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W projektowaniu wnętrz ważna jest umiejętność łączenia 
form, funkcji, kolorów, światła i detali, w tym właśnie tkanin  
i dywanów. Wybór właściwych barw i materiałów jest jednym 
z istotniejszych etapów procesu kreacji. Na projekty patrzymy 
kompleksowo, starając się tworzyć ponadczasową, harmonij-
ną bazę materiałową i kolorystyczną, która oprze się chwilo-
wym modom. Zawsze pozostawiamy margines dla inwesto-
ra, aby mógł wypełnić dom swoją osobowością. 
Do minimalistycznych, nowoczesnych wnętrz wprowadzamy 
często dywany, kilimy dodające przytulnego i domowego 
charakteru, a także znacznie poprawiające akustykę po-
mieszczeń. Ważną rolę odgrywają także tkaniny na oknach, 
które zmiękczają światło, dodają ciepła i rozbijają monoto-
nię gładkich ścian. Dodatki typu pledy, poduszki, pościel czy 
narzuty, są jak dodatki do ubioru, które zależnie od nastro-
ju czy pory roku można zmieniać bawiąc się fakturą, kolo-
rem, wzorem i formą. Sypialnia jest idealnym przykładem 
pomieszczenia, gdzie przy monochromatycznym zestawie 
materiałów i barw całości wystarczy zmiana koloru i wzoru 
pościeli, a wnętrze zupełnie zmienia charakter. 
W niektórych realizacjach, tkanina może przewrotnie stać 
się punktem wyjścia i motywem przewodnim całego projektu.  
Określony wzór czy faktura materiału odpowiednio powie-
lana, zestawiana, powiększana lub pomniejszana decyduje  
o unikalnej formie i bogactwie takiego projektu. Odpowied-
nia tkanina może również stanowić kontrast tematyczny  
lub stylowy, np. materiał o ultranowoczesnym wzorze wpro-
wadzony do stylowego wnętrza może je odświeżyć, odebrać 
mu nieco powagi. I odwrotnie – tkanina o klasycznym wzo-
rze dekorująca minimalistyczne wnętrze nada nonszalancki,  
wyszukany styl. 
Mistrzami w wykorzystywaniu tkanin są Skandynawowie,  
ale i Brytyjczycy, Belgowie czy Holendrzy. Często podróżu-
jąc zachwycamy się ich naturalną umiejętnością zestawia-
nia tkanin, chętnie się nimi inspirujemy. Pamiętamy jednak  
jak wiele wspaniałych wzorów wymyślili polscy projektanci, 
czekamy, aby odkryć je na nowo.

Dopełnieniem całego wnętrza jest zawsze 
odpowiedni wybór tkanin, dywanów i dodatków. 
Tak twierdzą projektantki Anna Sasiak-Patkowska 
i Dorota Sobusiak-Fajer, których projekt został 
wyróżniony w 9. edycji Konkursu VASCO 
Integracja w kategorii Projekt Zrealizowany. 
W ich pracy tkaniny i dywany są nieodłącznym 
elementem. 

Zasłony w neutralnym kolorze, na wysokość 
dwóch kondygnacji, są ważnym elementem 
jadalni. W ciągu dnia rozsunięte, wieczorem 
zasłonięte tworzą wręcz teatralną dekorację. 
Dzięki zastosowaniu grzejników kanałowych 
VASCO nic nie przeszkadza pięknie 
układającym się tkaninom. 



Sasiak – Sobusiak
Pracownia Projektowa 
Dorota Sobusiak-Fajer i Anna Sasiak-Patkowska 
ukończyły studia na Wydziale Architektury 
Politechniki Poznańskiej, studiowały również 
we Włoszech na Wydziale Architektury Politecnico 
di Milano. W procesie projektowym zwracają 
szczególną uwagę na współpracę z klientem, 
aby budynek lub wnętrze odpowiadały jego 
oczekiwaniom i potrzebom. Unikalny charakter 
i nieszablonowe rozwiązania, funkcjonalność, 
a zarazem wysokie poczucie estetyki to cechy 
charakteryzujące ich projekty. Prowadzą inwestycje 
kompleksowo, począwszy od uzgodnień i wytycznych 
projektów koncepcyjnych, poprzez projekty 
wykonawcze aż do wyboru wykonawców 
i nadzoru prac na etapie realizacji.

Dodatki w postaci miedzianych 
lamp oraz graficznych, 
kontrastowych poduszek 
tworzą klimat mieszkania.
Delikatne zasłony subtelnie 
rozpraszają światło.

Geometryczny dywan dodaje 
charakteru jasnej rozświetlonej 
przestrzeni salonu. 

Monochromatyczna kolorystyka 
sypialni sprzyja wyciszeniu.  
Dobrane do niej rolety okienne 
delikatnie przesłaniają okna. 
W kolorystykę pokoju wtapia się 
grzejnik ścienny VASCO Niva.

W młodzieżowym pokoju 
punktem wyjścia do wyboru 
kolorystyki tkanin i dywanów 
jest tapeta.


