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Przed Tobą kilkadziesiąt stron konkretnych wskazówek, porad i inspiracji wnętrzarskich 
dotyczących ścian. Dlaczego zdecydowałam się napisać właśnie o nich?
Posłuchaj...

W zeszłym roku moja przyjaciółka kupiła mieszkanie. Białe, puste, nagie. Zaangażowała 
mnie w pomoc przy wystroju wszystkich wnętrz. Koncept był taki, aby każda z nas 
zaplanowała na początek jedno z pomieszczeń - salon. Marta wybrała przepiękne meble, 
oświetlenie, tekstylia. Na kartce papieru narysowała nawet wzory na zasłonach ;) Na 
podłodze znalazła się jodełka, a na niej szary dywan z miękkim włosiem. No fajnie.
- Ale co ze ścianami? - zapytałam.
- Coś się wymyśli... Chyba... - odpowiedziała Marta otwierając oczy coraz szerzej ze 
zdziwienia. - Kurczę, naprawdę zapomniałam o ścianach?

Zapomniała. Teraz wyobraź sobie, że ustawiłaby te piękne meble na pięknej podłodze.  
I jeszcze piękniejszymi zasłonami udekorowała piękne okna. Pięknie oświetliłaby piękne 
wnętrze pięknymi lampami.
A ściany? Przecież to one potrafią zbudować cały charakter wnętrza - od glamour, poprzez 
minimalizm, aż po industrialne klimaty. Zostawianie koncepcji dekoracji ścian na ostatni 
moment to zły pomysł. Jeden z najgorszych, na jaki możesz wpaść w całym swoim życiu ;)

Dlatego powstał ten eBook. Żeby nie zapomnieć.
Tobie życzę przyjemnej, inspirującej lektury. I takiej wspaniałej Marty, która pomaga 
otworzyć oczy na coś, co zdarza nam się przeoczyć.

Sara Duszyńska

CZEŚĆ!

https://zirador.com


https://granderoca.pl


4 rzeczy, 
które musisz wiedzieć, 
zanim kupisz  
płytki ceramiczne

Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek 
płytki ceramiczne były tak popularne, 
jak teraz. Mam na myśli przede wszystkim te 
wielkoformatowe, dzięki którym możesz 
aranżować całe ściany, a nie tylko niewielkie, 
mozaikowe dekoracje. 

Choć i one mają swój urok ;) Kiedy szukałam 
praktycznych informacji na ich temat, często 
spotykałam się z tymi samymi pytaniami. 
A teraz nawet znam na nie odpowiedzi ;)

Pokaż mi swoje wnętrze…

..a powiem ci, jakich płytek potrzebujesz! No to zacznijmy od 
tego, które wzory i odcienie będą najlepsze na twoje ściany. 
Masz niewielki salon, który chcesz ozdobić płytkami? Postaw 
na jasne kolory i gładkie wykończenie - błyszcząca tafla odbije 
światło optycznie powiększając wnętrze. 

To wskazówka, jeżeli planujesz zamontować płytki na kilka 
ścian. Jeśli jednak marzy ci się oryginalna przestrzeń, a ściany 
są już pomalowane na przykład na biało lub jasnoszaro - jedną 
z nich przeznacz na małe szaleństwo.

Te motywy są nieśmiertelne!

Sprawdzą się duże płytki nawiązujące wzorem do gniewu natu-
ry. Spękana ziemia, tajemniczy piasek pustyni czy wulkaniczna 
lawa bardzo przyciągają wzrok. Moim zdaniem przepięknie 
wyglądają też formy roślinne. Zarówno subtelne łodygi, jak i 
dzikie pnącza wyciągnięte rodem z dżungli. Genialnie prezen-
tują się też wytłaczane wzory w szlachetnych kolorach bieli, 
czerni i złota. 

I tak naprawdę nie potrzebujesz już niczego więcej. To deko-
racja sama w sobie. Będzie się pięknie odcinać od prostych 
mebli i największe wrażenie zrobi w minimalistycznych, no-
woczesnych oraz loftowych pomieszczeniach. Tylko wiesz, nie 
przesadź. 

Wielkoformatowe płytki mogą 
wprowadzić efekt ciężkości. 

Aby temu zapobiec, 
do mniejszych wnętrz zastosuj 

jasne kolory i gładkie wzory.

Motywy inspirowane naturą 
są modne na każdym etapie 
aranżacji wnętrz. 
Płytki wdzięcznie 
prezentują ten trend.



Zwróć uwagę na klasę ścieralności płytek. Wysoka jakość jest 
tutaj szalenie ważna i pozwoli ci dłużej cieszyć się efektem.

Klasę ścieralności płytek oznacza się symbolem PEI. Im wyż-
sza jest ta wartość, tym większą odporność mają płytki. War-
to dobrać je do przeznaczenia wnętrza, w którym odbędzie się 
montaż. Salon czy sypialnia nie są tak narażone na intensyw-
ne użytkowanie jak kuchnia czy łazienka. Ale muszę jeszcze 
na chwilę wrócić do designu ;) Mi bardzo podobają się płytki 
położone jedna przy drugiej, bez widocznych fug. Taki efekt 
osiągniesz wybierając płytki posiadające krawędzie przycięte 
pod prostym kątem. Wówczas możesz liczyć na fugi o szero-
kości 2 milimetrów. Idealnie!

Kolejna sprawa to funkcjonalność! Ja już nauczyłam się, że 
nie można skupiać się tylko na pięknie i designie ;)

To zdecydowanie mój faworyt, jeśli chodzi o 
materiał do produkcji płytek. W mieszkaniach 
najczęściej wykorzystuje się ten porcelanowy, 
na który podczas produkcji zostaje nałożone 
szkliwo. Płytka staje się odporna na wilgoć, 
zmiany temperatur, a nawet środki chemiczne. 
Niestraszne jej też uszkodzenia mechaniczne, a 
o to bardzo często pytają w internecie osoby 
zainteresowane jej zakupem. Wiesz, co jeszcze 
jest świetne? Że taki gres wspaniale imituje 
drogie dekoracje, takie jak kamień naturalny, 
drewno czy cegła. 

Z użyciem płytek ceramicznych można dekoro-
wać ściany w każdym aktualnie modnym stylu. 
Od minimalistycznych form, poprzez subtelne 
wzornictwo, aż po totalnie dzikie, szalone i po-
kręcone motywy :) Ja jestem fanką tych ostat-
nich propozycji. Bo ściana ma odzwierciedlać 
charakter pani domu ;)

Wiesz, że najbardziej 
popularnym materiałem 
do tworzenia płytek jest gres?



https://nextime.pl


Zegary,
czyli jak połączyć  
funkcjonalność z designem

Jako mała dziewczynka uwielbiałam zegary… cho-
ciaż bardzo późno nauczyłam się odczytywać 
z nich godzinę ;) Wskazówki były dla mnie 
niczym różdżki - totalna czarna magia. 
Z tego powodu na lewym nadgarstku najczęściej 
nosiłam zegarek elektroniczny.  
 
Mój pokój również “zdobił” budzik 
wyświetlający czas za pomocą nowoczesnej 
technologii. Jak dobrze, że dzisiaj potrafię 
nie tylko odczytać godzinę, ale i docenić 
piękno zaklęte w tarczy zegara.

Raj dla miłośników natury

Osobiście jestem zakochana w zegarach z drewnianą obudową. 
Świetnie wpisują się w trend czerpiący inspiracje z otaczającej 
nas przyrody. Fajnie wyglądają zarówno w nowoczesnych, mi-
nimalistycznych wnętrzach, jak i w klasycznych pomieszcze-
niach.

Oczami wyobraźni widzę je nad łóżkiem w sypialni, na ścianie 
w salonie, a nawet w kuchni. Pasują wszędzie :) Mają w sobie 
urok i mimo tego, że potrafią wyglądać też futurystycznie -  
i tak wprowadzają ciepły klimat. Jednak drewno to materiał, 
który nam wszystkim kojarzy się z przytulnością, choćby nie 
wiem w jak nowoczesne formy zostało zawoalowane. 

Ale jak to tak?

Zegar bez tarczy? Ano tak. I chociaż na pierwszy rzut oka kłóci 
się to z moją dziecięcą fascynacją, to jako dorosły człowiek 
widzę w nich piękno :) W związku z minimalistyczną, wręcz 
surową formą, takie zegary fajnie wyglądają w nowoczesnych 
i skandynawskich wnętrzach. Świetnie wpisują się też w indu-
strialny klimat loftów. Wystarczy, że postawisz na kolor srebr-
ny, czarny lub miedziany.

Jeśli jednak wolisz być bardziej glamour, to wybierz złoto lub 
pudrowe róże. fantastycznie prezentują się na przykład na 
ścianie z kobiecą toaletką. Widziałam też ciekawe propozycje, 
które są trochę szalone. Bo wyobraź sobie ścianę w stonowa-
nym, subtelnym kolorze, a na niej punkty wyznaczające godziny 
we wszystkich kolorach tęczy. Ogranicza cię tylko wyobraźnia!  

Drewniany zegar to idealny 
kompromis pomiędzy 

ultranowoczesnym designem 
a zamiłowaniem 

do klasycznych aranżacji.

Umiejętnie dobrane 
zegary bez tarczy mogą 
być jedyną ozdobą wnętrza. 
Wygrywają oryginalnością.



No to jak podkreślić ekskluzywny charakter wnętrza zega-
rem? Opcje są dwie. Możesz postawić na nowoczesny szyk. 
Wówczas wybierz okrągłe lub kwadratowe tarcze, koniecznie 
z cyframi rzymskimi i w szlachetnych odcieniach: złota, sre-
bra, bieli lub czerni. Moja podpowiedź - zdecyduj się na jeden 
z tych kolorów. Raczej nie kupuj zegara, który ma na przykład 
czarną tarczę i złote cyfry oraz wskazówki.
Druga propozycja to klasyczna elegancja. Nic tak nie pod-
kreśli wyrafinowanego stylu jak masywny, stary zegar. Dzisiaj 
bez problemu znajdziesz też imitacje starych zegarów, które 
moim zdaniem nie odstają od nich wyglądem. Jednak przy-
znaję, że oryginały mają w sobie coś niezwykłego - zaklętą 
historię, duszę i serce.

Lubisz odrobinę szaleństwa? Ja doceniam każdą... aranża-
cję, która jest inna, niż standardowa. A jak to zrobić za 
pomocą zegara?

Rynek jest bardzo obfity w ciekawe propozycje. 
Możesz na przykład wybrać zegar w jaskrawym 
kolorze. Jeśli masz na ścianie subtelną, stono-
waną barwę, to taki kontrast będzie wyglądał 
rewelacyjnie. Jedna, intensywna dekoracja zro-
bi wrażenie i nie będziesz potrzebować żadnych 
dodatków. inny pomysł? Nie ma sprawy - rozej-
rzyj się za tarczą, która jest… iluzją optyczną. 
Biało-czarne kropki, paski czy kratki naniesione 
na nią w odpowiedni sposób zrobią nieziemską 
robotę. I na pewno zwrócą uwagę gości.

Jak widzisz, zegar zegarowi nierówny, choć tak 
samo odmierzają czas ;) Bez względu na to, czy 
lubisz klasyczne rozwiązania czy jesteś fanem 
nowatorskich, nieoczywistych dekoracji - on ni-
gdy nie wyjdzie z mody. I zawsze trafisz na taki, 
który idealnie wkomponuje się w styl, który za-
prosiłeś do wnętrza. 

Eleganckie zegary najczęściej przybierają 
klasyczne formy i są podkręcone  
kolorami uznawanymi za luksusowe.



https://zielone-sciany.pl


Lamele 
- wnętrzarski hit, 
o którym jest głośno

Na pierwszy rzut oka – jest to po prostu bardzo 
oryginalny pomysł na wykończenie ściany  
w salonie, sypialni czy wiatrołapie. 

Postanowiłam zgłębić temat, bo byłam ciekawa 
z jakich materiałów są wykonane te słynne lamele, 
jak wygląda utrzymanie ich w czystości i w jaki 
sposób mogę je komponować ze ścianą, by w 
efekcie uzyskać odświeżone, nowoczesne wnętrze.

Czym są lamele? 

Najprościej mówiąc – są to drewniane, pionowe listwy. Wy-
stępują we wielu różnych kolorach, ale o samym designie opo-
wiem ci trochę później. Skupmy się najpierw na tym, czy są 
praktyczne w codziennym użytkowaniu. No bo czy nie łapią za 
dużo kurzu? 

Nie łapią :) Lamele w ogóle nie są kłopotliwe pod względem 
utrzymania ich w czystości. Wystarczy przetrzeć je wilgotną 
ściereczką podczas regularnego sprzątania domu, by pozbyć 
się ewentualnej warstwy kurzu. Wybierając listwy zwróć uwa-
gę na to, czy zostały odpowiednio zabezpieczone. Dzięki temu 
nie stracą swojego pierwotnego koloru.

Trendy, które  musisz poznać

Czas na spacer po różnych możliwościach kolorystycznych i 
dobór tych, które najlepiej sprawdzą się w twoim domu. Jedną 
z najczęściej wybieranych opcji jest dąb wotan. Charakteryzuje 
się przepiękną strukturą dość jasnego drewna. Ze względu na 
swój uniwersalny wygląd, jest chętnie zapraszany jako dekora-
cja ścienna do nowoczesnych wnętrz. Fantastycznie podkreśla 
bardzo modny obecnie trend inspirowany naturą.

Kolejnym kolorem, który zwrócił moją uwagę jest dąb natu-
ralny. Okazuje się, że nie tylko mi wpadł w oko – to bestseller, 
który zbiera coraz liczniejsze rzesze osób decydujących się na 
jego zakup. Wspaniale wygląda jako dekoracja na całej ścianie 
lub jej obszarze, ale to nie wszystko! Lamele 4-stronnie lami-
nowane możesz wykorzystać również do… ścianki działowej.

Przepięknym kolorem 
jest też dąb naturalny. 

To bestseller, który zbiera 
coraz więcej fanów 

swojej unikalnej struktury.

A może szukasz 
czegoś niestandardowego? 
Lamele występują 
też w pięknych szarościach, 
bieli i czerni.



Moim hobby ostatnio stało się oglądanie różnych aranża-
cji z wykorzystaniem lameli. Bardzo podobają mi się takie,  
w których listwy zajmują  ściany tworząc na niej swoisty obraz, 
przypominający iluzję optyczną. Doceniam też ich praktyczne 
walory – lamele skutecznie poprawiają akustykę we wnętrzu, 
jednocześnie wyciszając je tak, by dźwięk nie “uciekał” poza 
pomieszczenie. Kolejny plus to cena. Co prawda u różnych 
producentów kwoty są podobne, ale często trafiam na pro-
mocje nawet do 15%. Zwracaj uwagę na materiały, z których 
są wykonane, bo inaczej zapłacisz za PCV, a inną sumę za 
MDF. Nawet, jeśli zdecydujesz się na lamele w kolorze, który 
za jakiś czas “wyjdzie z mody” - bez problemu przemalujesz 
je na inny odcień. Uniwersalna dekoracja, jednym słowem :)

Bez mydlenia oczu. Same fakty, 
które moim zdaniem wynoszą lamele 
do rangi zwycięzcy wszystkich propozycji.

Teraz najważniejsze jest przycięcie listew do 
odpowiedniej długości. Zrobisz to na przykład za 
pomocą ręcznej piłki. Możesz je zamontować od 
podłogi po sam sufit (ich długość to aż 275 cm) 
albo zostawić wolne przestrzenie, eksponując 
kolor ściany.
Następnie nakładasz klej lub taśmę na lamel 
i przyklejasz go do ściany. Proste jak lamel. 
Kolejny krok to wyznaczenie odległości 
pomiędzy listwami. Specjaliści zalecają, 
by wynosiła ona od 2,8 do 3 centymetrów. 
Wówczas osiągniesz najciekawszy efekt.  
Oczywiście możesz zatrudnić fachowców, 
którzy zamontują okleiny za ciebie. Jednak 
moim zdaniem, gdy montaż jest tak łatwy, 
warto oszczędzić sobie taki wydatek. Poprawnie 
założone lamele będą twoją dumą. Nic nie cieszy 
tak, jak podziwianie własnoręcznej pracy, kiedy 
skutkuje ona oryginalnym wystrojem wnętrza.

Lamele to stosunkowo nowa forma ozdób 
ściennych (chociaż oboje już wiemy, że nie 
tylko na ścianach się fajnie prezentują), a ma 
już ogromne rzesze fanów. Myślę, że to też 
dlatego, bo stwarzają mnóstwo możliwości 
dekoracyjnych. Baw się kontrastami, próbuj 
nowych aranżacji. Kreuj swoją wizję wnętrza na 
nowo.

Może się zdziwisz, ale montaż jest dziecinnie 
łatwy. Potrzebujesz oczywiście ściany 
lub sufitu i lameli ;), kleju montażowego 
i ewentualnie elektronarzędzi.



https://retrocegielka.pl


5 stylów
wnętrzarskich, 
do których zaprosisz cegłę

W cegle zaklęta jest historia. Dekoracje i całe 
ściany pokryte tym materiałem wciąż zdobywają 
nowych miłośników. Obecnie, cegłę można 
wykorzystać praktycznie w każdym pomieszczeniu.
Nada charakteru salonowi, stworzy niepowtarzalny 
klimat w łazience i zachwyci w kuchni. 

Dziś podpowiem ci, jakie style możesz wyczarować 
używając cegły. Zapraszam w podróż po pięciu 
różnych aranżacjach. Mam nadzieję, że któraś 
z nich trafi w twój gust i przekonasz się, że cegła 
we wnętrzach potrafi narobić fajnego zamieszania.

Styl industrialny

Do uzyskania tego modnego klimatu użyj płytki o nazwie 
“Starówka Warszawska”. Pozyskuje się ją z najstarszych 
budynków. Jej nieregularne brzegi oraz wyjątkowy kolor oddają 
niepowtarzalność pomieszczenia, dzięki czemu po jej montażu 
otrzymasz oryginalny stary mur.

A to nieodłączny element wnętrza utrzymanego  
w przemysłowym stylu. Całość dodatkowo podkręca surowość 
cegły i świadomość, że każdy jej milimetr “widział i słyszał” 
ponad stuletnie historie.

Styl rustykalny

Odznacza się prostą formą, bezpretensjonalnością i zamiło-
waniem do natury, więc musi się w nim znaleźć miejsce dla 
drewna. A jego połączenie z cegłą daje ciepły, domowy klimat.  
 
Na ścianach świetnie sprawdzi się biała cegła, która nasu-
wa skojarzenia z dworkiem szlacheckim lub uroczą, wiejską 
chatką. Rustykalny styl kocha się w lustrach w drewnianych 
ramach, wiklinowych dodatkach oraz ogromnych kominkach 
obudowanych cegłą lub kamieniem.!  

Cegła w różnych 
odcieniach nadaje 

specyficznego charakteru 
w każdym wnętrzu, 

do jakiego ją zaprosisz.

Sam zdecyduj, 
czy cegła zagości na jednej 
ścianie, czy na wszystkich. 
Baw się aranżacjami.



Styl nowoczesny

Odznacza się prostą formą, bezpretensjonalnością i 
zamiłowaniem do natury, więc musi się w nim znaleźć miejsce 
dla drewna. A jego połączenie z cegłą daje ciepły, domowy 
klimat. Na ścianach świetnie sprawdzi się biała cegła, która 
nasuwa skojarzenia z dworkiem szlacheckim lub uroczą, 
wiejską chatką.

Nowoczesność to też minimalizm, któremu towarzyszą proste 
formy, linie i kształty. Cegła w stonowanym kolorze może 
stać się pięknym tłem dla drewnianych lub metalowych, 
subtelnych dodatków.

Każdy z wymienionych przeze mnie styli potrzebuje 
odpowiedniego wykończenia, by wydobyć z niego cechy 
charakterystyczne.

Styl klasyczny

Kiedy myślisz o cegle, najczęściej na pewno nasuwa ci się 
ta w czerwonym, rdzawym kolorze. I właśnie takie cegły 
idealnie sprawdzą się podczas aranżacji mieszkania w 
klasycznym stylu. Szczególnie polecam płytki “Alejki 
Wilanowa”. Barwa oraz charakterystyczna struktura 
sprawiają, że przeniesiesz się do eleganckiego wnętrza.

Styl skandynawski

Ten klimat oddasz, stosując płytki cementowe. Do 
wyboru aż dziesięć kolorów – od białych, poprzez 
czerwienie, aż po głęboki grafit, więc jest w czym 
wybierać.

Dopełnieniem ściany jest użycie odpowiedniej fugi, co 
nadaje ścianie charakter oraz dopasowuje do wnętrza.
Innym rozwiązaniem jest malowanie płytek ceglanych 
po montażu na ścianie. Jest to bardzo często stosowany 
zabieg, dzięki któremu możesz uzyskać dowolny kolor 
ściany.

Znasz już kilka propozycji aranżacji z użyciem różnych 
rodzajów cegły, więc pora wziąć się za zmiany w domu 
lub mieszkaniu :)

Masz ochotę na więcej informacji odnośnie aranżacji 
wnętrz? Już za miesiąc kolejny eBook, w którym 
mam zamiar cię zaskoczyć :) A teraz zapraszam cię 
na www.mojewnetrza.pl - tam czeka mnóstwo porad i 
wskazówek.

Kolor, wielkość, a nawet sposób ułożenia... 
Wszystko to wpływa na efekt końcowy, 
który przecież musi ci się podobać :)



http://www.vhct.pl/pl/

