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Marzena i Rafał
za żadne skarby nie
chcieli wyprowadzić się
ze swojego przytulnego
mieszkania. Jednak życie
bywa nieprzewidywalnie
piękne i przewrotne. Myśli
o powiększeniu rodziny
zapoczątkowały zmiany,
o których nawet nie śnili.
Ich ucieleśnieniem stał się
nowy apartament.

Nowy apartament Marzeny i Rafała łączy funkcjonalność
z elegancją. Jasne i brunatne odcienie kamiennej
szarości równoważy ciepły dąb drewnianych posadzek
i fornirowanych okładzin ściennych.
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Podczas

głosem

serca

urządzania swojego dawnego
lokum Marzena i Rafał decydowali o wyglądzie dosłownie
każdego pomieszczenia, a te w stu procentach
stały się odzwierciedleniem bogatego „wnętrza” jego mieszkańców. To było ich własne niepowtarzalne miejsce „więc, po co w ogóle się
przeprowadzać?” – pytali się w myślach. A jednak... Pierwszym zwiastunem, zapowiadającym
w ich życiu zmiany, była decyzja o powiększeniu
rodziny. Razem z nią pojawiły się zaś pierwsze
pomysły na zakup nowego, większego domu.
Rozpoczęły się poszukiwania idealnego apartamentu. Zależało im, aby był on umiejscowiony
w bliskim sąsiedztwie starego mieszkania, z którego blisko mieli na Pola Mokotowskie, lotnisko
i do pracy.
Pewnego słonecznego dnia wspólnie udali się,
aby obejrzeć apartament na pierwszym piętrze
budynku, znajdującego się w pobliżu ich ówczesnego mieszkania.
– Było piękne, ale czegoś mu brakowało….
Za namową agenta zeszliśmy na parter, a tam
zastaliśmy ścianki, których nie chcieliśmy mieć
w swoim domu. Ale za to było też to „coś”, co nas
zachwyciło – opowiada Marzena.

www.swiatrezydencji.pl
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Granicę między strefą jadalni
i kuchni wyznacza wyspa
kuchenna. Na jej powierzchni
uwagę zwraca oryginalny,
wysuwany z blatu okap, który
pochodzi z oferty marki Franke.
Mimo że jego forma jest
minimalistyczna, idealnie spełnia
on swoje praktyczne zadania.
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Całe mieszkanie było skąpane w promieniach
słonecznych, a z okien roztaczał się zapierający
dech w piersiach widok na ogród.
– To było to – dom wychodzący na ogród. Tego
dnia wiedzieliśmy, że to będzie nasz nowy dom
– mówi z uśmiechem Marzena.

Niepowtarzalny świat

Jednym ze sposobów stworzenia
we wnętrzach oryginalnego wystroju
było zastosowanie na ścianach
betonu artystycznego – materiału,
który na przekór swej surowości
wnosi do wnętrz wiele przytulności.
W tym domu pojawił się on w postaci
płyt betonowych Flex w dwóch
kolorach common i sable firmy
Concreate z Krakowa.

Zanim doszło do zakupu nowego lokum, w myślach kłębiły im się setki pomysłów na urządzenie pięknego salonu, przemalowanie sypialni i umeblowanie kuchni. Koncepcja goniła
koncepcję. Które miejsce idealnie sprawdzi się
jako jadalnia, czy w łazience powinien być kącik na saunę? Układ pomieszczeń, jaki zastali
w apartamencie, zupełnie nie spełniał ich oczekiwań. Chcieli zamieszkać w swoim wyśnionym
domu, ale nie iść na kompromisy. Nie byli też
do końca przekonani, czy znajdzie się w nim
wystarczająco dużo miejsca na ich wszystkie
plany i marzenia.
Pomoc nadeszła z warszawskiej pracowni projektowej HOLA Design. Monika i Adam Bronikowscy, właściciele pracowni zachęcili ich, aby
podążyli za głosem serca.

Marzena, przygotowując posiłki przy kamiennej wyspie może
zawsze na chwilę, albo dwie przerwać prace, aby delektować się
malowniczym widokiem swojego ogrodu.
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– Pani Monika Bronikowska poprosiła, abym
napisała, co chcielibyśmy, żeby znalazło się
w nowym mieszkaniu. Puściliśmy wodze fantazji
i opisaliśmy z mężem wszystko, co kiedyś chcieliśmy mieć, ale z różnych powodów nie udało
nam się stworzyć tego w poprzednich domach
– opowiada Marzena. – Mieliśmy szczęście,
bo trafiliśmy na ludzi „z tej samej bajki”. Potrafili
idealnie odczytać nasze pragnienia i najpierw
przelać je na papier, a potem nakreślić ich wizję w wirtualnym świecie, tak aby ostatecznie
je urzeczywistnić.
Projektanci z HOLA Design wspólnie z Marzeną i Rafałem stworzyli i zrealizowali nową wizję
apartamentu.

www.swiatrezydencji.pl
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Po wejściu do domu Marzeny i Rafała uderzają otwarte przestrzenie. Jednak granica każdego pomieszczenia jest dokładnie zaplanowana
i wyraziście nakreślona, nie tylko funkcjonalnością, ale też i kolorystyką oraz grą światła.
Centrum domu, tętniące życiem mieszkańców,
tworzą salon oraz sąsiadujące z nim kuchnia
i jadalnia. Gdy przychodzi pora na nocny odpoczynek, właściciele korzystają z łazienki położonej nieopodal sypialni. Takie ułożenie poszczególnych wnętrz jest bardzo praktyczne
i naturalnie wpisuje się w rytm życia mieszkań-
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Nietypowa, wysoka zabudowa okraszona czarnym
szkłem dodaje otwartej kuchni szyku i elegancji. Blaty
i fronty wyspy zostały wykonane ręcznie z chłodnego,
szarego kamienia. Równoważy go ciepła drewniana
posadzka z termoformowalnego dębu.
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Funkcjonalnie i elegancko

Motyw nieożywionej przyrody zawitał nawet
do kącika relaksu. Ciemne brązowe drzewo
dosłownie wyrasta z szarego siedziska.
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ców. Jednak ta swoista funkcjonalność nie ogranicza
się tylko do rozmieszczenia wszystkich pomieszczeń.
Możemy ją odkryć w każdym wnętrzu. Za dobry przykład posłuży tu kuchnia, w której znajdują się tylko
niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego. Ekspres do kawy, piekarniki: parowy oraz z funkcją mikrofali, płyta indukcyjna, dwuskrzydłowa lodówka
i zlewozmywak z baterią filtrującą wodę. Właścicielce nie potrzeba nic więcej, aby przygotować wspaniały posiłek dla rodziny czy aromatyczną kawę dla
gości. A ci ostatni na próżno mogą doszukiwać się
w pomieszczeniach monotonnych i stłumionych kolorów. Tu w eleganckiej, błyszczącej czerni odbija się
elektryzujące światło, uderzające prosto z oświetlenia sufitowego. Jasne i brunatne odcienie betonowej
i kamiennej szarości spotykają się głębokim dębem
na posadzkach i fornirowanych okładzinach ściennych.
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Mieszkańcy domu uwielbiają też słońce. Jego promienie wpadają do salonu i kuchni, radośnie odbijając się
od szklanych blatów, aby ostatecznie rozszczepić się
przez pryzmat kryształowych lamp. Mienią się i tańczą na podłodze wszystkimi kolorami tęczy. Marzena
ze starszą córką Zosią uwielbiają bawić się w grę, polegającą na złapaniu wszystkich, skaczących po ciemnej, dębowej podłodze kolorów.

Miękkie tapicerowane okładziny w kolorze wina tworzą przytulną atmosferę w sypialni.
Nad łóżkiem zegar wykonany z odnowionej czarnej stali.

www.swiatrezydencji.pl
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Igraszki ze słońcem

Monika i Adam Bronikowscy,
właściciele pracowni projektowej HOLA
Design w Warszawie,
www.hola‑design.com

Eleganckie, czarne
skórzane łóżko przykryto
szarymi narzutami. Chłód
szarobetonowej ściana
ociepla elegancki wzór.

Prezentowany apartament, zgodnie z oczekiwaniami jego właścicieli, daleki jest on
minimalizmu, chłodu i monotonii. Jest
to przykład wnętrza, w którym pomimo
różnorodności zastosowanych materiałów,
utrzymana została spójność i konsekwencja
– naszym zdaniem kluczowe zasady w projektowaniu. Umiejętne żonglowanie wysokiej
jakości, niestandardowymi materiałami
pozwoliło nam stworzyć wnętrze ekskluzywne i wyjątkowe. Akcent natury stał się myślą
przewodnią dla całej przestrzeni i nadaje
on wnętrzom charakter zgodny ze stylem
jego mieszkańców. W efekcie naszej udanej
współpracy z właścicielami apartamentu,
po raz kolejny powstało miejsce nowoczesne i ponadczasowe. Takie, które z pewnością oprze się przemijającym modom.
To wyjątkowe wnętrze zostało zauważone
i zaprezentowane przez wiele zagranicznych
portali branżowych. Nominacja do prestiżowej brytyjskiej nagrody The Design Awards
w 2012 r. w znakomitym towarzystwie projektów wiodących europejskich pracowni,
potwierdza jego wyjątkowość.

Jasna barwa kamienia na ścianach sypialnianej łazienki
nie tylko rozbudza, ale też i optycznie powiększa
pomieszczenie, podobnie jak przezroczyste przeszklenia
prysznica. Przed zażyciem kąpieli można usiąść
i zrelaksować się na miękkim, tapicerowanym siedzisku.
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Wisząca szafka łazienkowa na przybory z podświetlanym
lustrem łączy funkcjonalność z elegancją.

Taras stanowi przedłużenie wnętrza
apartamentu. Jasne poduchy dodają lekkości
eleganckim, czarnym meblom tarasowym.
Podświetlane, mlecznobiałe donice delikatnie
oświetlają ogród nocą.

Ten magiczny tercet chłodnego szarego kamienia i szarobrunatnego betonu z ciepłym, ciemnym drewnem odkryjemy nie tylko w salonie,
ale też w sypialni oraz obu łazienkach.
W każdym pomieszczeniu i w każdym elemencie domu odbija się też osobowość domowników. Ucieleśnia to ścienna galeria osobistych
zdjęć w strefie wejściowej, sąsiadującej z salonem. Goście, pierwszy raz odwiedzający Marzenę i jej rodzinę, już przy wejściu zapoznają się
z wszystkimi mieszkańcami domu.

www.swiatrezydencji.pl
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Dla każdego coś miłego
Marzena uwielbia w swojej przestronnej, jasnej
i, co najważniejsze, funkcjonalnej kuchni eksperymentować kulinarnie, przyglądając się jak
wróble figlują w jej wymarzonym ogrodzie. W jadalni przysiada przy kamiennej wyspie, aby dopić ostatni łyk ulubionego cappuccino.
– Po ciężkim dniu możemy też zrelaksować się
w saunie lub wypić lampkę wina przy kominku,
który jest spełnieniem moich marzeń.

Do łazienki dostępnej dla dzieci i gości, wdziera się
ciemnoszary bazalt. Jasna, ręcznie ryflowana okładzina
ścienna z wapienia stanowi przeciwwagę dla ciemnego,
laminowanego szkła, na którym widnieje motyw drzewa.
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Ogród. To właśnie on spowodował, że Marzena i Rafał oszaleli na punkcie nowego domu.
Soczysta zieleń zagląda przez okna do wnętrz
i wita domowników każdego poranka. Z otoczenia emanuje spokój, co optymistycznie nastraja
domowników przez resztę dnia. Marzena, przygotowując śniadanie przy kamiennej, kuchennej wyspie, lubi przez chwilę popatrzeć na swój
prywatny świat. Czy jest cudnie zielony latem,
czy pokryty śnieżną bielą zimą – dla niej zawsze
jest piękny.
– Dzięki zielonej przestrzeni, ogarnia mnie błogie uczucie spokoju. Czuję naprawdę wolna, aż
chce rozwinąć skrzydła i sięgnąć rąbka nieba –
opowiada pani domu.
Taras z wyjściem do ogrodu stanowi naturalne
przedłużenie wnętrza domu, przez co wydaje
się ono jeszcze przestronniejsze i jaśniejsze. Domownicy też w każdej chwili mogą delektować
się pięknym widokiem, a nawet wyjść na taras
aby zaczerpnąć rześkiego powietrza.
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Okno na wolność
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Domownicy odpoczywając na tarasie, mogą zarazem podziwiać zielony krajobraz.
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Śnieżnobiałe, podświetlane donice nadają kompozycyjny rytm całej strefie ogrodowej.

Z kolei Rafał, jej mąż uwielbia wypoczywać w salonie, gdzie może oddać się interesującej lekturze, albo obejrzeć pasjonujący mecz na wysuwanym ekranie.
Niski, okrągły i oszklony stół kawowy wyznacza magiczne centrum ich życia. To przy nim
domownicy najczęściej spędzają wolne chwile
z rodziną, przyjaciółmi i nowymi gośćmi.
– Zawsze uważaliśmy, że stół jest tym atrybutem, który łączy ludzi. Chcieliśmy mieć taki,
na którym znajdzie się miejsce nie tylko na pilot do telewizora czy kieliszki wina na wieczór
we dwoje, ale też nakrycia stołowe dla kilkunastu kibiców piłki nożnej – podsumowuje Marzena.
Tak mija dzień za dniem, a mieszkańcy wciąż
nie mogą nacieszyć się swoim nowym domem.
Niezależnie czy wracają z pracy czy też z najwspanialszej, dalekiej wyprawy odkrywają go
na nowo z nieopisaną radością i... za nic w świecie nie chcą go opuścić. n


