
Wanna z parawanem idealna dla naszej łazienki 

Łazienka to pomieszczenie niezwykle istotne w  każdym domu pod wieloma względami. To tam 

wykonujemy wszystkie czynności służące naszej higienie, robimy pranie, a  wiele osób wręcz nie 

wyobraża sobie lepszego sposobu na relaks niż wanna pełna gorącej wody. Dlatego też aranżacja 

naszej łazienki jest niezwykle ważna - musimy zadbać nie tylko o jej estetykę, ale i funkcjonalność, 

które podniosą komfort  jej użytkowania.  

Prysznic czy wanna – co wybrać? 

W momencie projektowania wnętrza naszej łazienki stajemy przed najważniejszym wyborem 

dotyczącym wyboru pomiędzy kabiną prysznicową a tradycyjną wanną. Obie z tych opcji mają 

zarówno swoje zalety, jak i wady.  

Kabina z prysznicem przede wszystkim zajmuje mniej miejsca w łazience, choć jest to oczywiście 

uzależnione od modelu, który wybierzemy i naszych własnych potrzeb. Główną jej zaletą jest 

posiadanie zasuwanych drzwi, które zapobiegają rozchlapywaniu się wody podczas brania prysznica i 

które utrzymują ciepło w całej kabinie. Z kolei wanna umożliwia nam zarówno wzięcie szybkiego 

prysznica, jak i wielogodzinny relaks w gorącej wodzie. Dodatkowo umożliwia partnerom spędzanie 

wspólnych, intymnych chwil. Kąpiele w wannie dostarczają także wiele radości i zabawy naszym 

pociechom. Niestety podczas prysznica w wannie woda rozchlapuje się po całej łazience, a my po 

zakręceniu wody  marzniemy.  Czy nie byłoby zatem idealnie, aby w prosty sposób połączyć zalety 

obu ? 

Wanna z parawanem to rozwiązanie, które  zapewnia wszystkie funkcjonalności kabiny z prysznicem. 

Jest coraz częściej stosowana w aranżacji łazienek w wielu polskich domach. Nie tylko prezentuje się 

estetycznie i nowocześnie. Dobrze dobrany parawan, a  więc taki, który dokładnie przylega do 

powierzchni wanny, rozwiązuje problem rozchlapywanie się wody po całej łazience.  

Jakie są rodzaje parawanów nawannowych? 

Wanna z parawanem to szybki,  łatwy i tani sposób na uporanie się z ciągłym sprzątaniem łazienki po 

prysznicu. Wystarczy jedynie zdecydować, jaki rodzaj parawanu wybrać, aby spełniał nasze 

oczekiwania i idealnie komponował się ze stylem naszej łazienki.  

Do najpopularniejszych parawanów należą: 



 wahadłowy – wykonany jest  z  jednego elementu, obracającego się o 360 stopni wokół 

własnej osi i wykorzystuje się go wyłącznie w  wannach prostokątnych; 

 harmonijkowy – składa się z dwóch bądź większej ilości elementów w zależności od wielkości 

wanny i pasują do każdego jej rozmiaru; 

 przesuwany – zbudowany jest  z  jednego lub kilku elementów i  jest idealny do wanien o 

przeróżnych kształtach.  

Wanna z  parawanem to praktyczny wybór dla każdego domu, który pozwoli zaoszczędzić nam 

mnóstwo czasu.  Koszty jej instalacji sprowadzają się wyłącznie do zakupu odpowiedniego parawanu i 

jego montażu, który również nie należy do skomplikowanych czynności. My zaś zyskujemy 

nowoczesną wannę z funkcjonalnością i zaletami kabiny prysznicowej.  

  

Norwegia w domu, czyli jak wprowadzić styl norweski do naszych 

wnętrz? 

Norwegia powszechni kojarzy się nam ze śniegiem, majestatycznymi fiordami i górami, dziewiczymi 

lasami i połowem łososia. Chętnie odwiedzają ją turystów z całego świata i niejednokrotnie jest 

celem podróży fanów wypraw kamperem. To też ojczyzna dumnych i odważnych Wikingów, którzy 

z  zapałem przecierali morskie szlaki Europy i Ameryki Północnej. Dziś Norwegia na stałe wpisuje się 

w trendy wnętrzarskie, za którymi chętnie podążają Polacy, urządzając swoje domy w stylu 

norweskim. 

Jak inspiracje z Norwegii goszczą w stylu naszych wnętrz? 

Norwegia, jak większość krajów Skandynawii, to kraj, w  którym w wielu regionach śnieg występuje 

cały rok, a aż 26% jej powierzchni pokrywają lasy. Nie dziwi zatem fakt, że jej mieszkańcy w  życiu 

codziennym stawiają na prostotę i naturalność. Surowy klimat Norwegii, w którym słońce jest 

rzadkim gościem, sprawił, że w stylu norweskim dominują przestronne wnętrza. Aby jak najbardziej 

wnętrza te rozświetlić i optycznie powiększyć  na podłogach i ścianach królują  biele oraz beże. 

Monotonie bieli przełamują rozmyte odcienie szarości, błękitów i zieleni, które nawiązują do 

wszechobecnych lasów, a  także stonowane czerwienie widniejące we fladze Norwegii.  

Jeśli chodzi o dodatki, w mroźnej Norwegii przeważają drewniane meble, konieczne w jasnych 

kolorach – naturalne odcienie zwyczajnie zaciemniają wnętrza. Na masywnych kanapach i fotelach z 



reguły o zaokrąglonych  lub obłych kształtach znajdziemy naturalne, grube koce i pledy,  poduszki i 

dywany wykonane z  wełny, bawełny oraz lnu w folkowych wzorach. Wszystko to ma za zadanie 

nadać norweskim wnętrzom przytulności i ciepła przy jednoczesnym zachowaniu prostoty 

i  swojskości  wpisanych w tradycję i kulturę Norwegii.  

Podłoga jak z Norwegii, czyli jaką podłogę wybrać? 

Norwegia od zawsze korzystała ze swojego naturalnego bogactwa, jakim są powszechnie 

występujące  w niej lasy. Stąd też drewno to główny surowiec  wykorzystywany zarówno w 

budownictwie i wykończeniach, jak i w przemyśle meblarskim. Uważane jest za materiał szlachetny a 

przy tym niezwykle wytrzymały, dlatego też na stałe gości na podłogach domów  w całej Norwegii. 

Najbardziej popularnymi  gatunkami drzew są sosna norweska oraz dąb norweski, doceniane za 

swoją  wytrzymałość, odporność na wahania temperatur i wilgoć. W Norwegii powszechną praktyką 

jest również montowanie bielonych desek drewnianych zarówno na  ścianach, jak i na sufitach, co 

odróżnia te wnętrza od tych urządzonych w stylu szwedzkim. Podłogi drewniane przede wszystkim 

powinny być jasne  z wyraźnymi sękami i słojami, co nadaje im rysu naturalności. Ponieważ 

w  Norwegii stawia się na prostotę i tradycję, deski drewniane są bielone oraz szczotkowane, co 

pozwala nie tylko wydobyć  naturalną fakturę drewna, ale i celowo je postarzyć. 

Jeśli chcemy, aby nasze podłogi wyglądały jakby były rodem z Norwegii, możemy wykorzystać 

również rodzime gatunki drewna, takie jak buk i olchę - wybrać kolory płowe i miodowe lub pobielić 

deski. W tych samym odcieniach z powodzeniem możemy zastosować tańszy zamiennik desek 

drewnianych w postaci paneli podłogowych, których bogata gama wzorów będzie idealnie imitowała 

naturalne norweskie drewno.  

Jak widać styl, który przywędrował do nas z Norwegii, cechuje naturalność, prostota i minimalizm. 

Nie oznacza to, że musimy wiernie odwzorowywać styl norweski w naszych domach. Wystarczy 

wybrać odpowiednią podłogę i kolorystykę wnętrz oraz dobrać kilka dodatków, aby cieszyć się 

klimatem Norwegii w zaciszu naszego domu.  

 

Listwy karniszowe - idealne wykończenie 

Podczas wykańczania naszych wnętrz musimy wziąć pod uwagę nie tylko meble, podłogę czy kolor 

ścian, ale zwrócić również uwagę na detale, bo to one często  przesądzają o spójności panującego w 



nich stylu. Właśnie te detale te sprawiają, że nasze pokoje są przytulne i ciepłe lub surowe i 

wybrakowane. Ogromne znaczenie mają tu wszelkie dekoracje okien, które nie tylko powinny 

prezentować się pięknie, ale i być jak najbardziej funkcjonalne. Pozostawienie niczym 

nieprzysłoniętych okien oraz drzwi balkonów i tarasów nie jest najlepszym pomysłem. Po pierwsze, 

nie będziemy mogli kontrolować natężenia światła w naszych wnętrzach. Po drugie, nie ochronimy 

się przed wścibskimi spojrzeniami naszych sąsiadów. Oczywiście możemy skorzystać z żaluzji lub 

rolet, jednak wyglądają one dość ubogo i oficjalnie.  Dlatego też dobranie pięknych firan i 

efektownych zasłon ma kluczowe znaczenie dla estetyki naszych wnętrz i komfortu ich użytkowania. 

Tu jednak rodzi się kolejny problem – w jaki sposób zamaskować nieestetyczne  karnisze, szyny 

karniszowe lub drążki, na których są zawieszone zasłony i firany? Na szczęście na rynku możemy 

kupić sztukateryjne listwy karniszowe, które w łatwy i prosty sposób zamaskują te elementy 

wystroju.  

Dlaczego szyny karniszowe królują  w polskich domach? 

Do zawieszenia firan i zasłon w naszych wnętrzach najchętniej wybieramy szyny karniszowe, 

ponieważ takie rozwiązanie posiada wiele zalet. Przede wszystkim ich konstrukcja jest delikatna, 

przez co są mniej widoczne od tradycyjnych karniszy czy drążków. Co więcej, ich montaż jest bardzo 

łatwy, dzięki czemu nie musimy ponosić dodatkowych kosztów, wynajmując ekipę montażową. 

Warto jednak pamiętać, że szyny karniszowe nie nadają się do zawieszenia ciężkich, masywnych 

zasłon – w tym wypadku musimy się zdecydować na drążek. Do wyboru mamy tradycyjne szyny 

karniszowe pojedyncze oraz szyny karniszowe podwójne lub dwutorowe. Te ostanie z pewnością 

zostaną docenione przez fanów stylu klasycznego, ponieważ umożliwiają zastosowanie wciąż 

popularnych lambrekinów.  

Listwy karniszowe, czyli jak zamaskować szyny karniszowe? 

Szyny karniszowe same w sobie prezentują się o wiele bardziej dyskretnie niż tradycyjne karnisze i 

drążki. Choć bardzo dobrze wtapiają się w tło, to wielu z  nas chciałoby je całkowicie zamaskować. Do 

tego celu służą specjalne maskownice do karniszy, za pomocą których ukryjemy elementy metalowe 

w suficie. Maskownice te w postaci sztukateryjnych listew karniszowych z powodzeniem możemy 

zastosować jedynie w części przy suficie lub na obrysie całego wnętrza.  

Listwy karniszowe w swojej budowie przypominają zwykłą listwę przysufitową. Jednakże została ona 

specjalnie przystosowana do maskowania szyn karniszowych i karniszy, dlatego też pomiędzy listwą 

a ścianą pozostaje wolna przestrzeń. Maskownice do karniszy wykonane są z materiałów 



poliuretanowych lub polimerowych, które cechują się odpowiednią twardością i wytrzymałością. 

Dzięki temu listwy karniszowe są sztywne i niezwykle stabilne w momencie nieustannego 

przesuwania zasłon i firan. Jeśli stawiamy na czysto ozdobny charakter naszych zasłon i firan na rynku 

znajdziemy również listwy karniszowe wykonane ze styropianu. Jednakże nie spełnią one funkcji 

użytkowych, dlatego będziemy musieli bardzo uważać, aby ich szybko nie zniszczyć.  

Jak wygląda montaż maskującej listwy karniszowej? 

Zarówno karnisze, jak i szyny karniszowe możemy w łatwy sposób zamaskować, samodzielnie 

montując listwy karniszowe. Na początku dokładnie zaznaczmy ołówkiem linie na ścianie w miejscu, 

w którym chcemy zamontować listwy. Ich montaż odbywa się za pomocą specjalnego kleju 

dołączanego do listew, który potrzebuje minimum doby, aby wysechł i osiągną odpowiednią 

trwałość. 

Pamiętajmy, że przy wyborze szerokości listwy karniszowej musimy wziąć pod uwagę wielkość 

danego pomieszczenia i wysokość sufitu. Im wyższy sufit, tym szersze powinny być listwy karniszowe i 

na odwrót – im niższy sufit, tym lepiej będą prezentowały się listwy o węższych rozmiarach. 

Szerokość listew karniszowych jest niezwykle istotna, ponieważ jeśli źle je  dobierzemy, zaburzą one 

proporcje i harmonie całego wnętrza.  

Podsumowanie 

Na sam koniec warto wspomnieć, że na rynku dostaniemy listwy karniszowe w szerokiej gamie 

kształtów i wzorów. Są one przygotowane do malowania, dlatego ich kolor zależy wyłącznie od naszej 

wyobraźni. Z powodzeniem dobierzemy listwy karniszowe proste i gładkie lub z geometrycznym 

wzorem do wnętrz minimalistycznych i nowoczesnych. Modele bogatym wzornictwem i ornamentyką 

idealnie wpasują się do pomieszczeń urządzonych w stylu klasycznym. Listwy karniszowe 

dostosujemy także do wszystkich typów pomieszczeń bez względu na to, czy jest to tradycyjne 

mieszkanie, kamienica, pokój hotelowy bądź pomieszczenie biurowe. Dodatkowo listwy karniszowe 

dają nam możliwość zastosowania oświetlenia LED, dzięki czemu nie tylko zamaskujemy karnisze i 

szyny karniszowe, ale i osiągniemy ciekawy i efektowny sposób na oświetlenie naszych wnętrz.  

 

 



Funkcjonalny i przytulny balkon latem — postaw na oświetlenie i 

dekoracje! 

Nawet najmniejszy balkon to miejsce, w  którym chętnie spędzamy czas także po zmroku, zwłaszcza 

w ciepłe, letnie wieczory. Bez względu na jego powierzchnię pełni on rolę azylu, którego wystrój jest 

równie istotny, jak urządzenie wnętrz. Dlatego też tak ważne jest oświetlenie zewnętrzne balkonu, 

które nie tylko pełni funkcje użytkowe, ale i dekoracyjne, oddając jego charakter i dopełniając styl.  

Na co zwrócić uwagę, wybierając oświetlenie zewnętrzne na balkon? 

Oświetlenie zewnętrzne na balkonie zależy w równiej mierze od wielkości balkonu, jak i od naszych 

upodobań estetycznych. Decydując się na światło elektryczne do wyboru mamy oświetlenie 

centralne najczęściej w postaci lampy stojącej lub oświetlenie punktowe złożone z plafonów i 

kinkietów zewnętrznych. Oświetlenie to będzie znajdowało się pod zadaszeniem, to nieustannie 

będzie wystawione na niekorzystne warunki, dlatego też w pierwszej kolejności dobierzmy 

odpowiednią klasę szczelności (ochronności).  

Klasa ochronności IP to dwucyfrowy numer, w  którym pierwsza cyfra oznacza ochronę przed ciałami 

stałymi (owadami, pyłami, dotykiem), druga – oznacza klasę wodoszczelności. A zatem lampa stojąca, 

plafony i kinkiety zewnętrzne powinny posiadać IP 44 i więcej. Dodatkowo, wybierając konkretny 

model oświetlenia zewnętrznego, sprawdźmy również  jego klasę przeciwporażeniową i 

zabezpieczenie antykorozyjne. 

Lampa stojąca, plafony zewnętrzne czy kinkiety zewnętrzne – co wybrać? 

Lampa stojąca najlepiej sprawdzi się na balkonach o małym metrażu. Wysoka i mobilna jest idealnym 

rozwiązaniem, jeśli zależy nam na odpowiednio mocnym świetle podczas wieczornego czytania na 

balkonie. Natomiast, jeśli chcemy wydobyć z niego nieco tajemniczości i oryginalnego uroku 

postawmy na niewysokie modele o geometrycznych lub całkiem finezyjnych kształtach o 

niecodziennym kolorze światła — różowym, zielonym czy niebieskim. 

Z kolei na balkonie o średniej wielkości ciekawym rozwiązaniem będą kinkiety zewnętrzne. Montaż 

dwóch mniejszych kinkietów na  przeciwległych stronach balkonu zapewni subtelne i dyskretne 

światło. Jeśli chodzi o plafony zewnętrzne, to sprawdzą się one  zarówno na większych, jak i 

mniejszych balkonach. Montuje się jej na zadaszeniu balkonu, dzięki czemu są mało widoczne za 



dnia, natomiast wieczorami dają przyjemne, rozproszone światło. Można również wybrać modele 

plafonów zewnętrznych wyposażone w  czujniki ruchu, które znacznie ułatwią korzystanie z balkonu. 

Pamiętajmy także, aby każdy rodzaj oświetlenia zewnętrznego dobrać w zależności od rodzaju 

budownictwa naszego mieszkania lub domu. Proste, geometryczne lampy stojące czy nowatorskie 

kinkiety i plafony zewnętrzne wyglądają najlepiej w  nowoczesnych budynkach. Z kolei oświetlenie z 

mosiężnymi elementami i roślinną ornamentyką idealnie wpasują się w klasyczne balkony 

wykończone drewnem lub cegłą.  

Lampa stojąca oraz kinkiety i plafony zewnętrzne w prosty sposób mogą odmienić wystrój każdego 

balkonu. Jednak bez względu na to, jaki rodzaj oświetlenia zewnętrznego wybierzemy, pamiętajmy 

przede wszystkim o zasadach bezpieczeństwa połączonych z dobrym smakiem i wyczuciem stylu. 

  

Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki? 

Jeszcze do niedawna w polskich domach i mieszkaniach niepodzielnie panowało tradycyjne 

ogrzewanie za pomocą grzejników. Jednak coraz częściej Polacy decydują się na 

instalację ogrzewania podłogowego. To, jaki rodzaj instalacji wybierzemy podczas remontu czy 

budowy domu, jest jednym z najważniejszych wyborów. Dlatego warto zadać sobie pytanie, które z 

nich bardziej się opłaca pod względem użytkowym i finansowym. 

Jaka jest różnica pomiędzy ogrzewaniem podłogowym a ogrzewaniem tradycyjnym?  

Różnica ta tkwi w emisji ciepła. Tradycyjne ogrzewanie poprzez grzejniki to tzw.: konwekcja. Ogrzane 

w rurach powietrze unosi się do góry w pomieszczeniu zgodnie z prawami fizyki. Dlatego też w 

przypadku takiego ogrzewania marzną nam stopy – najchłodniejsze powietrze znajduję się przy 

podłodze. Ogrzewanie podłogowe wykorzystuje promieniowanie. Pochodzące z promieniowania 

ciepło unosi się od dołu, dzięki czemu przy podłodze panuje najwyższa temperatura ok. 22 stopni 

Celsjusza. Nasze stopy ogrzewają się w pierwszej kolejności, dlatego jest nam zawsze ciepło. 

Jakie są zalety i wady ogrzewania za pomocą grzejników? 

Podstawową wadą grzejników jest sposób ogrzewania. Aby nie marzły nam stopy, musimy 

utrzymywać wyższą temperaturę w pomieszczeniu niż w przypadku ogrzewania podłogowego, a co 

za tym idzie, ponosimy wyższe koszty takiego ogrzewania. 



  

Grzejniki nie są przyjazne nie tylko zmarzluchom, ale i alergikom. Szybsze ogrzewanie pomieszczeń 

wiążę się z szybszym ruchem powietrza. To sprzyja szybszemu zbieraniu się kurzu I roztoczy. Kolejną 

wadą grzejników, tym razem na płaszczyźnie estetycznej, są ich wystające elementy. Utrudniają one 

aranżację pomieszczeń, a przysłonięte meblami lub zasłoną obniżają skuteczność ogrzewania. 

Tradycyjne grzejniki mają i swoje zalety. Jedną z nich jest niewątpliwie swoboda w regulacji 

temperatury. Możemy dzięki nim dowolnie regulować temperatury dla różnych pomieszczeń. Jeśli 

jest nam za zimno, podkręcamy głowicę, a gdy za ciepło – podkręcamy ją. W przypadku ogrzewania 

podłogowego nie jest to takie proste. Dodatkowo grzejniki bardzo szybko podnoszą temperaturę w 

pomieszczeniu, co jest istotne jeśli wracamy do zimnego domu po długiej nieobecności. Ogrzewanie 

podłogowe, aby ogrzać pomieszczenie, potrzebuje dłuższej chwili. Pozostaje także kwestia aranżacji 

mieszkania – grzejniki w żaden sposób nie wpływają na rodzaj materiału, z którego wykonana jest 

podłoga.  

Jakie są zalety i wady ogrzewania podłogowego? 

Podstawową wadą ogrzewania podłogowego jest niestety wciąż duży koszt położenia takiej 

instalacji. Jest to średnio ok. 100 -150 zł za metr kwadratowy, podczas gdy grzejnik do ogrzania 12 

metrów kwadratowych kupimy w cenie ok. 400 - 450 zł. Warto te kwoty przeliczyć na całą 

powierzchnie mieszkania czy domu. 

 Koszty te wzrastają przy wykończeniu takiej podłogi. Twierdzenie, że przy takiej instalacji należy 

sięgnąć wyłącznie po płytki ceramiczne, jest oczywiście błędne. Obecnie producenci oferują 

materiały, które umożliwiają swobodny przepływ powietrza, dlatego też z powodzeniem możemy 

sięgnąć po panele podłogowe lub wykładzinę, a nawet parkiet drewniany Niestety materiały te są o 

wiele droższe niż tradycyjne grzejniki, co naraża nas na kolejne koszty. 

 Główną zaletą podłogówki jest to, że nagrzana posadzka dłużej zatrzymuje ciepło. Po jej wyłączeniu 

pomieszczenie nie wychłodzi się tak szybko, jak w przypadku grzejników. Pomieszczenia wolniej się 

nagrzewają, ale rozgrzana w ten sposób podłoga dłużej się wychładza. Komfort, jaki uzyskujemy 

poprzez możliwość chodzenia bosymi stopami po każdym rodzaju podłogi, nawet wyłożonej płytkami, 

dla wielu jest wart każdych pieniędzy. Utrzymanie optymalnej temperatury jest zatem prostsze i dużo 

tańsze. Ogrzewanie podłogowe to jest także przyjazne alergikom, ponieważ powoduje mniejszy ruch 



powietrza. Pozostaje jeszcze kwestia estetyki – ogrzewanie podłogowe pozwala nam na dowolną 

aranżację pomieszczeń. 

  

Panele akustyczne, czyli w jaki sposób podwyższyć komfort naszego 

życia? 

Na co dzień z reguły nie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób dźwięk rozchodzi się po 

użytkowanych przez nas pomieszczeniach. Stukot obcasów  w korytarzu, hałas silników samochodów 

za oknem, donośne rozmowy lub  głośne harce naszych dzieci  dobiegające z pokoju obok mają 

ogromny wpływ nie tylko na skuteczność naszego odpoczynku, ale i poziom koncentracji w pracy. 

Zarówno sufity i ściany, jak i podłogi często nie tylko odbiją dźwięki, ale i zwielokrotniają  je, co ma 

istotny wpływ na nasze zmęczenie. Na szczęście można temu zapobiec zarówno w warunkach 

domowych, jak i w miejscach publicznych. Służą temu specjalnie skonstruowane panele, których 

główną funkcją jest wyciszanie i tłumienie dźwięków oraz ogólna poprawa akustyki pomieszczeń. Jak 

zbudowane są panele akustyczne i jakie są ich główne właściwości ? 

Budowa paneli akustycznych 

To właśnie odpowiednia, hybrydowa  budowa paneli akustycznych decyduje o ich zdolności 

wyciszania, tłumienia i poprawy dźwięku. Pojedynczy panel akustyczny składa się z dwóch warstw: 

 dyfuzora, który stanowi drewniana płyta, powstała z płyty meblowej lub sklejki, 

której  główną funkcją jest rozpraszanie dźwięku; 

 absorbera, wykonanego zazwyczaj z  pianki akustycznej lub wełny, które mają pochłaniać 

dźwięki.  

Absorber znajduje się za dyfuzorem, który dodatkowo posiada specjalnie wycięte niewielkie otwory, 

w taki sposób, aby mogły one przepuszczać fale dźwiękowe. Dzięki takiej budowie paneli 

akustycznych możliwe jest otrzymywanie wyraźnego, dobrze rozchodzącego się w pomieszczeniu 

dźwięku, przy jednoczesnej redukcji jego pogłosu. Panele te można je montować zarówno na 

podłogach, jak i ścianach i sufitach.  

W jakich obiektach i pomieszczeniach stosuje się panele akustyczne? 



Z paneli akustycznych od dawna korzystały agencje muzyczne. To dzięki nim można było 

przygotować pokoje przesłuchań i nagrań, których akustyka osiągała najwyższy poziom. Dziś wiele 

miejsc prywatnych i instytucji państwowych korzysta z  dobrodziejstw paneli akustycznych . 

Panele akustyczne idealnie sprawdzają się  przede wszystkim  w miejscach pracy, w których hałas i 

meczące dźwięki znacząco wpływają na koncentracje pracowników, a  zatem na wydajność ich pracy. 

Szczególne znaczenie ma to  w biurach, w  których kilkudziesięciu, a nawet kilkuset pracowników 

pracuje obok siebie  na jednej, otartej przestrzeni. Idealnie sprawdzą się do biura szefa, kierownika 

lub osoby zarządzającej, która potrzebuje ciszy i komfortowych warunków pracy ze względu na 

powagę swojej pracy i podejmowanych decyzji. Panele akustyczne znajdują zastosowane  także w 

restauracjach i kawiarniach. Dzięki nim właściciele lokali gastronomicznych będą w stanie zapewnić 

dyskrecję rozmów swoich gości nawet w zatłoczonej sali.  

Z funkcjonalności paneli akustycznych korzystają również placówki naukowe i edukacyjne. Są to 

bowiem miejsca, w których koncentracja i możliwość skupienia się odgrywają pierwszorzędną rolę. 

Panele te znajdują więc swoje zastosowanie nie tylko w laboratoriach, ale i na salach wykładowych, 

gdzie zapewniają akustykę odpowiednią do tego, aby wszyscy studencie mogli usłyszeć treść 

wykładów.  

Panele akustyczne są wręcz niezastąpione w warunkach domowych. Doskonale spełniają swoją rolę 

w domach z dziećmi, których głośne zabawy nie pozwalają wypocząć ich rodzicom. Sprawdzają się 

również, gdy mamy hałaśliwych sąsiadów lub gdy są oni posiadaczami dużego 

psa.  Zastosowanie  paneli  akustycznych na ścianach, sufitach i podłodze naszych pomieszczeń, 

zwłaszcza sypialni, pozwala na spokojny relaks i wypoczynek o każdej porze dnia i nocy. Panele 

akustyczne są również najlepszym wyborem dla fanów muzyki i kina domowego. Bowiem bez 

względu na to,  jak dobry sprzęt kupimy nie będzie on brzmiał dobrze jeśli pomieszczenie nie będzie 

zapewniało odpowiedniej akustyki.  

Zalety stosowania paneli akustycznych 

Główną i niepodważalną zaletą paneli akustycznych jest ich ogromna rola w poprawie jakości 

dźwięku, redukcji pogłosu, rozpraszaniu i pochłanianiu hałasu, a także w poprawie przejrzystości 

mowy. Dzięki ich montażowi ograniczamy rozchodzenie się niechcianych odgłosów oraz podnosimy 

efektywność ich pochłaniania. Dzięki temu  przyczyniamy się do zminimalizowania stresu i zmęczenia, 

co ma pozytywny wpływ na wiele sfer naszego życia.  



Dodatkowo panele akustyczne posiadają bogaty wachlarza kształtów, kolorów i wzorów, co 

umożliwia łatwe i szybkie ich dobranie do aranżacji każdego wnętrza. Co, więcej panele te są łatwe 

do utrzymania w czystości, odporne na wilgoć i wykazują właściwości antystatyczne.  

  

Czy ciemna podłoga drewniana to dobry pomysł? 

Większość z nas decydując się na położenie drewnianej podłogi w mieszkaniu lub domu, z reguły 

skłaniamy się w  stronę  standardowych jasnych kolorów. Jednakże rynek oferuje nam również 

odważniejsze warianty, jakimi są podłogi białe oraz podłogi ciemne. O tych pierwszych pisaliśmy już 

na naszym blogu. Teraz przyszedł czas, by bliżej przyjrzeć się dobrodziejstwom, jakie ciemna podłoga 

drewniana wnosi do naszych wnętrz. 

 Co powinniśmy wiedzieć o ciemnej podłodze drewnianej?  

Przede wszystkim ciemna podłoga drewniana sprawdza się idealnie w aranżacjach tradycyjnych, 

nadając im elegancji i szlachetności. Zaś w stylu nowoczesnym  stwarza niemałe pole do popisu 

śmiałym aranżacjom. Warto przy tym pamiętać, że ciemne kolory z natury absorbują dużo światła, 

dlatego położenie ciemnej podłogi drewnianej będzie najlepszym rozwiązaniem w dużych 

przestrzennych miejscach. Z tego też względu warto zwrócić uwagę na kolory ścian. Najlepiej 

pomalować je w tradycyjne biele, beże lub jasne szarości. Nie oznacza to jednak, że nie możemy 

poeksperymentować i nadać wnętrzom nowocześniejszego rysu, malując jedną ze ścian na 

wyrazistsze kolory. 

 Równie istotne, co ściany są również meble. To one są odpowiedzialne za budowanie stylu, w jakim 

aranżujemy pomieszczenie. Ponieważ ciemna podłoga drewniana pochłania dużo światła, o czym już 

wspominaliśmy, także meble powinny być jasne. Decydując się na aranżacje wnętrza w klasycznym 

czy kolonialnym stylu, wybierzmy meble masywne i drewniane. We wnętrzach nowoczesnych 

do ciemnej podłogi drewnianej idealnie pasują meble o prostym, geometrycznym kształcie ze 

szklanymi witrynami.  

Fakty o ciemnych podłogach drewnianych  

Ciemna podłoga drewniana z pewnością ma swoich zwolenników i przeciwników. Ci drudzy twierdzą, 

że ciemne drewno brudzi się szybciej. Jest to oczywiście nieprawdą – każdy z tych kolorów brudzi się 



w tak samo. Faktem jednak jest, że na ciemnej podłodze drewnianej kurz jest bardziej widoczny. 

Dlatego też trzeba je regularnie traktować preparatami do pielęgnacji podłóg drewnianych. Mitem 

jest też, że absolutnie nie powinniśmy układać ciemnej podłogi drewnianej  w małych pokojach. Jeśli 

zastosujemy w nich jasne ściany i meble, przełamując je żywszymi kolorami w postaci dodatków, z 

pewnością stworzymy harmonijne i przytulne wnętrze. 

  

Szklana zabudowa tarasu 

Jako szczęśliwi posiadacze tarasu z widokiem na ogród z pewnością chcielibyśmy spędzać na nim 

każdą wolną chwilę. Dlatego też odpowiednia zabudowa tarasu to najlepszy sposób na 

uniezależnienie spędzanego na nim czasu od zmiennych warunków pogodowych oraz tych 

wynikających z różnych pór roku. W takim przypadku idealnym materiałem na wspomnianą 

zabudowę będzie szkło, które nie tylko pięknie się prezentuje, ale i jest bardzo funkcjonalne.  

Szklana zabudowa tarasu jako sposób na dodatkową przestrzeń 

Ogromną i niepodważalną zaletą budowy szklanej zabudowy tarasu jest fakt, że dzięki niej możemy 

w łatwy i niezwykle efektowny sposób powiększyć powierzchnię mieszkalną naszego domu. Takie 

dodatkowe pomieszczenie nie tylko pozwoli nam odprężyć się wśród grona rodziny i znajomych. Z 

powodzeniem może również posłużyć nam za miejsce do pracy, a nawet za dodatkową sypialnię. 

Nasz taras stanie się również idealnym miejscem do romantycznych wieczorów spędzanych tylko we 

dwoje. Dzięki szklanej zabudowie tarasu możemy spędzać na nim czas niezależnie od porywistego 

wiatru, ulewnego deszczy czy mroźnych i śnieżnych dni. Co więcej, szkło doskonale przepuszcza 

promienie słoneczne, dlatego z powodzeniem możemy przeznaczyć go na specjalne pomieszczenie 

na kwiaty, tworząc swój prywatny ogród zimowy.  

Szklana zabudowa tarasu to również niezawodna ochrona powierzchni naszego tarasu przed 

zgubnym wpływem warunków atmosferycznych. Ma to szczególne znaczenie, zwłaszcza jeśli jego 

podłoga wykonana jest z eleganckiego, szlachetnego drewna. Dzięki szklanej zabudowie unikniemy 

pracochłonnych prac związanych z pielęgnacją oraz konserwacją drewna wiosną i jesienią.  

Jakie rodzaj szklanej zabudowy tarasu wybrać? 



Jeśli chodzi o zabudowę tarasu szklane do wyboru mamy zadaszenie z ramą oraz bez ramy, z których 

każde posiada swoje unikalne walory. W przypadku wariantu pierwszego najlepiej będzie się 

prezentować szkło połączone z drewnem, które nie tylko ożywi i ociepli zabudowę tarasu szklaną, ale 

również nada jej klasycznego tonu. Z kolei zabudowa bezramowa doskonale sprawdzi się 

w  aranżacjach nowoczesnych i industrialnych. Szklana zabudowa  tarasu będzie wyglądała niezwykle 

elegancko, a dodatkowo widok na ogród nie będzie przesłonięty przez żaden element ramy.  

Szklana zabudowa tarasu – elegancja i bezpieczeństwo 

Dzięki przezroczystej szklanej tafli granica pomiędzy tarasem a otaczającym nas ogrodem niemal 

całkowicie zaciera się, tworząc niesamowity efekt wizualny. Nowoczesne rozwiązania  technologiczne 

pozwolą nam połączyć elegancję aranżacji szklanej zabudowy tarasu z  funkcjonalnością systemu 

szklanych paneli. Panele te z łatwością można przesuwać, co ułatwia wychodzenie bezpośrednio na 

ogród, a także wpuszczenie powietrza i przewietrzenie całego wnętrza.  

Na uwagę zasługuje również fakt, że szklana zabudowa tarasu wykonana jest z  przestrzeganiem 

najwyższych norm bezpieczeństwa. Jako materiał wykorzystywane jest szkło hartowane, które 

w  razie zbicia (co zresztą nie należy do łatwych) nie zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Jeśli dojdzie do 

poważne go uszkodzenia, szkło hartowane rozsypie się na tysiące drobnych kryształów, które 

zapobiega skaleczeniu się .  

  

Jaka jest różnica pomiędzy roletami a żaluzjami okiennymi? 

Rolety i żaluzje okienne chronią nasze wnętrza przed nadmiernym światłem i wścibskim wzrokiem, 

jednakże często bywają mylone. Owszem, jedne i drugie mogą służyć jako dekoracja okien lub 

stanowić tło dla pięknych zasłon i firanek. Zarówno rolety, jak i żaluzje dostępne obecnie na rynku 

występują w wielu barwach i kształtach, dlatego z powodzeniem można je dostosować niema l do 

wszystkich kształtów okien. Zastanówmy się jednak, czym tak naprawdę różnią się rolety i żaluzję? 

 

Z jakich materiałów wykonane są rolety i żaluzje okienne? 

 

Głowna różnica pomiędzy roletami a żaluzjami okiennymi dotyczy materiału, z którego są wykonane. 

Rolety wykonuje się z materiałów wysokiej jakości naturalnych takich jak len czy bawełna oraz 



sztucznych np. poliestru i poliamidu. Dodatkowo ich materiał jest pokryty specjalną powłoką, która 

czyni je bardziej odporne na brud, wilgoć i blaknięcie.  

Z kolei żaluzje wykonuje się głównie  z aluminium, drewna i bambusa. Jeszcze niedawno, bo w PRL-u 

rządziły żaluzje aluminiowe wykonane ze słabej jakości materiałów. Obecnie żaluzje aluminiowe 

wykonane są z wysokiej jakości materiałów i świetnie sprawdzają się we wnętrzach 

minimalistycznych i industrialnych. Ogromną popularnością cieszą się również żaluzję drewniane i 

bambusowe, które nie tylko nagrzewają się wolniej od żaluzji aluminiowych, ale nadają ciepła i 

przytulności nie tylko pomieszczeniom wykończonym drewnem. 

 

Jakie możliwości aranżacyjne posiadają rolety i żaluzje okienne? 

 

Jeśli chodzi o najprostsze modele rolet okiennych,  to z powodzeniem wtopią się one w  najbardziej 

minimalistyczne wnętrza. Dzięki szerokiej palecie barw rolet dostępnych na rynku z pewnością też 

znajdziemy wyraziste i kolorowe modele do pokoju najmłodszych. Jeśli zaś zdecydujemy się na rolety 

we wnętrzach w stylu art deco lub prowansalskich postawmy na  rolety dekoracyjne w wersji 

rzymskiej (harmonijkowe) lub weneckiej (pofałdowane). 

 

Żaluzje okienne pod względem możliwości designerskich zdecydowanie ustępują roletom okiennym. 

Obecnie najlepiej sprzedają się żaluzje drewniane, zwłaszcza te o szerszych listewkach. Doskonale 

komponują się we wnętrzach w stylu rustykalnym oraz kolonialnym i są lubiane przez miłośników 

ekologii. Z kolei żaluzje aluminiowe dzięki swojemu chłodnemu, metalicznemu wyglądowi doskonale 

uzupełniają dekoracje wnętrz minimalistycznych i industrialnych. 

 

Rolety i żaluzje okienne a nasłonecznienie 

 

Obecnie mamy naprawdę szeroki wybór rolet okiennych, które ochronią nasze wnętrza przed 

nadmiernym promieniowaniem słonecznym. Do wyboru mamy nie tylko zwykłe rolety, ale i te 

pokryte specjalną powłoką perłową, która zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się nawet ciemnym 

materiałów. Absolutnym hitem są również rolety dzień-noc wykonane ze specjalnych pasów, z 

których jedne przepuszczają światło a inne nie. Tak budowa rolet dzień-noc umożliwia dowolne 

regulowania stopnia natężenia światła w pomieszczeniu. Nie ulega wątpliwości, że roleta dzień-noc 

skorzystała z możliwości, które posiadają żaluzję, a więc sterowanie katem listewek. Obecnie 

produkowane żaluzje okienne zarówno drewniane, bambusowe, jak i aluminiowe pokrywane są 

specjalną powłoką, która odbija światło, a zatem zapobiega nagrzewaniu się listew żaluzji okiennych. 



  

Wiosenne porządki, czyli jak uporządkować taras drewniany na 

wiosnę? 

Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Mimo że z roku na rok zimy w  Polsce są coraz łagodniejsze, a w 

wielu rejonach przebiegają nawet bez opadów śniegu, warto przyjrzeć się naszemu tarasowi 

drewnianemu. Zalegające zimą lód, śnieg czy zmarznięta ziemia skutecznie przyczyniają się do 

niszczenia drewnianych desek tarasu, dlatego już niedługo pora zrobić z nimi porządek. 

Od czego zacząć porządkowanie tarasu drewnianego na wiosnę? 

Zanim rozpoczniemy konkretne prace nad przywracaniem pięknego wyglądu naszemu tarasowi 

drewnianemu, na początek musimy go odpowiednio do tego przygotować. Jeśli pogoda ku temu 

sprzyja, zamiećmy deski tarasu i sprawdźmy, czy nie na nich zlepionych liści lub innych ciężkich do 

usunięcia zabrudzeń. Następnie umyjmy nasz taras wodą z dodatkiem detergentu do drewna. Jeśli 

zabrudzenia te przeniknęły w głąb tarasu, postawmy na specjalne środki przeznaczone do czyszczenia 

drewna. Aby zwiększyć efekt, możemy wykorzystać do tego celu myjkę wysokociśnieniową lub zwykły 

wąż ogrodowy.  

Jaka przywrócić piękny wygląd tarasowi drewnianemu na wiosnę? 

Pamiętajmy, że drewno to materiał, który pod wpływem różnic temperatur i wilgoci kurczy się i 

pęcznieje. Dlatego pierwsze, co powinniśmy sprawdzić to, czy poszczególne 

elementy  konstrukcji  tarasu drewnianego nie uległy obluzowaniu.  W jednych miejscach wystarczy 

dokręcić elementy obluzowane, w innych być może trzeba będzie wymienić je na nowe. Jeśli 

widoczne są ubytki w drewnie, wypełnijmy je szpachlówką.  

Następnie olejujmy nasz taras drewniany. Z reguły jego olejowanie przeprowadza się 2 razy do roku - 

pod koniec jesieni i właśnie na wiosnę. Wybierzmy do tego bezdeszczowy i bezwietrzny dzień, aby 

kurz i ziarna piasku niesione wiatrem nie przykleiły się do oleju na powierzchni tarasu. Odczekajmy 

kilkanaście godzin do wyschnięcia i połóżmy drugą warstwę oleju. Od nas zależy, czy przed 

olejowaniem chcemy pozbyć się poprzedniej warstw olejowania, czy też nie. W przypadku tarasów z 

drewna egzotycznego nie musimy ich uprzednio impregnować. Natomiast w przypadku polskiego 

drewna zwłaszcza świerku i  sosny zdecydowanie przed olejowaniem połóżmy warstwę  impregnatu. 

Gatunki te są bowiem mało odporne i podatne na korozję biologiczną. Nie nakładajmy na 



powierzchnię tarasu drewnianego lakieru ani lakierobejcy, ponieważ szybko odpryskują i tworzą 

mało estetyczny wygląd.  

  

Wnętrze w  stylu prowansalskim – jaką podłogę wybrać? 

Styl prowansalski  wywodzi się ze znanej wszystkim pięknej krainy historycznej na południu Francji. 

Swoją popularność zawdzięcza jasnym kolorom, różnym starannie dobrany drobiazgom i stosowaniu 

naturalnych materiałów. Jak zaprojektować swoje mieszkanie w stylu prowansalskim i jaką podłogę 

do niego wybrać?  

Jakie są główne cechy wnętrz w stylu prowansalskim? 

Wnętrza wzorowane na tych ze słonecznej Prowansji obfitują w odcienie bieli, beży, brązów, 

pastelowe jasne  żółcie, zielenie,  błękity i fiolety imitujące kolor wrzosów. Dodatkowym akcentem są 

oczywiście kwieciste wzory, porcelanowe lub ceramiczne figurki, delikatne zasłony i firanki oraz 

meble koniecznie drewniane z  żeliwnymi lub mosiężnymi zdobieniami. Właśnie w stylu 

prowansalskim stare meble, na których wyraźnie widać ząb czasu zyskują swoje drugie życie i 

odgrywają pierwszoplanową rolę. Jeśli jesteśmy posiadaczami nowych mebli, nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby celowo je postarzyć. Wystarczy użyć papieru ściernego, zetrzeć farbę i wydobyć 

naturalne piękno drewna. W pomieszczeniach w stylu prowansalskim bardzo dużą rolę odgrywa 

światło. Prowansja to słoneczna kraina, dlatego warto pomyśleć o odpowiednim oświetleni naszego 

mieszkania, wykorzystując do tego drewniane lub wiklinowe żyrandole czy materiałowe abażury.   

Jaka podłogę wybrać do wnętrz  w stylu prowansalskim? 

Jak pisaliśmy wcześniej, styl prowansalski lubuje się w  naturalnych materiałach,  głównie w  drewnie 

i kamieniu. Nic też dziwnego, że podłoga w tym stylu koniecznie musi być drewniana.  Podłoga w 

stylu prowansalskim powinna być wykonana z  naturalnego bądź bielonego drewna. Dodatkowo 

powinna posiadać delikatne skazy, wyraźnie sęki. Dobrym pomysłem będą również podłogi ręcznie 

postarzane przez szczotkowanie. Jeśli stawiamy na podłogę drewnianą z drewna naturalnego, 

szukajmy podłóg jesionowych lub dębowych, które należą do najjaśniejszych gatunków. W stylu 

prowansalskim takich podłóg nie przykrywa się dywanem, dlatego też wybierzmy podłogę 

olejowaną, która nada wnętrzom ciepła i przytulności.  



Jeśli natomiast nie dysponujemy sporym budżetem, a marzy nam się podłoga w stylu 

prowansalskim, z pewnością powinniśmy postawić na panele podłogowe. Szeroka gama wzorów i 

kolorów pozwoli wybrać nam takie panele podłogowe, które dla mniej wprawnego oka z powodzenie 

będą imitowały naturalne drewno.  

 

Blaty kuchenne – jaki materiał wybrać? 

Nie od dziś wiadomo, że kuchnia to serce domu. To w niej spędzamy mnóstwo wolnego czasu, 

począwszy od przygotowywania posiłków, kończąc na wspólnych rodzinnych obiadach. Wiele osób 

posiada kuchnię otwartą na salon, przez co spotkania towarzyskie toczą się w otoczeniu eleganckich 

kuchennych sprzętów.  Blat kuchenny to jeden  z istotniejszych elementów kuchni – to na nim kroimy 

i obrabiamy potrawy lub stawiamy poranną kawę czy herbatę. Dlatego też blat w szczególności jest 

narażony na wilgoć, zarysowania, zaplamienia i kontakt z  wysoką temperaturą stąd 

niezwykle  istotna jest jego trwałość i odporność na zniszczenia. Jak blat wybrać, aby nasza idealna 

kuchnia współgrała ze stylem całego domu, była funkcjonalna i bezpieczna, a także imponowała 

wyglądem przez lata?  

Klasyczne piękno – czemu nie blat drewniany?  

Blaty drewniane, ze względu na ponadczasowość materiału, z jakiego są zrobione, pasują praktycznie 

do każdego rodzaju kuchni, zarówno do tych tradycyjnych jak i tych najbardziej nowoczesnych. 

Drewno doskonale komponuje się z innymi materiałami, nadając przyjaznego charakteru 

najzimniejszym i chłodnym wnętrzom. Blaty drewniane produkuje się zarówno z rodzimych drzew 

takich jak dąb, buk jesion, jak i bardziej egzotycznych typu akacja azjatycka, teak, bambus. Mając do 

wyboru blaty z drewna klejonego i litego, zdecydowanie lepiej postawić na pierwszą opcję, która jest 

odporniejsza na wypaczanie się i wilgoć.  Jednakże jak wszystkie elementy wykonane z drewna także 

blat drewniany należy odpowiednio pielęgnować, by wydłużyć jego żywotność. Żaden  impregnat w 

stu procentach  nie zabezpieczy drewnianego blatu przed niszczeniem, dlatego, gdy skazy na nim 

będą zbytnio rażące koniecznie trzeba zeszlifować powierzchnie i nanieść na niego nową warstwę 

oleju lub lakieru, które uodpornią blat na urazy mechaniczne. 

Blaty laminowane – skąd bierze się ich popularność? 

  



Ten rodzaj blatu jest najczęstszym wyborem głównie ze względu na swoją przystępną cenę, ale nie 

jest to jedyny powód. Blaty laminowane dostępne są w bogatej gamie wzorów i kolorów, a ich 

producenci zadbali o to, by do złudzenia przypominały droższe drewno czy kamień naturalny. 

Niestety im tańszy produkt, tym gorszy jakościowo. I tak należy raczej unikać dłuższego kontaktu 

blatu laminowanego z  rozgrzanymi garnkami i naczyniami. Także woda i zbyt duża wilgoć mogą 

powodować wyraźne zniekształcenia laminatu. Z drugiej jednak strony blat laminowany nie 

przejawia właściwości odbarwiających w kontakcie z sokiem z buraków czy czerwonym winem, dzięki 

czemu jest odporniejszy na zaplamienia. Jednak największą wadą blatu laminowanego jest to, że  raz 

uszkodzony np. podczas krojenia, nie nadaje się do naprawy, w efekcie czego, jeśli uszkodzenia te są 

rozległe, należy wymienić cały blat. 

Blat kamienny –  odrobina luksusu? 

Jeśli niepowtarzalny wygląd i trwałość materiału liczą się bardziej niż jego cena zdecydowanie, 

powinniśmy sięgnąć po blat kamienny. Blaty kamienne najczęściej wykonuje się  z  granitu, marmuru 

i trawertynu, których  średnia cena oscyluje w granicach 400-500 zł za metr! Dlatego  jeśli możemy 

sobie na niego pozwolić, możemy mieć pewność, że zachowa on naturalny wygląd oraz piękno na 

długie lata. Mimo że blat kamienny obojętny jest na uszkodzenia i plamy, to po kilku latach 

użytkowania matowieje i dobrze byłoby go przeszlifować. Minusem może okazać się fakt, że aby 

szafki wytrzymały ciężar kamienia, należy dodatkowo zainwestować we wzmocnienie ich konstrukcji. 

Poza tym jak każdy kamień blaty te są zimne w  dotyku, co skutecznie może do nich zniechęcić 

wielbicieli ciepłych przytulnych wnętrz. 

Blat ceramiczny – powrót do tradycji 

Wybór tego rodzaju blatu jest odpowiedni w przypadku kuchni w stylu śródziemnomorskim lub 

rustykalnym. Jest to swoisty ukłon w stronę PRL-u, gdzie materiał ten był najbardziej dostępny. 

Najczęstszymi surowcami tego blatów ceramicznych jest klinkier, terakota i gres. Dostępne są one w 

różnych odmianach wielomozaikowych lub wieloformatowych, błyszczących, półmatowych 

oraz  matowych, a także w wielu niepowtarzalnych wzorach. Płytki ceramiczne wykazują dużą 

odporność na wysoką temperaturę długotrwałą wilgo oraz na substancje chemiczne, którymi są 

czyszczone. Dodatkowo jeśli płytka się uszkodzi, nie musimy wymieniać całego blatu jak w 

przypadku laminatu – wystarczy tylko zamienić płytkę na nową. Jeśli zaś nasz wybór padnie 

na terakotę to jej podatność to zyskamy pewność, ze nie ulegnie szybko odkształceniu w kontakcie z 

gorącem. Najważniejsze, na co powinniśmy zwrócić uwagę w przypadku materiałów ceramicznych to 

wybór jak najwyższej klasy ścieralności. Będzie ona  decydować o ich odporności na urazy 



mechaniczne.  W przypadku blatu ceramicznego najbardziej uciążliwe dla nas będzie dbanie o 

czystość fugi między płytkami, która stanowi idealną pożywkę dla pleśni. 

Blat stalowy – nowoczesne trendy 

Metal chodź, kojarzy się z zimnem, to najnowszy trend mieszkań industrialnych, nowoczesnych i 

higienicznych. Niewątpliwa elegancja, jednorodność koloru i funkcjonalność to jego główne zalety. Te 

walory cenione są przez osoby, dla których nowoczesny design ważniejszy jest od środków 

finansowych, które trzeba przeznaczyć na zakup tego typu blatu. Blaty stalowe mogą 

być satynowe lub bardziej praktyczne szczotkowane, gdyż nawet po zarysowaniu ich powierzchni nie 

widać rys. Ponadto blachy matowe, choć droższe od polerowanych, są cieplejsze w odbiorze. Do 

wyboru mamy blachę ze stali szlachetnej (tzw. stal kwasoodporna), blachę aluminiową oraz blachę 

miedzianą. Zimna stal doskonale komponuje się z praktycznie każdym rodzajem materiału, 

od drewna przez kamień po płytki ceramiczne. Główną zaleta jest ich całkowita obojętność na wysoką 

temperaturę i wilgoć. Warto pamiętać, aby koniecznie wycierać powierzchnię metalową do sucha,  w 

przeciwnym wypadku pozostaną na niej mało estetyczne ślady.  

Blaty szklane – kuchenna innowacja 

Blat szklany to symbol wnętrz zbudowanych w  stylu nowoczesnym i hi-tech. Możemy wybrać idealny 

blat dla siebie wśród wielu odmian szkła transparentnego i barwionego, połyskliwego i matowego,  z 

subtelnymi wzorami wtopionymi w materiał albo z wybraną przez nas samych grafiką.  Do produkcji 

tego typu blatów stosowane jest wyłącznie szkło hartowane, wzmacniane  dodatkowo  siatką stalowa 

lub klejone z dwóch tafli.  Ich grubość zaczyna się od 10 mm – zapobiega to skaleczeniu w przypadku 

rozbicia blatu.  Głównymi zaletami blatu ze szkła hartowanego jest ich odporność na wilgoć i wysoką 

temperaturę. Istotny jest fakt, że blaty te powiększają optycznie wnętrze oraz je rozjaśniają. W 

przypadku zaś motywu, który sami wybraliśmy, dodają one kuchni indywidualnego charakteru. Do 

wad tych blatów należy trudność w utrzymaniu ich czystości, ponieważ szkło uwypukla każdą plamę i 

krople wody. Ponadto blaty szklane są narażone na zarysowania, a biorąc pod uwagę fakt, że 

wykonuje się je na zamówienie odstraszyć może także cena. 

Blat z konglomeratu – praktyczny wybór 

Jeśli zależy nam na nowoczesnej, praktycznej i stosunkowo taniej aranżacji kuchni to blat 

z  konglomeratu będzie dla nas idealny. Jest on trwalszy i tylko niewiele droższy od blatów 

ceramicznych i laminowanych, a dodatkowo można go dowolnie przycinać i łączyć na różne ciekawe 



sposoby.  Blaty z konglomeratu doskonale imitują naturalny kamień, choć nie powielają jego 

naturalnych przebarwień.  Są za to od niego cieplejsze w dotyku oraz o wiele lżejsze.  Blaty te są 

odporne na zarysowania oraz wysoką temperaturę. Wykazują obojętność na kwasy i zasady, a także 

na zarysowania, które z powodzeniem można zeszlifować.  Blaty z konglomeratu uzyskuje się ze 

zmielonego granitu i marmuru, które są sklejone żywicą poliestrowa. Podstawowym minusem blatu z 

konglomeratu jest cena, która waha się w granicach 400-900 zł za metr kwadratowy. Razić może 

także powtarzalność wzoru, który skutecznie zniechęci wielbicieli niepowtarzalnych deseni kamienia 

naturalnego. 

Podsumowanie  

Jak zdążyliśmy się przekonać, różnorodność materiałów na blaty kuchenne jest dość duża. Jednak 

wyborze blatu powinniśmy kierować się przede wszystkim jego funkcjonalnością, dopiero potem 

estetyką, której każdy dostarcza na swój niepowtarzalny sposób. Jeśli wystarczająco dobrze 

zapoznamy się z zaletami i wadami każdego rodzaju blatów, z pewnością nasza kuchnia przez długie 

lata pozostanie centralnym punktem naszego domu. 

  

Panele dekoracyjne 3D – skąd bierze się ich rosnąca popularność? 

Aranżacja mieszkania to dla wielu nie tylko konieczność, ale i niemała przyjemność. Urządzenie 

mieszkania na obraz i podobieństwo naszych wyobrażeń o przyszłym domu jest z pewnością 

czasochłonne, ale w ostatecznym rozrachunku pozwoli stworzyć nam bezpieczny azyl, który 

dodatkowo będzie cieszył oko nasze, jak i naszych gości. Bardzo istotnymi elementem w całym domu 

są także ściany. Jeszcze do niedawne w polskich domach, jeśli chodzi ich dekorację, 

dominowały tynki, farby oraz tapety. Jednakże dla tych, którzy cenią sobie nowoczesność i 

niestandardowe rozwiązania ciekawym sposobem na wykończenie ścian są panele dekoracyjne 3D. 

Czym są panele dekoracyjne 3D i jakie są ich zalety? 

Panele dekoracyjne 3D – dlaczego warto je stosować?  

Aby tchnąć nieco życia w nasze domy, wyzbyć się nudy i zastosować niebanalne rozwiązania, warto 

sięgnąć pod panele dekoracyjne 3D. Są to kasetony o wypukłych kształtach dostępne w wielu 

wzorach i odmianach. Możemy sięgnąć po geometryczne wzory, nieregularne abstrakcyjne kształty 

lub motywy florystyczne i zwierzęce. Panele te można zamontować  na wszystkich ścianach danego 



pomieszczenia lub przerwać „płaską” dekorację wnętrza, montując je jedynie na ścianie nośnej, by 

uwydatnić ich finezyjny charakter. Panele dekoracyjne 3D można zastosować nie tylko w salonie czy 

sypialni – doskonale sprawdzają się w korytarzu, a niektóre modele można układać także w łazience. 

Poza tym nadają się do dekoracji nie tylko ścian, ale i sufitów.  

Jakie są zalety paneli dekoracyjnych 3D?  

Poza oczywistymi walorami estetycznym panele dekoracyjne 3D wykazują trwałość, której nie widać 

na pierwszy rzut oka. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów materiałów, z których wykonane są 

panele, dlatego jeśli mamy obawy przed ich szybkim zniszczeniem, warto wybrać te o największej 

odporności. Jedną z zalet paneli dekoracyjnych 3d jest łatwość ich montażu. Można je zamontować 

na ścianie samodzielnie bez pomocy fachowca - wystarczy tylko dokupić odpowiedni klej montażowy. 

Po montażu złączenia paneli należy zagipsować, po czym wygładzić papierem ściernym. Panele 

dekoracyjne można przemalować na dowolny kolor za pomocą specjalnych farb lateksowych, które 

wykazują odporność na zmywanie i tarcie. 

Panele dekoracyjne 3D są lekkie i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkową ich zaletą jest 

ich ekologia, na którą  zwraca się coraz więcej uwagi. Panele dekoracyjne 3D są przyjazne 

środowisku i nie wydzielają szkodliwych dla zdrowia substancji, dlatego idealnie nadają się do 

domów, w których mieszkają alergicy. Są również ognioodporne i nie przyciągają kurzu. Idealnie 

nadają się do izolacji akustycznej i cieplnej. 

  

 


