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Znacie to z autopsji? Zaraz
po otwarciu drzwi wejś−

ciowych wyrastają przed nami
kolejne drzwi lub ściana,
a potem stoimy w ciemnym
i wąskim korytarzu, marząc
o tym, by coś zmienić na lep−
sze. Nie darmo mówi się, że
obszar wejściowy jest wizy−
tówką domu. Każdemu właści−
cielowi zależy przecież na tym,
by pierwsze wrażenie było ko−
rzystne i pozostawiło niezatarte
ślady na gościach. Dlatego
ważne jest, by urządzić tutaj
godne miejsce przyjęć, nawet
kosztem niezbędnych prze−
róbek. Wiadomo, że nie jest
rzeczą możliwą wygospo−
darowanie miejsca na impo−
nujący hol, ale nawet w nieko−
rzystnych warunkach i dużej
ciasnocie można coś dobrego
zrobić. Świadczy o tym przed−
stawiony tutaj przykład.
Sytuacja wyjściowa wyglądała
następująco: stary dom sze−

Obszar wejściowy i klatka
schodowa w typowym domu
szeregowym z charaktery-
stycznymi problemami:
nadmierna ciasnota i nie-
dostatek światła dziennego.
Wygląd też pozostawiał wiele
do życzenia. Oto jeden ze spo-
sobów na usunięcie tych
usterek.

Udana przebudowa:Udana przebudowa: 
większa przestrzeń, więcej światławiększa przestrzeń, więcej światła

Obszar wejściowy
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Zdjęcie przed modernizacją: ciasna,
szara i niepozornie wyglądająca klatka
schodowa w starym domu szeregowym.
O tym, że można coś z tym zrobić
świadczy niniejszy reportaż. 

6. Ewentualne przycięcia robi się przy pomocy tarczy dia-
mentowej. Równe podłoże i dobrej jakości klej są podstawą
idealnego przylegania płyt.

5. Pomiędzy płytkami pozostawiono jedynie drobne szcze-
liny, aby nie psuły one efektu błyszczącej tafli. Już po trzech
godzinach można po nich chodzić.

4. Na okładzinę wybrano wielkoformatowe płytki zrobione
z granulatu szkła z dodatkiem żywicy epoksydowej, które
wymagają specjalnego kleju. 

3. ...pozostawiając jedynie wycięcie na zamontowanie
okna. Zaraz potem przystąpiono do wyrównania podłoża.
Płynną zaprawą zniwelowano nierówności.

2. ...z której pozostawiono jedynie niewielki fragment
z tyłu. Zbyt duża ilość drzwi psuje efekt ogólny, dlatego
zamurowano otwór pod schodami i dojście do kuchni,...

1. Pierwsza czynność: wyburzenie ścianek małej komórki
przy wejściu oraz bocznej ścianki w korytarzu przy
schodach,...
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regowy o korytarzu szerokości
prawie 2 metrów, po lewej stronie
malutkie pomieszczenie o wymia−
rach 1 x 1m przeznaczone do
wieszania ubrań, składowania bu−
tów i różnych drobiazgów. Zaraz
za komórką usytuowano wejście
na kręte schody. W tym miejscu
korytarz ma już tylko 1 metr sze−
rokości, gdyż schody są oddzielone
ścianką. Konkluzja: schody były
źle oświetlone, korytarz wąski,
a szara wykładzina dywanowa
dopełniała niekorzystnego wyglą−
du całości. Remont był niezbędny.
Co chciano uzyskać? Przede
wszystkim poszerzenie obszaru
wejściowego, lepsze naświetlenie
korytarza i schodów oraz poprawę
wyglądu całości poprzez wymianę
starej wykładziny. Najpierw przy−

8 MÓJ DOM

7. Szklane płyty podłogowe fuguje się w taki sam sposób jak
ceramikę. Najbardziej praktyczna jest tutaj szara fuga
cementowa.

8. Cokołowe płytki z tego samego materiału tworzą efekto-
wne wykończenie krawędzi bocznych. Zaokrąglenia wyka-
ńcza się małymi płytkami. 

9. Pierwsza część pracy wykonana: nowa podłoga, otynko-
wane na biało ściany, nowe drzwi piwniczne oraz schody
czekające na nową wykładzinę. 

10. Jako ochrona krawędzi, ale także w celu zaakcentowania
nowoczesnego wystroju założono aluminiowe profile brze-
gowe. 

11. Ponieważ schody są kręte w dolnej i górnej części, trzeba
było starannie przyciąć metalowe profile, aby końcówki
idealnie pasowały.

12. Nowa wykładzina na schodach też musiała być dokładnie
przycięta, dlatego wykorzystano stare elementy jako szablo-
nu do wytyczenia nowych.

Izolacja akustyczna tłumiąca odgłosy chodzenia po schodach

Konstrukcja metalowa jest położona w ten sposób,
by nie przenosić drgań i dźwięków. Przestrzeń
wypełniono materiałem izolacyjnym.

Obudowę ścianki można zrobić z jednej warstwy
płyt gipsowo-kartonowych lub z dwóch,
przesuwając układ spoin.

W ten sposób w sąsiadującym pomieszczeniu –
tutaj jest to pokój mieszkalny – znacznie obniżono
poziom odczuwania hałasu.

Jeżeli do klatki schodowej i obszaru wejściowego przylega bezpośrednio
pokój dzienny, to wtedy należy zastanowić się nad izolacją akustyczną.
Można zacząć od odpowiedniego doboru wykładziny podłogowej oraz
rozważyć wytłumienie ściany oddzielającej. Jeżeli układa się twardą
podłogę lub tak jak tutaj płytki szklane, to trzeba zwrócić uwagę, by nie

przylegały one bezpośrednio do ściany działowej, aby nie mogły one
przenosić odgłosu kroków, natomiast ścianę można chronić przed ha-
łasem z klatki schodowej, zakładając np. pod płyty gipsowe warstwę
izolacyjną. Jest to też sposób na izolację termiczną, gdy klatka schodowa
jest zimna. 

Obszar wejściowy

Obszar wejsciowy.qxd  2010-02-13  16:59  Page 8



MÓJ DOM 9

stąpiono do niezbędnych prac
wyburzeniowych: usunięto
obydwie ścianki z komórki
przy wejściu, aby powiększyć
powierzchnię holu i zapewnić
swobodny przepływ światła
dziennego na ukryte do tej pory
schody.
W celu poszerzenia drugiej
części korytarza zburzono
ściankę działową przy scho−
dach, pozostawiając jedynie
niewielki fragment przy tylnej
ścianie. W ten sposób można
objąć wzrokiem cały obszar
wejściowy  wraz ze schodami,
który dzięki temu wydaje się
znacznie większy niż poprzed−
nio i jest lepiej doświetlony. 
Jeśli chodzi o kolorystykę, to
świadomie zdecydowano się na
biały kolor ścian. Przeszklone
drzwi wejściowe i znajdujące

się obok małe okno dają teraz
jakby więcej światła, a błysz−
cząca podłoga odbija doda−
tkowo jego sporą ilość,
potęgując wrażenie naturalnej
jasności.

Gładkie szkło, 
czerwona wykładzina
Jeśli chodzi o wykładzinę po−
dłogową, to postanowiono
sięgnąć po nietypowy rodzaj
materiału: wielkoformatowe
płytki wykonane z niebieskich
kawałków szkła i żywicy
epoksydowej. W ten sposób
nawierzchnia obszaru wejś−
ciowego i korytarza otrzymała
jednolitą nawierzchnię, bez
nadmiernej ilości spoin. Gład−
ka tafla charakteryzuje się do−
datkowo dużym połyskiem.
Dzięki temu odbija ona światło

dzienne, tworząc zarazem in−
teresującą strukturę, efektownie
kontrastującą z gładkimi i bia−
łymi ścianami. 
Ze schodów również usunięto
starą wykładzinę dywanową,
zastępując ją ponownie mięk−
kim, tekstylnym materiałem
o żywym, kolorystycznym
akcencie. A cóż może lepiej
kontrastować z bielą ścian jak
nie żywa czerwień?
Właśnie kolor czerwony wnosi
do niniejszego obszaru wejś−
ciowego nie tylko dużo ciepła,
ale także powiew nowoczes−

ności, tak bardzo potrzebnej
w starej konstrukcji domu z lat
70−tych. Przy pomocy silnych,
kontrastowych barw uzyskuje
się lepszy i bardziej wyrazisty
efekt, niż używając kolorów
stonowanych i bardziej kom−
promisowych. To właśnie dzię−
ki tym efektom ponury i ciem−
ny obszar wejściowy zamie−
niono w jasne i nowoczesne
pomieszczenie, które wydaje
się być optycznie większe i bar−
dziej gościnne. Niewielkim
nakładem sił i kosztów uzys−
kano zadowalający wynik.  �
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13. Potem można było przystąpić do przyklejania gotowych
fragmentów, zarówno na powierzchni poziomej, jak i na
czołowej, przy czym...

14.  ...najpierw przykleja się pas wykładziny na powierz-
chni czołowej, wsuwając ją przedtem pod aluminiowy profil
brzegowy i mocno dociskając.

15. Wystające od strony zewnętrznej schodów kawałki wy-
kładziny przycinano wzdłuż linii. Ostry nóż jest tutaj nie-
odzownym narzędziem. 

16. Także na pierwszym piętrze wyłożono korytarz
tą samą czerwoną wykładziną w prążki, używając
do tego celu dwustronnej taśmy klejącej, podobnie...

17. ...zresztą jak na stopniach. Tutaj przykleja
się taśmę pod profilem i przed następnym sto-
pniem.

18. Tak wygląda obszar wejściowy po zakończonej pracy: większa przestrzeń
i znacznie więcej światła. Ograniczono ilość drzwi i zburzono trzy ścianki.
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