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W jakim pomieszczeniu najlepiej urządzić przyjęcie tematyczne dla 

grupy znajomych? Gdzie urządzamy wystawne trzydaniowe posiłki dla 

rodziny? Gdzie najlepiej rozsiąść się w zimowy wieczór z grami 

planszowymi? Salon jest sercem domu – nic dziwnego, że przykładamy 

do niego tak dużo uwagi na  etapie samego projektowania naszego 

mieszkania. Musimy pamiętać jednak, że nawet najlepiej zaplanowany 

pokój wymaga dbałości, aby zapewnić domownikom odpowiedni 

komfort oraz zachwycić odwiedzających gości. 

PARKIET i DYWAN 
W większości polskich domów panuje zwyczaj zdejmowania butów 

podczas odwiedzin – bywają jednak rodziny, które nie respektują go, 

uważając poruszanie się w skarpetkach za coś na kształt nietaktu. 

Zdarzają się także okazje 

wymagające wystąpienia 

w obuwiu. Cierpi na tym 

oczywiście nasz idealnie 

dobrany parkiet. Oto 

garstka sposobów 

idealnych do pielęgnacji 

różnych rodzajów 

parkietów.  

Posiadacze podłóg drewnianych powinni dbać o wygląd swojego 

parkietu. Nie wystarczy regularne pozbywanie się kurzu 

i zanieczyszczeń – drewno to bardzo wymagający materiał, który należy 
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odpowiednio zabezpieczać. Na rynku dostępne są super twarde lakiery 

epoksydowe, jednak utrudniają one drewnu „oddychanie”. Dużo lepiej 

naoliwić parkiet olejami naturalnymi (na przykład lnianym, tungowym 

czy słonecznikowym), które umożliwiają jego odpowiednią regenerację. 

Wybór oleju zależy od rodzaju drewna, z którego wykonany jest nasz 

parkiet – w związku z czym najlepiej zdecydować się na olej polecany 

przez producenta. Dodatkowo idealną metodą jest regularne 

przecieranie podłogi fusami z kawy. Następnie należy wyczyścić parkiet 

odkurzaczem. Należy pamiętać o tym, że drewno nie lubi dużej ilości 

wody – praktyczniej będzie czyścić salon za pomocą miotły. 

 

Do mycia paneli oraz płytek warto użyć ciepłej wody z dodatkiem 

octu. Nie należy zniechęcać się ostrym zapachem płynu – łatwo 
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wywietrzeje, a przy sprzątaniu rozmaitych obiektów (także w kuchni 

i łazience) ocet sprawdza się zdecydowanie lepiej od większości 

detergentów. Mop powinien być wyciśnięty. Nadmiar wody może 

doprowadzić do nieładnego odginania się paneli, co niestety jest 

procesem nieodwracalnym. w wypadku podłogi z płytek nie możemy 

zapomnieć o spajających je fugach, które łatwo zaplamić. Na najgorsze 

plamy istnieje jednak magiczny sposób – wystarczy roztwór ciepłej wody 

i proszku do pieczenia rozprowadzany starą szczoteczką do zębów lub 

szmatką. Dzięki temu nasze fugi będą wyglądały jak nowe. 

Co jednak zrobić, gdy zarysowanie obcasem parkietu jest wyjątkowo 

uparte i nawet ocet nie może dać sobie z nim rady? Żaden problem – 

wystarczy zwykła gumka od ołówka, aby niewdzięczne rysy zaraz 

skapitulowały. Inną metodą walki z zarysowaniami jest użycie 

terpentyny – sprawdzi się ona również w sytuacji wizyty dzieci, 

rozrzucających jedzenie po podłodze. Odrobina terpentyny i tłuste 

plamy na drewnianej podłodze przestaną być straszne. a jeśli kawałek 

jedzenia lub (nie daj Boże!) guma do żucia feralnie wyląduje na dywanie? 

Czy znaczy to, że pozostaje nam raz na zawsze pożegnać się z naszym 

futrzakiem? Ależ skąd! Nawet stare plamy, naniesione przypadkowo 

przez któregoś z gości, możesz błyskawicznie usunąć za pomocą soli. 

Wystarczy posypać zabrudzone miejsce, odczekać piętnaście minut 

i wyczyścić dywan odkurzaczem. Co jeśli nawet to nie pomoże? Cóż, w tej 

sytuacji będziemy musieli uciec się do ostateczności – soda oczyszczona 

„wmasowana” w dywan za pomocą wilgotnej szczoteczki i pozostawiona 

na 15 minut powinna załatwić sprawę. Przykrywamy brudne miejsce 
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ręcznikiem papierowym, aby wchłonąć wilgoć i brud w papier. Ta 

metoda powinna usunąć nawet stare, uporczywe plamy. Jeśli do dywanu 

przykleiła się guma do żucia, połóż na niej kostkę lodu, a gdy zabrudzenie 

stwardnieje, zwyczajnie je zeskrob. Resztki gumy usuniesz 

rozpuszczalnikiem terpentynowym albo spirytusem. 

 

Dywanu nie czyścimy oczywiście tylko wtedy, gdy komuś (albo nam 

samym) zdarzy się go wybrudzić. Regularnie powinniśmy odświeżać 

jego wygląd i zapach. Myślisz o pralni chemicznej albo o drogich 

specyfikach do czyszczenia dywanu dostępnych w supermarketach? 

Błąd. Wystarczy któryś z następujących naturalnych składników: 
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1. Sól - posyp wieczorem dywan solą, a rano usuń sól 

wilgotną gąbką. Dzięki temu zabiegowi dywan będzie czystszy 

a jego kolory bardziej intensywne. 

2. Mięta - posyp dywan mieszanką suszonych liści mięty 

i sody oczyszczonej, pozostaw na godzinę lub dwie i odkurz. 

Dywan będzie czysty, a w pokoju zachowa się zapach świeżości. 

3. Kapusta kiszona – kapustę odciśnij, posyp nią dywan 

i mocno trzyj. Następnie posprzątaj resztki. Jest to też skuteczny 

sposób na odświeżenie kolorów tkaniny. 

4. Śnieg – wystarczy położyć dywan wierzchnią częścią na 

śniegu (najlepiej mocno zmrożonym, aby materiał nie wchłaniał 

zbyt wiele wilgoci), a następnie wytrzepać. w ten sposób 

pozbędziemy się kurzu i zgromadzonego brudu. 

5. Ocet – przetrzyj po odkurzaniu dywan wodą z octem. 

Wyblakłe i zatarte kolory znowu będą żywe. 

Jak widać, nie jest to ani specjalnie drogie, ani trudne. Równie łatwo 

możemy pozbyć się wgnieceń powstałych na dywanie w wyniku 

znoszenia ciężaru postawionych na nim mebli. Jak? Połóż na 

uszkodzeniu wilgotną szmatkę i delikatnie przeprasuj ją żelazkiem. 

Wtedy wystarczy już przeczesać futrzaka szczotką, włosie zaczesując do 

góry. Alternatywnie, użyć możesz także kostki lodu – wystarczy umieścić 

ją na wgnieceniu i poczekać aż do jej całkowitego rozpuszczenia. Na sam 
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koniec przetrzyj na nowo czyste miejsce suchą szmatką, aby wyrównać 

włosie. Voila! Dywan jak nowy!  

Teraz zdradzę Ci jeszcze jeden sekret, dotyczący znienawidzonego 

przez większość gospodyń rytuału odkurzania. Klucz tkwi w zapachu. 

Dużo przyjemniej odkurzać, kiedy nasze pojawienie się w pomieszczeniu 

niesie za sobą powiew świeżości, prawda? Wtedy nawet włosy 

ukochanego kota zalegające na dywanie jakoś szybciej ewakuują się do 

rury odkurzacza, a dzieci rozrzucają jak gdyby mniej zabawek 

w miejscach, które właśnie zamierzałaś posprzątać. Wlej odrobinę 

pachnącego olejku ziołowego do filtra w odkurzaczu albo do worka na 

kurz. Efekt gwarantowany. Możesz także nalać kilka kropli ulubionego 

olejku eterycznego na wacik kosmetyczny, który następnie wciągniesz 

do odkurzacza. Uzyskasz podobny efekt. Pamiętaj tylko, że to sekret! Ani 

słowa nikomu! 
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OKNA 
Kto z nas nie marzy o pięknym widoku z salonu? Co prawda nie 

każdego stać na luksusowy dom w górach lub nad morzem, a panorama 

miejskiej infrastruktury pozostawia często pod względem estetycznym 

wiele do życzenia. Nawet szare kamienice jednak wydają się jakoś takie 

przyjaźniejsze przez krystalicznie czyste okna. Uśmiechasz się – myślisz, 

że to nieosiągalne? Jeden deszcz i znowu będziesz musiała oglądać świat 

przez witraż zacieków? Zaskoczę Cię – i na to znam sposób.  

 

Dotąd myłaś okna środkami chemicznymi z supermarketów, 

prawda? w większości są drogie i zawierają szkodliwe dla nas 
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i środowiska składniki. Po co truć się więc, kiedy można umyć okna 

naturalnymi metodami? 

1. Zamiast detergentu użyj do mycia okna 1/2 łyżeczki 

mydła w płynie, 3 łyżki octu i 2 szklanki wody. Jest to nie tylko 

skuteczniejsze i zdrowsze od zastosowania środków dostępnych 

w sklepach, ale także zdecydowanie tańsze!  

2. Zapobieganiu powstawania zacieków po deszczu oraz 

dłuższemu zachowaniu czystości służy dodanie do wody, którą 

myjemy szyby, kilku kropel gliceryny. Dzięki temu na umytych 

szybach nie będzie tak łatwo osadzał się kurz i brud. 

3. Denerwuje Cię zamarzanie szyb podczas mrozu? 

Zapobiegnie temu odrobina denaturatu albo rozcieńczonego 

amoniaku dodana do wody. Innym sposobem jest przetarcie 

szyby gąbką zwilżoną w słonej wodzie (2 łyżki na szklankę 

wody) – efekt powinien być widoczny nawet podczas bardzo 

niskich temperatur. Pamiętajmy, aby po myciu wypolerować 

okna zmiętą gazetą. z metody tej możemy korzystać także 

podczas czyszczenia szyb samochodowych. Pozwoli to w razie 

konieczności również szybko rozmrozić szyby. Ciekawe, że także 

popularna Coca cola działa stosunkowo podobnie – wystarczy 

polać zamarzniętą szybę napojem, odczekać chwilę i przetrzeć 

szybę wycieraczkami. 

4. Ciężko wypolerować okna tak, aby nie pozostawały na 

nich żadne smugi, prawda? No, chyba że użyjemy do mycia 

boraksu. Jedyne, co trzeba zrobić to wymieszać 3 szklanki ciepłej 
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wody z 2 łyżeczkami boraksu, a następnie przemywać okna 

czarno-białymi gazetami zamoczonymi w tym specyfiku. 

5. Podczas malowania odrobina farby olejnej spłynęła na 

szybę? Nie załamuj się – pozornie niezmywalnego ubrudzenia 

można stosunkowo łatwo się pozbyć. Bez trudu usuniesz je 

benzyną ekstrakcyjną. 

Poza dbałością o szyby nie możemy zapomnieć o pielęgnacji naszych 

ram okiennych i parapetów. Jeśli są drewniane, warto od czasu do czasu 

przetrzeć je zwykłą pastą do podłogi i wypolerować. Zapobiegnie to 

nadmiernemu osiadaniu na nich kurzu i pozwoli zachować je dłużej 

w czystości.  
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MEBLE 
Z jakiego materiału wybrałaś meble do salonu? Oczywiście z drewna 

– jest to najpopularniejszy, ale przy tym najbardziej elegancki budulec 

wyposażenia pokoju gościnnego. Jakim cudem więc, w niektórych 

domach drewno wydaje się żywsze niż w innych? Skąd połysk, głęboka 

barwa? Przecież też regularnie ścierasz kurze. Istnieje kilka 

sprawdzonych trików, żeby zadbać o drewniane meble, nie wydając przy 

tym fortuny.  

Przede wszystkim staraj się jak najrzadziej używać chemicznych 

środków do konserwacji i pielęgnacji mebli, ponieważ efekty są raczej 

mizerne, a drewnu chemia zdecydowanie nie służy. Może lepiej 

wypróbujesz recepturę na naturalną politurę własnej roboty? Wystarczy 

1/3 terpentyny, 1/3 pokostu lnianego i 1/3 octu. Przed nałożeniem 
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mocno wstrząśnij buteleczką, potem wypoleruj powierzchnię mebli 

miękką szmatką. Jeśli z jakiegoś powodu przepis ten Ci nie odpowiada, 

może zdecydujesz się na inny domowy środek czystości? Wymieszaj pół 

łyżeczki oliwy z oliwek, 1/4 szklanki octu lub soku z cytryny. Możesz 

dodać też kilka kropel olejku cytrynowego. Następnie zwilż roztworem 

ściereczkę i przetrzyj nią meble. Wiesz, co jest jeszcze świetne w tej 

metodzie? Wyżej opisany środek do czyszczenia ma nieograniczony 

okres przydatności. 

Nasze drewno powinniśmy odżywiać regularnie. Do codziennej 

pielęgnacji idealnie sprawdzą się fusy z kawy, zwykła herbata lub oliwa 

z oliwek z dodatkiem łyżeczki soku cytrynowego. Nie zaszkodzi też 

przetrzeć mebli wilgotną chusteczką. Mają one delikatną powierzchnie 

i nie są nasączone silnymi środkami, w związku z czym nie niszczą 

drewnianych powierzchni. 

Mimo najstaranniejszej konserwacji, zawsze może dojść do 

wypadku, w wyniku którego nasze piękne, drewniane meble oszpeci 

paskudna plama. Oto kilka sprawdzonych sposobów na różnego rodzaju 

ubrudzenia i uszkodzenia: 

1. Jasne plamy z wody na meblach – korek zamoczony 

w oleju roślinnym zanurz w popiele z papierosa i trzyj nim 

zabrudzenie. Po wszystkim wywoskuj powierzchnię. 

2. Ślady po taśmie klejącej – wystarczy wyczyścić je 

zmywaczem do paznokci. 

3. Plamy z atramentu – skuteczny powinien okazać się sok 

z  cytryny 
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4. Zaschnięty klej – uratować cię może krem kosmetyczny, 

olej kuchenny lub masło. 

5. Rysy na meblach – wazelina pozostawiona na drewnie 

przez dwie godziny może zdziałać cuda. Po upływie 

odpowiedniego czasu powierzchnię wystarczy wypolerować.  

Nie wszystkie meble, na które zdecydowałaś się w salonie, są 

oczywiście drewniane. Nawet najwięksi amatorzy drzewnego surowca 

rzadko decydują się wstawić do pokoju gościnnego ławkę zamiast 

solidnej, miękkiej kanapy. Na zestawie wypoczynkowym wylegujemy 

się po sutym obiedzie, a dbając o komfort osób odwiedzające nas „na 

kawę” często sadzamy je właśnie w ulubionym fotelu. Wgniecenia 

i ubrudzenia są sprawą nieuniknioną, jednak metoda ich usuwania 
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uzależniona być powinna od materiału, z którego wykonano nasz 

komplet.  

Skórzane meble są bardzo wrażliwe na warunki panujące w naszym 

salonie. Aby były miękkie i gładkie musisz zadbać o odpowiednią wilgoć 

pomieszczenia. Dodatkowo zabezpieczy je przed uszkodzeniami 

właściwa konserwacja, przy czym kolor Twojego mebla nie jest tutaj 

obojętny. Czarną skórę zabezpieczamy olejem rycynowym, jasną z kolei 

wazeliną albo bezbarwną pastą do butów. Zabieg powinniśmy 

przeprowadzać regularnie, przynajmniej raz w roku. Skórę powinno się 

ponadto odkurzać chociaż raz w tygodniu, używając końcówki ze 

szczotką z miękkim włosiem oraz przecierać wilgotną szmatką. 

w wypadku zalania nie ma sensu wycierać nadmiaru płynu – lepiej 

położyć ściereczkę w miejscu powodzi i pozwolić, żeby materiał 

wchłonął ciecz. 

Wyściełane meble odkurzaj zawsze pod włos i używaj do tego celu 

zwykłej ssawki odkurzacza, a nie szczotki, która może powyciągać 

włókna z tkaniny. w wypadku tapicerki materiałowej również ważne jest 

regularne odkurzanie, następnie warto rozłożyć na jej powierzchni 

wilgotne prześcieradło i przetrzepać je trzepaczką do dywanów. 

w wypadku rozdarcia materiału kanapy nie trzeba od razu wyrzucać. 

Igła i nitka załatwią sprawę, a jeśli z jakiegoś powodu żywimy szczerą 

niechęć wobec szycia, zawsze możemy przykryć zniszczony materiał 

nową narzutą. Obicia powstałe w wyniku długoletniego użytkowania 

również nie dyskwalifikują naszego zestawu wypoczynkowego. 

Wystarczy, że pozagniatane miejsca na obiciu zwilżysz ciepłą wodą. 
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Kiedy płyn się wchłonie, wyczyść mebel czystą i suchą szczoteczką. 

Można także zwilżone miejsce przeprasować żelazkiem z temperaturą 

dostosowaną do typu materiału, z jakiego wykonane jest obicie kanapy. 

Przy tej metodzie najbezpieczniej prasować przez szmatkę – zabezpieczy 

to obicie przed spaleniem.  

Nieco inaczej pielęgnuje się meble wiklinowe i bambusowe – te 

najlepiej przetrzeć szmatką nasączoną wodą z solą. Następnie muszą one 

dobrze wyschnąć, najlepiej na świeżym powietrzu. Po wszystkim 

nasmaruj zestaw olejkiem cytrynowym. Pamiętaj o tym, że lakierowane 

meble wiklinowe należy przecierać wyłącznie na mokro!  
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KWIATY 
Salon jest domową oazą odpoczynku. Bardzo często staje się nią też 

w sensie bardziej bezpośrednim – w salonie składujemy kwiaty cięte, 

które otrzymaliśmy z okazji najróżniejszych uroczystości. Czy jednak 

wiemy, jak przedłużyć żywotność pięknych bukietów, aby jak najdłużej 

cieszyć się ich słodkim zapachem? Przede wszystkim musimy zadbać o 

rośliny, zanim jeszcze ulokujemy je w wyznaczonym im centralnym 

miejscu stołu.  

Jeszcze zanim włożymy je do wazonu poobrywajmy wszystkie listki 

i gałązki (w wypadku róż także kolce) z dolnych części łodygi, która 

będzie zanurzona w wodzie. Końcówki łodyżek utnijmy ostrym nożem 

(nie nożyczkami!) pod skosem, tak aby powierzchnia cięcia była jak 

największa. Łodygi niektórych kwiatów przed wsadzeniem do wazonu 

https://sklep.sposobnawszystko.pl/


                   ➔   KUP PEŁNĄ WERSJĘ KSIĄŻKI     
 

warto zaparzyć (np. róże, bzy, dalie, kwiaty polne), inne warto zanurzyć 

na kilka minut w silnym roztworze alkoholowym (m. in. frezje, 

chryzantemy, lilaki). 

Wazon, do którego zdecydujemy się wstawić rośliny, musi być 

czysty, aby zapobiec rozwojowi w nim bakterii gnilnych, zaś woda 

przegotowana i przestudzona. Możemy też użyć wody z kranu, jednak tę 

należy odstawić na jakiś czas, aby ulotnił się z niej chlor. Do wody 

w wazonie można dodać małą szczyptę cukru lub miodu. Warto również 

zwiększyć zakwaszenie wody, aby spowolnić rozwój bakterii. Wystarczy 

wsypać do niej pół łyżeczki soli lub kwasku cytrynowego, można też 

wrzucić do wazonu miedzianą monetę lub mosiężną blaszkę, aby 

uzyskać podobny efekt. Wodę należy wymieniać codziennie, a 

w wypadku niektórych gatunków nawet jeszcze częściej. Kwiaty 
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powinny stać w wazonie stosunkowo luźno, nie można dopuścić do tego, 

by zanadto się ściskały. 

 

Liczy się również miejsce, w którym ustawimy wazon. Bukiety 

kwiatowe nie lubią sąsiedztwa owoców, przy których dużo szybciej 

więdną. Na wieczór warto przenieść wazon w najchłodniejsze miejsce 

w mieszkaniu. Dzięki tym wszystkim zabiegom czas życia kwiatów może 

zwiększyć się nawet kilkukrotnie.  

W salonie nie trzeba ograniczać się, oczywiście, wyłącznie do ciętych 

bukietów. Nie ma powodu rezygnować z wieloletnich roślin 

doniczkowych. Nie masz pomysłu, jakie kwiaty najlepiej dopełnią 

wystrój Twojego pokoju gościnnego? Jeśli jesteś posiadaczką ponad 20-

metrowego pomieszczenia może warto pomyśleć o dużych 

i egzotycznych okazach? w Twoim wnętrzu świetnie poczują się m. in. 
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monstera, różne gatunki fikusów, palmy albo filodendron. Wybór jest 

oczywiście znacznie szerszy – wszystko zależy od Twojego gustu 

i ogrodniczego zapału.  

TRIKI DLA ZAAWANSOWANYCH 
Znasz już wszystkie podstawowe zasady odpowiedniego dbania o 

salon. Na koniec dorzucam garść ciekawostek dla dociekliwych – 

niewykluczone, że któraś rozwiąże problem, z którym borykałaś się od 

dłuższego czasu. 

1. PIANINO: Jesteś miłośnikiem muzyki i nie wyobrażasz 

sobie salonu bez reprezentacyjnego kształtu 

pianina/fortepianu? Pożółkłe klawisze znów będą białe, jeśli 

wyczyścisz je pastą do zębów albo rozcieńczonym spirytusem. 

Nie ma sensu czyścić ich wodą – efekt nie utrzyma się 

w wypadku tej metody zbyt długo. 

2. PŁYTKI CD i DVD: Twoja kolekcja płytek CD oraz DVD 

straszy coraz większą liczbą rys i boisz się, że pewnego dnia 

unikatowe wydanie zbuntuje się i nie ruszy? Spróbuj 

wypolerować płytki skórką od banana, a następnie zetrzyj 

nadmiar miąższu ściereczką zwilżoną płynem do mycia szyb 

i zostaw płytę do wyschnięcia. Metodę można wypróbować 

także, kiedy płytka już nie działa – efekt zależy wtedy jednak od 

głębokości uszkodzenia. Brud zalegający na płytce warto zetrzeć 

chusteczką nawilżaną. 

3. WAZON: Brzydki nalot wewnątrz wazonów usuniesz za 

pomocą wody i aspiryny. Wypełnij naczynie wodą i wrzuć do 
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niej 3 tabletki aspiryny. Gdy woda przestanie musować pod 

wpływem tabletek, wystarczy ją wylać, a wnętrze wazonu 

dobrze wypłukać, gdyż nie każda roślina lubi kontakt 

z resztkami leku. Pęknięty wazon można uszczelnić od środka 

woskiem. Drobne rysy wystarczy zamalować bezbarwnym 

lakierem do paznokci. 

4. ZDJĘCIA: Twoje dziecko w porywie twórczej fantazji 

ozdobiło zdjęcia rodzinne rysunkami wykonanymi za pomocą 

różnokolorowych pisaków? Nie musisz go wyrzucać! Przetrzyj 

powierzchnię wilgotnymi chusteczkami dla niemowląt – 

uszkodzenie zniknie, zachowane zostaną natomiast oryginalne 

kolory fotografii. Teraz ponownie możesz wstawić zdjęcie do 

ramki i ustawić na honorowym miejscu. 

5. MOSIĄDZ: Jeżeli chcesz, żeby mosiądz lśnił jak złoto, to 

wyczyść wyroby z tego tworzywa pastą zrobioną z soli i octu. 

Proporcje jakie należy użyć to 2:1 czyli na 2 łyżeczki soli dodaj 

łyżeczkę octu. Następnie opłucz przedmiot i dokładnie 

wypoleruj. w taki sam sposób możemy pielęgnować wyroby ze 

stali szlachetnej. 

6. PLAMY PODCZAS WIZYTY: Co najczęściej piją 

odwiedzający nas goście? Oczywiście kawę, a jeśli jest to 

spotkanie w gronie dorosłych na stole króluje wino. Wypadki 

wylania napojów na obrus lub dywan wydają się nieuniknione. 

w takiej sytuacji ponownie uratują Cię chusteczki nawilżane – 

wystarczy położyć ją na poplamionym winem miejscu. Jeśli jest 
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to dywan, przydepnij chusteczkę, aby ta wchłonęła resztki 

alkoholu. w wypadku plam z kawy wystarczy przecierać 

zaplamione miejsce, aż do całkowitego wyczyszczenia – dużo 

łatwiej usunąć świeżą plamę, ale chusteczki radzą sobie też ze 

starszymi zabrudzeniami (chociaż walka jest wówczas nieco 

dłuższa oraz bardziej zacięta).   
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