
MIĘDZY DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI a nową
ścianą osłaniającą kuchnię zbudowano wysoką
wąską szafkę (w sam raz na odkurzacz i deskę
do prasowania). Na ścianie wisi „zakręcona”
półeczka fornirowana dębem (podobne półki,
ale proste, widać nad stołem w jadalni).
Na podłodze polerowany gres i dębowe deski.

Dobry układ
Jeszcze w czasie budowy bloku gospodarze i projektantka spędzali czas

nad planami mieszkania, zastanawiając się, jak je urządzić.
Mieli więc prawie rok, by opracować funkcjonalny układ przedpokoju
oraz zaplanować jego wystrój. Motywem przewodnim stały się paski.

ZDJĘCIA: Bernard Białorucki STYLIZACJA I PROJEKT WNĘTRZA: Iza Szewc/Fabryka Nastroju
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TEMAT NUMERU przedpokój

MOTYW PASKÓW jest widoczny
nie tylko na tynku strukturalnym,
ale także na drzwiach wewnętrznych
(wstawki ze stali szczotkowanej)
i na ścianie w pokoju dziennym
w postaci wąskich półek i linii nama-
lowanych na ich przedłużeniu (patrz
zdjęcie obok). Przedpokój oświetlają
plafony – takie same zainstalowano
w pokoju dziennym, co nadaje całemu
wnętrzu stylistyczną spójność.

WYBRALIŚMY DLA WAS: wieszaki na klucze

Tworzywo sztuczne i metal
cellofan.pl 109 zł

Malowana płyta MDF
twojladnydom.pl 35 zł

Z półeczką
na listy,
sklejka
Umbra 85 zł

Więcej
w wydaniu
cyfrowym
Pobierz

na tablet



TEMAT NUMERU przedpokój

Materiał ten z powodzeniem może udawać kamień, stiuk lub beton,
a używając różnych narzędzi i akcesoriów (packi, gąbki, szpachelki, folii),
wyczarujemy na ścianie ciekawe faktury i wzory, np. rowki lub fale.
• Tynk stosuje się na niemal wszystkich rodzajach ścian, w tym również
na drewnianych. Nie tylko wygląda dekoracyjnie, ale także pozwala ukryć
wszelkie nierówności podłoża, często spotykane zwłaszcza w starym
budownictwie. Na rynku są dostępne gotowe mieszanki tynku: grubo-
i drobnoziarniste, kolorowe albo białe, które można barwić pigmentami.
Przed położeniem tynku należy ścianę zagruntować i pozostawić
do wyschnięcia na jeden dzień. Następnie nakładamy tynk – jedną lub kilka
warstw, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać.

TYNK STRUKTURALNY
C I E K A W E R O Z W I Ą Z A N I E

KOMODA z drewna egzotycznego
wypatrzona przez panią domu w sklepie
z meblami kolonialnymi stanęła w miejscu,
w którym deweloper przewidział szafę.
– Jest piękna, a jednocześnie praktyczna,
tak jak całe nasze mieszkanie – mówi
z dumą gospodyni.
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9,5m2

Przedpokój zajmuje dużą część mieszkania
(prawie 10 m kw. z 65 m kw.). Deweloper
przewidział w nim miejsce zarówno na sza-

fę, jak i na garderobę, która – choć niewielka – nad-
miernie zwężała to pomieszczenie. Gospodarzom
nie odpowiadało też zbyt szerokie przejście do
strefy dziennej. Projektantka zaproponowała prze-
budowanie tej części mieszkania, m.in. przedłuże-
nie ściany przy drzwiach wejściowych (po drugiej
stronie ustawiono kuchenną szafkę-słupek oraz
lodówkę). W miejscu planowanej szafy stanęła ko-
moda, a garderobę zastąpiła szafa z przeszklonymi
frontami. Gospodarzom zależało na dekoracyj-
nym, a jednocześnie praktycznym wykończeniu
ścian. Ich oczekiwania spełnił tynk strukturalny
z wyżłobionymi rowkami, położony w miejscach
najbardziej narażonych na zabrudzenie.

Paski na tynku zrobiono za pomocą
pacy z ząbkami, używanej do kładzenia
kleju pod płytki. Nierówna matowa
powierzchnia została zabezpieczona
bezbarwnym lakierem.

PRZED
ZMIANĄ

PO
ZMIANIE

1. Tynk strukturalny
ozdobny, na bazie
żywic akrylowych
Malfarb .80 zł/12,5 kg

2. Masa kwarcowa
do dekoracyjnych
powłok Sigma Coatings.264,99 zł/10 l

3. Paca zębata
Praktiker.21,99 zł
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