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Nieco rozkojarzony wracałem do biura. Był to czas przesilenia wiosennego. Cały 
otaczający mnie świat zmieniał się szybko i nie miał zamiaru przestać. Z jednej 
strony, stawiając krok za krokiem, spod stóp uciekały przerażone szare kamienie, 
topione w kałużach powstających z brudnych wysepek pozostającego jeszcze 
na gruncie śniegu, z drugiej strony, między błotem i kałużami wybuchała bujna 
do nieprzytomności ostra zieleń młodej trawy. Podniosłem głowę do góry i przez 
chwilę, patrząc w niebo, snułem się powoli.
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Subtelne wnętrze 
podwarszawskiego domu

T
aki spacer miał właściwości terapeutyczne. Gasił pożar myśli, koił nerwy, 
a budząca się do życia natura wprawiała w dobry nastrój. „Melanż kolory-
styczny” – pomyślałem. Dużo tu szarości i kolorów ziemi. Ochry mieszają 
się z ciemnymi brązami. Soczysta zieleń, skontrastowana z brudną sza-
rością topniejącego śniegu, kole w oczy. Przyszło mi do głowy, że takie 

zestawienia barw mogą bardzo dobrze zaistnieć we wnętrzach. Szczególnie w tych, 
w których chcielibyśmy się zrelaksować. W takich przestrzeniach nie powinno 
pojawiać się zbyt dużo kontrastów, ale też nie można zrezygnować z istotnych 
akcentów kolorystycznych, aby projekt nie stał się nudny. 

Po powrocie do pracowni miałem wiele ciekawych pomysłów, które chciałem 
wykorzystać przy następnych okazjach. Właśnie rozpoczęliśmy prace nad nowym 
projektem wnętrz domu. Ani nasi inwestorzy, ani ja, ani reszta zespołu nie wiedzie-
liśmy jaki będzie efekt końcowy naszych wspólnych działań. 

Mieliśmy bardzo dobry materiał wyjściowy – duży dom, należący do młodego mał-
żeństwa z dwójką dzieci, gdzie do zaprojektowania było prawie wszystko – oraz 
zespół gotowy podjąć każde wyzwanie. Efektem naszych wiosennych projektów 
stały się prezentowane fotografie z sesji zdjęciowej.

Wchodząc do przedpokoju, od razu w oczy rzuca się powierzchnia pokryta deko-
racyjną płytką podłogową, odbijająca się w lustrzanych frontach szafy. Takie 
rozwiązanie powiększa optycznie pomieszczenie. To dobrze znany wszystkim 
i często używany zabieg plastyczny. 
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Za następnymi drzwiami ukazuje się duża, otwarta przestrzeń 
salonu z centralnie umieszczoną kanapą. Kuchnia od strefy 
jadalni i pozostałej części salonu została oddzielona ścianką, 
w której zmyślnie zorganizowaliśmy miejsce z podświetlaną 
witrynką na szkło, dostępną od strony stołu, oraz wysoką 
zabudową z piekarnikiem i lodówką. Wszystkie fronty pokryli-
śmy jednolitym materiałem wykończeniowym. Fornir dębowy 
wybarwiany na kolor czekoladowy stał się ważnym akcentem 
w prostej, funkcjonalnej kuchni. 

Dla naszych klientów ważne było, aby mieć oddzielny, niezależny 
od jadalni stół śniadaniowy. Podczas porannych posiłków 
z dwójką dzieci umiejscowienie go blisko kuchennego blatu robo-
czego stało się pomysłem trafionym w dziesiątkę. Podświetlenie 
kwarcogranitowego blatu kuchni przez pasy LED-owe, ukryte 
w spodniej części szafek podwieszanych przy suficie, to rozwią-
zanie, które często stosujemy w naszych projektach, ponieważ 
światło wypływające spod wiszącego mebla równomiernie 
podświetla każdą część płaszczyzny blatu. 

Nigdy w dobrze zaprojektowanych kuchniach nie można zapo-
mnieć o szufladach. Jeżeli istnieją możliwości finansowe, to 
należy inwestować w to rozwiązanie. Duże szuflady, jak te 
prezentowane na zdjęciach kuchni, porządkują przestrzeń. Po 
wysunięciu mamy dostęp do całości zgromadzonych w szufla-
dzie przedmiotów. 

Dominujący w kuchni kolor czekoladowy powtarza się także 
w części wypoczynkowej. Pomieszczenia zostały połączone 
w ten sposób jeszcze na etapie koncepcyjnym. Duży kwadrat na 
posadzce, ułożony z dobrej jakości desek podłogowych, organi-
zuje przestrzeń salonu. Wyznacza miejsce na narożnik z funkcją 

spania oraz wygodną dwuosobową sofę, stojącą przy obłożonym naturalnym 
kamieniem słupie konstrukcyjnym. Aby podkreślić przyjemny klimat wnętrza, prócz 
stonowanej kolorystyki z mocnymi akcentami wybranych barw, zastosowaliśmy 
oświetlenie kinkietowe oraz wykonany z tkaniny plafon, ulokowany w central-
nej części salonu, który stanowi bardzo ciekawy element wystroju. Nad stołem 
pojawiła się lampa z tej samej kolekcji co kinkiety. Często stosujemy podobne roz-
wiązanie, kierując się spójnością projektowanego wnętrza, w którym korzystamy 
z jednej kolekcji oświetlenia, zarówno jeśli chodzi o kinkiety, jak i lampy wiszące. 
Nie jest to regułą, ale takie działanie ma sens, w przypadku kiedy wprowadzamy 
dużą liczbę punktów świetlnych. 

W tym projekcie ważnym elementem całej koncepcji stały się schody na piętro. 
Konstrukcję  obłożyliśmy stopnicami i podstopnicami wykonanymi z dębu. 
Podświetlone w ciekawy sposób małymi punktami świetlnymi, z barierką w formie 
prostego profilu zamkniętego, wykonanego ze stali szlachetnej, oraz wypełnione 
szkłem bezpiecznym, prowadzą bezpośrednio na piętro, gdzie odcień ciepłego 
dębu świetnie komponuje się z delikatnym, seledynowym kolorem sufitu.

Na parterze, na końcu biegnącego wzdłuż opisanych schodów korytarza, znajduje się 
łazienka dla gości oraz gabinet. Wystrój pomieszczenia do pracy jest subtelny, jasny, 

W łaz ience d la 
gośc i  zas toso-

wano lustrzaną mozaikę 
oraz umywalkę o ciekawej 
formie, w kolorze jasnej 
zieleni. Umieszczona na 
ścianie fototapeta, tuż przy 
kabinie prysznicowej sta-
nowi bezpośrednią aluzję 
do trawy, która w okresie 
przedwiośnia uporczywie 
walczy z otaczającym ją, 
topniejącym śniegiem.
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