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Przemalowanie ścian na zupełnie nowy 

kolor to jeden z najprostszych sposo-

bów na całkowitą metamorfozę wnę-

trza. O ile wybór odcienia farby to  

w znacznej mierze kwestia gustu i indy-

widualnych upodobań, o tyle decyzja  

o zakupie konkretnego produktu zwykle 

podyktowana jest bardziej racjonalnymi 

pobudkami.

Skąpiec.pl przyjrzał się preferencjom za-

kupowym swoich użytkowników i ustalił, 

które farby cieszyły się największym zainte-

resowaniem e-konsumentów w okresie od 

1 stycznia do 31 maja 2013 roku. Pod lupę 

wzięliśmy 5 kategorii produktowych (far-

by białe do ścian, farby kolorowe do ścian, 

farby zewnętrzne, olejne oraz do drewna  

i metalu), a skupiliśmy się przede wszystkim 

na najbardziej cenionych producentach 

oraz najczęściej poszukiwanych artykułach. 

Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas 

krótki przegląd popularnych produktów 

topowych marek ułatwi Państwu znale-

zienie idealnej farby – trwałej, wytrzymałej  

i odpornej na zabrudzenia.

Druga część naszego raportu, czyli dział 

„Okiem ekspertów”, to prawdziwa skarb-

nica informacji przydatnych każdemu, 

kto planuje w najbliższym czasie zmianę 

wystroju w swoim domu. Dziennikarze 

branżowi i blogerzy radzą w nim, jak do 

konkretnego wnętrza wybrać rodzaj farby  

i  jej kolor, piszą o zaletach farb magnetycz-

nych i tablicowych, a także udzielają wska-

zówek odnośnie pielęgnacji powierzchni 

drewnianych. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem  

i życzymy przyjemnej lektury.

Skąpiec.pl

Wstęp

Serwis Skąpiec.pl powstał w październiku 2004 

roku jako jedna z pierwszych porównywarek  

w Polsce. Był odpowiedzią na rodzącą się potrze-

bę coraz większej grupy użytkowników Internetu 

w naszym kraju. Potrzebę szybkiego wglądu w 

oferty sklepów na rozwijającej się platformie han-

dlowej e-commerce oraz ich porównania.

Porównywarka bardzo szybko zyskała ogromną 

popularność. Już w trzy miesiące po starcie od-

wiedziło ją 27 tys. unikalnych użytkowników, któ-

rzy wygenerowali 471 tys. odsłon. 

W styczniu 2013 roku Skąpiec.pl zanotował nie-

mal 30 mln odsłon. W naszej bazie dostępne są 

oferty ponad 3100 sklepów internetowych, po-

dzielonych na 24 kategorie tematyczne.
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PROJEKTOSKOP.PL
www.projektoskop.pl

BUDOWLANIEC.ORG
www.budowlaniec.org

KOBIETAWIELEPIEJ.PL
www.kobietawielepiej.pl

POMYSLNADOM.PL
www.pomyslnadom.pl

TERAZDOM.INFO
www.terazdom.info

CZASNAWNETRZE.PL
www.czasnawnetrze.pl

FACHOWYWYKONAWCA.PL
www.fachowywykonawca.pl

DOMIDECO.PL
www.domideco.pl

TWOJRYNEK.PL
www.twojrynek.pl

MOJEALERGIE.PL
www.mojealergie.pl

CHEMIABUDOWLANA.PL
www.chemiabudowlana.pl

 KALKULATORY BUDOWLANE
www.kalkulatorybudowlane.pl

JAK URZĄDZIĆ
www.jakurzadzic.com

BUDUJEMYDOM.PL
www.budujemydom.pl

RYNEKFARB.PL
www.rynekfarb.pl

DOBRZEMIESZKAJ.PL
www.dobrzemieszkaj.pl

OBUD
www.obud.pl

STYLOWOMIESZKAJ.PL
www.stylowomieszkaj.pl

Patronat medialny

http://www.projektoskop.pl/
http://www.budowlaniec.org/
http://www.kobietawielepiej.pl/
http://www.pomyslnadom.pl/
http://www.terazdom.info/
http://czasnawnetrze.pl/
http://www.fachowywykonawca.pl/
http://www.domideco.pl/
http://twojrynek.pl/
http://www.mojealergie.pl/
http://www.chemiabudowlana.info/
http://kalkulatorybudowlane.pl/
http://www.jakurzadzic.com
http://www.budujemydom.pl/
http://www.rynekfarb.pl/
http://www.dobrzemieszkaj.pl/
http://www.obud.pl/
http://stylowomieszkaj.pl/
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Metodologia
Pierwsza część naszego 
raportu specjalnego 
powstała w oparciu o analizę 
wyborów, dokonywanych 
przez internautów, którzy w 
okresie od 1 stycznia do 31 
maja 2013 roku odwiedzili 
w serwisie Skąpiec.pl działy 
poświęcone farbom. 
Pod uwagę wzięliśmy rozkład popularności wewnątrz filtra 

„Producent”, natomiast w celu wyłonienia najpopularniej-

szych produktów przeanalizowaliśmy ilość odwiedzin po-

szczególnych artykułów z omawianych kategorii. Za wskaź-

nik preferencji przyjęliśmy popularność działów, kategorii, 

marek oraz indywidualnych produktów wśród osób odwie-

dzających serwis. Popularność z kolei postanowiliśmy mie-

rzyć oglądalnością -  założyliśmy, że im większą oglądalność 

ma dany produkt, tym bardziej jest popularny i w tym więk-

szym stopniu jest preferowany.

Zdajemy sobie sprawę, że ten dość prosty tok 

wnioskowania nie uwzględnia wielu czynni-

ków, mogących mieć istotny wpływ na wy-

mienione przez nas wskaźniki. Jednocześnie 

jednak taka metoda wnioskowania pozwala 

na przedstawienie usystematyzowanych i bar-

dziej przejrzystych wyników oraz osiągnięcie 

dużej oszczędności czasu.

Należy jednak pamiętać, że na wyniki badania 

ma także wpływ struktura naszego serwisu. Po 

wejściu w każdy dział i kategorię wyświetlane jest 

10 najczęściej wybieranych przez użytkowników 

produktów. Filtry produktów także ustawione 

są według dokonywanych przez użytkowników 

serwisu wyborów, tzn. najczęściej wybierany pa-

rametr w określonej grupie znajduje się najwyżej 

i odwrotnie.  Takie dane aktualizowane są co go-

dzinę z ostatnich 168 (7x24) godzin. 

Analizując dane dotyczące wartości parametru 

„Producent” należy pamiętać o tym, że możli-

wa jest analiza danych na dwa sposoby:

•	 wybór określonej wartości w filtrze 

„Producent”; 

•	 rozkład wejść w produkty określonej mar-

ki „bezpośrednio z serwisu”. 

Aby zachować spójność raportu posłużyliśmy 

się analizą opartą o pierwszą z tych metod.
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Preferencje zakupowe 
internautów
W sklepach z artykułami do domu i 
ogrodu półki uginają się od pojemników 
z różnego rodzaju farbami. 
Znalezienie w tym ogromie produktu, który nie tylko zachwyci kolorem, ale również 

będzie wytrzymały i odporny na ścieranie nie jest sprawą prostą. Jak można ułatwić 

sobie to zadanie? Korzystając z podpowiedzi innych konsumentów i podpatrując 

ich wybory.

Na kolejnych kartach raportu prezentujemy wnioski z analizy preferencji zakupo-

wych użytkowników serwisu Skąpiec.pl, którzy w okresie od 1 stycznia do 31 maja 

2013 r. zainteresowani byli nabyciem białej lub kolorowej farby ścian, a także farby 

zewnętrznej, olejnej oraz do drewna i metalu. W rozdziale tym znajdą Państwo ze-

stawienie najpopularniejszych farb z każdej z wymienionych kategorii, a także listy 

popularnych produktów topowych producentów. 

www.skapiec.pl
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Farby 
do ścian - białe

Z danych serwisu Skąpiec.pl 
wynika, że największą popu-
larnością  w kategorii „Białe 
farby do ścian” cieszą się pro-
dukty marki Śnieżka. 
Na tego producenta stawiało aż 26,31% internautów, 

którzy w okresie do 1 stycznia do 31 maja szukali farby 

za pośrednictwem porównywarki cen. Drugie miejsce w 

rankingu przypadło firmie Dekoral (23,69%), trzecie na-

tomiast zajął Dulux (14,87%). Tuż za podium, z wynikiem 

na poziomie 12,93% zaznaczeń w filtrze, uplasowała się 

firma Tikkurila, a dziesięcioprocentowy próg wyborów 

przekroczyła jeszcze marka Beckers. Listę 10 najpopu-

larniejszych producentów zamykają: Jedynka (10,09%), 

Nobiles (2,73%), Cieszynka (2,73%) oraz Nobimal (0,95%)

Inny

Jedynka

Beckers

Tikkurila

Dulux

Dekoral

Śnieżka

8,85%

3,26%

10,09%

12,93%

14,87%

23,69%

26,31%

26%
Śnieżka 

15%
Dulux

24%
Dekoral

PRODUCENT
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1
Śnieżka 
SENSEO emulsja biała 10L

Sprawdź ceny

Śnieżka 
Ultra Biel emulsja wewnętrzna 10L

Śnieżka 
MAX BIAŁA 10L

Śnieżka
Eko hipoalergiczna 10L

Śnieżka 
Malarz klasyczny- emulsja akrylowa 10l

2

3

4

5

ŚNIEŻKA - RANKING

http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/1626291
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/1616228
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/1616214
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/1781660
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/2714494
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/1626291
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/1616228
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/1616214
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/1781660
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/2714494
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1
Dekoral
Emulsja akrylowa Polinak 
10L

Sprawdź ceny

Dekoral  
MALEINAK PLUS do kuchni i łazienki biały - 5L 

Dekoral  
Farba olejna biała matowa Emakol Strong 0.9L

Dekoral 
Farba lateksowa Akrylit W 1L Śnieżnobiała 

Dekoral  
SigmaKalon Akrylit W biały 10L

2

3

4

5

DEKORAL - RANKING

http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/1627334
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/4617809
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/5978792
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/1627255
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/5978794
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/1627334
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/4617809
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/5978792
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/1627255
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/5978794
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1
Dulux
Acryl Matt 5L

Sprawdź ceny

Dulux  
LateX Matt 5L

Dulux  
Classic White 5L

Dulux 
Classic White 10L

Dulux  
Kolory Świata 2,5/5L

2

3

4

5

DULUX - RANKING

http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/4283563
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/4430398
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/4283585
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/4283571
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/1627247
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/4283563
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/4430398
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/4283585
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/4283571
http://www.skapiec.pl/site/cat/3820/comp/1627247
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Farby 
kolorowe

Internauci, którzy w ostat-
nich miesiącach szukali na 
Skąpiec.pl kolorowych farb 
do ścian, stawiali przede 
wszystkim na produkty 
Dekoral (27,6% zaznaczeń  
w filtrze „Producent”).  
Drugą pod względem popularności marką okazał się być 

Dulux (19,1%), a na kolejnej pozycji znalazła się Śnieżka 

(16,43%  wszystkich wyborów). Produktów sygnowanych 

logo Beckers szukało w analizowanym okresie 9,99% 

internautów, nieco ponad 7% najchętniej wybrałoby far-

by Magnat, a 6,23% potencjalnych kupujących chciało 

pomalować swoje ściany farbą marki Nobiles. Na liście 

dziesięciu najpopularniejszych producentów znalazły się 

jeszcze: Farby KABE, Jedynka i Tikkurila, na które stawiało 

od 2 do 4% użytkowników porównywarki cen.

Inny

Nobiles

Magnat

Beckers

Śnieżka

Dulux

Dekoral

13,49%

6,23%

7,25%

9,99%

16,43%

19,01%

27,60%

28%
Dekoral

16%
Śnieżka

19%
Dulux

PRODUCENT
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1
Dekoral 
Akrylit W Cappucino 5L

Sprawdź ceny

Dekoral
Akrylit W Winogronowy 2,5L

Dekoral 
POLINAK Zapach Lawendy 2,5L

Dekoral
Akrylit W Seledynowy Pastelowy 2,5L

Dekoral 
POLINAK Herbaciana Róża 2,5L

2

3

4

5

DEKORAL - RANKING

http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/3576190
http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/2969884
http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/3576188
http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/1626566
http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/1626948
http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/3576190
http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/2969884
http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/3576188
http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/1626566
http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/1626948
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Sprawdź ceny

1
Dulux
Kolory Świata Stepy 
Bengalu 5L

Dulux
Kolory Świata Babie Lato 5L

Dulux
Kolory Świata Ciepły Piasek 5L

Dulux
Creations - Sand Touch Tajemniczy Antracyt 
2,5L

Dulux 
Kolory Świata Pastelowe Jabłko 2,5L

2

3

4

5

DULUX - RANKING

http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/4283643
http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/1626447
http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/4430353
http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/5211560
http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/6691389
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1
Śnieżka
Barwy natury 
brzoskwiniowy sad 5L

Śnieżka
Barwy natury górski krokus 5L

Śnieżka
Barwy natury pole słoneczników 2.5L

Śnieżka
Barwy natury soczysty grejpfrut 2.5L

Śnieżka 
Barwy natury TeflonR błękitna laguna 
- 2.5L

2

3

4

5

ŚNIEŻKA - RANKING

Sprawdź ceny

http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/1626217
http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/1626233
http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/1626247
http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/1627019
http://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/1626206
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Farby 
zewnętrzne

Niemal 1/3 użytkowników 
serwisu Skąpiec.pl, którzy w 
ostatnich miesiącach szukali 
farby zewnętrznej, zaintere-
sowana była artykułami marki 
Śnieżka.   
Prawie 19% uznało, że najbardziej godnymi zakupu są 

farby elewacyjne Dekoral, z kolei 11,5% internautów 

znaleźć chciało produkty Aksilbet. Fińska Tikkurila cie-

szyła się w analizowanym okresie uznaniem 8,97% po-

tencjalnych kupujących, na farby Ceresit stawiało 6,72% 

konsumentów, a na Nobiles – 3,28 procenta. Kolejne 

miejsca w rankingu na najpopularniejszego producenta 

farb zewnętrznych zajęły: RUST-OLEUM (2,89% zazna-

czeń w filtrze), Polifarb (2,13%) oraz Jedynka (2,04%).

Inny

Nobi les

Ceresit

Tikkurila

Aksilbet

Dekoral

Śnieżka

20,08%

3,28%

6,72%

8,97%

11,40%

18,84%

30,71%

31%
Śnieżka

11%
Aksilbet

19%
Dekoral

PRODUCENT
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1
Śnieżka
EXTRA Fasadowa BIAŁA 10L Śnieżka

EXTRA Fasadowa ORZECH ŚREDNI 10L

Śnieżka
EXTRA Fasadowa 10L - emulsja akrylowa 
- Grafitowy B

Śnieżka
EXTRA Fasadowa 5L - emulsja akrylowa 
- Grafitowy A

Śnieżka 
Extra Fasadowa Farba Emulsyjna - brąz 1L

2

3

4

5

ŚNIEŻKA - RANKING

Sprawdź ceny

http://www.skapiec.pl/site/cat/3829/comp/1633713
http://www.skapiec.pl/site/cat/3829/comp/4289223
http://www.skapiec.pl/site/cat/3829/comp/4289223
http://www.skapiec.pl/site/cat/3829/comp/1633626
http://www.skapiec.pl/site/cat/3829/comp/1633572
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1
Dekoral
POLINIT brązowy 5L 252015 Dekoral

PPG piaskowy 10 litr

Dekoral
PPG zieleń oliwkowa 10 litr

Dekoral
PPG żółty ciepły 10 litr

Dekoral 
Biały

2

3

4

5

DEKORAL - RANKING

Sprawdź ceny

http://www.skapiec.pl/site/cat/3829/comp/2973300
http://www.skapiec.pl/site/cat/3829/comp/2973313
http://www.skapiec.pl/site/cat/3829/comp/2973307
http://www.skapiec.pl/site/cat/3829/comp/4828202
http://www.skapiec.pl/site/cat/3829/comp/1633661
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1
Aksilbet
POLINIT brązowy 5L 252015 Aksilbet

Popielaty 10L

Aksilbet
Grafit 1L

Aksilbet
Brąz ciemny 1L

Aksilbet 
Klinkier ciemny 5L

2

3

4

5

AKSILBET - RANKING

Sprawdź ceny

http://www.skapiec.pl/site/cat/3829/comp/4289156
http://www.skapiec.pl/site/cat/3829/comp/4289190
http://www.skapiec.pl/site/cat/3829/comp/4289152
http://www.skapiec.pl/site/cat/3829/comp/3180537
http://www.skapiec.pl/site/cat/3829/comp/3180531
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Farby
olejne

Statystyki porównywarki cen 
Skąpiec.pl pokazują, że inter-
nauci poszukujących farby 
olejnej najbardziej zaintere-
sowani byli produktami marki 
Śnieżka.    
Opcję tę wybierało aż 57,37% użytkowników serwisu. 

Drugie miejsce w rankingu producentów zajął Dekoral, 

który uzyskał wynik na poziomie 29,59% wszystkich 

zapytań. Ostatnie miejsce na podium przypadło na-

tomiast marce Nobiles (stawiało na nią jedyni 4,88% 

konsumentów). Farby olejne pozostałych firm nie cieszy-

ły się w analizowanym okresie zbyt wielką popularnością. 

Na produkty Jedynka, Polifarb Dębica, Magnat, V33 oraz 

Pillak zdecydowało się mniej niż 2 procent potencjalnych 

kupujących. 

Inny

Polifarb Dębica

Jedynka

Aksilbet

Nobiles

Dekoral

Śnieżka

2,09%

0,46%

1,83%

3,78%

4,88%

29,59%

57,37%

57%
Śnieżka

30%
Dekoral

PRODUCENT
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Śnieżka
Supermal zielony miętowy 
0.2L 

Śnieżka
 Farba olejna Supermal brąz 
czekoladowy 0.2L 

Śnieżka
Emalia Olejno-Ftalowa orzech 
jasny 0.8l 

1

Sprawdź ceny

ŚNIEŻKA - RANKING

Sprawdź ceny

2

Sprawdź ceny

3

http://www.skapiec.pl/site/cat/3822/comp/4484664
http://www.skapiec.pl/site/cat/3822/comp/4484707
http://www.skapiec.pl/site/cat/3822/comp/6880468
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Sprawdź ceny

1

Dekoral
ALKOSOL orzech ciemny 

Dekoral
ALKOSOL orzech średni

Dekoral
Farba olejna szara jasna 
Emakol Strong 5L

DEKORAL - RANKING

Sprawdź ceny

2

Sprawdź ceny

3

http://www.skapiec.pl/site/cat/3822/comp/1628767
http://www.skapiec.pl/site/cat/3822/comp/1628769
http://www.skapiec.pl/site/cat/3822/comp/4484602
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Nobiles
Termal 500 - farba 
termoodporna 0,2/0,7L

Nobiles
Autorenolak emalia do metalu 
A-445 niebieska

Nobiles
Ftalonal brąz czekoladowy 
0,8L + 12%

1

Sprawdź ceny

NOBILES - RANKING

Sprawdź ceny

2

Sprawdź ceny

3

http://www.skapiec.pl/site/cat/3822/comp/3576248
http://www.skapiec.pl/site/cat/3822/comp/2950886
http://www.skapiec.pl/site/cat/3822/comp/6744741
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Farby
do drewna  
i metalu

Dekoral i Śnieżka to dwie 
marki farb do drewna i me-
talu, które w analizowanym 
okresie cieszyły się najwięk-
szym uznaniem internautów, 
korzystających z serwisu 
Skąpiec.pl.     
Szukało ich, odpowiednio, 19,62 i 19,26% konsumentów. 

Trzecie miejsce w rankingu, z wynikiem na poziomie 

13,23% zaznaczeń w filtrze „Producent”, zajął Hammerite, 

natomiast tuż za podium uplasowały się farby Dulux, 

na które stawiało niewiele mniej użytkowników porów-

nywarki cen (13,15%). Pięcioprocentowy próg zapytań 

przekroczyły jeszcze dwie marki – Tikkurila (8,44%) oraz 

Nobiles (7,37%). Zestawienie top10 zamykają produkty 

V33 (4,7%), Jedynka (2,3%) oraz Beckers (1,9%).

Inny

Nobiles

Tikkurila

Dulux

Hammerite

Śnieżka

Dekoral

18,93%

7,37%

8,44%

13,15%

13,23%

19,26%

19,62%

20%
Dekoral

13%
Hammerite

19%
Śnieżka

PRODUCENT
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Dekoral
Emakol Strong Brązowy

Dekoral
Emakol strong zielony 
liściasty 0,9 L

Dekoral
Emakol strong orzech jasny 
0,9 L

1

Sprawdź ceny

DEKORAL - RANKING

Sprawdź ceny

2

Sprawdź ceny

3

http://www.skapiec.pl/site/cat/3825/comp/4828370
http://www.skapiec.pl/site/cat/3825/comp/4828352
http://www.skapiec.pl/site/cat/3825/comp/4828358
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Śnieżka
Chlorokauczuk ZIELONY 
MIĘTOWY RAL 6029 1L

Śnieżka
Supermal emalia nitro khaki 1L

Śnieżka
Supermal Emalia Olejno-
Ftalowa - zielony 0.2L

1

Sprawdź ceny

ŚNIEŻKA - RANKING

Sprawdź ceny

2

Sprawdź ceny

3

http://www.skapiec.pl/site/cat/3825/comp/1616598
http://www.skapiec.pl/site/cat/3825/comp/1616637
http://www.skapiec.pl/site/cat/3825/comp/1628722
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Hammerite
Polska Prosto Na Rdzę - farba 
do metalu, efekt matowy brąz 

Hammerite
Polska Prosto Na Rdzę - farba 
do metalu, gładki połysk czarny

Hammerite
Polska Prosto Na Rdzę - farba 
do metalu, gładki połysk brąz

1

Sprawdź ceny

HAMMERITE - RANKING

Sprawdź ceny

2

Sprawdź ceny

3

http://www.skapiec.pl/site/cat/3825/comp/2717312
http://www.skapiec.pl/site/cat/3825/comp/2717328
http://www.skapiec.pl/site/cat/3825/comp/2717326
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Okiem ekspertów 
Jak dobrać rodzaj farby do 
konkretnego wnętrza? Na jaki kolor 
najlepiej pomalować ściany w salonie? 
Czy wybierając odcień farby warto kierować się jedynie swoim gustem czy 

zwrócić również uwagę na inne zagadnienia? Czym pomalować ściany w poko-

ju alergika? Tego typu pytania pojawiają się w głowie wielu osób, które planują 

niewielki remont lub całkowitą metamorfozę swojego domu.

W niniejszym rozdziale zaproszeni przez nas specjaliści branżowi – dziennika-

rze i blogerzy – próbują wyjaśnić wszelkie kwestie związane z wyborem farby,  

a także udzielają cennych wskazówek i porad na temat aranżacji wnętrz. Mamy 

nadzieję, że lektura przygotowanych komentarzy będzie dla Państwa bardzo 

inspirująca. 
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Zanim kupisz 
•	 Dokładnie policz powierzchnię ścian, aby kupić odpowiednią ilość farby - zmierz szerokość każdej ściany i dodaj 

wartości do siebie, wynik pomnóż przez wysokość wnętrza - otrzymasz liczbę metrów kwadratowych, które chcesz 

pomalować.

•	 Skorzystaj z narzędzi doboru kolorów, które znajdują się na stronach internetowych producentów farb. Będziesz 

mógł stworzyć wizualizację swojego salonu z różnymi kolorami na ścianach.

•	 Przed rozpoczęciem malowania, warto wyposażyć się w narzędziowy niezbędnik. W jego skład wchodzi: wąski 

pędzel lub wałek, wałek szeroki z odpowiednimi wkładami, taśma malarska do zabezpieczenia ram okien i futryn 

drzwi, kuweta malarska, drabinka.

•	 Wypróbuj kolor. Jeżeli nie chcesz próbkami farb malować ścian, możesz pomalować kartki z bloku rysunkowego 

i przykleić je do ściany w różnych miejscach (wtedy zobaczysz kolor farby w półcieniu, cieniu i pełnym słońcu).

•	 Jeśli decydujesz się na malowanie ścian w kuchni - koniecznie kup farbę przeznaczoną specjalnie do tego pomiesz-

czenia - paroprzepuszczalną, odporną na wilgoć, zmywanie i szorowanie. Wybierz też stopień połysku powłoki.

•	 Do malowania ścian w łazience najlepiej używać specjalnych farb przeznaczonych do wilgotnych pomieszczeń, 

zawierających środki grzybobójcze.

http://czasnawnetrze.pl/
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nie da się w łatwy sposób zmierzyć i umieścić  

w specyfikacji technicznej, przez co doświadcze-

nie wykonawcy może się okazać niezastąpione. 

Istotne właściwości farb, które można natomiast 

wyczytać z karty technicznej i porównać, to: wy-

dajność, odporność na ścieranie (zmywalność), 

stopień połysku powłoki oraz, ewentualnie, istot-

na dla alergików zawartość lotnych związków or-

ganicznych (LZO). 

Wydajność farb do wnętrz Parametr ten bezpo-

średnio przekłada się na koszt całego malowania. 

Wyrażany w m2/l, mówi o powierzchni ściany, jaką 

można pomalować jednym litrem farby. Szacując 

konieczne wydatki, należy oczywiście wziąć pod 

Aby nasz wybór był optymalny, nie możemy ogra-

niczyć się do kwestii estetycznych. W poniższym 

artykule przybliżymy techniczny aspekt tego za-

gadnienia i zaprezentujemy dostępne na rynku 

produkty. 

Dobra farba do wnętrz powinna być trwała, 

dostosowana swoimi właściwościami do specy-

fiki pomieszczenia, w jakim ma być użyta, a tak-

że – możliwie korzystna cenowo. Są to jednak 

cechy istotne dla właściciela malowanej ściany. 

Nieco inne priorytety mają wykonawcy – z ich 

punktu widzenia dobrą farbą powinno się łatwo 

i przyjemnie malować. Czasem więc oferują na-

wet zniżki na usługę, jeśli klient zdecyduje się na 

konkretny, „wygodny” rodzaj farby. Nie należy bez-

krytycznie akceptować takiej rekomendacji, nie 

należy też jej jednak ignorować, gdyż farba dobra 

dla wykonawcy nie musi być wcale zła dla klien-

ta. Co więcej, pewnych cech farby, np. trwałości, 

Jak dobrać właściwą farbę do wnętrz?
Właściwie dobrane farby do wnętrz mogą nadać 
naszej przestrzeni pożądany charakter, podkreślić 
korzystne cechy pomieszczeń, czy zamaskować 
ich wady. 

uwagę również liczbę powłok, jaką zamierzamy 

wykonać. Producenci podają sugerowane war-

tości, jednak nie zawsze przekładają się one na 

praktykę. Choć niektóre farby są reklamowane 

jako pozwalające uzyskać efekt finalny za pomo-

cą jednej tylko warstwy, rzadko kiedy wykonuje 

się ich mniej niż dwie. Sytuacją, w której może-

my się spodziewać potrzeby wykonania większej 

liczby warstw niż podawana na opakowaniu, jest 

malowanie ścian na ciemne kolory. Wówczas, każ-

da kolejna powłoka malarska pozwala osiągnąć 

większą głębię wybranej barwy. Droższe farby nie 

zawsze cechuje wysoka wydajność, jednak uzy-

skiwane powłoki są zazwyczaj trwalsze. Jako że 

trwałość jest parametrem, który trudno porównać, 

można starać się znaleźć złoty środek: wybierając 

farby do wnętrzze średniej półki cenowej i bazu-

jąc na opiniach fachowców o danym produkcie. 

Parametr ten często stanowi przedmiot kampanii 

WYDAJNOŚĆ FARB DO 
WNĘTRZ

KRZYSZTOF
CHRZĄSZCZ 
Redaktor 
budujemydom.pl

http://www.budujemydom.pl/
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KRZYSZTOF
CHRZĄSZCZ 
Redaktor 
budujemydom.pl

reklamowych, w których farby określane są jako „szorowalne”, „zmywalne” etc. Zapewnienia te pozwala zwe-

ryfikować powszechnie stosowana norma PN-EN 13300, w której wyróżniono pięć klas odporności farb na 

szorowanie. Przyznaje się je w zależności od ubytku powłoki (w mikrometrach) po pewnej, ustalonej liczbie 

cykli czyszczenia, zgodnie z tabelą 1.

KLASA UBYTEK W MIKROMETRACH LICZBA CYKLI CZYSZCZENIA

I  5 200

II 5–20 200

III 20–70 200

IV 70 40

V 70 40

W praktyce czyścić na mokro można jedynie powłoki z farb klasy I i II, pozostałe zaś tracić będą fakturę 

lub kolor.

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE FARB DO WNĘTRZ

STOPIEŃ POŁYSKU POWŁOKI

Decydując o przyszłym wyglądzie naszej ścia-

ny, stopień połysku wybieramy zaraz po kolorze.  

Jednakże wybór ten nie ma znaczenia wyłącznie 

estetycznego.Farby o wysokim połysku łatwiej 

się czyści, gdyż przecieranie ich nie oznacza miej-

scowego polerowania powierzchni, którego efekt 

nieraz razi w przypadku farb matowych.Co wię-

cej, sam brud nie osadza się na powierzchniach 

gładkich aż tak jak na matowych. 

Ponadto farby połyskliwe rozświetlą pomieszcze-

nie, a zatem powiększą je optycznie, choć uwy-

datnią też przy tym wszystkie niedoskonałości 

ścian, które mat maskuje. Połysk pozwoli również 

wydobyć głębię kolorów, zwłaszcza tych najciem-

niejszych. Jak widać, obie skrajności mają swoje 

wady i zalety. Na szczęście istnieją rozwiązania 

pośrednie. Według obowiązującej normy wyróż-

niamy cztery stopnie połysku: głęboki mat, mat 

(satynowy), połysk średni (półmat) oraz połysk. 

Niektórzy producenci wprowadzają szersze skale. 

Wszystko jednak bazuje na pomiarach tej samej fi-

zycznej właściwości pomalowanej powierzchni, a 

mianowicie tzw. połysku zwierciadlanego. Jest to 

stosunek wyniku, jaki uzyskała badana powierzch-

nia w teście odbijania wiązki światła padającego 

pod określonymi kątami, do wyniku, jaki w tym 

samym teście otrzymało czarne, wypolerowane 

szkło – pomnożony przez 100.
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Miejscem, w którym szukamy ukojenia po cięż-

kim dniu, zanurzając się w pachnącej olejkami 

wodzie, relaksując się w blasku świec, niczym 

w hotelowym spa. Ważne jest zatem zapewnie-

nie w niej higienicznej czystości, praktycznych 

rozwiązań i niepowtarzalnego klimatu. Nastrój 

możemy osiągnąć odpowiednim oświetleniem, 

dekoracjami, ale także kolorem. Zależnie od na-

szego temperamentu i potrzeb, wybierając cie-

płe beże, chłodne błękity, czy energetyzujące 

żółcie. Planując remont łazienki warto zwrócić 

uwagę na zapewnienie odpowiedniej wentyla-

cji, bowiem skraplająca się para wodna spowo-

duje utrzymywanie się stale dużej wilgotności 

powietrza. Może to doprowadzić do wchłania-

nia jej przez ściany, które – jeśli nie będą po-

kryte odpowiednią farbą – staną się idealnym 

środowiskiem dla wykwitów pleśni i rozwoju 

grzybów. Pamiętajmy, że zagrzybione ściany są 

nie tylko nieestetyczne ale przede wszystkim 

Wybieramy farbę do łazienki
Łazienka jest miejscem, gdzie dziecięca fantazja 
tworzy z gąbki okręt podwodny, a z wanny – 
niespokojne morskie głębiny. 

stanowią zagrożenie dla zdrowia – powodują 

choroby górnych dróg oddechowych. Są nie-

bezpieczne zwłaszcza dla dzieci.

Standardowym sposobem ochrony łazienek 

przed wilgocią jest pokrycie powierzchni ścian 

płytkami ceramicznymi. Jednak położenie ich 

od podłogi po sufit może sprawiać przytłacza-

jące wrażenie. Dobrym pomysłem jest więc 

umieszczenie płytek tylko na tzw. „mokrych 

ścianach”, czyli tych narażonych na bezpośred-

nie działanie wody, a więc przy umywalce, wan-

nie, czy kabinie prysznicowej. Pozostałe ściany 

można pomalować farbą – w ten sposób łazien-

ka zyska niepowtarzalny charakter. Ponadto bę-

dzie wymagało to mniejszych nakładów finan-

sowych. A tym, którzy lubią zmiany, umożliwi 

to ich częste wprowadzanie w postaci nowego 

odcienia, koloru, zdobienia, zawieszonego nań 

obrazu, czy innej dekoracji.

Decydując się na pomalowanie łazienki należy 

przeanalizować dostępne na rynku farby. Przede 

wszystkim powinna być to farba przeznaczona do 

malowania nią pomieszczeń o dużej wilgotności, 

a więc produkt dedykowany do kuchni i łazienki. 

W jej skład  powinny wchodzić spoiwa z dysper-

sji wodnej, wysoko spolimeryzowanych żywic, 

kauczuku naturalnego lub kauczuków syntetycz-

nych. Powinna zapewniać ścianom prawidłowe 

„oddychanie”, zawierać środki antygrzybiczne i 

pleśniobójcze, a także być odporna na zmywanie, 

ścieranie i działanie detergentów.

Do malowania łazienki nie należy używać farb mi-

neralnych, ponieważ dodawane do nich wapno, 

mimo iż nie sprzyja rozwojowi pleśni, nie jest od-

porne na zmywanie. Farby klejowe należy odrzu-

cić z tych samych powodów. Emulsyjne łatwo się 

FARBY DOSTĘPNE NA 
RYNKU

MARCIN
GAJEWSKI 
Założyciel serwisu 
kalkulatorybudowlane.pl

http://kalkulatorybudowlane.pl/
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rozprowadzają, dobrze kryją i są trwałe, tworzą powłoki, 

które nie przepuszczają pary wodnej, jednakże nie są 

odporne na zmywanie i szorowanie. Farby winylowe, 

mimo zmywalności, nie zapewniają ścianie prawidło-

wego „oddychania”. Zaś akrylowe są trwałe, dobrze 

przepuszczają parę wodną i są odporne na działanie 

środków chemicznych. Farby akrylowo-lateksowe nie 

przepuszczają pary wodnej ale są odporne na działania 

mechaniczne. Z kolei silikonowe tworzą trwale i wo-

doszczelne powierzchnie, jednak słabo przepuszczają 

parę wodną.

W łazience najlepiej sprawdzą się zatem farby lateksowe, które tworzą gładką powierzchnię, dobrze kryją, 

łatwo się rozprowadzają i nie kapią. Są bezzapachowe lub wydzielają przyjemny zapach. Ponadto zapobie-

gają wnikaniu wody w głąb ściany, jednocześnie umożliwiając jej prawidłowe „oddychanie”. Zapewniają 

długotrwałe zabezpieczenie przed pleśnią i grzybami. Są odporne na zmywanie, szorowanie i detergen-

ty. Ponadto farby lateksowe dostępne są w wielu kolorach, które nie blakną, nawet podczas mycia po-

wierzchni ścian.

MARCIN
GAJEWSKI 
Założyciel serwisu 
kalkulatorybudowlane.pl
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kolory, wzory, faktury. Wybierając kolory ścian w 

salonie można poszaleć!

Od dawna wiadomo, że kolory, którymi się ota-

czamy mają wpływ na nasze samopoczucie.  

W pomieszczeniach żółtych, czerwonych, po-

marańczowych czujemy się weseli, odprężeni, 

ale też naładowani dobrą energią. Kolory pa-

stelowe - różne odcienie bieli, błękitów, zieleni i 

beżów działają uspokajająco i relaksująco.

Warto pamiętać, że jasne kolory ścian oraz jasne 

meble optycznie powiększają przestrzeń. Wzory  

z kolei mogą męczyć wzrok, decydujmy się 

więc na drobne szlaczki w stonowanych kolo-

rach. Duży, jaskrawy wzór najlepiej będzie pre-

zentował się na jednej ścianie - gdy pozostałe 

ZOFIA
MALICKA 
Zastępca redaktora 
naczelnego 
miesięcznika
„Czas na Wnętrze”

Ściany, mimo że są tylko tłem dla mebli i dodat-

ków we wnętrzu, stanowią o jego charakterze. To 

od nich w głównej mierze zależy, jakie wrażenie 

wywołuje aranżacja pomieszczenia. Zmieniając 

kolor farby czy wzór tapety, odmienimy nasz salon 

nie do poznania! 

To od nich w głównej mierze zależy, jakie wrażenie 

wywołuje aranżacja pomieszczenia. Zmieniając 

kolor farby czy wzór tapety, odmienimy nasz salon 

nie do poznania!  

Salon jest najbardziej reprezentacyjnym miejscem 

w domu, ale jednocześnie jest pokojem, w którym 

najczęściej odpoczywamy i spędzamy wolny czas. 

Musi więc dobrze się prezentować, ale zarazem 

sprzyjać relaksowi.

Wykończenie ścian, a przede wszystkim ich barwa, 

ma duże znaczenie. Na szczęście nie trzeba decy-

dować się tylko na jeden odcień - można łączyć 

Kolory ścian w salonie - jaką farbę 
wybrać?
Kolory ścian w salonie odgrywają bardzo ważną 
rolę.  

KOLORY ŚCIAN W SALONIE 
I ICH MOC

KOLORY ŚCIAN W SALONIE 
- JAKĄ FARBĘ WYBRAĆ?

zostawimy gładkie, uzyskamy bardzo ciekawy 

efekt dekoracyjny.

Farby przeznaczone do malowania salonu 

nie muszą mieć szczególnych właściwości  

(w przeciwieństwie do tych do kuchni i łazienki), 

http://czasnawnetrze.pl/
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najważniejsza jest w zasadzie trwałość koloru. Warto 

również zwrócić uwagę na odporność farby na zmy-

wanie i ścieranie, zawartość substancji szkodliwych 

oraz paroprzepuszczalność. Ta ostatnia cecha jest 

ważna szczególnie w przypadku, gdy mamy tynki 

gipsowe, które pochłaniają, a następnie oddają spore 

ilości pary wodnej - wysoka paroprzepuszczalność 

w takim przypadku zapewnia zdrowy mikroklimat 

we wnętrzu. Większość farb dostępnych na rynku to 

farby ekologiczne, niezawierające rozpuszczalników 

organicznych, łatwe w nakładaniu, trwałe  i nieskom-

plikowane w konserwacji. Do malowania salonu na 

ogół wybieramy farby akrylowe - przepuszczają parę 

wodną, dobrze kryją i są odporne na działanie pro-

mieni UV. Można nimi pokrywać różne rodzaje po-

wierzchni - beton, tynk gipsowy, drewno, różne two-

rzywa sztuczne czy tapety.

ZOFIA
MALICKA 
Zastępca redaktora 
naczelnego 
miesięcznika 
„Czas na Wnętrze”
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KRYSTYNA 
JUSZCZUK-
BUSZKO
Redaktor magazynu 
„FachowyWykonawca.pl”

To surowiec, z którego buduje się domy, wyrabia 

się meble i podłogi, tworzy architekturę ogrodo-

wą oraz wykonuje tarasy i elewacje. Materiał ten 

ceniony jest za swą naturalność, ciekawe, niepo-

wtarzalne wybarwienie oraz, w zależności od ga-

tunku, za walory użytkowe. Jednak, aby drewno 

zachowało swe właściwości konieczne jest jego 

właściwe zabezpieczenie. Służą temu odpowied-

nie środki, poczynając od farb, poprzez impre-

gnaty, na olejach i woskach kończąc. Wybór od-

powiedniego rozwiązania podyktowany jest nie 

tylko względami estetycznymi, ale przede wszyst-

kim tym, na jakie destrukcyjne czynniki drewno 

będzie narażone. 

Przyglądając się dostępnym na rynku chemii do 

drewna rozwiązaniom: farby, lakiery, impregna-

ty, woski, warto w pierwszej kolejności określić 

warunki w jakich będą się znajdowały wyko-

nane z drewna elementy, a dopiero w dalszej 

kolejności swoje oczekiwania odnośnie efektu 

Drewno wymaga ochrony 
Drewno, dzięki powszechnej dostępności oraz 
łatwości w obróbce, znajduje się w niemal każdym 
domu.  

dekoracyjnego. Innego rodzaju produkty będą 

musiały zostać wykorzystane do zabezpieczenia 

drewna, które będzie się znajdowało na zewnątrz, 

a innego np. do wykończenia mebli stanowiących 

wyposażenie wnętrz. Inne wyroby będą musiały 

zostać zastosowane do małej architektury ogrodo-

wej, czyli pergol, altan, płotów itd., a inne do tara-

sów, podestów i mebli ogrodowych. W przypadku 

tych pierwszych konieczne będzie wykorzystanie 

odpowiedniego podkładu oraz impregnatu – 

ważne jest to, by wybierać takie impregnaty, które 

zapewnią nam najlepszą ochronę drewna, które 

zastosowane na zewnątrz narażone jest na dzia-

łanie szkodników, grzybów, pleśni, także destruk-

cyjnego działania wody oraz ognia. W drugim 

przypadku, czyli do ochrony tarasów i podestów, 

szczególnie polecana są oleje, które charakteryzu-

ją się tym, że mają doskonałe właściwości hydrofo-

bowe, co oznacza, że woda nie wsiąka w strukturę 

drewna, a spływa po jego powierzchni. Z kolei do 

mebli ogrodowych najlepsze są lakiery. Warto pa-

miętać o tym, że drewniane elementy znajdujące 

się na zewnątrz narażone są również na działanie 

promieni słonecznych, dlatego też warto zdecy-

dować się na wybór produktów zawierających filtr 

UV. 

http://www.fachowywykonawca.pl/
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KRYSTYNA 
JUSZCZUK-
BUSZKO
Redaktor magazynu 
„FachowyWykonawca.pl”

Do malowania drewnianych elementów znajdujących się wewnątrz pomieszczeń: meble, okna, drzwi, naj-

częściej wykorzystuje się emalie. To produkty lakierowe zawierające pigment, co oznacza, że za ich pomocą 

możemy całkowicie zmienić kolor malowanej powierzchni. Rynek chemii do drewna oferuje emalie alkidowe 

– produkowane na bazie żywic alkidowych (ftalowych) oraz wodorozcieńczalne. Pierwsze z wymienionych 

wyrobów całkowicie zamalowują powierzchnię, natomiast drugie pozwalają na uwidocznienie struktury ma-

lowanego drewna. Emalie alkidowe w odróżnieniu od wodorozcieńczalnych schną długo, ale pozwalają na 

uzyskanie odpornej mechanicznie powłoki. 

Oferowane dzisiaj wyroby do dekoracyjnego wymalowania drewna coraz częściej spełniają wysokie wy-

magania klientów. To produkty zdecydowanie bezpieczniejsze od tych, które jeszcze klika lat temu były w 

powszechnym użyciu, choć nadal pewne środki bezpieczeństwa należy zachować. Przede wszystkim należy 

dokładnie zapoznać się z informacjami znajdującymi się na opakowaniu. Znajdziemy tam zarówno instrukcje 

dotyczącą malowania, kolorystyki, ale także do jakiego rodzaju wymalowań dany produkt jest przeznaczony 

oraz jak należy postępować, by praca z produktem była zarówno bezpieczna, jak i przyniosła pożądany efekt 

dekoracyjny.
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AGNIESZKA 
BYKOWSKA
projektoskop.pl

Wszystkie elementy zewnętrzne, czyli pokrycie da-

chu, kolor podbitki, system odprowadzania wody 

opadowej, stolarka i kolorystyka elewacji muszą ze 

sobą współgrać. Jaki kolor elewacji domu wybrać? 

Dzięki kilku przydatnym wskazówkom, zadanie to 

okaże się całkiem proste.

Kolor elewacji a kolor dachu, podbitki i stolarki 

Jak się często okazuje podczas prac wykończe-

niowych - nie wszystko musi do siebie pasować. 

O ile drewnianą podbitkę łatwo przemalować na 

ciemniejszy odcień, tak wymiana stolarki okien-

nej, drzwiowej czy pokrycia dachu nie wchodzi 

w grę. Dekor i kolor tych elementów wybieramy 

najczęściej w pierwszej kolejności i w jednym cza-

sie. Dylemat, który sukcesywnie odkładany jest 

na koniec jako ostateczny szlif, to dopasowanie 

kolorystyki ścian elewacji. Ponadto nie wszystko, 

co wygląda dobrze na kawałku tekturki próbnika, 

zaprezentuje się ładnie na dużej powierzchni ścian 

elewacyjnych.

Jaki kolor elewacji domu? 
Wygląd zewnętrzny budynku najczęściej świadczy 
o poczuciu estetyki jego właścicieli. 

Pokoloruj swój dom wirtualnie Przeważnie suge-

stia kolorystyczna od architekta znajduje się na 

wizualizacji projektu domu. Wizualizacje są obec-

nie stałym elementem dokumentacji projekto-

wej oferowanym przez zdecydowaną większość 

pracowni architektonicznych. Jeśli jednak propo-

zycja projektowa nie jest satysfakcjonująca, na 

początek warto przyjrzeć się kolorystyce domów 

w najbliższej okolicy. Gdy wszystkie domy wokół 

utrzymane są w jednakowej barwie, wybór każ-

dego innego koloru, czy nawet odcienia ozna-

czać będzie wyraźne wyróżnienie bryły domu 

spośród pozostałych. W doborze innej pasującej 

barwy może pomóc symulacja kolorów elewa-

cji. Gotowe i łatwe w obsłudze aplikacje inter-

netowe udostępnia na swoich stronach www 

wielu producentów farb do wnętrz i elewacji. 

Pamiętajmy o tym, że wybrany kolor elewacji 

domu jako symulacja wirtualna różni się odcie-

niem od rzeczywistych kolorów farb dostępnych 

w sprzedaży. Dlatego, jeśli chcemy uzyskać kon-

kretny efekt, należy zakupić kilka próbek kolorów 

do przetestowania na kawałku ściany. Dopiero 

malowanie i pozostawienie do wyschnięcia ka-

wałka elewacji, który znajduje się częściowo w 

słońcu, a częściowo w cieniu, ostatecznie przesą-

dzi o trafności wyboru koloru i numeru farby.  

http://www.projektoskop.pl/
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Farba tablicowa 
Farba tablicowa świetnie sprawdzi się w każdym stylu wnętrza, od nowoczesnego po tradycyjny. Mając taką domową 

tablicę pod ręką, można na szybko zapisać na niej potrzebne składniki na zakupy, ważny przepis, zostawić notkę dla 

męża/żony lub dziecka. 

Jest to farba na bazie akrylowej, z której kredę można zetrzeć za pomocą gąbki i którą można nakładać również na drew-

no i teksturę. Farby tablicowe są dostępne na naszym rynku w kilku odcieniach: ciemnoniebieskim, ciemnozielonym, 

granatowym czy turkusowym. 

W kuchni można zastosować ją na powierzchni ściany nad blatem, przy zlewozmywaku, lub pokryć nią fronty szafek. 

Można też wyznaczyć pewną część ściany, która zostanie zamalowana farbą. Efekt będzie bardziej estetyczny, jeśli jej 

brzegi zostaną obramowane prostymi, nowoczesnymi ramami. 

Farba tablicowa sprawdzi się świetnie  również w pokoju dziecka lub nastolatka.

Dzięki zamalowaniu jednej ściany lub przynajmniej pewnej jej części, stworzysz dziecku miejsce do kreowania swojej 

przestrzeni każdego dnia. Wiele dziewczynek lubi bawić się w szkołę i odgrywać rolę nauczycielki, a dzięki farbie do 

tablic, wystarczy że dasz jej trochę kredy i z pewnością nie będzie narzekać na nudę. Dzięki temu rozwiązaniu unikniesz 

problemu pomazanych pisakami ścian. W końcu kredę można bez problemu wytrzeć gąbką!

Dodatkowo, by móc umieszczać na niej notatki przypinane magnesem, jako podkład można użyć farby magnetycznej. 

Koszt 0,75l farby wynosi ok. 80zł. 

http://jakurzadzic.com/
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Farba Magnetyczna
Idealnym dopełnieniem farby tablicowej jest farba magnetyczna, która nadaje ścianie właściwości przyciągające, takie 

jak np. powierzchnia lodówki. Występuje w kolorze ciemnoszarym. Dzięki niej w łatwy sposób można dekorować po-

wierzchnię ścian i mebli zdjęciami, pracami plastycznymi, notatkami, bez stosowania kleju, taśm, pinezek, które niszczą 

i brudzą ściany. Można ją stosować na wszystkich powierzchniach, które można malować farbami akrylowymi, w tym 

na powierzchnie cementowe, murowane, płyty gipsowe i gipsowo-kartonowe oraz tynki. Farbę magnetyczną można 

pokryć farbami powierzchniowymi, uzyskując jednolity kolor na ścianie.

Przygotowanie powierzchni ściany do malowania

Przed nałożeniem farby tablicowej w większości przypadków nie musimy w żaden sposób gruntować powierzchni. 

Można malować bezpośrednio po farbie, którą ściana była pomalowana już wcześniej. Nie może ona jednak pylić, ani 

być tłusta, ponieważ zmniejszy to przyczepność farby tablicowej. Tego typu zabrudzenia należy uprzednio oczyścić 

oraz odtłuścić. Jeżeli wymagałoby to jeszcze zagruntowania, stosujemy grunt taki sam jak w przypadku farb akrylowych.

Malowanie mebli farbą tablicową

Jest jak najbardziej możliwe, w przypadku mebli drewnianych stosujemy podkład do drewna, a następnie na podkład 

farbę tablicową. W przypadku mebli z płyty pokrytych laminatem należy zmatowić laminat papierem ściernym, a na-

stępnie nanieść podkład i dopiero malować farbą tablicową. Kupując wałek malarski pamiętajmy, że powinien mieć 

stosunkowo krótkie włosie (6-10 mm) - im krótsze, tym gładsza powierzchnia „tablicy”.

Trwałość

Powierzchnia „tablicy” będzie użyteczna od 5 do 10 lat - w zależności od tego, jak często będziemy ją zmywać i w ogóle 

z niej korzystać.

Wady

•	 pylenie kredy

•	 przy zmywaniu na mokro trzeba czekać aż wyschnie przed następnym rysowaniem
redakcja Domideco.pl

http://www.domideco.pl/
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KARZYNA 
JANUS
jakwdomu.blogspot.com 

Kolor powinien bowiem współgrać z pomieszcze-

niem i dopełniać jego funkcję. 

Zgodnie z powyższą regułą w holach i przedpokojach 

najlepiej stosować barwy wyraziste i ciepłe; zaprasza-

jące do środka. Sprawdzą się tu intensywne kolory, 

które w pomieszczeniach przejściowych skupiają 

uwagę, ale nie drażnią ani nie rozpraszają. 

W pokoju dziennym i salonie polecana jest paleta cie-

płych odcieni inspirowanych kolorami natury: beże, 

écru, morele, żółcienie, jasne róże, rozbielone szarości. 

Do łask wróciła biel i tzw. „off white” czyli złamane biele. 

Aby zminimalizować monochromatyczność wnętrza 

warto przełamać je kolorowymi dodatkami.  

Projektując kącik do pracy czy nauki warto wiedzieć, 

że koncentracji sprzyja kolor niebieski oraz jego po-

chodne, czyli fiołkowy, lila czy turkusowy. W pokoju do 

pracy analitycznej najlepsze będą stonowane beże, 

błękity lub szarości.

Dobór kolorystyki wnętrza 
Wybierając kolorystykę wnętrza bardzo istotne 
jest ustalenie jakie będzie jego przeznaczenie - czy 
będzie służył wypoczynkowi, przyjmowaniu gości, 
spożywaniu posiłków czy może pracy. 

W kuchni  i jadalni dobrze sprawdza się czerwień, 

pomarańcz czy żółć. Oranż (np. jako barwa talerzy) 

pobudza wydzielanie soków trawiennych i zwięk-

sza apetyt. W kuchni zdecydowanie powinniśmy 

unikać kolorów z gamy niebieskich. W ich świetle 

jedzenie nie wygląda apetycznie, warto zwró-

cić uwagę, że niebieski nie jest wykorzystywany 

w reklamach żadnych produktów spożywczych 

poza kokosowymi. Fiolety i błękity sprawdzą się 

natomiast w sypialni. Nie bez powodu producenci 

najczęściej oferują pościel z odcieniami błękitu. To 

właśnie te barwy obniżają ciśnienie krwi, łagodzą 

stres i pomagają w zasypianiu. Należy jednak pa-

miętać, że są kolorami zimnymi, dobrze zatem po-

łączyć je z cieplejszymi dodatkami, np. drewnem.

Pomieszczeniem, w którym możemy wykorzystać 

wszelkie rozwiązania kolorystyczne jest łazienka. 

Nie przebywamy w niej długo, dlatego możemy 

pozwolić sobie na kontrasty, które przy dłuższym 

pobycie mogłyby powodować zmęczenie, np. 

układy szachownicowe czy odważniejsze odcie-

nie czerwieni. Malując małą łazienkę pamiętajmy 

o jasnych kolorach, które optycznie poszerzają 

wnętrze.

Ściany w pokoju dziecięcym nie powinny pozosta-

wać białe, gdyż kolor aktywizuje umysł i pobudza 

wyobraźnię. Ważne jest dopasowanie kolorystycz-

ne do charakteru oraz temperamentu małego wła-

ściciela. Zgodnie z badaniami psychologicznymi 

dla dziecka spokojnego najlepszym kolorem bę-

dzie pomarańczowy, wpływający na kreatywność, 

natomiast u malucha z dużym temperamentem 

sprawdzi się uspokajający zielony czy niebieski.                                               

Z kolei domowe sale treningowe dobrze jest po-

malować na barwy pobudzające do aktywności 

fizycznej. Najlepszym wyborem będzie czerwony, 

który wzmaga wszelkie funkcje życiowe oraz pod-

nosi ciśnienie krwi. 

http://jakwdomu.blogspot.com/
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Co z tego, że możemy bezpiecznie ochlapać się farbą, 

jeśli pomalowana nią ściana łapie kurz albo sprzyja roz-

wojowi pleśni? Na szczęście od niedawna są dostępne 

na rynku farby fotokataliczne, które skutecznie walczą z 

alergią przez cały czas.

Farby walczące z alergią
Są to farby lub filtry, które nakładamy na ścianę po jej po-

malowaniu zwykłą farbą. Chronią i przedłużają działa-

nie farby ok. 3-krotnie, a przy okazji rozprawiają się 

skutecznie z odchodami roztoczy, dymem, zarodka-

mi grzybów i innymi materiami organicznymi.

Zastosowanie dwutlenku tytanu w procesie produkcji 

farby miało na celu przede wszystkim zapewnienie jej 

właściwości antygrzybicznych w związku z malowa-

niem powierzchni zewnętrznych. Szybko okazało się, że 

farby te można stosować również we wnętrzach, a dwu-

tlenek tytanu pomaga w usuwaniu z powierzchni 

nie tylko grzybów, ale także innych zanieczyszczeń.

Zanim nabędziemy puszkę takiej farby marząc o 

odnowieniu ścian i sufitów warto znaleźć na opakowa-

niu informację o ateście tego specyfiku. Dzięki niemu 

wiemy, że farba przeszła rygorystyczne testy jakości i 

faktycznie będzie miała właściwości antyalergiczne.

Farby fotokatalityczne
Farby takie nie tylko służą naszemu zdrowiu, ale także po-

zwalają długo zachować wymarzony kolor ścian. Dzięki 

niej nie zostanie ślad po owadach i ich odchodach na 

ścianach. Ściana nie zżółknie pod wpływem dymu ty-

toniowego, z łatwością usuniemy tłuste plamy.

Światłoczułe warstwy rozjaśniają pomieszczenie, przy oka-

zji odstraszając pająki - nie znajdziemy już w rogach po-

koju pajęczyn. To wszystko sprawia, że mieszkańcy domu 

zauważalnie mniej chorują.

Należy jednak nakładać je umiejętnie, inaczej niż ty-

pową farbę malarską, dlatego lepiej poprosić fachow-

ca, lub zacząć od pomalowania małego kawałka ściany, 

na przykład za drzwiami. Nie można na nich oszczędzać 

- ściana pokryta tylko jedną warstwą może zżółknąć. 

Farby fotokatalityczne dla alergików
Na rynku coraz częściej pojawiają się farby, opatrzone etykietą „antyalergiczna”. Jednak farba farbie nie-

równa – w niektórych przypadkach antyalergiczność ogranicza się tylko do tego, że zostały zastosowa-

ne bezpieczne dla zdrowia alergika składniki. Na szczęście są i takie, które skutecznie wspomagają nas 

w walce z alergią.

http://www.mojealergie.pl/
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Bardzo ważne jest również wcześniejsze odwilgocenie 

pokoju (najlepiej wstawić na noc do pomieszczenia elek-

tryczny odwilżacz). Farba nie przepuszcza wody - gdy za-

malujemy wilgotną plamę, pod farbą może wytworzyć 

się pleśń.

Niestety farby te nie znajdują zastosowania na po-

wierzchniach malowanych farbami kredowymi i na 

powierzchniach drewnianych - ani ścianach drew-

nianych domów, ani tym bardziej na drewnianych 

podłogach.

Co ważne: zastosowanie takich farb czy innych form 

fotokatalicznych nie wpływa szkodliwie ani na zwie-

rzęta ani na rośliny, co więcej - nawet przedłuża ich 

żywot.

Stop graficiarzom
Ścianę pomalowaną farbą fotokataliczną (optymalnie - 

3-krotnie wewnątrz, 5-krotnie na zewnątrz) można z ła-

twością zmyć ciepłą wodą.  Jest to doskonały sposób na 

utrzymanie jej w czystości - szybko zlikwidujemy każdy 

ślad po malowidłach i aktach wandalizmu.

Choć farby fotokatalityczne do tanich nie należą, warto 

zastanowić się nad ich zakupem, szczególnie, jeśli chorą 

osobą jest dziecko. Pierwsze badania przedszkolaków, 

które przeprowadzono w Czechach, wykazały, że w 

przedszkolach z ochronną warstwą fotokatalityczną na 

ścianach pomieszczeń dzieci chorują znacznie rzadziej 

Zainwestuj w dobrą farbę! 

Joanna Pastuszka-Roczek

http://www.mojealergie.pl/
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Oto krótki przegląd popularnych oznaczeń, z któ-

rymi można się spotkać na opakowaniach farb do-

stępnych w Polsce.

Niebieski Anioł (der Blaue 

Engel) uznawany jest za 

najstarszy tego typu certy-

fikat na świecie – wprowa-

dzony został w 1978 roku  

w Niemczech. Dziś oznacze-

niem tym poszczycić się może ponad 11 tysię-

cy produktów zgrupowanych w 125 kategorii. 

Oznaczone Niebieskim Aniołem farby ścienne 

wykazują niską emisję LZO, dlatego korzystając 

z nich możemy być pewni, że atmosfera w po-

mieszczeniach, w których spędzamy tak wiele 

czasu, jest zdrowa i świeża.

Znaki jakości na farbach wewnętrznych
Znaki jakości przyznawane przez krajowe 
lub międzynarodowe instytucje to najlepsza 
gwarancja, że farba jest bezpieczna dla środowiska, 
dla naszego zdrowia i została wyprodukowana 
według odpowiednich procedur.

Atest PZH (Polskiego 

Związku Higieny), cer-

tyfikat wystawiany przez 

Państwowy Zakład Higieny, 

informuje konsumentów, że 

eksperci PZH ocenili produkt pod względem 

składu chemicznego i stwierdzili, że nie ma on 

negatywnego wpływu na zdrowie użytkowni-

ków. Oprócz certyfikatu na opakowaniu pro-

duktu może znajdować się specjalna etykieta 

„Produkt z atestem”.

TÜV SÜD jest znakiem 

gwarancji, że farba została 

wyprodukowana zgodnie 

z obowiązującymi wy-

mogami ekologicznymi  

i nie zagraża zdrowiu. Dowodem na rzetelność  

i wiarygodność tego oznaczenia jest długa tra-

dycja TÜV SÜD – stowarzyszenia już od ponad 

140 lat chroniącego ludzi przed szkodliwym od-

działywaniem technologii.

Certyfikat wystawiany przez 

TÜV NORD charakteryzuje 

się bardzo podobnymi kry-

teriami do spełnienia co ten 

wystawiany przez TÜV SÜD. Dodatkowy certyfikat 

sygnowany logiem TÜV NORD potwierdza zaś, że 

farba jest produktem bezpiecznym dla alergików.

Farby ze znaczkiem E.L.F. (z 

niem. Emission Loesemittel 

Frei - o zmniejszonej emisji, 

bez rozpuszczalników) w istot-

ny sposób przyczyniają się 

do ograniczenia zawartości niezdrowych skład-

ników w powietrzu. Zawierają minimalną ilość 

http://www.rynekfarb.pl/
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rozpuszczalnika, dzięki czemu emisja szkodliwych 

związków do atmosfery jest bardzo niska i spełnia 

rygorystyczne normy Unii Europejskiej.

Ecolabel to znak obowiązujący  

w krajach Unii Europejskiej. 

Jego symbol to charakterystycz-

na „margerytka” z dwunastoma 

gwiazdkami zamiast płatków. 

Uwzględnia on w ocenie cały cykl życia farby, 

od wykorzystanych surowców, poprzez produk-

cję i użytkowanie aż po utylizację. Kupując farbę 

z tym oznaczeniem mamy więc gwarancję, że 

została wyprodukowana w sposób przyjazny 

środowisku, nie zawiera metali ciężkich i jest bez-

pieczna dla zdrowia, a jej odpady można łatwo 

zutylizować.

Oczywiście na rynku można spotkać także inne 

znaki dotyczące jakości i ekologiczności farb 

emulsyjnych, nie wspomniane w powyższym 

tekście. Warto też mieć na uwadze, że wszystkie 

farby produkowane na terenie Unii Europejskiej 

muszą spełniać restrykcyjne normy dotyczą-

ce emisji i składu chemicznego co sprawia, że 

wśród farb emulsyjnych praktycznie nie ma 

szkodliwych. Znajdujące się na opakowaniach 

znaki to jednak dowód na to, że mimo wyso-

kich wymagań producenci cały czas doskonalą 

swoje farby, by ich oddziaływanie na człowieka 

było jak najmniejsze.
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O raportach 
Skąpiec.pl
Analiza preferencji zakupowych użytkowników porównywar-

ki Skąpiec.pl jest próbą zmierzenia i opisania zachowań oraz 

preferencji korzystających niej Internautów. Dzięki treściom za-

wartym w raportach, producenci i sprzedawcy mogą lepiej roz-

poznać potrzeby kupujących, a także precyzyjniej ustalać cele 

sprzedażowe. Dostają oni bowiem informację, które produkty 

czy też jakie konfiguracje produktów są najczęściej poszukiwa-

ne przez użytkowników jednego z największych serwisów e-

-commerce w Polsce. 

Wydawnictwa specjalne Skąpiec.pl to cenne źródło informa-

cji nie tylko dla producentów, ale również dla konsumentów, 

którzy z roku na rok coraz chętniej korzystają z usług sklepów 

internetowych. Właśnie z myślą o miłośnikach zakupów online, 

raporty specjalne Skąpiec.pl wzbogacone zostały między inny-

mi o krótkie poradniki zakupowe oraz wypowiedzi specjalistów 

z omawianej tematyki. 

Kontakt w sprawach związanych 
z raportami Skąpiec.pl 

MARTA BILIŃSKA-
ROCHEWICZ 
Specjalista ds. PR
m.bilinska@skapiec.pl
Tel:  71 / 79-45-992

MONIKA KAMIŃSKA
Młodszy specjalista ds. PR
m.kaminska@skapiec.pl
tel: 71/79-45-992


