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WYRAŹNĄ
KRESKĄ

Biała baza posłużyła jako tło dla starannie dobranych
elementów wyposażenia. Stała się „płótnem”, na którym
namalowano pejzaż domowy...
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PRZYTULNA surowość
Koncepcja oszczędnie zaaranżowanego, eleganckiego salonu zos-
tała oparta na bazie bieli, której towarzyszą dwie inne barwy:
czerń i brąz. Na tle białych ścian, sufitu i podłogi mocno odcinają
się czarne sofy, kominek i krzesła, a także drewniane meble z eg-
zotycznej akacji indyjskiej. Do barwy drewna nawiązują także fra-
mugi olbrzymich okien, kojarząc się nieco z ramami obrazów.
Widok zza okien stanowi zresztą swoisty żywy obraz, żywy ele-
ment wnętrza, zmieniający się wraz ze zmieniającymi się porami
roku. Latem do środka wdziera się bujna, soczysta zieleń drzew i
trawy, zimą – biel śniegu, będąca w pewnym sensie przedłużenie
bieli salonu. Interesującym akcentem dekoracyjnym jest subtelny
ścienny tryptyk, namalowany przez Monikę Bronikowską. To
wielkoformatowy szkic, którego bohaterką jest leżąca na piasz-
czystej wydmie kobieta, osłaniająca oczy przed pierwszymi pro-
mieniami słońca. Ściana, na której wisi tryptyk, oprócz dekora-
cyjnej, pełni często także funkcjonalną rolę, służąc jako tło dla
wysuwanego spod sufitu ekranu projekcyjnego. 
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GORĄCE serce SALONU
Na wprost drzwi wejściowych, do-
kładnie w osi domu znajduje się komi-
nek – centralny element salonu, po-
rządkujący przestrzeń i symbolizujacy
domowe ognisko. Kominek, a raczej
wolno stojący piec (Itaya, firma Invicta)
umieszczono w obudowie, której
forma została zainspirowana średnio-
wiecznymi kominkami o otwartych pa-
leniskach. Wokół kominka zaaranżo-
wano strefę wypoczynku, którą utwo-
rzyły wygodne sofy Big Ben (Mebel-
plast) oraz stolik kawowy. To w tym
miejscu spędza się wspólne, nastro-
jowe wieczory, bardzo często przy do-
brym filmie, wyświetlanym z ukrytego
w podwieszanym suficie projektora.
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SCENY świetlne
Świa tło peł ni we wnę trzu waż ną ro lę: ak cen tu je for my
prze strzen ne, do pa so wu jąc się jed no cze śnie do ro dza ju
ak tyw no ści miesz kań ców. Swo bod nie ste ru je się tu kil ko -
ma nie za leż ny mi gru pa mi opraw oświe tle nio wych i two rzy
dzię ki nim sce ny świetl ne. In ten syw ność świa tła moż na
do wol nie re gu lo wać za spra wą mi ni ma li stycz nych spo tów
na stro po wych Ne xis (Mas si ve), opraw wpusz cza nych w
su fit Pi reo (Bri lux) oraz kin kie tów Cu bic (Chors). 
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SKROJONA 
NA WYMIAR
Pro ste, mi ni ma li stycz ne wnę trze, ukry te za prze su wa ny mi
drzwia mi i bia ły mi ko ta ra mi. Za pro jek to wa ne z tak dro -
bia zgo wą pre cy zją, że przy po mo cy osi sy me trii moż na by
je po dzie lić na dwie iden tycz ne czę ści.
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ZABAWY z lustrami
Sy pial nia zo sta ła wy po sa żo na w nie zbęd ne
mi ni mum. Oprócz me bla naj waż niej sze go –
łóż ka, prze wi dzia no tu jesz cze tyl ko miej sce
na pro stą, no wo cze sną ko mo dę do prze -
cho wy wa nia po trzeb nych dro bia zgów. Me -
bel zo stał spe cjal nie za pro jek to wa ny do te -
go wnę trza, a je go fron ty wy ko na no z bia łe -
go, la kie ro wa ne go MDF -u. Po obu stro nach
bia łej ko mo dy, do kład nie naprze ciw ko za -
ma sko wa nych wejść do gar de rób, umiesz -
czo no dwa iden tycz ne lu stra. To roz wią za -
nie z jed nej stro ny in try gu ją ce, z dru giej –
bar dzo prak tycz ne, bo do da ją ce sy pial ni do -
dat ko wych wy mia rów.

OBSZARY zamaskowane
Sy pial nia zo sta ła wy dzie lo na z prze strze ni
miesz ka nia za po mo cą drzwi prze suw nych
oraz bia łych ko tar. To miej sce stwo rzo ne
wy łącz nie do spa nia, dla te go je go aran ża cja
jest wy jąt ko wo oszczęd na. Pod sta wo we
ele men ty wy po sa że nia są pro ste, funk cjo -
nal ne i so lid ne, a ko lo ry sty ka uni wer sal nie
sto no wa na: pod ło ga z dę bu ole jo wa ne go,
bia łe ścia ny, ja sne me ble. Więk szą część
wnę trza zaj mu je asce tycz ne mał żeń skie ło -
że (ko lek cja Don na, NAP) w sza rej ta pi cer -
ce, z za głów kiem zło żo nym z dwóch du -
żych po duch. Nad łóż kiem sy me trycz nie
umiesz czo no dwie lamp ki noc ne, a po je go
obu stro nach – wy so kie, wą skie lu stra, bę -
dą ce w rze czy wi sto ści wej ścia mi do gar de -
ro by pa ni i pa na do mu.


