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Drodzy Czytelnicy,

z radością oddajemy w Wasze ręce najnowszy numer Poradnika 

Domowy.pl, pełnego ciekawych wiadomości, pomysłów, przydatnych 

– podczas urządzania domu – informacji oraz pięknych aranżacji 

zdjęciowych. Mamy nadzieję, że posłużą one jako punkt wyjścia do 

tworzenia indywidualnych kompozycji, które sprawią, że Wasze cztery 

kąty staną się niepowtarzalną przestrzenią odpoczynku i realizowania 

własnych pasji. 

Ciepłe wiosenne promienie słoneczne nastrajają do zmian i pozwalają 

złapać w żagle dużą dawkę pozytywnej energii. Artykuł „Stylowe okna” 

podpowie jak odpowiednio dobrać dekoracje okienne ograniczając 

ilość światła, a przy tym uatrakcyjnić wnętrze. Natomiast artykuł 

„Wiosna, ach to ty…” prezentuje wybrane starannie dodatki, które 

wprowadzą świąteczno-wiosenną atmosferę i sprawią, że nowoczesne 

jak i klasyczne wnętrza zaskoczą mieszkańców zmodernizowanym 

wyglądem.

Każde z domowych pomieszczeń posiada własną specyfikę i zaprojek-

towany charakter, zależny od swojego przeznaczenia. Salon, kuchnia 

i łazienka to jedne z najczęściej odwiedzanych miejsc, również przez 

gości, których chętnie zapraszamy. „Salonowe podstawy” w przejrzysty 

sposób prezentują ważne zasady funkcjonalnego urządzania salonu. 

Niekiedy łazienka nie pozwala na umiejscowienie w niej wszystkich 

drobiazgów, które powinny się tam znaleźć. Jednak nawet mała, daje 

sporo możliwości aranżacyjnych – wiele z nich prezentuje artykuł 

„Duże potrzeby małej łazienki”. 

Aby już na wstępie zrobić niezapomniane wrażenie na gościach warto 

zapoznać się z inspiracjami i poradami zawartymi w materiale „Na 

dobre wejście”, którego dopełnieniem są „Domowe schody” – całość 

w niebanalny sposób dostarcza informacji z zakresu komunikacji 

domowej. 

Zapraszamy do podróży w poszukiwaniu idealnych rozwiązań dla 

domu z nowym numerem Poradnika Domowy.pl!

*wszystkie projekty w Poradniku dostępne na www.domowy.pl
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Aranżacja wnętrza
na etapie adaptacji

Projekty gotowe – bardzo popu-
larne wśród Polaków – stanowią 
kopalnię pomysłów, propozycji 
i rozwiązań. Dzięki uniwersalnemu 
podejściu łatwo można je dopaso-
wać do indywidualnych potrzeb. 
Bardzo popularne ze względu 
na cenę, dostępność i możliwość 
sprawdzenia efektu u innych Inwe-
storów, pozwalają szybko realizo-
wać plany wybudowania rodzin-
nego domu, wymagają jednakże 
obowiązkowej adaptacji – do 
warunków miejscowych i własnych 
potrzeb, szczególnie w kontekście 
aranżacji wnętrz.

� Adaptacja projektu gotowego
Adaptacja to czynności polegające na dopasowaniu projektu do wytycznych zawar-

tych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub miejscowego 

planu zagospodarowania, sporządzeniu planu zagospodarowania działki na mapie 

geodezyjnej, uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów od odpo-

wiednich urzędów i instytucji, w tym np. warunków dostaw mediów, dostosowaniu 

projektu do indywidualnych potrzeb Inwestorów (polegających np. na zmianie funkcji 

pomieszczeń lub wymiarów otworów okiennych itp.) i przyjęciu funkcji głównego 

projektanta obiektu przez osobę adaptującą, która w myśl obowiązującego prawa 

staje się osobą odpowiedzialną za cały projekt składany wraz z wnioskiem o pozwo-

lenie na budowę (łącznie z projektem gotowym). Przemyślane decyzje na tym etapie 

planowania inwestycji – szczególnie dotyczące rozwiązań funkcjonalnych budynku, 

pozwalają optymalizować koszty całej budowy, łącznie z etapem wykańczania wnętrz 

i urządzania domu.
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� Projekt domu a projekt wnętrza
Budowa domu to przedsięwzięcie długofalowe – wymagające 

zaangażowania, czasu i pieniędzy. Warto od samego początku 

monitorować koszty i zadbać o budżet każdego z etapów, 

szczególnie tego związanego z urządzaniem wnętrz. Niezależnie 

od posiadanych środków dobrze jest zaplanować podstawowy 

zakres prac aranżacyjnych oraz harmonogram ich wykonywania. 

Trzeba też pamiętać, że większość walorów funkcjonalnych 

budynku będzie wynikać z rozwiązań przyjętych w dokumentacji 

projektowej. Zatem, im lepiej przygotujemy się do wyboru 

projektu domu pod kątem wygodnych i przemyślanych wnętrz, 

tym bardziej komfortowo będzie się w nim mieszkać. 

Jedną z głównych decyzji – podczas wyboru projektu domu – jest 

decyzja o wielkości budynku. Przyjmuje się, że w budynkach 

jednorodzinnych na jednego mieszkańca powinno przypadać 

ok. 30 m2 powierzchni użytkowej. Oznacza to, że rodzina cztero-

osobowa powinna szukać domu o powierzchni ok. 120 m2. Drugą 

kwestią, równie istotną z punktu widzenia komfortu użytkowego, 

jest rozkład pomieszczeń – domy parterowe są wygodniejsze, zaś 

domy z poddaszem bardziej energooszczędne. Każdy budynek, 

niezależnie od liczby kondygnacji, powinien czytelnie wyznaczać 

podział na strefę dzienną i nocną. Zadaniem pierwszej jest 

reprezentować, drugiej – relaksować. Strefa dzienna (np. kuchnia, 

jadalnia, salon, hol, wiatrołap) to część domu użytkowana wspólnie 

przez wszystkich mieszkańców, która powinna umożliwiać 

swobodne przenikanie się funkcji poszczególnych pomieszczeń 

– z jednej strony jasno definiować ich zadania, z drugiej jednak 

dostosowywać je do indywidualnych potrzeb użytkowników. 

Strefa nocna natomiast powinna zapewniać intymność, być 

wydzielona z reszty budynku i umożliwiać wypoczynek w zaciszu 

sypialni i łazienek. W domach z użytkowym poddaszem ta strefa 

zwykle znajduje się na drugiej kondygnacji. „Przyglądając się 

funkcjonalności wnętrz warto zwrócić uwagę na organizację stref 

oraz komunikację pomiędzy nimi. Ważne są proporcje obu stref 

oraz sposób komunikacji. W projekcie trzeba sprawdzić wymiary 

korytarzy, holu, rozwiązania w obrębie klatki schodowej oraz 

kierunek otwierania się drzwi wewnętrznych. Jeśli cokolwiek nas 

zaniepokoi na etapie adaptacji projektu i wprowadzania zmian, 

Domowy.pl pomaga swoim Klientom nie tylko w formalnościach 
– w wyborze projektu, dopasowaniu go do działki, ale też w do-
stosowaniu wnętrz do własnych wyobrażeń. Inwestorzy wybiera-
jący projekt powtarzalny, mają świadomość, że na podstawie tej 
samej dokumentacji budowanych jest wiele domów, dlatego 
starają się nadać mu indywidualny charakter odzwierciedlający nie 
tylko potrzeby użytkowe, ale przede wszystkim unikatowe walory 
aranżacyjne. W tej sytuacji doskonałą opcją są kolekcje gotowych 
projektów wnętrz, które pomagają wybrać styl i kolory. Takie kon-
cepcje łatwo i szybko umożliwiają stworzenie własnych wersji aran-
żacji. Pracując z projektantem wnętrz od samego początku można 
uniknąć wielu pułapek i niespodzianek na etapie realizacji. To przy-
kład ekonomicznego podejścia do budowy i urządzania własnego 
domu, oraz do własnych pieniędzy.
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Gotowe projekty wnętrz to nowa propozycja na rynku, bardzo 
atrakcyjna dla osób, które budują dom. Etap wykańczania i urzą-
dzania nie jest ani łatwy ani tani. Jeśli można takie wydatki przemy-
śleć i zaplanować wcześniej, to jest większa szansa zmieszczenia się 
w budżecie. Sam gotowy projekt wnętrza to koszt porównywalny 
z ceną projektu domu lub ogrodu. Warto zlecić wykonanie aran-
żacji wnętrza profesjonaliście, aby faktycznie cieszyć się z efektu 
końcowego.

możemy temu zaradzić – przesunąć ścianki działowe, zmienić 

wielkość otworów okiennych a nawet zmienić przebieg instalacji 

w przypadku kuchni lub łazienek” – podpowiada arch. Brygida 

Rosiak, Doradczyni Domowy.pl z Grudziądza. 

Oglądając dokumentację projektową pod kątem rozwiązań 

funkcjonalnych trzeba zwrócić uwagę na wysokość pomieszczeń, 

która powinna mieć przynajmniej 2,70 m w przypadku strefy 

dziennej a 2,50 m nocnej. W tym momencie warto też zastanowić 

się, czy zamierzamy instalować wentylację z rekuperacją lub 

klimatyzację, gdyż wymagają one dodatkowej przestrzeni pod 

lub nad stropem, aby móc je dyskretnie ukryć. Montaż podwie-

szanych sufitów również obniży nam wysokość pomieszczenia. 

Rozmawiając o swoich planach z projektantem można te wszystkie 

założenia przewidzieć w projekcie. Dotyczy to również wielkości 

poszczególnych pomieszczeń i ewentualnego przeprojektowania 

układu ścian wewnętrznych w taki sposób, aby wykorzystać 

istniejące rozwiązania konstrukcyjne budynku, nie naruszając ich. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na ścianę kolankową drugiej 

kondygnacji – jej wysokość oraz sposób doświetlania poddasza. 

� Aranżacja w pakiecie z projektem
Mając wybrany projekt domu, który zgodny jest z potrzebami 

i możliwościami rodziny można zacząć planować aranżację 

poszczególnych pomieszczeń. Warto przy tym zacząć od znale-

zienia wspólnego mianownika dla całego wnętrza – może to 

być konkretny styl, kolor lub motyw przewodni. Planując wygląd 

poszczególnych pomieszczeń warto przyjrzeć się bliżej gotowym 

koncepcjom, które znacznie ułatwiają przygotowanie spójnego 

i przemyślanego projektu wnętrz. Dzięki dużemu wyborowi oraz 

możliwości bezpłatnej konsultacji można dobrać i zestawić ze sobą 

różne aranżacje, niekoniecznie przypisane jednej linii. 
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Montaż okien dachowych powinien być zaplanowany na takiej 

samej wysokości, jak zwykłe okna, a więc na wysokości ok. 0,90 – 

1,20 m. Okna połaciowe powinny zapewniać mieszkańcom kontakt 

wzrokowy z otoczeniem.

arch.  
Andrzej Gałecki
Doradca Domowy.pl  
z Białegostoku
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Dobrze
wydane

Wiosenne miesiące to czas pozytywnych porywów i – niejednokrotnie – 
radykalnych zmian. Te ostatnie warto jednak przeprowadzać rozsądnie 
i z pomysłem. W natłoku dodatków i drobiazgów, nadających indywidu-
alnego charakteru każdemu wnętrzu, łatwo można stracić głowę. Wybra-
liśmy dla Was kilka propozycji, z których można, przy odrobinie fantazji, 
stworzyć niepowtarzalne aranżacje i całkowicie odmienić pomieszczenia. 
Zmień szatę swojego domu i wprowadź do niego odrobinę nonszalancji!
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Fot. 1. Fotel Mammoth Norr11, 4.550,00 zł, Decortis
Fot. 2. Lampa wisząca Diesel Foscarini Mysterio, kolor czarny, 970,00 zł, 
Rossi.pl
Fot. 3. Gumowy wazon Menu Gummivase, wysoki, 79,20 zł, Rossi.pl
Fot. 4. Pudełko z pokrywką Pallra, 4 szt., 59,99 zł, Ikea
Fot. 5. Stolik dekoracyjny Kare Design Sowa, 298,90 zł, DecoMania
Fot. 6. Poduszka Esyfloresy, 110,00 zł, Deco24.pl
Fot. 7. Świecznik Bold, średni, 1.235,70 zł, Deco24.pl
Fot. 8. Rzeźba Dom z cegły kauczukowiec, drzewo akacjowe i orzech 
chiński, 159,00 zł, BoConcept
Fot. 9. Wazon Facet czarny, 86,00 zł, świecznik Facet, szary 46,00 zł, 
Cellofan
Fot. 10. Wazon Bloom, 29,00 zł, Home&You
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