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Salon to brzmi dumnie

WYPOSA¯ENIE  WWNÊTRZ  ––  SSALON

Jest miejscem 

wypoczynku, zabaw 

i przyjmowania goœci. 

To najbardziej 

reprezentacyjna czêœæ

domu. Najpe³niej 

prezentuje nasz styl 

i upodobania. 

Tu, w odró¿nieniu od

kuchni czy ³azienki,

wzglêdy estetyczne 

maj¹ równe prawa 

z praktycznymi, a czasem

nawet nad nimi góruj¹.

Najwa¿niejszy w salonie jest k¹cik wypoczynkowy. Nowoczesne meble wypoczynkowe,

to nie tylko tradycyjne ciê¿kie „siedziska”. To tak¿e mobilne i „elastyczne” zestawy;

miewaj¹ regulowane oparcia, zag³ówki, dostawki, ruchome pod³okietniki i podnó¿ki.

Mo¿na z nich stworzyæ w³asny uk³ad, który w dodatku ³atwo zmieniæ. Mog¹ byæ

wykonane w niezliczonej gamie kolorów i wzorów tkanin obiciowych oraz w skórze.

Wybór jest bardzo szeroki. 

Meble wypoczynkowe mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie do siedzenia lub dodatkowo 

do spania. Dobrze ustawiæ je tak, by na nogi przed fotelem lub kanap¹ by³o ok. 50 cm

wolnej przestrzeni. Ko³o foteli niezbêdny jest podrêczny stolik i lampa, a obok komódka.

Jakie meble do salonu?

Do ³ask wracaj¹ 

mebloœcianki w ró¿nych

wersjach – jako rega³ 

na ksi¹¿ki siêgaj¹cy 

od sufitu do pod³ogi, 

albo szafeczki na drobiazgi

i np. barek. 

W salonach meblowych

dostêpne s¹ ca³e 

systemy do dowolnego 

komponowania.

Na ksi¹¿ki i bibeloty

Wygodny ffotel –– tto mmebel, bbez kktórego

trudno ssobie wwyobraziæ pprawdziwy ssalon

Prosty ww fformie,

jednokolorowy

naro¿nik

z mmobilnymi

„miêkkimi” sstolikami

i oobszernym ffotelem

tworzy iidealne

miejsce

do wwieczornego

biesiadowania

Popularna ww llatach 770-ttych

mebloœcianka ddziœ wwygl¹da

zupe³nie iinaczej

(fot. AADRIANA)

(fot. IIKEA)

(fot. KKLER)
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W salonie wszyscy domownicy spêdzaj¹ najwiêcej czasu,

przyjmuj¹ goœci, ogl¹daj¹ telewizjê, czytaj¹ – œwiat³o 

powinno byæ wiêc subtelne i rozproszone, a jego barwa

powinna harmonizowaæ z kolorem œcian. 

Stosuje siê tu kilka rodzajów oœwietlenia. 

Lampka za telewizorem – powinna siê paliæ, 

gdy domownicy ogl¹daj¹ telewizjê. Nawet niewielkie

Ÿród³o œwiat³a tak ustawione (ale nie na obudowie 

telewizora) eliminuje kontrasty migocz¹cego ekranu 

z ciemnymi strefami pomieszczenia. 

Stoj¹ca lampa pod³ogowa. Taka lampa powinna staæ 

ko³o fotela i najlepiej by mia³a dwa Ÿród³a œwiat³a: 

jedno skierowane na sufit, drugie – w dó³, przydatne 

do czytania. Kinkiety w salonie s¹ wprost niezbêdne, 

nie nale¿y jednak wieszaæ ich nad kanap¹ czy fotelami,

gdy¿ niepotrzebnie oœwietla³yby g³owy siedz¹cych pod

nimi osób. Mog¹ byæ w³¹czane jednoczeœnie, pojedynczo

lub grupowo. Przydadz¹ siê te¿ do nich œciemniacze, 

które umo¿liwi¹ regulacjê natê¿enia œwiat³a: montuje siê 

je w œcianie zamiast tradycyjnego w³¹cznika.

Jakie oœwietlenie konieczne jest w salonie?

Meble ustawione wzd³u¿ œcian zabieraj¹ stosunkowo najmniej miejsca – mo¿na pomieœciæ w nich du¿o rzeczy i zachowaæ 

sporo wolnej przestrzeni na œrodku salonu. Mimo to taki uk³ad optycznie zmniejsza pomieszczenie – stoj¹ce wzd³u¿ œcian szafy 

czy kanapy tworz¹ wyrazist¹ granicê wnêtrza, zamykaj¹ je wizualnie, a przestrzeñ wydaje siê co najmniej o tyle mniejsza, 

ile wynosi g³êbokoœæ mebla. Du¿y salon, w którym zagospodarowane s¹ tylko œciany, mo¿e przypominaæ halê dworcow¹. 

Ustawienie mebli w ró¿nych miejscach buduje wnêtrze pejza¿owe, które sprawia wra¿enie bardziej przestronnego, ni¿by 

wskazywa³ na to rzeczywisty metra¿. Taki niekon-

wencjonalny uk³ad mebli wymaga jednak du¿ych

pomieszczeñ – ¿eby postawiæ np. kanapê poœrod-

ku salonu, trzeba mieæ tyle miejsca, 

by mo¿na by³o j¹ swobodnie obejœæ ze wszystkich

stron. Optycznymi granicami takiego wnêtrza

pejza¿owego s¹ dopiero œciany, a jeœli w pokoju

mamy du¿e przeszklenia czy szerokie po³¹czenia 

z innymi pomieszczeniami, owe granice 

przesuwaj¹ siê dalej – w g³¹b ogrodu lub domu,

dziêki czemu potêguje siê efekt przestrzennoœci.

Meble nie tworz¹ optycznych granic, lecz staj¹ siê

elementami urozmaicaj¹cymi przestrzeñ,

wydzielaj¹cymi poszczególne zak¹tki. 

Ale wnêtrze pejza¿owe bardzo ³atwo zagraciæ,

je¿eli ulegnie siê pokusie dostawiania sprzêtów

pod wolne œciany. 

Zgrupowanie mebli w naro¿nikach 

to rozwi¹zanie poœrednie w stosunku 

do poprzednich – sprawi, ¿e wnêtrze wyda siê przestronniejsze ni¿ z meblami „równo pod œcian¹” i bêdzie pojemniejsze. Zas-

tosowanie naro¿nych kanap czy mebli o frontach ustawionych pod k¹tem 45° wzglêdem ka¿dej ze œcian umo¿liwi bardzo efekty-

wne wykorzystanie miejsca w salonie. 

O czym nale¿y pamiêtaæ urz¹dzaj¹c salonow¹ przestrzeñ?

W pprzestronnym ssalonie kkomplet wwypoczynkowy mmo¿e bbyæ uustawiony nna œœrodku ppomieszczenia

Delikatne ppunkty œœwietlne ddoskonale ppodkreœlaj¹ uurok

salonowego kkominka (fot. KKOPERFAM)

(fot. CCLASSEN)
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