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Niestety nie każdy może pozwolić sobie na piękną, przestronną jadalnię, ponieważ zazwyczaj 
brakuje nam na to pomieszczenia. Ale nawet mieszkając w niewielkim domu, starajmy się tak 
zorganizować przestrzeń, aby można w niej było wyodrębnić nawet niewielki kąt jadalny, 
gdzie wygodnie będzie można zjeść posiłek. 

Jedzenie w pośpiechu, na kanapie, z talerzem na kolanach, nie jest ani wygodne, ani zdrowe. 
Dlatego warto zainwestować w stół i wygodne krzesła do jadalni, aby jedząc mieć 
wyprostowaną sylwetkę, dzięki czemu nasz żołądek nie jest skurczony. Jesteś posiadaczem 

dużego domu z salonem i jadalnią nowoczesną? Masz wielkie szczęście, któremu potrzeba 
już tylko odpowiedniego, meblowego wsparcia. 
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Stół – król jadalni 

Oczywiście głównym meblem w jadalni jest właśnie stół – okrągły lub prostokątny. Powinien 

być na tyle duży, aby wszyscy członkowie najbliższej rodziny mogli wspólnie jadać przy nim 
posiłki. Dobrze żeby miał możliwość rozkładania. Dzięki temu na co dzień nie zajmie dużo 
miejsca, a podczas świąt i innych uroczystości, można przy nim wygodnie posadzić większą 
liczbę gości. 

Stoły do jadalni z rozsuwanym blatem to modele z możliwością łatwej i szybkiej zmiany 
wielkości powierzchni użytkowej. M eble z rozsuwanym blatem idealne są dla tych, którzy 
organizując uroczystości w domu dbają także o komfort  biesiadników. Synchroniczne 

prowadnice stołów umożliwiają szybkie i sprawne ich składanie i rozkładanie. Stoły z 
rozsuwanym blatem posiadają stałą skrzynię, w której konstrukcji chowane są dostawki. 
Umożliwiają one rozkładanie stołów do dużych rozmiarów. 

Na jeszcze więcej pozwalają stoły rozkładane. Dzięki nim mebel może mieć nawet ponad 5 

metrów długości, a zasiąść do niego może niemal 30 osób. Sposób rozkładania stołów 
ilustruje film dołączony do artykułu. 

Niezwykle istotny, w przypadku stołu, jest  materiał, z jakiego mebel został wykonany. 
Najlepsze jest  naturalne drewno. Lity buk czy dąb zapewniają o wysokiej jakości stołu. Jest 
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ona niezwykle ważna, ponieważ stół to inwestycja, która ma procentować – przyjemnymi 

chwilami w doborowym towarzystwie i przy dobrym jedzeniu. 

 

Jadalnia to nie tylko stół 

Kolejnym ważnym elementem są krzesła. Powinny być wygodne, stabilne, z mocnym 
oparciem . Jeżeli nie mamy dużej jadalni z ogromnym stołem, wybierajmy krzesła raczej 
węższe i bez podłokietników, bo dzięki temu będziemy mogli zmieścić więcej gości przy stole. 
Bardzo wygodne są krzesła tapicerowane z miękkim siedziskiem oraz z tapicerką skórzaną, 

ponieważ łatwo utrzymać je w czystości. Wysokość krzeseł powinna być dopasowana do 
wysokości stołu. Pozwoli to na komfortowe spożywanie posiłków. 

Im większe pomieszczenie przeznaczone na jadalnię, tym więcej można w nim ustawić. 

Przydadzą się takie, które będą ozdobą wnętrz oraz takie, które będą funkcjonalne. Najlepiej, 

aby stylistycznie pasowały do stołu. Dzięki pięknej witrynie można wyeksponować kolekcję 
pięknych, kryształowych kieliszków lub porcelanową zastawę. 

Przydatne są również duże komody, w których pomieścimy zarówno serwis obiadowy, jak i 
kawowy, dodatkowe miseczki, patery, sztućce i obrusy, a także świeczniki czy serwetki. Jeżeli 
wszystkie potrzebne naczynia i akcesoria możemy umieścić właśnie w jadalni, nakrycie 

stołu – nawet na większą liczbę gości, nie będzie dla nas problemem, ponieważ wszystko 
będziemy mieli pod ręką. Nie stracimy wtedy ani czasu, ani energii na chodzenie po całym 
domu i kompletowanie nakryć na stół. 
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Materiał na meble 

Najwspanialsze meble do 

jadalni są te wykonane 
z litego drewna –

 buku, dębu czy jesionu. Dre

wno nadaje wnętrzom miłą, 
przytulną atmosferę. Jest  

bardzo trwałe i daje nam 
gwarancję, że przez wiele lat 
zachowa swój pierwotny 

wygląd. Plastyczność tego 

materiału oraz różne 
możliwości wykończenia 
drewna (różne technologie i 
kolory) sprawiają, 

że jadalnia może 
być nowoczesna, rustykalna l

ub klasyczna i elegancka. Styl 

naszej jadalni powinien przede wszystkim współgrać z wystrojem kuchni, ponieważ 
najczęściej te dwa pomieszczenia są ze sobą połączone lub tworzą jedną wspólną przestrzeń. 

Dodatki do jadalni 

Jadalnia to jednak nie tylko 

meble. To również 
wszelkiego rodzaju dodatki, 

które decydują o 
ostatecznym wyst roju 

wnętrza. Wszelkie tekstylia, 

w postaci serwetek, 

obrusów, zasłon, poduch lub 
pokrowców na krzesła z 
dekoracyjnymi wiązaniami 
sprawiają, że jadalnia jest 

pomieszczeniem 

zachęcającym do 
przebywania w 

nim. Materiały nadają 
wrażenie przytulności i 
ciepła. Świeże kwiaty, 

zapalone świece nadadzą nam romantyczny nastrój podczas kolacji. 
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Równie ważne jest oświetlenie. Nad stołem powinno znajdować się główne źródło światła, 

na tyle mocne aby oświetlić całe pomieszczenie. Warto ustawić także dodatkowe lampki 

stojące lub powiesić kinkiety, które pozwolą na stworzenie bardziej kameralnej atmosfery. 
Jeżeli podczas urządzania naszej jadalni, będziemy pamiętać o wszystkich tych elementach, 
stworzymy miejsce w którym będzie panować atmosfera przytulności i gościnności, 
zachęcająca do codziennego biesiadowania z najbliższymi. 
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