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zas³ony, rolety, parapety
na œœwiat

A n n a  Z a b o r s k anasze ookno

fot. Helopal

Wielu architektów jest zdania, ¿e przestrzeñ za oknem bywa
wa¿niejsza od tego, jaki rozk³ad ma wnêtrze. Dlatego radz¹ sta-
wiaæ dom nawet w miejscu niezbyt ³adnym, ale z najpiêkniejszym
z mo¿liwych widokiem. Tymczasem w polskiej tradycji istnieje
raczej zwyczaj zas³aniania okien, co ma niewiele wspólnego z ich
ozdabianiem. Szkoda, bo okno samo w sobie mo¿e byæ
przepiêkn¹ ozdob¹. Pod warunkiem, ¿e zrezygnujemy z ciê¿kich
kotar i firan, które zast¹pimy odkrywaj¹c¹ szyby aran¿acj¹.
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Aran¿acja okna powinna byæ zgodna
z wystrojem wnêtrza. Jeœli jest ono
urz¹dzone w stylu ekologicznym lub
minimalistycznym – kolorowa, bogata
dekoracja okien bêdzie wygl¹da³a jak
kwiatek przy ko¿uchu. I odwrotnie –
naturalny len czy juta, materia³y same
w sobie piêkne i dekoracyjne, w sa-
lonie ze stylowymi meblami bêd¹
wygl¹da³y co najmniej nie na miejscu.
Drugim czynnikiem jest moda. Na
szczêœcie ³atwo za ni¹ pod¹¿aæ,
bowiem zmiana wystroju okna jest
³atwa i nie wymaga du¿ych inwestycji. 
Teraz, prócz rolet rzymskich, o których
piszemy szerzej, modne dekoracje
okien s¹ proste, z pozoru naturalne.
Ot, jakaœ materia, np. muœlin, tiul, szy-
fon jakby od niechcenia zarzucona na
karnisz czy upiêta na dr¹¿ku i sp³y-
waj¹ca miêkko na pod³ogê. Ale ta non-
szalancja jest tylko pozorna. Bardzo
wa¿ne jest dobre upiêcie zas³on, wyek-
sponowanie atrakcyjnej faktury mate-
ria³u, w³aœciwy dobór karnisza. 
Co do wzorów – najmodniejsze s¹
w tej chwili motywy roœlinne, które
staraj¹ siê wyprzeæ wszechobecne
w zesz³ym sezonie paski i kratki. Na

zas³onach mog¹ z powodzeniem roz-
kwitaæ super modne ró¿e i maki, choæ
tak¿e inne kwiatki s¹ mile widziane.

Sposób upiêcia zas³on, jak ju¿ wspo-
minaliœmy, dopasowujemy do stylu
wnêtrza, ale i tym rz¹dz¹ pewne
zasady. Najpopularniejsze jest marsz-
czenie o³ówkowe, które polega na uch-
wyceniu tkaniny w równych odstê-
pach. Mo¿na to zrobiæ przez tzw.
¿abki, pêtelki, troczki lub inne uchwyty,
które bez problemów powinny prze-
suwaæ siê na karniszu.
£atwym sposobem marszczenia mate-
ria³u jest przyszycie do materia³u spec-
jalnej taœmy, która po wyci¹gniêciu
sznurków sama równo go marszczy.
Bogactwo wzorów, kolorów i mate-
ria³ów, z których wykonane s¹ karnisze
do zas³on sprawia, ¿e nie musimy ju¿
maskowaæ ich os³onami. Kute z ¿elaza,
toczone z drewna, zakoñczone strza³¹,
zawijasem lub szklana kul¹... Do wy-
boru, do koloru. Warto jednak¿e pamiê-
taæ, ¿e prêty te s³u¿¹ do utrzymania

ciê¿aru zas³on, wiêc musz¹ charaktery-
zowaæ siê dostateczn¹ sztywnoœci¹. 
A je¿eli nic nie wybierzemy, mo¿emy
materiê upi¹æ na ...stalowej lince, na-
ci¹gniêtej miêdzy oknami. Takie rozwi¹-
zanie nadaje siê szczególnie do zwiew-
nych, przeœwituj¹cych tkanin – podkreœ-
la ich delikatnoœæ i zwiewnoœæ. Zamiast
linki na hakach (te¿ mog¹ byæ styli-
zowane) mo¿na zainstalowaæ dr¹¿ek
z bambusa – pasuje do wnêtrz, w któ-
rych znajdziemy elementy etniczne,
niekoniecznie rodem z Afryki czy Azji. 
Rolety, czyli zwijane i opuszczane
kawa³ki materia³u s¹ eleganckie i mo-
dne, efektowne i praktyczne. Chroni¹
przed s³oñcem i ciekawskimi spojrze-
niami. Podniesione nie zajmuj¹ du¿o
miejsca, dziêki czemu widoczne jest
ca³e okno i wszystko to, co jest usta-
wione na parapecie. Opuszczaj¹c je na
odpowiedni¹ wysokoœæ ³atwo regu-
lowaæ dop³yw œwiat³a. W zimie to
dodatkowa i skuteczna przeszkoda na
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● 1 Przy dekoracyjnych  szprosach

b³êdem by³oby zawieszanie strojnych

zas³on. Zwiewne doskonale podkreœlaj¹

charakter wnêtrza (fot. Gerflor)
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drodze uciekaj¹cego z mieszkania
ciep³a. W nocy, prócz zaciemnienia
sypialni t³umi¹ nieco ha³asy docho-
dz¹ce z zewn¹trz. Chroni¹ tak¿e przed
... z³odziejami (wykonane z blachy
i montowane na prowadnicach z gru-
bego metalu powinny zniechêciæ nie-
proszonych goœci).
Mog¹ byæ wykonane z gêsto tkanego
materia³u, metalu, drewna, bambusa,
maty s³omianej, papieru ry¿owego. Na
rynku dostêpne s¹ te¿ rolety z tworzyw
sztucznych, doskonale imituj¹cych dre-
wno i bambus. W zale¿noœci od u¿ytego
materia³u daj¹ ró¿ny efekt – mo¿na je
zastosowaæ w ró¿nych wnêtrzach.
A najmodniejsze s¹ rolety rzymskie.
Montuje siê je do œciany b¹dŸ sufitu.
Poci¹gaj¹c za sznurek lub ³añcuszek
ods³aniamy okno, a rolety uk³adaj¹ siê
w równe fa³dy. Rzymskie rolety nie

wymagaj¹ du¿ej iloœci tkaniny (ich sze-
rokoœæ jest precyzyjnie zgrana z roz-
miarem okna). 
Najmodniejsze s¹ te najprostsze,
g³adkie – pasuj¹ce do ka¿dego wnê-
trza, zarówno urz¹dzonego nowo-
czeœnie, z niewielk¹ liczb¹ mebli jak
równie¿ tradycyjnie.
Je¿eli chcemy, by rolety pe³ni³y funkcje
dekoracyjne – wybierzmy materia³ fil-
truj¹cy œwiat³o w naturalnym kolorze
o wyraŸnej fakturze, jak¹ ma np.

surowy jedwab, len czy juta. Natomiast
gdy maj¹ nas one chroniæ przed nad-
miarem s³oñca – lepsze bêd¹ materia³y
grubsze, ciemne, nie przepuszczaj¹ce
œwiat³a.

Parapety wewnêtrzne s¹ elementem
wykoñczenia wnêki okiennej i coraz
czêœciej oprócz funkcji u¿ytkowej, pe³-
ni¹ równie¿ funkcjê dekoracyjn¹. Zale¿-
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ZALETY
ROLETY

POD OKNEM
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Warto wiedzieæ
• Je¿eli w pokoju miesza siê du¿o
kolorów i wzorów, powieœmy jed-
nobarwne zas³ony.
• Pamiêtajmy, ¿e du¿e wzory
szybko siê nudz¹.
• Zas³ona zwisaj¹ca od sufitu do
pod³ogi, od œciany do œciany
optycznie podwy¿sza i poszerza
pomieszczenie.
• Przy jasnych zas³onach warto
u¿ywaæ specjalnego dr¹¿ka do ich
przesuwania. Uchroni to materia³
przed szybkim zabrudzeniem.
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nie od efektu, jaki chcemy osi¹gn¹æ
i kwoty, któr¹ zamierzamy przeznaczyæ
mo¿emy zdecydowaæ siê na parapety ... 
...drewniane
np. sosnowe, dêbowe lub bukowe.
Drewno na parapety powinno byæ kle-
jone warstwowo: tylko wtedy nie
bêdzie siê odkszta³ca³o pod wp³ywem
wilgoci i buchaj¹cego z grzejników
ciep³ego powietrza. Gotowe parapety
zwykle maj¹ frezowane krawêdzie
i pomalowane s¹ lakierem bezbarw-
nym.
...z p³yt postformingowych
które w œrodku maj¹ p³ytê wiórow¹,
oklejon¹ z obu stron laminatem – jed-
nobarwnym lub w dowolnym kolorze.
Powierzchnia takich parapetów mo¿e
byæ zarówno pó³matowa jak i b³ysz-
cz¹ca. Jego krawêdŸ zwykle jest za-
giêta do do³u i wyoblona, tworzy tak

zwany nosek. Materia³ ten jest odporny
na wilgoæ i zabrudzenia.
...z p³yt laminowanych i spiekanych
ró¿ni¹ siê od poprzednich tym, ¿e lami-
nat jest ³¹czony z p³yt¹ na gor¹co. Tak¿e
mog¹ byæ w ró¿nych kolorach oraz imi-
towaæ parapety drewniane lub kamien-
ne. Ich powierzchnia jest pó³matowa
i trudno j¹ zarysowaæ. Ponadto s¹ lekkie
i odporne na pêkniêcia i wilgoæ (mo¿na
je montowaæ w ³azienkach).
...powlekane melanin¹
plastikowo-drewniany rdzeñ powle-
kany jest foli¹ melaminow¹. Do wyboru
jest kilka kolorów i faktur. Brzegi mog¹
byæ wykoñczone noskiem. Parapety te
s¹ odporne na zarysowania, mo¿na je
montowaæ w ³azienkach. S¹ lekkie i ³at-
wo je docinaæ.       
...kamienne
zwykle z ³atwego do obrobienia mar-
muru lub nieco twardszego granitu.
Zale¿nie od partii materia³u oraz jego
pochodzenia ró¿ni¹ siê u³o¿eniem
¿y³ek i odcieniem. Powierzchnia para-
petów jest szlifowana lub polerowana.
Marmur wymaga dodatkowych zabez-
pieczeñ – trzeba go powlec specjal-
nym p³ynem konserwuj¹cym.
...z marmuru syntetycznego
do produkcji którego u¿ywa siê piasku
kwarcowego, m¹czki dolomitowej, pig-
mentów i ¿ywic poliestrowych. Ta imi-
tacja marmuru i granitu mo¿e byæ
w ró¿nych kolorach, ma g³adk¹ po-
wierzchniê i wyoblone krawêdzie, cza-

sami te¿ œciête naro¿a, jest odporna na
uderzenia i 20% l¿ejsza od orygina³u. 
...z konglomeratu marmurowego
czyli kruszywa marmurowego i specjal-
nej ¿ywicy poliestrowej. Mog¹ byæ
w ró¿nych kolorach, plusem jest to, ¿e
imituj¹ naturalny marmur b¹dŸ granit.
Zwykle maj¹ b³yszcz¹c¹ powierzchniê,
s¹ trwa³e, ³atwo je utrzymaæ w czystoœ-
ci. S¹ nienasi¹kliwe, nie³amliwe oraz
odporne na œcieranie. 
...plastiku
wykonane z twardego PVC, który nie
¿ó³knie pod wp³ywem promieni ultra-
fioletowych, s¹ odporne na wilgoæ.
Najczêœciej imituj¹ marmur, dostêpne
s¹ w kilkunastu kolorach. 

...akrylu
czyli masy z wype³niaczami mineralny-
mi. S¹ dostêpne w wielu kolorach,
matowe, pó³matowe lub z po³yskiem.
S¹ bardzo twarde, nie odbarwiaj¹ siê
ani nie plami¹ – równie¿ pod dzia-
³aniem wiêkszoœci œrodków chemicz-
nych stosowanych w domu. 
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● 2 Praktyczny zestaw: ¿aluzje, firanki

i zas³onki (fot. IKEA)

● 3 Pasek uszyty z tego samego mate-

ria³u umo¿liwia zebranie zas³on w ci¹gu

dnia (fot. Obi)

● 4 Klamerki do spinania zas³on mog¹

mieæ ró¿ne kszta³ty. S³oñce wyj¹tkowo

pasuje do wnêtrza urz¹dzonego w kli-

macie prowansalskim (fot. Obi)

● 5 Artystyczny barwny wêze³ (fot. Obi)

● 6 Piêknego widoku za oknem nie warto

zas³aniaæ (fot. Obi)

● 7 Kilka wazonów w tym samym kolorze,

kolorowa œwieca, jakiœ kwiat i niebanal-

na kompozycja gotowa

(fot. Obi)

● 8 Zakoñczenia karniszy dobieramy do

stylu wnêtrza. Bior¹c pod uwagê ofertê

na rynku, nie bêdzie z tym k³opotu

(fot. Firma Zegar)

6

7

8

295


