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Jak sprawić, aby monochromatyczne wnętrze zaskakiwało
każdego dnia na nowo? Odpowiedź na to pytanie znają
Monika i Adam Bronikowscy z Hola Design - autorzy projektu,
w którym gra świateł wydobywa z szarości to, co najlepsze.
TEKST: MARTA KULIK
PROJEKT: MONIKA BRONIKOWSKA, ADAM BRONIKOWSKI, HOLA DESIGN, WWW.HOLA-DESIGN.PL
ZDJĘCIA: YASSEN HRISTOY, WWW.YASSENHRISTOV.COM
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K

iedy inwestorzy do współpracy nad

klientów oraz ich stylowi życia - mówi Monika

aranżację

Bronikowska.

wnętrz

wymarzonego

domu zaprosili tak kreatywnych pro
jektantów jak Monika i Adam Broni

We wnętrzach dominuję więc szarości i czerń,

kowscy z Hola Design mogli się spodziewać, że

dla których przełamaniem jest beż w odcieniu

efekt pozytywnie ich zaskoczy. W domu na pół

cappuccino. To połęczenie kolorów projektanci

nocy Polski powstały bowiem wnętrza, których

konsekwentnie wykorzystali zarówno w jadalni,

koncepcja - dosłownie i w przenośni - rzuca

jak również w sypialni czy łazienkach. Zastoso

nowe światło na monochromatyczne projekty.

wanie tak ograniczonej palety barw skłoniło ich

ŁYK CAPPUCCINO

do zabawy fakturę i formę. Efekt tych zabiegów
wita gości już w wiatrołapie - tapicerowana za

Inwestorzy udali się do pracowni architektonicz

budowa meblowa swoim pikowanym wykończe

nej Hola Design przekonani, że znajdę z projek

niem nawiązuje do widocznych w części dziennej

tantami wspólny język.

frezowanych elementów wystroju.

- Znaliśmy wcześniejsze realizacje pani Moni

FREZOWANY MARMUR

ki i pana Adama, więc wiedzieliśmy, że stworzę

Przestronny salon, jadalnię oraz aneks ku

dla nas wyjętkowe wnętrza - mówię z przeko

chenny projektanci połęczyli w funkcjonal-

naniem inwestorzy. - Chcieliśmy, aby nasz dom

nę strefę dziennę. W części wypoczynkowej

był nowoczesny i przytulny. Jesteśmy typami

uwagę zwraca nowoczesny kominek będęcy

domatorów, lubimy spędzać czas razem, w do

jednocześnie elementem oddzielającym klat

mowym zaciszu, dlatego stworzenie nastrojo

kę schodowę od pokoju dziennego. Ten wyjąt-

wej, ciepłej w odbiorze przestrzeni postawiliśmy

kowy element wystroju zachwyca eleganckę

ponad podężanie za wnętrzarskimi trendami

okładzinę z marmuru Pietra Grey i zaskakuje

- dodaję.

Wykonana z lakierowanej płyty MDF ściana telewizyjna
skrywa niewidoczne drzwi do gabinetu.

ciekawym frezowaniem. Efekt ten powtarza się
na wykonanej z lakierowanej płyty MDF ścianie

Projektanci z entuzjazmem podjęli wyzwanie,

telewizyjnej oraz zewnętrznej ścianie kuchen

tym bardziej że obecni na każdym etapie budo

nego baru.

Ściana, na której znajduje się telewizor, kry

- Chcieliśmy wykreować spójną wizualnie

drzwi do gabinetu. Utrzymany w odcieniach

je jeszcze jedną niespodziankę - niewidoczne

wy inwestorzy w pełni im zaufali, pozwalajęc re
alizować wizję bez większych zmian w projekcie.

przestrzeń - tłumaczę autorzy projektu. -

szarości salon ocieplony został drewnem w po

A - Pracę rozpoczęliśmy od projektu kuchni.

Frezowanie okładziny kominka spodobało się

staci stolika kawowego Rubi od BoConcept oraz

Po zaakceptowaniu naszej propozycji przez wła

inwestorom na tyle, że zdecydowaliśmy się wy

szafki RTV projektu Hola Design. Majestatycz

ścicieli domu stworzyliśmy spójnę koncepcję

korzystać ten motyw także w innych miejscach

nie prezentuje się tu okazała witryna będąca

wnętrz, wychodzęcę naprzeciw oczekiwaniom

domu.

punktem łączącym salon z jadalnią i kuchnią.

S
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Zachwycająca okładzina kominka to marmur Pietra Grey.
Widoczny tu efekt frezowania powtarza się na innych
elementach wystroju strefy dziennej.
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TO C0 UKRYTE
Strefa kuchenna jest wyjątkowo słoneczna, dzięki podwójnym oknom
rozmieszczonym z trzech stron. Wpadające przez nie promienie słoń
ca efektownie odbijają się od polerowanej tafli czarnego granitowego
blatu, który stanowi kontrast dla białych frontów szafek. Mimo dość
minimalistycznego wystroju jest tu mnóstwo miejsca do przechowywa
nia. Sprytnie zaprojektowana zabudowa, poza pojemnymi szafkami,
kryje wysokiej jakości sprzęty AGD marki Bosch. Płytę grzejną pro
jektanci ukryli na półwyspie, który razem z barem tworzy umowną
granicę między kuchnią i jadalnią. Meble jadalniane, zarówno stół jak
i krzesła firmy Calligaris, pochodzą z salonu Kler. Utrzymane w ciepłej,
beżowej kolorystyce tworzą nastrój sprzyjający relaksującym chwilom
spędzanym w rodzinnym gronie.
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PRYWATNE KROLESTWO

go gresowe płytki w wersji XL pokrywające podłogę oraz stre

Na piętro prowadzę barwione na kolor podłogi jesionowe

fę prysznica. W podobnej neutralnej kolorystyce utrzymana

schody. Zamiast tradycyjnej balustrady projektanci wykorzy

jest ściana nad blatem, którą zdobi pokaźnych rozmiarów lu

stali taflę szkła.

stro zawieszone na skórzanym pasku.

- Wybór takiego materiału miał dodać konstrukcji lekkości

GRA ŚWIATEŁ

i nadać schodom nowoczesny charakter. Transparentne szkło

Wszechobecna szarość urozmaicona dodatkami o zaskakują

równoważy dosyć ciemny odcień stopni i pięknie odbija świa

cej strukturze wymagała dodatkowej oprawy. W tej zaszczyt

tło - przekonują architekci.

nej roli doskonale sprawdziło się oświetlenie, a jego wpływ
na tworzenie klimatu widoczny jest w każdym wnętrzu. W pro

W prywatnej części domu znajdują się cztery sypialnie i dwie

jekcie znajdziemy więc techniczne oświetlenie punktowe, sty

łazienki. Sypialnia zaprojektowana dla rodziców skąpana jest

lowe kinkiety, kreujące nastrój lampy stołowe i podłogowe,

w szarościach, a jedyny kontrast stanowią tu drewniana pod

a także dumnie kołyszące się nad głowami domowników lam

łoga oraz stylowa komoda marki Eichholtz. Tapicerowany za

py sufitowe. Niesamowita gra świateł stworzona przy pomocy

główek łóżka został zaprojektowany specjalnie na potrzeby

tak wielu różnorodnych typów oświetlenia wprost zachwyciła

tego wnętrza przez Hola Design, jego połyskującą, miękką

właścicieli domu.

w dotyku teksturę podkreśla nastrojowe światło płynące z kin
kietów oraz oryginalnych lamp Fork powstałych we współpra

- Bogactwo scen świetlnych, które możemy podziwiać spra

cy firm Diesel i Foscarini. Do sypialni przynależy prywatny sa

wia, że dom codziennie nas zaskakuje. Co chwila może funk

lon kąpielowy rodziców, który w odróżnieniu od reszty wnętrz

cjonować w innej - malowanej światłem - odsłonie, co spra

utrzymany jest w jasnych, pastelowych barwach. Niezaprze

wia, że nie można się tu nudzić - opowiadają z uśmiechem

czalną ozdobą są tu heksagonalne płytki wybrane z katalogu

inwestorzy.

włoskiej marki Bisazza i stanowiące wyjątkowy duet z marmu
rowym blatem Rex Calacatta gold. Dzięki pikowanej beżowej

Wybrane przez projektantów oświetlenie pięknie uwypukla

pufie, blat pełni też funkcję toaletki, na której bardzo zależało

oryginalność tekstur, podkreśla wyjątkowość kamienia i rzu

pani domu. Oprócz sypialni rodziców, na piętrze znajdują się

ea światło na wielość intrygujących detali, które nadają wnę

pokoje dzieci oraz ich wspólny pokój kąpielowy. Wyróżniają

trzom niepowtarzalny charakter.

Sypialnia gospodarzy
to skąpana
w szarościach oaza
relaksu, którą
ocieplają drewniana
podłoga oraz komoda
marki Eichholtz.
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Efektowne lampy Fork unoszące się nad stolikami nocnymi to wspólny projektfirm Diesel i Foscarini.
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Heksagonalne płytki White Frozen Garden, zaprojektowane
przez światowej sławy projektanta Marcela Wandersa,
pochodzą z katalogu włoskiej marki Bisazza. Kwiatowe dekory
oraz miękka pufa nadają temu miejscu kobiecy charakter.
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W salonie kąpielowym
dzieci uwagę zwracają
wielkoformatowe płytki
gresowe pokrywające podłogę
oraz strefę prysznica.
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Monika i Adam Bronikowscy

if

właściciele pracowni Hola Design,
www.hola-design.pl

&
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Laureaci prestiżowej nagrody Red Dot 2018 za projekt
Pasterska Chata

ty

Prowadzimy jedną z największych polskich pracowni
projektowych, działającą na rynku krajowym i zagra
nicznym. Jesteśmy członkiem i partnerem międzyna
rodowych stowarzyszeń branżowych. Zespół naszej
pracowni tworzą projektanci i architekci wnętrz oraz
specjaliści w zakresie obsługi inwestycji posiadają
cy odpowiednią wiedzę i doświadczenie gwarantują
ce skuteczność w działaniu. Na swoim koncie mamy
setki zrealizowanych projektów i wyróżnienia w kra
jowych i zagranicznych konkursach projektowych. Cy
klicznie podnosimy nasze kompetencje, uczestnicząc
w szkoleniach i imprezach targowych w kraju i za gra
nicą. Łączymy profesjonalizm, rzetelność i rozsądek
z dbałością o jakość i funkcjonalność proponowanych
rozwiązań. Na pierwszym miejscu stawiamy satys
fakcję naszych klientów, dopasowując prezentowane
pomysły projektowe do ich wytycznych i oczekiwań.
Naszym celem jest świadome tworzenie przyjaznej
przestrzeni.

Niesamowita gra świateł wykreowana przez różnorodne
źródła światła podkreśla niezwykłość wybranych przez
projektantów faktur, form i detali. Larc]0|&tylo 8 zdobiąca
sufit na klatce schodowej pochodzi z oferty marki AZzardo.

NIC Z PRZYPADKU

- wszystko to sprawia, że ubrane w szarość

Przechadzając się korytarzami tego wyjątko

wnętrza intrygują od pierwszego spojrzenia.

wego domu, zagłębiając w kolejne zakamarki

Projektantów najbardziej cieszy jednak szeroki

projektu trudno nie odnieść wrażenia, że jest

uśmiech na twarzach inwestorów, których naj-'

on dziełem profesjonalnych architektów. Nic

częściej spotkać można przy kominku. Wspo

tu nie jest przypadkowe, wszystko ma swo

mnienia z wakacji utrwalone na samodzielnie

je miejsce i jest przemyślane w każdym calu.

zmontowanych filmach cieszą bardziej, gdy

Ukryte systemy przechowywania, wybór me

oglądają je z wygodnych sof swojego wyma

bli, tkanin i materiałów wykończeniowych

rzonego domu. •

