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Katarzyna i Karol szukali domu, który mogliby urządzić
od podstaw, kierując się własnym gustem i spełniając
swoje oczekiwania. Obydwoje byli zgodni co do tego,
że kuchnia ma być duża i w osobnym pomieszczeniu
oraz że potrzebują miejsca na spotkania z przyjaciółmi.
Projektantkom udało się zrealizować te życzenia.

STYLIZACJA I TEKST: Marta Kwiecień-Dąbska ZDJĘCIA: Łukasz Zandecki
PROJEKT: Eliza Domurat Banaś i Joanna Łopusińska/RedNet Dom

WIĘCEJ
WNĘTRZ

znajdziesz na stronie

czterykaty.pl
w zakładce

GALERIA
MIESZKAŃ

DUŻO MIEJSCA
do przechowywania
zapewniają nie tylko
liczne szafki, ale także
spora spiżarnia miesz-
cząca się za szerokimi
drzwiami (również wy-
kończonymi orze-
chowym fornirem).

PREZENTACJE � dom
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DOM
• W Konstancinie
• 180m kw.: x pokoje,
x łazienka, toaleta
• Domownicy:
2 osoby dorosłe

Spełnione
życzenia

W PRZESTRONNEJ KUCHNI,
takiej o jakiej marzyli właś-
ciciele, można przy barku
wygodnie jadać posiłki, a także
urzadzić szwedzki bufet na
spotkanie z przyjaciółmi.
Szafki są fornirowane orze-
chem. Blat roboczy, parapet
i barek zrobiono z jasnego
marmuru (wykończono nim
też ścianę nad płytą grzejną
i barkiem). Strefę pracy
oświetlają halogeny zainstalo-
wane w częściowo podwie-
szanym suficie, kącik śniada-
niowy – dekoracyjna lampa
z kryształowymi kloszami.



PŁASKI TELEWIZOR
wstawiono we wnękę
w czarnym panelu
podświetlanym LED-ami .
Osłania on dostępne
z obu boków półeczki na
płyty CD i DVD. Całość
wygląda jak dodatkowy
kominek (ten prawdziwy
został obudowany
cętkowanym granitem).

POD SCHODAMI
urządzono namiastkę
oranżerii – w wydzielo-
nym szklanymi taflami
zakątku stoją kwitnące
kwiaty doniczkowe.

INNE PODŁOGI
DO TEGO WNĘTRZA

Xxx Ivory,
poliester,
160 x 230 cm
Komfort
999 zł

Ourson Ivory,
poliester,
160 x 230 cm
Komfort
999 zł

Ourson Ivory,
poliester,
160 x 230 cm
Komfort
999 zł
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ŚCIANA W KĄCIE JADALNYM
wygląda jak wyłożona cegłą,

ale tak naprawdę jest wykończona
imitującymi ją płytkami. Wieczo-

rem efektownie oświetlają ją
sufitowe halogeny Uwagę zwraca

wisząca nad stołem lampa
z małymi kloszami o dwóch

barwach, idealnie dobranych
do kolorystyki wnętrza.

PROSTY STÓŁ z drewna ?????????
kontrastuje z czarnymi krzesłami
o designerskich formach. Słynne

plastikowe pantony (projektu
Vernera Pantona) dobrze się czują

obok tradycyjnych krzeseł
z pikowanymi siedziskami i

oparciami, które nawiązują do
miękkich sof w salonie. Wnękowe

szafki ze szklanymi frontami pełnią
funkcję kredensu.

Projektując wnętrze, zawsze zwracamy uwagę
na jego kontekst – zarówno na cały budynek,
jak i na otoczenie. Architektura podwarszaw-
skiego osiedla, w którym został zbudowany
prezentowany dom, jest utrzymana w stylistyce
modernizmu, wykorzystującej naturalne mate-
riały, przede wszystkim kamień oraz drewno.
I właśnie one pojawiają się we wszystkich
pomieszczeniach; w wielu miejscach zastoso-
wałyśmy również szkło, a w salonie – cegłę
(a właściwie imitujące ją płytki ceramiczne).
Dom jest przestronny, a zarazem bardzo przy-
tulny. Obie kondygnacje są przepełnione natu-
ralnym światłem – to dzięki dużym oknom
w salonie i sypialni, sięgającym od podłogi aż
do sufitu. Okna w salonie wychodzą na ogród
otaczający dom ; w pogodne letnie dni odnosi
się nieodpoarte wrażenie, że granica pomiędzy
domem a światem zewnętrznym zupełnie się
zaciera, a zieleń niemal wchodzi do środka.
Nic więc dziwnego, że właściciele czują się
w domu jak na wczasach...

ZDANIEM PROJEKTANTEK
Elizy Domurat Banaś
i Joanny Łopusińskiej/RedNet Dom



KABINA TYPU WALK-IN to bardzo
wygodne, a przy tym efektowne
rozwiązanie. Wydziela ją tylko jedna
szklana ścianka, a woda spływa
bezpośrednio do odpływu w podłodze.

DREWNIANA PODŁOGA
w łazience? To tylko złudzenie.

W rzeczywistości to gres,
który tylko naśladuje drewno.
Imituje je również ceramiczna

mozaika na ściance
z podwieszonym sedesem

i bidetem. Prawdziwym
drewnem (orzechem) są
natomiast wykończone

wszystkie szafki. Obudowana
rura przy sedesie służy jako

miejsce na papier toaletowy.

180m2

PIĘTRO

PARTER

PREZENTACJE � mieszkanie
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STONOWANY
WYSTRÓJ sypialni
gospodarzy ożywia-
ją mocne pomarań-
czowe i błękitne
akcenty (m.in. po-
duszki, roleta rzym-
ska, klosze lampek).
Na podłodze, tak
jak na parterze,
orzech amerykański.

MINICZYTELNIA
W SYPIALNI, a w niej
wygodny szezlong,
lampa podłogowa
i obraz Jacka Lipow-
czana ,,Dante’s way
to inferno”.

ZAGADKOWE FIGURKI
zdobiące pokój to
„Postacie teatralne”
– dzieła Anny Płonki.

Salon
z jadalnią

Przedsionek

Kuchnia

Sypialnia

Łazienka

Łazienka

GabinetPokój
gościnny

Schody

Garderoba
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