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dobre zakupy Mamy             lat25
KONKURS!
URODZINOWY

Z a p r a s z a m y  n a  n o w y  p r o g r a m  t e l e w i z y j n y ! 

l   drewno l  beton l  cegła l  panele 3D

ODKURZACZE DLA ALERGIKÓW

MAŁE 
ŁAZIENKI  
Z WANNĄ NAROŻNĄ

JAK WYKORZYSTAĆ MIEJSCE 
POD SCHODAMI

44
POMYSŁY NA

EFEKTOWNE ŚCIANYEFEKTOWNE ŚCIANY
+001_CK 08 OKLADKA_H+.indd   1 2016-06-28   14:36:29



NR 8 (299) SIERPIEŃ 2016

Zdjęcie na okładce: 
living4media/FREE 
(opr. graficzne – redakcja)

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa 
tel. 22 555 68 50  
e-mail: czterykaty@agora.pl
www.czterykaty.pl

P.o. redaktor naczelnej: Bożena Głodkowska

Zespół: Edyta Jabłońska, Katarzyna Kowalska, 
Monika Utnik-Strugała  

Kierownictwo artystyczne:  
Wioletta Cielemęcka, Ewa Hlibowicka 
Grafik: Tomasz Żechowski   
Fotoedycja: Sylwia Tukendorf, Joanna Zduniak

Koordynator produkcji: Elżbieta Rosa 
Specjaliści przestrzeni barwnej:  
Łukasz Irzyk, Michał Odolczyk

Serwis www.czterykaty.pl: Anna Oporska    
Sekretariat: Maria Kaczmarska  

Wydawnictwo AGORA SA 
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa 
tel. 22 555 40 00, 22 555 40 01

Dyrektor wydawniczy: Katarzyna Kolanowska

Wydawca: Piotr Hendel

Dyrektor artystyczny: Andrzej Przygodzki

Dyrektor artystyczna wydań cyfrowych:  
Aleksandra Jasińska 

Dział reklamy: tel. 22 555 61 84  
reklamaczasopisma@agora.pl 
Dyrektor sprzedaży: Piotr Hendel 

Dział marketingu: marketing@agora.pl 
Dyrektor marketingu: Agnieszka Adamska

Dział kolportażu: tel. 22 555 53 33 
Dyrektor: Robert Małaszek

Prenumerata:  
tel. 22 555 44 00 
prenumerataczasopisma@agora.pl

Pytania i reklamacje prosimy kierować na adres: 
Dział sprzedaży wysyłkowej AGORA SA 
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Druk: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o.,  
ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków 
INDEKS 35516X, ISSN 0867-7298 

Copyright © AGORA SA 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone 

Wy daw ca ma ga zy nu „Czte ry Ką ty” ostrze ga  
P.T. Sprze daw ców, że sprze daż ak tu al nych i ar chi-
wal nych nu me rów cza so pis ma po ce nie in nej niż 
wy dru ko wa na na okład ce jest dzia ła niem na szko dę 
wy daw cy i skut ku je od po wie dzial no ścią są do wą.
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Znajdź nas

Od redakcji

p.o. redaktor naczelnej

„Efekt (nie tylko) murowany”, str. 52

Choć nie wszyscy biorą urlop w wakacje, ta pora roku nieodpar-

cie kojarzy się z podróżami. Dlatego w dziale „Kolor i wzór” 

proponujemy nastrojowe aranżacje inspirowane trzema zakąt- 

kami świata – zapraszamy na wnętrzarską eskapadę do Afryki, 

Ameryki Południowej i na Daleki Wschód (str. 48). Odmienne 

klimaty, barwy, dodatki – z pewnością każdy znajdzie coś  

dla siebie. Nasze redakcyjne biuro podróży ma również w ofercie 

Zakopane; w programie wycieczki wizyta w ponadstuletnim 

domu, w którym podhalańska tradycja została ciekawie skon-

frontowana z nowoczesnością (str. 18). 

Zdaję sobie jednak sprawę, że dla wielu osób lato to czas  

nie pasjonujących wojaży, ale mało ekscytujących remontów. 

Jeśli zaliczają się Państwo do tej grupy, a na dodatek szukają 

pomysłów na nietypowe wykończenie ścian, proponuję zajrzeć 

na str. 52. Głównym tematem tego numeru są właśnie ściany  

– wykończone drewnem, betonem, cegłą (lub ich imitacjami)

oraz panelami 3D. 

PS A po skończeniu remontu i tak warto pomyśleć o wypo- 

czynku. Choćby kilometr za miastem. Żeby lato tak zupełnie  

nam nie umknęło...

+003_CK 08_2016 edytorial.indd   3 2016-06-29   12:31:37
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PREZENTACJE    mieszkanie

8 Szczęśliwe
zakończenie

8
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Gdy młodzi Polacy emigrowali w nadziei 
na lepsze życie, Michał wybrał odwrotną 
drogę. Na szczęście w kraju czekało  
na niego mieszkanie, podarowane 
przez babcię. Musiał je tylko urządzić.

Gospodarz wychował się w Stanach Zjednoczonych, 
przyjazd do Polski był więc dla niego podróżą w nie-
znane. Mieszkanie po babci ułatwiło mu start, cho-

ciaż zdecydowanie odbiegało od ideału. Dwa pokoje z kuch-
nią wciąż tkwiły w latach sześćdziesiątych XX wieku. W takim 
PRL-owskim skansenie z przypadkowymi, niezbyt urodziwymi 
meblami, przestarzałą łazienką i pociemniałą ze starości bo-
azerią młody człowiek po prostu źle się czuł. Na początku nie 
zaprzątał sobie jednak głowy jakimikolwiek zmianami, bo miał 
pilniejsze zadanie: odnalezienie się w nowej rzeczywistości. 
Nie było łatwo, ale z czasem wszystko ułożyło się pomyślnie. 
Zdobył niezłą pracę, zyskał przyjaciół i – co najważniejsze  
– poznał Olę. 
Po ślubie zamieszkali razem i zaczęli myśleć o modernizacji 
mieszkania. Mieli wiele pomysłów, ale czy dobrych – tego 
nie wiedzieli. Aby uniknąć kosztownych pomyłek, zwrócili 
się o pomoc do pracowni 4ma Projekt. Ogrom zapropono-
wanych zmian trochę ich przeraził, ale nie mogli zwlekać, 
bo za kilka miesięcy miał przyjść na świat synek Franek.  
Zabrali się więc za remont, który przewidywał zburzenie 
ściany między kuchnią a pokojem, zerwanie boazerii, poło-
żenie nowych podłóg i tynków, wymianę drzwi oraz wszyst-
kich instalacji. Jak przyznają – było warto. Nieustawne, klau-
strofobiczne klitki przeobraziły się w funkcjonalne, pełne 
światła i całkiem przestronne wnętrze, w którym może wy-
godnie żyć trzyosobowa  rodzina.

PO POŁĄCZENIU KUCHNI z pokojem 
powstała spora strefa dzienna. Z jej nowo-
czesnym wystrojem harmonizują dekora-
cyjne dodatki nawiązujące do lat 60., kiedy 
wybudowano mieszkanie. Nadrukowane  
na blachach i na płótnie plakaty reklamujące 
osiągnięcia PRL-owskiej motoryzacji zostały 
kupione w sklepie Reset, który specjalizuje 
się w stylu vintage. 

• W Warszawie, 41,5 m kw., 2 pokoje

• Domownicy: Ola i Michał z synkiem Frankiem

TEKST I STYLIZACJA: Elżbieta Błasikiewicz  ZDJĘCIA: Michał Mutor  
PROJEKT WNĘTRZA: Paulina i Arek Staniszewscy/4ma Projekt

Urządź 

     z nami 
pierwsze 
mieszkanie

WIĘCEJ WNĘTRZ

ZNAJDZIESZ NA STRONIE

czterykaty.pl

+008_015_CK 08_2016 MM PREZENTACJA PIERWSZE_H+Et.indd   9 2016-06-21   11:50:24
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PREZENTACJE    dom

Pod Giewontem... 
...stoi zabytkowy dom, 
a w nim drewniane 
meble. Większość 
z nich zrobił Wojtek,  
zapalony narciarz  
i pasjonat Podhala. 

TEKST I STYLIZACJA:  
Anna Sierpińska-Polaczek
ZDJĘCIA: Michał Mutor

+018_026_CK 08_2016 MM ZAKOPANE_H+Et.indd   18 2016-06-24   14:43:52
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DOM
• W Zakopanem 
• 80 m kw., 3 pokoje
•  Domownicy:  

Beata i Wojtek 

 W JADALNI, z której 
okien widać Giewont, 
stoi owalny stół i ręcznie 
rzeźbione krzesła obite 
juchtową skórą.  
Aby przełamać dominu-
jącą w domu góralszczy-
znę, gospodyni dorzu-
ciła współczesny akcent 
– krzesło Chair One 
zaprojektowane przez 
Konstantina Grcica. 

+018_026_CK 08_2016 MM ZAKOPANE_H+Et.indd   19 2016-06-24   14:44:07
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PREZENTACJE    mieszkanie

Bez ustępstw

+028_034_CK 08_2016 MM MATKA I CORKA_H+Et.indd   28 2016-06-23   12:54:33
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Swoje poprzednie  
lokum Małgorzata  
uważała za tymczasowe,  
nie poświęcała mu więc 
zbyt wiele serca i uwagi. 
Nadrobiła to w tym 
mieszkaniu. Jak mówi, 
zostało urządzone  
bezkompromisowo,  
czyli dokładnie tak,  
jak sobie zaplanowała. 

 LUSTRZANE FRONTY sprawiły,  
że wielka szafa (w której oprócz 
półek ukryto pralkę oraz wysuwa-
ny kosz na pranie) nie przytłacza 
wnętrza, a wręcz przeciwnie  
– dodatkowo je powiększa. Taflą 
lustra wyłożono też bok wysokiej 
zabudowy kuchennej stykającej się 
z szafą. Lampę nad stolikiem kawo-
wym właścicielka znalazła na aukcji 
internetowej. Tkaninę naciągnięto 
na metalowy stelaż; wieczorem, 
gdy jest włączone światło, abażur 
przypomina – zdaniem Małgorzaty 
– talerz z delikatnej porcelany.

MIESZKANIE
• W Warszawie 
• 77 m kw., 3 pokoje
•  Domownicy:  

Małgorzata z córką 
Weroniką

TEKST I STYLIZACJA: Agnieszka Osak-Rejmer
ZDJĘCIA: Sylwester Rejmer
PROJEKT WNĘTRZA:  
Karolina Kobosko/Twój Kwadrat

+028_034_CK 08_2016 MM MATKA I CORKA_H+Et.indd   29 2016-06-23   12:54:41
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PREZENTACJE    mieszkanie

Marzenia

Marysia i Wojtek 
wymyślili sobie coś,  
co było prawie  
nie do zrobienia.  
Prawie. Bo jak się 
okazuje, nie ma rzeczy 
niemożliwych.

MIESZKANIE
• W Warszawie 
• 95 m kw.,  
  3 pokoje
•  Domownicy:  

Marysia  
i Wojtek 

TEKST I ZDJĘCIA: Monika Lewandowska/Phototapeta  STYLIZACJA: Iza Skorupka/deko-racja.pl  PROJEKT WNĘTRZA: Milena Maciak

+038_043_CK 08_2016 MM LEWANDOWSKA_H+ET SHORT.indd   38 2016-06-23   15:34:50
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Marzenia  się spełniają

POKÓJ DZIENNY jest przeszklony 
z dwóch stron, a więc bardzo widny.  
Kanapa została znaleziona w sklepie 
Ekoline, stolik kawowy Occa kupiono  
w BoConcept, lampę w Azzardo.  
Ścianę za telewizorem zdobią trój- 
wymiarowe płytki marki Incana.

TEKST I ZDJĘCIA: Monika Lewandowska/Phototapeta  STYLIZACJA: Iza Skorupka/deko-racja.pl  PROJEKT WNĘTRZA: Milena Maciak

+038_043_CK 08_2016 MM LEWANDOWSKA_H+ET SHORT.indd   39 2016-06-23   15:35:00
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TEMAT NUMERU     
ś c i a n y

Znudziły ci się tapety  

i farba? Kusi cię stara 

cegła, surowy beton, 

wiekowe deski? 

Podpowiadamy,  

co zrobić, by ściany  

w twoim domu 

wyglądały niebanalnie. 

Pokazujemy też 

zamienniki oryginalnych 

materiałów – na ogół 

tańsze i mniej kłopotliwe 

do układania,  

ale nie mniej ciekawe.

TEMAT NUMERU     

ś c i a n y

DREWNO 52
BETON 62
CEGŁA                  66 

PANELE 3D 70

TEKST: Edyta Jabłońska
ZDJĘCIA: Monika Lewandowska/Phototapeta,  
Sylwester Rejmer, Łukasz Zandecki, living4media/
FREE, grafvision/ 
Africa Studio/Photographee.eu/Shutterstock.com 

    Efekt (nie  tylko) murowany

+052_069_CK 08_2016 TN_H+tE.indd   52 2016-06-27   15:03:16
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HARMONIJNY  
ZESTAW, czyli to samo  
drewno i na podłodze,  
i na ścianie. Ten ciepły  
materiał ciekawie wygląda 
zestawiony z chłodnym 
betonem. 

Fo
t. 

Ba
rli

ne
k

D
RE

W
N

O    Efekt (nie  tylko) murowany

Jeszcze do niedawna usuwaliśmy 
z mieszkań starą boazerię, teraz drew-
no znów wędruje z podłóg na ścianę. 
Ma bowiem ogromną zaletę – jest 
ciepłe, naturalne i pasuje do wnętrz 
zaaranżowanych w różnych stylach,  
od prowansalskiego po loftowy. 
Producenci oferują deski z drewna 
sosnowego, świerkowego, bukowego, 
jesionowego, dębowego – już przygo-
towane do montażu (na pióro i wpust) 
oraz zaimpregnowane. 

+052_069_CK 08_2016 TN_H+tE.indd   53 2016-06-27   15:03:25
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INSPIRACJE    w dobrym sty lu

WSZYSTKO W PORZĄDKU. Na regale pod 
schodami warto wyeksponować książki. 
Pozostałe rzeczy pochowaj do eleganckich 
pudełek, koszy, drewnianych skrzynek 
– i dla ułatwienia sobie życia opisz ich 
zawartość. Półki możesz ozdobić kolorową 
girlandą lub koronką (w stylu country) albo 
podświetlić ledową taśmą (będzie bardziej 
nowocześnie).

Po
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mi

Wydaje
 ci 

się
, że

 to
 st
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odobnego
.  

To
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iekaw
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TEKST: Monika Utnik-Strugała  ZDJĘCIA: Bulls Press, Mel Yates/Andreas von Einsiedel/East News,   
Living4media/Free, Monkey Business Images/Shutterstock.com, materiały promocyjne
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Nasza rada

Masz wybór. W małych wnętrzach 
przestrzeń pod schodami warto 
wykorzystać na dodatkowe szafy, 
garderoby, schowki. W dużym 
domu pomysłów na aranżację 
może być znacznie więcej.  
Jesteś zapalonym sportowcem? 
Wykorzystaj to miejsce choćby  
na sprzęt sportowy, np. podwieś 
pod stopniami rower. Lubisz wino? 
Kilkanaście przegródek na butelki 
zrobi wrażenie.  

DOBRZE  
WPASOWANE.   
Wybierz sprzęty 
o takiej wielkości, 
by nie przesła-
niały poręczy. 
Tutaj nadstawka 
wyższego mebla 
idealnie „zeszła 
się” ze stopniem.

ZRÓB WRAŻENIE. 
Utrzymanie szklane-
go blatu w nieska-
zitelnym stanie wy-
maga trochę więcej 
zachodu, ale efekt 
jest tego wart. 

WIĘCEJ ŚWIATŁA. Od spodu stopni można 
zainstalować oświetlenie – przyda się,  
jeśli pod schodami znajduje się np. kuchen-
na zabudowa z blatem roboczym albo kąt 
do pracy. 

KU OZDOBIE. Nie wiesz, co zrobić  
ze ścinkami tapet, które zostały  
po remoncie? Oklej nimi podstopnice.  
Te części schodów można też obłożyć  
np. wielobarwnymi płytkami ceramicz- 
nymi lub pomalować. 

Na schowki lub kąt do pracy.

+074_077_CK 08_2016 STYL pod schodami_H+Et.indd   75 2016-06-29   14:50:17
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DOBRZE ZAPROJEKTOWANA    łaz ienka

TAKA WANNA (150 x 75 cm) 
wbrew pozorom umożliwia wygodną 
kąpiel – w najwęższym miejscu  
jest wystarczająco dużo miejsca  
na nogi. Bez problemu można też 
wziąć prysznic; aby było to możliwe, 
zestaw natryskowy zamontowano 
nad szerszą częścią wanny.

Brak
symetrii
Bywa ogromnym atutem, zwłaszcza gdy dotyczy... 
wanny. Takie asymetryczne modele  
to idealne rozwiązanie do niewielkich łazienek. 

DWA  WA R I A N T Y

TEKST: Edyta Jabłońska
STYLIZACJA: Monika Filipiuk-Obałek, Joanna Płachecka 
ZDJĘCIA: Monika Filipiuk-Obałek, Arkadiusz Ścichocki, 
producenci

+086_90_CK 08_2016 DOBRZE URZĄDZONA_H+Et.indd   86 2016-06-23   15:10:47
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Mimo niewielkich rozmiarów łazienki (2,8 m kw.) gospodarze nie 
chcieli zrezygnować z wanny na rzecz kabiny prysznicowej. Co 
więcej, marzyła im się wanna w miarę duża, w której można się 
swobodnie położyć i wziąć relaksującą kąpiel. Zdecydowali się 
ustawić ją wzdłuż dłuższej ściany, wtedy jednak standardowy 
prostokątny model utrudniałby nie tylko korzystanie z umy-
walki, ale także wchodzenie do łazienki i poruszanie się po 
niej. Wybór padł więc na asymetryczną wannę narożną, zwę-
żoną z jednej strony, która zajmuje mniej miejsca, nie obni-
żając komfortu kąpieli. Podobnie jak pozostałe sprzęty (umy-
walka, szafki oraz sedes) pochodzi ona z kolekcji Nano marki 
Cersanit, zaprojektowanej do niewielkich wnętrz.  
Niestety, coś za coś: w tak zaaranżowanej łazience nie zmie-
ściła się już pralka. Na szczęście właścicielom udało się znaleźć 
na nią miejsce w innym pomieszczeniu – ukryli ją w pojemnej 
przedpokojowej szafie.

MAŁY PROBLEM

NIEWIELKA WNĘKA przy drzwiach to idealne miejsce na podwieszo-
ny sedes. Kącik ten został optycznie wyodrębniony – ściany wykończono 
ciemnobrązową mozaiką, wyraźne odcinającą się od jasnych płytek 
położonych w pozostałej części pomieszczenia.

DWIE WISZĄCE SZAFKI podumywalkowe obudowano 
drewnem, dzięki czemu powstał jeden mebel z wygodnym 
blatem. Szafki mają głębokość zaledwie 28 cm, sprawdzają się 
więc w wąskiej łazience.
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Planując remont, warto przejrzeć ofertę producentów łazienkowej ceramiki. Wielu z nich proponuje urządzenia przeznaczone 
do niewielkich – w tym również wąskich – pomieszczeń.
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RYNEK    meble

do 500 zł

SZAFKA
NA DOBRANOC

Bez niej sypialnia jest niekompletna.  
Szafka nocna może tworzyć spójny zestaw  
z łóżkiem lub różnić się od niego stylem. 
WYBÓR I OPRACOWANIE: Monika Utnik-Strugała  ZDJĘCIA: producenci

 RAFI 2, drewno, wiklina i tka-
nina, 35 x 45 cm, wys. 65 cm  
349 zł modo4u.pl

 BARI, drewno,   
53 x 40 cm,  
wys. 40 cm 449 zł 
Black Red White

 SELJE, stal, 
46 x 36 cm,  
wys. 55 cm  
99,99 zł IKEA

 VETTRE,  
stal, 46 x 46 cm,  
wys. 67 cm  
179 zł IKEA

 DALL, 
drewno sosnowe  
i płyta MDF, 45 x 32 cm, 
wys. 62 cm 399 zł Jysk

 KONTYNENTALNY A, 
z systemem cichego domy-  
kania szuflad, drewno i sklejka, 
60 x 40 cm, wys. 38 cm 446 zł  
New Elegance

DENNIS, drewno,  
40 x 32 cm,  
wys. 52 cm 408 zł  
Scandinavian Living
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CZYSTO
I ZDROWO

Są takie sprzęty AGD, jak choćby piekarnik, okap kuchenny czy 
pralka, nad wyborem których zastanawiamy się długo, rozpa-
trując wszelkie za i przeciw. Tymczasem odkurzacz – zwykle 

kojarzący się z niewdzięcznym obowiązkiem, jakim dla wielu z nas 
jest sprzątanie – traktujemy po macoszemu. Skupiamy się na jego 
mocy i skuteczności  (ma po prostu dobrze zbierać kurz), a zapomi-
namy o innych ważnych parametrach, od których zależy nasze 
zdrowie i czystość środowiska.

NA POMOC ALERGIKOM 
Wybierając odkurzacz, zwróć uwagę na rodzaj zamontowane-
go w nim filtru. Wysokiej jakości filtr zatrzyma alergeny i za-
gwarantuje, że powietrze wydmuchiwane przez urządzenie 
będzie wolne od zanieczyszczeń, włącznie z tymi powstający-

Masz w domu alergika? Starasz się żyć ekologicznie? To wystarczające powody,  

by kupić dobry odkurzacz.

TEKST I WYBÓR: Monika Utnik-Strugała  ZDJĘCIA: producenci

1

Fot. Samsung

W NOWOCZESNYCH ODKURZACZACH  
duża siła odśrodkowa oddziela cząstki kurzu  
od powietrza i zapobiega wydostawaniu się  
ich na zewnątrz. Dzięki temu filtr się nie zapycha. 
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RYNEK    AGD

Klarowny czy z cząstkami owoców? Cytrusowy,  
a może szpinakowy? Dobrze się zastanów, bo od tego  
zależy, co wybierzesz: sokowirówkę czy wyciskarkę. 

 SJE 741 SS,  
moc 400 W, po-
jemnik na sok 1 l,  
2 stopnie  
prędkości  
(11/13 tys. obro-
tów/min) 
165 zł Sencor

 HR 1855, moc 700 W, 
11 400 obrotów/min, 
pojemnik na sok 800 ml, 
możliwość wrzucania 
całych owoców 348 zł 
Philips

 MES 4010,  
moc 1200 W, 3 stopnie prędkości, liczba obrotów/min 
– brak danych, pojemnik na sok 1,5 l, możliwość 
wrzucania całych owoców, blokada kapania soku; 
urządzenie wyłącza się automatycznie w chwili  
otwarcia pokrywy 869 zł Bosch

 ZJE1900X, moc 800 W,   
2 stopnie prędkości, liczba 
obrotów/min – brak da-
nych, pojemnik na sok 1 l, 
możliwość wrzucania całych 
owoców 569 zł Zelmer

 ES 3567, moc 150 W, 
wolnoobrotowa  
– 105 obrotów/min,  
pojemnik na sok 950 ml  
379 zł Severin

SZATKUJE, TNIE, PRZECIERA – sokowirówka 
nie obchodzi się łagodnie z owocami. Składniki 
są rozdrabniane na gładką masę przez obraca- 
jące się z dużą prędkością ostrza (6–12 tys. 
obrotów/min), co sprawia, że sok jest napowie-
trzany i ulega częściowemu utlenieniu. Dlatego 
na rynku pojawia się coraz więcej sokowirówek 
wolnoobrotowych.

ZALETY. Dzięki wysokim obrotom szybko 
przygotujemy klarowny sok nawet z dużej ilości 
owoców. Urządzenie świetnie poradzi sobie 
z twardymi owocami i warzywami, jak marchew, 
burak czy jabłko; ma atrakcyjną cenę.  

WADY.  Napowietrzony sok ma mniej wartości 
odżywczych, szybko traci świeżość i jest wod-
nisty. W sokowirówce nie przygotujemy soku 
z zieleniny (szpinaku, jarmużu) ani z drobnych 
owoców (malin czy jagód).  

TEKST I WYBÓR: Monika Utnik-Strugała  ZDJĘCIA: producenci

NA WYSOKICH OBROTACH

Zrób sobie sok
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