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wstęp
Wprowadzając się do nowego mieszkania, wiele remontowych czynności
wykonujemy intuicyjne. Zdarza się również, że nie wiemy, od czego tak naprawdę
zacząć, a nie zawsze sięgamy po pomoc specjalistów. Kończy się więc na tym, że sporo
elementów w naszym domu zwyczajnie ze sobą nie współgra. Nie tylko wizualne
kwestie są problematyczne – nierzadko główną przeszkodą okazuje się brak
funkcjonalności. I to nie jest zmartwieniem wyłącznie młodych ludzi, bowiem wygląda
na to, że osoby posiadające za sobą dłuższy „remontowy staż”, często również nie są do
końca przekonane, co się sprawdzi, popełniając wciąż te same błędy.
Dobra wiadomość jest taka, że nie zawsze musimy wzywać na pomoc
fachowców, aby nasz dom był uporządkowanym i funkcjonalnym azylem. Istnieją
pewne obszary, które dzięki zdobytej z książek czy Internetu wiedzy, mogą zostać
wykonane przez nas samych – bez wcześniejszego doświadczenia czy wykształcenia!
Wystarczy odrobina wolnego czasu, by przyswoić sobie pewne zasady, a urządzanie
mieszkania może stać się wiele łatwiejsze.
Czy sytuacja niekończących się problemów z mieszkaniem brzmi dla Ciebie
znajomo? Jeśli tak, to ten e-book będzie dla Ciebie zbawieniem! Już od początków
działania naszego portalu dzielimy się niezbędną wnętrzarską wiedzą, a także sprytnymi
trikami do wdrożenia w Twoim domu. Tłumaczymy wszystko w prosty oraz przystępny
sposób i proponujemy rozwiązania na każdą kieszeń. Mimo to, wciąż pojawia się wiele
wątpliwości, a często czasu na przeczytanie całego portalu od deski do deski brak.
Postanowiliśmy rozwiązać ten problem raz na zawsze. W pigułce zawarliśmy wszelkie
niezbędne informacje, dzięki którym Twoje mieszkanie może zostać urządzone i ładnie,
i przede wszystkim funkcjonalnie.
Stworzony przez nas e-book został podzielony na trzy części. Uznaliśmy, że taki
układ będzie najbardziej przejrzysty. Pierwsza i druga część – opisujące elementy i
zasady designu – skupiają się na wizualnych aspektach aranżacji wnętrz. Trzecia z kolei
obrazuje zasady ergonomii w każdym pomieszczeniu w Twoim domu, dzięki czemu już
nigdy nie będziesz narzekać na brak funkcjonalności.
Głęboko wierzymy w to, że po przeczytaniu naszego e-booka, problemy
związane z samodzielnym urządzaniem mieszkania znikną już na dobre. I co najbardziej
ekscytujące – będziesz mógł na chwilę wcielić się w rolę profesjonalnego dekoratora
wnętrz. Po skończonej lekturze odsyłamy również na portal, gdzie znajdziesz mnóstwo
inspiracji, dzięki którym w kreatywny sposób wdrożysz to, czego się nauczyłeś. Z
pewnością znajdziesz coś dla siebie.
Miłego czytania!
Zespół kochamurządzanie.pl

2

CZĘŚĆ PIERWSZA

elementy designu
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elementy designu
WPROWADZENIE

Urządzanie mieszkania jest jedną z tych sfer, w których dzięki intuicyjnym
poczynaniom możesz zdziałać cuda, ale też popełnić wiele znaczących błędów.
Oczywistym jest to, że to właśnie Ty masz się czuć jak najlepiej w swoim wnętrzu,
będącym miejscem ucieczki od codziennych zawirowań. Wobec tego, wydawałoby się,
że tak naprawdę nie potrzebujesz żadnych wskazówek, skoro sam doskonale wiesz, co
się u Ciebie sprawdzi.
Wszystkie elementy i zasady designu wcale nie zostały sklasyfikowane po to, aby
utrudniać Ci życie – wręcz przeciwnie! Potraktuj je bardziej, jako wskazówki, niż reguły,
których musisz się kurczowo trzymać.
Elementy designu to nic
innego, jak narzędzia, którymi
specjaliści
posługują
się,
sporządzając koncepcję wnętrza.
Razem tworzą one wspólną
całość, która dobrze ze sobą
zestawiona, stanowi wyrazisty i
intrygujący design. Te same
elementy zauważymy również w
fotografii i sztuce, ponieważ
artystyczne dziedziny przeplatają
się ze sobą. A design też jest
przecież sztuką.
Do elementów designu zaliczamy linię, przestrzeń, kształt i formę, strukturę, a
także kolor. Każdy z nich z pewnością brzmi dla Ciebie znajomo i prawdopodobnie już
teraz domyślasz się, czym te elementy są. Nic dziwnego, ponieważ występują one
naturalnie w naszym otoczeniu, a Ty codziennie masz z nimi styczność. Jednak nasza
rola nie ogranicza się jedynie do wskazania Ci na te elementy. Oprócz tego,
podpowiemy jak sprawnie nimi manewrować w Twoim wnętrzu.
Gotowy?
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linia
Linia jest podstawowym elementem designu, określającym kształt danego
obiektu na płaskiej powierzchni. W aranżacji wnętrz linię wyznacza umeblowanie, a
także architektura samego pomieszczenia. Odpowiada ona również za harmonię i
jedność w mieszkaniu. To podstawowe narzędzie potrafi jednocześnie wykreować
pożądany nastrój w pomieszczeniu
(za pomocą różnych kształtów),
intrygujący efekt, jak również samo
postrzeganie
zagospodarowanej
przestrzeni. Linia może być pozioma,
pionowa,
pochyła,
prosta,
zaokrąglona, przerywana, cienka,
pogrubiona… I wiele, wiele innych.
A jak użycie linii przejawia się
w aranżacji wnętrz? Pionowa kieruje
nasz wzrok w górę, dzięki czemu dodajemy wizualnie kilku centymetrów niskim
pomieszczeniom. Pionowe linie sprawdzą się też, gdy chcemy dodać pomieszczeniu
więcej przestronności, przez co sufit wydaje się wyższy. Przykładem użycia linii
pionowej są wysokie meble, wąskie filary czy tapety w paski.
Z kolei poziome linie kierują nasz wzrok w lewo lub prawo i częściej znajdują
odzwierciedlenie w pomieszczeniach kreowanych na te bardziej przytulne. Dzięki nim
możemy obniżyć zbyt wysokie (i sprawiające wrażenie pustego) pomieszczenie, a także
optycznie poszerzyć pokój, który jest zbyt wąski. Takie wrażenie stworzą nam niskie
podłużne sofy czy komody.
Przekątne linie wprowadzają do pomieszczenia dynamikę. Zauważymy je na
klatkach schodowych, a także na sufitach katedr. Jeżeli chcesz wprowadzić
intrygującego akcentu wnętrzu, zainstaluj w nim skośne szafki czy elementy sztuki z
przekątnymi liniami. Nie używaj ich jednak zbyt wielu w jednym pomieszczeniu,
ponieważ nadmiar tego rodzaju linii może być zbyt męczący dla ludzkiego oka.
Nadużycie linii zaokrąglonych może wprowadzić do wnętrza trochę chaosu, ale
też przytulności. Odzwierciedlają one wolność i delikatność. Takie linie są wyznaczane
przez łuki w ramach drzwi, owalne meble czy akcesoria. Używając takich linii w swoim
pomieszczeniu, nadajesz mu trochę artystycznego wydźwięku i podkreślasz swoją
wrażliwość na sztukę.
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przestrzeń
Kolejnym elementem jest przestrzeń, która może być albo pozytywna, albo
negatywna. Przestrzeń pozytywna to wszystkie obiekty i detale, które zajmują dane
miejsce, czyli obszar, który jest już zagospodarowany. Przestrzeń negatywna to obszar
pusty, na przykład tło. Innymi słowy, przestrzeń, która jest wypełniona meblami czy
dekoracjami to przestrzeń pozytywna, a ta
pusta – negatywna.
Przestrzeń
jest
równie
fundamentalnym elementem, co linia. Jej
pojęcie
jest
niezwykle
ważne
dla
projektanta, gdyż stanowi dla niego punkt
wyjściowy – to przecież w niej zostaną
umieszczone
wszystkie
składniki
wyposażenia
mieszkania.
Przestrzeń
dwuwymiarowa zawiera w sobie podłogę
(jej długość i szerokość), a trójwymiarowa
formuje obszar, w którym mieszkamy (długość, szerokość i wysokość).
Aby nasze mieszkanie wydawało się bardziej uporządkowane i spójne, powinna
zostać zachowana równowaga między przestrzenią pozytywną, a negatywną. Wobec
tego, należy zadbać, by pewne miejsca nie były zbyt zatłoczone, a inne zbyt puste. Te
skrajności spowodują zachwianie równowagi, do której tak dążymy. Zbyt wiele
różnorakich obiektów rozsianych po całym wnętrzu zwyczajnie zakłóca ciekawy design,
a także przytłacza oryginalne wzornictwo czy wyposażenie naszego mieszkania.
Organizacja przestrzeni wpływa także znacznie na samopoczucie domownika.
Zbyt mały metraż może wywoływać niekomfortowe, przytłaczające uczucie, a zbyt
duży – wrażenie samotności.
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kształt i forma
Kształt jest dwuwymiarowym elementem, który może być zaakcentowany w
różnoraki sposób w połączeniu z rozmaitymi kolorami i wzorami.
Z różnymi kształtami spotkałeś się już pewnie na etapie wczesnoszkolnym,
podczas poznawania podstawowych figur geometrycznych. Kwadraty, koła,
prostokąty, trójkąty – w designie nazywamy je właśnie geometrycznymi kształtami.
Prościej ujmując, to wszystkie te elementy, których narysowanie wymaga użycia linijki
albo cyrkla. Niezależnie od tego, czy dana forma jest skomplikowana i posiada wiele
boków lub kątów, czy też jest prosta (jak zwykłe koło) – zawsze wprowadzi do naszego
mieszkania pewien efekt organizacji i harmonii. Takie zdefiniowane kształty
wprowadzają niezwykle uporządkowaną atmosferę i świetnie sprawdzą się we
wnętrzach perfekcjonistów. Wszelkie usystematyzowane, odrobinę bardziej
zorganizowane kształty są po prostu miłe dla oka. Z kolei te nieperfekcyjne
geometryczne kształty (nieuporządkowane w żadnym konkretnym układzie) utworzą
swego rodzaju intrygujący efekt, napięcie i z pewnością zwrócą na siebie uwagę.
Jeśli jednak mniej Ci do perfekcjonisty, a bliżej do artystycznej duszy, to
wplecenie do pomieszczenia organicznych (naturalnych) kształtów, nada mieszkaniu
powiewu natury i wolności. To wszystkie kształty, które narysowałbyś odręcznie. A
więc są to liście, chmury lub florystyczne akcenty. Kształty takie możesz wprowadzić
na różnych tekstyliach czy obrazach.
Elementem
bardzo
podobnym do kształtu jest
forma, czyli wszystko, co jest
trójwymiarowe.
Posiada
wysokość, szerokość, długość,
a także objętość. Forma może
być konstrukcją powstałą na
skutek połączenia dwóch lub
więcej kształtów. Tutaj istnieje
analogiczny podział, jak w
przypadku kształtów – na
formy geometryczne i organiczne. Geometryczne formy to wszystko, co zostało
wytworzone przez człowieka, czyli w designie będą to meble. Organiczne, to żyjące
formy, na przykład rośliny.
Zastanawiasz się, do czego przyda Ci się wiedza na temat różnych rodzajów form
i kształtów? Ich znajomość znacznie ułatwi Ci łączenie ze sobą różnych detali w Twoim
mieszkaniu. Formy, które są ze sobą powiązane, atrakcyjniej prezentują się zestawione
razem, niż z tymi, należącymi do innej kategorii. W związku z tym elementy organiczne
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będą milsze dla oka, gdy połączysz je z innymi organicznymi kształtami lub formami. To
samo tyczy się tych geometrycznych. Wszystkie elementy w pomieszczeniu tworzą
wtedy spójną i przemyślaną całość.
Interesującym zabiegiem będzie wykorzystanie w naszym mieszkaniu pewnego
kształtu lub formy i połączeniu ich z kilkoma mniejszymi, podobnymi elementami. Dla
przykładu, umieszczając na ścianie okrągłe lustro, zestaw je z okrągłym stolikiem, w
towarzystwie doniczki – również o okrągłej formie. Takie powtórzenia wytworzą
pewien rytm we wnętrzu, a całość wyda się dużo bardziej uporządkowana.
Organizacja i kształtów, podobnie jak poprzednich elementów designu,
zasadniczo wpływa na postrzeganie wnętrza, a także wyposażenia. Delikatne formy,
takie jak bardzo wąskie nóżki stołu, wyglądają na kruche, mimo że są zbudowane z
solidnego materiału. Z kolei duże, masywne meble wpływają na skojarzenia ze
stabilnością.
Manewruj w różnymi formami i kształtami, by nadać swojemu wnętrzu
pożądanego charakteru. Już za sprawą różnych wielkości czy zarysu pewnych detali,
możesz sprawić, że zyska ono niepowtarzalny i intrygujący styl.
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struktura
Struktura wpływa na to, jak dana powierzchnia wygląda i co czujemy, gdy jej
dotykamy. Nadaje swoistego wyrazu naszemu wnętrzu, uwydatnia pewne szczegóły w
pomieszczeniu i nadaje głębi innym.
Struktura wizualna to ta, którą widzisz, ale niekoniecznie możesz poczuć. Z kolei
strukturę faktyczną możesz i poczuć za pomocą dotyku, i zobaczyć. Wszystko, co
związane jest z tekstyliami, ma swoją strukturę, czyli poszewki, zasłony, a także każda
tapeta czy ściana.
Pomieszczenie, które posiada
wyłącznie jedną strukturę, może
wydać się zbyt monotonne, a z kolei
to, które ma ich zbyt wiele –
chaotyczne i rozpraszające uwagę.
Najlepszym
wyjściem
będzie
postawienie na jedną dominującą
strukturę i dodanie do niej drugiej –
kontrastującej. Często też umiejętne
wykorzystanie różnych odcieni
kolorów czy wzorów wytwarza iluzję
struktury. Taka wizualna struktura
może objawiać się, jako nadruk na
zwykłej
tkaninie,
stwarzający
złudzenie głębi, a także, jako zabawa
farbą na dziele sztuki.
Warto pamiętać, że struktura to nie tylko chropowate powierzchnie. Może być
szorstka, ale także gładka; błyszcząca oraz matowa; śliska lub nie; twarda, miękka…
Także samą strukturą możesz wytworzyć różnego rodzaju iluzje optyczne. Jeśli
posiadasz małe mieszkanie, użyj na jego ścianach gładkiej struktury, czyli na przykład
zwyczajnej farby. Gładkie powierzchnie odbijają światło, co sprawia, że pomieszczenie
wydaje się większe i jaśniejsze. Z kolei, jeżeli Twoje mieszkanie jest zbyt duże, przez co
czujesz się przytłoczony, użyj szorstkiego materiału, jak na przykład betonu. Nie bez
powodu jest on tak często wykorzystywany w industrialnych mieszkaniach, gdzie
charakterystycznym elementem są wysokie sufity i duże przestrzenie. Szorstkie
powierzchnie pochłaniają światło, co optycznie pomniejsza dane wnętrze.
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kolor
Kolor to najbardziej rozpoznawalny element designu. Jest używany nie tylko, by
wytworzyć estetycznie przyjemne kombinacje – ma on również psychologiczny
wydźwięk. Wybierając kolor do danego pomieszczenia, kieruj się przede wszystkim
swoimi własnymi potrzebami i osobowością. Kolory posiadają ogromną moc i to jak
zmienia się nastrój osoby przebywającej w danym pomieszczeniu, jedynie to
potwierdza. Dobrym przykładem jest fakt, że czerwone kolory często są używane w
restauracjach, a to z tego powodu, że pobudzają apetyt. Z kolei zielony świetnie
sprawdza się w sypialniach ze względu na jego uspokajające oddziaływanie na
człowieka.
Wszystkie ciepłe barwy są bardzo energetyczne i wpływają na ekscytację
odbiorcy. W nadmiarze jednak mogą powodować negatywne emocje, jak na przykład
złość czy frustrację. Chłodne odcienie wpływają kojąco na człowieka i uspokajająco, ale
również ich nadużycie może spowodować dyskomfort. Neutralne kolory sprawdzają się
świetnie, jako tło i baza do zestawiania z ciepłymi lub zimnymi odcieniami.
Poniżej zamieszczamy krótką ściągawkę, która w zwarty sposób obrazuje, jak
dany kolor wpływa na psychikę człowieka i gdzie sprawdza się najlepiej.
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Kolory nie tylko znacząco wpływają na nastrój człowieka – są także świetnym
narzędziem do manewrowania optycznymi walorami pomieszczenia. Jasne barwy
powiększają optycznie pomieszczenie, więc jeśli jesteś posiadaczem małego metrażu,
to mogą znacznie ułatwić Ci życie. Ciemne kolory z kolei to pomieszczenie zmniejszają,
wobec czego możesz je wykorzystać, gdy Twoje wnętrze jest zbyt przestronne lub za
długie.
Na portalu już nieraz bardzo obszernie opisaliśmy różne triki na umiejętne
manewrowanie kolorami w zbyt dużych, małych, czy wąskich wnętrzach. Na koniec
zebraliśmy dla Ciebie kilka tych najciekawszych.
-

Jeżeli posiadasz bardzo wąskie wnętrze, które jednocześnie jest za długie, to
świetnym trikiem będzie pomalowanie tej dłuższej ściany na ciemny kolor.
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-

Wnętrzu wizualnie będzie wtedy bliżej do kształtu kwadratu, a Twój pokój
automatycznie przestanie wyglądać jak długi korytarz.
Decydując się na wybór kolorów do swojego mieszkania, pamiętaj o zasadzie
60/30/10. Dominujący kolor w Twoim wnętrzu powinien wynosić 60%
powierzchni, drugi kolor 30%, a akcenty 10%.
Aby Twoje mieszkanie wyglądało nietuzinkowo, uzupełniające kolory możesz
wybierać na zasadzie odwrotności. Jeżeli posiadasz jakieś niebieskie elementy,
możesz
zestawić
je
z
pomarańczowymi
akcentami.
Pomarańcz
znajduje
się
naprzeciw niebieskiego na kole
kolorów. Inne zestawienia to np.
czerwony z zielonym.
Jeżeli zależy Ci na mniej
awangardowym efekcie w swoim
mieszkaniu,
wybieraj
kolory
pokrewne, czyli takie, które na
kole kolorów znajdują się zaraz
obok siebie.
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podstawowe
zasady designu
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podstawowe zasady designu
WPROWADZENIE

Poznałeś już wszystkie elementy
designu, za pomocą, których tworzą się
różnorodne kompozycje w naszych
mieszkaniach. Teraz przyszedł czas na
podstawowe zasady designu.
Istnieje wiele zasad designu,
których znajomość może znacznie ułatwić
Ci proces aranżacji nowego wnętrza, bądź
remontu obecnego. My skupimy się na
tych najbardziej fundamentalnych, do
których należy równowaga, harmonia,
rytm, dominanta oraz proporcja. Podobnie
jak w przypadku elementów designu,
zasady te nie są wyznacznikami, których
musisz się sztywno trzymać. Pełnią one
raczej rolę wskazówek podpowiadających,
co i jak należy robić, aby nasze mieszkanie
wyglądało na bardziej spójne. Poukładane
i przemyślane wnętrze jest kluczem do
tego, by czuć się w nim komfortowo, a to
jest przecież najważniejsze.
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równowaga
Spośród wszystkich zasad designu, na pierwszy ogień bierzemy równowagę.
Zachowanie równowagi jest niezwykle istotne w wielu dziedzinach naszego życia, nie
wykluczając z tego naszego mieszkania. Jeśli do tej pory czułeś się niekomfortowo
swoim wnętrzu, być może wystarczyło zmienić ten jeden szczegół, by reszta zaczęła ze
sobą współgrać.
Zasada ta polega rozmieszczeniu wszystkich wizualnych elementów w
pomieszczeniu tak, by były one zrównoważone. Wszystkie duże przedmioty, ciemne,
jaskrawe, o wyraźnej teksturze wizualnie sprawiają wrażenie cięższych i należy je z
równie ciężkim elementem lub kilkoma lżejszymi. Reguła ta wskazuje na zestawianie ze
sobą takich składników, które będą sobie równe.

symetryczna

asymetryczna

promieniowa

Równowaga może być symetryczna, asymetryczna, promieniowa. Równowaga
symetryczna to na przykład umieszczenie tych samych elementów po przeciwnych
stronach pomieszczenia, co tworzy swego rodzaju lustrzane odbicie. Wprowadza ona
do wnętrza pewne wrażenie powagi, stabilizacji i spokoju. Symetria może być uzyskana
nie tylko przez równomierne zestawienie ze sobą podobnych mebli. Wytworzysz ją
również poprzez zastosowanie różnych kolorów, wzorów czy faktur.
Równowaga asymetryczna to zestawienie po przeciwnych stronach różnych
elementów, ale o tej samej wizualnej wadze, na przykład jednego dużego z kilkoma
małymi. Równowaga asymetryczna wprowadza intrygujący akcent i większą dynamikę
do pomieszczenia.

15

Równowaga pierścieniowa jest zestawieniem różnych elementów wyposażenia
mieszkania w okręgu, skupiających się wokół jednego punktu centralnego. Jeżeli
chcesz, aby uwaga została skupiona na konkretnym elemencie, np. okrągłym stoliku,
ułożenie wokół niego foteli czy półokrągłych kanap będzie świetnym wyjściem.
Równowagę pierścieniową możesz osiągnąć także poprzez konkretne umiejscowienie
oświetlenia w Twoim wnętrzu.
Swoisty balans w pomieszczeniu możesz osiągnąć używając do tego nie tylko
mebli, czy dekoracji, ale także różnych kolorów, faktur czy wzorów. Konkretne układy
nadadzą osobliwego charakteru wnętrzu, jednocześnie oddając także charakter samego
właściciela mieszkania.
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harmonia
Harmonia we wnętrzu to nic innego, jak połączenie wszystkich elementów tak,
by wspólnie tworzyły jedną, spójną całość. Zachowanie harmonii jest niezwykle istotne,
by pomieszczenie wydawało się spokojne i zorganizowane. Ważne jest, by
poszczególne obiekty nie
kolidowały ze sobą, mimo
że pewne materiały i wzory
mogą się różnić. Rzecz
jedynie
w
tym,
by
przykładowo
dwa
największe elementy w
pomieszczeniu były w
takim samym kolorze.
Oto
kilka
wskazówek,
którymi
możesz się kierować, by
wprowadzić harmonię do
swojego wnętrza:
-

-

-

Zdecyduj się na kilka wiodących kolorów w swoim mieszkaniu (np. dwa, trzy).
Będą one bazą, do której dobierzesz więcej odcieni danego koloru. Manewrując
różnymi odcieniami i tonami danej barwy, możesz zapomnieć o nudzie we
wnętrzu.
Poszukując odpowiednich dekoracji czy mebli do swojego mieszkania, zdecyduj
się na takie, które posiadają podobne kształty, tekstury, lub są wykonane z
podobnych materiałów. Dzięki temu całość będzie spójna.
Używaj powtarzających się schematów i kompozycji. W ten sam sposób umieść
obrazy na ścianach, co ramki ze zdjęciami na półkach.
Wybieraj dekoracje, które kolorem bądź strukturą pasują do głównych
elementów w danym wnętrzu.

Jak sam pewnie zauważyłeś, najsprytniej i najłatwiej będzie Ci zachować harmonię
w pomieszczeniu, jeżeli zdecydujesz się wprowadzić do mieszkania powtarzające się lub
podobne do siebie elementy.
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rytm
Zasada zachowania rytmu jest właściwie podobna do wymienionej wcześniej
harmonii. Zachowanie jednego schematu w różnych miejscach w naszym domu,
stanowić będzie interesujący akcent i z pewnością przykuje uwagę niejednego gościa.
Wszyscy doskonale wiemy, czym jest rytm, jednak nie zawsze potrafimy określić jego
rodzaje. Rytm możemy uzyskać za pomocą powtórzeń, alternacji, progresji i kontrastu.

powtórzenia

alternacja

progresja

kontrast

Regularne powtórzenia są najłatwiejszym sposobem na uzyskanie rytmu w
pomieszczeniu. Powtórzeniem będzie użycie jednego koloru poduszek, albo wyboru
jednej wielkości ramek na zdjęcie i umieszczenie ich w równym, regularnym rządku na
ścianie.
Alternacja to wyróżnienie kilku elementów z całego schematu. Nawiązując do
przykładu poduszek, alternacją może być używanie dwóch ich kolorów naprzemiennie.
Pamiętaj, by wyróżnione kolory powtarzały w tej samej kolejności, jak na przykład co
trzecia poduszka o innej barwie.
Progresja jest trzecim sposobem na uzyskanie rytmu we wnętrzu. Progresją
może być gradacja jednego koloru od jego najjaśniejszego odcienia, do najciemniejszego
(lub odwrotnie) albo ułożenie elementów od największego do najmniejszego. Dobrym
przykładem jest ułożenie świeczek w różnych odcieniach właśnie od najmniejszej do
największej.
Kontrast uzyskasz zestawiając ze sobą dwa przeciwstawne kolory, jak na
przykład czarna poduszka z białą. Kontrast jednak nie musi być wyłącznie
kolorystyczny. Możemy go uzyskać także zestawiając ze sobą różne kształty, np.
doniczka w okrągłej formie tuż obok doniczki w tej kwadratowej.
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dominanta
Dominanta to wykreowanie w mieszkaniu pewnego punktu, który przyciąga całą
uwagę. W sztuce jest to element w kompozycji obrazu, do którego automatycznie
kierowany jest nasz wzrok. Nasze mieszkania gromadzą tyle różnych obiektów, że
naturalną rzeczą jest to, iż niektóre z nich powinny być bardziej zaakcentowane od
innych. W ten sposób unikamy chaosu. Podkreślony może być punkt centralny w
mieszkaniu, a także różne mniejsze elementy. Wszystko zależy od tego, do jakiego
efektu dążymy.
Łatwo wprowadzić dominantę, używając do tego obrazów. Mogą one zostać
podświetlone i wtedy z pewnością zwrócą na siebie uwagę. Podświetlenie i używanie
wyrazistych kolorów, to coś, dzięki czemu najłatwiej uwydatnimy elementy, na których
podkreśleniu nam zależy. Udekorowanie pewnych miejsc wyrazistą fakturą czy wzorem
albo zgrupowanie w jednym obszarze mebli o nietuzinkowym kształcie też spełni swoje
zadanie.
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proporcja
Proporcja to zależność, jaka występuje pomiędzy dwoma obiektami. Zachowanie
odpowiednich proporcji w mieszkaniu pomoże uniknąć Ci niepowodzenia w aranżacji
wnętrza i uczucia bałaganu. Jak to zrobić? Wystarczy, że połączysz razem odpowiednie
kształty i wielkości. Brzmi tajemniczo, ale w rzeczywistości to nic skomplikowanego.
Najczęściej wystarczy, że będziesz działał zgodnie ze swoją intuicją.
Abyś jeszcze lepiej mógł sobie uświadomić, czym jest proporcja w aranżacji
wnętrz, śpieszymy z kilkoma przykładami. Posiadając dużą przestrzeń do
zagospodarowania,
wybieraj do niej meble
o
większych
rozmiarach.
Przy
wysokich
sufitach
zbyt
niskie
umeblowanie może
sprawić,
że
pomieszczenie wyda
się puste, co z
pewnością ujmie mu
przytulności. Ta sama
zasada działa także w
odwrotną stronę. W
małym
mieszkaniu
zdecyduj się na mniejsze jego wyposażenie. Zachowanie odpowiedniej ilości przestrzeni
na niewielkim metrażu jest niezwykle istotne, więc postaw na wielofunkcyjne meble.
Umieszczając we wnętrzu umeblowanie nieproporcjonalne do jego wielkości,
wprowadzisz jedynie chaos i wrażenie bałaganu.
Nie wszystkie duże pomieszczenia są wysokie. Zdarzają się takie przypadki, gdzie
sufity są niskie, ale metraż pomieszczenia jest dosyć spory. W tym przypadku zrezygnuj
z wysokich mebli, a postaw na takie, które są podłużne.
Często w aranżacji wnętrz dysproporcje są zamierzone, właściwie jak złamanie
każdej z wyżej wymienionych zasad. Zabieg taki musi być jednak niezwykle
przemyślany, a znajomość ów reguł jest konieczna, by robić to umiejętnie i z głową. Tak
więc nie musisz trzymać się sztywno wszystkiego, co wyżej wymieniliśmy.
Najważniejsze jest przecież to, abyś Ty sam czuł się dobrze w swoim wnętrzu. Traktuj
to, jako wskazówki, których znajomość ułatwi Ci urządzenie swojego własnego
mieszkania. Stosując się do nich, zwyczajnie unikasz wpadek i masz pewność, że spokój
i porządek w Twoim wnętrzu nie będzie zachwiany.
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CZĘŚĆ TRZECIA

podstawy
ergonomii
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podstawy ergonomii
WPROWADZENIE

Przebrnęliśmy już przez wszystkie ważne informacje dotyczące wizualnych
aspektów urządzania naszego mieszkania. Nadszedł czas na przybliżenie tych bardziej
praktycznych zasad. Nie martw się, nie przedstawimy Ci nudnego wykładu ze
skomplikowanymi regułkami i niezrozumiałymi liczbami. Zrobimy to w jak najbardziej
przystępny sposób.
Tak naprawdę zasady ergonomii nie są skomplikowane. Wystarczy, że raz czy
dwa razy zerkniesz do naszych ściągawek, lub wydrukujesz je sobie i będziesz miał pod
ręką w trakcie remontu, a użytkowanie podstawowych pomieszczeń w Twoim domu
już zawsze będzie przyjemnością.
W trzeciej części oprócz kilku teoretycznych zasad, zamieściliśmy także kilka
sprytnych trików. W naszym e-booku nie mogłoby się obejść bez tego!
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kuchnia
W kuchni funkcjonalność jest ważniejsza niż w jakimkolwiek innym
pomieszczeniu. To miejsce, w którym szczególnie nie możemy pozwolić sobie na
nieprzemyślane ruchy. Funkcjonalność jednak nie wyklucza estetyki, więc nie
zniechęcaj się tak łatwo. Zapoznaj się z podstawowymi zasady ergonomii, a proces
przyrządzania posiłków będzie zacznie przyjemniejszy i przystępniejszy!
Podstawową wiedzą, jaką powinieneś sobie przyswoić jest to, że kuchnia posiada
cztery podstawowe strefy: gotowania/pieczenia, przygotowywania, zmywania,
przechowywania (z lodówką, szafkami i spiżarnią). Są one podstawą, której nie powinno
zabraknąć w żadnej kuchni. Kolejnym istotnym aspektem jest organizacja tych stref, a
dokładniej bardzo przemyślane rozmieszczenie wyposażenia kuchni. Otóż,
poszczególne sprzęty i urządzenia powinny być tak umiejscowione w pomieszczeniu,
aby usprawniały samo przygotowanie posiłków, a nie utrudniały. Dowiedziono, że
wszystkie czynności, jakie wykonujemy w kuchni powinny się zamknąć w trójkącie
roboczym, którego granice wyznaczają trzy punkty: zlew, lodówka, płyta grzewcza.
Wiele osób marzy też
o wyspie kuchennej, ale nie
zawsze okazuje się to
dobrym
rozwiązaniem,
zwłaszcza,
kiedy
do
dyspozycji mamy niewielki
metraż. Za to może być ona
niezłym
pomysłem
(i
zbawieniem), gdy kuchnia
jest połączona z salonem czy
pokojem dziennym. Po
pierwsze wyraźnie zostaje
wtedy oddzielona strefa
kuchenna od pokoju obok, a poza tym zyskujemy kolejną przestrzeń nie tylko na
przechowywanie, ale także na umieszczenie różnych urządzeń.
Podrzucamy małą ściągawkę z najważniejszymi wymiarami, jakie należy
zachować w kuchni. Jeżeli będziesz się ich trzymał, gwarantujemy, że temu
pomieszczeniu nie zabraknie funkcjonalności.
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Bardzo istotne jest też to, aby zlewozmywak i zmywarka zostały zlokalizowane
jak najbliżej siebie. Zaleca się także nie umiejscawiać zlewozmywaka w rogu, na
krawędzi blatu czy zaraz obok płyty grzewczej. Powinien być on oddalony od nich
przynajmniej o 40 cm, by
umożliwić nam swobodne
zmywanie.
W
kuchni
niezwykle ważne jest
również
oświetlenie.
Wielogłowicowe światła
punktowe
idealnie
sprawdzą się do tego
pomieszczenia, ponieważ
pozwalają
one
na
dokładne
oświetlenie
sfery
roboczej.
Dodatkowe światło przyda się także, będąc umiejscowionym pod szafkami wiszącymi
nad blatem lub na okapie. W drugiej części wspomnieliśmy także, że oświetlenie jest
idealnym narzędziem, akcentującym punkt centralny w danym pomieszczeniu.
Dodatkowe światło nad wyspą kuchenną sprawdzi się w tej roli idealnie i skupi na niej
uwagę. W sytuacji, gdy kuchnia jest połączona z jadalnią, bądź posiada miejsce
wyznaczone do spożywania posiłków, instalacja rozproszonego światła nad stołem,
utworzy przyjemną atmosferę.
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pokój dzienny
Wydawać by się mogło, że pokój dzienny czy salon nie są pomieszczeniami, w
których należałoby się stosować do jakichś z góry określonych zasad ergonomii. W
końcu to miejsce, które głównie służy do wypoczynku i nie wykonujemy w nim żadnych
czynności, wymagających funkcjonalnego usytuowania wyposażenia. I o ile na dużym
metrażu możemy przymknąć na to oko i zgodzić się z powyższym stwierdzeniem, to
jednak w małych mieszkaniach układ pokoju dziennego powinien być znacznie
dokładniej rozplanowany. Przede wszystkim najistotniejszy jest komfort domowników
i zapewnienie swobodnej przestrzeni do poruszania się.
Jeżeli mowa o umieszczeniu różnych komód, kanap czy stolików, to odległości,
których należy się trzymać
nie są tutaj tak sztywno
określone.
Zasadniczą
kwestą, której należy
przestrzegać
jest
po
prostu
umieszczenie
wyposażenia w sposób,
który
nie
wadziłby
swobodnemu
przemieszczaniu się. W
drugiej
części
wspomnieliśmy o zasadzie
proporcji.
W
małym
salonie należy unikać zbyt dużych mebli. O ile też odległości między meblami nie są tak
sztywno określone, to jednak powinieneś zwrócić uwagę na to, jak wysoki jest stolik
kawowy w Twoim salonie. Powinien on równać się z wysokością siedziska sofy, a więc
sięgać około 35 – 42 cm.
W niemal każdym pokoju dziennym znajduje się telewizor. Właściwie
powinieneś ustalić, w jakim miejscu go umieścisz już na samym początku, zanim jeszcze
dobrze rozplanujesz resztę pomieszczenia. Przede wszystkim, nie może on się
znajdować naprzeciw okna. Światło dzienne padające do środka znacznie zakłóca
wyraźny obraz. Zanim umieścisz telewizor na ścianie, zrób mały test. Usiądź na kanapie
i sprawdź, na jaką wysokość sięga Twój wzrok tak, aby oglądało Ci się jak najbardziej
komfortowo. Wtedy na tę samą wysokość go ulokuj. I pamiętaj, lampa nad stolikiem
kawowym nie może być zawieszona zbyt nisko, by nie przysłaniała telewizora.
Komfortowi korzystania z pokoju dziennego służy też bardzo delikatne,
rozproszone oświetlenie. Nie musisz decydować się wyłącznie na jeden rodzaj
oświetlenia. Możesz zestawić ze sobą lampy na suficie, ścianach czy boczną stojącą
lampkę. Pewna kompilacja może utworzyć ciekawy i przytulny klimat.
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sypialnia
Tak jak to było w przypadku telewizora w pokoju dziennym, w sypialni od
usytuowania łóżka powinniśmy rozpocząć planowanie rozmieszczenia mebli. Dobrą
wskazówką jest umieszczenie samej sypialni w takim miejscu w mieszkaniu czy domu,
aby było skierowane na wschód. W ten sposób słońce będzie wpadało do pokoju i
budziło się razem z nami. Oczywiście ze względu na różny rozkład mieszkań, nie zawsze
jest to możliwe, ale jeśli u Ciebie istnieje taka opcja, to miej ten drobny trik na uwadze.
Wracając do kwestii łóżka, jeśli w sypialni umieszczasz łóżko dwuosobowe, to
koniecznością jest zostawienie wolnej przestrzeni po obu jego stronach. Jednoosobowe
łóżko możesz z jednej strony przysunąć pod ścianę i to będzie nawet zalecane, aby
uwolnić trochę miejsca w pomieszczeniu. Jednak w innym wypadku obie osoby muszą
mieć do niego łatwy dostęp. Wolnej przestrzeni powinno być na tyle dużo, aby
zapewnić swobodne przemieszczanie się, a także miejsce na szafkę nocą, jeśli taka
będzie znajdowała się w Twojej sypialni. Warto też rozplanować odpowiednie
usytuowanie gniazdek jeszcze przed wykończeniem sypialni.
W sypialni sprawdzi się oświetlenie o ciepłej barwie, najlepiej żeby było ono
rozproszone i bardzo delikatne. Nada to niezwykłej przytulności wnętrzu i pozwoli się
zrelaksować po ciężkim dniu. W tym przypadku dobrą opcją będzie oświetlenie
naścienne. Jeżeli potrzebujesz bardziej wyraźnego światła, zdecyduj się na małe lampki
nocne, stojące na szafkach obok łóżka. Umożliwią one na przykład czytanie przed snem.
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łazienka
Łazienka jest kolejnym pomieszczeniem po kuchni, w którym należy przestrzegać
odpowiednich zasad ergonomii. O ile w kuchni nadrzędną kwestią była funkcjonalność,
w łazience zależy nam przede wszystkim na bezpieczeństwie. I właśnie z tego względu
nie powinniśmy ergonomii lekceważyć.
Bez zbędnego rozpisywania się, zamieszczamy tabelę z odległościami, jakie
należy zachować pomiędzy danymi elementami wyposażenia, właśnie względu na
swoje bezpieczeństwo.

Jeżeli mowa o oświetleniu w łazience, to nie rekomenduje się zbyt jaskrawego
światła. W łazienkach z reguły posiadamy gładkie powierzchnie i takie jaskrawe światło
będzie się od nich odbijać. Rozproszone światła czy światła sufitowe będą
zdecydowanie lepszą opcją. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby włącznik
głównego światła w łazience znajdował się na zewnątrz, a nie w środku pomieszczenia,
gdyż często panuje tam wysoka wilgoć.
W łazience powinieneś także unikać wyposażenia o zbyt skomplikowanym
designie, który posiada wiele drobnych szczegółów, gdyż utrudnia to zachowanie
czystości. Najlepiej również stronić od takich materiałów jak drewno, tkaniny czy skóra,
ponieważ mogą one bardzo szybko ulec zniszczeniu w tak wilgotnym pomieszczeniu.
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domowe biuro
O ile w przypadku kuchni i łazienki zasady ergonomii są bardzo uniwersalne i
sprawdzą się u każdego domownika bez względu na jego wzrost czy upodobania, to
aranżacja domowego biura jest kwestią bardzo spersonalizowaną.
Najważniejszym wyznacznikiem tego, gdzie należy umieścić biurko jest
położenie okna. Biurko nie może się znajdować tyłem do okna, ponieważ światło
słoneczne wpadające do środka będzie oświetlało nasz monitor, co znacznie
uniemożliwi komfort pracy. Osobom praworęcznym zaleca się ustawienie biurka tak, by
okno znajdowało się po lewej stronie. W ten sposób światło dzienne nie będzie rzucało
cienia na to, co piszemy. Podobnie, lampka biurkowa powinna być usytuowana po lewej
stronie. Odwrotnie sytuacja wygląda, gdy jesteśmy leworęczni. W tym przypadku i
okno, i lampa, powinny znajdować się po stronie prawej.
Wysokość biurka i jego szerokość jest wysoce zależna od wzrostu osoby, która
z tego biurka będzie korzystać. Biurko nie może też być zbyt duże, ponieważ ciężko
będzie nam sięgnąć po coś, co znajduje się na jego brzegach. Tutaj wyjątek stanowią
biurka rogowe.
Najlepiej, aby oświetlenie w domowym biurze składało się ze światła głównego
i małej lampki biurkowej, która jest w pełni regulowana. Znacznie ułatwi to pracę,
ponieważ będziesz mógł dostosować padanie promienia światła do Twoich potrzeb.
Istotne też jest, aby włącznik lampki był w łatwo dostępnym miejscu, na przykład na jej
kloszu. Jeżeli będzie on na kablu, rzuconym gdzieś głęboko za biurko, to będzie to dla
Ciebie utrudnieniem za każdym razem, gdy zasiądziesz do pracy.
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zakończenie
Tak jest, właśnie dotarłeś do końca naszego e-booka. To była spora dawka
wiedzy, więc teraz uporządkuj sobie wszystkie zebrane informacje i wdróż nasze
podpowiedzi i triki do swojego mieszkania. Jesteśmy przekonani, że dzięki lekturze tego
mini-poradnika, nabrałeś świeżego spojrzenia w kwestii aranżacji wnętrz. A może teraz
z większym zapałem będziesz podchodził do tematu remontu?
Jeśli jesteś chętny na więcej praktycznych wskazówek, to z przyjemnością
zapraszamy Cię do odwiedzenia naszego portalu. Każdego dnia o godzinie 8:00
dostarczamy naszym czytelnikom nowych informacji – czy to w temacie technicznym,
czy w kwestii świeżych inspiracji, nowych trendów, a także powrotu do tych sprzed
kilku dekad.

www.kochamurzadzanie.pl
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Inspirujemy, tworzymy, pomagamy!

Kochamurzadzanie.pl to portal tworzony przez ludzi, których
połączyła pasja. Młodzi, ambitni i mimo że tak różni, to nadzwyczaj
zgrani. Każdy z nas ma inne zainteresowania i specjalizuje się w
odmiennych dziedzinach, niemniej jednak zjednoczyła nas wspólna
miłość do wnętrz, pracy oraz chęć niesienia pomocy innym. Razem
tworzymy portal, który istnieje właśnie dla Ciebie.
Dokładamy wszelkich starań, aby treści przedstawiane na
portalu oprawione zostały w jak najbardziej profesjonalną, a
jednocześnie przystępną formę. Znajdziesz tam sporą dawkę inspiracji,
rozwiązania dostępne dla wszystkich (i na każdą kieszeń) oraz
niekonwencjonalne podejścia do problemów związanych z remontem
czy urządzaniem wnętrz. Jesteśmy tutaj po to, by jak najsprawniej i
najrzetelniej odpowiedzieć na nurtujące Cię pytania. Wychodzimy
naprzeciw oczekiwaniom czytelników i jesteśmy dotąd jedynym
portalem, który bezpośrednio i w przyjaznym tonie pomaga w
remontowych bolączkach. Nie wahaj się poprosić o poradę!
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