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decyzje

tekst doMInIKA oLSZYnA  stylizacja MArTA 
KwIEcIEń-dąbSKA  zdjęcia łuKASZ ZAndEcKI  
projekt AnnA nowAK, AnnA nIEMcEwIcZ

Joanna i Mateusz cenią 
komfort i porządek.  
Urządzając mieszkanie, 
byli zgodni: chcieli dużo 
bieli połączonej z czernią 
oraz funkcjonalnych 
i eleganckich rozwiązań. 
Oboje marzyli także  
o odrobinie luksusu.  
W amerykańskim stylu!

Wspólne

plan mieszkania   84 m²

kuchnia

salon

sypialnia
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gabinet
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cZArnY I bIAłY
to ulubione kolory joanny i mateusza, dlatego 

zdecydowali, że będą dominowały we wnętrzach. 
Grafitowa, prawie czarna ściana sprawia,  

że pomieszczenie zyskało głębię. Wybierając podłogę, 
właściciele zwracali uwagę przede wszystkim na to,  

by nie była zbyt ciemna. nie chcieli,  
żeby pomieszcznia straciły lekkość. 
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wYjąTKowY dETAL
nad salonem czuwa lampa caboche zaprojektowana przez patrycję 
Urquiolę dla firmy Foscarini. Właściciele opowiadadają, że uroda 
żyrandola uwiodła nie tylko ich. Widać ją w oknach wielu sąsiadów. 
GdZIE KuPIĆ: 
obraz Henryka laskowskiego – sd Galeria; misa ze śliwkami na stole, 
alessi – salon deco

nA KAnAPIE 
joanna chciała, aby 
mieszkanie było nie tylko 
ładne, ale także praktyczne.  
planowała kupić do salonu 
białą kanapę, ale kobiecy 
zmysł podpowiał,  
że przy małym dziecku  
takie rozwiązanie nie  
jest zbyt rozsądne  
i wybrała... ecru. 

M ateusz, jeszcze zanim poznał Joannę, 
zainwestował w dom na obrzeżach 
Warszawy. Szybko pożałował tej 
decyzji – tracił czas tkwiąc w korkach 
podczas dojazdów do pracy,  

a wieczorem brakował mu miejskich atrakcji. Ale dopiero, 
gdy spotkał przyszłą żonę, wspólnie zmotywowali się do 
zmiany miejsca zamieszkania. Szukali dobrej lokalizacji,  
z przyjazną infrastrukturą i bliskości zieleni. Powiśle 
wydawało się idealne. Tu znaleźli mieszkanie na nowowybu-
dowanym osiedlu. Miało wiele zalet: funkcjonalny rozkład, 
wymarzony metraż, dwa balkony. Jeden z widokiem  
na Most Paniatowskiego, a drugi na ciche i bardzo  
spokojne patio z fontaną, które szczególnie urzekł Joannę.  
To było miejsce stworzone do chwil relaksu z herbatą  
i dobrą książką. Mateusz uprawia jogging, więc dla niego 
ogromnym plusem była ścieżka biegowa wzdłuż Wisły. 

Urządzanie wnętrza uzgadniali wspólnie. Mieszkanie 
miało być nowoczesne, w eleganckim stylu. Zależało im  
na przestrzeni pełnej światła, przyjaznej i bezpiecznej  
dla synka Jakuba. Postanowili także zrealizować swoje 
marzenie o dużej, wygodnej łazience w sypialni. Joanna 
śmieje się, że zapragnęli luksusu jak z amerykańskiego 
filmu. Byli tak zdeterminowani, że poświęcili na nią  
jedno pomieszczenie. Dzisiaj nie żałują swojej decyzji,  
a swój prywatny pokój kąpielowy wprost uwielbiają.  

joAnnA I MATEuSZ

modelka oraz dziennikarz. lubią podróże, 

sport, dobrą kuchnię. cenią rodzinne chwile 

z 5-letnim synem jakubem. 

zdjecIe 
PORTReT
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PODŁOGA  
DO WNĘTRZA

dxxxxx.

1. xxx zł/m2, bxxx.pl 

2. xxx zł/m2, txxxxl

tat3a011,  

bosch

Hd 2626, 

Philips

at 2579,  

Severin 

PrAkTycZne 
ToSTery

100 zł

12
0 z

ł

łAd I wYGodA 
W domu joanny i matusza 
gotuje się codziennie,  
dlatego kuchnia została 
zaaranżowana bardzo 
starannie. zabudowę 
kuchenną wykonała  
na zamówienie firma 
stolamar. szafki  
są zaplanowe zgodnie  
z potrzebami właścicieli  
i mieszczą kuchenne 
sprzęty i naczynia.  
Łatwo tu utrzymać ład,  
co jest szczególnie istotne 
przy kuchni połączonej  
z salonem.

LAborATorIuM SMAKu
nowoczesny charakter kuchni podkreślają wyróżniające 

się na białym i czarnym tle stalowe prostokąty okapu, 
płyty, piekarnika i zlewozmywaka. reszta sprzętów jest 

schowana w zabudowie. nad blatem roboczym 
zamontowana została czarna szyba z hartowanego 

szkła, którą łatwo utrzymać w czystości. 

 
Połączenie koloru czarnego 

z białym – ponaczasowe 
rozwiąznie dla osób  
ceniących elegację.

140 zł
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otWarta Garderoba 
Zaprojektowana na wzór luksusowych salonów 
z odzieżą jest kombinacją otwartych półek i 

wieszaków oraz tradycyjnych szaf i szuflad. Jak ją

1określenie potrzeb. liczba półek, szuflad, 

wieszaków zależy od stylu życia i upodobań 

właściciela. ktoś, kto ma dużo garniturów, a mało ubrań 

sportowych, będzie potrzebował więcej wieszaków. na 

jednym metrze drążka zmieści się trzydzieści kilka wieszaków 

z cienkimi ubraniami lub kilkanaście z kurtkami, płaszczami. 

można zamocować dwa ad  

(na koszule, żakiety) powinien znaleźć się 110 cm  

nad dolnym. część otwartą warto poświęcić na rzeczy 

codzienne, co ułatwi poranne ubieranie. zamkniętą  

na ubrania i buty sezonowe lub rzadziej zakładane 

(pamiętajmy o otworach wentylacyjnych!). 

2 Styl. Wymaga konsekwentnego nawiązania  

do wystroju sypialni – przecież garderoba  

jest jej częścią – najlepiej zachować ten sam  

kolor ścian i zabudowy. 

Nasze      porady

Modne wyposażenie  
i dodatki do sypialni 

str. x64x

Przytulnie...

dobrZE dobrAnE
Łóżko z skórzanym zagłówkiem dobrze komponuje się  
z kolorem ściany. przeciwległą zajmuje zabudowa z płyty  
mdF na wysoki połysk. kolorystyka pomieszczenia spójnie  
nawiązuje do reszty mieszkania. 

GdZIE KuPIĆ:  
Łóżko – boconcept; lampki nocne przy łóżku, poduszka 
czerwona, pojemniki, taca śniadaniowa – bbHome 

usunac 
dywan

SYPIALnIA 
jest oddzielona od reszty 
mieszkania szklanymi,  
przesuwnymi, drzwiami.  
W mieszkaniu nie ma garderoby, 
są za to bardzo pojemne szafy 
wykonane na zamówienie.  
przewidziano w nich wnękę  
na telewizor. Łazienkę  
od sypialni dzielą szklane drzwi  
i ścianka. ale w każdej chwili 
można zaciagnąć zapewniające 
intymność zasłony.
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łAZIEnKA
na podłodze i ścianach 
leży biały marmur. meble 
– podobnie jak do innych 
pomieszczeń – zostały 
wykonane przez stolarza  
z płyty mdF.  
GdZIE KuPIĆ: 
ręczniki, dozowniki, 
mydelniczka, pojemnik  
na szczoteczki, szczotka 
Wc, aquanova – Galeria 
dekoracja

SPrYTnY TrIcK
Łazienka nie jest duża, ale zamontowane  

od sufitu do podłogi lustro powiększyło  
optycznie przestzeń. 

Pod ręKą
czarna ściana za Wc to fronty szafek 
wykonane z płyty mdF na wysoki 
połysk. tworzą idealną, gładką 
powierzchnię, bo są bezuchwytowe i 
zamykane na klick.  
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