w stylu skandynawskim

Projekt mieszkania bazuje na inspiracji stylem skandynawskim.
Proste, spokojne wnętrze wypełniły jasne, naturalne kolory oraz
materiały, m.in. surowa
płytka wapienna w formacie cegły na ścianie
w jadalni oraz sypialni.
Wyposażenie: podłoga Vip
Parkiet (z gotowych litych
desek: dąb bielony olejowany) / stół wykonany na
zamówienie / krzesła
Cube / zegar ścienny Alessi
/ oświetlenie Aquaform
Ceres Adaptor 3F
i Squares 111

T

o warszawskie mieszkanie stanowi wprost wymarzony azyl
– miejsce ucieczki od ulicznego zgiełku i hałasu stolicy,
a także codziennego pośpiechu i krzykliwego, wielkomiejskiego krajobrazu. Tutaj czas wyraźnie zwalnia i wreszcie można
wziąć głęboki oddech.
Jasne kolory w połączeniu z nieco chłodnymi, surowymi powierzchniami mebli oraz ścian tworzą klimat idealny do wypoczynku.
Dzięki przemyślanym zabiegom architektonicznym oraz aranżacyjnej
konsekwencji niewielkie mieszkanie oferuje sporo „wolnej” przestrzeni: liczne szafy i schowki zostały ukryte i zabudowane w ścianach,
a zmiany w pierwotnym układzie pomieszczeń umożliwiły dodatkowo stworzenie garderoby w sypialni.
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Wnętrza wypełnia klarowna, powiększająca i rozjaśniająca kompozycja bieli, jasnego beżu oraz odcieni szarości (aż po grafitowy
kolor granitu w łazience). W równie powściągliwy i przemyślany
sposób zastosowano materiały wykończeniowe – głównie lakierowane
szkło i MDF oraz kompozyt i żywicą epoksydową (na podłodze w korytarzu), które odpowiadają za nowoczesny charakter mieszkania,
a także kamień i drewno nawiązujące do źródła inspiracji.
Strefa dzienna ma charakter otwarty, a na wspólnej przestrzeni
zaaranżowano salon z aneksem kuchennym oraz jadalnią. Mimo
ograniczenia wyposażenia do niezbędnego minimum, niewielki salon
oferuje maksimum komfortu oraz relaks przy lampce wina lub wieczornym filmie.

www.dobrzemieszkaj.pl
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Głęboki
oddech
Inspiracja stylem skandynawskim oraz konsekwencja
w projektowaniu ze szczególną dbałością o detale
przyniosły efekt w postaci klarownego wnętrza, gdzie jasne
barwy i naturalne materiały dają poczucie lekkości
i świeżości, a przestrzeń wypełnia światło.
AUTORZY PROJEKTU: HOLA DESIGN
TEKST I STYLIZACJA: ANNA USAKIEWICZ, FOT. BARTOSZ JAROSZ

więcej wnętrz:

Przy oddzielającej korytarz od
strefy dziennej ściance działowej zaaranżowano jadalnię:
nowoczesny stół z blatem
z kompozytu oraz transparentne krzesła doskonale komponują się z neutralnym tłem
okładzin.
Wyposażenie: podłoga Vip Parkiet
(z gotowych, litych desek: dąb bielony olejowany) / stół wykonany na
zamówienie / krzesła Cube / zegar
ścienny Alessi / oświetlenie Aquaform Ceres Adaptor 3F i Squares 111
www.dobrzemieszkaj.pl
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Nowoczesna zabudowa kuchenna, wykonana z białego, lakierowanego MDF-u doskonale odnajduje się
na otwartej przestrzeni. Pełne, wysokie tafle frontów
przesłaniające wszystkie szai, brak tradycyjnych
uchwytów, podwieszany zlewozmywak oraz wbudowany okap pozwoliły zachować reprezentacyjny wygląd kuchni. Pomimo eleganckiego i zarazem powściągliwego charakteru zabudowa kuchenna oferuje
wiele praktycznych i nowoczesnych funkcji: przechowywanie w szufladach ze szklanym podwyższeniem
boków (Tandembox Intivo marki Blum), szufladach
wewnętrznych pod zlewozmywakiem (na detergenty
i środki czystości) czy - w specjalnie zaprojektowanej

do przechowywania w miejscu pracy drobnego sprzętu
AGD, np. tostera – szufladzie umieszczonej w narożniku zabudowy.
Ścianka działowa, przy której zaaranżowano jadalnię, oddziela strefę dzienną od korytarza. Wykończona
została ceglanymi płytkami wapiennymi, które pojawiły się również na ścianie w sypialni. Aby podkreślić
surowy charakter okładziny ich powierzchnia pozostała
niepomalowana. To właśnie ceglane płytki odpowiadają w dużej mierze za klimat i styl tego niewielkiego
mieszkania oraz wprowadzają przyjemne odczucie
chłodu, doskonale zbalansowane za pomocą drewna
na podłodze w postaci dębowych desek.

Zajmująca część połączonej strefy dziennej zabudowa kuchenna zachowuje reprezentacyjny charakter; efektowne białe fronty z lakierowanego MDF-u oraz kompozytowy blat gwarantują nowoczesny wygląd.
Wyposażenie: meble kuchenne wykonane na zamówienie / blat roboczy z kompozyt
Staron® / piekarnik i płyta grzejna Siemens / zlewozmywak Teka / bateria Grohe
/ oświetlenie Aquaform Squares 111 i Ceres Adaptor 3F
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Kuchnia w formie dużego
i funkcjonalnego aneksu oferuje
dużą powierzchnię przechowywania, w wysokiej zabudowie
umieszczono sprzęty AGD.

www.dobrzemieszkaj.pl
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Wysokie okna zapewniają
dużą dawkę światła dziennego, zwłaszcza w salonie.
W szczelinie pomiędzy podwieszanym sufitem a ścianą
umieszczono linię świetlną,
która oferuje atrakcyjne
oświetlenie wieczorne.
Wyposażenie: okładzina ścienna
lakierowane szkło / podłoga Vip
Parkiet (z gotowych litych desek:
dąb bielony olejowany) / kanapa
Artis Concept / stolik kawowy
manufaktura Stylhen / telewizor
Samsung

Projektanci wnętrza zaproponowali zmiany w układzie pomieszczeń –
kosztem zmniejszenia korytarza udało się wygospodarować miejsce na garderobę
w sypialni.
Wyposażenie: rama i zagłówek
łóżka oraz meble wykonane na
zamówienie (MDF) / fotel Apata,
manufaktura Stylhen / okładzina
ścienna wapienne płytki ceglane
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Sypialnia, podobnie jak
całe mieszkanie, także
utrzymana jest w lekkiej,
naturalnej stylistyce.
Wyposażenie: rama i zagłówek łóżka oraz meble wykonane na zamówienie (MDF)
/ fotel Apata, manufaktura
Stylhen / okładzina ścienna
wapienne płytki ceglane
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Na wyposażenie łazienki
składają się wykonane
na zamówienie, z granitu o matowej powierzchni, umywalka,
szafka, obudowa w.c.
oraz okładzina ścienna.
Kamienny korpus szafki
oferuje szuflady z fronatami z czarnego MDF-u.
Wyposażenie: bateria podtynkowa Tres / spłuczka
Grohe / w.c. Villeroy&Boch
/ wanna Kaldewei / deszczownica Tres Max / oświetlenie nad lustrem Aquaform
Aluline / podświetlane lusterko Esprit Home Kludi /telewizor Aqua TV

Umieszczona za szkłem
grafika jest widoczna już
od wejścia i skutecznie
skupia uwagę. Odbitka
z motywem wody w błękitnym kolorze świetnie
zdobi łazienkę i nadaje
wnętrzu oryginalny charakter.
Wyposażenie: bateria podtynkowa Tres / spłuczka
Grohe / w.c. Villeroy&Boch
/ wanna Kaldewei / bateria
wannowa Tres / deszczownica Tres Max/ oświetlenie
nad lustrem Aquaform Aluline / podświetlane lusterko
Esprit Home Kludi / telewizor
Aqua TV
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