
Jak urządzamy wnętrza?



Urządzanie wnętrz a koszty

1500 zł
m2

tyle według badanych 
trzeba średnio przeznaczyć 
na urządzenie 1m2 wnętrza. 

Kobiety podają 
o 60% wyższe
kwoty niż mężczyźni

76% osób uważa, że aranżacja wnętrz to trudne i czasochłonne zajęcie. Te 
osoby podają o 120% wyższe kwoty, które ich zdaniem trzeba przeznaczyć 
na urządzenie 1m2 wnętrza.



Które pomieszczenie jest
najważniejsze podczas 
urządzania wnętrz?

Kuchnia
37%

Salon
35%

Łazienka
13%

Sypialnia
5%

Pokój
gościnny

Pokój
dziecka

Inne

4% 3%

3%



Co o aranżacji salonu 
i kuchni mówią respondenci?

Salon Kuchnia

Wizytówka mieszkania
Centrum mieszkania

Bo lubię gotować

Tam zaczynam 
i kończę dzień

Najważniejsze 
pomieszczenie w domu

Chętnie przebywam tam 
z rodziną i znajomymi

Kuchnia to serce domu, gdzie 
gromadzą się domownicy, więc 
musi być przytulne i piękne

Bo spędzam tam 
wolny czas

Spędzam tam 
większość dnia

Jest najbardziej 
reprezentatywnym 
pomieszczeniem

Tu koncentruje się 
życie rodzinne

Spędzam tam najwięcej czasu



Urządzanie wnętrz
czym się kierujemy? 

Średnio 10,5 roku - tyle ankietowani mieszkają w swoich domach i mieszkaniach

25% 50% 75% 100%

Co bierzemy pod uwagę podczas urządzania wnętrz?*

*respondent mógł wskazać max. 3 odpowiedzi

Praktyczne rozwiązania, 
funkcjonalność wnętrza

Styl zgodny z moim gustem

Jakość materiałów 
i elementów wyposażenia

Cena wyposażenia

Potrzeby 
i bezpieczeństwo dzieci

Trendy i modne 
rozwiązania

Przystosowanie 
do zwierząt domowych

Inne...

87%

58%

57%

40%

15%

14%

4%

2%



Gdzie szukamy inspiracji?

Aranżacja wnętrza jest istotna dla 91% osób.

Serwisy 
internetowe 
o aranżacji 
wnętrz

Pinterest

0%

60%

67%

20%
Facebook
14%

Instagram
12%

Czaspisma / 
katalogi o 
tematyce 
wnętrzarskiej

40%

Media
społeczno-
ściowe

46%

W mieszka-
niach rodziny 
lub 
znajomych

28%

W mieszka-
niach cele-
brytów i 
gwiazd

4%
Nie szukam 
inspiracji, 
korzystam z 
własnych 
pomysłów

29%

Inne

10%



Czy w najbliższym czasie planujesz zmianę aranżacji?

Planowanie zmiany aranżacji wnętrz

nie ma zdania
6%

nie jest zadowolone 
z obecnej aranżacji

29%
jest zadowolonych 
z obecnej aranżacji

Tak, w najbliższych 
3 miesiącach

65%

29%
Tak, w najbliższych 

6 miesiącach

12%
Tak, w najbliższych 

12 miesiącach

16%

Jestem w trakcie 
przeprowadzania 

zmian

16%
Nie planuję zmian w 
najbliższym czasie

27%


