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DREWNO DREWNU NIERÓWNE: NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE 
MEBLI DREWNIANYCH?

W jaki sposób produkowane są meble z drewna? Na co warto zwrócić uwagę przy ich wyborze? 

Ile jest drewna w drewnie?

Meble z litego drewna: dlaczego warto na nie postawić?

Choć drewniane przedmioty kojarzone są przede wszyst-
kim z elegancją i solidnym wykonaniem, w rzeczywi-
stości nie zawsze mogą się takimi cechami pochwalić. 
To wina producentów, którzy starają się wypromować 

Takie pytanie często zadajemy sobie podczas prze-
glądania kolekcji popularnych „drewnianych” mebli. 
Niestety, przegląd asortymentu w znanych salonach, 
może nam przynieść spore rozczarowanie – szczególnie 
w chwili, gdy zapoznamy się z informacjami na temat 
materiałów, z jakich konkretne rzeczy powstały. Często 
okazuje się, że w oferowanych nam meblach prawdzi-
wego  surowca jest niewiele. Takie metody oszczędza-
nia na jakości, jak stosowanie 1 mm forniru naklejanego 
na płytę wiórową lub wykorzystywanie sklejek, to bardzo 

Jeśli chcemy się cieszyć wyposażeniem wnętrza, któ-
re elegancki wygląd zachowa przez wiele lat, powinni-
śmy postawić na to, wykonane z litego drewna. Szeroki 
asortyment sprawia, że urządzenie mieszkania staje się 
znacznie łatwiejsze. Stoły z drewna, komody oraz drew-
niane łóżka będą nam znacznie dłużej służyć, jeśli w stu 
procentach zostaną wykonane z litej drewnianej deski. 
I to właśnie informacji o metodzie wykonania powinni-

sprzęty wykonane ze sklejki jako „meble drewniane”. 
Jak wyposażyć mieszkanie, by zatrzymać w nim pięk-
no na dłużej? Dlaczego warto postawić na te kolekcje, 
w których wykorzystane zostało lite drewno? 

popularne na polskim rynku zagrywki. Niestety, ekono-
miczne rozwiązanie oznacza nie tylko niższą cenę wyko-
nanych w ten sposób sprzętów, ale i ich kiepską jakość. 
Brak odporności na wilgoć, szybka utrata pięknego kolo-
rytu oraz wysoka podatność na uszkodzenia – wszystko 
to sprawia, że po kilku latach wykonane ze sklejki przed-
mioty nadają się już tylko do wymiany. Jak uniknąć takiej 
sytuacji? Najlepszym rozwiązaniem jest kupienie mebli 
droższych, za to solidnych. 

śmy w trakcie zakupów szukać w pierwszej kolejności. 
Warto też zwrócić uwagę na to, jaki gatunek drewna zo-
stał wykorzystany w danym przypadku. Wbrew pozorom 
trwałe meble stylowe mogą powstawać nie tylko z dębu. 
Odpornością na uszkodzenia może zaskoczyć nas pali-
sander oraz akacja indyjska, coraz większym uznaniem 
cieszy się też w branży meblarskiej egzotyczne mango. 
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Liczy się dobra marka!
Zaufany producent mebli to firma, która dba o wzornic-
two i nie oszczędza na materiałach. Dzięki temu drew-
niana szafa lub stół do jadalni będą nas zachwycać 
swym wyglądem nawet po wielu latach. 
Wykonane z litego drewna egzotycznego półki i komo-
dy sprawią, że stylowe salony, sypialnie oraz jadalnie nie 
stracą naturalnego uroku po kilku latach użytkowania. 
Znane marki nie bez powodu stawiają na trwałość. To ta 
cecha sprawia, że dzięki meblom z drewna można w cie-
kawy i estetyczny sposób urządzić całe mieszkanie. 

Na wyposażeniu własnego domu nie warto oszczędzać. 
W przypadku mebli zasada głosząca, że kto tanio kupu-
je, ten kupuje dwa razy, często się potwierdza. 
Jeśli od razu zainwestujemy w lite drewno, zaoszczę-
dzimy sobie wielu problemów, a co najważniejsze 
– pięknie urządzonymi pomieszczeniami będziemy się 
mogli cieszyć przez długi czas.

Galeria GALA, II piętro
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MATERIAŁ NA ZASŁONY – JAK WYBRAĆ NAJLEPSZY?
Wybór odpowiednich zasłon do pomieszczenia to nie 
tylko kwestia doboru kolorystycznego. Jeśli zależy Ci na 
tym, by pełniły one funkcję nie tylko ozdobną, ale i prak-
tyczną – wybierz odpowiedni materiał. Tkaniny zasłono-
we różnią się od siebie grubością, splotem, odpornością 
na zagniecenia czy przepuszczalnością światła. Żakard, 
tafta, a może tiul lub szyfon? Jak wybrać najlepszy mate-
riał na zasłony do swojego wnętrza?

Zasłony zapewniają nam więcej prywatności, do tego 
stanowią doskonałą barierę przed hałasem, chłodem, 
wiatrem i przede wszystkim promieniami słonecznymi. 
Inną ich ważną funkcją jest także ozdoba okna i całego 
wnętrza. Wybierając tkaninę zwróć uwagę na jej grubość, 
rodzaj splotu i kolor.

Liczy się dobra marka!

Odpowiedni materiał na zasłony powinien spełniać określone wymagania estetyczne, dekoracyjne i funkcjonalne. Tka-
niny mogą mieć różną gramaturę, gęstość i grubość, dzięki czemu w różnym stopniu izolują od światła oraz hałasu. 
Jaki materiał na zasłony jest najlepszy? Oto najczęściej wybierane:

• Aksamit – ciężki materiał dobrze przyciemniający wnętrze. Może być jedwabny, bawełniany lub z włókien sztucznych.
• Tafta – ciężka sztywna tkanina, powstaje z naturalnych lub syntetycznych włókien jedwabnych, specyficznie 
  szeleszcząca i mieniąca się. Może być gładka lub plisowana.
• Brokat – ma splot żakardowy i wypukłe wzory. Tworzy się go z jedwabiu przetykanego metalicznymi nićmi. 
  Zazwyczaj stosowany jest na obrusy.
• Żakard – to mocna, gruba tkanina, która doskonale blokuje promienie słoneczne. Ma skomplikowany, ozdobny 
  splot  oraz wzór, z różnobarwnych przędz. Jest to materiał praktyczny i niewymagający prasowania, pod warunkiem, 
  że suszy się go w stanie rozwieszonym.
• Perkal – cienka tkanina bawełniana.
• Juta – szorstka tkanina z włókien roślinnych, schnie szybciej od bawełny i szybko się gniecie.
• Woal – delikatny, cienki o mlecznej barwie, bawełniany lub jedwabny, jego powierzchnia jest nieprzejrzysta, ale 
  przepuszcza promienie słoneczne. Należy prać go ręcznie.
• Szyfon – jest  przezroczysty, o delikatnym splocie.
• Tiul – to cienka tkanina plecionkowa o ażurowym splocie.
• Welwet – miękki i lśniący rodzaj pluszu o szlachetnym wyglądzie, zbliżony do aksamitu.
• Blackout – tkanina zaciemniająca, charakteryzuje się nieprzepuszczalnością światła słonecznego nawet 
  na poziomie  90%. Dzięki temu stosuje się ją jako materiał na zasłony np. do sypialni czy pokojów hotelowych.

Rada: Najbardziej opłaca się inwestować w tkaniny, które będą łatwe w pielęgnacji, niegniotące się i niepłowiejące
 – a do tego odporne na uszkodzenia i wielokrotne pranie. 
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Materiał na zasłony: kolor też jest ważny!

Eurofirany - lider w branży home and decor

Galeria GALA, I piętro

Pamiętaj, że odpowiedni materiał na zasłony to nie tyl-
ko splot, fakturę czy grubość, ale także kolor. Przede 
wszystkim, dekoracja okienna musi bezwzględnie pa-
sować do całości wystroju wnętrza. I tutaj mała podpo-
wiedź – jeżeli masz ściany jednokolorowe i stonowane, 
najlepiej wybierz zasłony w kontrastowym odcieniu lub 
kolorze. W przypadku nowoczesnych i monochroma-
tycznych wnętrz może to również być oryginalny wzór. 
Jeżeli ściany są kolorowe i pokryte jakimś wzorem, 
wówczas postaw na jednobarwne zasłony, ewentualnie 
z delikatnym wzorem.

Firma powstała w 1991 roku i od początku stawia na 
wysoką jakość oferowanych przez siebie produktów. 
W ofercie znajdziemy nie tylko szyte na wymiar zasło-
ny i firany - flagowy produkt firmy, ale także szeroki wy-
bór dodatków, dzięki którym banalne wnętrze nabierze 
niepowtarzalnego charakteru. Koce, narzuty, pościel, 
ceramika użytkowa to tylko niektóre produkty, jakie 
można nabyć w salonach stacjonarnych oraz sklepie 
internetowym www.eurofirany.com.pl. Od niedawna 
w sklepie internetowym i wybranych salonach stacjonar-
nych istnieje możliwość dokonania zakupów w systemie 
ratalnym. O wszystkich wprowadzonych do oferty nowo-
ściach można dowiedzieć się z firmowego newslettera. 
Zapisy na stronie sklepu.

Aby materiał na zasłony lepiej współgrał z wnętrzem…
Nie zapominaj także o funkcji wnętrza. W kuchni i łazien-
ce lepiej sprawdzą się lekkie zasłony, natomiast w po-
koju dziecka te wykonane z bawełny lub poliestru (nie 
będą łapać kurzu, łatwo się je pierze i upina). W salonie 
– zwłaszcza w towarzystwie firanek – świetnie preze-
ntować będą się zasłony wykonane z tiulu i woalu.  
W sypialni postaw na funkcjonalność i wybierz materiał 
o konkretnej gramaturze, cięższy, najlepiej taki, który nie 
przepuści  światła wczesnym rankiem.
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Co nowego w Designie ? Trendy z Mediolanu ! 

MODNE KOLORY- EKSPLOZJA BARW!

Isaloni Salone del Mobile Milano to największe targi mebli, designu i wyposażenia wnętrz w Europie, które co roku 
odbywają się w Mediolanie.
Tegoroczna edycja odbyła się  17 – 22 kwietnia, liczyła ponad 2000 wystawców na powierzchni wystawowej przekra-
czającej ponad  200 000 m2 i liczyła około 450 000 osób  odwiedzających z ponad 165 krajów.
To wielkie wydarzenie  przyciąga kupców, architektów, projektantów, dziennikarzy i pasjonatów dobrego wzornictwa 
z całego świata.
Oprócz głównej części targów  Rho Fiera, całe miasto podzielone jest na strefy wystawiennicze: Zona Tortona, Ventura 
Lambrate czy Brera Design District.
Mediolan przez kilka dni staje się  światową stolicą designu gdzie podpatrujemy co będzie królować we wnętrzach 
w nadchodzącym czasie.

Wnętrza gdzie króluje dużo bieli odchodzą do lamusa. Zastępują je odważne  przepełnione nasyconymi kolorami 
i różnorodnymi deseniami ciepłe, klimatyczne  aranżacje.
Kolor Roku 2018 to Ultra violet , który ciekawie prezentuje się w połączeniu z zielenią i kroplą żółcieni. Jednak w najwię-
kszej ofensywie jest kolor Pomarańczowy, który zaprezentowali w różnych tonacjach wystawcy, zaskakując śmiałymi 
połączeniami . Pomarańcz ceglany pojawił się nie tylko w dodatkach ale i na ścianach dając zaskakujący efekt w połą-
czeniu z kroplami czerni.

Wiodącą pozycję zajmuje również ceglasty pomarańcz, oliwkowa, zgniła czy szałwiowa zieleń, rubinowa czerwień, 
bordo, malina, żółć.  Pojawia się w dalszym ciągu  róż  (pudrowy, millennial pink) w różnych  połączeniach kolorysty-
cznych np. z zielenią czy ciepłą szarością.
Popularnością cieszy się  sporo przygaszonych odcieni koloru niebieskiego w wersji spokojnego przybrudzonego 
turkusu ( morskiego), spranych granatów. Zieleń prezentuje się w delikatnej wersji szałwiowej, aż do głębokiego 
eleganckiego szmaragdu. Odcień zieleni butelkowej wciąż jeszcze pojawia się na salonach.   
Projektanci bawią się kolorami  i łączą je w śmiały sposób  co pobudza wyobraźnię i zachęca do tworzenia w odbiorze 
energetycznych wnętrz.
Jednak jako kolory bazowe, wyrażające eleganckie wnętrza to stonowane beże, ciemne brązy, ciepłe szarości,  
przygaszone odcienie zieleni, odcienie drewna, wszystkie kolory ziemi.

Znów króluje ERA BRĄZÓW I BEŻY !
To harmonijne , kojarzące się z naturą i spokojem barwy  wyrażające również ponadczasową elegancję będące bazą 
dla wielu innych kolorów. Wnętrza nasycone kolorami ziemi stają się zaproszeniem do wypoczynku.
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TROPIKALNY TREND WE WNĘTRZACH – motywy roślinne w modzie !

EuroCucina 2018  ZAPREZENTOWAŁA KUCHNIĘ  W CIEMNYCH BARWACH!

Bardzo widoczne jest rozgoszczenie się we wnętrzach motywów roślinnych, od kwiatów polnych po orientalne wzory.
Efekt dżungli to zauważalny roślinny lub zwierzęcy element w meblach, tapetach, tapicerkach, materiałach czy 
innych dodatkach nie wspominając już  o wielkich roślinach takich  jak: bananowce, paprocie, palmy zdobiące  każdą 
przestrzeń. Dużo zieleni pojawia się w kompozycjach wiszących między innymi nad stołami, kuchennymi wyspami, zwi-
sających z ażurowych zabudów meblowych. Roślinność  z salonów wkrada się do łazienek, kuchni, sypialni i staje się 
znaczącym elementem wystroju. Natomiast przeskalowane motywy kwiatów lub liści na tapetach, tapicerkach i innych 
materiałach przenoszą nas do innego wymiaru i odczuwania przestrzeni.

Motyw botaniczny we wnętrzach buduje specyficzny klimat , który sprawia, że przestrzeń staje  się  bardziej dynamiczna, 
żywa, zbliżająca do natury i ciesząca wzrok. To kierunek wskazany przez światowe marki, na który warto zwrócić uwagę, 
bo będzie towarzyszył nam przez kolejne sezony. Wnętrza z  motywami roślinnymi  stają się przyjazne i mogą być zasto-
sowane w miejscach gdzie nie możemy pozwolić sobie na naturalną roślinność.

Modna w ostatnich latach biel ustąpiła miejsca ciemnym kolorom. Zabudowa kuchenna aktualnie prezentuje się 
w matowej czerni, antracytowej szarości,  butelkowej zieleni, granacie, ciemnym brązie.  W kuchni nie może zabraknąć 
marmurowych blatów! W poprzednich latach zapoczątkowany marmurowy trend przerodził się  w eksplozję marmurów, 
granitów na wyspach, blatach, stołach, stolikach, zabudowach meblowych w kuchni czy salonie. Marmury w różno-
rodnej odsłonie kolorystycznej grają wciąż ważną rolę. Oczywiście dotrzymują im kroku spieki, które występują na bla-
tach, frontach czy ścianach.

W kuchni pojawiło się dużo ciemnego szkła osadzonego w cienkich metalowych ramach tworzące spektakularne 
wysokie do sufitu zabudowy i oczywiście podświetlane . Finalnie piękny efekt zwłaszcza w dużej kuchni.
Mamy w obecnych trendach ciekawe połączenia ciemnego MDF i ciemnego drewna (np.orzech). Dodatkowo kuchnia 
stała się wyjątkowo przemyślana,  zaprojektowana z wykorzystaniem naszych smartfonów aby sterować zdalnie urzą-
dzeniami AGD. Jest to wciąż rozwijana przez producentów sprzętu kuchennego technologia aby wyjść naprzeciw po-
trzebom współczesnego człowieka.
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CO NOWEGO W SALONIE?

WAŻNE DODATKI

Łączymy różne  kolory, fantazyjne wzory i desenie : zigzag, kółka, pikowania, frędzle  oraz motywy  orientalne i roślinne 
w tapicerkach, tkaninach zasłonowych, poduszkach, tapetach oraz dywanach. Wszystko tworzy energiczną całość.  
Tego typu wzory spotykamy również na frontach meblli (szafki, komody, szafy). Wciąż jeszcze welur konkuruje lub łączy 
się z mięsistymi tkaninami, dodając wypoczynkom więcej komfortu .

Lata 60 dyktują aktualną we wnętrzach modę. Królują opływowe organiczne  formy, lekkie optycznie meble wypo-
czynkowe,  które powoli przeradzają się w puchate meble modułowe. Fotele są trochę przeskalowane, ich oparcia 
w wersji XXL pojawiają się w wielu kolekcjach. Wszechobecne okrągłe, opływowe pufy i stoliki kawowe występujące 
w wielu kształtach, rozmiarach i materiałach ustawione obok siebie tworzą wyjątkowe kompozycje. W salonach na dobre 
rozgaszczają się proste meble drewniane oraz gięte.

 

MOSIĄDZ, satynowe ZŁOTO przeważa nad srebrem i chromem. Złote elementy mebli, lamp czy dodatków wprowadzają 
nutę luksusu i elegancji.  Złoto idealnie łączy się z modnym marmurem, welurem, drewnem, jest obowiązkowym do-
datkiem eleganckiego wnętrza.

Musz wspomnieć o modnym LASTRYKO którego obecność mówi o poziomie światowego designu. Jednak niekonie-
cznie Lastryko jest przez wszystkich lubiane. Ale jego metamorfozy mogą nas pozytywnie zadziwić!

Jest jeszcze jeden ważny element, którego nie mogę pominąć. Jest to LUSTRO we wnętrzu. Generalnie nic nowego, 
lustra zawsze były. Jednak obecne trendy pokazują nowe możliwości  co do formy , kształtu, czy zastosowania. Zabawa 
z lustrem trwa, zmieniają się również jego kolory, są lustra barwione czy cieniowane.

Pomimo, że już o nim pisałam wspomnę jeszcze o wszechobecnym materiale jakim jest MARMUR. Można połączyć 
go ze wszystkim : szkłem, płytą MDF, drewnem, lustrem . To piękny szlachetny kamień, który dumnie króluje we wnę-
trzach i jeszcze długo w nich pozostanie.
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Targi w Mediolanie zaskakują  za każdym razem i można wciąż wracać  
po dawkę światowego Designu.  

Inspirujące doświadczenia z Mediolanu  sprawiają, że projektowanie 
jest oceanem możliwości.
Dla mnie każde wnętrze jest oddzielną historią , którą z przyjemnością 
opowiem.

Małgorzata Świderska - projektant wnętrz
GOYA ART – „wnętrza które inspirują”
Projektowanie wnętrz mieszkalnych i publicznych.
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Spieki kwarcowe Laminam 
coraz częściej goszczą w wielu realizacjach, wszyst-
ko dzięki ich szerokiemu zastosowaniu, naturalności i 
ciekawej, różnorodnej kolorystyce.  Spieki ze wzglę-
du na różne grubości mogą być wykorzystywane na 
różnych etapach inwestycji. 

Najcieńsze spieki które mają 3 mm grubości ze 
względu na swoja niska masę 8 kg/m2 i duży format 

Spieki w grubości 5mm świetnie nadają się na pod-
łogi. Duży format zapewnia minimalne ilości po-
łączeń a mnogość kolorów pozwala dobrać płyty 
do każdego wnętrza zarówno łazienki, salonu jak 

Płyta o grubości 12 mm i 20 mm w formacie 
XL jest przeznaczona na blaty kuchenne. Bla-
ty wykonane z spieków kwarcowych charakte-
ryzują się miedzy innymi dużą odpornością na 
zarysowania, bogatą gamą kolorystyczną i odpo-
rnością na plamienie co daje im pewna przewagę 
nad blatami z kamienia naturalnego które wyma-
gają impregnacji aby nie doszło do przebarwień. 

i kuchni. Spieki w grubości 5 mm oprócz standardowego roz-
miaru 1000mm x 3000mm występują także w formacie XL 
czyli rozmiarze 1620 mm x 3240 mm. Tak duże płyty świe-
tnie prezentują się zarówno na podłodze jak i na ścianie.

Spieki kwarcowe do tych wszystkich zastosowań można 
zobaczyć w Gali na stoisku Eksperci Laminam. 
Duży ekspozytor z 56 płytami pozwala dostrzec zalety spieków 
kwarcowych w pełnym formacie 1000 mm x 3000 mm

Do zobaczenia

1000 mm x 3000 mm sprawdzają się bardzo dobrze 
jako okładziny ścian i kominków. 
Łatwość obróbki sprawia że można je wykorzystać 
zarówno w kuchni, salonie, łazience jak i na koryta-
rzach razem z ukrytymi drzwiami uzyskując efekt cią-
głości ściany. 
Kolejnym zastosowaniem spieków Laminam w gru-
bości 3 mm są elewacje budynków zarówno do-
mów jednorodzinnych jak i biurowców miedzy innymi 
w Lublinie

Galeria GALA, II piętro
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Po meczącym dniu najczęściej od razu wracamy do 
domu - miejsca spokoju i relaksu. Sypialnia jest takim 
miejscem, które wpływa na nasza kondycję psychiczną 
i fizyczną. To taki nasz mały i własny zakątek spokoju, 
wyciszenia i regeneracji. Miejsce ucieczki od proble-
mów i zmartwień.

Sypialnia ma zagwarantować nieodzowny spokój w cza-
sie snu, dlatego powinna być wymarzona! 
Aby wypoczywało nam się lepiej, należy urządzić wnę-
trze tak, aby pasowało do naszej osobowości. W sypialni 
potrzebna jest harmonia, tylko ona pozwala na właściwy 
wypoczynek. Delikatny beż, odcienie szarości lub przy-
dymiona biel na ścianach, uspokaja i przynosi ukojenie 
zmęczonym oczom. 

Wymarzona sypialnia jest w stylu Eko ponieważ kojarzy 
się z naturą z jej walorami. Króluje w niej minimalizm, 
który sprzyja wyciszeniu, zbyt duża ilość dodatków tylko 
rozprasza. Światło w wymarzonej sypialni jest wyraziste 
w ciągu dnia, bo nie ma nic piękniejszego od budze-
nia się w promieniach słońca z widokiem napierającym 
dech w piersiach. Wieczorem nastroju dodadzą świece 
i przydymione światło z nastrojowej lampy, które stwo-
rzy magiczną aurę wypoczynku i relaksu po ciężkim 
dniu. 

Podłogi robione są z naturalnych twardych desek, ale 
miękkości dla zmęczonych stóp nada wygodny i mię-
kki niczym niebiański puch dywan. Sypialnia to przede 
wszystkim wygodne łózko i materac na którym powin-
niśmy się czuć jakby, nasze ciało pozbywało się zie-
mskiego ciężaru, a wszystkie mięśnie błogo się relak-
sują. 

Meble w wymarzonej sypialni są harmonijnie usta-
wione, tak żeby aby zapewniały swobodne poruszanie 
a żaden element nie zaburzył przestrzeni. 
Garderoba jest pojemna i dobrze oświetlona, toaletka
- prawdziwa przyjaciółka każdej kobiety, która jest 
świadkiem codziennych makijażowych przemian, jest 
delikatna i drewniana, ale jej szuflady kryją kosmetyczne 
tajemnice. Szafki nocne mają pojemne szuflady, w któ-
rych schowane są niezbędniki dla dobrego snu, sprytnie 
schowane aby nie zaburzać harmonii i estetyki wnętrza. 

Niezbędnym elementem scalającym całe wymarzone 
wnętrze tworzą dodatki, to one robią wrażenie dopełnia, 
nadają stylu i pokazują nasz charakter. Poduszki, ładna 
pościel, świece, ciepły koc, zasłony, pachnące kwiaty, 
zdjęcia w pięknych ramach sprawiają, że wnętrze sta-
je się „nasze”. Sypialnia to magiczne miejsce, to w niej 
zaczynamy i kończymy dzień, dlatego warto żeby była 
wymarzona.   

Mój prywatny azyl- wymarzona sypialnia
„Życie zabierze Cię w ciekawe miejsca, 
miłość zaprowadzi cię do domu”

Galeria GALA, II piętro
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Okres dojrzewania to jeden z najważniejszych w życiu 
każdego dziecka. Jest to czas zarówno doświadczeń po-
zytywnych, jak i tych negatywnych. Niezależnie od tego, 
jakie zdarzenia mają miejsce w życiu ‚młodego czło-
wieka’, warto stworzyć mu miejsce, do którego może 
uciec, w którym może się zaszyć i pobyć samemu ze 
swoimi myślami. Rolą rodziców jest z pewnością zapew-
nienie wsparcia, a co za tym idzie – zorganizowanie prze-

Strefą nauki możemy umownie nazwać tę część poko-
ju, w której dziecko potrzebować będzie skupienia i któ-
rej warunki pozwolą kreatywności wskoczyć na wyższy 
bieg. Myśląc o tym, nie powinniśmy zamykać się na je-
den konkretny kierunek, gdyż większości z nas do gło-
wy przychodzi jedno – usunięcie wszelkich możliwych 
rozproszeń. Najskuteczniejszą metodą jest nauka przez 
określony czas z zapewnieniem sobie krótkich przerw 
na‚ odprężenie’.

Strefa komfortu jest niczym innym, jak miejscem, gdzie 
dziecko znajduje czas na spełnianie swoich zaintereso-
wań, analizowanie myśli czy zupełny relaks po męczą-
cym dniu w szkole. Strefa snu natomiast, jak łatwo się 
domyślić, to nic innego, jak tylko miejsce, w którym do-
brze jest pogrążyć się w głębokim i niczym nie zmąco-
nym śnie.
Obie te strefy pozostają ze sobą w ścisłym związku, nie 
możemy ich jednak identyfikować jako jedności. O ile 
symbolem strefy snu możemy mianować łóżko, o tyle 
strefa relaksu niesie za sobą dużo więcej rozwiązań. Przy 
jej tworzeniu kierować się musimy przede wszystkim za-
interesowaniami dziecka oraz tym, w jaki sposób lubi ono 
spędzać czas. Dla jednych będzie to czytanie książek, 
dla innych granie w gry komputerowe czy na konsoli, dla 

strzeni,w której ich pociechy będą czuć się bezpiecznie 
i komfortowo. Nowoczesny pokój dla nastolatków 
to nie tylko kolory, tapety, wszelkiego rodzaju dodat-
ki czy zdobienia – to także zachowanie równowagi po-
między poszczególnymi strefami pokoju, z jednocze-
snym połączeniem ich w całość, tworzącą miejsce wy-
jątkowe i wielozadaniowe.

Miejsce, w którym pracują nastolatkowie powinno być 
właściwie oświetlone, stąd też najlepszym  do umie-
szczenia biurka staje się sąsiedztwo okna. Naturalne 
światło znacznie lepiej wpływa na twórczość, niż świa-
tło sztuczne, odciążając oczy i korzystnie oddziałując na 
wzrok. Jednocześnie otwiera się możliwość  złapania 
‚oddechu’ w czasie przerwy, obserwując otaczającą nas 
przestrzeń zewnętrzną.

jeszcze innych sklejanie modeli czy rozwijanie gry na in-
strumentach. Istotne jest stworzenie takich warunków, 
które w sposób pełny pozwolą oddać się pasjom. Dobrze 
jest zatem odpowiednio skonfigurować ustawienie mebli 
tak, aby zapewnić wygodę użytkowania przestrzeni, jak 
 niewidzialną linią delikatnie odseparować strefy: kom-
fortu i snu, od tej, w której dziecko pochłonięte jest pracą.

Ważny jest tu także swobodny i szybki dostęp do ma-
teriałów szkolnych, warto zatem zadbać o wygospoda-
rowanie odpowiedniej ilości miejsca na regał czy półkę. 
Dobrze jest umieścić je w takiej odległości, aby zmusza-
ły do małej gimnastyki, powodując konieczność choćby 
wstania i rozprostowania kości.

Strefa nauki

Strefa komfortu (relaksu) 

Nowoczesny pokój dla nastolatków
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Ile osób, tyle gustów, co sprawia, że pozornie proste 
zadanie w postaci doboru farb czy tapet przeradza się 
‚mission impossible’. Do każdej ze stref dobrze jest do-
bierać kolory, które w różny sposób wspomagają dzia-
łanie mózgu i wpływają na odpowiednie samopoczucie.
Na ścianach, w pobliżu których konieczne jest skupie-
nie, znalezienie inspiracji i pobudzenie kreatywności, nie 
powinniśmy stosować kolorów rażących czy zbyt moc-
no przyciągających uwagę. Najlepszym wyborem oka-
zać się tutaj mogą odcienie niebieskiego. Udowodniony 
naukowo został fakt, że kolor ten poprawia w stopniu 
znacznym koncentrację i przyswajanie wiedzy. Sprawdzi 
się także barwa żółta, niezbyt intensywna, która poprawia 
rozjaśnia myślenie i pozytywnie oddziałuje na pamięć.

Strefa komfortu to, z kolei, miejsce, w którym możemy 
puścić wodze fantazji. Niejako uniwersalnym i jedno-
cześnie bardzo aktualnym kolorem jest szarość. Po-
zwala oderwać się od otoczenia, tworząc rodzaj bariery 
ochronnej.

W zależności o wybranej kolekcji mebli, dobrze jest 
utrzymać w niej tematykę otoczenia.  Wybierając kolek-
cję podróżniczą, np. Travel, pomyślmy o mapie jako fo-
totapecie, na której znaleźć mogą się zdjęcia z odbytych 
do tej pory podróży. Kolekcje piłkarskie czy sportowe, 
to jednoczesne zaopatrzenie się w farby nawiązujące do 
barw ulubionego klubu, fototapet z herbami czy plaka-
tów ze sportowcami.

Warto także wyznaczyć choćby część ściany, którą na-
zwiemy ścianą inspiracji, myśli czy ścianą zadań. Służyć 
ona będzie przelewaniu myśli czy organizowaniu dnia. 
Znakomicie sprawdzi się tu farba tablicowa oraz pisaki 
kredowe. Alternatywą dla nich może także stać się tabli-
ca korkowa.
Pamiętajmy o doborze właściwego rodzaju oświetlenia. 
Mała lampka na stoliku czy podłogowa lampa z żarówką 
o ciepłej barwie w jednym z kątów z pewnością uprzy-
jemni niejeden wieczór. Oświetlenie sufitowe o barwie 
neutralnej natomiast ‚uaktywni’ dziecko w przypadku ko-
nieczności skupienia czy doświetlenia elementów tego 
wymagających.

Pokój, a zatem mały, prywatny świat każdego nastolatka, 
w którym znajduje on czas zarówno na naukę, doskona-
lenie umiejętności, rozwijanie pasji, jak i całkowity relaks, 
jest niezwykle ważnym punktem w jego życiu. Warto za-
dbać o to, aby mógł on spełnić nie jedną czy dwie funk-
cje, ale pomógł przenieść się w inny wymiar, gdzie czas 
płynie zupełnie inaczej, a otaczająca przestrzeń jest dla 
dziecka tym, co pozwoli mu odnaleźć to, czego będzie 
potrzebowało na każdym etapie swojego dnia.

Farby, tapety, dodatki + strefa snu

Galeria GALA, I piętro
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Jak zadbać o czystość tapicerowanych mebli i sypialnianych materacy?

TKANINY MAGIC HOME I FARGOTEX

HIGIENA MATERACA, CZYLI KILKA SŁÓW O NAKŁADKACH I OCHRANIACZACH

Plamy, plamki, plamiska - czyli coś, czego bardzo nie lu-
bimy, zwłaszcza, kiedy tłusty sos lub poranna kawa lą-
duje na nowym łóżku lub materacu? Chociaż środków 
czyszczących rozmaitego przeznaczenia nie brakuje na 
sklepowych półkach, z nimi również trzeba się ostrożnie 
obchodzić, aby nie zrobić większej szkody. Na szczęście 
obecnie na rynku oferowane obicia tapicerowane są co-
raz wyższej jakości i plamy nie stanowią aż takiego pro-
blemu, zwłaszcza kiedy wybierzemy tkaniny hydrofobo-
we. 

Czym się wyróżniają i dlaczego warto w nie inwestować? 
Otóż tego typu obicia klasyfikowane są jako łatwo czysz-
czące, ponieważ nie wchłaniają płynów. Dzieje się tak 
za sprawą specjalnej struktury Easy Life, która zapobiega 
wsiąkaniu substancji w materiał. Rozlane płyny tj. kawa 
czy wino wystarczy delikatnie odsączyć ręcznikiem pa-
pierowym bez zbędnego wcierania i mocnego tarcia. 
Odtąd plamy z długopisu można usunąć za pomocą 
szkolnej gumki. 

Sporą popularnością cieszą się obicia z linii Magic Home, 
które oprócz hydrofobości są odporne na ścieranie. 
Są to m.in. Astoria, Cameleon, Glam Velvet, Mont Blanc, 
Porto oraz Stone. Wymienione materiały należy czyścić 
zgodnie z instrukcją producenta. Nie zaleca się używa-
nia szczotek i środków chemicznych. Lepszym  rozwią-
zaniem są miękkie gąbki lub ściereczki z microfibry. Nie 
bez znaczenia jest też czas, w którym usuwamy plamy. 
Najlepiej robić to bezpośrednio po zdarzeniu. 

Ponieważ materac, na którym śpimy również wymaga 
regularnej pielęgnacji, podpowiemy, jak sobie radzić 
z utrzymaniem jego walorów higienicznych. Większość  
pokrowców, w których znajduje się wkład materaca 
przeznaczonych jest do prania w pralce. Niektóre nawet 
w 60 stopniach Celsjusza, dzięki temu możemy regular-
nie je odświeżać. Chociaż pokrowce stanowią pewnego 

Problemu nie będą stanowić tez ketchup, majonez czy  
tłuste sosy, które najpierw należy usunąć przy pomo-
cy łyżeczki, a pozostałość delikatnie przetrzeć ściereczką 
z microfibry nasączonej wodą lub w przypadku intensyw-
nych plam, nie zaszkodzi szare mydło. Suche zabrudzenia 
tj. piasek czy kurz należy usunąć tradycyjnym odkurzaczem. 

Do tkanin hydrofobowych należy również popularny Fargo-
tex. Są to m.in. Milton, Novel, Aruba, Aspen oraz Soft Touch. 
Materiały hydrofobowe są bezpieczne dla środowiska i wol-
ne od wszelkich szkodliwych substancji. Ponadto wyróżniają 
się wysokimi walorami estetycznymi. Bogata gama kolorów 
umożliwia dobór tkaniny do planowanej aranżacji i osobi-
stych preferencji.

rodzaju barierę ochronną przed wnikaniem wilgoci do wnę-
trza wkładu materaca, warto zainwestować w specjalne na-
kładki ochronne, które stanowią dodatkowe zabezpieczenie. 
Wówczas problemu nie będą stanowić rozlane płyny czy in-
nego rodzaju uciążliwe plamy. Tego typu nakładki są szcze-
gólnie polecane rodzinom z małymi dziećmi lub osobom, 
które trzymają w mieszkaniu zwierzęta. 

Na rynku można znaleźć klasyczne ochraniacze ba-
wełniane np. marki Janpol lub wersje wodoodporne 
z powłoką PCV, które posiadają właściwości bakteriobój-
cze. Nakładki mocowane są za pomocą gumek i można 
je prać nawet w 60 stopniach Celsjusza. Ochraniacze 
na materac znajdują się również w ofercie Hildinga. Tu-
taj na uwagę zasługuje nakładka moltonowa wykonana 
ze 100% bawełny, dzięki temu bardzo dobrze wchłania 
wilgoć. Druga wersja – jednostronnie laminowana jest 
wodoszczelna, ale mimo zastosowanej powłoki nie traci 
na przewiewności. Nakładki można prać nawet do 95 
stopni Celsjusza. 
Zdecydowanie najlepszym wyborem będzie ochraniacz 
na materac Tempur-Fit, czyli ochraniacz i prześcieradło 
2 w 1. Dzięki unikalnym właściwościom ochraniacz na 
materac jest w 100% wodoodporny, ale też paraprze-
puszczalny dzięki temu, iż jest wykonany z zaawansowa-
nych, celulozowych włókien TENCEL.

Chociaż utrzymanie porządku w naszych czterech kątach 
wymaga od nas sporego wysiłku, innowacyjne rozwiązania 
stanowią spore ułatwienie i dzięki temu pozwalają nam za-
oszczędzić cenny czas i pieniądze.
 
Zapraszamy do salonu Pan Materac, gdzie nasi dorad-
cy pomogą wybrać wygodny i zdrowy materac, łatwe 
w utrzymaniu czystości łózko oraz akcesoria do Państwa 
wymarzonej sypialni.

Galeria GALA, II piętro




