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arch.Anna BUCZNY
Do wyborutakichpodlóg na|eżypodchodzićbarże nasze
Jeś|izdecydowa|iśmy,
dzo ostrożnie.
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arch. Piotr WEŁNlAK
Tentyp podlogi polecilbymdo pokojudziecinnego. Ma|uchyinaczejodbierająbarwVi tak wyrazi.
sty Wzór na pewno by sprawdzilsię w pokojunaj.

wwwW:tWWwwffiwww
Wnętrzemusi być wyrażne,dynamicznei wybra|i.
śmytego typu kaf|eto na|eżypo|ożyćje na 'iak
najmniejszejpowierzchni,naj|epiejjednakwziąc

pod uwagęfakt że bardzo szybko ten typ posadzki
możesię nam znudzić.Proponujęograniczyctę
podlogędo korytarza,pod warunkiem,żejest on
krótki,pasy zdecydowaniego wydlużą.Nie robilabym jednakcalej powierzchniposadzkiw tej ptytce, ograniczylabymsię do jej ŚrodkowejczęŚci.

Ko|orścianpowinienbyc jasny |ub możebyć to je.
den z kolorówpojawiającychsię na plytcepane|a.
Bardzo dobrzew takiejdynamicznejatmosferze
sprawdzisię char|ottekonso|kafirmyF|AM |TAL|A
czy |ustroLettme see równieżfirmyF|AM ITAL|A.
Szk|anemeb|ei finezyjne|ustraFIAM |TALIAbędą
idealniepasowalyptzy tak kolorowychkaflach.Za'
są
|etąszk|anychmeblijest ich ,,emferycznoŚć''
doskonalymwypeinieniemprzestrzenipozostawiając ją jednocześnie,,niewypełnioną.''

mniejszegomieSzkańca.
arch. Arkadiusz OLSZANKA
ja zastosoinwestoróW,
PropozycjadIa odWażnych
w inny materia!pod|owatbymjako dekor/wstawkę
gowy gdzieśnaj|epiejW pokojudziecinnymczy
Ze względuna wzór nie
m|odzieżowym.
do umieszczaniana dużejpowierzchni,gdyżbardzo szybko moie znudzići optyczniebardzo mocno męczyoKo'
arch. Piotr G|ERAŁTOWSK|
WzÓr jest bardzociekawy,osobiścieumieścitbym
go na Ścranie'Możnatę fakturęprzygotowac
Dobrze by wyg|ądalotakie rozna jednejścianie.
Resztępomieszwiązaniew sa|onieczy sypia|ni.
czenia wykończylbymw bialy,jasny sposób' dzięki
czemu tworzy|oby to spójną catoŚc.
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arch.Anna BUCZNY
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Ściana
jest wie|uzwo|ennikÓwstosowaniakontrastÓWzdeWśród,,designerów''
matez surowymnieobrobionym
rzeniapowierzchni,,dopieszczonych",
wnętrz
rialem'DoŚc powszechniewprowadzasię do ,,przemyś|anych''
jak:
lu.
trawertyn'
surowy
postaci
materiatów
takich
W
szczyptęchaosu
pek, Wapieńlupany,te chropowatepowierzchniepowinnybyć skontraporządkiemi nowoczesnąaanzac!ąWnętrza
stowanez ,,idea|nym''
o Wręczstery|nymcharakterze.
Posadzka
Posadzkio mocnymrysunkupowinnybyć jedynym'tak dominującymakcentemWe Wnętrzu.Pozosta|ewyposażeniebędzieza|eżalood charakte'
ru w jakim chcemy u|ządzićprzestrzeń.Przy takich pod|ogach arunzacje
fiogą iŚc zarÓwnow kierunkuk|asycznym,jak i nowoczesnym.Bardzo
drewnianychelementówmeb|i.Możepowstac
ważnabędzieko|orystyka
parkietuze Ź|edobranymgabowiemko|izjajużmocno zorientowanego
tunkiemdrewnapozostalychmebli.
arch. Arkadiusz OLSZANKA
okladzina kamiennado nowoczesnychwnętrzz zastosowaniemW strefie
jak:salonkuchniaczy hol.Szlachetny
dziennej,w takichpomieszczeniach
PowinienozdabiaÓ1edną'
o dobrymguściew|aścicie|i.
materialświadczący
przyttaczać.
może
ty|ko
Więcej
a maksyma|niedwie ściany,
arch. Piotr WEŁN|AK
W taki sposób jest naprawdędobrympomyslem'ZamknięZabudowaściany,
które
cie takim materiatemkuchniczy tazienkijest ciekawymrozwiązaniem,
Poza tym wańo pamiętaĆ,żeten typ
sprawdzisię W póŹniejszymużytkowaniu.
jako wspótczesne,ważnejestjednak'
Ścian nadajesię do wnętrzokreś|anych

arch. Piotr GIERAŁTowsKl
sciana z trawertynubardzoociep|aWnętrza.stosujęją w iazienceczy Sa|onie. TraweńynmożnaStosowaćw różnejkolorystyce,a|eWtedytrzebaodpo
wiedniodobraćmeble,ktÓrepowinnyidea|niewspólgracz wybranymko|orem.

detalami.
aby polączycje z innymiodpowiednimi
lrpec s erpel 2008I Dolvld1apoczat(lla. .'
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arch.Anna BUCZNY

Tak ciemne podlogio bardzospecyficznymcharakterzeidealniepasują do Wnętrzpiwnicznychprzygotowanychna ce|erekreacyjnew naszych domach,chętnieumieszczamyW nich stoly bi|ardowe,barki
w których |eżakuje
wino.Wystrójtakichpomieszczeńjest najczęściej
bardzo surowy|Ubmocno rustyka|ny.
ciężkiemeb|e,pikowaneskórzanefoteleidea|nietworząnastrójsprzyjającyweekendowymbiesia.
dom. A|abastrowekinkietyi żyrando|e
dającecieple świat|o'
czasem
|ekkipÓlmrok są idea|nymuzupe|nieniem
sty|istykimeb|i.Tu pomiesz.
czenia mogą a nawetpowinnybyć niskie,kameralne,piwniczne'
arch. Arkadiusz OLSZANKA
Postarzanaciemna,e|eganckapod|oga.|dea|nado Wnętrzw kamieni.
cy' pozwa|ająca
zachowaćk|imatarchitektury.
Nadajesię do każdego
pomieszczenia,|ączniez tazienkami.Doskona|eprezentujesię na dużychpowierzchniach,
Wtedyefektbędziebardziejreprezentacyjny.
arch. Piotr WEŁN|AK
Ciemna podtoga,która będzienadawalasię do pomieszczeńnie ty|ko
ją w sa|onie|ubteż
o charakterzenowoczesnym.MożnaumieściÓ
w holu.
arch' Piotr GlERAł.ToWsK|
jest ona cha.
Tradycyjnaciemna podtogado Wnętrzasty|izowanego,
rakterystyczna,
a|e nadającasię raczejdo domu na Wsi,nadajesię
teżdo sa|onui komunikacji.Nie po|ecilbymjej do pomieszczeńWi|gotnych'takichjak lazienkaczy kuchnia,gdyżjest to zbyt Wrażliwy
material.

arch.Anna BUCZNY
Jestemzwolenniczką
materialównatura|nych,
wsze|kieimitacjesą namiastką|uksusu.Podlogao takimcharakterze
(dąbrustyka|ny)
moze
byćz powodzeniem
wykonanaprzezdobrejk|asyparkieciarza
na pewno wÓWczascieszylabynas bardziej'PodŚWiadomie
kierujemy
się ku
materialom
natura|nym
są one bowiemd|anas ciep|ejsze,
zdrowsze
bardziejprzyjazne.oczywiściewiele za|ezyod naszychmożliwoŚcifi.

Wwxwiąx'wwxww
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nansowych.
Na szczęście
ofertana rynkujestna ty|eobszerna,żemożemyz powodzeniem
wybrac,,coś
na miaręswoichmoż|iwości''
i nie.
konieczniemusi byc to imitacjaparkietu,
arch. Arkadiusz OLSZANKA
Jest to podloga,którą zastosująbardzo powściąg|iwi
inwestorzy,preferującyk|asyczn
e rozwiązania.Stosowanaw salonielsypia|
ni, ewentua|nie pokojachnie wniesiemoimzdaniemindywidualnego
charakteru
do tych pomieszczeń.
arch. Piotr WEŁN|AK
Jest to podloga bardzozachowawcza,nadajesię do Wnętrznowocze.
snych,a|e tez moznają stosowacW kazdym innymrodzajupomieszczeń' Nie wyróżniasię ona nrczymnadzwyczajnym.
arch. Piotr GIERAŁToWSK|
JeStto typowerozwiązaniedo domu, Wnętrzaczy salonu.Powiedzialbym,że bardziejdo mieszkanianiżdo domu.W tym przypadkumożna
teżmÓWićo pewnejuniwersa|ności
tego rozwiązania'

--------
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