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WYDANIE SPECJALNE DOM & OTOCZENIE4

Do dyspozycji mamy bowiem 
bardzo wiele możliwości. Tym 
razem skupimy się jednak na 
sposobie, który przy małym 
wysiłku pomoże całkowicie od-
mienić charakter pomieszcze-
nia – nowoczesnych panelach 
ściennych ze strukturą 3D.

Zanim jednak poznamy szcze-
góły aranżacji ściany przy za-
stosowaniu paneli ściennych, 
warto poznać kilka najśwież-
szych trendów w tym zakresie.

Aktualne trendy 
w aranżacji ścian

Ściana, która ze względu na 
swoją powierzchnię jest domi-
nującym elementem wnętrza, 
powinna stanowić doskonałe 
tło dla wybranych przez nas 
mebli i innych elementów 
funkcjonalnych wnętrza. Rynek 
zasypuje nas bardzo różnorod-
nymi możliwościami: - Sklepy 
z materiałami do wykańczania 
wnętrz oferują pełną gamę 
materiałów do dekoracji ścian. 

Sposób na modne ściany: panele ścienne z trójwymiarową strukturą

Co na ściany? Panele!
Dekoracyjne i kolorystyczne wykończenie 
ścian – stanowiących największą powierzch-
nię w naszych domach i mieszkaniach – jest 
dużym wyzwaniem i często spędza sen z 
powiek osobom urządzającym wnętrze lub 
planującym remont. 

Dlaczego panele 
ścienne?

Zastosowanie paneli ścien-
nych ma aspekt nie tylko es-
tetyczny (tak jak to wygląda w 
przypadku farb czy tapet), ale 
również funkcjonalny. Połą-
czenie tych dwóch elementów 
może okazać się idealnym 
rozwiązaniem dla osób, które 
chcą całkowicie odświeżyć wy-
gląd wnętrza, ale nie pałają en-
tuzjazmem do długich i  często 
całkowicie przewracających do 
góry nogami codzienne życie 
prac remontowych.  

Bardzo popularne są 
panele z wyczuwal-
ną w dotyku fakturą 

prawdziwego drewna.
Ma to związek z dominującym 
od pewnego czasu trendem 
powrotu do naturalnej kolo-
rystyki we wnętrzach. Nic nie 

wydaje się bardziej bliskie na-
turze, jak drewniane elementy 
wykończenia. Jednak montaż 
prawdziwego drewna na ścia-
ny w postaci boazerii jest dość 
kosztowny i skomplikowany.

Panele ścienne montuje się 
szybko i łatwo, a co najważ-
niejsze nie wymagają od nas 
cięższych prac remontowych, 
typu wyrównywanie ścian za 
pomocą gładzi gipsowych, któ-
re to czynności niestety zwykle 
wiążą się z bardzo dużym bała-
ganem. Łatwość montażu zde-
cydowanie może także skrócić 
czas remontu, co w obecnym 
„zabieganym” świecie zdaje 
się być bezcenne. 

Kolejną zaletą paneli ścien-
nych jest możliwość ukrycia 
pod nimi nie tylko nierówno-
ści, ale i różnego rodzaju in-
stalacji, co jest praktycznie 
niewykonalne w przypadku 
innego rodzaju wykończenia 
ścian.

Od ciekawego i modnego ko-
loru w postaci farby, tapety, 
struktury, tatuażu ściennego, 
po panele imitujące drewno 
czy panele 3D, które występu-
ją w różnych kolorach, wzorach 
i modelach – mówi Marta Wo-
jewoda, projektantka wnętrz. 

To na jaki materiał się zde-
cydujemy, zależy już tylko i 
wyłącznie od nas lub od pro-
jektanta, jeśli zdecydowaliśmy 
się na taką współpracę. 
Jak przekonuje projektantka, 
dekoracyjne projektowanie 
ścian cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem, choć 
dla klientów bardzo istotna 
jest także łatwość wykona-
nia: - Klienci stawiający na 
nowoczesność odpowiadając 
na trendy w modzie, chętnie 
wybierają panele ścienne. 
Ich łatwy i szybki montaż jest 
także zdecydowanym atutem. 
Dużą popularnością cieszą się 
również tapety, szczególnie te 
nowoczesne fototapety, które 
można samemu zaprojekto-
wać.
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O tym, jak zaprojektować ta-
ras, aby w przyszłości cieszyć 
się wszystkimi jego zaletami, 
opowiada architekt Mariusz 
Jaworski z Pracowni Projekto-
wej ARCHIPELAG.

    Jaki taras wybrać?
O usytuowaniu tarasu warto 
pomyśleć już na etapie wybo-
ru projektu, szczególnie jeśli 
marzymy o tarasie częściowo 
wkomponowanym w bryłę bu-
dynku. Warto zaznaczyć, że 
taras nie musi się znajdować 
na parterze. Można go zloka-
lizować na poziomie piętra lub 
poddasza, np. na stropie, pod 
którym znajduje się pomiesz-
czenie. Tego typu tarasu nie 
należy jednak mylić z balko-
nem – dodaje architekt.

W naszej strefie kli-
matycznej doskonale 
sprawdzi się zada-
szony lub chociażby 
częściowo zadaszony 
taras.

Taras w domu jednorodzinnym
Przytulny, zaciszny i zagospodarowany wy-
godnymi meblami taras może pełnić wiele 
funkcji – doskonale sprawdzi się jako salon, 
gabinet, czy strefa spotkań w gronie rodziny 
i przyjaciół.

Jest to wygodne i bardzo funk-
cjonalne rozwiązanie, które 
tworzy atrakcyjne przedłużenie 
domowej części rekreacyjnej. 
Wielu inwestorów obawia się, 
że zadaszenie tarasu może 
przesłonić dostęp naturalnego 
światła do wnętrza domu. Ar-
chitekt Mariusz Jaworski uspo-
kaja: zadaszenia tarasów są 
na ogół projektowane w taki 
sposób, aby zacieniały tylko 
jedno okno. 

Z kolei w zimie słońce znaj-
duje się na tyle nisko, że bez 
problemu dociera do wnętrza 
domu pod linią zadaszenia 
tarasu. 
Jeśli jednak ktoś nadal oba-
wia się wykonania dachu nad 
tarasem lub poszukuje tańszej 
opcji zacienienia, może wybrać 
funkcjonalną, rozsuwaną mar-
kizę, zacieniacz, lub stylową, 
drewnianą pergolę, po której 
w przyszłości będą mogły piąć 
się winogrona. Tego typu roz-
wiązania nie uchronią nas, co 
prawda przed ulewnym desz-
czem, ale będą stanowiły sku-
teczną barierę dla palącego 
słońca – podpowiada architekt 
Mariusz Jaworski.

    Położenie tarasu 
    względem stron 
    świata
Przy planowaniu położenia ta-
rasu koniecznie trzeba wziąć 
pod uwagę usytuowanie domu. 
Inwestorzy najczęściej decydu-
ją się na zlokalizowanie tarasu 
od strony południowej lub za-
chodniej, gdyż takie umiejsco-
wienie zapewnia największy 
dopływ światła słonecznego. 

    Wybór drzwi 
    tarasowych
Bardzo istotną kwestią jest 
wybór drzwi tarasowych. Taras 
powinien stanowić natural-
ne przedłużenie powierzchni 
użytkowej pomieszczenia, 
dlatego warto zadbać, aby 
obydwie strefy swobodnie się 
przenikały tak, żeby nie było 
między nimi wyraźniej granicy. 
Skrzydłowe, rozwieralne drzwi 
tarasowe są dobrym rozwią-
zaniem, ale tylko w przestron-
nych pomieszczeniach. 

W mniejszych pokojach otwar-
te skrzydła zajmują zbyt wiele 
miejsca. Dlatego najlepszym, 
a przy tym bardzo efektownym 
rozwiązaniem są drzwi prze-
suwne. 

    Czym najlepiej 
    wykończyć taras?
Jest kilka sposobów na stylo-
we pokrycie tarasu. Aby ma-
teriały wykończeniowe dobrze 
spełniały swoją rolę powinny 
być mrozo- i deszczoodporne, 
nieścieralne, antypoślizgowe 
i łatwe do utrzymania w czy-
stości. Wśród płytek kamien-
nych można wyróżnić: granit, 
piaskowiec i sjenit, wśród 
betonowych: gres, klinkier i 
terakotę, wszystkie dostępne 
są w przeróżnych kształtach, 
fakturach i kolorach. 

W przypadku drew-
nianego wykończe-
nia tarasu najlepiej 
sprawdzą się deski 
wykonane z drewna 

egzotycznego, wyka-
zującego największą 
odporność na czynni-
ki atmosferyczne.

W polskich warunkach często 
stosuje się także drewno dę-
bowe, sosnowe lub z modrze-
wia. Nie można zapomnieć 
o tym, że drewno wymaga 
odpowiedniej i systematycz-
nej impregnacji i pielęgnacji, 
dlatego skutecznym rozwiąza-
niem mogą być, praktycznie 
bezobsługowe, deski taraso-
we z kompozytów drewnianych 
– radzi architekt z Pracowni 
Projektowej ARCHIPELAG. Bez 
względu na to jaki rodzaj na-
wierzchni wybierzemy, należy 
wyprofilować spadek tarasu 
w kierunku ogrodu, aby umoż-
liwić swobodny odpływ wody 
deszczowej.  


