
fot. Galeria Okno

s z t u k a  z d o b i e n i a  o k n a

z wwidokiem
pokój

Dekoracja okna to nie tylko karnisz i kilka metrów 

tkaniny, ale równie¿ pomys³ na zaaran¿owanie 

przestrzeni wokó³. Planuj¹c wystrój okna trzeba wzi¹æ

pod uwagê styl oraz kolorystykê pokoju i do nich 

dopasowaæ kszta³t karnisza, rodzaj i sposób upiêcia 

zas³on i firan, kolor modnych ostatnio rolet rzymskich

czy drewnianych ¿aluzji.
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Okno to bardzo szczególny fragment naszej

domowej przestrzeni – jedyny w swoim rodza-

ju zmienny, ¿ywy obraz. Nasz wzrok bardzo

czêsto biegnie w³aœnie tam. Obserwujemy

niebo, zmieniaj¹c¹ siê pogodê, pory roku, wy-

patrujemy bliskich. Op³aca siê wiêc poœwiêciæ

nieco czasu na piêkn¹ i oryginaln¹ aran¿acjê

okiennej przestrzeni. 

W tej dziedzinie, jak w ka¿dej, równie¿ obo-

wi¹zuje moda. Do niedawna najpoprawniej-

sze by³y firany i zas³ony, które przede wszyst-

kim mia³y za zadanie zas³onienie przed wzro-

kiem ciekawskich i zapewnienie domownikom

intymnoœci. Obecnie coraz wiêcej zwolenni-

ków zyskuj¹ ró¿nego typu rolety. Choæ nie

ubywa te¿ tradycjonalistów ceni¹cych sobie

klasyczny styl i dekoracyjnie upiête w oknie

wzorzyste firany. 

W zale¿noœci od tego, czym ozdobimy okno,

mo¿emy pokój rozœwietliæ lub sprawiæ, ¿e sta-

nie siê bardziej kameralny i przytulny. Dziêki

odpowiedniej d³ugoœci zas³on i temu, w jaki

sposób je zawiesimy, mo¿emy równie¿ zmie-

niæ kszta³t okna, ukryæ jego wady, optycznie je

powiêkszyæ lub pomniejszyæ oraz poprawiæ

proporcje ca³ego wnêtrza. 

ZAS£ONOWE

TRENDY 

W aran¿acji wnêtrz najwa¿niejszy jest po-

mys³ i poczucie smaku. Nak³ady finansowe

nie maj¹ decyduj¹cego znaczenia. Przy

tworzeniu oprawy okna wystarczy czasami

efektowne upiêcie kolorowej tkaniny lub po-

³¹czenie kilku w podobnej tonacji. Proste

tiule, szyfony czy muœliny zarzucone na kar-

nisz i miêkko sp³ywaj¹ce na pod³ogê, bêd¹

modn¹ dekoracj¹, któr¹ przy odrobinie in-

wencji mo¿na dowolnie zmieniaæ. 

Tradycyjne wieszanie firan i zas³on polega na

zaczepieniu tkaniny w równych odstêpach

¿abkami, które przesuwaj¹ siê po szynie lub

karniszu. Jeszcze do niedawna ma³o ciekawe

¿abki doczeka³y siê atrakcyjnych kszta³tów,

1 Bardzo wygodnym sposobem upinania

tkanin s¹ szelki, szczególnie te zapinane

na guziki. £atwo za³o¿yæ i zdj¹æ z karni-

sza zas³ony. Prezentuj¹ siê równie efek-

townie w przypadku ciê¿kich, grubych

zas³on jak i cienkich, zwiewnych firan

2 Dziêki przeszyciu tunelowemu zas³ona

zas³aniaj¹ca okno mo¿e byæ rozci¹gniêta

b¹dŸ gêsto marszczona. W tym drugim

przypadku szerokoœæ tkaniny musi byæ

co najmniej dwukrotnie wiêksza od d³u-

goœci karnisza

fot. Finezja Studio

fot. IKEA
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dziêki czemu same staj¹ siê ozdob¹ tkaniny.

Równie popularne s¹ taœmy marszcz¹ce przy-

szywane do górnego brzegu zas³ony. Po wy-

ci¹gniêciu sznurków taœma sama ozdobnie j¹

zmarszczy. Innym sposobem jest przyszycie

do zas³on szelek lub wtopienie w górny brzeg

materia³u metalowych kó³ek. 

Sposób zawieszania tkanin to jeszcze nie

wszystko, najwa¿niejsze jest dobranie koloru,

faktury i gruboœci materia³u do kolorystyki i sty-

lu ca³ego wnêtrza. Do nowoczesnych wnêtrz

idealne bêd¹ proste, tekstylne rolety, drewnia-

ne ¿aluzje czy rolety rzymskie. W salonie urz¹-

dzonym w klasycznym stylu dobrze bêd¹ wy-

gl¹da³y bogato zdobione gipiurowe firany.

Decyduj¹c siê na kolorystykê okiennych de-

koracji warto dobieraæ j¹ równie¿ do pory ro-

ku. Latem odpowiednie bêd¹ kolory ciep³e,

bêd¹ce odpowiednim t³em dla s³oñca, np. ¿ó³-

cie, soczyste zielenie, ciep³e pomarañcze

i blade czerwienie. Jeœli zale¿y nam na ograni-

czeniu iloœci wpadaj¹cych do wnêtrz promieni

s³onecznych powinnyœmy wybraæ zas³ony

i rolety uszyte z grubych, nieprzepuszczaj¹-

cych œwiat³a materia³ów. Dziêki temu w d³ugie

upalne dni pokój nie bêdzie siê zbyt szybko

nagrzewa³. Jesieni¹ mo¿emy wymieniæ

zas³ony na np. l¿ejsze, w jasnych, paste-

lowych kolorach. 

KARNISZE

I LINKI 

Karnisze s¹ wa¿nym elementem dekoracji

okna. Mog¹ byæ kute z ¿elaza (czarne,

srebrne, z³ote lub miedziane), toczone

z ró¿nokolorowego drewna, zakoñczone

ozdobnymi koñcówkami w kszta³cie grota,

liœcia, muszli, pastora³u, szklanej lub wikli-

nowej kuli. Ró¿norodnoœæ elementów jest

bardzo du¿a, mo¿na wiêc do ka¿dego po-

koju dobraæ inny. 

Firany i zas³ony mo¿na upi¹æ równie¿ na sta-

lowej lince, ale takie rozwi¹zanie nadaje siê ra-

czej do lekkich, zwiewnych tkanin. Pod wp³y-

wem ciê¿aru grubych tkanin linka mo¿e siê

wyginaæ.

Niskie okna wydadz¹ siê wy¿sze, 

jeœli karnisz zamontujemy pod sufitem,

a zas³ony bêd¹ siêga³y do pod³ogi. 

W¹skie okna bêd¹ wygl¹da³y 

na szersze, je¿eli karnisz bêdzie znacznie

wychodzi³ poza ich obrys i zawisn¹ na nim

d³ugie, gêsto marszczone zas³ony (wiêcej

tkaniny bêdzie na tle œciany).

4

fot. Velux

3

3 Kolorowe, wzorzyste tkaniny zawieszone na przesuwanych 

szynach, choæ nie zas³aniaj¹ bezpoœrednio okna, to pe³ni¹ rolê 

oryginalnej œcianki dzia³owej i bariery dla œwiat³a s³onecznego 

wpadaj¹cego do wnêtrza

4 Rolety tekstylne w zale¿noœci od gruboœci i struktury materia³u mog¹

ca³kowicie zaciemniaæ okno lub czêœciowo przepuszczaæ œwiat³o. Te

w pokojach dzieciêcych mog¹ mieæ kolorowe, bajkowe motywy

5 Zas³ony plisowane montowane w oknach dachowych nie zaciemniaj¹

ca³kowicie wnêtrza, ale chroni¹ je przed intensywnym s³oñcem w upalne dni 

6 Zas³ony uszyte z dwóch tkanin w kontrastowych kolorach z takim sa-

mym motywem przewodnim – faluj¹cych, cienkich linii. Zawieszone na

tradycyjnych ¿abkach zamocowanych do drewnianego karnisza za po-

moc¹ drewnianych kó³ek. Roleta z cienkiego, przeœwituj¹cego materia³u

kolorystycznie nawi¹zuj¹cego do odcieni zas³on, wzmacnia efekt

dekoracji

7 Popularnym i tanim sposobem na dekoracjê okna s¹ rolety

bambusowe. Mocowane do futryny i rozwijane oraz zwijane za pomoc¹

linki zamontowanej na prowadnicach, choæ nie zas³aniaj¹ szczelnie

okna, to wprowadzaj¹ do wnêtrza przyjemny klimat

Poprawiamy
kszta³t ookna

fot. IKEA
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MODNE

ROLOWANIE 

Rolety s¹ nie tylko dekoracyjne ale i praktycz-

ne – coraz chêtniej wybierane zamiast trady-

cyjnych firan. Po zwiniêciu nie zajmuj¹ du¿o

miejsca, odkrywaj¹ ca³e okno i parapet. Mog¹

byæ wykonane z tkaniny, ale równie¿ z drew-

na, bambusa, maty s³omianej lub papieru ry-

¿owego. Niezwykle efektowne i coraz bardziej

modne s¹ tzw. rolety rzymskie. Mocuje siê je

do œciany lub sufitu i podci¹ga do góry za po-

moc¹ sznurka lub ³añcuszka – sk³adaj¹ siê

wówczas w regularne fa³dy wyznaczone po-

ziomymi taœmami. Rolety, w których tkanina

jest lekko umarszczona lub u³o¿ona w fa³dy

wzd³u¿ górnej krawêdzi, opuszczone przypo-

minaj¹ tradycyjne zas³ony, ale po podci¹gniê-

ciu marszcz¹ siê efektownie w pionie.

Ciekawym pomys³em s¹ rolety ze zdjêciem.

Dostarczaj¹c producentowi dowoln¹ fotogra-

fiê sami mo¿emy zdecydowaæ jaki obraz –

najm³odszej pociechy, ulubionego kota czy

te¿ pejza¿ z ostatnich wakacji – zawiœnie

w naszym oknie. Zdjêcia mog¹ byæ czarno-

-bia³e lub w sepii, wa¿ne jest, by by³y kolory-

stycznie dopasowane do wystroju wnêtrza. 

Przebieraæ i wybieraæ w kolorach i materiale

mo¿na równie¿ wœród ¿aluzji. Poziome, pio-

nowe (wertikale) czy plisowane, kusz¹ ele-

ganckim i ponadczasowym wygl¹dem. Do-

datkow¹ zalet¹ ¿aluzji plisowanych jest to, ¿e

mo¿na je dopasowaæ do ka¿dego kszta³tu

okna. Wszystkie maj¹ wygodne w u¿yciu me-

chanizmy steruj¹ce. 

Na zewn¹trz mo¿na zamontowaæ rolety lub

¿aluzje zewnêtrzne. W nocy bêd¹ t³umiæ od-

g³osy dochodz¹ce z zewn¹trz, a w zimie do-

datkowo zmniejszaæ iloœæ ciep³a uciekaj¹ce-

go z pomieszczenia. Rolety mog¹ byæ wyko-

nane z profili aluminiowych, stalowych lub

203

5

fot. Fakro

Zanim zdecydujemy siê na zakup karni-

sza nale¿y zmierzyæ okno. Karnisz powi-

nien wystawaæ poza nie z ka¿dej strony

o 10-15 cm, by umo¿liwiæ ca³kowite ods³o-

niêcie. W przeciwnym razie w pokoju mo¿e

byæ zbyt ma³o œwiat³a. 

Wybieraj¹c karnisz warto uwzglêdniæ

ciê¿ar planowanych zas³on i upewniæ siê,

czy prêty (linki) s¹ odpowiednio sztywne,

by utrzymaæ ciê¿ar materia³u. Jeœli okno

jest szerokie, nie wystarcz¹ dwa wsporniki

podtrzymuj¹ce karnisz. By uchroniæ go

przed wygiêciem, musz¹ byæ zamontowa-

ne co 1,5-2 m. 

Jeœli parapet jest szeroki i znacznie od-

staje od œciany, wsporniki mocuj¹ce kar-

nisz musz¹ byæ na tyle d³ugie, by wisz¹ca

zas³ona nie opiera³a siê o parapet.

Idziemy
na zzakupy

fot. Galeria Okno

fot. Anwis
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z PVC wype³nionych piank¹ poliuretanow¹.

Te antyw³amaniowe maj¹ wzmocnione profi-

le stalowe lub aluminiowe, blokadê podwa-

¿enia oraz okucia antyw³amaniowe, bêd¹

wiêc skuteczn¹ przeszkod¹ dla nieproszo-

nych goœci. 

BEZ PARAPETU

ANI RUSZ 

Powinny byæ wykonane z trwa³ych i ³atwych

w konserwacji materia³ów. Parapety drew-

niane wprawdzie s¹ czu³e na zmiany tempe-

ratury oraz wilgoæ, ale te wykonane z twar-

dego, dobrze wysuszonego, klejonego war-

stwowo i odpowiednio zaimpregnowanego

drewna drzew liœciastych (dêbu, buku) s¹

bardzo trwa³e. Idealnie wrêcz pasuj¹ do

drewnianych profili okien. 

Ze wzglêdu na nisk¹ cenê i du¿y wybór wzo-

rów oraz kolorów czêsto wybierane s¹ para-

pety z p³yt postformingowych (p³yta wiórowa

oklejona z obu stron laminatem). S¹ odpor-

ne na zarysowania, lekkie i ³atwo je docinaæ

i konserwowaæ. Najbardziej eleganckie s¹

parapety z naturalnego kamienia: marmuru

lub granitu. Decyduj¹c siê na taki parapet

nale¿y pamiêtaæ, ¿e marmur jest podatny na

uszkodzenia i zaplamienia, wymaga wiêc

skutecznej impregnacji. £atwiejszy w kon-

serwacji bêdzie twardszy i mniej nasi¹kliwy

granit. Dobrym pomys³em s¹ parapety

z konglomeratu. Bardzo dobrze imituj¹ natu-

ralny kamieñ, a s¹ od niego znacznie tañsze.

S¹ odporne na zaplamienie, nienasi¹kliwe,

nie³amliwe, odporne na œcieranie i ³atwo je

utrzymaæ w czystoœci. Do wyboru mamy

jeszcze parapety z PVC – wykoñczone foli¹

lub laminatem, jednobarwnym lub imituj¹-

cym marmur albo drewno, oraz parapety

z ¿ywicy akrylowej – twarde, odporne na za-

plamienia, nie odbarwiaj¹ siê, a ich po-

wierzchniê mo¿na ponownie szlifowaæ. Do-

brym rozwi¹zaniem do remontowanego do-

mu s¹ nak³adki renowacyjne z bia³ego post-

formingu lub PVC. Nie trzeba wtedy demon-

towaæ starego parapetu.                             

8

11

fot. Matkowski

fot. Helopal fot. Oknoplast

fot. Sara

8 Najczêœciej sk³adane okiennice os³aniaj¹ okna od strony zewnêtrznej, ale jak widaæ, mo¿na

równie¿ zamontowaæ je od œrodka. Oprócz wzglêdów praktycznych, wa¿ne jest by pasowa³y

do stylu wnêtrza

9-10 Zamiast klasycznego dr¹¿ka mo¿na tak¿e zamocowaæ nad oknem metalowy, kuty

karnisz z ozdobnymi zakoñczeniami lub zast¹piæ go naci¹gami ze stalowych linek

11 £adne parapety wewnêtrzne nie tylko s¹ ozdob¹ okna, ale przede wszystkim powinny byæ

trwa³e: odporne na uszkodzenia, zaplamienia, zmiany temperatury i promieniowanie UV oraz

³atwe w utrzymaniu w czystoœci 

12 O charakterze okna oprócz kszta³tu i koloru profili decyduje równie¿ wygl¹d parapetu.

Poniewa¿ nie jest ju¿ skrywany za gêst¹ firan¹ stanowi istotny element dekoracyjny – pó³kê

na kwiaty i efektowne drobiazgi
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fot. Praktiker

fot. Praktiker
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