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Zupełnie jak w dworku - choć taki eklektyczny komplet jadalniany (niegdyś mówiono garnitur
mebli) cieszył się też popularnością w mieszczańskich domach przełomu XIX i XX wieku.
^Stół na toczonych nogach, rozkładany, pomieści dużą rodzinę. Choć na co dzień stoi przy nim
sz6ś4krzeseł, drugie tyle rozparcelowano po całym domu. Gdy pojawiają się goście, są proszone
do stołu. Rzeźbione zwieńczenia oparć świadczą o ich klasie, a miękka tapicerka zapewnia komfort
siedzenia. Przepastny kredens z nadstawką wspartą na kolumienkach nie należy
do kompletu, ale nieźle tu pasuje. Koronkowa serweta ręcznie dziergana nadaje się
do podwieczorku, ale do świątecznego obiadu lepiej położyć adamaszkowy lub lniany obrus.
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Biesiadowanie z bliskimi to nie tylko pyszności na stole,
lecz także nastrój stworzony przez meble i dekoracje.
Podpowiadamy, jak je zestawić dla najlepszego efektu
tekst: Bożena Kowalewska

O

braz zgromadzonej przy stole rodziny, która
śmiejąc się i gawędząc, zajada obiad, to jeden
z nieprzemijających symboli domowego
ogniska. To świadczy o tym, że w każdym domu
powinna znaleźć się jadalnia (osobna lub we
wspólnej przestrzeni) nadająca się do świętowania
mniejszych i większych okazji. Podstawą są
wygodny rozkładany stół i krzesła, na których
bez przykrości spędzimy kilka godzin. Wyposażenie
powinno być najlepszej jakości — na lata. Także
takie, któremu w prosty sposób nadasz odświętny
charakter. Miejsce to zasługuje na specjalne względy,

niech więc upiększą je rodzinne zbiory: grafik,
obrazów czy innych rzeczy kolekcjonowanych
przez gospodarzy. Przeszklony kredens czy
serwantka pozwolą wyeksponować najlepszą
porcelanę, a w szufladach bufetu czy komody
schowasz obrusy i serwety. Nakrycie stołu
na specjalną okazję nie wymaga wielkiego wysiłku,
ale warto mieć w kredensie półkę z różnościami
do dekoracji: wstążkami, stroikami, figurkami,
wazonikami. Miej zawsze pod ręką rozmaite
świeczniki i lampiony do tealightów,
są niezastąpione w tworzeniu nastroju.

Stwórz podobne wnętrze

Kredens-witryna, drewno
egzotyczne, 123x46x212 cm,
2575 zł, Stylowy-mebel.pl

Żyrandol klasyczny
Flamand 5, metal, śr. 50 cm,
wys. 100 cm, Candellux
279 zl, Naszelampy24.pl
Krzesło drewniane
B7,125 zl
Florimeble.pl
Zasłona
z tkaniny
Odisea,
130x260 cm,
189 zl/szt.,
Dekoria.pl

Bomboniera z ptakiem,
16x25,5 cm, Clayre & Eef
69 zl, Vintagehome.pl

WARSZTATY
KOLORU
Do ścian...
Farba jednowarstwowa.
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Magnat Latex Matt, farba lateksowa,
matowa, odporna na szorowanie na mokro,
Śnieżka, 65,55 zl/2,71,Metaltech.sklep.pl

...do mebli
Ochronno-pielęgnacyjny wosk.
Tikkurila Nostalgia Wood Wax zawiera
naturalny płynny wosk carnauba,
który impregnuje itworzy powlokę
odporną na wodęi zanieczyszczenia,
dostępny w 10 kolorach, Tikkurila,
63,40 zl/0,91, Ekosklad.pl

...na podłogę

Stół SD 01 Classic,
rozkładany
85x162/240 cm
2159 zł,
Agata Meble

Deski parkietowe.

Deska dębowa, gr. 2 cm, dl. 350 cm,
szer. 10 cm, Everhome, 84,98 zł/m2,
Praktiker.pl
Olej do drewna.
Tikkurila Nostalgia Floor Oil,
olej do drewnianych podłóg
i blatów, pogłębia i podkreśla
naturalny kolor i strukturę
drewna, uodparnia na zabrudzenia
i wodę, nadaje satynowypołysk,
Tikkurila, 63 zł/11, Milabud.pl
Świecznik
Green Tree,
ceramika,
wys. 29 cm,
79 zł,

Sentyment do bombek zapamiętanych z dzieciństwa sprawia,
że te wzory zostają z nami na zawsze. Najładniej wyglądają
na dużej choince w klasycznym wnętrzu.
Szpic czerwony,
szkło, wys. 36 cm,
50 zł, Bombkarnia.pl

Szyszka brązowa,
wys. 17 cm, 60 zł,
Bombkarnia.pl

Bombka
Goldies,
99 zł/2 szt.,
Westwing.pl

Zawieszka Holly
Angel, wys. 11 cm,
Miloo Home, 49,90 zł,
Houseandmore.pl

zdjęcia: S. Rejmer, Green Gate, Car Móbel, serwisy prasowe firm

Home-you.com
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Dobre zestawienia
NATURALNA PROSTOTA

Pausł

K

ochamy skandynawski styl za swobodę,
bezpretensjonalność i zero zadęcia.
Tu nic nie udaje czegoś, czym nie
jest. Meble, tkaniny, dekoracje - nawet te dość
zwyczajne - potrafią wyglądać olśniewająco
dzięki trafnemu zestawieniu. Choć neutralne
w kolorze zachwycają bogactwem niuansów
naturalnych odcieni. Taka jest jadalnia
na naszym zdjęciu z wyposażeniem Car
Móbel. Stół niezwyczajny - to prawda.
Ale można taki trafić gdzieś na pchlim targu.
Po oczyszczeniu z warstw brązowego lakieru
zajaśnieje urodą starego sosnowego drewna.
Lekkie krzesła stanowią kontrast z masywną

bryłą stołu. Metalowe nóżki i wiklinowe
siedziska mają wyraźnie vintage'owy kształt.
Razem ładnie komponują się kolorystycznie:
jasna sosna, ruda wiklina i czarny metal.
Bez trudu można sobie wyobrazić
uroczystą świąteczną kolację w tej jadalni.
Niewiele ozdób, najlepiej naturalne: coś
plecionego, drewnianego i z białego szkła.
Pod piramidalnym kloszem na bufecie
- miniaturowa choinka. Stół najlepiej
nakryć białym lnianym obrusem, ale słomiane
podkładki też będą ładnie wyglądały,
podkreślając związek z naturą. Do rolet można
przypiąć wianki albo serca na wstążkach.

Zadbaj o zastawę
Porcelana i sztućce, które wyjmujesz na stół
kilka razy do roku na specjalne okazje,
podkreślają niezwykłość chwili. Jeśli mają
służyć nam długo, należy je dobrze traktować:
• myjemy ręcznie: porcelanę cenną, starą,
delikatną, zdobioną naszkliwnie, a także
- kryształy (w zmywarce mogą zmatowieć);
• talerze, salaterki i półmiski, przechowywane
w stosach, przekładamy kawałkami cienkiej
pianki polietylenowej, by się nie rysowały;
• sztućce srebrne i platerowane owijamy
w bibułkę bezkwasową i wkładamy do
plastikowej torebki. Zapobiegniemy w ten
sposób powstawaniu czarnego nalotu.
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Stwórz podobne wnętrze WARSZTATY
KOLORU

Lampa wisząca Walec,
tworzywo sztuczne,
śr. 41 cm, 199 zł,
Leroymerlin.pl

Roleta Roma, 100x180 cm,
99,90 zł, Dekoria.pl

Do ścian...
Farba idealnie biała.

Ramki Arnt, MDF,
10x15 cm,
24,95 zł/szt.,
JYSK

Minichoinka Aspen,
od 119 zł, gliniana
doniczka, od 62 zł,
Miloo Home,
Houseandmore.pl

Śnieżko

Podkładka Lattad,
trawa morska, śr. 37 cm,
12,99 zł. IKEA

Śnieżka Matt Latex, farba lateksowa
do wnętrz, matowa, odporna
na szorowanie, nie chlapie przy malowaniu,
79,90 zł/101, Benmar.com.pl

Zegar
Mortensen,
żelazo, szkło,
śr. 62 cm, 169 zł,
Jysk.pl

...do mebli
Krzesło Kawa, rattan,
690 zł, Formazone.pl

Karafka / /" ^
1
Belgium, szkło,
poj. 9,51, 7,99 zł,
Sklep.aHom.pl

Wosk do pielęgnacji i konserwacji
drewna dębowego i sosnowego.
Wosk Supreme, mieszanina
najwyższej jakości wosków
naturalnych, Fiddes & Sons,
48 zł/400 ml, Madrona.pl

...do podłogi
Farba do drewna, betonu, metalu.
V33 farba do podłóg ria bazie żywicy
alkidowauretanowej, o wysokiej
odporności, na powierzchnie intensywnie
eksploatowane, odporna
na tłuszcz i plamy oraz
'ARBA DO PODlOC
zarysowania i uderzenia, O WYSOKIEJ ODPORNOSO
różne kolory,
ok. 175 zł/2,51, OBI

Stoł D 690 z kolekcji Nice
drewno woskowane
180x100 cm, 3250 zł,
Homeloft.pl

...na podłogę
Deski sosnowe do malowania.
Dywan Barcelona Naturals,
indyjski, wiskoza z wełną,
160x230 cm, 1479 zł, Arte.pl

Skromny
wdzięk

Świecznik Eilev,
szkło, MDF. kamienie,
36,95 zł, JYSK

Dekoracje zrobione z darów natury
lub bardzo oszczędne w formie dobrze
zagrają we wnętrzu prostym i neutralnym.
Zawieszka w kształcie serca,
metal, wys. 7 cm, Ib Laursen,
12 zł, Nshome.pl

Skarpeta Śnieżynka
z pomponem,
dzianina, Scandic,
69,90 zł,
Dukapolska.com

vi

•

f1

Deski podłogowe Rustic, lita sosna,gr. 2 cm,
szer. 11,5 cm, dł.200 cm,33,98 zł/m2,
Leroymer1in.pl

I
Serce ze słomy,
16,99 zł, Jula.pl

•«4

Stroik Goni, śr. 26 cm,
49 zł, Home-you.com
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Dobre zestawienia
CZERWIEŃ DLA ROZGRZEWKI
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adalnia bez efektów specjalnych,
ale ujmująca. Spokojna, urządzona
w bieli i szarości. Ściany i eleganckie

przeszklone drzwi są białe, proste szafy
na naczynia - grafitowe. Stół z jasnego
drewna (poza naszym kadrem widać
nogi) i rattanowe krzesła wprowadzają nieco
cieplejszą nutę. Całość jest tak neutralna,
że daje nieograniczone możliwości aranżacji
stołu. Wszystko tu będzie pasować. Żyrandol
może być kryształowy lub wyglądać
jak nowoczesny biały walec. Biało-srebme
nakrycia i dekoracje to sprawdzona
klasyka, szara ceramika na białym obrusie

z kolorowym akcentem kwiatów też nieźle
będzie wyglądać, ale najbardziej nęcące są
kolorowe naczynia i obrus. Róże i serduszka
są takie romantyczne! Kolekcja Warm Winter
(Green Gate) przepięknie przystroiła stół,
a aranżacja w różowościach i czerwieniach
ożywiła i ociepliła jadalnię. Kubki i szklanki
ozdobione motywem róż z kolekcji Sophie
Yintage stanowią nakrycie dla stołowników,
naczynia w serca wykorzystano jako świeczniki.
Zatknięte w nie białe świece otulono mchem
— jak ładnie to wygląda! Więcej świątecznych
akcentów można zawiesić na klamkach,
uchwytach mebli czy lampach.

Bielizna stołowa
Piękne obrusy i serwetki powinny czekać
wykrochmalone i starannie złożone
w komodzie. Jeśli masz dość miejsca
w szufladach, przechowuj je złożone
dwukrotnie wzdłuż, a następnie luźno
zrolowane. Po rozłożeniu na stole będą
tylko trzy długie zagniecenia! To o wiele ładniej
wygląda niż obrus złożony wcześniej w kostkę.
Ale i tak trzeba go przeprasować przed
użyciem. Pod spód warto położyć specjalny
podkład, który ochroni stół przed zalaniem
i wysoką temperaturą. Sprawi, że obrus ładniej
się ułoży i zredukuje odgłosy odstawianych
naczyń. Kupisz go np. na Tekstyliadomowe.pl.
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Stwórz podobne
wnętrze

WARSZTATY
KOLORU

Półmisek, ceramika,
F&F Home, 25,99 zl,
Tesco

Do ścian...

Talerz Mimi Pink,
porcelana,
śr. 20,5 cm, Green
Gate, 65 zl,
Ahojhome.pl

Farba o doskonałej bieli.

Patera Vintage,
aluminium, śr. 15,5 cm,
wys. 18 cm, 65 zł,
Designbywomen.pl

Kubek
z zaparzaczem
20,90 zl,
Sklep.altom.pl

,.v,;
-5 ,v'
Ak j v «> i^
mi ffisr

Para Professional, akrylowa farba
lateksowa do ścian i sufitów, tworzy
oddychające powłoki, nie żółknie, matowa
do delikatnego zmywania, 78 zl/3,781, Para

Listwa przysufitowa.
Żyrandol Beads, drewno
śr. 30 cm, wys. 61 cm,
598 zł, Bellemaison.pl

Listwa sztukateryjna C 200/C 200F
z kolekcji Orac Luxxus
poliuretan, dl. 200 cm
88,38 zl. Orac-sklep.pl

Kredens Liatorp, płyta
pilśniowa lakierowana,
145x48x87 cm,
999 zl, IKEA

...do podłogi
Lakier do podłog intensywnie
eksploatowanych.

Świecznik Mang,
drewno, wys. 15,5 cm,
42 zł, Nicehome.pl

W

Miska do sałaty Stephanie
Red, porcelana, śr. 23 cm,
165 zl, Passion4home.pl
Sadolin, lakier do parkietu w technologii
Diamond Technology™, szybkoschnący
bezzapachowy, 200 zł/2,51, Sadolin.pl

Stoł Severo,
rozkładany,
90x72,7x160/206,6 c
Forte, 699 zł,
Agata Meble

Serwetki z nadrukiem
bawełna, 45x45 cm,
39,90 zł/4 szt.,
Zarahome.com
Zgrabne połączenie patyków, koralikow, elementów
ze szkła i metalu stworzy efekt wyważonej
dekoracyjności z lekką aspiracją do glamouru

Zawieszka ptaszek,
dł. 5 cm, 22,50 zł,
Houseandmore.pl

1

Wianek Crimson
korale
Home

com

...na podłogę
Deski surowe, do lakierowania.

Krzesło Rossini, rattan,
Sika Design, 896 zł,
Wiilowhouse.pl

Deski Dąb Natur, gr. 1,6 cm, szer. 12 cm
dł. 60-160 cm,205-240 zł/m2, Klepkl.pl

Gwiazda
bożonarodzeniowa
papier, śr. 70 cm,
39,99 zł, Jula.pl

Świecznik
wiszący Nests
drewno, metal
szkło, 249 zł
Westwing.pl

