
Ciepło domowego ogniska – drewno w roli
głównej

Urok drewna w domowych aranżacjach jest czymś, obok
czego trudno przejść obojętnie. Idealnie sprawdza się ono
zarówno w pomieszczeniach w stylu skandynawskim,
nowoczesnych, jak i rustykalnych, dodając wnętrzom ciepła,
którego tak bardzo potrzebujemy w długie zimowe wieczory.

Pięknie ozdobi salon, ożywi kuchnię i sprawi, że wystrój łazienki będzie wydawać się bardziej
wyszukany.   
Od lat zachwycamy się aranżacjami skandynawskimi, bo oprócz prostoty emanują przytulnością,
pożądaną w domowym zaciszu. Ten klimat tworzy właśnie drewno – warto wykorzystać je nie tylko
na podłodze, w oknach i drzwiach, lecz też w dodatkach, które nadadzą pomieszczeniom zupełnie
inny wymiar.
  

W naturalnej odsłonie
Drewno w domu ma wiele zastosowań: dębowy stół, krzesła, sosnowa toaletka, rozmaite ramki na
zdjęcia, oryginalne gazetniki, lampy z drewnianymi nogami czy najbardziej popularne we wnętrzach
meble i podłogi. Wszystkie te elementy możemy zakupić niemal w dowolnym odcieniu albo
samodzielnie nadać im wymarzony kolor. Zanim jednak to zrobimy, zastanówmy się, w jaki sposób
zachować naturalnoś
 drewna, bo ta idealnie komponować się będzie z każdym rodzajem aranżacji.
Naturalne drewno szczególnie dobrze prezentuje się w nowoczesnych, nieco surowych aranżacjach,
dodając im swoistego uroku. Dobrym przykładem może być tu hol, który współcześnie staje się nie
tylko atrakcyjnym wizualnie pomieszczeniem, ale też zyskuje na funkcjonalności. – Drewniane schody
w holu, które jednocześnie mogą być regałem na książki, można zabezpieczyć bezbarwnym lakierem,
dzięki czemu będą współgrać nawet z jaskrawymi kolorami ścian – mówi Anna Szymaszek,
Specjalista ds. PR Produktowego w FFiL Śnieżka SA. Nie przejmujmy się także różniącymi się od
siebie odcieniami drewnianych podłóg, mebli i elementów wystroju. Różnorodne faktury czy rodzaje
drewna można bowiem ze sobą łatwo łączyć.
  

Kuchnia wykończona drewnem
Aranżacja kuchni i jadalni może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli chcemy pogodzić ze sobą naturalne



piękno i nowoczesny design. – Także w tym wypadku niezastąpione jest drewno, przede wszystkim w
odcieniu dębu lub hebanu. Farby w barwach zieleni dodadzą zaś wnętrzu świeżości – radzi Anna
Szymaszek. W takim pomieszczeniu poczucie bliskości otaczającego świata przyrody będzie
towarzyszyć nam podczas każdego posiłku. Dobrym i powszechnie już stosowanym rozwiązaniem jest
również połączenie drewna z bielą. Ten duet sprawdzi się niemal w każdym wnętrzu, a co więcej,
pozwoli na swobodny dobór dodatków. Białe ściany to znakomita sceneria dla drewnianych blatów i
frontów szafek, które na tym tle doskonale się wybiją. Jasne odcienie optycznie powiększają także
pomieszczenie, co jest niezwykle ważne w mieszkaniach, w których mieszczą się tak zwane ślepe
kuchnie. W kuchennych aranżacjach warto wykorzystać dedykowane farby, takie jak np. Śnieżka
Kuchnia-Łazienka, która charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wilgoć, zmywanie i
szorowanie, dzięki czemu z pomalowanej ściany łatwo jest usunąć zabrudzenia. Drewno to jednak nie
tylko wykończenie, lecz także unikalne dodatki – stół czy krzesła, którym możemy dać drugie życie i
dopasować do wymarzonej aranżacji. Jeśli budżet nie pozwala nam na zakup nowego kompletu,
nowoczesny charakter łatwo nadamy mu za pomocą farb. Przygotowane do renowacji meble
wystarczy zabezpieczyć wybranym odcieniem lakierobejcy lub pomalować np. emalią akrylową
Śnieżka Moje Deko, dobierając kolor odpowiedni do projektu kuchni czy jadalni.

  

Łazienka w drewnie
Drewno doskonale sprawdzi się także w aranżacji łazienki. Meble można wykonać z litego materiału
lub płyty drewnopochodnej wykończonej fornirem. Zadbajmy także o bibeloty: wieszaki, pojemniki do
przechowywania akcesoriów i kosmetyków czy świece z drewnianą podstawką. Naturalne dodatki
dodadzą łazience elegancji, zaś beżowe ściany optycznie poszerzą pomieszczenie, nadając mu
nietuzinkowego charakteru. W tym miejscu warto postawić również na duże lustro oprawione w
drewniane ramy, dzięki którym cała aranżacja prezentować się będzie bardzo gustownie. Gdy
zdecydujemy się na wykorzystanie drewnianych blatów w okolicach umywalki, najlepiej zastosować
gatunki dobrze sprawdzające się w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności, takie jak dąb, buk
lub modrzew. Należy je także odpowiednio zabezpieczyć, w czym pomocny będzie np. Olej do mebli
ogrodowych VIDARON, który można wykorzystywać również we wnętrzach. Konieczne jest też
uszczelnienie szczelin powstających przy tzw. białym montażu – w tym wypadku najlepiej posiłkować
się silikonami zapobiegającymi przedostaniu się wody pod powierzchnię drewnianych elementów.
Drewno w aranżacji to już nie tylko podłogi i sufitowe belki – to także dodatki, które sprawiają, że
domowe zacisze zyskuje niepowtarzalny charakter. Dzięki zastosowaniu odpowiednich preparatów, z
powodzeniem wykorzystamy je zarówno w sypialni, jak i w łazience. Drewniane meble i drobne
bibeloty mogą również zmienić swój design zgodnie z panującą modą lub naszym gustem. Używajmy
drewna jak najwięcej, bo…  w nim siła!
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