dobra rada zawsze w cenie

Poddasze
nie takie straszne
Większość z nas boryka się z problemem zagospodarowania przestrzeni na poddaszu. Dla
jednych jest to sypialnia, łazienka, pokój gościny, zaś dla drugich zwykły strych i miejsce
magazynowania zbędnych rzeczy. Jednak problem i dylematy pozostają. Jak prawidłowo
aranżować wolną przestrzeń ze skosami?
Tekst  Damian Piłat
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ajważniejsze jest przygotowanie odpowiedniego planu
działania. Taki plan ułatwi
nam podejmowanie decyzji.
Jeżeli nasze poddasze ubolewa na brak promieni słonecznych to przede wszystkim
musimy je doświetlić stosując okna dachowe. Przy dużej

liczbie skosów dobrym rozwiązaniem będą okna połaciowe
połączone z kolankowymi. Zabieg ten pozwoli uzyskać
niezwykłe widoki oraz przestrzeń. Nie powinniśmy jednak
zapomnieć o instalacji rolet, którymi będziemy regulować
ilość wpadającego światła.
Warto wykorzystać maksymalnie wysokość poddasza, zostawiając otwartą przestrzeń po sam szczyt dachu.
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Nieregularność ścian sprawia, że
oświetlenie poddasza jest bardzo
ważnym elementem aranżacji wnętrza. W przypadku wysokiego sufitu
możemy pozwolić sobie na wiszące
żyrandole, jednak przy nieco niższym stropie warto rozważyć zastosowanie opraw reflektorowych lub
wpuszczanych. Dodatkowym efektem świetlnym będzie zastosowanie
lamp bocznych, które zjawiskowo
doświetlą zacienioną przestrzeń
pod skosami.
Dylematy ze skosami, a dokładniej z miejscem pod nimi mogą rozwiązać schowki, regały na książki,
niskie garderoby lub pomieszczenia gospodarcze, pod warunkiem,
że każde z tych rozwiązań będzie
wykonane na zamówienie pod
dokładną miarę. Dobrym wyborem
będzie zastosowanie wbudowanych
szafek z drzwiczkami przesuwnymi.
Szuflady i wysuwane szafki na
kółkach pozwalają wykorzystać
przestrzeń nawet pod niskimi skosami, a po ich wysunięciu mamy
ułatwiony dostęp do zawartości. Na
rynku dostępne są różne materiały,
którymi możemy zastąpić pretensjonalne fronty meblowe. Możemy
zastosować tapety materiałowe,
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fronty 3D itp. Nie bójmy się sięgać po nowe materiały. Bawmy się strukturami ale z umiarem.
Jednolity kolor optycznie powiększy przestrzeń na poddaszu. Pod
skosami najlepiej sprawdzają się jasne kolory pastelowe, które skutecznie
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rozświetlą zacienione miejsca. Ciemne
kolory mogą pojawić się w dodatkach,
elementach wyposażenia i dekoracjach.
Kierujmy się zasadą: im mniej kolorów,
tym większe wrażenie przestrzeni i harmonii wnętrza. Ograniczajmy nasz wybór do
maksymalnie trzech kolorów.
Łazienki na poddaszu wymagają
szczególnej uwagi. Należy umiejętnie
rozplanować usytuowanie urządzeń, by
w pomieszczeniu panowała ergonomia,
funkcjonalność i przede wszystkim komfort. Najlepszym miejscem na wannę
w łazience na poddaszu jest przestrzeń
pod skosem. Również to miejsce najlepiej
wykorzystać na montaż wiszącej miski
ustępowej i wiszącego bidetu. Wysokie
ściany należy zostawić na rzecz umywalek
i kabiny prysznicowej. Fragmenty ścian
pod skosami można dodatkowo wykorzystać na zaplanowanie praktycznych
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schowków, użytecznych wnęk i półek. Można podejść również do projektu
łazienki nieszablonowo poprzez zastosowanie ścianki szklanej z drzwiami do
kabiny prysznicowej na szerokości pomieszczenia. Zabieg ten wyeksponuje
ścianę dekoracyjną kabiny oraz sprawi, że nie będzie to już tradycyjna łazienka
a prywatne SPA, w którym możemy się spokojnie zrelaksować.
Natomiast urządzając sypialnię, łóżko ustawiajmy pod skosem z oknami.
Przestrzeń będzie optycznie powiększona. Wysokie ściany będą doskonałym
tłem dla wysokich szaf lub wnęk garderobianych. Ciekawy efekt możemy uzyskać
zastępując tradycyjne, sufitowe oświetlenie przestrzeni oświetleniem ściennym
poprzez zastosowanie lamp świecących światłem odbitym.
Urządzając własne poddasze, należy kierować się żelaznymi zasadami, które
sprawdzają się w każdym stylu aranżacji. Należy stosować niskie meble wolnostojące (np. skrzynie, komody), maksymalnie wykorzystać schowki pod skosami,
dobór odpowiedniego oświetlenia oraz ograniczyć podziały poddasza zbędnymi
ściankami działowymi. Należy postawić na jasną przestrzeń. 
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