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Coraz bardziej powszechna moda na otwarte przestrzenie 

powoduje, ¿e nowoczeœnie zaaran¿owany salon to uk³ad przeni-

kaj¹cych siê stref, które wydzielone s¹ wyrafinowanymi metodami

aran¿acyjnymi: sposobem wykoñczenia œcian i pod³óg, lekkimi

przegrodami, meblami i oœwietleniem.
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Dzisiejszy salon, to jednoczeœnie czêœæ

wypoczynkowa i jadalnia, zwykle otwarte

na kuchniê, hol i ogród. Ludzie, po okre-

sie ciasnych M-3, marz¹ o przestrzeni.

Nowy styl wi¹¿e siê te¿ ze wspó³czeœnie

wypracowanym sposobem spêdzania

czasu wolnego. Szybkie tempo ¿ycia i po-

trzeba ekonomicznego wykorzystania

czasu w domu, rodz¹ nowe pomys³y – ich

przejaw widoczny jest w³aœnie w nowym

sposobie projektowania wnêtrz. Dziêki

otwartym przestrzeniom mo¿emy towa-

rzyszyæ bliskim przy wielu czynnoœciach

jednoczeœnie. Wspólne gotowanie, spo-

¿ywanie posi³ków, rozmowy przy stole,

ogl¹danie telewizji, czy czytanie dzieciom

bajek przy kominku, s¹ elementami inte-

gruj¹cymi i przyczyniaj¹ siê do zacieœnie-

nia wiêzi rodzinnych. Zatem to czynnoœci

charakterystyczne dla danego miejsca –

wyznaczaj¹ konkretne przestrzenie, tak

zwane strefy. Mo¿emy je okreœliæ jako

strefê wypoczynku, rozrywki, jedzenia, za-

bawy i ekspozycji. 

CHWILA
UKOJENIA

Komfort jaki bêdziemy odczuwaæ przeby-

waj¹c w domu, zale¿y od przemyœlanych

i dostosowanych do naszych potrzeb de-

cyzji aran¿acyjnych. Je¿eli lubimy blask

ognia i zapach palonego drewna, sfera

wypoczynku powinna znaleŸæ siê wokó³

kominka, jeœli jednak bardziej odprê¿a

nas zielony ogród czy bia³y zimowy krajo-

braz – nie mo¿emy zapomnieæ o du¿ych

oknach i o kanapie ustawionej w ich s¹-

siedztwie. Je¿eli zaœ naszym ulubionym

zajêciem jest czytanie ksi¹¿ek – wówczas

wygodne fotele ustawmy tu¿ przy biblio-

teczce i oknach, które zapewni¹ dobre

oœwietlenie w dzieñ. Mo¿emy tak¿e staraæ

siê wszystkie powy¿sze opcje po³¹czyæ –

szukaj¹c optymalnego ustawienia.

fot. Ceramika Parady¿

fot. Black Red White

1 Kanapa ustawiona w s¹siedztwie 

du¿ego okna, naprzeciwko telewizora, ze

stolikiem kawowym – to po³¹czenie 

pozwalaj¹ce sprostaæ wszelkim 

wymaganiom

2 Salon, w którym reprezentacyjn¹ 

funkcjê spe³nia obszerna biblioteka 

i rozlo¿yste kanapy – to idealne miejsce

wypoczynku, spotkañ i dyskusji

1
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fot. Poliform
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UDANE
PARTY 

W salonie przestrzeñ powinna byæ tak zapla-

nowana, aby mo¿na by³o wygodnie przyj¹æ

goœci i od czasu do czasu urz¹dziæ wiêksze

party. W tej czêœci powinny znaleŸæ siê meble

do wygodnego „biesiadowania” – szerokie

krzes³a z oparciami i stó³ lub fotele i dostoso-

wany do nich stolik kawowy. Stó³ powinien

byæ rozsuwany. W ofercie firm mo¿na znaleŸæ

prawdziwe cuda – na co dzieñ „kompaktowe”

dla rodziny, na przyjêcia zmieniaj¹ce siê za

spraw¹ dodawanych modu³ów blatu w sto³y

„weselne”. Dobrze jest te¿ mieæ zapasowe

krzes³a.

MA£E
CO NIECO 

Miejsc na posi³ki mo¿emy wyznaczyæ kilka.

Poranne œniadanie, które ma nas pozytywnie

nastroiæ na resztê dnia – najlepiej smakuje la-

tem na œwie¿ym powietrzu, a zim¹ na weran-

dzie lub po prostu przy oknie. Kawê czy sch³o-

dzone wino przyjemnie jest wypiæ przy stolicz-

ku w ulubionej strefie wypoczynkowej. Obiad

to posi³ek, na który wracaj¹ wszyscy cz³onko-

wie rodziny – warto wiêc usi¹œæ przy du¿ym

wygodnym stole, na miêkkich krzes³ach.

K¥CIK
DLA DZIECI 

Aby mieæ dzieci na oku i móc jak najd³u¿ej

z nimi przebywaæ, warto wygospodarowaæ

im trochê przestrzeni, na której mog³yby

roz³o¿yæ swoje skarby, czytaæ lub ogl¹daæ

bajki. Zwykle tak¹ rolê odgrywa miêkki dy-

wan, na którym bêd¹ mog³y siê k³aœæ i od

czasu do czasu ubrudziæ go okruszkami je-

dzenia – warto to wzi¹æ pod uwagê wybiera-

j¹c jego kolor. Takie miejsce docenimy tak-

¿e podczas rodzinnych uroczystoœci – dzie-

ci bêd¹ bawi³y siê w najlepsze, a my spokoj-

nie przyjmiemy goœci przy stole. W tej

czêœci salonu szczególnie powinniœmy

zadbaæ o bezpieczeñstwo dzieci – nie

nale¿y zatem ustawiaæ w pobli¿u tego

miejsca, na przyk³ad gablot i kredensów

z porcelanow¹ zastaw¹, czy stolików ze

szkalnym blatem.

4

fot. IKEA

fot. Tarkett
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MIEJSCA
WSPOMNIEÑ

Przedmioty – dzie³a sztuki, fotografie rodzin-

ne, obrazy czy ksi¹¿ki, które opowiadaj¹ hi-

storiê domu i rodziny, mog¹ byæ mniej lub

bardziej dostêpne dla osób z zewn¹trz. Te,

które chcemy w jakimœ sensie ukryæ, mo¿e-

my umieœciæ np. w sypialni. Te, które chce-

my wyeksponowaæ, powinny znajdowaæ siê

w miejscach ³atwo dostêpnych – tak aby za-

ciekawiony ob-

serwator móg³

podejœæ i w ca-

³oœci obejrzeæ

dany eksponat.

Takie przedmio-

ty bywaj¹ praw-

dziw¹ dusz¹

domu.

W TWOIM STYLU 

Decyduj¹c siê na urz¹dzenie salonu w okre-

œlonym stylu, musimy pamiêtaæ, ¿e jest to

przestrzeñ wspólna dla wszystkich domowni-

ków i gust wszystkich cz³onków rodziny po-

winniœmy braæ pod uwagê. Dobr¹ metod¹ na

odnalezienie wspólnych tendencji jest rodzin-

ne przegl¹danie czasopism i ksi¹¿ek wnê-

trzarskich, a nastêpnie deklarowanie swojego

stanowiska na konkretnym przyk³adzie. Wa¿-

ne jest tak¿e to, abyœmy potrafili nazwaæ pre-

ferowany przez nas styl. To pomo¿e nie tylko

wnêtrzarzom, którym zlecimy pracê sprostaæ

naszym wymaganiom, ale tak¿e nasza wiedza

i œwiadomoœæ bêdzie gwarantem dobrego wy-

boru w salonach meblarskich.

5

fot. Dekoral

fot. Vox

fot. Vox

fot. Villa Italia

3 W salonie powinno znaleŸæ siê miejsce

do urz¹dzenia „na szybko” przyjêcia;

najwygodniej wiêc bêdzie, gdy zostawi-

my tu¿ przy kuchni miejsce na du¿y stó³

lub postawimy go tam na sta³e; taki

uk³ad pozwala szybko i sprawnie 

„obs³ugiwaæ” goœci

4 Wieczory spêdzamy zazwyczaj na d³u-

gich rozmowach przy gor¹cej herbacie

lub lampce wina – siedzimy wówczas nie

na krzes³ach lecz na wygodnej kanapie

i fotelach – do nich powinniœmy dobraæ

odpowiedniej wysokoœci stolik; œniadanie

zaœ, to zazwyczaj „szybki posi³ek”

– powinien wiêc wystarczyæ blat 

jedzeniowy niedaleko kuchni

5 K¹cik wypoczynkowy to równie¿ 

miejsce spêdzania czasu ze znajomymi;

dobrze wiêc przewidzieæ nie jedn¹,

a dwie kanapy oraz kilka dodatkowych

„ruchomych” siedzisk, a tak¿e odpowied-

nio du¿y stolik

6-7 Kilka przyci¹gaj¹cych uwagê przed-

miotów o ciekawych formach i kolorach

wystarczy, aby niezagospodarowane 

dot¹d miejsce sta³o siê dekoracyjn¹

i przyci¹gaj¹c¹ uwagê czêœci¹ 

salonu
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OSZCZÊDNOŒÆ
W FORMIE 

Minimalizm. W tym stylu g³ówn¹ rolê odgry-

wa przestrzeñ i œwiat³o zarówno naturalne jak

i sztuczne. Przestrzeñ urz¹dzona w stylu mini-

malistycznym powinna byæ pozbawiona

zbêdnych detali. Najwa¿niejszym kolorem

jest biel – na œcianach, meblach, pod³odze –

nie oznacza to, ¿e wnêtrze ma byæ surowe –

szpitalne, mo¿e byæ ciep³e i przytulne – du¿o

zale¿y od rodzaju wybranych materia³ów –

puszysty dywan czy twarda posadzka, zamsz

na kanapie czy skóra, jasny drewniany stó³

czy szklany blat. 

PROSTO
I KLASYCZNIE 

Klasycyzm. Stworzenie prawdziwie klasycz-

nego wnêtrza jest dziœ prawie niemo¿liwe.

Mo¿na wykorzystaæ meble rodzinne, szukaæ

na pchlich targach, ale oryginalnych antyków

jest coraz mniej, a te które zosta³y s¹ bardzo

kosztowne. Jednak dzisiejsze imitacje „mebli

w dawnym stylu” s¹ tak doskona³e, ¿e z po-

wodzeniem zastêpuj¹ swoje pierwowzory.

Producenci mebli w swojej ofercie maj¹ dla

nas meble w wielu odmianach stylu klasycz-

nego. Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e choæ sa-

lon to pomieszczenie reprezentatywne – za-

powiadaj¹ce charakter domowników – powi-

nien nawi¹zywaæ on do pozosta³ych po-

mieszczeñ. Nie mo¿emy wiêc ciê¿kich dêbo-

wych komód ze ¿³obieniami ustawiæ w s¹-

siedztwie modernistycznej kuchni.

BABCINE
WSPOMNIENIA

Rustykalizm. Bardzo modne ostatnio ele-

menty w rustykalnym stylu pozwol¹ nam

stworzyæ w domu klimat tradycyjnej polskiej

wsi. Deski na pod³odze, kaflowy piec i zabie-

lone œciany przepe³ni¹ wnêtrze duchem tra-

dycji. Ciekawe efekty mo¿emy uzyskaæ sto-

suj¹c jedynie drobne dodatki prosto z wiej-

skiej chaty. Kwiecistym obrusem w charakte-

rystycznych kolorach – fiolet, czerwieñ, zie-

leñ i ¿ó³æ – mo¿emy nakryæ stó³ o modnej

wspó³czesnej formie. Gliniane dzbany,

a w nich drewniane ³y¿ki czy polne kwiaty,

wiklinowe kosze nape³nione jab³kami i orze-

chami – to drobne szczegó³y, które nape³ni¹

wnêtrze stylowym charakterem.

OBCE AKCENTY 

Elementy zaczerpniête z innej kultury, a nie-

rzadko nawet z obcego kontynentu to kolejny

sposób na okreœlone wnêtrze. Motywy obce

œwiadcz¹ zazwyczaj o podró¿niczym stylu ¿y-

cia domowników. Czêsto ró¿norodnoœæ trady-

cji wielu krajów ³¹czy siê na jednej przestrzeni

– tworz¹c niepowtarzalny zindywidualizowany

charakter domu. Ka¿da rzecz zawiera d³ug¹

opowieœæ z odleg³ych stron, a wnêtrze tworzy

siê samo, ¿yje w³asnym ¿yciem. Oczywiœcie

je¿eli fascynuje nas kultura tylko jednego kra-

ju – mo¿emy zaaran¿owaæ przestrzeñ w tym

okreœlonym stylu. Niziutki stolik zamkniêty

w formie kwadratu, wokó³ poduchy w tkanych

rêcznie purpurowych poszwach, trzcinowe

maty, zastawa do shusi oraz kilka w³asnorêcz-

nie wykonanych origami, wystarcz¹ aby na-

wi¹zaæ do kultury Japonii.

fot. Kronopol

fot. Azuvi

8

8 Otwarta przestrzeñ salonu, na której do-

skonale uda³o siê po³¹czyæ zarówno czêœæ

wypoczynkow¹, jadalnian¹, a tak¿e ekspo-

zycyjn¹; granice podzia³ów s¹ wyraŸne

i delikatne jednoczeœnie

9 Egzotyczne roœliny, parawan, niski stolik

i zestaw do sushi – tak niewiele elementów

wystarczy, aby z nieokreœ³onego wnêtrza

stworzyæ ciekaw¹, odmienn¹ kulturowo

przestrzeñ

9
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