Rolety rzymskie. Poznaj modne i
funkcjonalne dekoracje okienne
Podczas urządzania naszych wnętrz wielu z nas zapomina jak ważną spraw jest aranżacja
okna. \Okna wpuszczają do nich światło lub też pozwalają je dozować odpowiednio do
naszych potrzeb.\Najczęściej stosujemy w nich firany i zasłony, dla których idealną i modna
alternatywa są funkcjonalne rolety rzymskie. Sprawdź, jakie możliwości aranżacyjne dają
oraz poznaj ich zalety.

Rolety rzymskie odczarują każde wnętrze
Każdy właściciel mieszkania staje przed trudnym wyborem, jakim jest stylowa, ale i
funkcjonalna aranżacja okien. Najczęściej służą nam do tego tradycyjne zasłony, żaluzje czy
inne osłony, które pozwalają na różne natężenie świtała w danym pomieszczeniu ze względu
na nasze potrzeby. Od kilku lat coraz większą popularnością cieszą się rolety rzymskie. Są to
rolety wykonane z różnego rodzaju tkanin, które zwijane unoszą się do góry, tworząc
charakterystyczny i niezwykle dekoracyjne fałdy, które stanowią o ich atrakcyjności i
wyjątkowości wśródód inny aranżacji okiem.

Szeroka oferta rolet rzymskich dla każdego
Na rynku można dostać rolety rzymskie klasyczne o małym stopniu przyciemnienia i
delikatnej tkaniny, modele przyciemniające duo, łączące w sobie materiały transparentne i
nietransparentne, czyniąc z nich niezwykle funkcjonalne element wystroju okien. Dodatkowo
bogactwo wzrorów oraz cała gama kolorystyczna sprawia, że wpasują się w stylistykę
każdego wnętrza od nowoczesnych i minimalistycznych pomieszczeń, po wnętrza galamorur,
vintage aż po aranżacje rustykalne i skandynawskie. Dzięki nim szybko i łatwo odczarujesz
swój salon, kuchnię czy sypialnie nadając im nutę nowoczesnej elegancji.

Rolety rzymskie to nie tylko piękna aranżacja okien
Pamiętajmy jednak, że poza walorami estetycznymi rolety rzymskie posiadają wiele
funkcjonalności, dzięki którym zyskały swoją popularność. Przede wszystkim ich zadaniem
jest regulacja natężenia światła, tak jak w przypadku tradycyjnych zasłon. Jednak w
przeciwieństwie do nich rolety montuje się bezpośrednio do okna, dzięki czemu nie
potrzebują miejsca po jego bokach, co daje dodatkową przestrzeń. Dodatkowo nie sięgają
parapetu i podłogi, co nadje lekkości całemu wnętrzu.

Prostota i funkcjonalność rolet rzmskich
Rolety rzymskie wykonane są z różnego rodzaju tkanin, które z powodzeniem można w
dowolnej chwili zdjąć i uprać w pralce lub ręcznie. Co więcej posiadają specjalny
mechanizm, który nie wymaga ich całkowitego demontażu a jedynie tej materiałem, co jest

niezwykle funkcjonalnym rozwiązaniem. Rolety rzymskie, zwłaszcza te o dużych rozmiarach
i cięższych tkanin, działają bardzo płynnie, nie zacinają się i nie sprawiają oporu, dlatego też
są wygodne do regulacji nawet przez dzieci. Warto także podkreślić, że rolety rzymskie są
wyjątkowo proste i szybkie w montażu. Można wykonać go inwazyjne wykorzystując
specjalne zaczepy montowane do okna lub przytwierdzić je do ściany lub sufitu za pomocą
lekkiej szyny – to, który sposób montażu wybierzesz zależy wyłącznie od twoich upodobań i
potrzeb.
Rolety rzymskie to elegancki i funkcjonalny element aranżacji okien w każdym
pomieszczeniu niezależnie od stylu. Są proste w użyciu, łatwe do utrzymania w czystości i
montażu, a ich dekoracyjne fałdy dostępne w wielu rodzajach materiałów, wzorach i kolorach
pozwolą wnieść nutę świeżości i elegancji do każdego wnętrza.

Drzwi przesuwne — dlaczego warto
wybrać to rozwiązanie?
Myśląc o drzwiach wewnętrznych najczęściej mamy przed oczami tradycyjne drzwi
skrzydłowe otwierane na korytarz lub do wnętrza pomieszania. Jednak coraz częściej w
polskich domach pojawiają się drzwi przesuwne ze względu na ich liczne zalety oraz
bezsprzeczne walory designerskie. Nie tylko pozwalają zaoszczędzić miejsce i
powiększyć optycznie każde wnętrze, ale stanowią nowy trend w aranżacji dotyczących
otwartych przestrzeni.

Poznaj 4 najważniejsze zalety drzwi przesuwnych
Drzwi przesuwne stanowią dobrą alternatywę dla tradycyjnych drzwi skrzydłowych, dlatego
ich popularność w polskich domach stale rośnie. Z reguły nie przykładamy dużej uwagi do
drzwi w mieszkaniu czy domu. Jednak to z ich pomocą możemy całkowicie odmienić każde
wnętrze, a ich funkcjonalności stoi na równi z ich możliwościami aranżacyjnymi.

Idealne dla małych i dużych wnętrz
Główną zaletą, dla której wybieramy drzwi przesuwne do pokoju, jest oczywiście ich
funkcjonalność. Drzwi te chowają się w ścianie w specjalnym kasetonie lub przesuwają się
wzdłuż ściany, co pozwala zyskać dodatkową przestrzeń. Doskonale sprawdzą się w
mieszkaniach, w których każdy dodatkowy metr jest na wagę złota. Dzięki takiemu
rozwiązaniu nie musisz martwić się o ustawienie szafy czy łóżka tak, aby nie zawadzało o nie
tradycyjne skrzydło drzwiowe. Drzwi przesuwne są także idealnym wyborem dla
przestronnych mieszkań i domów. Pozwolą na dowolną i oryginalną aranżację każdego
wnętrza, a dodatkowo jeszcze bardziej powiększą je optycznie.

Komfort użytkowania
Drzwi przesuwne naścienne są wyjątkowo wygodne i łatwe do przesuwania, dzięki czemu
poradzą sobie z ich obsługą nawet małe dzieci. Podczas ich otwierania i zamykania nie
wydają głośnego dźwięku tak, jak tradycyjne drzwi skrzydłowe. Dzięki temu niechcący nie
zbudzisz śpiących domowników. Takie rozwiązane sprawdzi się także w trakcie przeciągów.
Drzwi przesuwne do pokoju nie zamknął się z hukiem nawet podczas porywistego wiatru i
zawsze pozostaną na swoim miejscu.

Nowe aranżacje bez przebudowy
Chciałbyś wydzielić cześć sypialni i stworzyć w niej niewielkie biuro czy garderobę bez
większej ingerencji w układ ścian? Chcesz ukryć regał z książkami lub część pokoju, która
wyraźnie zakłóca jego spójność? A może wolisz mieć odrobinę prywatności podczas
przyrządzania posiłku dla gości w swojej kuchni połączonej z jadalnią? Nic prostszego!
Drzwi przesuwne naścienne dają ogromne możliwości aranżacyjne pomieszczeń według
twoich indywidualnych potrzeb i wizji. Wystarczy, że wykorzystasz je jako swoistą ściankę
działową. Za ich pomocą oddzielisz te części pomieszczenia, które chciałbyś wykorzystać w
całkiem nowy sposób lub zyskać w nich nieco prywatności. Zastosowań drzwi przesuwnych
jest doprawdy sporo.

Prosty montaż
Na rynku drzwiowym znajdziesz drzwi przesuwne kasetonowe, które chowają się w ścianie
oraz na drzwi przesuwne naścienne montowane nad otworem drzwiowym lub ościeżnicą i
przesuwane są wzdłuż ściany. W pierwszym przypadku będziesz musiał wziąć pod uwagę to
rozwiązanie już na etapie projektu mieszkania. Z kolei drugi rodzaj drzwi daje możliwość ich
montażu w dowolnym momencie.
Drzwi przesuwne naścienne montuje się do prowadnicy przymocowanej do ściany na
wysokości około 15 cm nad wnęką drzwiową. Powinna ona być co najmniej dwa razy dłuższa
od skrzydła drzwi tak, aby mogło ono całkowicie odsłaniać wejście do pokoju. Możesz także
pokusić się o drzwi naścienne do pokoju dwu lub trzyskrzydłowe, które zwiększą ich
funkcjonalność oraz uczynią z nich ciekawy element aranżacyjny.

Drzwi przesuwane szklane – postaw na niesamowite
efekty aranżacyjne!
Drzwi przesuwne szklane z pewnością pozwolą wyróżnić twoje wnętrza wśród tych z
tradycyjnymi drzwiami skrzydłowymi. Nie tylko idealnie nadają się do aranżacji w stylu
industrialnym, nowoczesnym czy minimalistycznym, optycznie powiększą je i oddzielą
poszczególne wnętrza. Wspaniale i iście bajkowo prezentują się zwłaszcza te modele z
mleczną szybą, które gwarantują intymności, a wnętrzom nadadzą niepowtarzalnego
charakteru. Drzwi przesuwne szklane mogą być także całkowicie transparentne. Jest to

niezwykle stylowe, ale i ekstrawaganckie rozwiązanie. Pozowali wyeksponować i podkreślić
smak np. domowego biura, perfekcyjnie wyposażonej garderoby czy doskonałej aranżacji
kuchni. Dodatkowo możesz sięgnąć po drzwi przesuwne w metalowej ramie
podkreślające nowoczesność wnętrz, w których dominuje elegancki chłód szkła i stali.

Drzwi przesuwne drewniane – połącz tradycję z
nowoczesnością!
Na drzwi przesuwne drewniane coraz częściej stawiają posiadacze wnętrz rustykalnych,
skandynawskich, wiejskich czy prowansalskich. W ich bogatej ofercie znajdziesz drzwi z
białego drewna, te o delikatnym rysie słojów i sęków, a nawet drzwi... rodem do stodoły!
Ciekawie będą wyglądały również drzwi przesuwne w metalowej ramie zwłaszcza w
pomieszczeniach eklektycznych, glamour, vintage czy w stylu boho. Drzwi przesuwne
drewniane można zamontować również w aranżacjach nowoczesnych czy industrialnych.
Swoją naturalnością i wyjątkowym ciepłem będą stanowiły element przyciągający uwagę i
przełamią surowość tych wnętrz.

Ekstrawaganckie drzwi przesuwne loft
Ciekawą propozycją na rynku stolarki drzwiowej są także drzwi przesuwne loft. To, co je
wyróżnia do zwykłych drzwi przesuwnych, jest to, że ich skrzydła wykonane ze szkła czy
drewna dodatkowo oprawione są w stalową ramę. Takie połączenie różnych materiałów
pozwala na niebanalne i zaskakujące aranżacje, będące wyrazem oryginalności i finezyjnego
gustu mieszkańców tych wnętrz. Wśród bogatej oferty znajdziesz drzwi przesuwne loft jedno,
dwu i trzyskrzydłowe oraz modele z jedną częścią ruchomą a drugą stałą. Możesz także
wybrać drzwi przesuwne naścienne lub harmonijkowe rozkładane na boki, które tworzą
niesamowity efekt designerski. Drzwi przesuwne loft stanowią centralny punkt każdego
wnętrza, a modele harmonijkowe doskonale sprawdzą się, jako drzwi na taras lub do
przestronnych nowoczesnych wnętrz.
Drzwi przesuwne naścienne do pokoju, kuchni, salonu czy łazienki to połączenie
oryginalności z niezwykłą funkcjonalnością. Koniec z czasami, w których wybierali je
jedynie właściciele małych mieszkań. Bogata gama modeli dostępnych na rynku daje
możliwość wyboru drzwi przesuwnych, które otwierają nieznane dotąd możliwości
aranżacyjne ograniczone jedynie twoją fantazją.

Syle wnętrzarskie. Inspiruj się i
odkrywaj nowe możliwości razem z
nami!
Nowoczesny design czy klasyczne, sprawdzone rozwiązania? To najczęstsze rozterki, jakie
towarzyszą amatorom i pasjonatom podczas urządzania wymarzonych wnętrz. Na naszym
portalu wymieniamy się doświadczeniem i wiedzą z profesjonalistami z branży
architektoniczno-wnętrzarskiej, umieszczamy porady i wskazówki, które pomogą Ci odnaleźć
swój własny niepowtarzalny styl. Prezentujemy najnowszą modę w designie oraz najśmielsze
projekty wnętrz. Chcemy, abyś razem z nami poszukiwał nowych możliwości dekoratorskich
i otworzył się na egzotyczne rozwiązania odmiennych kultur. Tak jak Wy pragniemy
obcować z pięknem, dlatego razem z Wami chcemy otwierać się na nowe rozwiązania, które
znajdują się w zasięgu ręki.

Wybierz idealny styl wnętrza dla siebie!
Spójny, a zarazem mocno zaznaczony design we wnętrzach to wielka sztuka. Przez dekady
różne motywy, materiały i kolory dominujące w naszych domach zmieniały się. Jedne z nich
na zawsze odeszły w niepamięć, inne szczycą się swoją ponadczasowością i uniwersalizmem.
Co raz pojawiają się nowe trendy i rozwiązania designerskie, które często w bardzo
przemyślany sposób łączą jedne rozwiązania lub zaskakują swoją oryginalnością i
kreatywnością. Styl to nie tylko kolorystyka i dodatki czy materiał ścian, ale także
odpowiednia podłoga, która dominuje w każdym wnętrzu i dopełnia je, tworząc spójną
harmonijną całość. Razem z nami poznaj najciekawsze style, przenoś je do swojego domu lub
wybierz z nich najciekawsze elementy i stwórz swój własny niepowtarzalny styl.

Wnętrze art deco
Styl art deco ma swój początek w Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego. Cechą
charakterystyczną tych wnętrz jest przepych i luksus, które przejawiają się w najwyższej
jakości materiałach wnętrzarskich. Styl umiejętnie łączy elementy nowoczesne z unikalnymi
antykami. Na salonach króluje aksamit i satyna, pikowane wzory oraz złote i srebrne lustra,
ozdobne sztukaterie i kryształowe żyrandole. W stylu art deco dominuje kolorystyka bieli i
czerni uzupełniona stonowanymi dodatkami.

Wnętrze glamour
Styl glamour stawia na bogate, lśniące przedmioty i lustra, które tworzą efekt iluzoryczności.
Jego cechami charakterystycznymi są przepych, blask i elegancja. Wnętrza w tym stylu mają
wręcz pękać od luksusu, dlatego dominują w nich połyskliwe satyny i żakardowe materiały,
kryształowe żyrandole, szklane elementy oraz metale szlachetne. Wśród podłóg najlepsza
będzie podłoga z drewna egzotycznego, ale i panele lamiowane i winylowe oraz kamień

naturalny. Podstawowymi kolorami stylu glamour są złoto, srebro i biel, jasne pastelowe
odcienie błękitu i zieleni oraz wszelkie szarości i beże.

Wnętrze industrialne/loftowe
Styl industrialny czy styl loftowy narodził się w połowie XX wieku w USA w wyniku
potrzeby zagospodarowania opuszczonych fabryk. Charakteryzuje go minimalistyczny design
oraz przestronne okna i wysokie sufity. Z betonowych lub ceglanych ścian wyraźnie
wydostają się rury, przewody i konstrukcje, a pomieszczenia mają ograniczoną ilość
przedzieleń i drzwi. W stylu industrialnym wśród dominujących kolorów odnajdziemy biele,
szarości, czerwienie i czernie oraz metaliczne dodatki, a na podłodze surowy beton.

Wnętrze klasyczne
Styl klasyczny to symbol uniwersalizmu i ponadczasowości. Jego cechą charakterystyczną
jest dbałość o harmonię wszystkich elementów oraz wysoką jakość materiałów, z których są
wykonane. W pierwszym rzędzie liczy się bowiem funkcjonalność i trwałość pomieszczeń na
długie lata. Styl klasyczny nie lubi wyrazistych kolorów, dlatego dominują w nim stonowane i
ciepłe odcienie brązów i beżów, a w dodatkach przewija się złoto. Znajdziemy w nim
naturalne materiały, dlatego też klasyczna podłoga drewniana niepodzielnie rządzi we
wszystkich pomieszczeniach.

Wnętrze nowoczesne
Styl nowoczesny odznacza się wyjątkową przestronnością i prostotą. Podstawową jego zasadą
jest zachowanie przestronności, która wynika z dążenia do jak największej funkcjonalności
kosztem zbędnych dekoracji. Styl nowoczesny lubuje się w geometrycznych figurach,
prostopadłych i równoległych liniach oraz różnych odcieniach bieli, beżów szarości i czerni.
Jeśli chcemy urządzić mieszkanie w tym stylu, wybierzmy płytki ceramiczne w geometryczne
wzory lub podłogi drewniane ułożone w klasyczne wzory, a także ciekawe nowoczesne
panele laminowane i winylowe.

Wnętrze prowansalskie
Styl prowansalski przywędrował do nas z francuskiego regionu pełnego lawendowych pól,
zielonych wzgórz i kamiennych domów. Panuje w nim sielski i ciepły klimat stworzony
dzięki przytulnym naturalnym tkaninom takim jak len, płótno i bawełna, tradycyjnym
meblom i drewnianym podłogom najlepiej z wyraźną oznaką starości. Dominują tu jasne
odcienie fioletu i lawendy, piaskowe żółcie i pomarańcze oraz błękity. W stylu
prowansalskim znajdziemy meble i sprzęty domowe specjalnie postarzane, pełne nierówności,
często bielone oraz przeszklone kredensy i szafy.

Wnętrze rustykalne/swojskie
Styl rustykalny czy styl wiejski to powrót do natury. Stawia on na ciepłe i przytulne
pomieszczenia, uwielbia naturalne materiały takie jak wełna, len i bawełna, a drewno bielone
jest podstawowym materiałem tych wnętrz. W tak stylizowanych pomieszczeniach idealnie

sprawdzi się podłoga drewniana najlepiej, aby posiadała wyraźnie widoczne słoje i była
nadkruszona zębem czasu, dając klimat swojskiej dawności. Jeśli jednak wybierzemy kamień
naturalny to w jasnym, beżowym lub pisakowym kolorze. Kolorystyka stylu rustykalnego
bazuje na bieli i beżach, a we wnętrzach możemy spotkać ludowe wzory,
kwiatowe dekoracje oraz ręcznie robione obrusy i serwety.

Wnętrze skandynawskie
Styl skandynawski zyskał niezwykłą popularność dzięki swojej prostocie i oszczędności
wnętrz, które jednocześnie cechuje pewna swojska przytulność i ciepło. Skandynawia to kraj,
w którym dni pochmurnych jest zdecydowanie więcej niż słonecznych, dlatego domy w stylu
skandynawskim posiadają duże okna umożliwiające grę świateł. Podstawowym surowcem
jest oczywiście drewno z pobliskich lasów, które króluje w formie drewnianych podłóg
bielonych lub szczotkowanych oraz takich samych drewnianych i bielonych belek na stropach
i ścianach. Styl ten stawia na naturalne lniane i bawełniane tkaniny, grube i ciepłe koce oraz
narzuty. W kolorystyce dominuje biel i szarości w różnorakich odcieniach uzupełnione
mocno kontrastującymi odcieniami czerwieni i zieleni.

Wnętrze śródziemnomorskie
Styl śródziemnomorski odznacza się świeżością, przytulnością i ciepłem. Znakiem
rozpoznawczym tego stylu jest zamiłowanie do kolorowych i wyrazistych wzorów. Dlatego w
tych wnętrzach doskonale sprawdzą się wzorzyste płytki ceramiczne i ekstrawaganckie
dywany lub wykładziny. Marokańskie wzory odnajdziemy także na ścianach oraz na suficie.
Styl śródziemnomorski łączy w sobie lawendową kolorystykę Prowansji z bielą i błękitem
greckich domów. Dominują tu żywe wyraziste odcienie pomarańczy, zieleni i granatu, a także
różu czy czerwieni.

Wnętrze vintage
Styl vintage przede wszystkim kocha wszystko to, co posiada swoją historię. A zatem w jego
wnętrzach znajdziemy zarówno stare przedmioty odświeżone i przywrócone do łask, jak i te
całkiem nowe specjalnie postarzane. Styl vintage możemy wprowadzić, wstawiając do
nowoczesnego mieszkania stare elementy wystroju lub nowe przedmioty do starych wnętrz.
W tej aranżacji panują sentymentalne dodatki i bibeloty, a także podłogi drewniane, panele
winylowe oraz odsłonięte cegły i beton, które nadają czar pomieszczeniom utrzymanym w
odcieniach bieli i szarości.

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.

