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Strefę relaksu w salonie|
/yyznacza szara sofa marki|
Dlta. Uwagę zwraca wyłożona|
lustrzanymi taflami ściana|
Inad kominkien
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Jest piękny, funkcjonalny i komfortowy.
Nie brakuje w nim też ciekawych i nowatorskich
rozwiązań architektonicznych.
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Iwie kondygnacje,1
Izięki czemu
mętrzejest bardzo
przestronne

Warszawski Wilanów to jedna z najbardziej prestiżowych lokalizacji stoli
cy. Nic dziwnego, dzielnica jest zielona, tętni życiem i ma doskonałą komu
nikację z centrum miasta. To właśnie tutaj usytuowany jest odwiedzany
przez nas dom, który ma 250 metrów. Taka powierzchnia mieszkalna
jest idealna dla czteroosobowej rodziny. Większa przestrzeń mogłaby
być mniej przytulna, a mniejsza nie pozwoliłaby na wykreowanie dużej
i eleganckiej części wspólnej, będącej kluczowym elementem projektu
stworzonego przez biuro Hola Design, któremu gospodarze powierzyli
wykończenie wnętrza i ogrodu. - Marzyliśmy o domu ponadczasowym,
przyjaznym rodzinie, uniwersalnym - wspominają gospodarze. - Daliśmy
dużą swobodę i obdarzyliśmy zaufaniem architektów z Hola Design,
bo wiedzieliśmy, że mają bogate doświadczenie w tworzeniu projektów
reprezentujących nurt przytulnej nowoczesności - dodają. i—>
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BIEL, DREWNO, SUBTELNE

ODCIENIE SZAROŚCI I CZERŃ
TO PONADCZASOWA BAZA
KOLORYSTYCZNA,
KTÓRA SPRAWDZI SIĘ
W NOWOCZESNYCH WNĘTRZACH.
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TRZY W JEDNYM
Zgodnie z najnowszymi trendami na parterze urządzono
pokój gościnny oraz otwartą część mieszkalną, czyli salon
połączony z kuchnia i jadalnią. Nie jest ona jednak typowa,
bo salon ma wysokość dwóch kondygnacji. Jego centralnym
punktem jest strefa relaksu wyznaczona przez jasnoszary
narożnik Mystic marki Olta. Jest on oświetlony przez kon
stelację białych lamp o kształcie kul. Przy ogromnej i wy
godnej sofie stanęły stoliki kawowe Take Me Home (model

ku - nowoczesną wersję biblioteki. Można tu w spokoju oddać
się lekturze siedząc w wygodnym fotelu Michael z Moma
Studio. W wykonanej na wymiar zabudowie w salonie i pod
schodami prowadzącymi na piętro nie kryją się tylko książ
ki. Pełni ona mnóstwo dodatkowych funkcji. Za gładkimi
frontami znajdziemy barek oraz system nagłośnienia. Salon
został urządzony w stonowanej kolorystyce. Królują tu biel,
drewno i czerń. Do jadalni, utrzymanej w tej samej stylistyce,
architekci zaproponowali stół Blox polskiej marki Miloni. Nad

Malmo). A naprzeciwko usytuowano kominek wyłożony...

nim zawisły lampy Acord firmy Northern Lighting. Perełką

lustrzanymi taflami. To bardzo nietypowe, a jednocześnie

części dziennej jest kuchnia, która zachwyca nie tylko wzor

intrygujące rozwiązanie, które wprowadza do wnętrza grę
światła. Za narożnikiem urządzono kolejną strefę odpoczyn

nictwem, ale też ergonomią. Urządzona w bieli z dodatkiem
czerni oraz drewna zachwyca prostotą i elegancją. >—>
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W łazience dzieci

t

wygospodarowano
miejsce na dwie
umywalki

tym królestiwe pojawiła
;ię nawet huśtawki
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Dzięki ażurowej zabudowi
ożko zostało oddzielone od
trefy zabawy i nauki

W pokoju córki gospodarzy
oprócz bieli i szarości
wprowadzono także
pastelowy róż
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DZIECIĘCE KRÓLESTWA
Gospodarzom zależało nie tylko na otwartej, rodzinnej strefie dziennej, ale także na funk
cjonalnych rozwiązaniach w pokojach dla dzieci. Projektanci ze studia Hola Design mieli tu
duże pole do popisu. Królestwa syna i córki gospodarzy są bowiem dość spore. W pokoju
dziewczęcym zachowano jasną kolorystykę. Bieli towarzyszą pastelowy, pudrowy, nieco
przybrudzony róż oraz szarości. Architekci zadbali o miejsce na książki, ubrania i zabaw
ki. Zaprojektowana specjalnie do tego wnętrza zabudowa oraz narożna szafa z lustrami
pomieszczą je wszystkie i ułatwią utrzymanie porządku. W pokoju syna zastosowano bar
dziej wyraziste barwy. Do bieli i szarości dołączyła nasycona żółć i czerń. W sypialniach
nie zabrakło też najlepszego światowego designu, znajdziemy tu m.in. kinkiety Tolomeo
włoskiej marki Artemide.. i—>
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|Na ścianie z;
fezgłowiei
łóżka architekci
:aprojektowali|

apicerowany
:agłówek
iodajej
:legancji|

VILLA
2019-02-28

i.' Subtelne szarości!
„ biel i drewno splatają
się w harmonijni
**"'całoś(
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łazience gospodarzy do j
lasyczncgo duety bieli i czerni

odano drewniane akcent

STREFA DOROSŁYCH
Sypialnia gospodarzy nie odbiega od nowoczesnej
i przytulnej stylistyki całego domu. Spokojne neu
tralne kolory przeplatają się tu z drewnem. Ogromne
łóżko zwieńczone jest tapicerowanym zagłówkiem,
dzięki czemu pokój zyskał przytulny charakter. W tak
przepięknie urządzonym master suite nie mogło za
braknąć garderoby i oddzielnej łazienki, która przy
pomina prywatną strefę SPA. Wolnostojąca wanna
- podkreślona wiszącą nad nią, czarą lampą - gra
tu pierwsze skrzypce. Biała zabudowa ozdobiona

czarnymi, graficznymi motywami stanowi dla niej
doskonałe, neutralne tło. Pięknym, dodającym uro
ku i elegancji akcentem jest też wisząca przy blacie
z toaletką i umywalką złota lampka Fulcrum zapro
jektowana przez Lee Broom. Architekci ze studia Hola
Design zastosowali tu bardzo ciekawe i nietypowe
rozwiązanie. Pomieszczenie doświetlone jest światłem
dziennym, mimo że znajduje się w centrum bryły ca
łego budynku. Było to możliwe dzięki wysokiemu na
dwie kondygnacje salonowi i zastosowaniu mrożonego,
bezpiecznego szkła. •?
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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

KTO ZA TYM STOI

HOLA DESIGN

WWW.HOLADESIGN.PL

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.

Zaprojektowana przez
Lee Broom lampa Fulcrum
w kolorze złota dodaje
wnętrzu elegancji
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Ozdobą łazienki
•jest wolnostojąca,
walna wann

