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p l a n u j e m y  p r z e s t r z e  d z i e n n

centrum

Salon jest zwierciad em naszego stylu 

ycia. Tu krzy uj  si  wszystkie drogi 

i spotykaj  potrzeby wszystkich 

domowników. Ale tak e ró ne 

upodobania; wystrój salonu powinien 

by  ich wypadkow . Do tego 

– po czenie funkcji reprezentacyjnych 

i rekreacyjnych... Postarajmy si ,

by ten funkcjonalno-estetyczny 

kalejdoskop poskromi a przemy lana 

idea aran acyjna; oddajmy salonowi 

cz stk  swej osobowo ci.

Salon to wizytówka w a cicieli, ale równie  ich 

codzienne rodowisko ycia. Dlatego zas uguje

na to, by podczas urz dzania domu po wi ci  mu 

wiele troski i uwagi. Zanim odrzucimy projekt z powo-

du zbyt ma ego czy nieforemnego pokoju dziennego, 

zatrzymajmy si  na chwil . By  mo e przestrze  da si

uratowa  poszerzaj c drzwi, usuwaj c lub dostawiaj c

ciank , zmieniaj c usytuowanie i kszta t okien... 

Wi kszo  takich modyfikacji jest mo liwa w ka dym

projekcie domu, a tak e – poza zmianami dotycz cymi

okien – w nowo budowanym mieszkaniu.

Czasem to, co razi na pierwszy rzut oka, okazuje si

walorem. Przyk adem mog  by  pokoje o nietypowym 

planie: wyd u one lub w kszta cie litery L czy T, które 

zaskakuj co atwo zagospodarowa  dziel c na „strefy 

tematyczne”. A te przecie  s  w salonie nieodzowne.

Nowoczesny pokój dzienny to wn trze wielofunkcyj-

ne, zw aszcza je li po czymy go z jadalni  i kuchni .

Zyskujemy wtedy rozleg  przestrze  i wi cej wspól-

nych chwil. Aby unikn  chaosu, warto jednak funkcje 
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oddzieli . Mo emy zró -

nicowa  poziomy w obr -

bie jednego pomieszczenia, 

zagra  kolorami, materia ami 

i wiat em, albo te  zabawi  si

w re yseri  za pomoc  niepe nych lub 

a urowych cianek, niskich murków, czy po prostu 

wysokich atrakcyjnych mebli – stara dobra meblo cianka ubra a si  w now  szat ;

meble tego typu schodz  dzi  z blatów wzi tych projektantów i znów s  na topie!

Strefy salonu powinny by  funkcj  naszych upodoba . Zastanówmy si , gdzie 

najbardziej lubimy rozmawia  mi dzy sob  i z przyjació mi – przy jadalnianym stole, 

„po szwedzku” przy kuchennym barku czy mo e przy stoliku kawowym na mi kkich

przepastnych kanapach? Ile czasu po wi camy na telewizj , w jakich warunkach 

lubimy czyta  i s ucha  muzyki, jaki charakter maj  nasze zabawy z dzie mi.

Wreszcie, jak jadamy – czy „w biegu” poch aniamy nieskomplikowane dania gotowe, 

czy z upodobaniem celebrujemy posi ki, odnajduj c w nich okazj  do zacie niania

rodzinnej wi zi...

Gdy salon nabierze ju  formy przestrzennej, czas na tre : meble, tkaniny, ozdoby. 

A nade wszystko na nastrój i styl – to one wyznacz  wzorniczy kod dla pozosta ych

pomieszcze .

1 Na platformie. Ró nica poziomów wprowadza do wn trza kameralno

i ró norodno ; górny demonstracyjnie eksponuje aran acj , za to dolny – cho

wi cej tu nad g ow  – staje si  bardziej przytulny. Taki sposób podzia u zmniejsza 

wizualnie przestrze , dlatego polecamy go do naprawd  du ych salonów 

2 Za przepierzeniem. Kominek po rodku – wietny pomys  na optyczne 

skrócenie pokoju-tramwaju. Warto wykorzysta  szans , jak  daje centralny szyb 

kominowy i zainstalowa  kominek otwarty na obie strony. ciana mo e by  wtedy

szersza – zachowamy przecie  kontakt wzrokowy „via palenisko”...

3 Pod kloszem. Stó  w cz ci jadalnianej to oczywisto , ka dy go ma. 

Oprawa mo e uczyni  jadalni  miejscem niezwyk ym. W roli gwiazd 

– ogromne lampy

4 Za szk em. W salonie tafla szk a dobrze si  kojarzy: z ogniem na kominku, 

z interesuj cym filmem, tak e – a mo e przede wszystkim – z widokiem 

na ogród. Warto o tym pami ta  wybieraj c miejsce dla kanapy; nic nie odpr a

bardziej, ni  widok w asnego zielonego kawa ka wiata

5 W galerii. Telewizory o p askich ekranach stworzy y nam zupe nie nowe 

mo liwo ci. Nie musz  tkwi  w regale, niczym obraz w o tarzu, ani te

konkurowa  z kominkiem. Mog y  w asnym yciem – „przyklejone” 

w dowolnym miejscu ciany, jak obrazy. Trzeba tylko w por  zaplanowa  punkt 

elektryczny

fot. Kler

1

fot. Bose

5

fot. Brunner

fot. Zibi
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Wehiku
czasu

Staromodne klimaty ujmuj  wielu z nas. 

W aurze historii i tradycji czujemy si  bez-

piecznie, blisko korzeni. Nawet, je li anty-

ki nie s  autentyczne, a na nostalgicznym 

portrecie przodka schnie jeszcze farba.

Zalet  wspó czesnych imitacji jest to, e

rzadko udaj . Nie s , jak to dawniej bywa-

o, tandetn  podróbk , ale wykonanymi 

ze szlachetnych surowców sprz tami, tka-

ninami czy ozdobami, których zadaniem 

jest odwo anie si  do wybranej epoki, 

wyczarowanie okre lonego klimatu. 

To prawda, nic nie zast pi orygina ów. 

Przedmioty z w asn  histori  maj  prze-

cie  dusz , nawet je li drzwiczki od kre-

densu troch  si  wypaczy y, kluczyk 

dawno zagin , koronkow  firank  nadja-

d y mole, a stary stó  si  nie rozk ada.

Jednak w domu prawdziwy genius loci 

tworz  ludzie. Dlatego o nastroju w trady-

cyjnym wn trzu decyduj  detale: lampy, 

wieczniki, obrazy i zdj cia, poduszki, 

bukiety suszonych kwiatów, ywe ro li-

ny... Taki salon wymaga 

wiele troski i – co tu 

kry  – nie sprz ta

si  sam. Ale 

odwdzi cza 

si  atmos-

fer  domo-

wego cie-

p a i har-

monii.

6 Paryski szyk. Wielkie 

ozdobne lustro nad komin-

kiem i nisko zwieszaj cy si

kryszta owy yrandol to 

klasyki stylu. Dywan, 

tapicerowane meble 

i zestaw mi kkich poduch 

pozwalaj  poczu  si

swobodnie, po domowemu

7 - 8 Si a spokoju. 

Tradycyjne wn trza lubi  harmo-

nijne kompozycje. Je li wzory, to 

raczej subtelne. Paleta kolorów: pastele 

lub ciemniejsze, ale po czone wyra nym

pokrewie stwem  

9 Jak w oran erii. Malowane na bia o, finezyjnie gi te

„druciaki” wprowadzaj  ogrodow  lekko . Roz o ysta sofa 

i ciep y ton ciennej lamperii upewniaj  jednak – to przytulny 

domowy zak tek relaksu
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7

fo
t.

 F
in

e
zj

a
 S

tu
d

io

8

fo
t.

 A
ra

n
e
r

fot. nie ka
9

6

wstep.indd 140wstep.indd   140 2008-12-01 14:09:142008-12-01   14:09:14



14

Nowa
klasyka

To bardzo modny od kilku sezonów trend, 

który – cho  ma w sobie wiele dostoje stwa

– przeznaczony jest dla odwa nych indywi-

dualistów. Jego kanw  buduj  wprawdzie 

prostota wzornictwa i szlachetne gatunkowo 

materia y, ale ten wzornik potrzebuje jako 

uzupe nienia inwencji i wyobra ni, by wn -

trze nie sta o si  nudne. Salon w tym stylu 

jest doskona  aren  ekspozycji oryginal-

nych i widowiskowych „okazów meblar-

skich”. Ch tnie adaptuje bogato zdobione 

antyki czy designerskie klasyki nowoczesne-

go wzornictwa, ale – uwaga – raczej w poje-

dynczych egzemplarzach. W postaci prze-

my lanych akcentów sprawdz  si  te  z oto,

kryszta , laka czy szk o.

W nowocze nie klasycznych aran acjach

kluczow  rol  odgrywa wiat o. Precyzyjnie 

re yserowane plany pozwalaj  wyodr bni

strefy o odmiennych funkcjach, ale przede 

wszystkim zab ysn  wybranym szczegó-

om: unikalnemu meblowi, rze bie w cien-

nej niszy, l ni cym kandelabrom...

To styl tworz cy wymarzon  scenografi

dla dzie  sztuki, zarówno dawnej, jak i wspó -

czesnej. Tak e – dla fotografii artystycznej. 

I nie chodzi tu koniecznie o orygina y; profe-

sjonalne kopie b d  równie uprawnione, 

o ile tylko zachwyc , zaciekawi , zainspiruj

lub porusz .     

10 Powidoki. W tym stylu dekoracje cz ciej

wyst puj  fragmentarycznie; wzory i desenie 

traktowane s  podmiotowo – w roli obiektu, nie 

t a. Tu ornament yrandola „odbity” jest przez 

tapicerk  fotela i dwie kontrastuj ce ze sob

ciany. Kolory ciemne, nasycone. Po czenia

– szlachetne i zmys owe, jak g boki br z

posadzki z przybrudzonym ró em indyjskim

11 Pyszny jak paw. Motyw pawiego pióra 

–  wyrazisty cho  znaczony lekk  kresk

– budzi zachwyt i przyci ga spojrzenia 

na tle stonowanej klasycznej

aran acji

12 Z oto i szk o – atrybuty nowo-

czesnej klasyki. Do tego bardzo 

modna forma – niewielkie wypuk e

lusterko, zwane rybim lub wolim 

okiem, osadzone w dekoracyjnej 

promienistej ramie. W takich 

zwierciad ach, wykonywanych metod

dmuchanego szk a, przegl da y si  ju

starorzymskie elegantki. Kosztowna 

technologia uczyni a je szczytem luksusu; ta sze

warianty wyrabiano z polerowanych metali. 

Dzi  wracaj  w pe nej wzorniczej chwale

13 Blaski i cienie. Kryszta owy yrandol b yszczy

najja niej na ciemnym tle

14 Kanon podstawowy. Wysokie historyczne wn trze,

stare sztukaterie i zdobienia, a do tego elegancja geome-

trycznych form nowoczesnych mebli. Komplet C240 z mo li-

wo ci  wyboru ruchomych opar , regulowanych za pomoc

mechanicznych si owników – indywidualny komfort zapewniony!
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Sze
kontynentów

wiat fascynuje nas tym silniej, im wi cej podró ujemy, a podró-

ujemy du o. Dlatego ch tnie wprowadzamy do naszych domów 

egzotyczne klimaty. Mo na to robi  za pomoc  naturalnych 

materia ów, animalistycznych wzorów, etnicznej gamy barw lub 

przywiezionych z podró y mebli, ozdób i pami tek. To nurt nie 

tyle najmodniejszy, ile w a ciwy naszym mobilnym czasom.

Cz owiek nowoczesny, „bywa y”, otwarty na inne kultury, lubi 

mie  wokó  siebie przedmioty i klimaty, które na co dzie  przy-

pominaj  o ró norodno ci i bogactwie wiata.

fot. Mebelplast
15

15 Na cudzym grzbiecie. Fuzja natury, mody rodem z paryskich wybiegów 

i najnowszych trendów w meblarstwie – fotele i sofa Jolly z nowej kolekcji 

Eva Minge for Livingroom. Projektantka wykorzysta a skór  o wzorze 

pasków zebry w dwóch tonacjach oraz pokrycie Bycast z wyt oczonym

deseniem skóry aligatora, i oblek a nimi ob e zmys owe kszta ty mebli

16 Z dystansem. Humorystycznie

i ekologicznie. Zamiast skór zwierz cych

i egzotycznego drewna – pr gowana

wyk adzina i cienne trofea 

z papieru. Cytaty i arty

s  dzi  bardzo modne!

17 Niech zakwitn  wi nie.

Dla tych, co lubi  sushi: 

paleta rozmytych pasteli, 

wzory jak fale oceanu, 

dywan z juty lub 

z w ókna kokosowego 

i subtelnie szkliwiona, 

prosta ceramika. 

Poduszki w tkaninach 

z kolekcji Carnaby 

angielskiej firmy Crowson

Planuj c wystrój salonu warto pomy le  o miejscu prawdziwego 

wypoczynku. Sofa wietne sprawdzi si  podczas wizyty go ci,

zabawy z dzie mi czy seansu kina domowego. Trudno jednak 

znale  tak , na której równie wygodnie jest le e , jak siedzie .

A relaks z nogami na pod okietniku i zrolowanym kocem pod 

g ow  nie da naprawd  odpocz  naszym plecom.

Doskona ym sposobem na regeneracj  bez ujmy dla elegan-

cji jest szezlong – najlepiej wyposa ony w nowinki technolo-

giczne z dziedziny mechaniki i zaawansowanych tworzyw. Na 

zdj ciu – le anka 1NW z programu C250, w efektownym skó-

rzanym obiciu. Wszyty na sta e zag ówek i wyd u one siedzisko 

pozwalaj  w pe ni si  odpr y , a pod okietnik – do wyboru: 

lewy lub prawy – u atwia podnoszenie. Dzi ki kó kom zamonto-

wanym do przednich nó ek szezlong dosuniemy atwo do 

kominka, stolika czy 

biblioteczki. A latem 

– wyekspediujemy 

na nas oneczniony 

taras.

fot. Kler

Wielka
regeneracjaregeneracja

fot. Tarkett
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