DOM

DRUGIE
Ż YC I E

Duży, bo około 350-metrowy dom zyskał zupełnie
nowe oblicze. Został nie tylko rozbudowany, także
wystrój wnętrza uległ metamorfozie. Podobnie jak jego
gospodarze, którzy po usamodzielnieniu się
dzieci rozpoczęli nowy etap życia.

teks: Anna Apps, zdjęcia: Tomasz Łącki, projekt wnętrz: HOLA Design

W salonie skórzane kanapy marki Kler
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Ściana pokryta pięknym czarnym
marmurem z białymi żyłkami

ŚCIANĘ

W SALONIE
POKRYTO
CZARNYM
MARMUREM
Z BIAŁYMI
ŻYŁKAMI.

T
Ta udana metamorfoza i rozbudowa domu pokazuje,
że każdy projekt można na nowo zaaranżować, sprawić
żeby wyglądał świeżo, elegancko, modnie. Gospodarze
tego położonego w Szczecinie domu zadecydowali o jego rozbudowie wówczas, gdy sami wkroczyli
w nowy etap życia. Ich dzieci dorosły i wyfrunęły z rodzinnego gniazda. Nowe oblicze domu miało więc w stu
procentach odpowiadać ich upodobaniom i stylowi
życia. Nie musieli iść a kompromisy. I tak powstała
miejska rezydencja w stylu glamour.

Duże przeszklenia zapewniają piękny
spektakl ze światłem w roli głównej
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V I L L A D OM
Czarno-biała kolorystyka i połyskliwe
powierzchnie zapewniają efekt glamour

W KUCHNI CZERŃ ODNAJDZIEMY
WE FRONTACH MEBLI
I DODATKACH.

W kuchni hokery projektu Hola Design
Na podłodze parkiet
z orzecha amerykańskiego

NA ODLEGŁOŚĆ
Projekt rozbudowy domu został powierzony lokalnej pracowni. Natomiast przy aranżacji wnętrz gospodarze zdecydowali
się korzystać w usług warszawskiej pracowni Hola Design.
Praca na odległość była ryzykowna. Jednak, jak widać, okazała się w tym przypadku strzałem w dziesiątkę. A „korespondencyjna” metoda okazała się tak dobra, że gospodarze
skorzystali z pomocy warszawskich architektów przy dwóch
kolejnych, przedsięwziętych przez nich realizacjach.

GÓRA I DÓŁ
Po przebudowie dom zyskał bardzo czytelny, prosty
układ funkcjonalny. Parter to w całości strefa dzienna, zaaranżowana przez projektantów jako otwarta
przestrzeń. Duża i wygodna kuchnia sąsiaduje z jadalnią i otwartą klatką schodową. Druga część parteru
to przestronny salon z oranżerią stanowiący element
nowej tkanki budynku powstałej w wyniku rozbudowy.
Na piętrze znajduje się zaś strefa prywatna, w tym trzy
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przestronne sypialnie. Największa z nich, zajmowana
przez gospodarzy, to typowe rozwiązanie typu master
bedroom, czyli sypialnia z własnym salonem kąpielowym
oraz obszerną garderobą.

EFEKT GLAMOUR
Wnętrze domu jest jasne, ciepłe, eleganckie, nowoczesne
i ponadczasowe jednocześnie. Baza kolorystyczna została
oparta na odcieniach ciepłej bieli. Kolejnym wprowadzonym przez architektów kolorem jest czerń – królowa
mody i elegancji. Występująca tu w pięknym marmurze,
połyskliwych fornirowanych powierzchniach i detalach.
„Z kamieniem naturalnym mamy do czynienia w wielu realizacjach, jednak bardzo rzadko zdarza się nam
stosować forniry w wysokim połysku. Tutaj mieliśmy
szansę popracować również z tym bardzo pracochłonnym
i wymagającym precyzji wykończeniem powierzchni meblowych” – wspominają projektanci. W barwnej aranżacji
nie mogło też zabraknąć drewna.
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Lekka klatka schodowa – biel,
szkło i błyszcząca stal
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BIAŁE SCHODY

I SZKLANA BALUSTRADA
ZE STALOWYM
WYKOŃCZENIEM DAJĄ

POCZUCIE LEKKOŚCI.

Sypialnia gospodarzy w ciepłej bieli.
Skrzynia kryje telewizor
W łazience nie mogło zabraknąć drewnianych
wykończeń. Kabina prysznicowa typu walk-in
to bardzo wygodne rozwiązanie
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NAWET
ŁAZIEKA JEST
TU W STYLU

Wezgłowie łóżka tworzy obita
czarnym welurem ściana
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GLAMOUR.

Dzięki temu, że czerń w połysku świetnie komponuje
się praktycznie z każdym gatunkiem drewna, architekci mieli dużą swobodę wyboru. W efekcie zdecydowali się na orzech północnoamerykański – drewno
o eleganckim rysunku słoi, ciepłej ale jednocześnie
stonowanej kolorystyce, nie krzykliwe, ale żywe.

Narożna wanna podkreśla
elegancki charakter rezydencji

SZYTE NA MIARĘ
Praktycznie wszystkie meble i elementy stolarskie zostały wykonane tu na zamówienie według projektu Hola Design przez firmę Cedros. Niektóre z nich, w szczególności
stojące przy blacie barku w kuchni hokery, okazały się na
tyle udane, że wzbudziły zainteresowanie innych klientów pracowni. Jedynie kanapy w salonie nie zostały wykonane według indywidualnego projektu. Zostały wybrane przez gospodarzy w salonie marki Kler. Elementem,
który zasługuje na szczególną uwagę jest połyskujący
czarny kubik – bryła w centralnej części parteru kryjąca
w sobie wiatrołap, garderobę oraz część zabudowy kuchennej. „Wykończona od zewnątrz czarnym szkłem jest
– z jednej strony – ciemnym, dużym elementem w sercu
domu, z drugiej – dzięki prawie lustrzanej powierzchni
– optycznie po części znika zastępowana odbiciami
innych elementów wnętrza” – mówią projektanci.
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Uwagę zwracają geometryczne
kształty ceramiki sanitarnej
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