskonale per-
sonalizują hotel. Jego twórcy podkreślają, że Noah to 
swoista „przestrzeń ekologiczna” zgodna z zasadami 
zrównoważonej turystyki. Chodzi tu przede wszyst-
kim o efektywność energetyczną przy wykorzysta-
niu odnawialnych źródeł energii i upcykling, który 
zastosowano tutaj dosłownie: wiele elementów 
wyposażenia wnętrz pokoi i części wspólnych to 
przedmioty, które w prezentowanym hotelu zyskały 
nowe życie. Są to na przykład stalowe rusztowania 
czy stemple budowlane, które służą jako podpory 
piętrowych łóżek oraz otwartych regałów z półkami 
wykonanymi z drewna rozbiórkowego.
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Hotel dysponuje 8 pokojami w głównym budynku i 13 bungalowami 
– obiekt ma zatem charakter butikowy. Pokoje są duże (niektóre nawet 
dwupoziomowe – z antresolą) i wyposażone w kilka miejsc do spania. 
Bungalowy składają się z jednego pokoju, łazienki i – co chyba tu najważ-
niejsze – tarasu z widokiem na morze. Domki posadowione są kaskadowo 
na czymś w rodzaju wydmy porośniętej malowniczymi trawami kojarzą-
cymi się z tymi, które rosną przy plażach. Trawą porośnięte są również 
dachy. Każdy domek ma zewnętrzny prysznic, co jest bardzo wygodne 
po wyjściu z morza. Część domków została wyposażona w nowocze-
sne kuchnie – to propozycja dla tych, którzy lubią sobie coś ugotować 
własnoręcznie. Jeśli gotowanie nie jest naszą pasją, można skorzystać  
z oferty hotelowej restauracji, w której poczesne miejsce zajmują owoce 
morza. Szczególnie godny polecenia jest wyśmienicie przyrządzony 
dorsz – najpopularniejsza ryba w Portugalii (nie bez powodu mówi się, 
że jest tu 365 sposobów na przyrządzenie dorsza – inny na każdy dzień 
roku). Daniem można się delektować w przeszklonej sali restauracyjnej 
lub na przylegającym do niej obszernym tarasie, którego część zajmuje 
odkryty basen. Hotel ma również własny ekologiczny ogród warzywny, 
centrum fitness (z siłownią) oraz skatepark. Jest tutaj także wypożyczalnia 
rowerów – miejskich i fatbike'ów, których bardzo szerokie opony znako-
micie sprawdzają się na plażowym piasku.

Ogólna koncepcja towarzysząca powstaniu tego miejsca jest interesująca 
i bardzo daleka od hotelowej sieciowej sztampy. Warto tutaj przyjechać 
choćby z tego względu, nawet gdy nie jest się surferem. ⚫

POLECA

Darek Stolarz

W Y M I A RY  D E S K I :
1 4 0 0 - 2 2 0 0 / 1 6 0 - 2 4 0 / 1 5  m m

MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA
DESKI W LAKIERZE 

MATOWYM

NOWOŚĆ!

WYPOCZYWAĆ Z KLASĄ
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych 
i zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych 
tekstów. Wydawca nie odpowiada za treść 
zamieszczonych reklam.

Wydawnictwo MajerMedia jest 
członkiem Izby Wydawców Prasy

MILOO HOME
Home Invest International S.A.
ul. Powązkowska 44 C
01-797 Warszawa 
www.miloohome.pl

MIŚKIEWICZ DESIGN
Architektura Wnętrz
ul. Przy Agorze 26/194
01-930 Warszawa  
www.miskiewiczdesign.pl

OFERTEO 
ul. Świeradowska 51-57/102A
50-559 Wrocław 
www.oferteo.pl

PHILIPS POLSKA 
Al. Jerozolimskie 195 B 
02-222 Warszawa
www.philips.pl

RZUĆ PAN OKIEM
Blog o odnawianiu mebli
www.rzucpanokiem.pl

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA 
ul. Postępu 14 
02-674 Warszawa 
www.samsung.com/pl

 
SPACJA STUDIO
ul. Zwycięstwa 10 
44-100 Gliwice
www.spacjastudio.pl

FRANC-TEXTIL 
ul. Przemysłowa 10
58-130 Żarów
www.dekoria.pl

GALERIA WNĘTRZ DOMAR
ul. Braniborska 14
53-680 Wrocław 
www.domar.pl

HANSGROHE POLSKA
ul. Koszykowa 65
00-667 Warszawa
www.hansgrohe.pl

KALDEWEI POLSKA 
ul. Słowikowskiego 1 A
05-090 Raszyn 
www.kaldewei.pl

KAZA DESIGN 
ul. Żywiecka 212
34-325 Łodygowice
www.nobonobo.pl

LEROY MERLIN POLSKA 
ul. Targowa 72 
03-734 Warszawa
www.leroymerlin.pl

W

CASTORAMA POLSKA
ul. Krakowiaków 78
02-255 Warszawa
www.castorama.pl

CERSANIT S.A.
Al. Solidarności 36
25-323 Kielce
www.cersanit.com.pl

DEANTE ANTCZAK SP. J.
ul. Twarda 11/13
95-100 Zgierz 
www.deante.pl

DECOROOM 
ul. Nowogrodzka 62 B
02-002 Warszawa
www.decoroom.eu

EASST ARCHITECTS
ul. Szewska 20/5 
61-760 Poznań 
www.easst.com

FOTO: BOSCH

Wydawnictwo MajerMedia
ul. Warszawska 13
21-500 Biała Podlaska

Tel. 535 089 641

www.majermedia.com
redakcja@majermedia.com
reklama@majermedia.com
prenumerata@majermedia.com
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Komfort  
mieszkania 
w Twoich rękach
Nieograniczone możliwości zamknięte w designerskiej formie. 
Poznaj nowoczesny system kompleksowego sterowania Livolo.  
Dzięki możliwości konfiguracji funkcji, jeden estetycznie wyglądający 
panel może łączyć w sobie zarówno włącznik światła, jak i kontakt. 
Sprawdź wszystkie możliwości zamknięte w minimalistycznej formie 
włączników dotykowych i zaznaj nowego komfortu mieszkania!

Aplikacja mobilna w Twoim 
telefonie pozwoli na kontrolę 
domu niezależnie od Twojej 
lokalizacji

Multifunkcjonalność 
- kompleksowe rozwiązanie 
łączące różne funkcje

Wygodny i prosty w obsłudze 
pilot pozwala sterować 
dotykowymi wkładami Livolo

Włącz się na przyszłość. www.livolopolska.com

PRZYDATNE ADRESY
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INNY WYMIAR RELAKSU

 
Warszawa 
Homepark Janki 
Domoteka Targówek 

Poznań 
Galeria Polskie Meble

Wrocław 
Galeria Wnętrz Domar

Gdańsk 
Galeria City Meble

Łódź 
Niciarniana Centrum Meblowe

livingroom.pl


