
ARANŻUJEMY PODDASZE – KUCHNIA

Gotowanie pod skosami
Urządzanie mieszkania na poddaszu jest dużym wyzwaniem, nie tylko dla lokatorów,
ale także dla architektów wnętrz. Skosy, belki i okna dachowe pozwalają jednak wykreować
oryginalne i niebanalne wnętrze. O tym, jak zaaranżować kuchnię pod skosami, doradzają
zaprzyjaźnione z nami projektantki – arch. Izabela Szewc z pracowni Fabryka Nastroju
oraz Katarzyna Merta-Korzniakow.

PODDASZE – DUŻE WYZWANIE

W najnowszej odsłonie Akademii Dobrze Mieszkaj – cyklu artykułów poświęconego
funkcjonalnemu urządzaniu wnętrz – skupiamy się na urządzaniu i aranżacji poddaszy.
Nasi eksperci doradzają, jak zagospodarować skosy, jak urządzić kuchnię, łazienkę,
sypialnię i pokój dziecka na poddaszu, jak doświetlić wnętrza pod połaciami dachowymi.
Zapraszamy do lektury!
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ARCH. IZABELA SZEWC,
FABRYKA NASTROJU,
WWW.FABRYKA-NASTROJU.PL Skosy, niepełna przestrzeń do wykorzystania, okna da-

chowe, mniejszy dostęp światła – to wszystko powoduje,
że do rozplanowania przestrzeni na poddaszu należy po-
dejść bardzo starannie, umiejętnie wykorzystując każdy
centymetr. Często spotykaną wysokością ściany kolanko-
wej na poddaszach domów jednorodzinnych jest 55 cm,
a więc tworzy się duży skos, bardzo nieergonomiczny

i trudny do wykorzystania. Dlatego mając taki projekt
przed sobą, jeszcze przed rozpoczęciem budowy warto
pomyśleć o nieznacznym podwyższeniu pomieszczenia,
dodając do wysokości jeden pustak. W większości wypad-
ków będzie to możliwe (oczywiście za aprobatą architekta)
i nieznacznie zwiększy koszty budowy, a mocno podniesie
ergonomię pomieszczeń.
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Dużą trudność może przysporzyć chęć wydzielenia po-
mieszczeń i uporządkowania przestrzeni podzielonej bel-
kami stropowymi. Nie należy tworzyć zbyt małych po-
mieszczeń, bo nie będzie to ani wygodne ani efektowne.
Jeśli mamy do urządzenia kuchnię, warto połączyć ją z ja-
dalnią i salonem. Kolejna trudność to szafy. Przy współ-
czesnej technologii i szerokiej ofercie systemów do zabu-
dów, można rozplanować wiele przydatnych i wygodnych
schowków, trzeba je jednak koniecznie dobrze przemy-
śleć, aby dostęp do nich był maksymalnie komfortowy.
Warto zastanowić się, jakie rzeczy musimy przechować
i z jaką częstotliwością z nich będziemy korzystać. Rzeczy

mniej używane (np. narty, kaski, walizki) lokujemy w trud-
niej dostępnych miejscach. Z pewnością przydatne będą
szuflady z pełnym wysuwem.

Zalety poddasza? Paradoksalnie takie same jak wady -
skosy, okna dachowe, belki… Dzięki temu możemy stwo-
rzyć klimatyczne, oryginalne wnętrze. Jeśli remontujemy
stary dom – zachęcam do wykorzystania oryginalnych be-
lek drewnianych (o ile to będzie możliwe), zamiast obu-
dowywać wszystko płytą gipsowo-kartonową. Twórzmy
wnętrza oddające klimat miejsca, budynku i pamiętajmy
o tradycji.

PODPIS DO ZDJĘCIA PROJEKTANTKI Z GŁÓWNEGO TEKSTU
ARCH. IZABELA SZEWC, FABRYKA NASTROJU, WWW.FABRYKA-NASTROJU.PL

Trudność w aranżacji
poddasza zależy od fak-
tycznych wymiarów po-
mieszczenia i przede
wszystkim jego wysoko-
ści. Nawet jednak tam,
gdzie skosy są nieuciąż-
liwe, warto zadbać
o rozjaśniające optycz-
nie kolory. Na zdjęciu
kuchnia pomalowana
wodorozcieńczalną, la-
teksową farbą akrylową
Super Spec Green 781.
Od 49 zł/1 l, Benjamin
Moore, www.benja-
minmoore.pl

KUCHNIA NA PODDASZU
Planowanie kuchni pod skosami to wyzwanie, a rozwiązanie musi być dopasowane do indywidualnych cech
pomieszczenia. W związku z tym praktycznie każda kuchnia na poddaszu jest niepowtarzalna i nietypowa. Kierują nią
jednak takie same zasady ergonomii jak „zwykłą” kuchnią – tyle, że trudniej jest wcielić je w życie ze względu na skosy.
Podobnie jak w każdym pomieszczeniu na poddaszu, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na optymalne
wykorzystanie zróżnicowanych wysokości. Potrzebujemy pełnej wysokości tam, gdzie będzie znajdował się zlew oraz
płyta z okapem, tak by można było przy tych sprzętach swobodnie stać i bezpiecznie z nich korzystać. W przypadku
lodówki sprawa jest znacznie prostsza. Z pomocą przychodzą nam producenci, oferując lodówki w różnych wysokościach
- od 57 cm do ponad 180 cm. Jeśli jest mało miejsca na szafki wiszące – rozejrzyjmy się za każdą dostępną powierzchnią
pod skosami – schowkami, wnękami itp. Warto kierować się zasadą trójkąta roboczego (gdzie lodówka, zlew i płyta
stanowią wierzchołki tegoż trójkąta). Bezwarunkowo należy pamiętać o blatach roboczych pomiędzy zlewozmywakiem
a kuchenką i lodówką – istotną przestrzenią do odkładania i przygotowywania jedzenia. Gdy w pomieszczeniu jest
możliwość zrobienia wyspy – skorzystajmy z tego, przenosząc tam np. płytę lub/i zlew. W przypadku otwartych
pomieszczeń – np. salonu z aneksem kuchennym, taki zabieg daje nam dodatkowe możliwości aranżacyjne. Przestrzeń
taką można ciekawie zaplanować zacierając granicę między zabudową kuchenną a resztą pokoju.

ARCH. KATARZYNA
MERTA-KORZNIAKOW

WYDZIELAĆ CZY NIE WYDZIELAĆ?

KUCHNIA NA PODDASZU?
Pamiętajmy, że kuchnia to bardzo często serce domu
i niejedna gospodyni spędza w niej znaczną część czasu.
Dlatego należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej
przestrzeni na przechowywanie oraz miejsca do pracy
i „dreptania”. Jeśli chcemy umieścić ciąg kuchenny pod
skosem, ścianka kolankowa musi mieć min. 90 cm, aby
zmieściła się zabudowa (blat roboczy powinien być na
wys. 86-91 cm). Głębokość ciągu kuchennego to 60 cm,
więc jeśli o tyle odsuniemy się od skosu, musimy spraw-
dzić, czy nie uderzymy głową w ścianę. Wadą zabudowy
takiej przestrzeni jest ograniczona ilość szafek, głównie
górnych, problemy z pomieszczeniem wysokich zabudów
(lodówka, słupek z piekarnikiem i mikrofalówką) oraz wy-
ższy koszt zabudowy meblowej, która zawiera wiele ele-

mentów nietypowych. Sprzymierzeńcem takiej kuchni są
z pewnością okna połaciowe, które potrafią bardzo do-
brze doświetlić pomieszczenie (o ile oczywiście są na od-
powiedniej wysokości). W wielu przypadkach nie będzie
możliwe wykorzystanie górnych szafek, pomocne zatem
będą wąskie carga, w których możemy trzymać drobiazgi.
Zlew można umieścić przy skośnej ścianie (w miarę możli-
wości z oknem), natomiast płytę z piekarnikiem na pro-
stej, wysokiej ścianie, aby nad nią zamontować okap. Do-
bra wentylacja jest bardzo ważna na poddaszach i warto,
aby była zainstalowana w oknach połaciowych. Rozwią-
zaniem może być też wyspa kuchenna, nad którą już ła-
twiej umieścimy okap.

POSTAW NA JASNE KOLORY!
Dobrze sprawdzą się tu jasne barwy optycznie powięk-

szające przestrzeń. Szczególnie skosy warto potraktować
jasnym kolorem, bo jeśli pomalujemy je na ciemno, będą
jeszcze bardziej przytłaczały wnętrze. Szafki można wyko-
nać z jasnych, błyszczących materiałów (np. mdf lakiero-

wany w połysku). Będą odbijały światło, co również przy-
czyni się do optycznego zwiększenia powierzchni. Ale to
nie znaczy, że musimy zupełnie zrezygnować z mocnych,
intensywnych kolorów, jeśli je lubimy. W końcu poddasze
uwalnia fantazję, dajmy zatem się jej ponieść!



Przy aranżacji pokoju
dziecięcego pod sko-
sami możemy stworzyć
fantastyczną kolorową
przestrzeń, w której
dziecko będzie się do-
brze czuło. Na zdjęciu
sypialnia pomalowana
wodorozcieńczalną, la-
teksową farbą akrylową
Regal® Matte Finish
W221. Od 75 zł/1 l,
Benjamin Moore,
www.benjamin-
moore.pl
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Królestwo
maluchów

Poddasze jest wręcz idealnym miejscem na
stworzenie pokoju dla dziecka. O czym warto
wiedzieć przy aranżacji przestrzeni dziecięcej
pod skosami, podpowiada arch. wnętrz
Agnieszka Żyła z pracowni Art Of Home.

Wygodne i funkcjonale zaaranżowanie poddasza jest wy-
zwaniem, ale warto je podjąć, gdyż możemy tam stworzyć
wnętrze o wyjątkowym charakterze, niemożliwym do
osiągnięcia na innych kondygnacjach domu. Znakomitym
pomysłem jest zwłaszcza urządzenie na poddaszu pokoju
dziecięcego. Powierzchnie pod niskimi sufitami są dla ma-
łych dzieci łatwiej dostępne niż dla dorosłych, a więc zo-
staną efektywniej wykorzystane. Poza tym dzieci uwiel-

biają różne zakamarki, które naturalnie tworzą się na pod-
daszach. Dlatego dobrym pomysłem jest wygospodarowa-
nie przytulnego miejsca do spania pod jednym ze skosów
czy zastosowanie mobilnych mebli (np. skrzyń na kółkach),
które ustawiamy pod skosami - dają one możliwość skła-
dowania rzeczy, ale również rearanżacji wnętrza przez
same dzieci.

ARCH. WNĘTRZ AGNIESZKA
ŻYŁA, ART OF HOME,
WWW.ARTOFHOME.PL

PODDASZE IDEALNE DLA DZIECI

O TYM WARTO WIEDZIEĆ!
Urządzając pokój dziecka musimy pamiętać, że na podda-
sze powinny prowadzić pełnowartościowe schody ( a nie
np. „kacze schody”), aby dziecko bezpiecznie mogło się
tam dostać. Zdarza się, że przestrzeń na poddaszu nie jest
oddzielona od niższej kondygnacji – jeśli chcemy umieścić
tam pokój dziecka, dobrze by było zamontować drzwi,
aby zapewnić mu komfort oraz ciszę do spania i nauki. Po-
nadto musimy zwrócić uwagę na okna połaciowe – duża

ilość wpadającego przez nie światła jest niewątpliwie
ogromnym atutem, zwłaszcza w dziecięcym pokoju, ale
musi istnieć możliwość ich zaciemnienia (np. gdy dziecko
śpi w ciągu dnia) – dobrym rozwiązaniem są np. okna
z roletami zaciemniającymi. Przy doborze kolorów spraw-
dzają się dwa rozwiązania: albo spokojne, jasne ściany
i kolorowe wyposażenie albo neutralne (białe lub drew-
niane) meble na tle kolorowych ścian.

WAŻNE OŚWIETLENIE
Nie możemy zapominać również o technicznych zagadnie-
niach, takich jak dobra wentylacja (poddasze to najczęściej
najcieplejsze pomieszczenie w domu) i odpowiednie
oświetlenie. Jeśli skosy i sufity są wykończone płytami kar-
ton-gipsowymi, z rozmieszczeniem oświetlenia nie po-
winno być większych problemów – możemy zamontować
oczka halogenowe na całym suficie, tak aby doświetlały

poszczególne strefy wnętrza – do spania, nauki, zabawy
(najlepiej zastosować halogeny z ruchomymi głowicami,
dzięki którym kierunek strumienia światła można regulo-
wać i nie będzie nas ono raziło). Dodatkowo możemy za-
stosować oświetlenie ogólne w postaci zwykłych lamp
np. zwisów, ale tylko wtedy, gdy mamy do dyspozycji choć
niewielką powierzchnię płaskiego sufitu.

ARANŻUJEMY PODDASZE – POKÓJ DZIECIĘCY
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Istotną kwestią w sy-
pialni na poddaszu jest
możliwość zaciemnie-
nia, aby zapewnić kom-
fortowy sen. Zapewnią
to odpowiednie rolety –
w ofercie producentów
okien dachowych wiele
jest też rozwiązań
umożliwiających auto-
matyczne zaciemnienie
bez potrzeby wstawania
z łóżka. Fot. Fakro.

Sen pod gwiazdami

Chciałbyś, aby Twoja sypialnia była ciepła, przytulna i niebanalna? A może lubisz oglądać nocą
gwiazdy? W jednym i drugim przypadku znakomicie sprawdzi się sypialnia na poddaszu. Dowiedz
się, jak ją zaaranżować! Radzi arch. Anna Maria Sokołowska z pracowni Dragon Art.

ARCH. ANNA MARIA
SOKOŁOWSKA, DRAGON ART,
WWW.DRAGONART.COM.PL

Sypialnia na poddaszu daje dużo prywatności, szczególnie,
jeśli jest to jedyne pomieszczenie na tej kondygnacji. Wadą
podstawową może być jej nieustawność, a wadą dodat-
kową - jej niewłaściwe przygotowanie. Umieszczając sypial-
nię na poddaszu trzeba pamiętać o bardzo dobrym zabez-

pieczeniu poddasza przed chłodem i wilgocią. Ważny jest
też mikroklimat w pomieszczeniu, w którym się przebywa
bez przerwy przez kilka godzin. W sypialni powinna znaj-
dować się dodatkowa wentylacja, okna powinny posiadać
nawiewki umożliwiające wymianę powietrza.

WAŻNA WENTYLACJA

GDZIE USTAWIĆ ŁÓŻKO?
Jeśli to tylko możliwe, łóżko ustawmy przy ścianie, która
nie posiada skosów. Są nimi najczęściej ścianki działowe.
Jeśli jednak wykorzystujemy pod sypialnię otwartą prze-
strzeń całego poddasza, pamiętajmy o tym, żeby zagłó-
wek znajdował się w jego najwyższym punkcie. Łóżko
ustawione na środku sypialni będzie ciekawym elemen-
tem budującym wnętrze oraz komfortowym meblem do-
stępnym bezpośrednio ze wszystkich stron. Niezbędnym
elementem są również schowki, które zapewnią maksy-
malne wykorzystanie przestrzeni. Zabudowy meblowe

pod skosami mogą mieć fronty w kolorze ścian, przez co
staną się niewidoczne. Często klienci to właśnie sypialnie
wybierają jako pomieszczenie, w którym chcieliby zupeł-
nie zmienić charakter domu. Tworzy się wtedy coś na
miarę buduaru. Przytulne, ciepłe, pełne miękkich tkanin,
ciemnej kolorystyki i przytłumionego światła. Coś, co ko-
jarzy się z nocą, odpoczynkiem, bliskością. Bez krzykli-
wych kolorów, z wykładziną na podłodze lub miękkimi
dywanami przyjemnymi w dotyku, w czerni, brązie, fiole-
cie czy bordo.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
Głównym źródłem światła na poddaszu są najczęściej
okna dachowe. Przy niewielkim kącie nachylenia dachu
mogą one jednak sprawić duży problem w zimie, kiedy
zalegający na nich śnieg będzie zabierał sporą część
światła dziennego. W tym przypadku dobrym połącze-
niem jest zastosowanie zarówno okien dachowych, jak

i świetlików dachowych. Świetlik to niewielka kopułka
montowana w dachu, przez którą specjalnym przewodem
rozpraszającym światło, dociera ono do wnętrza. System
ten pozwala nam cieszyć się dodatkowym źródłem
światła dziennego na poddaszu.

ARANŻUJEMY PODDASZE - SYPIALNIA


