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W przypadku prac nad tym domem zadaniem zespołu projektowego było 
stworzenie spokojnej bazy rodzinnego życia, do której można uciec od 
zgiełku miasta. Cel został osiągnięty, a powstałe wnętrza w bardzo udany 
sposób połączyły skandynawski minimalizm i polską przytulność. 
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T 
ytułowa Oaza Przytulności to dwupiętrowy dom 
w spokojnej okolicy pod Warszawą. Na etapie 
realizacji zostały zachowane wszystkie założenia 
projektowe, co – dodajmy – nie zdarza się przy 

każdym projekcie architektonicznym. Dom jest piętrowy, 
podzielony na dwie zasadnicze strefy. Na dole są kuchnia, 
jadalnia i część dzienna z gabinetem. Na górze część pry-
watna z sypialniami, garderobą, łazienką i strefą fitness. Na 
parterze pomieszczenia płynnie się przenikają – mobilna 
strefa dzienna łączy w sobie przestronny salon z gabinetem, 
odgrodzone szklaną ruchomą ścianą umożliwiającą bycie 
razem, a jednocześnie osobno. 
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Inwestorom zależało na prostym i nowoczesnym wnętrzu, bez 
zbędnych ozdób i ornamentów – wyznają maksymę less is more. 
Rodzina z dzieckiem oczekiwała od wnętrz funkcjonalności, 
jednak bez rezygnowania ze współczesnej elegancji i najlepszej 
jakości wykończenia. Właściciele od początku wiedzieli, że chcą 
otaczać się naturalnymi materiałami – drewno i kamień o szla-
chetnym wyglądzie zostały tu zestawione z miękkimi tkaninami 
w kolorach ziemi. Ważnym akcentem kolorystycznym pojawia-
jącym się w całym domu są błękity – w różnych stonowanych 
odcieniach znajdziemy zasłony, obicia tapicerskie, a także po-
krycia ścienne. W budowaniu ciepłej i przyjaznej atmosfery 
wykorzystano także grę świateł, która umożliwia kreowanie 
różnych nastrojów.

Na parterze pomieszczenia płynnie się 
przenikają – mobilna strefa dzienna łączy 
w sobie przestronny salon z gabinetem, 

odgrodzone szklaną ruchomą ścianą umożliwiającą 
bycie razem, a jednocześnie osobno.
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W salonie i jadalni główną rolę odgrywają szarości i beże, które jeszcze bardziej ocieplono 
drewnem. Okazałe zasłony i inne „ciepłe” tekstylia, takie jak dywan czy poduszki roz-
łożone na okazałym narożniku, sprawiają, że wnętrze otula elegancją i przytulnością. 

Kuchnia z kolei została utrzymana w surowej i bardzo nowoczesnej estetyce. Białe, mi-
nimalistyczne meble kuchenne optycznie powiększają wnętrze, a oszczędne w formie 
oświetlenie wpuszczane doświetla każdy jego zakamarek, a tym samym nie zakłóca 
panującej tu prostoty. Zastosowane gdzieniegdzie drewno, np. w postaci blatu czy 
niektórych frontów szafek, nieco ociepla aranżację. 
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W domu znajdują się dwie łazienki. W jednej 
na pierwszy plan wysuwają się cementowe 
płytki w stylu patchwork. Mocny wzór zastoso-
wano zarówno na ścianach, jak i na podłodze, 
dlatego reszta wyposażenia pozostała stono-
wana. Druga łazienka jest urządzona w stylu spa. 
Wolnostojąca wanna, drewnopodobne płytki 
i świeczki – relaks jest bardzo ważny!

 Główna sypialnia również 
otula ciepłem, a zarazem elegancją. 
Taki efekt uzyskano dzięki wykorzystaniu 
wykładziny, tapicerowanej ściany nad 
łóżkiem, a także miękkim tekstyliom. 
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Główna sypialnia również otula ciepłem, a zarazem 
elegancją. Taki efekt uzyskano dzięki wykorzysta-
niu wykładziny, tapicerowanej ściany nad łóżkiem, 
a także miękkim tekstyliom. W oknie pojawia się 
stylowa roleta rzymska, która nie tylko estetyzuje 
wnętrze, ale też osłania przed promieniami słońca 
i ciekawskimi spojrzeniami sąsiadów.

W projekcie nie zabrakło również budujących wspo-
mnianą przytulność detali, by wymienić choćby 
ażurową balustradę czy witrynę eksponującą ko-
lekcję ceramiki, która przełamuje nowoczesny styl 
i nadaje wnętrzu domowy charakter. ⚫
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