TAK MIESZKAMY

Katarzyna Nosowska
w piosence „Piersi ćwierć”
śpiewa „dom to nie
miejsce, lecz stan”.
Przypomnieliśmy sobie
te słowa, gdy zobaczyliśmy
zdjęcia wnętrz Marty
i Mirka. Małżeństwa,
które od pierwszego
wejrzenia zakochało
się w swoim
nowym lokum.

Jak dobrze
w domu

tekst dominika olszyna stylizacja Aneta Kosiba
zdjęcia łukasz zandecki
projekt Aleksandra Chmielewska-Grzegorzek/desenie.eu,
Karolina Miśków-Barszczewska/kmbstudio.com.pl

TAK MIESZKAMY

Kominki

Sprawdzone pomysły,
inspirujące aranżacje

str.
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TAK MIESZKAMY

na zamówienie

– Chcieliśmy dużej, funkcjonalnej kuchni, połączonej z jadalnią
i pokojem dziennym. Ze względu na układ domu nie jest tak duża,
jak sobie wymarzyliśmy – opowiada Marta. Mimo to kuchnia spełnia
pozostałe oczekiwania właścicieli. Zabudowę wysoką wykonano z płyty
meblowej fornirowanej, a szafki dolne – z płyty lakierowanej w kolorze
białym. Całość powstała na zamówienie, według indywidualnego projektu.

,

więc rodzice mogli swobodnie wybierać
rozwiązania, materiały i wykończenie,
które dopasuje się do życia osób pełnoletnich

wytrzymałe materiały

Blat wykonano z szarego kwarcytu. Kuchnię od salonu oddziela
lada barowa z białego corianu. Na podłodze w kuchni, a także strefie holu
położono płytki gresowe w jasnoszarym kolorze. W salonie leżą deski dębowe,
lakierowane. Tym samym drewnem zostały wykończone schody oraz podłogi
korytarza i pokoi na piętrze.
gdzie kupić: patera, wazony – BoConcept; poduszki – Bed & Breakfast
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O

na – pracownik naukowy. On – zawodowo
zajmuje się sportem, a dla rozrywki, jak żartuje
ona, pielęgnuje trawnik wokół ich nowego
domu. Marta i Mirek początkowo planowali
przeprowadzkę do większego mieszkania
w Krakowie, ale życiem często rządzi przypadek i to on
pokierował małżeństwo w stronę domu pod miastem.
Budynek był sprzedawany w stanie surowym i potrzebował
kilku funkcjonalnych przeróbek, które zaproponowały architektki
Aleksandra Chmielewska-Grzegorzek i Karolina Miśków-Barszczewska. Choć tworzenie nowej koncepcji wnętrz utrudniały elementy konstrukcyjne, których ze względów technicznych
nie można już było zmienić, architektki poradziły sobie znakomicie. Głównym założeniem przy projektowaniu było stworzenie
uporządkowanej i praktycznej przestrzeni. Pomysłem, który
znacząco wpłynął na charakter domu, było otwarcie klatki
schodowej, co wiązało się z wyburzeniem ścian. – Po ich likwidacji
uzyskaliśmy „oddech” w przestrzeni komunikacyjnej i to,
że teraz słońce może zaglądać do środka o każdej porze dnia
– mówi Marta.
Właściciele chcieli, aby wnętrza były spójne kolorystycznie.
Motywem przewodnim jest drewno dębowe połączone
z szarością i bielą. Mocne kolory, np. pomarańczowy, pojawiają
się tylko w dodatkach. Gdy się znudzą, będzie je można łatwo
zmienić. To dla Marty bardzo ważne, ponieważ zależało jej
na ponadczasowym tle i elementach, które pozwolą wnętrzu
ewoluować. Tak, by mogło służyć długie lata.

TAK MIESZKAMY

TAK MIESZKAMY
dwie strefy

Sypialnia z garderobą i łazienką stanowią zamkniętą strefę
przeznaczoną tylko dla właścicieli (od korytarza oddzielają
ją drzwi przesuwne z matowego szkła). Problemem
był niestandardowy układ sypialni – długi i wąski prostokąt,
przeszklony na całej długości. Ponieważ przesuwanie ścian
nie wchodziło w rachubę, sypialnię podzielono na dwie strefy:
odpoczynku – z łóżkiem i widokiem „na świat”, oraz relaksu
– z wygodnym fotelem, toaletką i sprzętem grającym.
gdzie kupić: łóżko – BoConcept; taboret, kapa,
poduszki, pled – Zara Home; lampka Cosy in Grey
– Nordic Decoration

miejsce pracy

Marta pracuje na uczelni. W domu potrzebuje dla siebie spokojnego miejsca, gdzie mogłaby się skupić.
Jej gabinet – jasny, przestronny – mieści się w części dziennej domu, na parterze.
GDZIE Kupić: meble z kolekcji 4 You by VOX – Meble VOX

3

PRZYBORNIKI

Organizer
ścienny Loopits,
fabrykaform.pl

Pojemnik na
biurko Suck UK,
ploners.pl
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Zdjęcia: serwisy prasowe

59

Przybornik manoDESK,
pakamera.pl

PODŁOGA
DO WNĘTRZA
1. Panel laminowany
Dąb Orlean Kronopol,
25,82 zł/m2, Leroy Merlin
2. Deska z drewna litego
Dąb Indiana, wykończenie
wosk twardy olejny,
162,36 zł/m2, Kopp

zł
74

zł
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uniwersalny
z założenia

Pokój Michała miał
być ponadczasowy
i rosnąć razem z chłopcem.
Marta wybrała neutralne
kolory oraz tapetę
(ze sklepu mamita.pl),
bez dziecięcych dekoracji.

relaks i spokój

Baza w pokoju Michała pozwala na łatwe zmiany. Modułowe meble
mogą zmieniać przeznaczenie zgodnie z potrzebami
dorastającego chłopca. Mnogość różnorodnych schowków
pomaga w utrzymaniu porządku.
gdzie kupić: meble – VOX; łóżko – IKEA

REKLAMA
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TAK MIESZKAMY

pokój kąpielowy

Głównym założeniem
przy projektowaniu każdego
pomieszczenia domu
było zaaranżowanie nowoczesnej,
a jednocześnie przytulnej przestrzeni.

Właściciele od początku planowali jedną z łazienek
przeznaczyć tylko dla siebie. Udało się ją stworzyć
tuż obok sypialni. Razem z sąsiadującą garderobą tworzą
„intymną” przestrzeń Marty i Mirka. Wolno stojąca wanna,
zaproponowana przez projektantki, podkreśla relaksacyjny
charakter wnętrza. Wszystkie meble zostały zaprojektowane
przez architektki i wykonane na zamówienie z płyty
fornirowanej.
gdzie kupić: wanna – Artvillano; ceramika sanitarna
– Area, seria Edge; mozaika – Casa Mood
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TAK MIESZKAMY
dla gości

Tapetę do łazienki
zaproponowały
projektantki. Jest
winylowa o zwiększonej
wytrzymałości na wilgoć
i ścieranie. Odbija się
w lustrze, co sprawia,
że pomieszczenie wydaje
się większe. Projektantki
zaproponowały też
zabudowę meblową
stelaża, a nad nim
powstały zamykane
szafki. Całość została
wykonana z lakierowanej
płyty meblowej w kolorze
szarym, nawiązującym
do koloru posadzek
i tapety.

Karolina Miśków-Barszczewska
Architekt wnętrz
kmbstudio.com.pl

Mała łazienka nie musi sprawiać wrażenia ciasnego pomieszczenia
Wręcz przeciwnie! Poprzez zastosowane rozwiązania i materiały może nawet pełnić reprezentacyjną funkcję.
Jeśli chcemy, aby łazienka wyglądała na przestronną, elegancką – poszukajmy na ściany materiałów odbijających światło, np. dużych polerowanych płytek oraz luster bez ram. Innym rozwiązaniem jest użycie tapety
czy fototapety. Położone naprzeciwko lustra, powiększą optycznie przestrzeń. Istotnym elementem każdej
łazienki jest miejsce do przechowywania – łatwo dostępne, ale i niewidoczne. Praktycznym pomysłem
jest wykorzystanie przestrzeni nad toaletą, którą warto w całości zabudować zamykanymi szafkami.
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