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Zdarzyło Ci się kiedyś zajrzeć sąsiadom do okien? Albo zatrzymać się na dłużej przy 
domu lub bloku, bo Twój wzrok przyciągnęły okienne dekoracje? Nie musisz odpowiadać. 
Wszyscy mamy swoje grzeszki... ;)

Ja się do jednego przyznam. Sama raczej nie zapuszczam żurawia przez obce szyby, ale 
wiedząc, że to hobby niektórych moich sąsiadek, zabawiłam się z nimi w swoistą grę.
Otóż byłam złośliwa. Bo pani Krysia spod szóstki namiętnie komentowała moje zazdrostki 
w kuchni. I porcelanowy wazon na parapecie, w którym najczęściej można było zobaczyć 
świeże tulipany.
- Pani Saro, a te pani kwiatki to takie zwiędłe trochę, co? - zaczepiła mnie kiedyś.
- Sąsiadko, a pani tak się dobrze gotuje przy takich żółtych zasłonkach? Mnie to by oczy 
bolały - powiedziała innym razem.

Wymyśliłam sobie więc, że będę zmieniać dekoracje okienne CO TYDZIEŃ. Bo kto mi 
zabroni? Poszłam w różowe rolety. Niebieski doniczki. Żółte kwiaty. Czerwone girlandy. 
Rany, jaka ze mnie była gwiazda na osiedlu! Jak ja pozdrawiałam te moje sąsiadki niczym 
Miss Universum dziękująca za wstęgę. Wzruszające.

Finał był taki, że pani Krysia zostawiła mnie w spokoju. Może pomyślała, że coś ze mną nie 
tak? W każdym razie - teraz moje okna są subtelne. Poszłam w minimalizm.
A dla Ciebie mam jeszcze 9 innych propozycji ;) Bo każdy styl ma w sobie coś, co warto 
zapamiętać. I inspirować się.

Tobie życzę inspirującej lektury :)

Sara Duszyńska

CZEŚĆ!

https://zirador.com
https://www.facebook.com/szpilkaszpulkadekoracje


Przegląd
rolet 
- które będą odpowiednie 
dla ciebie?

Klasyczne wnętrza w opozycji  
do nowoczesnych rozwiązań 

Zauważyłam, że wiele osób powraca do 
klasycznych rozwiązań wnętrzarskich. Zamiast 
nowoczesnego minimalizmu - stawiają na 
tradycyjne wzornictwo i kolorystykę. Ten trend 
pojawił się też w temacie dekoracji okien. 
Czy jest lepszy od współczesnej wizji, kochającej 
prostotę i inspirację naturą? Zobacz, czy uda 
nam się wyłonić zwycięzcę spośród rolet. 
Rozpoczynamy bitwę klasyki z nowoczesnością.

Powrót do przeszłości

Być może pamiętasz czasy, gdy gospodynie domowe prze-
ścigały się w wymyślaniu kolorowych, często krzykliwych 
aranżacji okiennych. Proste rolety w intensywnych odcieniach 
zwracały uwagę przechodniów i nie potrzebowały już żadnych 
dodatkowych ozdób. 

Czy możemy to nazwać klasyką? Moim zdaniem - tak. Proste 
rolety zewnętrzne w zdecydowanym kolorze to wciąż jeden z 
ciekawszych wyborów spośród wszystkich propozycji, jakie są 
dostępne na rynku. 

Elegancka klasyka

Beże, brązy, szarości. Ciężkie tkaniny. Choć takie zestawienie 
może nasuwać ci skojarzenia na przykład ze zdecydowanym, 
loftowym stylem, to wywodzi się z klasycznej wizji wnętrzar-
skiej. Ciekawym rozwiązaniem są rolety materiałowe - za-
równo te o jednolitej kolorystyce, jak i w oryginalne wzory. 
Najczęściej spotykane są motywy kwiatowe i roślinne. Moim 
zdaniem fajnie wyglądają też geometryczne kształty, ale to już 
nie klasyka, a duży krok w stronę nowoczesności. 

Materiałowe rolety w klasycznym stylu posiadają czasami do-
datkowe detale, jak dekoracyjne, metalowe obciążniki czy po-
srebrzane “sznurki”. Sprawdzą się we wnętrzach aspirujących 
do tych pałacowych :)

Proste rolety w intensywnym 
odcieniu to mocny akcent wnętrza. 

Nie potrzeba wzbogacać 
jej o kolejne dodatki. Może poza 

drobnym wazonem na parapecie ;)

Niektóre firmy oferują 
produkcję rolet materiałowych 
z własnym nadrukiem. 
To ciekawa okazja do 
spersonalizowania wnętrza.



Moim osobistym faworytem są rolety plisowane. Charaktery-
styczna harmonijka, w którą układa się materiał świetnie wpi-
suje się zarówno w elegancki, jak i minimalistyczny styl. 

Stonowane kolory w połączeniu z oryginalną teksturą stwarza-
ją ciekawe możliwości aranżacyjne w każdym pomieszczeniu w 
domu. Możesz pójść w najnowszy trend i założyć takie same ro-
lety w salonie, sypialni i kuchni lub zdecydować się na różną ko-
lorystykę. To łatwy i efektywny sposób na stworzenie spójnego 
wnętrza. Podobną strategię stosuje się w przypadku podłóg, ale 
o tym powstanie osobny poradnik ;) Teraz polecam ci zapoznanie 
się z ofertą rolet plisowanych - być może będziesz zaskoczony 
tym, jak wiele różnych wariantów na ciebie czeka.

A co mają do powiedzenia nowoczesne rodzaje rolet?  
Zobacz, które z nich są najbardziej rozchwytywane i dlaczego.

Stylowa propozycja dla tych, którzy lubią 
schludne, proste wykończenia. A to za sprawą 
mechanizmu ukrytego w eleganckiej kasecie. 
Te rolety pozwalają na dokładną kontrolę ilo-
ści światła wpuszczanego do wnętrza. Ponadto 
wybór odpowiedniego materiału pozwoli ci na 
poprawę termoizolacji - latem będzie przyjem-
nie chłodno, a zimą cieplej. Tego typu osłony 
świetnie pasują do stylu skandynawskiego i in-
dustrialnego, gdzie niemile widziane są wszel-
kie niepotrzebne “szpargały”. Ma być prosto i 
przestrzennie.

Rolety w kasecie występują też w odmianie 
dzień/noc, bardzo popularnej w ostatnich la-
tach. Zapewne dlatego, że łączą w sobie design 
i funkcjonalność - dokładnie kontrolują poziom 
zaciemnienia pomieszczenia.

Co wygrało? Klasyka czy nowoczesność? Su-
biektywność wyniku jest naturalna. Ja cieszę 
się, że każdy z nas ma inny gust - dzięki temu 
jest znacznie ciekawiej.

Rolety w kasecie to wyjątkowo  
szlachetne rozwiązanie, 
kochane przez minimalistów



Te kolory 
firan i zasłon
nigdy nie odejdą do lamusa

Glamour, Skandynawia,  
czy trend inspirowany naturą? 

Dekoracja okna nie jest wcale taką prostą 
sztuką. Odpowiedni dobór materiałów, 
kolorystyki i wzornictwa potrafi zdefiniować 
styl wnętrza. Dzisiaj przedstawię ci kilka 
propozycji, które stworzą w twoim domu 
elegancki klimat glamour, minimalistyczny, 
skandynawski sznyt oraz nowoczesną wizję 
inspirowaną motywami nawiązującymi do natury. 
Tutaj liczą się cechy charakterystyczne 
każdego ze stylów, które warto znać :)

Kontrastowy glamour

Blask i kontrasty! Okienne dekoracje w stylu glamour to przede 
wszystkim różne faktury tkanin, błyszczące detale i opozycyjne 
barwy. A co może być bardziej kontrastowego niż biel i czerń? 
Zasłony i firany w tych odcieniach, przetykane srebrnymi lub 
złotymi nićmi są kwintesencją tego klimatu. 

Potrzebujesz konkretnych inspiracji? Spójrz na hollywoodzkie 
gwiazdy lat 40-tych i 50-tych. Przepych, splendor, lśniące do-
datki i dekoracje. Klasyczne kolory to coś, w czym styl glamour 
kocha się najbardziej.. 

Przyjaźń z Matką Ziemią

Roślinne motywy są obecnie pożądane… wszędzie! :) Tapety na 
ścianę, poszewki na poduszki, płytki ceramiczne, nawet mate-
riał, którym są obite meble. Świat oszalał na punkcie trendu 
inspirowanego naturą. A temu szaleństwu przeuroczo uległy 
też okienne dekoracje. Radzę jednak zrezygnować z drobnych 
wzorów, które mocno obciążą aranżację. Lepiej sprawdzą się 
duże, nieregularne motywy przypominające dżunglę i orien-
talną roślinność. Mile widziane są oczywiście zielenie, ale też 
wszystkie inne kolory występujące naturalnie w przyrodzie. 

Taka zasłona to mocny akcent wnętrza. Zadbaj, by stanowiła 
jego główną ozdobę i nie doprowadzaj do zagracenia pomiesz-
czenia przez niepotrzebne bibeloty. Niech rządzi jeden, za to 
zdecydowany, intensywny dodatek.

Okna udekorowane 
w błyszczącym stylu glamour 

nadają wnętrzu elegancji 
i luksusowego klimatu. 

Można nawet odrobinę przesadzić ;)

Kochasz rośliny? 
Zaproś je nie tylko do doniczek 
i wazonów. Tekstylia 
z zielonym motywem 
odświeżą wnętrze i pozytywnie 
wpłyną na twój nastrój.



Nazywa się go północnym minimalizmem. Styl skandynawski to 
przede wszystkim otwarte, jasne przestrzenie, w których kró-
lują stonowane kolory. Jak stworzyć okienną dekorację w tym 
klimacie?

Zacznę właśnie od barw, na które warto postawić. Firany i zasło-
ny niech skąpią się w bieli, szarości i beżach. Pożądane są też 
subtelne pastele, a bardziej odważni decydują się na wprowa-
dzenie jednego, intensywnego koloru. Na przykład granatu czy 
pomarańczy. Trzeba to jednak robić z głową - skandynawski styl 
preferuje harmonię. Bez niej traci swoją główną cechę charak-
terystyczną. Wiesz, o co mi chodzi - kiedy wchodzisz do wnętrza 
urządzonego według tych zasad od razu wiesz, jaki to styl.

Czas na styl, który szturmem podbił polską wizję  
wnętrzarską i nic nie wskazuje na to, by miał się w najbliższym 
czasie wycofać.

Najlepszym wyborem pod względem tkanin 
będą len i bawełna. Skandynawski styl jest 
głęboko zaprzyjaźniony z naturą i lubi produkty 
wysokiej jakości. Postaw więc na gładkie, jed-
nolite materiały o prostym wykończeniu. Niech 
są schludnie ułożone na karniszu, bez żadnych 
dodatkowych drapowań i podpięć. Ważna jest 
lekkość i zwiewność, która po pierwsze nie ob-
ciąży kompozycji, a po drugie - dzięki tkaninom 
i niskich gramaturach wpuścisz do domu więcej 
dziennego światła. 

Forma zasłon i firan powinna być pozbawiona 
bogatych zdobień. Główną rolę gra wysoka ja-
kość tkanin i to ona zwraca na siebie uwagę. 
Pomyśl też nad zasłonięciem karnisza, a jeśli to 
niemożliwe - zastosuj taki z elementami drew-
na.

Jestem ciekawa, który trend jest najbliższy two-
jemu gustowi. Nie wahaj się, by odezwać się do 
mnie i zostawić swoją opinię. Czekam zawsze 
pod mailem sara@mojewnetrza.pl :)

Równie ważne jak kolorystyka, 
są tkaniny oraz formy. 
Tutaj króluje prostota.

mailto:sara%40mojewnetrza.pl?subject=


Nowoczesne 
osłony okienne
- czym zachwycają shuttersy?

Odkrywamy raj dla minimalistów  
i miłośników loftów 

Shuttersy, czyli wewnętrzne okiennice wdarły 
się szturmem do naszych mieszkań i ani myślą 
je opuszczać. Powiem szczerze, że na początku 
patrzyłam na nie trochę spod byka. No bo jak 
to tak - listewki na oknie? Czy mi to w ogóle 
wpuści światło do wnętrz? Czy ja będę mogła 
je regulować? I czy wszystkie są takie same? 
Bo ja nie lubię mieć kropka w kropkę tego, 
co moi sąsiedzi :) A jako, że uwielbiam styl 
minimalistyczny i loftowy stwierdziłam, że 
sprawdzę, jakie mam możliwości aranżacyjne. 
Zaraz się przekonasz, czy shuttersy zachwyciły 
również mnie. I czy ty je polubisz :)

Ludzie mówią, że...

.. shuttersy są łatwe w utrzymaniu czystości. Muszę przyznać 
rację - aby to sprawdzić, nachalnie odwiedzałam moją kole-
żankę, która jest szczęśliwą właścicielką takich okiennic i ku-
rzu nie znalazłam. A biała rękawiczka była... Wystarczy zwykła 
miotełka lub wilgotna ściereczka i jest czysto. 
Co bardzo mi się spodobało - naturalne światło można bez 
problemu nie tylko zaprosić do domu, ale jeszcze je w nim 
zatrzymać. Latem bez problemu uchronisz się przed upalnym 
słońcem, a zimą zapewnią przyjemną temperaturę.

Minimalizm w każdym calu

Wewnętrzne osłony okienne wykonuje się najczęściej z 
PCV lub drewna. Ta pierwsza opcja daje mnóstwo możliwo-
ści aranżacyjnych. Materiał można pomalować na prawie 
każdy, dowolny kolor, by dopasować shuttersy do wnętrza. 
Nowoczesna, minimalistyczna idea prosi się o zastoso-
wanie bieli, szarości i odcieni beżu. Pamiętaj, że w takiej 
aranżacji kluczowe jest światło. Ma być go dużo :) Ważną 
rolę gra również przestrzeń. Subtelne formy i kolorystyka 
przenikają się ze sobą tworząc harmonijne, spójne wnętrze.  
Wewnętrzne okiennice wydają się być dobrym wyborem też 
z tego względu, że są po prostu funkcjonalne. Minimalizm nie 
lubi zbędnych przedmiotów, a tutaj nie ma o tym mowy :) Kom-
fortowe osłony okienne dadzą ci mnóstwo swobody we wpusz-
czaniu światła i realną kontrolę temperatury.

Operowanie okiennicami jest 
bardzo proste, zarówno w teorii,

 jak i praktyce. Przyznam, że jestem 
pod wrażeniem ich funkcjonalności.

Minimalistycznie 
udekorowane okna to twój styl? 
Shuttersy nie potrzebują 
dodatkowych ozdób. 
Są dekoracją samą w sobie



Loftowe mieszkania można najczęściej zobaczyć w poprzemy-
słowych budynkach. Są bardzo przestronne, wysokie i zazwyczaj 
mają duże okna. Na ścianach znajduje się cegła albo surowy beton.  

Czasami zostawia się fragmenty oryginalnych materiałów, pod-
kreślając postindustrialny charakter wnętrza. Całość jest dość 
ciężka, więc w takich aranżacjach próżno szukać lekkich, zwiew-
nych materiałów jak firanki czy subtelne zasłony. Shuttersy pa-
sują tutaj doskonale :) Rewelacyjnie uwydatnią oryginalne, bar-
dzo często dzielone na mniejsze, okna. Które kolory i materiały 
sprawdzą się najlepiej? Poza tym, że muszą współgrać z resztą 
otoczenia, warto znać kilka wskazówek.

Jak zaprosić shuttersy do mieszkania urządzonego w lofto-
wym stylu? Najpierw przypomnijmy sobie charakterystykę tej 
koncepcji.

Lubisz jasną kolorystykę? Jeśli w two-
im loftowym mieszkaniu króluje cegła w 
odcieniu bieli lub popielatej szarości, a 
meble zostały wykonane z jasnego drew-
na - idź w tę biel jeszcze bardziej ;) indu-
strialny klimat może zostać fajnie przeła-
many delikatnością materiałów i barw. To 
ciekawa opcja dla tych, którzy nie lubią 
konwenansów i w każdym, nawet bardzo 
charakterystycznym stylu szukają swojej 
furtki :) a które shuttersy będą idealnie 
pasować do klasycznej, czerwonej cegły 
lub betonu na ścianie?

Ja polecam ci szarości. Wewnętrzne 
okiennice w tym kolorze świetnie połączą 
się z surowością wnętrza, naturalnym, 
ciemnym drewnem, a nawet czerwoną ce-
głą. Pomyśl, który klimat jest tobie bliż-
szy.

Bez względu na to, który styl jest ci bliż-
szy, shuttersy zdadzą egzamin funkcjo-
nalności i designu. Mam nadzieję, że masz 
już ochotę dołączyć do grona ich posia-
daczy :)

Białe czy szare? Zdecyduj, które lepiej 
wpisują się w twoją własną wizję.



Dekoracje 
okienne
z różnych zakątków świata

Jak stworzyć w domu Japonię,  
Nowy Jork i Prowansję? 

Dekoracje okienne to nie tylko osłony. Osobiście 
uwielbiam przystrajać parapety w taki sposób, 
by oddawały mój aktualny nastrój i pasowały 
do danego sezonu. Pomyślałam, że ciekawym 
pomysłem byłyby dekoracje tematyczne. Nie każdy 
chce i może podróżować, a zaproszenie do swojego 
domu skrawka innych krajów nie jest trudne. 
Dzisiaj pokażę ci, jak w łatwy sposób wyczarować 
oknom towarzystwo w postaci japońskich, 
nowojorskich i prowansalskich ozdób. 

Nie tylko wiśnie

Kwiat kwitnącej wiśni to nierozerwalna część Japonii. Wystę-
puje na tekstyliach, odzieży, a nawet jako ozdoba włosów ;) 
Oczywiście można pokusić się o firany czy zasłony z tym mo-
tywem, ale możesz stwierdzić, że to zbyt prosta droga. Ja po-
lecam ci postawienie na parapecie uroczego drzewka bonsai.
Ta roślina wymaga regularnej i troskliwej opieki, ale odwdzię-
cza się oryginalnym wyglądem. Nie wiem jak ty, ale ja uśmie-
cham się za każdym razem, gdy je widzę. Kojarzy mi się z siłą, 
życiem, mistyczną filozofią Wschodu.

New York, New York...

Frank Sinatra śpiewał, że chciałby budzić się w mieście, które 
nigdy nie śpi. Tętniące życiem miasto jest pełne różnych kolo-
rów i tym tropem poszłam szukając inspiracji na temat ozdób 
w nowojorskim stylu. Same zasłony są raczej ciężkie, w ciem-
nych, ale intensywnych odcieniach. Świetnie sprawdzi się tutaj 
butelkowa zieleń i granat. A co zrobić, żeby jeszcze bardziej 
podkreślić ten klimat?

Ja lubię konkrety ;) Więc jeśli Nowy Jork, jeśli Stany Zjednoczo-
ne Ameryki, to patriotyzm. U mojej siostry na parapecie stoi 
kwiatek w doniczce, do której wetknęła sporą amerykańską 
flagę. Tym sposobem nie tylko podkreśliła klimat wnętrza, ale 
jeszcze w dowcipny sposób zaznaczyła swoją miłość do tego 
kraju i miasta.

Drzewko bonsai to świetny pomysł, 
jeśli masz rękę do roślin. 

Wystarczy, że się z nim zaprzyjaź-
nisz i nie zapomnisz 

o jego potrzebach.

Nowojorski sznyt uzyskasz dzięki 
zdecydowanym kolorom 
i materiałom. Mieszkańcy 
USA nie boją się być barwni!



Dużo ciepła! Mnóstwo słońca! Ma być przytulnie, ale ze smakiem. 
Powiedziałabym, że prowansalski styl wygląda trochę tak, jakby 
przyłożyła się do niego kobieca ręka :) To zapewne dzięki tym 
wszystkim uroczym, wiklinowym koszyczkom pełnym kwiatów. 

Doniczkom z białej, wpadającej w kremowy odcień porcelany. 
Ślicznym zazdrostkom na okna, z elementami zieleni i delikat-
nych fioletów. Jednym słowem - ten klimat ma sprawić, że po-
czujemy się jak w południowo-wschodniej Francji, pełnej dobrej 
energii i promieni słonecznych. Gwarantuję, że w salonie urzą-
dzonym w ten sposób - każda jesień i zima okaże się cieplejsza, 
radośniejsza i minie znacznie szybciej.

Prowansja kusi zapachami, smakami i barwą lawendy. W jaki 
sposób zaprosić ten rejon Francji na swoje okna i parapety? ;)

Poza wspomnianymi przeze mnie donicz-
kami, pomyśl o wazonach, a nawet sło-
ikach wykonanych z kolorowego szkła. 
Mleczne lub pastelowe dekoracje dodat-
kowo ozdobione świeżymi gałązkami la-
wendy nie tylko uświetnią wnętrze. Pozo-
stawią też cudowny zapach lata - słodki, 
kuszący, relaksujący. Wystarczy postawić 
je na parapecie, by uzyskać pożądany 
efekt. Jeśli rozsądnie zagospodarujesz 
okienną przestrzeń, reszta pomieszczenia 
może być dla niej subtelnym tłem. Postaw 
na drewniane i wiklinowe dodatki, by ca-
łość współgrała z aranżacją okna.

A jeżeli chcesz pójść na całość, bo twoim 
marzeniem jest zamieszkanie w miejscu, 
które aż krzyczy, że jest prowansalskie ;) 
- zainwestuj w drewniane okiennice, któ-
re zostaną pomalowane na biało...

Orientalna Japonia, nowoczesny Nowy 
Jork czy klimatyczna Prowansja? Wszyst-
ko jest możliwe, jeśli masz pomysł na 
wnętrze. Spróbuj swoich sił :)

Co jeszcze postawić na oknie? 
Możliwości jest całe mnóstwo!


