PRAKTYCZNE PORADY OPRACOWANE PRZEZ PROJEKTANTÓW

Urządzam swój
dom
mieszkanie
P O R A D N I K: CO TRZEBA WZIĄĆ POD UWAGĘ
URZĄDZAJĄC W N Ę T R Z E, BY ODPOWIADAŁO NA
REALNE POTRZEBY, A NIE HOŁDOWAŁO CHWILOWYM
TRENDOM
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NIE O STYLACH, NIE O
TRENDACH
Zanim spuchnie Wam głowa od wybierania
stylu, w jakim chcecie urządzić
mieszkanie, materiałów wykończeniowych,
mebli i dodatków, warto odpowiedzieć
sobie na zestaw pytań, który dla Was
przygotowaliśmy. Ten zwięzły poradnik,
kierujemy zarówno do osób, które
zdecydują się na urządzenie mieszkania
na własną rękę, jak i do tych, które
planują współpracę z architektem wnętrz.

Poradnik, który dla Ciebie
przygotowaliśmy zawiera zestaw
kluczowych, tak podstawowych, że czasem
niepoddawanych refleksji, zasad i
rozwiązań, które warto znać. Jeśli
odpowiesz sobie na zawarte w poradniku
pytania łatwiej będzie Ci dokonywać
wyborów. A to jest pewne — przed Tobą
wiele decyzji do podjęcia. Dzięki zdobytej
wiedzy zaoszczędzisz czas, będziesz w
sposób precyzyjny formułować myśli i
uzasadniać, dlaczego właśnie to
rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze.
Efektem, czego wykreujesz wygodną
przestrzeń do życia, skrojoną na miarę
potrzeb. A i nerwów uda się trochę
zaoszczędzić.

PIĘKNO UŻYTECZNOŚĆ
TRWAŁOŚĆ

//
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METODA
Zestaw pytań i porad aranżacyjnych
opracowaliśmy w oparciu o przeszło
dwudziestoletnie doświadczenie w projektowaniu
wnętrz w połączeniu z metodą design thinking.

Design thinking to metoda opracowana na Uniwersytecie
Stanforda w Stanach Zjednoczonych. To sposób generowania
rozwiązań odpowiadających na faktyczny problem. Co
najważniejsze design thinking stawia w centrum użytkownika i
jego potrzeby. Urządzając dom lub mieszkanie warto mieć na
uwadze to, że kreujesz nie tylko fizyczną, materialną
przestrzeń, lecz przede wszystkim ramy dla codziennego życia.
Warto spróbować wyjść w myśleniu o wnętrzu poza formy i
style, a kierować się ku doświadczeniu, czynnościom,
nawykom i praktykom. Jeśli przemyślisz przestrzeń tak, by jak
najlepiej odpowiadała na Twoje potrzeby, zachowania i nawyki
z pewnością będziesz żył wygodniej.
WYGODNIE I PIĘKNIE
Nie chcesz zrezygnować z piękna i stylowego wnętrza? Nie
musisz. Gdy przejdziesz wszystkie etapy, które opracowaliśmy,
odpowiadając na postawione pytania, będzie Ci łatwiej
dokonywać wyborów estetycznych. Zrozumiesz, który styl
przemawia do Ciebie najbardziej, jakie wnętrze pasuje do
Ciebie i rytmu Twojego życia. Stanie się tak, nie tylko dlatego,
że jest on modny lub promowany w magazynach
wnętrzarskich. Zrozumiesz, czego chcesz i na czym zależy Ci
najbardziej.

Gotowa? Gotowy? To zaczynamy!

PORADNIK
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WYBIERZ
KOLORY I MATERIAŁY

Jakie są Twoje ulubione kolory? Nie
odpowiadaj od razu. Otwórz szafę, zobacz
jakich ubrań masz najwięcej? W jakim
kolorze? Pomyśl o miejscach, które dają Ci
energię? Gdzie się dobrze czujesz? Może to
ulubiona kawiarnia? Fragment parku? A
może miejsce, którego już nie ma? Na
przykład kuchnia Twojej babci? Co
sprawiało, że czułaś/ czułeś się tam dobrze?
Może chcesz jakieś wspomnienie tej
przestrzeni: jej zapach, kolor, czy
zastosowany materiał przenieść do własnego
domu?
Zastanów się chwilę. Zatrzymaj. Wpisz tu
swoje ulubione
kolory........................................
KOLORY I EMOCJE
Zieleń uspokaja, czerwień pobudza i
aktywizuje, czerń przygnębia – takie są
najprostsze korelacje barw z emocjami.
Warto je znać, by wyważyć kolorystycznie
wnętrze domu. Generalna zasada brzmi:
mocne, intensywne kolory dobrze sprawdzają
się w dodatkach, stonowane barwy budują
tło.
MATERIAŁY
Na czym najczęściej zatrzymuje się Twój
wzrok? Lubisz wygląd i strukturę
naturalnego drewna, drobne mozaiki,
stonowane kolory, charakterystyczny wzór z
cegły, monolityczny beton, rośliny? Zapisz
odpowiedzi na pytania.
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MIESZKANIE SKROJONE NA
MIARĘ POTRZEB

SPOSOBY I STYLE
ZAMIESZKIWANIA
OKREŚL SWÓJ STYL ŻYCIA, TEMPERAMENT I
SWOJE POTRZEBY
Co robisz w domu? Ile czasu w nim spędzasz? To z
pozoru trywialne pytanie, bo wszyscy robią to samo.
Jak się okazuje niekoniecznie...
Dla kogo tworzę dom lub dla kogo urządzam
mieszkanie?
Ile osób będzie w nim mieszkać?
Jakie są moje potrzeby? Co najczęściej robię w
domu? Jakie są potrzeby moich bliskich?
Jak do tej pory używałem/używałam przestrzeni
mieszkalnej?
W którym pomieszczeniu spędzam najwięcej
czasu?
Ile czasu w ciągu tygodnia spędzam w domu?
Czy żyję w biegu? Może w domu bywam dość
rzadko, w zasadzie to głównie w nim śpię. Dużo
pracuję, wieczorami wychodzę, a weekendy
spędzam czas poza domem? Często zdarza mi
się jeść na mieście lub w pośpiechu
przygotowywać posiłek z tego, co akurat
znajduje się w lodówce?
A może jestem domatorem? Dużą część
wolnego czasu spędzam w domu. Uwielbiam
gotować/dla siebie/ dla rodziny/ dla przyjaciół/
często zapraszam gości. Co robię w domu, gdy
w nim przebywam: czytam książki/ oglądam
filmy i telewizję/ pracuję zawodowo z domu —
jestem freelancerem?
Ile czasu w tygodniu zajmowało mi sprzątanie?
Co mnie odpręża?
Co mnie denerwuje? Na co nie chcę tracić
czasu?
Co daje mi energię?

WNETRZA.SHOP
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WNĘTRZE SKROJONE NA
MIARĘ POTRZEB

WYZNACZ SERCE DOMU
Wszystkie imprezy przenoszą się do kuchni
Serce domu to przestrzeń, w której
spędzamy najwięcej czasu. To miejsce,
gdzie gromadzą się domownicy lub po
prostu strefa, w której odpoczywamy.
Jeśli podejść do sprawy czysto
statystycznie to miejscem, w którym
spędzamy najwięcej czasu jest sypialnia.
Przy wstępnym założeniu, że śpimy 8
godzin i pracujemy poza domem. Ale nie
do końca o to, chodzi. Pytanie dotyczy
bardziej tego, w jakim pomieszczeniu w
domu spędzamy czas po przebudzeniu.
Do jakich funkcji ta przestrzeń powinna
być przystosowana, czego nie może w
niej zabraknąć? Gdy mieszkamy sami, to
serce domu łatwiej wyznaczyć w oparciu
o potrzeby i priorytety jednej osoby.
Nawet, gdy domowników jest więcej,
warto zastanowić się nad przestrzenią
ważną dla wszystkich, poszukać punktów
wspólnych. A jeśli to możliwe zadbać o
potrzeby każdego z osobna. Nie
polecamy raczej zakładać z góry, co jest
najlepsze dla naszych bliskich. Przed
budową domu czy remontem mieszkania
warto usiąść i porozmawiać, jakie
miejsce do życia chcemy stworzyć, czego
brakuje nam w dotychczasowym wnętrzu,
na jakie udogodnienia możemy sobie
pozwolić, a z jakich rozwiązań należy
zrezygnować.
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SERCE DOMU
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SERCE DOMU
PRZYKŁADY
Sercem domu dla mola książkowego może
być kącik czytelniczy na przykład w
formie fotela do czytania z podnóżkiem.
Dla osoby, która uwielbia oglądać filmy
lub spędza czas przed telewizorem
będzie to wygodna kanapa. Dla rodziny
może to być duży stół, przy którym
siadają wszyscy, po to by: zjeść wspólny
posiłek, odrobić lekcje, porysować,
przyjąć gości. Są tacy, dla których łóżko
jest najważniejszym meblem w domu. I
nie chodzi tylko o śpiochów, ale o tych,
którym najwygodniej czytać, jeść,
załatwiać sprawy właśnie z tego miejsca.
Z łóżka można zarządzać krajem, jak to
robił Winston Churchill. Pamiętacie
nominowany do Oskara film „Czas
mroku”? Z kolei dla osób, które
uwielbiają gotować sercem domu stanie
się zapewne kuchnia. Tak się składa, że
to przestrzeń, w której nie tylko
przyrządzamy jedzenie. Czasem w sposób
naturalny kuchnia potrafi szybko
przeistoczyć się w miejsce spotkań –
serce domu. To tu przyjmuje się gości, to
stąd obserwuje się dzieci bawiące się w
pokoju dziennym ( w tym wypadku
świetnie sprawdza się kuchnia otwarta
na salon – o zaletach i wadach tego
rozwiązania przeczytacie poniżej), to tu
czyta się gazetę, czy piję poranną kawę.
O tym, że najlepsze imprezy kończą się
w kuchni przekonałeś się/ przekonałaś
się pewnie nie raz.
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ĆWICZENIE - WYBIERZ
SERCE DOMU

Obserwuj przez tydzień siebie i swoją rodzinę.
Zwróć uwagę na to:
w jakim pomieszczeniu najczęściej spędzasz/
spędzacie czas?
co Ci się w nim podoba?
co Cię tu przyciąga?
a może jest coś, co jest bardzo irytujące,
wymaga zmiany, negatywnie wpływa na
nastrój?
Notuj codziennie wieczorem swoje obserwacje
dotyczące własnych odczuć i/lub zachowań
domowników. Po tygodniu przeczytasz notatki, a
rozwiązanie nasunie się samo, a jeśli nie to
podzielisz się swoimi obserwacjami z architektem
wnętrz. Z taką bazą wiedzy o wiele prościej
będzie zaprojektować rozwiązanie skrojone na
miarę potrzeb. Proponujemy Ci przeprowadzanie
małego projektu badawczego prowadzonego w
przestrzeni własnego domu.
Serce domu

– gdy, już wiesz, czym ono jest i jakie funkcje ma
spełniać, łatwiej będzie przystąpić do aranżacji.
Generalna zasada brzmi: To najważniejsze
miejsce w domu, poświęć mu najwięcej uwagi.
Niech tu znajdą się najładniejsze meble,
najlepsze materiały i starannie dobrane dodatki.
To, co w praktyce oznaczają przymiotniki
najładniejsze, najlepsze i starannie dobrane
określisz sam zgodnie z własnymi upodobaniami
albo we współpracy z projektantem wnętrz.

WNETRZA.SHOP

10

//

PORADNIK

KOPALNIA INSPIRACJI,
CZYLI WIEM, CZEGO CHCĘ...

Zdarza się, że wiesz jak urządzić przestrzeń pod względem
wygody i funkcji, ale nie bardzo wiesz, jak nadać jej pożądany
wygląd. Pomoc architekta wnętrz wiele ułatwia, ale może się
okazać, że Twoje oczekiwania zostaną mylnie zinterpretowane.
Projektant będzie przygotowywał kolejne wersje wizualizacji, a
Ty będziesz czuł/czuła, że to nie to. W przypadku, gdy aranżujesz
dom lub mieszkanie samodzielnie, a nawet gdy powierzasz je
architektowi, warto zgromadzić kilka poglądowych zdjęć wnętrz
będących w Twoim guście. Pokaż je podczas pierwszego spotkania
z projektantem. To na pewno ułatwi znalezienie porozumienia i
skieruje rozmowę na konkretne rozwiązania.

SOCIAL MEDIA REPORT
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Jak w prosty i szybki sposób zrobić własną tablicę inspiracji?
Wystarczy do tego konto na Pintereście. Pinterest to nic innego, jak
wirtualna tablica, do której ludzie na całym świecie przypinają
zdjęcia, inspiracje i rozwiązania. W ramach własnego profilu można
tworzyć tablice prywatne (widoczne tylko dla Ciebie lub osób, którym
je udostępnisz), a także publiczne, widoczne dla wszystkich.
Pinterestem możemy posługiwać się jako wyszukiwarką – wystarczy w
górnym polu wpisać wybraną frazę, na przykład: skandynawskie
wnętrze, nowoczesne meble, dekoracyjne lampy. Polecamy także
wpisywanie wyrażeń w języku angielskim lub każdym innym, który
znasz. Wówczas pojawi się inny, często szerszy zbiór wyników. Te,
które Ci się spodobają przypnij do swojej tablicy o nazwie
dom/mieszkanie/remont. Inspiracje możemy gromadzić nie tylko w
ramach serwisu Pinterest. Dzięki darmowej wtyczce do przeglądarki
internetowej możemy przypinać na swoją tablicę zdjęcia z dowolnych
stron, które odwiedzamy: blogów wnętrzarskich, sklepów
internetowych, serwisów takich jak Homebook, Homify czy stron
kolorowych magazynów.
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NA SKRÓTY
LINKI DO STRON PEŁNYCH WNĘTRZARSKICH
INSPIRACJI

http://learningfromhollywood.pl
https://www.homify.pl/
https://www.whitemad.pl
https://www.makehomeeasier.pl/
http://www.wnetrznosci.com/
https://www.piatypokoj.pl/
https://www.wnetrzazewnetrza.pl/
https://www.conchitahome.pl/
http://czterykaty.pl/czterykaty/0,0.html
https://www.homebook.pl/
http://www.bryla.pl/bryla/0,0.html

Najwyższy czas zastanowić się głębiej nad urządzaniem poszczególnych
pomieszczeń w domu. Zacznijmy od kuchni.
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URZĄDZAMY KUCHNIĘ

CZĘŚĆ I
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CZĘŚĆ I

KUCHNIA

PODSTAWOWE PYTANIA, KTÓRE TRZEBA SOBIE ZADAĆ ZANIM PRZYSTĄPISZ
DO PROJEKTOWANIA KUCHNI:

Czy lubisz gotować? Może należysz do tych osób, które próbują
różnych przepisów, a w okresie letnim przygotowują przetwory?
Gdzie zazwyczaj jesz? Czy posiłki jesz na mieście czy
przygotowujesz je w domu? W kuchni jesz zazwyczaj śniadanie,
a i to zdarza się nie zawsze? Czy w Twoim domu jest tradycja
wspólnego spożywania posiłków, czy każdy je osobno o różnych
porach?
Kto w domu gotuje najczęściej? Ta osoba powinna mieć
największy wpływ na to, jak urządzić to pomieszczenie.
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PYTAŃ CIĄG DALSZY...

Jak często przyjmujesz gości? Czy urządzasz przyjęcia i święta we
własnym domu? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to nie zapomnij o dużym
stole. W zależności od wielkości przestrzeni, którą dysponujesz
możesz postawić na przestronną jadalnię, rozkładany stół w salonie
(w przypadku mniejszego metrażu), wyższy bar oddzielający strefę
kuchni od pokoju dziennego (to atrakcyjna przestrzeń na przyjęcia i
uzupełnienie dla dużego stołu jadalnego). Przy barze można zjeść
rano śniadanie, napić się kawy. A jeśli należysz do osób, które żyją
w biegu, a w domu gotują rzadko, to warto pomyśleć o kąciku
śniadaniowym w formie choćby niewielkiego stolika i dwóch krzeseł
w kuchni.
Jak często robisz zakupy spożywcze i w jakich ilościach? Czy masz
sklepy pod domem, a zakupy robisz dość często i na bieżąco? Czy
raczej wybierasz się raz na jakiś czas na pobliski rynek, do
supermarketu, by zrobić zapasy na dłużej? W okolicznych sklepach
bywasz rzadko, w zasadzie tylko wtedy, gdy czegoś Ci zabraknie.
Odpowiedzi na te pytania mają znaczenie na przykład przy decyzji o
wielkości lodówki. W wypadku dużej odległości między domem a
sklepem spożywczym lub zwyczajem robienia dużych zakupów na
zapas warto rozważyć wydzielenie osobnej spiżarni. Takie
rozwiązanie ułatwi utrzymanie porządku.
Ile czasu w ciągu dnia spędzasz w kuchni? Co zwykle robisz?
Gotujesz? Rozmawiasz? Pracujesz?
Zapisz odpowiedzi na pytania i wracaj do nich za każdym razem, gdy
staniesz przed wyborem jednego z kuchennych rozwiązań.
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KUCHNIA

PORADA
MINIMALNE WYMIARY KUCHNI / WNĘKI KUCHENNEJ
Kupując mieszkanie lub projektując dom warto
zwrócić uwagę na wymiary kuchni, jeśli nie będą
mniejsze niż minimalne powierzchnie określone
poniżej, to z pewnością o wiele łatwiej urządzisz
pomieszczenie tak, by było wygodne i
ergonomiczne:
minimalna powierzchnia wnęki kuchennej
powinna wynosić 5-6 m2
minimalna powierzchnia wyodrębnionej kuchni –
8-10 m2
minimalna powierzchnia kuchni z kącikiem
jadalnym – 12-14 m2

KUCHENNE DYLEMATY
Jednym z dylematów, który pojawia się w trakcie urządzania
kuchni jest to, czy otworzyć ją na salon, czy też wydzielić
jako odrębne pomieszczenie. Każde z rozwiązań ma swoje
plusy i minusy, które w zwięzłej formie przedstawiamy w
tabeli poniżej.

KUCHNIA OTWARTA NA SALON
ZALETY

WADY

optyczne powiększenie

łatwiejsze

przestrzeni ⸺ dzięki

rozprzestrzenianie się

otwarciu mieszkanie wydaje

kuchennych zapachów także

się bardziej przestronne

w strefie salonu

wspólne spędzanie czasu ⸺ gdy

widoczność bałaganu ⸺

odwiedzą Cię przyjaciele nie

to, co dzieje się w kuchni

zostawisz ich samych wychodząc

jest widoczne jak na

do kuchni.

Przygotowując

dłoni z pokoju dziennego.

posiłek będziesz miał/miała

Kuchnia otwarta na salon

swoje dzieci na oku

wymaga większej dbałości
o porządek

większe możliwości aranżacyjne ⸺

hałas – kuchenne odgłosy

np. aranżacja z użyciem wyspy

są bardziej słyszalne niż

kuchennej, baru, kącika

w przypadku kuchni

śniadaniowego itp.

zamkniętej

atwy dostęp do jadalni ⸺ kuchnia,

małe dzieci mają łatwiejszy

jadalnia i salon stanowi jedną

dostęp do pomieszczenia ⸺

przestrzeń

konieczność stosowania
zabezpieczeń

warunki do zabudowy w formie

większe wydatki ⸺ kuchnia

wyspy lub półwyspu

pełni funkcję reprezentacyjną,
dobrze aby jej projekt był spójny
z aranżacją salonu, co może się

duża elastyczność
wnętrza

wiązać z większymi kosztami
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KUCHNIA OTWARTA NA
SALON

Gdy zdecydujesz się na kuchnię otwartą na salon warto
zadbać o spójność tych przestrzeni, tak by nie było różnić
stylistycznych między pokojem a kuchnią. To rozwiązanie
dobrze sprawdza się w oszczędnych wnętrzach zgodnych z
maksymą Miesa van der Rohe ⸺ mniej znaczy więcej.

Zachęcamy do zajrzenia na naszego bloga prowadzonego przy
sklepie on-line WNETRZA.SHOP. W jednym z artykułów
piszemy o tym, jak dobrać płytki do kuchni w strefie
pomiędzy blatem a szafkami:
https://wnetrza.shop/jakieplytkidokuchniwybrac.

Projekty: Alicja Galewska "Wnętrza"

Płytki Equipe Chevron >>>

WNETRZA.SHOP
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TRÓJKĄT ROBOCZY W KUCHNI
Odległości między urządzeniami powinny mieścić się w
przedziałach:
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W projektowaniu kuchni obowiązuje złota zasada, która kryje
się pod nazwą trójkąta roboczego. Co to takiego? Trójkąt ten
to nic innego jak ustawienie trzech głównych elementów
wyposażenia kuchni: płyty kuchennej, lodówki i
zlewozmywaka. Mówiąc najprościej chodzi o to, by wszystkie
niezbędne produkty i sprzęty były usytuowane niedaleko
siebie. Taki układ poprawia komfort pracy i zmniejsza
odległości pokonywane podczas przygotowywania posiłku.
Zasada trójkąta roboczego opiera się na kolejności
wykonywanych prac:
najpierw wyjmujemy produkty z lodówki,
następnie je myjemy,a na końcu przygotowujemy gotując,
smażąc lub piekąc.
Dodatkowo, jeśli masz taką możliwość dobrze ulokować
lodówkę blisko wejścia do kuchni ⸺ to, z kolei, ułatwi
wypakowanie zakupów.
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WĄSKA KUCHNIA LUB ANEKS
KUCHENNY

W jaki sposób zachować zasady ergonomiki podpowiadane
przez trójkąt roboczy, gdy mamy do dyspozycji bardzo
wąską kuchnię lub aneks kuchenny? W tym wypadku
rozwiązaniem jest zabudowa kuchenna w jednym ciągu.
Tym samym „trojkąt roboczy” ulega rozciągnięciu, ale nadal
pomieszczenie pozostaje całkiem wygodne w użytkowaniu.
Ważne tylko, aby nie przesadzić z odległościami między
sprzętami.
Wygodę używania kuchni zaburza takie ustawienie, gdy
kuchenka mieści się pomiędzy lodówką a zlewem. Ważne
jest to, aby pomiędzy trzema podstawowymi sprzętami
znalazło się miejsce na blat kuchenny. Takie miejsce warto
zaplanować szczególnie z prawej strony kuchenki i z
prawej strony zlewu.
Uwaga! W małych pomieszczeniach należy zachować
minimum 90 cm odległości między zlewem a płytą
grzewczą.
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PRZESTRONNA KUCHNIA

Oprócz tego, że trójkąt roboczy wyznacza minimalny
dystans, to na drugim krańcu znajdują się wielkości progowe
informujące o maksymalnych odległościach między
ramionami trójkąta. Warto je zachować, by można było
wygodnie korzystać z kuchni. Odległości nie powinny
przekraczać wartości zaznaczonych na poniższym rysunku.

Maksymalne odległości zgodne z ergonomiką
pracy w kuchni
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PRZESTRONNA KUCHNIA

Jeśli masz to szczęście i jesteś właścicielem przestronnego
mieszkania lub domu rozważ aranżację kuchni z wyspą. To
dodatkowa przestrzeń, która poprawi wygodę codziennej
krzątaniny. Obecność wyspy w dużych kuchniach zazwyczaj
skraca odległości między najważniejszymi sprzętami:
lodówką, płytą grzewczą i zlewem. Na dodatkowym blacie
roboczym odłożysz zakupy. Nad wyspą można umieścić
efektowny okap kuchenny, co sprawi, że Twoja kuchnia
będzie wyglądała nietuzinkowo. Producenci AGD mają do
wyboru nowoczesne w formie, a także rustykalne wyciągi.
Bez obaw, na pewno dobierzesz odpowiedni sprzęt pasujący
do stylu wnętrza. Wyspa kuchenna pełni także funkcję
integracyjną. Ugotujesz przy niej wygodnie obiad i
przyrządzisz posiłek wspólne z przyjaciółmi. A jeśli jesteś
kucharzem z zamiłowania możesz powiesić nad wyspą
potrzebne garnki, patelnie i przybory kuchenne.
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W URZĄDZANIU KUCHNI UNIKAJ
umieszczenia płyty grzewczej tuż przy ścianie — takie
ustawienie uniemożliwi korzystanie z niektórych
typów garnków lub patelni
umieszczenia zlewu przy samej ścianie — ograniczy to
Twoje ruchy podczas zmywania
dużego dystansu między zlewem a zmywarką — nikt
nie chce chodzić z brudnymi naczyniami od zlewu do
zmywarki przez pół kuchni
braku blatu roboczego w pobliżu lodówki — inaczej
nie będziesz miał/ miała gdzie odstawić produktów
braku blatu roboczego obok piekarnika — jego
obecność usprawni wyjmowanie gorących potraw
zbyt małego dystansu między zlewem a płytą grzewczą
umieszczenia lodówki, zlewu i płyty kuchennej tuż
obok siebie lub w

zbyt dużych odległościach
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KUCHNIA DOPASOWANA DO
OSOBOWOŚCI I STYLU ŻYCIA

Nie tylko zasady ergonomii podpowiadają, jak urządzić kuchnię.
Okazuje się, że psychologia jest kopalnią wnętrzarskich pomysłów.
Przygotowaliśmy dla Ciebie modelowe rozwiązania funkcji w oparciu
o trzy typy osobowości. Może odnajdziesz siebie w jednym z nich :)
Do każdego z opisu opracowaliśmy inny rzut. Zobacz, jak tą samą
przestrzeń można rozwiązać na kilka sposobów.
Kuchnia dla perfekcjonisty-minimalisty
Jedzenie to konieczność, ponieważ w znaczący sposób wpływa na
zdrowie i kondycję. Dbałość o dietę jest jednym z priorytetów
Perfekcjonisty – Minimalisty. Jeśli już trzeba gotować, to należy
robić to z najwyższą starannością, tak aby jakość posiłków była
doskonała, ale bez nadmiernego zużycia czasu i energii. W związku z
tym dobrze byłoby stworzyć możliwie najlepsze warunki pracy w
kuchni, by uzyskać zaplanowane efekty w dość krótkim czasie.
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kuchnia dla perfekcjonalisty-minimalisty
Opis rzutu: Propozycja rozwiązania funkcji w kuchni dla
perfekcjonisty – minimalisty. W tym projekcie zastosowano
podwyższony blat barowy, który zasłania to, co dzieje się w
strefie roboczej. Monolityczna zabudowa ułatwia utrzymanie
porządku, wszystkie sprzęty dostępne są pod ręką, ale
pozostają niewidoczne, schowane za frontami szaf i szuflad.

Dla perfekcjonisty-minimalisty ważna jest selekcja
przedmiotów i sprzętów niezbędnych w kuchni.
Preferowane są te wysokiej jakości wielofunkcyjne
urządzenia, które łatwo wbudować w monolityczną
zabudowę kuchenną. W takiej kuchni kluczowe jest
osiągnięcie wrażenia ładu i czystości bez względu na
odbywające się tam procesy. Większość sprzętów i
akcesoriów należy pochować w szafkach lub szufladach z
systemem segregacji. Prosto mówiąc każda rzecz musi
mieć swoje miejsce. To przepis na zapobieganie
bałaganowi. Perfekcjonista szybko zaciera najdrobniejsze
ślady gotowania. Jest to duże wyzwanie dla inwestora i
projektanta, lecz efekt zachwyca!
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KUCHnia dla podróżnika - eksperymentatora
Gotowanie i jedzenie to jedne z ważniejszych czynności
życiowych dla Podróżnika – Eksperymentatora. Są one
prawdziwą przyjemnością, a eksperymentator potrafi uczynić
z nich sztukę. Twórczemu działaniu podczas
przygotowywania potraw często towarzyszą przyjaciele, a
jedzenie to wspólna celebracja smaku, wymiana doświadczeń
kulinarnych i gwarna zabawa.
Inspirują aromaty i kolory egzotycznych przypraw
przywiezionych z różnych zakątków świata, w kuchni
Podróżnika-Eksperymentatora nie brakuje też lokalnych
specjałów. Ta formuła dopuszcza kontrolowany bałagan w
rozumieniu różnorodności sprzętów, ich formy, koloru,
bowiem dla Podróżnika – Eksperymentatora najważniejsze
jest gotowanie w kontakcie z innymi. Wiele rzeczy może
stale pozostawać na wierzchu lub wisieć nad wyspą. To one
budują klimat swobody, otwartości i decydują o ostatecznym
charakterze przestrzeni.
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kuchnia dla podróżnika-Eksperymentatora
W tym pomieszczeniu powinno znaleźć się miejsce na
tradycyjne sprzęty zapożyczone z kuchni innych narodów,
które są niezawodne dzięki swojej genialnej prostocie.
Wykonane często z naturalnych materiałów takich jak
drewno, kamień, metal. Przedmioty codziennego użytku
otrzymują staranne zdobienia, które charakteryzują
gospodarstwo domowe Podróżnika – Eksperymentatora i
budują tożsamość smaku. Często spotykamy się ze
stwierdzeniem, że dana potrawa smakuje najlepiej z tego
właśnie, a nie innego naczynia. W takim otoczeniu zupełnie
naturalnym staje się wspólne spędzanie czasu w kuchni. Do
wnętrza należy wkomponować również wysoko
wyspecjalizowane urządzenia, dzięki którym każda potrawa,
nawet najbardziej egzotyczna jest możliwa do zrobienia.
W kuchni Podróżnika-Eksperymentatora sprawdzi się duża
wyspa kuchenna, która pozwala na wspólną pracę kilku osób.
To nad nią mogą wisieć przyprawy, narzędzia i przybory
przywiezione z różnych części świata.
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kuchnia dla Domatora-romantyka
Dobra domowa kuchnia nie tylko zaspokaja rodzinne
codzienne potrzeby, ale jest wyrazem miłości i służy
pielęgnacji rodzinnych tradycji i więzi. Jest używana na co
dzień i od święta. W niej toczy się życie. Nie jest miejscem
jedynie przyrządzania potraw. Tutaj przy kuchennym stole
można odrobić lekcje, wyszukać nowych przepisów,
prowadzić długie rozmowy. Z tego miejsca rozlewa się na
cały dom gama aromatów.

Kuchnia Domatora-Romantyka powinna umożliwiać
wygodną pracę kilku osobom na raz, w końcu każdy może
zechcieć przyłączyć się do gotowania. Warto przewidzieć
miejsce także dla tych, którzy lubią uczestniczyć w
gotowaniu jedynie patrząc i popijając kawę w oczekiwaniu
na obiad.
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kuchnia dla Domatora-Romantyka
Ważne jest zapewnienie dużej powierzchni blatów roboczych.
Dolną zabudowę kuchenną można oprzeć na szufladach –
dzięki temu dotrze się do całej zawartości szafek bez
specjalnego wysiłku. W kuchni romantyka-domatora znajdzie
się miejsce na przedmioty o sentymentalnej wartości
dziedziczone i pielęgnowane, a co najważniejsze wciąż w
kuchni używane. Często dla takich przedmiotów projektuje
się specjalne przeszklone szafki i witryny. W tej
romantycznej oprawie współistnieją
profesjonalne, nowoczesne sprzęty – sprzymierzeńcy Pani
lub Pana domu. One mają usprawnić i skrócić czas
przygotowywania smakołyków. Czas niezaprzeczalnie jest
dziś dobrem poszukiwanym i limitowanym. Kuchni romantyka
– domatora nie można odmówić nowoczesności,należy ją
ubrać w klimatyczny, stylowy garnitur.
Opis rzutu: w kuchni romantyka-domatora oprócz
zapewnienia odpowiednich blatów roboczych ważna jest
obecność stołu, przy którym codziennie gromadzą się
domownicy.
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Urządzamy
Łazienkę
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Łazienka
Podstawowe pytania, które warto sobie zadać przed
rozpoczęciem projektowania i urządzania łazienki:
jak używasz łazienki?
ile czasu w niej spędzasz?
jakie potrzeby, sugestie, życzenia mają domownicy?
jakim metrażem dysponujesz?
jakim budżetem dysponujesz?
Najpierw określ swoje potrzeby, zaobserwuj swoje
dotychczasowe zachowanie w łazience, wypisz to, na czym
najbardziej Ci zależy.Twoja łazienka będzie wygodna, gdy....
ĆWICZENIE: By zidentyfikować swoje potrzeby zakreśl
sposoby, w jakie dotychczas wykonywałaś/ wykonywałaś
różne czynności w łazience (i/lub robili to Twoi bliscy):
długa kąpiel w wannie, szybki prysznic, biorę prysznic w
pozycji stojącej, biorę prysznic w pozycji siedzącej, piorę,
składuję brudne ubrania w koszu na pranie, który znajduje
się w łazience, robię makijaż, spędzam dużo czasu w
łazience np. na zabiegach pielęgnacyjnych, relaksacyjnych,
nie lubię spędzać dużo czasu w łazience, załatwiam swoje
potrzeby i wychodzę, mam dużo różnych kosmetyków,
ograniczam posiadanie kosmetyków, przechowuję ręczniki w
łazience, przechowuję środki czystości w łazience,
przechowuję w łazience ścierki i mopa, słucham muzyki w
łazience, mam łazienkę tylko do swojej dyspozycji, kilka
osób korzysta z tej samej łazienki, kąpię małe dziecko,
przewijam małe dziecko, suszę pranie w łazience, inne jakie
(dopisz czynności, które przyszły Ci do głowy czytając tę
listę).....................................................?
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dylematy w Urządzaniu łazienki
A teraz kierując się wiedzą o potrzebach swoich i
domowników zdecyduj świadomie o wyborze konkretnych
rozwiązań, które zastosujesz w łazience. Jeśli pojawią się
wątpliwości wróć do listy i sprawdź, czy dane rozwiązanie
odpowiada na potrzeby. Poniżej znajdziesz porady, które
pomogą rozstrzygnąć kilka popularnych łazienkowych
dylematów.
Wanna czy prysznic?
Trudno obiektywnie stwierdzić, które rozwiązanie jest
najlepsze. Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Dlatego spójrz wyżej, jaką odpowiedź zaznaczyłaś/
zaznaczyłeś. Jeśli lubisz brać długie kąpiele raczej nie
wyobrażasz sobie łazienki bez wanny, gdy zazwyczaj
korzystasz z szybkiego prysznica wystarczy Ci kabina
prysznicowa, która dodatkowo zajmuje mniej przestrzeni —
to dobre rozwiązanie do małej łazienki. A co jeśli nie
chcesz rezygnować ze sporadycznych kąpieli, mimo że na
co dzień wolisz wziąć szybki prysznic? A może część
Twojej rodziny po prostu nie wyobraża sobie łazienki bez
wanny? Jest na to kompromisowe rozwiązanie. Do wanny w
zabudowie można dołożyć szklany parawan + baterię z
zestawem prysznicowym. Takie rozwiązanie pozwoli na
wzięcie prysznica na stojąco lub siedząco bez zalewania
łazienki. Innym, tańszym rozwiązaniem jest zamontowanie
zasłonki prysznicowej. Jednak szklany, przezroczysty
parawan sprawia, że łazienka wydaje się bardziej
przestronna. Do tego nie moczy się i nie przykleja do ciała
w trakcie brania prysznica.
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Case study, czyli pokazujemy rozwiązanie na
przykładzie zrealizowanej łazienki
Do zaprojektowania mieliśmy małą łazienkę w bloku z
wielkiej płyty o wielkości 4 mkw. Powierzchnia całego
mieszkania wynosi 42 mkw. Właściciele nie chcieli wyburzać,
ani przesuwać żadnych ścian. W grę nie wchodziło więc
poszerzanie łazienki. Na powierzchni, którą dysponowaliśmy
należało zmieścić pralkę, wannę, toaletę i umywalkę, tak by
używanie wszystkich tych sprzętów było wygodne. Po chwili
namysłu udało się wypracować rozwiązanie, które
uwzględniało wszystkie wymagania. W łazience
zaprojektowaliśmy wannę w kształcie trapezu. Wanna
zwężała się tam, gdzie zwęża się ludzkie ciało. Komfort
korzystania z niej nie uległ zmianie, a przy tym udało się
zaoszczędzić tak cenną powierzchnię w łazience. Na
przeciwko wcięcia w wannie zaprojektowaliśmy umywalkę
stojącą na szafce, tak by zapewnić minimum miejsca na
przechowywanie. Wcięcie w wannie zwolniło przestrzeń przy
umywalce. Dzięki temu można się swobodnie pochylić nad
umywalką lub otworzyć szafkę nie zahaczając przy tym o
wannę. Dodatkowo, by umożliwić wzięcie domownikom
szybkiego prysznica zamontowaliśmy szklany parawan. To
funkcjonalne rozwiązanie nie zmniejszające optycznie
przestrzeni, ponieważ zastosowane szkło jest w pełni
przezroczyste. W głębi łazienki zamontowana została
toaleta.

Na półce, którą utworzyła zabudowa stelaża

podtynkowego postawiliśmy plecione koszyki. To dodatkowe
miejsce na przechowywanie łazienkowych utensyliów.
Istniała także możliwość zabudowy części nad stelażem, ale
ze względu na niewielką powierzchnię łazienki
zrezygnowaliśmy z tego rozwiązania.

WNETRZA.SHOP

//

CZĘŚĆ II

34

Maximum wygody na niewielkiej przestrzeni
A gdzie pralka — spytacie? Miejsce zostało już
rozdysponowane. Nie, nie przenieśliśmy jej do kuchni, która
także jest w tym mieszkaniu niewielka, a jej urządzenie
stanowiło kolejne wyzwanie projektowe. Pralkę udało się
zmieścić w szafie wnękowej w przedpokoju, który przylega
bezpośrednio do łazienki. Żeby ją tam zamontować
wystarczyło wywiercić niewielki otwór w ścianie i
poprowadzić tamtędy rury z wodą. Koszty tej przeróbki były
niewielkie, a dzięki temu rozwiązaniu otrzymaliśmy wygodną
łazienkę zorganizowaną na niewielkiej przestrzeni.

Projekt łazienki: Alicja Galewska - "Wnętrza"

O tym, jakie płytki ceramiczne wybrać do małej łazienki, by
optycznie powiększyć przestrzeń piszemy na blogu >>>
https://wnetrza.shop/wnetrza.shop/blog/jakieplytkidomalejl
azienki
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MAŁA ŁAZIENKA W BLOKU Z WIELKIEJ PŁYTY
Pralka mieści się w szafie wnękowej w korytarzu, także
została ukryta. Nad pralką zaprojektowaliśmy kilka półek,
dzięki temu służy ona za szafę gospodarczą. To tyle, jeśli
chodzi o rozwiązanie funkcjonalne. A co z estetyką? W tak
małej łazience trzeba uważać przede wszystkim na to, by jej
nie zagracić oraz postarać się o jej optyczne powiększenie.
Dobraliśmy więc białe, błyszczące płytki jako bazę. Dlaczego
błyszczące polerowana powierzchnia odbija światło i
sprawia, że przestrzeń wydaje się większa. Uzupełniliśmy je
o subtelne biało-czarne dekory a'la patchwork, by nadać
temu pomieszczeniu trochę wdzięku i przytulności. Od
realizacji tej łazienki minęło już 3,5 roku, zdjęcia, które
zamieściliśmy na poprzedniej stronie zostały zrobione
niedawno.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy naszych projektantów,
właśnie nadarza się okazja. Przygotowaliśmy promocję >>>
Wizualizacja łazienki gratis. Usługa dostępna w salonie
Wnętrz&Łazienek, a także w sklepie on-line. Szczegółowe
informacje znajdziesz tu>>>

Wizualizacja łazienki - firma"Wnętrza"
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Odpływ liniowy nie do każdej łazienki
Bywa tak, że zobaczymy jakieś rozwiązanie w magazynie lub
projekcie i tak przypadnie nam do gustu, że chcemy je
zastosować w swoim domu. W ostatnim czasie dużą
popularnością cieszą się odpływy liniowe, które pozwalają
na aranżację strefy prysznica bez użycia brodzika. Nic
dziwnego, to rozwiązanie naprawdę wygląda dobrze, a przy
tym

optycznie powiększa przestrzeń, ponieważ prysznic jest

przysłonięty jedynie transparentną szybą. W zasadzie trudno
się przyczepić do estetyki i funkcjonalności tego
rozwiązania. Niestety, nie każdy może pozwolić sobie na
zainstalowanie odpływu liniowego.
Dlaczego? Zacznijmy od wyjaśnienia tego, czym jest odpływ
linowy i jak działa. To grawitacyjne odprowadzanie wody z
pomieszczenia. Struga wody spływa po powierzchni
prostokątnego odpływu przez syfon do kanalizacji. Jeśli
korzystamy z siły grawitacji to potrzebny jest odpowiedni
spadek. Rura odprowadzająca do pionu kanalizacyjnego
powinna być zamontowana co najmniej z 1,5 % spadkiem (1,5
cm na 1 m) więc jeśli mamy do pionu np. 3 m potrzebujemy
dodatkowo 4,5 cm przestrzeni. Zwykle przestrzeń potrzebna
do montażu odpływu liniowego wynosi od 8-10 cm. Im
większa łazienka, im dalej zaplanujemy prysznic od pionu
kanalizacyjnego, tym większy spadek trzeba uzyskać.
W starszych domach i w mieszkaniach w bloku, by
zamontować odpływ liniowy, zazwyczaj należy przerabiać
instalację hydrauliczną. Nie zawsze jest to możliwe,
szczególnie w bloku, często okazuje się, że miejsca jest zbyt
mało. Przed decyzją warto poradzić się hydraulika lub
samemu sprawdzić możliwości instalacyjne odpływu
liniowego w łazience. Na rynku są dostępne różne rodzaje
odpływów liniowych. Ogólna zasada jest prosta im płytszy,
niższy odpływ tym łatwiej go zamontować. Odpływy ścienne
mają podobne wymagania związane z montażem.

WNETRZA.SHOP
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ZABUDOWA W ŁAZIENCE
W małych mieszkaniach każdy metr kwadratowy jest na wagę
złota, a w dużych dobrze zorganizowane miejsce do
przechowania ułatwia zachowanie porządku. Taką przestrzeń
można wygospodarować także w łazience. Oprócz szafki z
umywalką nablatową sposobem na pozyskanie dodatkowego
miejsca jest zabudowanie pionu nad toaletą. W zależności od
zapotrzebowania półki można pozostawić otwarte, a niektóre
z nich przysłonić frontami. Gdy dysponujesz przestronną
łazienką – możesz pokusić się o zabudowanie jednej z wnęk.
Wówczas za płaskim frontem szafy (odpowiedni dobór
materiału będzie miał walory dekoracyjne) schowamy:
pralkę, odkurzacz, mop i inne środki czystości. Górne półki
można wówczas wykorzystać do przechowywania ręczników,
pieluszek dla dzieci i innych środków czystości.
Czego potrzebuję?
Nie ma jedynie słusznych i złotych porad. Każdą przestrzeń
należy rozpatrywać indywidualnie, także w tym miejscu
warto wrócić do ćwiczenia zamieszczonego na wstępie
rozdziału poświęconego łazience. Zakreślone pola pomogą
Wam odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie potrzebujesz
dodatkowych szafek w łazience.

Projekt: "Wnętrza", materiały i wykonawstwo WNETRZA.SHOP
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Pokój kąpielowy vS mała łazienka

Fot. Grespania Marmorea, hiszpańskie płytki imitujące biały i czarny marmur
znajdziesz tu>>>

Łazienkę można zaaranżować na tysiąc sposobów. Jeśli masz
do dyspozycji niewielką przestrzeń starasz się maksymalnie
wykorzystać dostępne miejsce i racjonalnie je zorganizować.
W małych łazienkach trzeba chodzić na kompromisy, na
przykład nie warto upierać się przy wannie wolnostojącej. Ta
będzie wygodniejsza i lepiej wyeksponowana w przestronnym
pokoju kąpielowym. Dobra wiadomość jest taka, że mała
łazienka może być wygodna, jeśli dobrze przemyślimy jej
urządzenie.

WNETRZA.SHOP
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pokój Kąpielowy vs mała łazienka
Już na etapie budowy domu lub zakupu mieszkania zdecyduj,
czy potrzebujesz przestronnego pokoju kąpielowego czy
małej, funkcjonalnej łazienki. Jeśli kupujesz mieszkanie
warto także pod tym kątem przeanalizować jego rozkład.
Wypisz listę priorytetów (wynikających ze stylu życia,
potrzeb i bazujących na analizie czynności, które wykonujesz
w domu). Jeśli spędzasz długie godziny na kąpieli, lubisz
relaksować się w wannie, czytać w niej i słuchać muzyki to
warto wybrać takie mieszkanie, w którym łazienka jest
przestronna lub niewielka zmiana układu pozwala na jej
poszerzenie. Jeśli to właśnie łazienka ma być jednym z
najważniejszych pomieszczeń, tak zwanym sercem
domu, zaprojektuj ją uważnie.
Dołóż starań, aby przebywanie w tym pomieszczeniu
sprawiało Ci przyjemność. Dobierz odpowiednie oświetlenie.
Wisząca lampa, dyskretny kinkiet lub światło wydobywające
się z kieszeni sufitu podwieszanego wypełni pomieszczenie
ciepłym, nastrojowym światłem. Natomiast do zabiegów
pielęgnacyjnych potrzebujesz dobrego, odpowiednio
rozprowadzonego oświetlenia. Rozplanuj źrodła światła tak,
by można było je różnicować w zależności od potrzeb.

Projekt: Alicja Galewska "Wnętrza", turkusowe płytki dostępne w sklepie
WNETRZA.SHOP >>>
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pokój Kąpielowy
W pokoju kąpielowym dobrze sprawdzi się toaletka, miejsce
przy którym wygodnie wykonasz makijaż. Jeśli urządzasz
łazienkę na poddaszu zaplanuj okno nad wanną. Takie
rozwiązanie umożliwi spoglądanie w niebo. Gdy aranżujesz
pokój kąpielowy w domu wolnostojącym warto go
zaprojektować w takim miejscu, by siedząc w wannie
podziwiać widok na łąkę, las, morze, góry (oczywiście, jeśli
położenie działki to umożliwia).
W sytuacji, gdy urządzasz przestronną łazienkę natomiast z
jakiś względów nie ma w niej okna, wówczas warto
zaaranżować przestrzeń przy pomocy roślin lub ceramiki.
Wśród roślin doniczkowych znajdziemy kilka odmian, które
nie wymagają dużego nasłonecznienia, w łazience
pozbawionej okna poradzi sobie chociażby Sansewieria
zwana wężownicą lub snake'em.

Na zdjęciu dekoracyjne płytki naśladujące Origami, znajdziesz je tu >>>
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Do dekoracji pokoju kąpielowego możemy użyć:
dekoracyjnych płytek ściennych
wzorzystych tapet najlepiej wybrać te wodoszczelne,
zmywalne winylowe lub wykonane z włókna szklanego,
subtelnych nadruków na szkle — w tym wypadku należy
uważać, by nie przesadzić, aby nie zaaranżować we
własnym domu łazienki, która przypomina szalet na stacji
benzynowej
ceramiki artystycznej: dużych waz, wazonów, a także
abstrakcyjnych form i kształtów rozstawionych w
przestrzeni
odpowiednio dobranych lamp
świeżych kwiatów i roślin doniczkowych
w miarę możliwości wykorzystać widok za oknem

Na zdjęciu dekoracyjne płytki strukturalne, znajdziesz je tu >>>
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Urządzamy SAlon

Projekty: firma "Wnętrza" Alicja Galewska
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Salon
Przyszedł czas, by zastanowić się, jak urządzić pokój
dzienny. Salonem nazywamy zazwyczaj największe
pomieszczenie w domu lub mieszkaniu, które pełni
reprezentacyjną funkcję. Czy ta funkcja jest konieczna i
ważna tak samo dla każdej rodziny? Znów wracamy do pytań
dotyczących stylu życia i sposobów używania przestrzeni.
Tak naprawdę pokój dzienny może pełnić rozmaite funkcje i
to właśnie w zgodzie z nadrzędnymi potrzebami warto go
urządzić.
Salon może być:
domowym biurem
bawialnią dla dzieci
miejscem przyjmowania gości
miejscem odpoczynku
sypialnią i pokojem dzienny (2w1)
miejscem do czytania
pokojem telewizyjnym/ kinowym
miejsce przechowywania (szafy w zabudowie, regały, szafy
wolnostojące )
mój salon jest czymś innym, czym...........................?
Które z wymienionych funkcji pełni Twój pokój dzienny?
Podkreśl wybrane z nich.

Projekty: firma "Wnętrza" Alicja Galewska
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Salon
Pokój dzienny może być odrębnym pomieszczeniem lub
stanowić jedną całość z kuchnią i jadalnią. Spytasz, które
rozwiązanie jest lepsze? Odpowiedź na to pytanie jest
prosta i trudna jednocześnie. To zależy! Od czego? Między
innymi od wielkości przestrzeni, którą dysponujesz, potrzeb,
a także funkcji, którą ma spełniać.

ĆWICZENIE
Podobnie, jak w przypadku urządzania innych pomieszczeń
zastanów się, jak do tej pory używałeś/używałaś pokoju
dziennego, do czego służyła ta przestrzeń w Twoim domu lub
mieszkaniu. Zakreśl wybrane czynności:
czytanie, praca, oglądanie telewizji, drzemka, przyjmowanie
gości, miejsce zabaw dla dzieci, odpoczynek – jeśli tak w
jakiej formie, co jest Ci potrzebne w chwili relaksu (hamak,
wygodny fotel, kawałek wolnej podłogi, by poćwiczyć,
miejsce by postawić sztalugę do malowania, inne...............).

WNETRZA.SHOP
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Strefa zabaw dla dzieci w salonie

Urządzając salon weź pod uwagę czynności, które tam
wykonujesz. Jeśli na przykład denerwuje Cię ciągły bałagan
w pokoju dziennym, bo to ulubione miejsce, w którym bawią
się Twoje dzieci może w związku z remontem, rearanżacją
lub budową domu utworzysz w salonie strefę przeznaczoną
właśnie dla dzieci?! Skomponuj ją tak, by stała się częścią
wnętrza. Może to być wigwam lub mini domek — wydzielona
strefa, w jakiś sposób przesłonięta, w której

dzieciaki będą

mogły nawet nabałaganić. Gdy nie ma sposobu, by okiełznać
codzienny bałagan wynikający z naturalnej aktywności
dziecka można zorganizować mu estetyczne ramy. Wówczas
będzie bardziej znośny. Kto wie, może dzieci ucieszą się z
własnej bazy w salonie i będą o nią dbały bardziej?!

WNETRZA.SHOP
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W czym pomoże mi architekt WNĘTRZ?
Urządzając mieszkanie zazwyczaj na początku masz w głowie
wymarzone aranżacje, które chciałbyś/ chciałabyś zobaczyć u
siebie. Jednak nawet w najpiękniejszym domu to Ty będziesz
mieszkać. Dlatego tak ważne jest, by wszystkie rozwiązania
filtrować przez swoje potrzeby, styl i rytm życia. W
projektowaniu wnętrz dążymy do ideału, a wyznaczają go
dwa aspekty: piękno i użyteczność.
Do architekta wnętrz można zgłosić się z prośbą o konkretną
poradę: dobór kolorów w mieszkaniu, dobór materiałów lub
sprzętów czy też opracowanie rozkładu pomieszczeń i ich
funkcji. Możesz skonsultować rzut mieszkania przed jego
zakupem. By współpraca przebiegała gładko należy ustalić
zakres pracy. Chodzi o to, by umówić się albo na konkretną
poradę lub na kompleksowy projekt wnętrz, czy też
kompleksowy projekt wybranego pomieszczenia.
W naszej pracowni "WNĘTRZA" kompleksowy projekt składa
się z trzech etapów:
Inwentaryzacja – obmiar. Rozmowa z klientem na temat jego
potrzeb, oczekiwań, sposobu używania przestrzeni na co
dzień, preferencji estetycznych.
projektu koncepcyjnego –to opracowanie układu
funkcjonalnego i wizualizacji. Ten etap zawiera
propozycje rozwiązań kierowanych do konkretnej
osoby/rodziny. Wizualizacja pozwala zobaczyć warstwę
estetyczną projektowanego domu lub mieszkania. Rzut
pokazuje rozwiązanie funkcji. Po prezentacji opracowanej
propozycji odbywa się dyskusja nad projektem
koncepcyjnym, prezentacja proponowanych rozwiązań wraz
z uzasadnieniem ich zastosowania. W trakcie rozmowy
następuje akceptacja konkretnego projektu i przejście do
następnego etapu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących
pierwszej koncepcji projektant wprowadza ustalone zmiany
do projektu. Liczbę wersji wchodzących w skład określonej
usługi i jej ceny najlepiej ustalić na początku.

WNETRZA.SHOP
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W czym pomoże mi architekt WNĘTRZ?
Drugi etap polega na opracowaniu rysunków wykonawczych,
tak by realizacja projektu w zaplanowanym kształcie była
możliwa i zgodna z zaakceptowaną koncepcją. Rysunki
wykonawcze tłumaczą warstwę estetyczną i funkcjonalną na
konkretne rozwiązania dotyczące: instalacji elektrycznej,
kanalizacyjnej, sposobu montażu mebli i wzoru układania
płytek ceramicznych, parkietów.
rysunki wykonawcze: rysunki techniczne instalacji
elektrycznej, kanalizacyjnej, pokazujące sposób i wzór
układania parkietów i płytek ceramicznych
Trzeci etap wiąże się z obecnością projektanta na budowie.
Zdarza się, że mimo opracowania rysunków technicznych,
szczególnie w przypadku indywidualnych i nowatorskich
rozwiązań, potrzebna jest konsultacja projektanta z
budowlańcami. To czas na wytłumaczenie koncepcji i sposobu jej
wykonania.
nadzór autorski: wiąże się z wizytą architekta na budowie,
obejmuje konsultacje z wykonawcami, przekazuje instrukcje
dotyczące wykonania projektu, konsultacje ze stolarzem
Jeśli potrzebujesz porady lub kompleksowej usługi projektowej
zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
https://www.wnetrzagalewska.pl/ i do kontaktu.
To już koniec poradnika, który dla Ciebie opracowaliśmy.
Dziękujemy za uwagę i życzymy powodzenia w urządzaniu
własnego kąta na ziemi. Jeśli w jakikolwiek sposób możemy Ci
pomóc pisz lub dzwoń. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz na
naszych stronach internetowych:
Pracownia Wnętrz

https://www.wnetrzagalewska.pl/

Sklep on-line Wnętrza.SHOP

https://wnetrza.shop/

