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Dom i Ogród

Dodatek bezpłatny Ogródek warzywny 
dla początkujących
Kilka praktycznych porad jak zorganizować 
przydomowy, nieduży warzywniak - tak, żeby było 
trochę świeżej włoszczyzny na zupę lub koperku 
do ziemniaków.

czytaj na str. 2

W bezpłatnym dodatku:

Pomysł na dom: Rustykalne 
wnętrza we francuskim stylu

Małe ogrody przydomowe, duże założenia parkowe  
i miejskie nie są dziełem przypadku. To ciężka praca 
architektów krajobrazu, efekt  ich kreatywności,  wiedzy 
i umiejętności komponowania i aranżacji przestrzeni. 
Zaplanowanie  przestrzeni to wbrew pozorom nie taka 
prosta sprawa. 

czytaj na str. 4

Technik architektury krajobrazu 
- zawód z perspektywami!

czytaj na str. 6

Nie wszystko musi być poukładane pod linijkę. Lubisz czuć się 
swobodnie, masz w sobie odrobinę nonszalancji, styl rustykal-
ny jest właśnie dla Ciebie. 

Okna jako element wystroju 
wnętrz
Kiedyś jedynie materiał budowlany, dziś okna traktujemy 
jako ważny element wnętrza, który ma pasować do 
całego wyposażenia. Przy zakupie kierujemy się nie 
tylko ceną i funkcjonalnością, ale również kolorem  
i kształtem profili, klamek czy zawiasów.

czytaj na str. 10
Przeczytaj również:

8 sprytnych sposobów na 
domowe kłopoty
Polak potrafi, czyli jak poradzić sobie z różnymi 
problemami - niekoniecznie w tradycyjny sposób!

czytaj na str. 13
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Drugie życie starych mebli

czytaj na str. 14 i 15

Dwa pomysły na nietypową aranżację 
wnętrz. Stylistka mebli Monika Gawinecka 
radzi, jak przerobić stary stolik i sosnową 
komodę przy pomocy kolorowych farb. 
Zobacz jak wykonać graficzny blat do 
stoliczka Op-Art oraz jak ożywić stylizację 
dziecięcego pokoju.

Działka marzeń
Wybór działki opiera się na sztuce kompromisu. Niższa 
cena często oznacza różnego rodzaju kruczki i haczyki... 
Działka, którą sobie upatrzyliście, jest podejrzanie tania? 
Możliwe, że jest na przykład obciążona hipotecznie albo 
nieuzbrojona. Należy liczyć się z tym, że na “działkę 
marzeń” nie ma co oszczędzać. czytaj na str. 12
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Przy okazji pewnie większość 
przekonała się, że nie jest to takie 
proste jakby się mogło wydawać. 
Bo przecież gdzie tu trudność, 
wystarczy zwyczajnie posiać 
nasiona, podlać, a potem to już 
tylko cieszyć się obfitymi plonami. 
Tymczasem okazuje się, że ziemia 
nie taka, nasiona wcale tak łatwo 
kiełkować nie chcą, a te, które już 
wreszcie się przebiją, są atako-
wane przez stado mszyc - i w ten 
sposób, w zamian za ciężką pracę, 
przekopywanie ogródka, pielenie, 
noszenie konewek i ciągłe zale-
wanie sobie butów przy podlewa-
niu, otrzymujemy skarłowaciałą  
i podgryzioną przez robaki figę 
z makiem.

Przy drugim podejściu więk-
szość początkujących ogrodników 
wie już, że podłoże pod warzywa 
warto wzbogacić kompostem lub 
gotowymi substratami oraz, że 
wyniki prowadzenia uprawy bez 
nawozów nie będą, delikatnie 
mówiąc, oszałamiające. Ale zaraz, 
nawozy? Przecież nie po to “wal-
czymy” z ogródkiem, żeby póź-
niej jeść “sypane” warzywa. Na 
szczęście producenci wychodzą 
nam naprzeciw i ciągle powięk-
szają ofertę nawozów naturalnych, 
takich jak oborniki granulowane, 
czy koncentraty humusowe, które 

Ogródek warzywny dla początkujących
Na pewno wielu z was próbowało, z różnymi sukcesami, zorganizować 
przydomowy, nieduży warzywniak - tak, żeby było trochę świeżej włoszczyzny na 
zupę lub koperku do ziemniaków.  Oto kilka praktycznych porad...

nie mają negatywnego wpływu na 
nasze zdrowie. Także wszystko już 
gotowe: ziemia wzbogacona, zapas 
odpowiednich nawozów przygo-
towany - czekamy na zbiory. Co 
jednak, jeśli mimo wszystko nasz 
warzywniak nadal nie spełnia 
oczekiwań? Gdzie popełniliśmy 
błąd? Może trzeba się poddać  
i teren ogródka zmienić w dodat-
kowe metry kwadratowe trawnika 
do koszenia? Zanim zrezygnuje-
cie, spróbujcie wprowadzić jeszcze 
jedną, bardzo pomocną, choć  
z pozoru błahą zasadę, dotyczącą 
warzywniaka, mianowicie dokład-
ne planowanie. Pierwszą rzeczą 
jaką należy zrobić, chcąc zorga-
nizować ogródek warzywny jest 
przemyślany “projekt”. Ważne jest 
wszystko - od szerokości grządek 
(tak, żeby było nam wygodnie się-
gać po warzywa znajdujące się np. 
na środku) po wzajemne sąsiedz-
two roślin. Jest to bardzo istotna, 
choć często bagatelizowana kwe-
stia, bowiem nie każde warzywa 
czy zioła lubią się wzajemnie  
i należy mieć to na uwadze pod-
czas siewu.  I tak np. marchew bar-
dzo nie lubi się z koprem, a dobrze 
rośnie w sąsiedztwie szczypiorku 
i cebuli, z którą tworzy szczegól-
nie udaną parę, ponieważ cebula 
odstrasza szkodniki marchwi 

(połyśnicę i mszycę), natomiast 
zapach marchwi pomaga ce-
buli w obronie przed nalotem 
śmietki cebulanki i wciorniast-
ków. Pietruszka dobrze czuje się  
w towarzystwie pomidorów, które 
lubią ponadto seler, kapustę, sałatę 
i marchew. Ogórki lubią sąsiedz-
two sałaty, kopru, selera i cebuli. 
Dobry wpływ na ich uprawę ma 
także bazylia, która posadzona 
w ogórkowej grządce poprawia  
odporność na choroby i szkodniki. 
Blisko ogórków warto też uloko-
wać rzodkiewkę, sałatę czy groch.

Szczególnie lubianymi przez 
inne warzywa roślinami są cebula 
i czosnek, które mają właściwości 
bakteriobójcze, a swoim inten-
sywnym zapachem odstraszają 
szkodniki. Z tego względu warto 
“rozrzucić” je po warzywniaku 
tak, żeby jak największa liczba 
warzyw skorzystała z ich dobro-
czynnego wpływu. Są jednak 
pewne wyjątki: cebuli nie lubi 
obok siebie fasola, natomiast 
czosnek niekorzystnie wpływa na 
uprawę buraków.

Ważną rolę w ogródku wa-
rzywnym pełnią także aksamitki, 
czyli niskie kwiaty popularnie 
zwane “smrodkami” - ich spe-
cyficzny zapach bardzo skutecz-
nie odstrasza owady i gryzonie. 

Dodatkowo moją one także swój 
udział w odkażaniu podłoża, po-
nieważ niszczą nicienie glebowe.

Rozpoczynając swoją przygodę  
z warzywniakiem warto na początek 
wybrać popularne i łatwe w uprawie 
gatunki, takie jak rzodkiewka, mar-
chew, pietruszka, cebula czy koper 
- nasiona tych warzyw wysiewamy 
jako pierwsze (można je siać do 
gruntu już w marcu). Pierwsza 
połowa kwietnia to dobra pora na 
wysiew bobu i grochu, natomiast 
w drugiej części tego miesiąca 
bierzemy się za buraki. W maju  
z kolei ogródek możemy uzupełnić  
o uprawę fasoli szparagowej, ogór-
ka, dyni i cukinii. Warto pamiętać, 
że warzywa, których okres wegeta-
cji jest krótki można siać 2 - 3 razy 
w sezonie, aby dłużej cieszyć się 
ze zbiorów. Należą do nich przede 
wszystkim rzodkiewka i koper.

Mając już tę podstawą wie-
dzę, czas zabrać się do pracy. 

Po wysiewie pamiętajcie jeszcze  
o podlewaniu, ponieważ nasiona 
do kiełkowania potrzebują wil-
goci. Niewskazane jest używanie 
silnego strumienia, gdyż zamiast 
odpowiednio nawilżyć podłoże, 
wypłucze on nasiona. Lepiej jest 
skorzystać z konewki z drobnym 
sitkiem lub pistoletu do podlewa-
nia z funkcją tzw. “mgły”.

Na koniec jeszcze rada dla mniej 
cierpliwych - niektóre 
warzywa możemy 
uprawiać z rozasdy. 
Co to znaczy? Za-
m iast  bawić się  
z nasionami, pilnować 
terminu siewu, kon-
trolować kiełkowanie  
i przerywać młode 
warzywa, możemy 
kupić małe roślinki 
w doniczkach, które 
następnie lokujemy 
w naszym ogródku  

i czekamy aż “dojrzeją”. Do wa-
rzyw, które możemy uprawiać  
w ten sposób należą np. selery, pory, 
sałata czy pomidory. Ambitniejsi 
ogrodnicy amatorzy mogą także przy-
gotować taką rozsadę samodzielnie  
w domu. Sposób ten wydłuża okres 
wegetacyjny, który w przypadku 
niektórych gatunków jest niezbęd-
ny, jeżeli chcemy uzyskać zbiory  
z naszej przydomowej hodowli.
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Duży wybór materiałów, jak  
i kolorów daje nieograniczone 
możliwości aranżacyjne. Odrobina 
kreatywności i fantazji, a do tego na-
sza pomoc i mogą Państwo stworzyć 
wnętrze, którego zazdrościć Wam 
będzie niejeden znajomy. U nas 
znajdą Państwo także farby, które 
z pewnością przypadną do gustu 

REKLAMA

Firma MEKA – ESTETYKA CIEPŁO KOLOR
Coraz więcej z nas przy remoncie swojego domu czy mieszkania szuka niebanalnych rozwiązań, dekoracji, które będą wyróżniały nasze wnętrze od 
wszystkich, które do tej pory widzieliśmy. Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma MEKA zajmuje się dystrybucją najlepszych farb, 
tynków dekoracyjnych oraz materiałów dociepleniowych. 

Waszym pociechom: farba tablico-
wa, magnetyczna, fluorescencyjna.

Jeśli natomiast planują Państwo 
ocieplić swój dom, u nas także znaj-
dziecie wszystkie niezbędne ma-
teriały. Służymy fachową pomocą  
i doradztwem. 

Przyjdź i sprawdź naszą ofertę! 
Serdecznie zapraszamy!

TAVERTINO NATURALE  
Trawertyn naturalny suchy
Ekologiczny tynk dekoracyjny o strukturze trawer-

tynu, idealny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Z uwagi na grube uziarnienie z dodatkami 
uszlachetniającymi, świetnie się sprawdza na dużych 
powierzchniach, łatwiej możemy go nanosić i ma 
dłuższy czas obróbki. W systemie używamy na końcu 
warstwę impregnującą, która podkreśla wzór i jedno-
cześnie zabezpiecza przed zabrudzeniami.

Z najnowszych trendów w urządzaniu i wyposażaniu wnętrz szczególnie polecamy:

BETON MARMO
Calce design, efekt betonu, średnia struktura
Mineralny, w pełni ekologiczny tynk dekoracyjny, 

charakteryzujący się średnim uziarnieniem, który nadaje 
powierzchni surowej głębi z charakterem. Polecany do sto-
sowania wewnętrznego i zewnętrznego, pozwala uzyskać 
ciekawą satynową lub matową powierzchnię. Struktura 
ta może być wyrazista o większych porach z przejściami 
tonalnymi lub mniej wyrazista, dla tych, którzy oczekują 
tak modnej obecnie – struktury w „efekcie betonu”. 

CORADO Efekt perłowo-metaliczny
Najnowszej generacji dekoracyjna, a zarazem 

bardzo subtelna farba perłowa, do zastosowania we-
wnętrznego. Stworzona na bazie żywic akrylowych 
oraz dodatków metaliczno-perłowych, łącząca w sobie 
szlachetny efekt aksamitu z rozświetlającym blaskiem 
perły. Te przejścia tonalne powodują, że produkt jest 
doskonały, na ścianach tworzy wspaniałą grę światła 
i perłowe refleksy, podkreślając urok wnętrza.
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Zespół Szkół Rolniczych im 
J. Poniatowskiego w Czarnoci-
nie jest jedyną szkołą w  powiecie 
piotrkowskim, która prowadzi od 
kilku lat kształcenie w zawodzie 
technik architektury krajobrazu.

Architekt krajobrazu to za-
wód atrakcyjny. Uczniowie  ZSR  
w Czarnocinie podczas cztero-
letniej nauki zdobywają wiele 
umiejętności przydatnych na dzi-
siejszym rynku pracy. Zgłębiają 
wiedzę ściśle zawodową, związaną  
z urządzaniem i  planowaniem 
terenów zielonych, małych ogro-
dów przydomowych oraz  dużych 
założeń, inwestycji miast itp.

Kształcenie w zawodzie prze-
biega zarówno na zajęciach teo-
retycznych jak i praktycznych. 
Uczniowie  projektują, planują 
przestrzeń na bazie zdobytej 
wiedzy teoretycznej, poznają har-
monogram prac oraz całą or-

Technik architektury krajobrazu - zawód z perspektywami!
Małe ogrody przydomowe, duże założenia parkowe i miejskie nie są dziełem 
przypadku. To ciężka praca architektów krajobrazu, efekt  ich kreatywności,  
wiedzy i umiejętności komponowania i aranżacji przestrzeni. Zaplanowanie  
przestrzeni to wbrew pozorom nie taka prosta sprawa. Wymaga ono 
znajomości roślin, ich walorów estetycznych, plastycznych  
i dekoracyjnych. Niezbędne są także umiejętności i wiedza z wielu dziedzin 
nauki takich jak: geodezja, gleboznawstwo, uprawa i nawożenie roślin, 
szkółkarstwo, botanika, dendrologia, fitopatologia, fizjologia roślin, genetyka, 
ekonomika, przedsiębiorczość i etyka w zawodzie. 

ganizację inwestycji, włącznie  
z kosztorysowaniem i przeprowa-
dzeniem inwentaryzacji w terenie. 
Na zajęciach młodzież uczy się 
podstaw rysunku odręcznego  
i technicznego. Poznaje ozna-
czenia graficzne, obowiązujące  
w projek tach technicznych  
i koncepcyjnych oraz zasady 
skalowania. Dostępne programy 
komputerowe pozwalają uczniom 
wykonać w perfekcyjny sposób 
wizualizację projektu, by zobra-
zować klientowi  proponowaną 
koncepcję. 

Technik architektury kra-
jobrazu to zawód przyszłości. 
Wszyscy pragniemy otaczać 
się zielenią, lubimy przebywać  
w miejscach zadbanych, estetycz-
nych i oryginalnych. Te marzenia 
mogą spełnić architekci krajobra-
zu. W ostatnich latach rynek ro-
ślin ozdobnych proponuje  szeroki 

asortyment materiału roślinnego. 
Bogactwo gatunków i odmian  
z roku na rok jest coraz większe. 
W centrach ogrodniczych i han-
dlowych  jest  wiele elementów 
małej architektury do aranżacji 
przestrzeni takich jak: pergole, 
trejaże, donice, altany, małe 
place zabaw. Możliwości doboru 
materiałów budowlanych  są także 
szerokie, co pozwala na zaaranżo-
wanie ogrodu w określonym stylu 
i charakterze. Materiałów jest tak 
dużo, że przeciętny człowiek nie 
jest w stanie samodzielnie, profe-
sjonalnie zaprojektować swojego 
wymarzonego ogrodu.

 Architekci krajobrazu po-
trafią z dużym wyczuciem za-
planować przestrzeń, biorą pod 
uwagę dobór roślin, materiałów 
i elementów małej architektury, 
spełniają najskrytsze pragnienia 
klienta. 

Absolwenci Zespołu Szkół 
Rolniczych w Czarnocinie są 
przygotowywani do podjęcia pracy  
w jednostkach opracowujących pro-
jekty zagospodarowania terenów 
zieleni, które realizują i pielęgnują 
obiekty zielone w jednostkach 
administracyjnych sprawujących 
nadzór nad obiektami zielonymi,  
w jednostkach administracji sa-
morządowej m.in. w wydziałach: 
geodezji i kartografii, ochrony śro-
dowiska, kształtowania i pielęgna-
cji zieleni itp. oraz w placówkach 
służb ochrony zabytków i ochrony 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
im. J. Słowackiego  

w Piotrkowie Trybunalskim informuje,  
że posiada do wynajęcia:

	

•	 lokal	użytkowy	usytuowany	w	łączniku	budynku	przy	ul.	
Paderewskiego	6	o	powierzchni	użytkowej	79,15	m²,

•	 lokal	użytkowy	usytuowany	na	parterze	budynku	przy	ul.	
Emilii	Plater	4b	o	powierzchni	użytkowej	105,53	m²,

•	 dwa	pomieszczenia	biurowe	o	powierzchni	użytkowej	15	
m²	i	30	m²	przy	ul.	Zofii	Nałkowskiej	3,

•	 dwa	pomieszczenia	magazynowe	o	powierzchni	użytko-
wej	40	m²	i	40	m²	przy	ul.	Zofii	Nałkowskiej	3.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie 
się do siedziby Spółdzielni przy ul. Słowackiego 180  
(pokój nr 19, tel: 44 646 84 09).
www.smjs.com.pl

przyrody, w szkółkach drzew, krze-
wów i roślin ozdobnych.

Bardzo ważny jest fakt, że po 
zdobyciu tytułu technika architek-
tury krajobrazu absolwenci mogą 
sami założyć firmy, które fachowo 
zaprojektują, urządzą ogród, będą 
pielęgnować  tereny zielone, nad-
zorować pielęgnację parków itp. 
Młodzi ludzie mogą być niezależni 
i samorealizować się jako szefowie 
własnych firm. Zawód architekta 
krajobrazu daje więc różne możli-
wości rozwoju, jest wyzwaniem, ale 
zapewnia wiele satysfakcji.
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Młodzieżowe Centrum Kariery w Piotrkowie Tryb.,  
ul. Konarskiego 2  

prowadzi nabór na BEZPŁATNE szkolenia:

• TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE,
• STOLARZ BUDOWLANY,
• SPAWACZ MAG.

Wymagania:
Młodzież w wieku 18 – 25 lat, 
niepracująca, 
która zakończyła naukę na poziomie gimnazjum lub jej nie ukończyła, 
która zakończyła naukę na poziomie szkoły średniej lub zawodowej.

SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE,   
LICZBA OSÓB OGRANICZONA!

ZAPISY NA KURS JUŻ TRWAJĄ. ZAPRASZAMY!

KONTAKT:
Młodzieżowe Centrum Kariery  w Piotrkowie Tryb., ul. Konarskiego 2, 
tel. 665 277 844

OGŁOSZENIE

REKLAMA
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Nie wszystko musi być po-
układane pod linijkę. Lubisz czuć 
się swobodnie, masz w sobie 
odrobinę nonszalancji, styl ru-
stykalny jest właśnie dla Ciebie. 
Szyk i elegancja zestawione są  
z prostotą, ale także z niebanalny-
mi rozwiązaniami. 

REKLAMA

Rustykalne wnętrza  
we francuskim stylu

Dom za miastem w rustykal-
nym stylu?

Jednym z przykładów takiego 
wystroju jest dom Annie Sloan*, 
twórczyni znanej na całym świe-
cie marki farb do stylizacji mebli  
i ścian Chalk Paint®. Dom w 
Normandii kupiony przez Annie 

Annie Sloan* - od 20 lat przewodzi rewolucji w dekoracyjnym malowaniu 
powierzchni, stała się prawdopodobnie najbardziej znaną i cenioną ekspertką  
w dziedzinie farb dekoracyjnych, kolorów i technik malowania. Poza stworzeniem jej wyjąt-
kowej i wszechstronnej farby dekoracyjnej Chalk Paint® Annie zainspirowała całe pokolenia 
swoim przystępnym, wesołym i kreatywnym podejściem pozwalającym uzyskać wspaniałe 
rezultaty. Lista punktów gdzie można kupić farby na www.farbyanniesloan.pl.

wymagał generalnego remontu. 
Przy projektowaniu wnętrz oca-
lono rustykalny, francuski klimat: 
pozostawiono nierówne ściany, 
drewniane schody i lokalne meble. 
Wszystko pomalowano farbami 
Chalk Paint®, które najlepiej pod-
kreślają sielską stylistykę.

Bądź kreatywny
Annie, projektując wnętrza, 

zrealizowała swoje marzenie  
o miedzianej wannie. Nie szukała 
jej jednak na internetowych au-
kcjach. Emaliowaną wannę oklejo-
no płatkami miedzi. Tłem dla niej 
są deski pomalowane na pastelowo 
oraz podłoga z czarnego łupku. 

Baw się kolorem i kontrastem
Belka przypominająca gałąź  

i fotel w stylu rokokowym wydają 
się być doskonała parą. Rustykal-
ność wnętrza podkreślają popękania 
na glinianej ścianie. Charakteru 
dodają grube zasłony z błękitnego 
lnu oraz lustro ze złoceniami. Za-
bawa kolorem widoczna jest także  

w jadalni. Każde z krzeseł ma inny 
kolor, a na żeliwnym żyrandolu 
pojawił się ciekawy burgund. Annie 
obala stereotypy. - Pomieszczeń, 
gdzie brakuje dużej ilości światła 
nie musimy malować na biało. 
Biel, będąca w cieniu wygląda 
poprostu szaro i nieciekawie. Baw 
sie kolorem - radzi ekspertka.
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- Na co należy zwrócić uwagę 
przy wyborze wodnej aranżacji do 
naszego ogrodu?

Piotr Mikołajczyk: - Wodne zbior-
niki rzeczywiście ożywiają ogród, 
woda chłodzi powietrze i jest ważnym 
elementem kompozycji. Zanim jed-
nak powstanie wymarzony zbiornik 
wodny, należy się zastanowić, jak 
ma on wyglądać i jakie funkcje speł-
niać. Obecnie możliwość aranżacji 
wodnych jest ogromna: od małych 
źródełek aż po stawy kąpielowe, 
przypominające naturalne zbiorniki.

Projektując ogród wodny należy 
się kierować upodobaniami, ale trzeba 
też wziąć pod uwagę warunki terenu 
– wielkość działki i ukształtowanie 
terenu. Decyzja o rodzaju zbiornika 
powinna być starannie przemyślana; 
jeśli w przyszłości uznamy, że nie 
chcemy już mieć stawu to wykopaną 
nieckę trudno będzie zagospodarować 
bez ponoszenia kosztów i niszczenia 
części ogrodu.

- Załóżmy, że zgłasza się do 
Państwa osoba, która jest wła-
ścicielem niewielkiej działki. Co 
byście jej doradzili w kwestii 
wyboru projektu?

- Właściciele małych dzia-
łek wcale nie muszą rezygnować  

Quercus Mikołajczyk – Wodne aranżacje w naszych ogrodach
Malowniczy staw, niewielkie oczko wodne lub strumyk to marzenie wielu właścicieli ogrodów. Przemyślany w detalach i dobrze wkomponowany w przestrzeń działki 
zbiornik wodny może stać się, obok roślinności, najpiękniejszą ozdobą ogrodu. Jaką aranżację wodną wybrać i jak ją zrealizować by cieszyła nas przez lata i nie 
sprawiała kłopotów? O to zapytaliśmy między innymi  Olgę i Piotra Mikołajczyków, właścicieli firmy Quercus Mikołajczyk, która świadczy kompleksowe usługi  
w zakresie projektowania i urządzania ogrodów oraz terenów zielonych, a także specjalizuje się w realizacji projektów ogrodowych zbiorników wodnych.

z aranżacji wodnych w ogrodzie, 
pod warunkiem, że zamiast dużego 
zbiornika wybiorą źródełko. Może 
ono zdobić miejsce wypoczynku, 
taras, a nawet balkon. W sprzedaży 
są gotowe zestawy do szybkiego 
montażu.

- Na co 
możemy so-
bie pozwolić 
w przypad-
ku działek, 
k t ó r y c h 
powierzch-
nia jest już 
większa?

-  Opcji 
do wyboru 
jest k i lka. 
M o ż e m y 
zdecydować 
się na oczko 
wodne lub 
staw. Niewielkie oczko wodne moż-
na zbudować wykorzystując gotową 
nieckę z tworzywa, jednak znacznie 
lepiej jest założyć je na folii. Dzięki 
temu będziemy mieli pełną swobodę 
w kształtowaniu linii brzegowej i dna 
stawu. Ogromne znaczenie dla wyglą-
du zbiornika mają rośliny wodne. Naj-
lepiej sadzić je w koszach, ponieważ 

to ułatwia pielęgnacje oraz hamuje 
ich niekontrolowany wzrost. Jeśli po-
zwala na to wielkość działki warto 
założyć staw naturalny (wielkość 
takiego zbiornika powinna wynosić 
nie mniej niż 25 m2). Strefa brzego-

wa powinna w nim być ukształtowana 
w sposób jak najbardziej naśladujący 
przyrodę. Zwierzęta muszą mieć 
środowisko jak najbardziej podobne 
do naturalnego z wieloma gęsto 
porośniętymi niszami, obfitujące  
w strefy spokoju, gdzie nic nie zakłóca 
ich spokoju. Do uszczelnienia dna 
można zastosować glinę. 

- Dużym zainteresowaniem 
cieszą się stawy kąpielowe. To 
przedsięwzięcie, wymaga zarów-
no sporego nakładu pracy jak  
i wiedzy?

- Tego rodzaju zbiorniki stają się 
coraz bardziej mod-
ne. Są alternatywą 
dla oczek wodnych  
i basenów, ponieważ łą-
czą ich funkcję. Szczegól-
nie na dużych działkach 
możliwe jest utworzenie 
pięknego, naturalnie 
wyglądającego stawu, 
odpowiedniego również 
do kąpieli. Podstawową 
zasadą funkcjonowania 
jest wydzielenie dwóch 
obszarów. Pierwszy 
przeznaczony do kąpie-
li to większa i głębsza 
część zbiornika, do 
której jest wygodny 

dostęp (na przykład schodki). Dru-
ga część jest zdecydowanie płytsza  
i wypełniona roślinami. Nie tylko do-
dadzą one uroku, ale stworzą naturalny 
filtr pomagający w utrzymaniu czystej 
wody bez konieczności stosowania 
środków chemicznych. Taki staw ką-
pielowy można zrobić przebudowując 
basen. 

- A jakie rozwiązanie zapropo-
nowalibyście Państwo tym, którzy 
nie są zainteresowani budową na 
swej działce stawu bądź źródełka?

- Propozycją w tym przypadku 
może być strumyk lub kaskada, 
które pięknie urozmaicą ogród 
dźwiękami szemrzącej wody. De-
cydując się na takie rozwiązanie 
musimy jednak pamiętać, że kąt 
nachylenia skarpy zależy od długo-
ści strumienia oraz ilości zakrętów 
i spiętrzeń. Strumień powinien 
mieć co najmniej 3 metry długości 
i 50 cm szerokości, 125-30 cm 
głębokości. Z reguły buduje się go 
na foli lub z gotowych modułów  
z tworzywa, które po połączeniu 
tworzą koryto rzeczki. Prędkość 
przepływu wody można regulować 
szerokością i głębokością niecki 
strumienia. Szczególnie starannego 
planowania wymaga kaskada, która 
jest dominującym elementem ogro-

dowej kompozycji. Ponieważ blok 
skalny łączy się z zaprawą ewentu-
alne poprawki w jej wyglądzie będą 
bardzo trudne do wykonania.

- Jak wygląda praca z klientem 
w Państwa firmie?

- Projektując ogród przeprowa-
dzamy inwestora przez wszystkie 
etapy jego powstawania, poczynając 
od koncepcji, podczas której poma-
gamy wybrać rozwiązanie nie tylko 
estetyczne, ale i funkcjonalne. Dzię-
ki kompleksowej obsłudze popartej 
naszym wieloletnim doświadcze-
niem taki ogród będzie zaspoka-
jał potrzeby jego użytkowników. 
Wszystkie osoby zainteresowane 
urządzeniem na swej działce ogrodu 
czy też zbiornika wodnego zapra-
szamy do naszej firmy w Karlinie. 
Natomiast zrealizowane przez nas 
projekty można zobaczyć na naszej 
stronie quercusmikolajczyk.com.

Quercus Mikołajczyk
ul. Południowa 11, Karlin
tel: 601 81 00 77 
quercusmikolajczyk.com

REKLAMA

Artykuł sponsorowany
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Okna jako element wystroju wnętrz
Kiedyś jedynie materiał budowlany, dziś okna traktujemy jako ważny element wnętrza, który ma pasować do całego wyposażenia. Przy zakupie kieru-
jemy się nie tylko ceną i funkcjonalnością, ale również kolorem i kształtem profili, klamek czy zawiasów.

Okna a style wyposażenia wnętrz

• Styl industrialny
We wnętrzach industrialnych 

najlepiej sprawdzają się uniwersal-
ne biele i zimne odcienie szarości.  
W stylu tym dobrze prezentują się 
elementy w nowoczesnym, mini-
malistycznym designie, takie jak 
modernistyczne meble.

Do industrialnej aranżacji naj-
lepiej dopasują się okna w kolorze 
antracyt, szary bazaltowy, bądź 

szczotkowany srebrny. Charakteru 
wnętrzu dodadzą klamki  w kolorze 
tytan lub antracyt.

• Styl skandynawski
Styl ten charakteryzuje zasto-

sowanie jasnych barw oraz pro-
stych form. Uniwersalność oraz 
przywiązanie do natury to główne 
wartości stylu wywodzącego się 
ze Skandynawii. Towarzyszą mu 
meble o nieskomplikowanych, 
geometrycznych kształtach, cenione 

jest jasne drewno oraz chromowana 
stal. W aranżacjach dominują biele, 
szarości i czernie. 

Wyjątkowo cenione jest natural-
ne oświetlenie, dlatego okna powin-
ny być odsłonięte. Idealnie w tym 
stylu sprawdzą się białe i kremowe 
okleiny oraz okleiny imitujące jasne 
drewno takie jak sosna górska, jasny 
dąb, winchester, czy dąb bielony. 
Całości dopełni klamka w białym 
lub srebrnym kolorze o delikatnym 
opływowym kształcie.

• Styl rustykalny
Jest to styl beztroski, sielankowy 

i swojski. Dominują w nim odcienie 
brązu i beżu oraz ciężkie meble  
o prostych formach. 

We wnętrzach zaaranżowa-
nym w stylu rustykalnym idealnie 
sprawdzą się okna w najpopularniej-
szych kolorach imitujących drewno,  
w złotym dębie, orzechu lub ma-
honiu. Całości dopełnią klamki  
w złotym lub brązowym kolorze  
o tradycyjnym kształcie. 

/Mariusz Stobiecki
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Działka marzeń
Wybór działki opiera się na sztuce kompromisu. Niższa cena 
często oznacza różnego rodzaju kruczki i haczyki... Działka, którą 
sobie upatrzyliście, jest podejrzanie tania? Możliwe, że jest na 
przykład obciążona hipotecznie albo nieuzbrojona. Należy liczyć 
się z tym, że na “działkę marzeń” nie ma co oszczędzać. 

Szeroko pojęta lokalizacja ma 
prawdopodobnie największe zna-
czenie dla potencjalnego kupca. 
Dobrze umiejscowiona działka 
sprawia, że komfort i jakość 
życia są na znacznie wyższym 
poziomie.

Trzeba być świadomym wspo-
mnianej konieczności szuka-
nia kompromisów. Oddalony 
od cent r um dom, położony  
w cichej, spokojnej okolicy to 
spory plus.Tym bardziej, jeśli 
okolica oferuje nam cudowny, 
wart wkomponowania we wnę-
trze krajobraz i kusi rozległymi 
terenami, na których można 
odpocząć – choćby nad jeziorem 
czy w lesie.  Najlepsze nasło-
necznienie panuje na położonej 
na południowej stronie drogi 
działce. Dzięki temu wejście 
główne umieszczone jest od 
północy, a sypialnia, salon czy 
inne pomieszczenia mieszkalne 
znajdują się w słonecznej i odizo-
lowanej od ulicy części, która aż 
prosi się o zaciszny ogród.

 Z drugiej strony osiedlenie 
się z dala od miasta wiąże się ze 
znacznie dłuższym dojazdem do 
centrum na przykład do pracy –  

a na peryferiach często trudno  
o znalezienie alternatywnego 
sposobu dojazdu... Choćby za 
sprawą komunikacji miejskiej. Nie 
wspominając już o tym, że często 
ulice położone na obrzeżach mia-
sta znajdują się w znacznie gor-
szym stanie. Nieutwardzona droga 
polna, zwłaszcza w czasie opadów 
śniegu i deszczu, może przerodzić 
się w nieprzejezdne trzęsawisko. 
Jeszcze gorzej, kiedy dojazdu nie 
ma w ogóle – wówczas konieczne 
będzie ustanowienie służebności 
gruntowej, a więc możliwości 
przejazdu przez działkę sąsiada. 
Z punktu widzenia inwestora 
najlepiej więc, gdy działka przy-
lega do drogi publicznej, będącej 
własnością gminy. 

Jak daleko jest do najbliższego 
sklepu, szkoły, na pocztę czy do 
przystanku autobusowego? Czy 
w niewielkiej odległości od naszej 
działki nie działają zakłady prze-
mysłowe, które mogą powodować 
nieprzyjemny zapach, hałas czy 
zanieczyszczenie? Nie oszukujmy 
się – dom położony w pobliżu 
rzeźni, przetwórni mięsnej czy 
wysypiska śmieci niekoniecznie 
będzie domem naszych marzeń.

Warto udać się do siedziby 
gminy, by zerknąć w miejscowy 
plan zagospodarowania prze-
strzennego i dowiedzieć się, jakie 
zamiary ma gmina wobec okolicy, 
w której mają znaleźć się nasze 
cztery ściany. Może w ciągu kilku 
najbliższych lat w sąsiedztwie 
pojawią się centra handlowe, 
supermarkety, czy wspomniane 

wcześniej, feralne zakłady prze-
mysłowe? Wszystko to ma wpływ 
na obniżenie ceny działki. I jako-
ści naszego życia. 

Ważne jest sprawdzenie, czy 
w granicach działki znajdują się 
sieci elektroenergetyczna, gazowa, 
wodociągowa i kanalizacyjna. 
Nieuzbrojona posesja jest znacznie 
tańsza, ale w praktyce dozbrojenie 

jej i tak wiąże się z dużymi nakła-
dami finansowymi i czasowymi. 

Inne szczegółowe informacje 
o samym właścicielu i nierucho-
mości można znaleźć w księ-
gach wieczystych gruntu. Odpis  
z księgi wieczystej można uzy-
skać w sądzie rejonowym.

Pa m ięt ajmy:  z  wyborem 
działki nie warto się spieszyć. 

Warto pytać, sprawdzać, anali-
zować i porównywać. Nie ma nic 
gorszego niż pochopnie podjęta 
decyzja... Której konsekwencje 
mogą być przykre niezależnie 
od tego, czy kupujemy działkę 
pod inwestycję, czy chcemy na 
niej wybudować swoje gniazdko. 

 
mj
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Gotowa czy wykonana samo-
dzielnie?

Taką mini szkalrnię możemy 
kupić gotową już za niewielkie pie-
niądze w popularnych sklepach sie-

Szklarnia na parapecie
Wiosna to idealny czas na założenie domowej szklarni do uprawy ziół. 
Jeśli jednak z różnych przyczyn nie zdążyliśmy wysiać nasion ziół 
na rozsadę w marcu, nic straconego. Możemy kupić już wyrośnięte 
zioła w doniczkach i umieścić je w parapaetowej mini szklarni. Taka 
szklarnia to doskonałe rozwiązanie dla wielbicieli świeżych ziół, którzy 
nie posiadają ogrodu. Ponadto taka szklarnia może być też oryginalną 
ozdobą na naszym parapecie lub półce. 

ciowych. Najtańsze można nabyć już 
za 20 zł. Droższe to wydatek rzędu 
50-60 zł. Majsterkowicze mogą taką 
szklarenkę wykonać samodziel-
nie. Najprościej jest wykorzystać  
w tym celu stare akwarium. Na górę 

kładziemy szklaną pokrywę albo 
po prostu odwracamy akwarium 
do góry dnem. W takim przypadku 
jako dno mini szklarni możemy 
użyć kuwety na sadzonki.

Miejsce na mini szklarnię
Najlepiej umieścić ją na pa-

rapecie przy głównym źródle 
światła (ale nie przy pełnym 
nasłonecznieniu) albo na bal-
konie.  Optymalna tempera-

tura kiełkowania dla większości 
roślin mieści się w granicach 
18-20° C. Jeśli jednak zdecy-
dujemy się hodować w mini 
szklarnii dynie, pomidory bądź 

oraz paprykę, wtedy musimy 
pamiętać, że są to warzywa cie-
płolubne i potrzebują wyższej 
temperatury, nawet do 28°C. 
Natomiast, gdy wzejdą dobrze 
jest obniżyć temperaturę do 20° 

C w dzień, a nocy do 14–16 °C  
w przypadku papryki oraz 18-20° 
C dla pomidorów.

O czym należy pamiętać?
Przy hodowaniu ziół i warzyw 

w domowych szklarniach bardzo 
ważne jest podłoże. Oczywi-
ście najlepiej jest wykorzystać 
gotową ziemię do rozsad lub 
uniwersalną zmieszaną z torfem 
oraz piask iem. War to ją też 

przesiać, by usunąć zbyt duże 
kawałki torfu. Można również 
na dno położyć kawałki rozbitej 
doniczki oraz kamyki. Dzięki 
temu, nawet jeś l i za bardzo 
podlejemy rośliny, zmniejszy się 
ryzyko, że zgniją.

Rośliny możemy też posadzić 
w różnych nietypowych pojem-
nikach. Mogą to być nawet…  
skorupki umieszczone w pojem-
nikach na jajka.

Jakie zioła i warzywa hodować 
w domowej szklarni?

To już zależy od nas samych. 
To może być pietruszka, szczypio-
rek, oregano, szałwia, lawenda, 
melisa, mięta, bazylia, tymianek 
lub majeranek, koper, cebula, 
pomidory, sałata czy rzeżucha. 
Wielbiciele bardziej oryginalnych 
ziół mogą pokusić się o ostropest, 
miętę marokańską, miętę truskaw-
kową czy lubczyk.

Mini szklarnia może być oryginalną ozdobą parapetu. Zioła, warzywa można 
hodować nie posiadając ogrodu.

Ubrudziłaś swoją ulubioną białą bluzkę fluidem? Szybko nałóż na 
nią piankę do golenia, przetrzyj kilka razy i wypłucz dobrze w wodzie. 
Nie powinno być już śladu!

8 sprytnych sposobów na domowe kłopoty
Jak w prosty sposób pozbyć 

się osadu z prysznicowej słu-
chawki? 

Kamień osadza się zarówna na 
słuchawce, jaki i w środku. Dobrym 
sposobem na przetkanie zakamie-
nionych otworków w słuchawce jest 
szpilka. Ostrożnie wkładamy ją do 
dziurki i wykonujemy delikatne, 
koliste ruchy. Teraz wystarczy już 
tylko nalać do plastikowego worecz-
ka octu i nałożyć go na słuchawkę 
prysznicową, 

Woreczek mocujemy do słu-
chawki prysznicowej gumką re-
cepturką i pozostawmy na noc. 
Na następny dzień prysznic będzie 
jak nowy. 

Jak uratować sweter weł-
niany, który skurczył się nam 
po praniu? 

Ratunk iem jest  odżywka 
do włosów. Sweter wkładamy 
do miski i zalewamy niewielką 
i lością wody. Rozcieńczamy 
odżywkę w stosunku: 4 łyżki 
odżywki na 1-2 łyżk i wody  
(w zależności od gęstości odżyw-
ki) i tak rozcieńczoną miksturę 
polewamy sweter i wmasowując  
w włók na ,  rozprowadza my 
na całej powierzchni. Sweter 
płuczemy w tej samej wodzie  
i zostawiamy na około 10 minut, 
a następnie odciskamy możliwie 
dużo wody i naciągamy sweter  
w czasie suszenia. 

Chwila nieuwagi i nasza 
ulubiona bluzka nosi ślady po 
zbyt gorącym żelazku. Sposo-
by usuwania takich plam zależą 
od stopnia przypalenia oraz 
rodzaju materiału. Zabrudzenia 
na koszulach można usunąć 
pocierając lekko przyżółcone 
miejsca kawałkiem cukru zwil-
żonym wodą lub pianą z białek 
z dodatkiem soli. Po 15 min. 
spłukać, a jeśli jest potrzeba, 
nałożyć powtórnie. Na błysz-
czące ś lady po żelazku wy-
starczy położyć na świecącym 
się materiale lnianą, wilgotną 
szmatkę i przeprasować ubranie 
na mokro.

Ma sz du ż y  pęk k luczy  
i ciągle je mylisz? 

Rozwiązan iem mogą być 
kolorowe nakładki na klucze. Te 
jednak mają wadę: przy dużej 
i lości k luczy przecierają się  
w miejscu oczek i trzeba je czę-
sto wymieniać. Jeżeli nie masz 
takich specjalnych nakładek, 
to wystarczy, że pomalujesz 
główki kluczy różnymi kolorami 
lakierów do paznokci. Dla zabez-
pieczenia możesz je pomalować 
jeszcze lakierem bezbarwnym.

Zabierasz się za malowa-
nie pędzlem, ale obawiasz się, 
że pochlapiesz całe otoczenie? 
Jest prosty sposób na utrzymanie  
w czystości puszki i nabieranie 
odpowiedniej ilości farby. Dużą  
i grubą gumkę recepturkę nakładamy 
na spód puszki i naciągamy na otwór 
od strony wieczka. Gumka powinna 
znajdować się na samym środku, tak 
by pocierając o nią pędzel swobodnie 
usuwać nadmiar farby. Brzegi puszki 
będą suche, a farba spłynie bezpośred-
nio do wnętrza puszki.

Zbliża się sezon na komary. 
Jednym z mniej znanych sposobów 
uniknięcia spotkania z tymi owa-
dami jest bazylia. Postaw doniczkę  
z tym ziołem na stole. Zapach bazy-
lii odstrasza komary. W skrajnych 
przypadkach urwij kilka gałązek 
i posiekaj je drobno, by uzyskać 
mocniejszy zapach. Bazylia stojąca 
na parapecie odstrasza też inne 
owady. Niestety nie może być 
to okno od strony południowej,  
w pełnym słońcu.

Przypaliłaś garnek, boisz się 
go porysować i nie chcesz szoro-
wać ostrymi szczotkami? Wlej 
do niego coca colę i pogotuj kilka 
minut. Garnek powinien być czysty. 
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Stare meble mogą zyskać drugie życie.  
Główny bohater naszego samouczka to mały  
i niepozorny stoliczek, który od lat stał w piwnicy
Stylistkę ujęła jego zabawna i prosta forma.  
- Aby nadać mu charakteru i niepowtarzalności 
postanowiłyśmy zadziałać mocnym kolorem  
i dużymi kontrastami - opisuje Monika 
Gawinecka z krakowskiej pracowni wnętrz 
Patynowy.

PIERWSZE KROKI
Stolik długi czas stał w piwnicy. Przed przystąpieniem do malowania został porządnie umyty w wodzie 

z płynem do mycia naczyń, jego powierzchnia została odtłuszczona benzyną ekstrakcyjną.

KARMINOWA CZERWIEŃ
Tak przygotowana powierzchnia była już gotowa do pracy. Na nogi oraz rant blatu wybrałyśmy 

kolor Empror’s Silk Chalk Paint. Ta piękna karminowa czerwień ożywiła całą stylizację. Aby kolor wyglądał 
bardziej współcześnie zastosowano technikę malowania na gładko.

Gdy nogi i rant pomalowane na kolor Emperor’s Silk już wyschły, stylistka zabezpieczyła je woskiem 
bezbarwnym. Dzięki temu, można było przystąpić do malowania blatu bez obawy zachlapania pomalowa-
nych już części.

RADA
Jak malować na gładko? Do farby dodaj wody, aby była bardziej lejąca (konsystencja śmietany). Im więcej 

wody, tym farba zmniejsza swoje właściwości kryjące, dlatego należy położyć około 3 - 4 warstw. Możesz 
spokojnie malować miękkim pędzlem ze sztucznego włosia.

GRAFICZNY BLAT
Blat stołu również pomalowano na gładko. Użyto do tego rozwodnionej farby białej Pure. Tym razem 

dużo wygodniej i szybciej było nam malować wałkiem.
Po wyschnięciu farby mogłyśmy przejść do wykończenia blatu. Przy jego tworzeniu mocno 

zainspirowałyśmy się sztuką Op-Art. Jej celem było wciągnąć widza w grę złudzeń, gdzie 
geometryczny obraz przy zastosowaniu kolorów o mocnym kontraście myliłby wzrok.

Na nasz blat postanowiłyśmy nanieść czarne, powiększające się kropki. Aby je precyzyjnie 
wykonać postanowiłyśmy zastosować technikę transferu.

Grafikę w kropki wydrukowałyśmy na drukarce laserowej. Następnie dokładnie pokryłyśmy kartkę od 
strony druku oraz blat stołu klejem do decoupage’u.

Przyłożyłyśmy kartkę, zadrukowaną stroną, do blatu i dokładnie przykleiłyśmy. Powierzchnię 
delikatnie gładziłyśmy gąbką, aby uniknąć pojawienia się pęcherzyków powietrza. Odczekałyśmy 
ok. 12 godzin, aby klej mocno związał.

Następnie zaczęłyśmy rolować 
papier. Palcami lekko zwilżonym 
i wodą namaczałyśmy fragmenty, 
a następnie ruchami kolisty-
mi ściągałyśmy niepotrzebną 
warstwę papieru. W ten sposób 
odsłoniłyśmy rysunek kropek.

RADA
Nie używaj za dużo wody! 

Jak czujesz, że palce zbyt się 
ślizgają, a papier zamiast rolować 
zamienia się w „błotko”, ściągnij 
nadmiar wilgoci np. ręcznikiem 
papierowym.

Na zakończenie, po wyschnię-
ciu blatu zabezpieczyłyśmy go 
woskiem bezbarwnym.

Gotowe! Op-Artowski stoli-
czek kawowy jest już skończony.

Więcej pomysłów na stylizacje 
na www.patynowy.pl

Pomysł na aranżację   1. Stoliczek Op-Art
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Do stylizacji komody wykorzystano farby 
Chalk Paint
Fot. www.patynowy.pl

2. Jedna komoda - dwa oblicza
Urządzanie pokoju dla dziecka nie jest prostą sprawą. Bardzo łatwo 
popaść w skrajność i stworzyć przesłodzoną stylizację. Dodatkowo 
problem może się pojawić w przypadku, gdy pokój należy dostosować 
do dziewczynki lub chłopczyka. Gotowe meble dziecięce możemy 
zastąpić własnym projektem.
Monika Gawinecka z pracowni wnętrz Patynowy przygotowała 
propozycję aranżacji pokoju z komodą w dwóch wersjach: wersji dla 
dziewczynki i dla chłopca. W obu przypadkach ważne były kolory, 
które miały ożywić stylizacje i dodać im niepowtarzalnego charakteru.

O KOMODZIE
Do stylizacji została wybrana prosta sosnowa komoda z IKEI. Stylistka mebli postanowiła odważnie zadziałać kolorem. Boki i nóżki komody 

pomalowała Pure, czystą bielą, aby stanowiła kontrastowe tło dla barwnych szuflad.
Same szuflady zamiast pastelowych różów i błękitów, cieszą oko pomarańczem (Arles), żółcią (English Yellow) oraz złamanym niebieskim  

z nutką zieleni (Duck Egg Blue). Takie zestawienie barw ożywia wnętrze i wprowadza do niego słoneczny nastrój.
Duck Egg Blue dodatkowo równoważy żywe i ciepłe kolory, aby nie było zbyt dużej kakofonii.

DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH
Każdy projekt zyskuje ten niepowtarzalny charakter dzięki szcze-

gółom. -  Mogą to być przecierki, odrobina ciemnego wosku akcent 
kolorystyczny. W przypadku komody są to gałki. Niby zwykłe, białe, 
porcelanowe uchwyty, ale nadruki na nich zostały zaprojektowane  
w naszej pracowni przez Martę. Przedstawiają zwierzaki, ukazane  
w sposób humorystyczny i zadziorny. Mała rzecz, a cieszy - podkreśla 
Gawinecka, właścicielka Patynowego.

DELIKATNA SZAROŚĆ
Pokój dla dziewczynki, mimo żywych kolorów komody i dodatków, 

jest spokojną i zrównoważoną przestrzenią. Szare ściany i neutralne 
podłogi są idealnym tłem dla mocnych akcentów kolorystycznych. 
Pokój nadal jest przestrzenią, gdzie dziecko może odpoczywać,  
a także się bawić. Nie ma przeładowania barwami, co może nadmiernie 
pobudzać i przeszkadzać w zasypianiu. Z drugiej strony odpowiednia 
ilość kolorów sprawia, że dziecko chętniej spędza w takiej przestrzeni 
czas, bawiąc się i ucząc.

W tej wersji stylizacji jest również wygodny fotel bujany. Jego nowo-
czesna forma nadaje całej przestrzeni współczesnego wyglądu i stylu. 
Poduszki w kropki znajdujące się na fotelu kolorystycznie nawiązują 
do komody i gałek.

GŁĘBOKI GRANAT
W stylizacji do pokoju chłopca stylistka postawiła na głębsze, 

neutralne kolory. Ta sama komoda na ciemniejszym tle zyskuje nowy, 
żywszy charakter. Podłoga z drewna dodatkowo ociepla wnętrze. Tak 
zaaranżowany kącik jest świetną przestrzenią przede wszystkim do 
zabawy. Kolory pobudzają i wprawiają w dobry nastrój. Konik w mocno 
pomarańczowym kolorze (Barcelona Orange) świetnie komponuje się  
z komodą. Dla równowagi reszta pomieszczenia może mieć już jaśniejsze 
i spokojniejsze ściany.

Fajnym elementem są białe koła namalowane farbą magnetyczną, 
po których można rysować. Jest to świetny element ozdobny na ścianę.

Drewniane zabawki to wspaniały element w przestrzeni. Ładnie 
dopełnia je kompozycyjnie, a jeżeli znudzi się surowe drewno, to zawsze 
możemy je przemalować :)
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REKLAMA

„Sklejki” Piotrków Tryb.   
ul. Roosevelta 28

www. sklejkapiotrkow.pl

Super oferta!

 sprzedaż drewna 
opałowego po 

promocyjnych cenach

REKLAMA REKLAMA


