
Home office — domowe biuro we 
współczesnej odsłonie 

Home office to jedno z najczęściej powtarzających się tendencji, jeśli chodzi o aranżacje 
wnętrz nowoczesnych i funkcjonalnych. Obecne czasy udowodniły, że praca zdalna niesie 
za sobą wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Dlatego też wiele 
branż na stałe wprowadza ten model pracy lub proponuje modele hybrydowe. I choć wiele 
osób pracujących na etacie od dawna marzyło o pracy z domu, aby była ona efektywna, 
konieczne jest stworzenie do niej optymalnych warunków. 

Praca zdalna, czyli aranżacje wnętrz, w których pracuje się 
przyjemnie i efektywnie 

Home office najczęściej powstaje w oddzielnym pomieszczeniu, niekiedy na poddaszach i w 
piwnicach domów jednorodzinnych. Nieco gorzej mają właściciele małych mieszkań w bloku 
jednak i oni mogą wygospodarować przestrzeń i urządzić własne biuro, w którym 
najważniejsze będę meble drewniane do gabinetu. Oczywiście, można pracować z łóżka lub z 
kanapy, jednak aby praca zdalna była wydajna niezbędna będzie odpowiednia higiena pracy. 
Do domowego biura warto wybrać jasne lub pastelowe kolory ścian, które uspokoją, zamiast 
drażnić i pobudzać. Aranżacje wnętrz przeznaczonych do pracy powinny celować w wygodne 
i indywidualnie dostosowane meble drewniane do biura, przede wszystkim biurka drewniane 
oraz pojemne i funkcjonalne regały drewniane wykonane z najwyższej jakości naturalnych 
materiałów, jakimi jest drewno. Materiał ten nie tylko zachwyca swoim naturalnych 
wyglądem, ale i jest wytrzymały oraz niezwykle odporny na uszkodzenia, a przy tym nie 
uczula, co jest szczególnie ważne dla alergików. 

Biurka drewniane — serce domowego home office 

Praca zdalna, choć pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na dojazdy, wymaga o wiele 
większej dyscypliny i organizacji niż w trybie stacjonarnym. Najważniejszym miejscem 
domowego home office będą biurka drewniane. To przy nich spędzamy najwięcej czasu, 
dlatego tak istotne jest, aby były dobrane indywidualnie do naszych potrzeb i wykonywanej 
pracy. 

Biurka drewniane w osobnym pomieszczeniu 

Tego rodzaju meble drewniane do gabinetu urządzonego w domu dostępne są w wielu 
modelach. Możemy wybierać spośród masywnych sprzętów wykonanych z litego drewna, 
które posiadają liczne szuflady i szafki służące do przechowywania ważnych dokumentów. 
Takie biurka drewniane z pewnością sprawdzą się we wnętrzach rustykalnych, 
skandynawskich i industrialnych. Z kolei meble drewniane do biura z ciekawą ornamentyką 
to idealny wybór do home office urządzonego w stylu klasycznym, angielskim czy 
kolonialnym. Ciekawym rozwiązaniem będą też biurka drewniane o delikatniejszej bryle z 
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dwoma lub trzema szufladami, które nie przytłoczą małych pomieszczeń biurowych. Z kolei 
modele pomalowane białą kryjącą farbą z ozdobnymi frontami idealnie sprawdzą się w 
domowych biurach w stylu prowansalskim, romantycznym czy shabby chic. 

Biurka drewniane w wydzielonej przestrzeni 

Jeśli w mieszkaniu lub domu brakuje osobnego pomieszczania na urządzenie domowego 
home office z powodzeniem możemy wydzielić przestrzeń w salonie, sypialni czy pokoju 
dziennym, która będzie spełniała tę funkcję. W takim przypadku najlepiej wybrać 
ergonomiczne biurka drewniane o minimalistycznej formie z jedną szufladą lub całkowicie 
bez szuflad i szafek, a nawet pokusić się o konsolę drewnianą, która wpasują się nawet w 
najmniejszą przestrzeń. Dobrym rozwiązaniem mogą też być biurka drewniane narożne, 
które pozwolą zagospodarować każdy wolny metr przestrzeni. 

Pamiętajmy jednak, że bez względu na to, jakie meble drewniane do biura wybierzemy, 
warto ustawić je przy oknie, aby zapewnić sobie naturalne oświetlenie w ciągu dnia. 
Dodatkowo takie meble z drewna do gabinetu powinny być wyposażone w odpowiednie 
lampy biurkowe oraz sufitowe dla komfortu pracy po zmroku. 

Funkcjonalne meble drewniane do domowego biura — 
postaw na regały drewniane! 

Niemniej ważne jak biurka drewniane do home office będą regały drewniane. Tego rodzaju 
meble drewniane do biura powinny cechować się funkcjonalnością i wytrzymałością na 
obciążenia. Masywne modele z wbudowanymi licznymi szafkami i szufladami to propozycja 
dla tych osób, które posiadają wiele dokumentów, które zawsze chcą mieć pod rękę. Z kolei 
delikatniejsze formy, a także szafy drewniane niezbudowane to sprzęty niezbędne w małych 
pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni, ponieważ nie przytłoczą one wnętrza, a 
jednocześnie doskonale spełnią swoje funkcje. 

Takie meble drewniane do gabinetu wykonane z litego drewna nie tylko wyglądają 
estetycznie i elegancko, prezentując piękny rysunek słojów i sęków, ale pełnią dodatkową 
funkcję – w home office, który stanowi wydzieloną część innego pomieszczenia będą 
wyraźnie oddzielały strefę do pracy od strefy relaksu. Regały drewniane, które posiadają 
delikatniejszą linię, świetnie pasują do wnętrz minimalistycznych i nowoczesnych, ale i 
skandynawskich. Masywne meble drewniane do biura o surowej i cięższej bryle to must have 
pomieszczeń urządzonych w stylu rustykalnym i wiejskim. Modele z bogatym zdobieniem 
frontu to propozycja dla home office w stylu klasycznym, prowansalskim, romantycznym czy 
angielskim. Natomiast sprzęty z metalowymi nogami meblowymi i uchwytami oraz z 
metalowym korpusem to propozycja dla miłośników wnętrz industrialnych i loftowych. 

Praca zdalna, która na stałe wpisała się w kanon pracy w drugiej dekadzie XXI wieku, wymaga 
aranżacji wnętrz, które cechuje wysoka ergonomia i estetyka. Idealny home office pozwolą 
stworzyć wysokiej jakości meble do biura wykonane w całości z naturalnego drewna lub z 
elementami metalowymi, które nadają im nowoczesnego wyglądu i charakteru. Wygodne i 
ergonomiczne biurka drewniane oraz wytrzymałe i pojemne regały drewniane to idealnie 
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wyposażenie biur domowych bez względu na ich metraż. Jedynie połączenie wysokiej 
estetyki i użyteczności pozwoli stworzyć miejsce wygodne i komfortowe, w którym praca 
zdalna stanie się nie tylko obowiązkiem, ale i czystą przyjemnością. 

 

Jak zaaranżować niewielkie 
przestrzenie? 
Aranżacje wnętrz o niewielkim metrażu mogą stanowić niemałe wyzwanie, zwłaszcza jeśli 
nie chcemy rezygnować z naszego indywidualnego gustu. O ile na większych przestrzeniach 
mamy więcej swobody aranżacyjnej, o tyle w sypialni czy salonie, w których liczy się każdy 
metr, warto starannie przemyśleć ich wystrój. Nie tylko możemy sięgnąć po odpowiednią 
kolorystykę czy pobawić się światłem, ale i wybrać meble drewniane do salonu i sypialni, 
takie jak komoda drewniana, witryna drewniana czy łóżka drewniane, które pozwolą nam 
stworzyć przestrzeń komfortową i funkcjonalną, ale i bardzo stylową. Oto kilka wskazówek 
na to, jak urządzić małe wnętrza w każdym mieszkaniu. 

Dlaczego warto wybrać meble z drewna do małych 
przestrzeni?  

Małe pomieszczenia wymagają takiego wyboru sprzętów, które pozwolą nam je 
odpowiednio zorganizować, a przy tym zachować określoną, spójną estetykę. Powinniśmy 
zatem wybrać meble nie tylko funkcjonalne, ale i wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne i 
zarysowania. Dlatego też idealne do małego salonu lub sypialni będą meble z drewna. Meble 
drewniane, zwłaszcza te wykonane z twardych gatunków drewna jak dąb czy buk, cechują się 
ogromną wytrzymałością i długowiecznością w przeciwieństwie do tych wykonanych z 
materiałów drewnopodobnych. A pamiętajmy, że na małej przestrzeni o wiele trudniej 
przeprowadzić remont — pozbyć się starych mebli i wnieść nowe. Dlatego też lepiej 
wybrać meble drewniane do sypialni i salonu, którym upływ lat dodaje uroku i charakteru, i 
które zostaną za nami na dekady, jeśli nie na całe życie. 

Pamiętajmy także, że meble drewniane do salonu i sypialni, takie jak komoda drewniana, 
witryna drewniana, łóżka drewniane czy stół drewniany możemy łatwo odrestaurować lub 
nadać im całkiem nowego wyglądu. W małych przestrzeniach o wiele łatwiej jest zarysować 
meble lub uderzyć w nie, jednak meble z drewna wystarczy delikatnie zeszlifować, następnie 
zaimpregnować, a na koniec pomalować bezbarwnym olejem czy woskiem lub też 
pomalować na dowolnie przez nas wybrany kolor. Wówczas nie tylko zamaskujemy ślady ich 
użytkowania, ale i odświeżymy wystrój naszych wnętrz. 

Meble drewniane do salonu i sypialni - jakie wybrać i jak je 
ustawić? 
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Jeśli chodzi o meble drewniane do salonu, takie jak komoda drewniana, witryna drewniana, 
czy szafka RTV warto postawić na ich funkcjonalność. Bez problemu możemy tworzyć z nich 
całe meblościanki, czyli ustawiać sprzęty obok siebie tak, aby niemal się dotykały. Tak samo 
możemy ustawić meble drewniane do sypialni, czyli pojemne komody drewniane, szafy 
drewniane i łóżka drewniane, które pozwolą nam zagospodarować każdy metr małej 
przestrzeni, a przy tym uczynią ją komfortową i funkcjonalną. Pamiętajmy jednak, że takie 
meble z drewna powinny pochodzić z jednej kolekcji, aby tworzyły harmonijną całości. 
Dalego też tak ważne jest to, aby były wykonane z litego drewna, ponieważ w przypadku ich 
uszkodzenia możemy je łatwo odrestaurować, zamiast kupować nowe meble, które trudno 
będzie nam dopasować do pozostałych sprzętów, nie burząc ich spójnej kompozycji. 

Zdecydowanie też postawmy na meble drewniane do sypialni i salonu o prostym, ale 
eleganckim wyglądzie i delikatniejszej bryle, zamiast wybierać masywne meble rustykalne, 
kolonialne czy industrialne. Wybierzmy zatem meble z drewna w stylu skandynawskim, 
klasycznym lub nowoczesnym lżejsze i bez zbędnych zdobień frontów. Możemy także sięgnąć 
po meble z subtelnie wkomponowanymi w ich linie minimalistycznymi uchwytami zamiast 
tych z masywnymi gałkami. Zdecydowanie też powinniśmy wybrać meble drewniane do 
salonu i sypialni na nóżkach — otworzymy przestrzeń nad podłogą, dzięki czemu wszystkie 
meble nabiorą lekkości. Ciekawym sposobem na optyczne powiększanie małych przestrzeni 
są meble z drewna z przeszkleniem lub otwarte. W tej roli doskonale odnajdzie się elegancka 
witryna drewniana lub regał drewniany, a także wiszące półki drewniane, które można 
zwiesić na ścianie nad łóżkiem czy komodą, zyskując dodatkowe miejsce na książki, kwiaty 
czy drobne dekoracje. 

Aranżacje małych przestrzeni - gra kolorem i światłem  

Aranżacje wnętrz o niewielkim metrażu możemy optycznie powiększyć za pomocą prostych 
tricków. Przede wszystkim meble z drewna powinniśmy ustawić z daleka od okna, aby nie 
ograniczały one dopływu naturalnego światła. Jedynie biurko drewniane ustawmy pod 
oknem, a do samego okna wybierzmy rolety lub żaluzje zamiast zasłon i firanek, które 
optycznie zmniejszają przestrzeń. Niewielkie wnętrza zdecydowanie powinniśmy utrzymać w 
jasnych barwach: bielach, beżach, delikatnych szarościach lub ciepłych pastelach. Kolory te 
nie tylko rozświetlą przestrzeń, ale i wspaniale wyeksponują wszystkie meble. Także meble 
drewniane do salonu i sypialni powinniśmy wybrać w jasnych barwach. Mogą to być meble z 
drewna w kolorze białym albo w odcieniach szarości z przecierką na wzór mebli 
skandynawski lub też meble w ciepłych odcieniach miodu i whiskey. Niemniej jednak, na tle 
białych ścian doskonale zaprezentują się także meble drewniane w ciemniejszych odcieniach, 
tworząc elegancki kontrast. 

Idealnym sposobem na optyczne powiększenie salonu czy sypialni będą lustra w drewnianej 
ramie. Niska komoda drewniana idealnie skomponuje się z tą dekoracją ścienną, która odbije 
światło i pięknie rozproszy promienie. Duże lustro sprawdzi się także zawieszone nad łóżkiem 
drewnianym lub naprzeciw niego, dając poczucie przestrzeni. Nie zapomnijmy także o 
sztucznym oświetleniu, jakie stanowią lampy sufitowe i lampy ścienne. To one zapewnią nam 
światło po zmroku, które odbite w lustrach sprawi, że nasze małe wnętrza będą komfortowe 
i przytulne. 
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Aranżacje wnętrz, w których liczy się każdy metr wolnej przestrzeni, z powadzeniem możemy 
urządzić w sposób funkcjonalny i stylowy. Wybierając odpowiednie meble z drewna, takie jak 
elegancka witryna drewniana i komoda drewniana na nóżkach do salonu czy solidne łóżka 
drewniane o delikatniejszej bryle do niewielkiej sypialni, sprawimy, że wnętrza te będą 
prezentowały się elegancko, a w połączeniu z grą światła odbitego w lustrach optycznie 
powiększą te wnętrza i uczynią je bardziej przestronnymi. 

 

Blaty kuchenne – jaki materiał 
wybrać? 
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. W związku 
z tym blat jest codziennie narażony na wilgoć, zarysowania, zaplamienia i kontakt z wysoką 
temperaturą stąd niezwykle istotna jest jego trwałość i odporność na zniszczenia. Jakie blat 
kuchenny wybrać, aby nasza 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 ciepłego 
wyglądu nawet najbardziej zimnym i chłodnym wnętrzom. Blaty drewniane produkuje się nie 
tylko z rodzimych drzew, takich jak dąb, buk czy jesion, ale i bardziej egzotycznych typu 
akacja azjatycka, teak i bambus. Mając do wyboru blaty z drewna klejonego i litego, 
zdecydowanie lepiej postawić na drugą opcję, która jest odporniejsza wilgoć i ma mniejszą 
tendencję do wypaczania się. Jednakże, jak wszystkie elementy wykonane z drewna, także 
blaty drewniane należy odpowiednio pielęgnować, by wydłużyć ich żywotność. Żaden 
impregnat w stu procentach nie zabezpieczy drewnianego blatu przed niszczeniem, dlatego 
gdy skazy na nim będą bardzo widoczne, koniecznie trzeba zeszlifować jego powierzchnię i 
nanieść na nią nową warstwę oleju, lakierobejcy lub lakieru, które uodpornią blat na urazy 
mechaniczne oraz nadadzą mu nowego, świeżego wyglądu. 

Blaty laminowane – skąd bierze się ich popularność? 

Ten rodzaj blatu to najczęstszy wybór w wielu domach głównie ze względu na swoją 
przystępną cenę, ale i nie tylko. 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 

https://www.seart.pl/witryny-drewniane-c-286.html


unikać dłuższego kontaktu blatu laminowanego z rozgrzanymi garnkami i naczyniami. Także 
woda i zbyt duża wilgoć mogą powodować wyraźne zniekształcenia laminatu. Z drugiej 
strony, blat laminowany nie przejawia właściwości odbarwiających w kontakcie z sokiem z 
buraków czy czerwonym winem, dzięki czemu jest odporniejszy na zaplamienie niż blaty 
drewniane. Jednak największą wadą blatu laminowanego jest to, że poważnie uszkodzony 
(np. podczas krojenia), nie nadaje się do naprawy w efekcie czego, jeśli uszkodzenia są 
rozległe, należy wymienić cały blat. 

Blat kamienny – odrobina luksusu na co dzień 

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 nie pozwolić, możemy mieć pewność, że zachowają 
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 w specjalnie wzmocnione konstrukcje. Poza tym, jak każdy 
kamień, blaty kamienne te są zimne w odbiorze, co skutecznie może do nich zniechęcić 
wielbicieli ciepłych i przytulnych wnętrz. 

Blaty ceramiczne – 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 stosowanymi do produkcji blatów ceramicznych są 
klinkier, terakota i gres. Dostępne są one w różnych odmianach wielomozaikowych lub 
wieloformatowych, błyszczących, półmatowych oraz matowych, a także w wielu 
niepowtarzalnych wzorach. Blaty ceramiczne wykazują dużą odporność na wysoką 
temperaturę i długotrwałą wilgoć oraz na substancje chemiczne, którymi są 
czyszczone. Dodatkowo jeśli powierzchnia blatu ulegnie uszkodzeniu, nie musimy wymieniać 
całego blatu jak w przypadku laminatu – wystarczy tylko zamienić płytkę na nową. Jeśli zaś 
nasz wybór padnie na terakotę, to zyskamy pewność, że nie ulegnie ona szybkiemu 
odkształceniu w kontakcie z gorącem. W przypadku materiałów ceramicznych przede 
wszystkim powinniśmy wybierać te, o jak najwyższej klasie ścieralności – będzie ona 
decydować o ich odporności na urazy mechaniczne. W przypadku blatu ceramicznego z 
płytek najbardziej uciążliwe dla nas będzie dbanie o czystość fug między płytkami, które 
stanowią idealną pożywkę dla pleśni. 

Blat stalowy – nowoczesne trendy dla odważnych 

Metal choć, kojarzy się z zimnem, to najnowszy trend mieszkań industrialnych, 
nowoczesnych i awangardowych. 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 szczotkowane, które są bardzo 



praktyczne, ponieważ nawet po zarysowaniu na ich powierzchni nie widać rys. Ponadto blaty 
matowe, choć są 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 praktycznie z każdym rodzajem materiału –  
od drewna przez kamień po płytki ceramiczne. Główną zaletą blatów stalowych jest ich 
całkowita obojętność na wysoką temperaturę i wilgoć. Niemniej jednak warto pamiętać, aby 
wycierać ich powierzchnię do sucha, w przeciwnym wypadku pozostaną na niej mało 
estetyczne smugi. 

Blaty szklane – kuchenna innowacja w naszym domu 

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 stosuje się wyłącznie szkło hartowane, wzmacniane 
dodatkowo siatką stalową  lub klejone z dwóch tafli. Grubość szkła hartowanego zaczyna się 
od 10 mm – zapobiega to skaleczeniu w przypadku jego rozbicia. Głównymi zaletami blatu ze 
szkła hartowanego jest jego odporność na wilgoć i wysoką temperaturę. Istotny jest również 
fakt, że blaty szklane rozjaśniają i optycznie powiększają każdą nawet najmniejszą kuchnię, 
natomiast wybrany przez nas motyw wtopiony w szkło dodają wnętrzu indywidualnego 
charakteru. Niemniej jednak blat szklany ma też swoje wady, a główną z nich jest trudność w 
utrzymaniu go czystości, ponieważ szkło uwypukla każdą plamę i każdą kroplę wody. 
Ponadto blaty szklane są narażone na zarysowania, a biorąc pod uwagę fakt, że wykonuje się 
je na zamówienie, odstraszyć na może także ich cena. 

Blat z konglomeratu – praktyczny wybór dla każdego 

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. 
Przy wyborze blatu powinniśmy kierować się przede wszystkim jego funkcjonalnością, 
dopiero potem estetyką, której każdy z rodzajów blatów dostarcza na swój niepowtarzalny 
sposób. Blaty drewniane, ceramiczne, laminowane szklane, stalowe, kamienne czy te 



wykonane z konglomeratu posiadają wiele zalet, ale nie są pozbawione wad. Dlatego też, 
zanim zdecydujemy się na ich wybór, powinniśmy dobrze się im przyjrzeć, aby mieć 
pewność, że nasza kuchnia przez długie lata pozostanie funkcjonalna i estetyczna, dzięki 
czemu będziemy przebywać w niej z wielką przyjemnością.  

 

 

Rolety rzymskie. Poznaj modne i 
funkcjonalne dekoracje okienne! 
Podczas urządzania naszych wnętrz często  zapominamy, jak ważną sprawą jest aranżacja 
okna. Okna wpuszczają do nich światło lub też pozwalają je regulować jego natężenie w 
zależności do naszych potrzeb. Najczęściej stosujemy w nich firany i zasłony, dla których 
idealną i modną alternatywą są funkcjonalne rolety rzymskie. Poznaj ich zalety i 
możliwości aranżacyjne! 

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, rolety lub 
żaluzje, niemniej jednak od kilku lat coraz większą popularnością cieszą się rolety rzymskie. 
Są one wykonane z różnego rodzaju tkanin, które zwijane unoszą się do góry, tworząc 
charakterystyczne, niezwykle dekoracyjne fałdy, które stanowią o ich atrakcyjności i 
wyjątkowości wśród innych aranżacji okien. 

Szeroka oferta rolet rzymskich dla każdego  

Na rynku możemy dostać rolety rzymskie klasyczne o małym stopniu przyciemnienia 
wykonane z delikatnej tkaniny. Dużą popularnością cieszą się także modele duo, które łączą 
w sobie materiały transparentne i nietransparentne, czyniąc z nich niezwykle funkcjonalny 
element wystroju okien. Dodatkowo bogactwo wzorów oraz kolorów sprawiają, że rolety 
rzymskie wpasują się w stylistykę każdego wnętrza - od nowoczesnych i minimalistycznych 
pomieszczeń, po wnętrza klasyczne, glamour i prowansalskie aż po aranżacje rustykalne i 
skandynawskie. Dzięki nim szybko i łatwo odczarujemy swój salon, kuchnię czy sypialnię, 
nadając im nutę nietuzinkowej 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 nadaje lekkości całemu wnętrzu. 

Prostota i funkcjonalność rolet rzymskich  

Rolety rzymskie wykonane są z różnego rodzaju tkanin, które możemy z łatwością zdjąć i 
uprać w pralce lub ręcznie. Co więcej, posiadają specjalny mechanizm, który nie wymaga ich 
całkowitego demontażu. Wystarczy, że zdejmiemy jedynie tę część wykonaną z materiału, co 
jest niezwykle funkcjonalnym rozwiązaniem. Wszystkie rolety rzymskie, także te o dużych 
rozmiarach i wykonane z cięższych tkanin, działają bardzo płynnie, nie zacinają się i nie 
sprawiają oporu. Dzięki temu w sposób komfortowy mogą z nich korzystać małe dzieci i 
osoby starsze. Warto także podkreślić, że rolety rzymskie są wyjątkowo proste i szybkie w 
montażu. Montaż możemy wykonać bezinwazyjnie, wykorzystując specjalne zaczepy 
montowane do okna lub przytwierdzić je do ściany czy sufitu za pomocą 
lekkiej szyny – to, który sposób montażu wybierzemy, zależy wyłącznie od naszych upodobań 
i potrzeb. 

Rolety rzymskie to elegancki i funkcjonalny element aranżacji okien w każdym 
pomieszczeniu niezależnie od stylu. Są proste w montażu i użyciu oraz łatwe do utrzymania 
w czystości. Natomiast ich dekoracyjne fałdy dostępne w wielu wzorach i kolorach pozwolą 
wnieść nutę świeżości i elegancji do każdego wnętrza. 

 

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 o funkcjonalność, które razem podniosą komfort jej użytkowania. 

Kabina prysznicowa czy wanna – co wybrać? 

W momencie projektowania wnętrza naszej łazienki stajemy przed koniecznością 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 pozwala  nam zarówno na szybki prysznic, 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 idealnie, aby w prosty sposób połączyć zalety wanny i kabiny 
prysznicowej? 

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 się na konkretny rodzaj parawanu, 
który będzie 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, jednak stosuje 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 każdej łazienki i jest rozwiązaniem, które raz 
na zawsze rozwiąże problem czasochłonnego sprzątania po prysznicu. Koszty instalacji 
parawanu sprowadzają się wyłącznie do zakupu odpowiedniego modelu i jego montażu, 
który również nie należy do skomplikowanych czynności. My zaś zyskujemy nowoczesną 
wannę z funkcjonalnością i zaletami kabiny 
prysznicowej. 

 

 


