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arch. Anna BUCZNY

Ściana

Wśród ,,designerów'' jest wie|u zwo|ennikÓw stosowania kontrastÓW zde-

rzenia powierzchni,,dopieszczonych", z surowym nieobrobionym mate-

rialem' DoŚc powszechnie wprowadza się do ,,przemyś|anych'' wnętrz

szczyptę chaosu W postaci takich materiatów jak: surowy trawertyn' lu.

pek, Wapień lupany, te chropowate powierzchnie powinny być skontra-

stowane z ,,idea|nym'' porządkiem i nowoczesną aanzac!ą Wnętrza

o Wręcz stery|nym charakterze.

Posadzka

Posadzki o mocnym rysunku powinny być jedynym' tak dominującym ak-

centem We Wnętrzu. Pozosta|e wyposażenie będzie za|eżalo od charakte'

ru w jakim chcemy u|ządzić przestrzeń. Przy takich pod|ogach arunzacje

fiogą iŚc zarÓwno w kierunku k|asycznym, jak i nowoczesnym. Bardzo

ważna będzie ko|orystyka drewnianych elementów meb|i. Może powstac

bowiem ko|izja już mocno zorientowanego parkietu ze Ź|e dobranym ga-

tunkiem drewna pozostalych mebli.

arch. Arkadiusz OLSZANKA

okladzina kamienna do nowoczesnych wnętrz z zastosowaniem W strefie

dziennej, w takich pomieszczeniach jak: salon kuchnia czy hol. Szlachetny

material świadczący o dobrym guście w|aścicie|i. Powinien ozdabiaÓ 1edną'

a maksyma|nie dwie ściany, Więcej może ty|ko przyttaczać.

arch. Piotr WEŁN|AK

Zabudowa ściany, W taki sposób jest naprawdę dobrym pomyslem' Zamknię-

cie takim materiatem kuchni czy tazienki jest ciekawym rozwiązaniem, które

sprawdzi się W póŹniejszym użytkowaniu. Poza tym wańo pamiętaĆ, że ten typ

Ścian nadaje się do wnętrz okreś|anych jako wspótczesne, ważne jest jednak'

aby polączyc je z innymi odpowiednimi detalami.

wYi{{luclr f i

arch. Anna BUCZNY

Do wyboru takich podlóg na|eży podchodzić bar-

dzo ostrożnie. Jeś|i zdecydowa|iśmy, że nasze

Wnętrze musi być wyrażne, dynamiczne i wybra|i.

śmy tego typu kaf|e to na|eży po|ożyć je na 'iak
najmniejszej powierzchni, naj|epiej jednak wziąc

pod uwagę fakt że bardzo szybko ten typ posadzki

może się nam znudzić. Proponuję ograniczyc tę

podlogę do korytarza, pod warunkiem, że jest on

krótki, pasy zdecydowanie go wydlużą. Nie robila-

bym jednak calej powierzchni posadzki w tej ptyt-

ce, ograniczylabym się do jej Środkowej częŚci.

Ko|or ścian powinien byc jasny |ub może być to je.

den z kolorów pojawiających się na plytce pane|a.

Bardzo dobrze w takiej dynamicznej atmosferze

sprawdzi się char|otte konso|ka firmy F|AM |TAL|A

czy |ustro Lett me see również firmy F|AM ITAL|A.

Szk|ane meb|e i finezyjne |ustra FIAM |TALIA będą

idealnie pasowaly ptzy tak kolorowych kaflach. Za'

|etą szk|anych mebli jest ich ,,emferycznoŚć'' są

doskonalym wypeinieniem przestrzeni pozostawia-

jąc ją jednocześnie,,niewypełnioną.' '

p' wl l|[TnlA ru0l lJ0[ l[$ffr

arch. Piotr WEŁNlAK

Ten typ podlogi polecilbym do pokoju dziecinne-

go. Ma|uchy inaczej odbierają barwV i tak wyrazi.

sty Wzór na pewno by sprawdzil się w pokoju naj.

mniejszego mieSzkańca.

arch. Arkadiusz OLSZANKA

Propozycja dIa odWażnych inwestoróW, ja zastoso-

watbym jako dekor/wstawkę w inny materia! pod|o-

gowy gdzieś naj|epiej W pokoju dziecinnym czy

m|odzieżowym. Ze względu na wzór nie

do umieszczania na dużej powierzchni, gdyż bar-

dzo szybko moie znudzić i optycznie bardzo moc-

no męczy oKo'

arch. Piotr G|ERAŁTOWSK|

WzÓr jest bardzo ciekawy, osobiście umieścitbym

go na Ścranie' Można tę fakturę przygotowac

na jednej ścianie. Dobrze by wyg|ądalo takie roz-

wiązanie w sa|onie czy sypia|ni. Resztę pomiesz-

czenia wykończylbym w bialy, jasny sposób' dzięki

czemu tworzy|o by to spójną catoŚc.

1t'; 
-..,

arch. Piotr GIERAŁTowsKl

sciana z trawertynu bardzo ociep|a Wnętrza. stosuję ją w iazience czy Sa|o-

nie. Traweńyn można Stosować w różnej kolorystyce, a|e Wtedy trzeba odpo

wiednio dobrać meble, ktÓre powinny idea|nie wspólgrac z wybranym ko|o-

rem.
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arch. Anna BUCZNY

Tak ciemne podlogi o bardzo specyficznym charakterze idealnie pasu-
ją do Wnętrz piwnicznych przygotowanych na ce|e rekreacyjne w na-
szych domach, chętnie umieszczamy W nich stoly bi|ardowe, barki
w których |eżakuje wino. Wystrój takich pomieszczeń jest najczęściej
bardzo surowy |Ub mocno rustyka|ny. ciężkie meb|e, pikowane skó-
rzane fotele idea|nie tworzą nastrój sprzyjający weekendowym biesia.
dom. A|abastrowe kinkiety i żyrando|e dające cieple świat|o' czasem
|ekki pÓlmrok są idea|nym uzupe|nieniem sty|istyki meb|i. Tu pomiesz.

czenia mogą a nawet powinny być niskie, kameralne, piwniczne'

arch. Arkadiusz OLSZANKA
Postarzana ciemna, e|egancka pod|oga. |dea|na do Wnętrz w kamieni.
cy' pozwa|ająca zachować k|imat architektury. Nadaje się do każdego
pomieszczenia, |ącznie z tazienkami. Doskona|e prezentuje się na du-
żych powierzchniach, Wtedy efekt będzie bardziej reprezentacyjny.

arch. Piotr WEŁN|AK

Ciemna podtoga, która będzie nadawala się do pomieszczeń nie ty|ko
o charakterze nowoczesnym. Można umieściÓ ją w sa|onie |ub też
w holu.

arch' Piotr GlERAł.ToWsK|
Tradycyjna ciemna podtoga do Wnętrza sty|izowanego, jest ona cha.
rakterystyczna, a|e nadająca się raczej do domu na Wsi, nadaje się
też do sa|onu i komunikacji. Nie po|ecilbym jej do pomieszczeń Wi|-
gotnych' takich jak lazienka czy kuchnia, gdyż jest to zbyt Wrażliwy
material.

arch. Anna BUCZNY

Jestem zwolenniczką materialów natura|nych, wsze|kie imitacje są na-
miastką |uksusu. Podloga o takim charakterze (dąb rustyka|ny) moze
być z powodzeniem wykonana przez dobrej k|asy parkieciarza na pew-
no wÓWczas cieszylaby nas bardziej '  PodŚWiadomie kierujemy się ku
materialom natura|nym są one bowiem d|a nas ciep|ejsze, zdrowsze
bardziej przyjazne. oczywiście wiele za|ezy od naszych możliwoŚci fi.
nansowych. Na szczęście oferta na rynku jest na ty|e obszerna, że mo-
żemy z powodzeniem wybrac ,,coś na miarę swoich moż|iwości' '  i  nie.
koniecznie musi byc to imitacja parkietu,

arch. Arkadiusz OLSZANKA

Jest to podloga, którą zastosują bardzo powściąg|iwi inwestorzy, prefe-
rujący k|asyczn e r ozwiązania. Stosowana w salon ielsypia| ni, ewentua|-
nie pokojach nie wniesie moim zdaniem indywidualnego charakteru
do tych pomieszczeń.

arch. Piotr WEŁN|AK

Jest to podloga bardzo zachowawcza, nadaje się do Wnętrz nowocze.
snych, a|e tez mozna ją stosowac W kazdym innym rodzaju pomiesz-

czeń' Nie wyróżnia się ona nrczym nadzwyczajnym.

arch. Piotr GIERAŁToWSK|

JeSt to typowe rozwiązanie do domu, Wnętrza czy salonu. Powiedzial-
bym, że bardziej do mieszkania niż do domu. W tym przypadku można
też mÓWić o pewnej uniwersa|ności tego rozwiązania'

Wwxwiąx'wwxww::
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