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Malowanie cian, ok adziny cienne

Niezale nie od tego, czy malujemy, tapetujemy 

czy wyklejamy ciany innymi materia ami, 

powinni my zapozna  si  z zasadami 

dotycz cymi takiego doboru kolorów i wzorów, 

by uwypukli  zalety, ukry  wady i niekorzystne 

proporcje niektórych wn trz. Wszystko po to, 

aby przebywanie w harmonijnie urz dzonym 

domu by o prawdziw  przyjemno ci .

PORADNIK WYKA CZANIA DOMU
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Przede wszystkim w ka dym pomiesz-

czeniu nale y zastosowa  odpowiednie 

odcienie kolorów, tak by pe ni o ono 

swoj  funkcj  i by o urz dzone w zgodzie 

z naszym temperamentem i wp ywa o

pozytywnie na nasz nastrój.

Jednocze nie warto zastosowa  znane triki 

poprawiaj ce proporcje (rysunki poni ej), 

a tak e wzi  pod uwag  sprawdzone zasa-

dy dotycz ce kolorystyki wn trz o ró nym 

przeznaczeniu.

Teoria barw
Najbardziej podstawowy i powszechnie 

znany podzia  na kolory ciep e i zimne 

jest pomocny w harmonijnym urz dzaniu 

wn trz, w których mieszkamy, pracujemy 

czy odpoczywamy.

Jest on równie  kluczem do rozpozna-

wania kolorów posegregowanych bardziej 

szczegó owo, wed ug prostej zasady 

czterech pór roku. Sama natura uczy nas 

doboru barw, wystarczy obserwowa

przyrod . Kolory wiosny to prawdziwy 

fajerwerk ciep ych, ywych barw kwiatów, 

p ków, traw, wie ych li ci. Barwy lata s

ró norodne, ale zawsze sprawiaj  wra enie 

wyblak ych od pal cego s o ca. Jesie

charakteryzuj  tzw. barwy ziemi, bardzo 

ciep e – s  nasycone s o cem, kojarz  si

z dojrza o ci  i okresem plonów. Zima

okrywa przyrod  iskrz c  biel  i takie 

lodowe kolory charakteryzuj  t  palet .

Dope niaj  j  barwy ywe, intensywne, 

czyste, kontrastowe (biel i czer ). Kolory 

lata i zimy s  ch odne, bo zawieraj  du

ilo  bieli lub wch on y barwnik niebie-

ski, barwy wiosenno-jesienne s  ciep e,

podszyte s oneczn ó ci .

Barwa pór roku i ich odcienie
Barwy wiosny. Stwarzaj  w mieszkaniu 

radosny, lekki nastrój. Pod ogi i ciany 

w kolorach ó ci daj  wra enie mi kko ci 

i ciep a. Do kolorów wiosny pasuj  meble 

i dodatki w ywych kolorach swojej palety 

oraz metale o ó tawym odcieniu.

Barwy jesieni. Dzi ki g bokim tonom 

daj  bardzo przytulny nastrój. Efekt taki 

uzyskamy, stosuj c: pomidorow  czerwie ,

rudo ci, ciemn  ziele , ciemne fiolety, 

kukurydziane ó cie, pomara cze oraz  

metale: mosi dz i mied .

Barwy letnie. Dzi ki kolorom utrzyma-

nym w delikatnej, wie ej, ch odnej tonacji 

wn trza robi  wra enie przestronnych 

i eleganckich. Do takich barw pasuj

srebrzysto matowe metalowe dodatki.

Barwy zimowe. Podstawowym zestawem 

jest biel i czer  oraz b kity tworz ce zimn ,

surow  kolorystyk . Z takimi barwami do-

brze wspó graj  po yskliwe materia y i bia e

b yszcz ce metale oraz dodatki w mocnych, 

ywych, krzykliwych barwach.

Temperament cz owieka 
a kolor
Melancholik – jest osob  racjonaln , która 

ceni ad i spokój, pragnie bezpiecze -

stwa, mo e mie  jednak sk onno ci do 

bezczynno ci. Lubi b kit, który dzia a

uspokajaj co, niesie odpr enie, poczucie 

zadowolenia i wewn trznej harmonii. 

Melancholik dobrze si  czuje w ród barw 

z gamy czerwieni, pomara czy i ó ci, 

które dzia aj  jak bodziec, pobudzaj c go 

do aktywno ci.

Flegmatyk. Kocha spokój i stabilizacj ,

ma umiarkowany temperament, cz sto jest 

introwertyczny. Korzystne dla niego s

zielenie. Cieplejsze ich odcienie dzia aj

pogodnie, uspokajaj co i relaksuj co, 

a ch odniejsze  (niebieskawe) – bardziej 

dystansuj co. Aktywizuj ce dzia anie na 

flegmatyka maj ó toczerwone tony.

Sangwinik. Miewa zmienne nastroje: 

jest otwarty i pogodny, gdy g osi rado y-

cia, ale za chwil  mo e ogarn  go czarna 

Wn trze w kolorach ciemnych i jasnych

Wn trze w gamie ciep ej i zimnej

Paski pionowe optycznie podwy szaj  wn trze, a poziome poszerzaj
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rozpacz. Fiolety i inne ciemne, przyt umio-

ne kolory pomagaj  opanowa  burzliwy 

temperament, daj  poczucie wewn trznej 

równowagi. ó te barwy nastrajaj  go 

optymistycznie i rozja niaj  umys .

Choleryk. To dzia aj cy dynamicznie 

pe en temperamentu ekstrawertyk. Jego 

wybuchowy charakter st umi nieco 

(nie wywo uj c jednocze nie bierno ci) 

malinowa czerwie  wpadaj ca w odcie

niebieski. W stan odpoczynku, relaksu 

i wyciszenia wprowadz  go zielenie.

Jaki kolor
do jakiego wn trza?
Przedpokój – wyraziste kolory: czerwony,

ó ty, pomara czowy, trawiastozielony,

dodadz  charakteru nieciekawemu zwykle 

wn trzu. Kolory mog  by  intensywne, po-

niewa  przebywamy tu krótko, wi c nawet 

pobudzaj ce barwy nie zd  nas zm czy .

Salon – pokój dzienny – nie da si  uogól-

ni  zalece , bo w tym wn trzu mo na za-

stosowa ka dy kolor wg indywidualnych 

upodoba . Salon w ch odnych barwach 

wyda si  wi kszy i bardziej elegancki; 

w ciep ych kolorach b dzie bardziej przy-

tulny, sprzyjaj cy relaksowi, ale wyda si

mniejszy.

Jadalnia – optymalne kolory to jasne 

i weso e. Dowiedziono, e dobrze na 

trawienie wp ywaj ó cie i pomara cze.

Te kolory sprzyjaj  nawi zywaniu kon-

taktów i rozmowom, co w czasie posi ków 

i przyj  jest niezmiernie korzystne. 

Zimne, kontrastowe zestawienia kolorów 

nie sprzyjaj  d u szemu pobytowi w przy-

tulnej atmosferze. W jadalni nie nale y

te  stosowa  ciemnych kolorów, bo s  zbyt 

przygn biaj ce.

Sypialnia – idealny by by kolor uspo-

kajaj cy (wieczorem) i jednocze nie lekko 

pobudzaj cy (rano). Warunek ten spe nia 

najlepiej niebieski po czony z czer-

wieni . Niebieski obni a ci nienie krwi 

i dzia a uspokajaj co, czerwony je podnosi 

i pobudza nas do dzia ania, dozowany 

z umiarem tworzy przytulny i pogodny na-

strój. Prawdziwa, ywa czerwie  jest zbyt 

agresywna, dlatego w sypialni najlepiej 

stosowa  jej z agodzon  wersj : morelowy

lub ciemnobr zowy. Idealnym kolorem 

do sypialni jest pastelowa lub zszarza a

ziele  z domieszk  niebieskiego, nigdy 

trawiasta. Z odcieniem oliwkowym te

trzeba uwa a : je li nasycony jest zbyt 

ma  ilo ci ó ci, mo e wywo ywa  we 

wn trzach przygn biaj ce wra enie.

Pokój dzieci cy – w tym pomieszczeniu 

szczególnie wa ny jest prawid owy dobór 

kolorów odpowiedni dla wieku i tempera-

mentu dziecka:

do 9. roku ycia maluchy lubi czer-

wony, dziewczynki szczególnie ró owy

i purpurowy;

mi dzy 9. a 11. rokiem ycia dzieci 

przejawiaj  upodobanie do ó ci, poma-

ra czu oraz zieleni;

po 12. roku ycia najkorzystniejszy 

jest niebieski, bo wp ywa stymuluj co na 

rozwój intelektu i abstrakcyjnego my lenia, 

a w tym okresie ycia dzieci zaczynaj  si

bardzo intensywnie uczy .

Kuchnia – w a ciwie wszystkie kolory

mo na tu zastosowa  z wyj tkiem czer-

wieni jako barwy najgor tszej (chocia

ostatnio w salonach kuchennym widuje 

si  meble kuchenne w tym kolorze). Kolory 

ch odne, wie e w podstawowej barwie 

niebieskiej tworz  w kuchni sprzyjaj c

atmosfer  do przygotowywania posi ków 

i przechowywana produktów (nie bez po-

wodu dawniej na wsiach ciany w kuchni 

malowano niebiesk  farb  – ultramaryn ,

która  odstrasza a muchy). Kuchnia 

w zimnych, kontrastowych kolorach: bieli 

i czerni, to laboratorium, w którym nie 

mamy ochoty zbyt d ugo przebywa . Je li 

uwielbiamy gotowa  i jada  w kuchni, to 

zastosujmy cieplejsze, ale nie krzykliwe 

kolory: kremowy, bananowy lub jasne 

br zy.

azienka – urz dzona w ch odnych 

barwach: b kitów i fioletów, sprawia 

wra enie estetyki i sterylno ci, sprzyjaj ce 

codziennym szybkim prysznicom. 

A nastrój, w którym mo na b dzie 

przyjemnie odpoczywa  podczas k pieli, 

stworz  ciep e barwy: br zu, ó ci i poma-

ra czu.

To jest trendy...
Je li chcemy urz dzi  dom zgodnie z naj-

nowszymi trendami wn trzarskimi i uzy-

ska  wyrafinowany efekt, przestrzegajmy 

nast puj cych zasad.

Zapomnijmy o innych kolorach i poma-

lujmy wszystkie ciany na bia o.

ciany pod sufitem ozdóbmy listwami 

sztukateryjnymi.

Na cianach przyklejmy ogromne, prosto-

k tne sztukateryjne ramy, wydzielaj c w ten 

sposób mniejsze p aszczyzny i pozostawia-

j c nad pod og  umown  stref  „lamperii”.

Zestawienie tonalne jednej barwy (od 

najja niejszego do najciemniejszego odcie-

nia). Monotonni  kolorów  warto prze ama

detalami w kontrastowym kolorze. Np. gama 

czerwieni od ró owego be u, przez ososiowy 

po czerwonobr zowy uzupe niona niebieskimi 

lub zielonymi elementami dekoracyjnymi.

Barwy o tym samym stopniu jasno ci.

To zestawienie ró nych kolorów z tej samej 

ch odnej lub ciep ej palety, ale zawsze o ta-

kiej samej sile nasycenia.

Zestawienia monochromatyczne. Jedna 

zasadnicza barwa wyznacza ton wszystkich 

odcieni kompozycji wn trza.

Kolory dope niaj ce si  na kole barw. Na 

przyk ad niebieski–pomara czowy; fioletowy–

– ó ty; czerwony–zielony. Mog  to by cze-

nia czystych kolorów z czystymi lub rozbielo-

nych z rozbielonymi albo zestawienia takich 

samych, przyciemnionych czerni , tzw. barw 

ziemi.

Farby w tym samym kolorze, ale o ró -

nym stopniu po ysku. Daj  zupe nie inny 

efekt wizualny. Matowa ciana b dzie wyda-

wa a si  ja niejsza ni  ta z po yskiem.

Wp yw otoczenia na odbieranie koloru. 

Pomara czowy obok ó tego wyda si  ja niej-

szy, a w zastawieniu z br zem – ciemniejszy.

Ciep e kolory. Zarówno pastelowe, jak 

i ciemne zastosowane na du ych powierzch-

niach wydaj  si  o ton ciemniejsze i bardziej 

intensywne ni  w rzeczywisto ci. Natomiast 

barwy ch odne na du ych p aszczyznach tra-

c  swoj  intensywno . St d cz ste rozcza-

rowanie efektem malowania, je li decyzj

o wyborze koloru podj li my na podstawie 

kilkucentymetrowej karteczki próbnika, nie 

robi c próby na cianie. Przed wyborem od-

cienia zawsze warto pomalowa  ma y frag-

ment ciany (0,5 ´ 0,5 m2), eby oceni  kolor 

we wn trzu, przy wietle dziennym i sztucz-

nym.

O wietlenie. Rodzaj, rozmieszczenie i in-

tensywno  barwy wiat a ma du y wp yw na 

odbiór koloru. S oneczny ó ty w wietle ja-

rzeniowym wygl da jak ó  cytrynowa, a za-

chodz ce s o ce nadaje mu odcie  pomara -

czowy. Inne zmiany mo emy zaobserwowa ,

o wietlaj c cian  tradycyjn arówk  lub ha-

logenem.

Sztuka dobrego czenia
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Stylizujmy wn trza „pa acowo” i usta-

wiajmy w nich ultranowoczesne meble 

zestawione z kilkoma antykami.

Zachowajmy kompatybilno  kolorów 

i wybierzmy meble i dodatki w gamie od 

bieli, przez szaro ci, po antracyt i czer .

Wszystkie te zabiegi dadz  wspania y efekt 

w wysokich wn trzach domów zarówno 

nowoczesnych, jak i tych wzorowanych na 

przedwojennych willach.

Starannie dobierajmy barwy kontrastu-

j cych ze sob  kolorów cian i mebli. We 

wn trzach stylizowanych na historyczne 

(XIX-wieczne polskie dworki i wiktoria -

skie pa ace) zastosujmy: burgundzkie 

czerwienie lub ziele  igie  sosny, które 

wietnie kontrastowa y z bia  stolark

okien i drzwi.

Pami tajmy, e mocny, kontrastowy 

kolor mo na wprowadzi  do wn trz tylko 

na jednej cianie, jako t o do wyekspono-

wania interesuj cych mebli lub obrazów 

lub jako sposób, by zwróci  uwag  na t

cian  i jednocze nie odwróci  od innego, 

ma o udanego miejsca we wn trzu: np. za 

ci kiej, zwalistej kanapy, zbyt masyw-

nych schodów lub  nieproporcjonalnego 

kominka z nieatrakcyjn  obudow .

Nie bójmy si  tapet. Ok adziny te od 

kilku lat w wielkim stylu wracaj  na 

salony. Ich ró norodno  materia owa, 

strukturalna i wzornicza zaspokoi ka dy

gust. Odpowiednio dobrane nadaj  si

do wszystkich pomieszcze , szczególnie 

do wn trz, w których ciany nara one s

na zabrudzenia, atwo bowiem je umy

(oczywi cie je li s  zmywalne). Dobrej 

jako ci tapety mog  s u y  kilkana cie lat. 

Mo emy stosowa  tapety w tradycyjne, 

drobne wzorki, je li wystrój domu tego 

wymaga (np. w angielskie ró e), ale hitem 

ostatniego roku s  wzory wielkoformatowe. 

Ale uwaga, s  tak wyraziste, e mo na 

wyklei  nimi tylko niewielk cian  lub 

jej cz . Pomys  jest godny polecenia,  bo 

jeden pas tapety o intryguj cym detalu 

w skali mega „zrobi” ca e wn trze. 

Wysoka, kasetonowa boazeria ociepla wn trze i dodaje klasy

Bia e meble najlepiej prezentuj  si  na tle cian w kontrastowym kolorze. Najkorzystniej pomalowa

je na odcie  z ciep ej gamy kolorów

Ró norodno
materia ów 
wyko czeniowych
farby

tapety (papierowe, winylowe, 

materia owe)

tynki strukturalne

panele cienne

(laminowane, winylowe – z PVC)

boazeria (listwowa, kasetonowa, 

p ycinowa, lito-drewniana, 

fornirowna, z p yt meblowych 

lub malowanego MDF-u)

ok adziny mineralne

elementy dekoracyjne 

– sztukaterie (gipsowe, styropianowe, 

poliuretanowe)
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Przyklejajmy fototapety i zdj cia 

w ogromnym powi kszeniu. Najlepszy 

efekt uzyskamy, przyklejaj c fotografi

czarno-bia  lub w kolorze sepii, zale nie 

od stylu wn trza. Mo emy oklei  ni  ca

cian  lub jej fragment, drzwi, filar lub 

wn k . Taki zabieg ma „oszuka ” prze-

strze , przywo a  sentymentalne wspo-

mnienia lub wprowadzi  w odpowiedni 

nastrój. Fotografie szczególnie polecam 

do pokojów nastolatków, bo zaspokoj

ich potrzeb  wyra ania emocji, marze

o podró ach, przedmiotach lub idolach. 

Stosujmy naklejki foliowe lub reliefowe 

do malowania farbami. Zasada jest iden-

tyczna jak przy innych ozdobach: du y

format najcz ciej pojedynczego elementu 

dekoracyjny ma zwróci  na siebie uwag .

Naklejki maj  wyra ne, nierozmazane 

kontury, s  alternatyw  dla malowania 

przy u yciu szablonów, które stosuje si ,

gdy chcemy powtórzy  kilkakrotnie ten 

sam motyw zdobniczy. 

Nie bójmy si  nowoczesnych boazerii.

W niczym nie przypominaj   sosnowych 

listewek z lat osiemdziesi tych. Obecnie 

modne s  boazerie kasetonowe, drewniane 

lub z malowanych p yt MDF. Pokrywaj

p aszczyzn ciany co najmniej w 2/3 

jej wysoko ci. Na dole wyko czone s

ozdobnym coko em, na górze – bogato 

frezowanym gzymsem. Mimo e kojarz

si  ze starym stylem, mo emy je stosowa

zarówno w nowoczesnych wn trzach, jak 

i w tych z tradycyjnym klimatem. 

Stosujmy szerokie elementy z p yty 

fornirowanej naturalnym materia em.

Najefektowniej wygl daj  u o one z ma ym 

odst pem, który wype nia listwa lub profil 

aluminiowy. Pionowe ukierunkowanie wy-

smukla wn trze. Przy poziomym u o eniu 

w profile wsuwamy odpowiednio dobrane 

podpórki lub haczyki i wieszamy pó ki lub 

p ytkie szafki albo kasetony. W ten sposób 

ciana zamienia si  w rega , który mo na 

dowolnie aran owa .

...a to jest de mode!
Zrezygnujmy z wyklejanie cian 

ok adzinami imituj cymi kamie (np. 

piaskowiec o dodatkowo przyciemnionych 

brzegach). 

Zapomnijmy o przecierkach, struktu-

ralnych tynkach i pa acowych stiukach. 

Te ostatnie pasuj  naprawd  tylko w pa a-

cach, a raczej nie jeste my posiadaczami 

a cuta. W przeci tnym domu stiuki s

pretensjonalne.

Nie montujmy na cianach paneli 

laminowanych i z PCV. Nie jest to  ele-

gancki sposób wyka czania wn trza (cho

praktyczny np. w spi arni czy gara u), 

a konieczno  wyka czania brzegów, 

naro ników czy otworów tysi cem listew, 

p askowników i k towników nie dodaje 

takim cianom uroku, bowiem zwykle 

bardzo trudno precyzyjnie po czy  doci -

cia. 

W polskich tradycyjnych domach dominuj  bia e ciany i meble w odcieniach br zu i be u. Odwa my

si  i wprowad my jeden mocny kolor, który doda wn trzu szyku i charakteru

Dostatecznie wysokie poddasze mo na wyko czy  szerok  boazeri  lub panelami poziomymi, 

unikniemy w ten sposób efektu studni. Proporcje wn trza mo na dodatkowo poprawi  maluj c ciany

szczytowe na kontrastowy kolor
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