TAK MIESZKAMY

Mały dom
przy uliczce

tekst karolina klepacka stylizacja kaja kowacz
zdjęcia kalbar projekt katarzyna rohde

Parterowy domek
pod Warszawą jest
siedzibą przejściową
– w przyszłości zastąpi
go większy dom.
Tymczasem Sławek
postanowił niedużym
kosztem zyskać
na 55 m2 maksimum
funkcjonalności
i wygody. Wprowadził
też kilka efektów
specjalnych i zaznaczył
swoje zainteresowania.

prosto i wyraźnie

– Wchodząc do domu, nie sposób przeoczyć kuchni, dlatego
zadbałam o detale, takie jak farba tablicowa, dekoracyjne krzesła
czy lampy nad stołem dopasowane do okapu – mówi projektantka
Katarzyna Rohde. Dla ocieplenia chłodnej kolorystyki fronty
dolnych szafek zostały pokryte fornirem dębowym.
gdzie kupić:
Zabudowa kuchenna na zamówienie – Global Kruś Meble;
stół – IKEA; krzesła Noodle – Customform; lampy wiszące
i sufitowe – Aquaform; gres Kaleido Cenere – Saime;
zegar NeXtime – Fabryka Form; dodatki – Duka, Red Onion
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TAK MIESZKAMY
Portret we wnętrzu

Drzwi

Projektantka zaplanowała na ściany
czarno-białe fotosy, ale gospodanie
zdążyli ich kupić przed sesją.
Fotograf Michał Przeździk-Buczkowski
zaproponował zrobienie i powieszenie
portr– Problemale matowej, żeby nie
odbijała światła, bo portret wisi przy
oknie i w pobliżu telewizora – dodaje.
gdzie kupić:
Rolety, zasłony – na zamówienie

Wybieramy najlepsze
do każdego wnętrza

str.

S

ławek zamierza wybudować w przyszłości
dom na rodzinnej działce w Jabłonnie.
Do tego czasu za mieszkanie służyć mu będzie
stojący tam niewielki domek po dziadkach,
który został wyremontowany gruntownie,
ale niedużym nakładem środków. Nowemu właścicielowi
zależało, by wnętrze było wyjątkowe, dlatego zrezygnował
z samodzielnego urządzania i przekazał pałeczkę
projektantce wnętrz. Po przekroczeniu progu niepozornego
z zewnątrz budynku znajdujemy się od razu w niecodziennie
zaaranżowanej kuchni. „Zaparkowany” przy wejściu stary
model Fiata 500 to fragment wielkoformatowej fototapety,
nawiązującej do motoryzacyjnych zainteresowań właściciela
oraz do tematu uliczki, powtarzającego się we wnętrzu.
Sławek zawdzięcza ten efekt Katarzynie Rohde z pracowni
Home & Style, która starannie dobrała fototapety, uzupełniając je należącymi do Sławka, miłośnika teatru, plakatami
zapraszającymi na widowiska taneczne i spektakle.
Nieprzypadkowo na podłodze pojawił się imitujący beton
gres – miał się kojarzyć z chodnikiem. Połączenie szarości
z nasyconą czerwienią – ulubione kolory właściciela
– widzimy także w salonie, zaaranżowanym starannie

Sławek

Pracuje w firmie telekomunikacyjnej, wcześniej związany
był z branżą motoryzacyjną. Czas wolny wypełnia mu
sport: bieganie na średnich i długich dystansach, ostatnio
także tenis. Lubi książki, kino, teatr. Jego zainteresowania
są widoczne we wnętrzu jego domku w Jabłonnie.

i komfortowo. Kanapa ma regulowane zagłówki, by można
było się na niej swobodnie ułożyć, słuchać muzyki, oglądać
filmy. Jest też specjalne miejsce do lektury książek, które
wypełniają wykonany na zamówienie regał.
Wchodząc do łazienki, można się poczuć jak za kółkiem
luksusowego kabrioletu: odbijająca się w olbrzymim lustrze
fotografia uruchamia wyobraźnię. Po tak wielu doznaniach
wizualnych odpoczywa się w sypialni. Panują w niej ciepłe,
spokojne beże i miękkie tkaniny.

Plan mieszkania

55 m²

PODŁOGA
DO WNĘTRZA
łazienka

Gres imitujący beton to dobra
podstawa dla aranżacji o męskim
charakterze.

kuchnia

Ciemny blat dodaje strefie roboczej klasy. Zlew i płyta indukcyjna
w podobnym odcieniu tworzą wrażenie całości. Towarzyszy im
zastosowana na fragmencie ściany farba tablicowa.
gdzie kupić:
Zlewozmywak – Schock; bateria Neptune – Franke;
blender – Philips; taca, deska – Red Onion

przedsionek

czarno na czarnym

98

sypialnia

1. Gres Silet Stone, Opoczno,

salon

45x45 cm, 41,54 zł/m2,
ceramika24h.pl
2. Terakota Plaque Grafito Sanchis,
45x45 cm, 84,95 zł/m2,
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strefa kultury

Pasje właściciela domu
widać na ścianach salonu
i korytarza, gdzie wiszą
m.in. plakaty z filmu o Pinie
Bausch i przedstawień jej
teatru. Na potrzeby zbioru
książek i płyt Katarzyna
zaprojektowała dla Sławka
specjalnie dopasowany
regał. Fotel to model
inspirowany słynnym
fotelem Barcelona, zaprojektowanym w 1929 roku
przez Miesa van der Rohe
na Wystawę Światową
w Barcelonie.
gdzie kupić:
Stolik, lampa, fotel
– Customform; poduszka,
narzuta – Home & You;
dywan – IKEA
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chowanie

Nieduże wnętrza szczególnie
potrzebują przemyślanego sposobu
przechowywania. Sławek docenia
sporą szafę w korytarzu – dzięki wielu
półkom i szufladom każda rzecz
ma swoje miejsce i łatwo zachować
ład w mieszkaniu.

Triki optyczne

Regał umieszczono na tle grafitowym, a za kanapą zastosowano tynk dekoracyjny
imitujący beton (Fox Dekorator). Malując dwie przeciwległe ściany odcieniami szarości,
projektantka „poprawiła” proporcje wnętrza: z kwadratowego zmieniło się na prostokątne, ponieważ ciemniejsze płaszczyzny wydają się bliższe, a białe – dalsze. Stolik
też oszukuje wzrok – wydaje się zajmować mniej przestrzeni, bo jest transparentny.

Katarzyna Rohde

projektantka wnętrz
HOME & STYLE
homeandstyle.pl
tel.: 501 44 22 55

Urządzając wnętrza, często nie zdajemy sobie sprawy, jak
ważne są detale. Nawet te drobiazgi, na które nie zwracamy
uwagi, mają ostatecznie duży wpływ na odbiór przestrzeni.
Dlatego właśnie tak często potrzebna jest pomoc architekta,
który zadba, by poszczególne elementy wyposażenia
korespondowały ze sobą, a efekt był spójny i harmonijny.
W mieszkaniu Sławka starałam się zachować konsekwencję,
pilnując doboru odpowiednich odcieni stosowanych materiałów. Dębowy fornir łączy meble kuchenne z salonowym
regałem, a jasnoszare fronty kuchenne nawiązują do szafki
łazienkowej. Kolory ścian w salonie korespondują z odcieniami szarości na fototapecie przy wejściu i płytkami.
Pilnowałam też harmonijnego rozkładu akcentów czerwieni
– przy takim „mocnym” dodatku łatwo przesadzić.
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REKLAMA

Uwaga na szczegóły!

TAK MIESZKAMY

TAK MIESZKAMY

najwyższy bieg

Jedną trzecią powierzchni malutkiej łazienki
zajmuje przeszklony prysznic, jest bardzo
wygodny i przestronny. Oprócz niego
zmieściła się tu tylko umywalka na niedużej
szafce oraz WC. Mimo to Sławek nie
odczuwa braku przestrzeni. Może to zasługa
ogromnego lustra i odbijającej się w nim
fototapety?
gdzie kupić:
Gres i mozaika IT – Delconca; ceramika
sanitarna Vero – Duravit; bateria umywalkowa
i kolumna prysznicowa Esprit – Kludi;
grzejnik – Terma Technologie; fototapeta
– www.aga.net.pl

dozowniki
do mydła
,90

69

zł

zł

Penguin,
poj. 355 ml,
wys. 19 cm,
decomania.pl

Lunar marki
Authentics,
wys. 14 cm,
galerialimonka.pl

Birdie marki
Umbra, spieniający,
wys. 15 cm,
valdoro.pl

90

zł

Zdjęcie: serwisy prasowe
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gama senna

– Jedynym pomieszczeniem
oderwanym kolorystycznie
od reszty domu jest sypialnia.
Tutaj postawiliśmy na spokojne
barwy i miękkie tkaniny. Nawet
kolor ściany ma nazwę „wełniany
beż”– mówi Katarzyna Rohde.
Sypialnia jest mała, stąd pomysł,
by miejsce stolików nocnych
zajęły lampki podłogowe.
– Nie mogło zabraknąć klimatycznego oświetlenia ściany,
które daje przyjemny nastrój
i wydobywa dekoracyjną tapetę
– dodaje projektantka.

Nasze
porady

sypialnia
tylko do spania

Malutka sypialnia wydaje ci się wadą mieszkania?
Zmień ją w atut.

1

Spanie i nic więcej. Ta najważniejsza z zasad
dotyczących urządzania sypialni oraz higieny snu
jest niestety często pomijana. Paradoksalnie właśnie

z powodu małego metrażu mieszkania próbujemy zmieścić
w sypialni to, czego nie udało się wstawić nigdzie indziej.
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Najczęściej są to duża szafa oraz biurko. Tym samym
zamieniamy miejsce snu w garderobę i pracownię.

2
3

Ład i cisza. Dodatkowe funkcje oznaczają bałagan: szafa
to stosy ubrań do ułożenia, a biurko – papiery, szum komputera i migające diody. To psuje atmosferę snu. Sypialnia

jednofunkcyjna jest natomiast zawsze przygotowana do spania.
Relaks. W pomieszczeniu umeblowanym tylko łóżkiem
i komódką łatwo zbudować nastrój skromnymi środkami.
Wystarczą przyjazne oświetlenie, miękkie tkaniny i świeże

powietrze, by z przyjemnością kłaść się do łóżka.

