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Szklane kule
wyglądają niczym
bańki mydlane

Spokojna

elegancja
tekst: Anna Apps
zdjęcia: Yassen Hristov
projekt: HOLA DESIGN

Salon, jadalnia
i kuchnia tworzą
otwartą strefę
dzienną

Ten warszawski
dom został urządzony
zgodnie z najnowszymi
światowymi trendami.

Nie jest ani skrajnie minimalistyczny, ani pełen
przepychu. Od samego progu wita nas spokojna elegancja.
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Moda na chłodne minimalistyczne wnętrza przechodzi do lamusa. Wszechobecne szarości zastępowane są ciepłymi barwami, a projektanci coraz
częściej ulegają czarowi nowoczesnej klasyki. Trend wyraźnie zauważalny
podczas tegorocznych targów Salone del Mobile w Mediolanie dotarł
także do Polski. Dom zaaranżowany zgodnie z nowym duchem znaleźliśmy
w Warszawie. Za jego projektem stoją architekci z pracowni Hola Design.

SPEŁNIENIE MARZEŃ

-To niezwykły dom, którego tworzenie jest realizacją marzeń nie tylko
dla inwestorów, ale także dla architektów. Jego duże przestrzenie miały
zostać zaaranżowane w duchu ponadczasowej elegancji, dalekiej jednak
od przepychu - mówi Monika Bronikowska z Hola Design. Na trzystu
metrach kwadratowych znajdziemy pięknie zaaranżowane, spokojne
wnętrza. Królują tu ciepłe odcienie bieli, beże i brązy. Przestrzeń rozświetlają i rozweselają żółte akcenty - przede wszystkim przyciągające
wzrok, szklane żyrandole zaprojektowane specjalnie do tego domu przez
architektów Hola Design.

W salonie nie mogło
zabraknąć kominka

Wyspa kuchenna
pełni rolę kącika
śniadaniowego
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Ciekawym
rozwiązaniem jest
mozaika na suficie
w jadalni
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Piękna balustrada
dodaje wnętrzu
elegancji

BEZ OGRANICZEŃ
Gospodarzami warszawskiej rezydencji jest małżeństwo, którego dzieci już wyfrunęły z gniazda. Dlatego
przy projektowaniu domu architekci nie musieli myśleć o dostosowaniu przestrzeni do specyficznych
wymagań najmłodszych, co dało im niemal nieograniczone możliwości. - Na pierwszym piętrze powstała
strefa wellness, która jest nadal rzadkością w polskich realiach. Duże wrażenie robi tez łazienka gościnna,
wyłożona kamieniem w odcieniach zachodzącego słońca - podkreśla Monika Bronikowska. To nie jedyne
elementy, które wzbudzają zachwyt. My daliśmy się zauroczyć mozaice na suficie jadalni. Ręcznie układany, drewniany wzór nadaje pomieszczeniu ciepło.
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Szklane drzwi
kryją pojemne
szafy

MIĘKKIE ZAGŁOWIE ŁÓŻKA

SPRAWIA, ŻE W SYPIALNI
JEST PRZYTULNIE.

W sypialni
znajdziemy
nawiązania do
stylu art deco
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W łazience
ciemny kolor
drewna pięknie
kontrastuje
z jasnym
kamieniem
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NA MIARĘ
Jak w przypadku wielu projektów Hola Design,
także i tu znajdziemy rozwiązania unikatowe.
-Gospodarze cenią sobie najwyższej jakości wykonanie i autorski rys, niemal całe wyposażenie
domu powstało na indywidualne zamówienie,
zgodnie z naszymi projektami. W polskich i zagranicznych manufakturach wykonano m.in.:
artystyczne lampy, ogromny stół czy siedziska wspomina architektka. Uwagę zwraca też lśniąca,
elegancka balustrada na schodach. Rozwiązania
szyte na miarę znajdziemy też w strefie prywatnej. Wezgłowie łóżka, nawiązujące do stylu art
deco, podłużne siedzisko czy wbudowane w ścianę półki o wyraźnie zarysowanym geometrycznym wzorze powstały z myślą o tym wnętrzu.
- Gospodarze byli także otwarci na elementy
dekoracyjne w stylu art deco, który doskonale
podkreśla elegancki charakter wnętrza - mówi
Monika Bronikowska.

CIEPŁE KOLORY
I NATURALNE MATERIAŁY

KTO ZA TYM STOI

HOLA DESIGN

WWW.HOLADESIGN.PL
Wsłuchujemy się w potrzeby, kreujemy
indywidualne rozwiązania. Korzystając
z posiadanej wiedzy, bazując na
kreatywności i bogatej w różne
doświadczenia realizacyjne praktyce
tworzymy wyjątkowe projekty wnętrz.
Ich unikatowy charakter wynika z pełnej
personalizacji. Każdą aranżację tworzymy
w oparciu o indywidualne ustalenia
z inwestorem. Dokładnie rozplanowujemy
układ przestrzenny uwzględniając
przeznaczenie obiektu i pomieszczeń,
a na etapie kreacji estetycznej staramy
się nadawać powstającym przestrzeniom
indywidualne cechy. Wnętrza mieszkań
dopasowujemy do gustu i preferencji
domowników, zaś przy aranżacji przestrzeni
komercyjnych wzmacniamy komunikację
głównego przekazu kierowanego do
docelowej grupy odbiorców. Podejmując się
projektu domu, mieszkania, restauracji, czy
biurowego open space koncentrujemy się
na wielu elementach.

TO TRENDY PROSTO
Z MEDIOLANU.
Naturalny kamień
i zaprojektowane
przez Hola Design
dekoracje w stylu
art deco czynią
wnętrze łazienki
luksusowym.
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