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Gospodarze kochają podróże, dlatego w wystroju ich domu wyraźne są
nawiązania do bliższych i dalszych zakątków świata. O ich wyprawach
mówią rozstawione po całym domu pamiątki, egzotyczne gatunki
drewna, a nawet kolorystyka błękitnej jak ocean sypialni.

DOM
• W Wyględach pod Warszawą
• 1xxx m kw.: 5 pokoi,

2 łazienki, toaleta
• Domownicy:

2 osoby dorosłe, 2 dzieci

STYLIZACJA I TEKST: Marta Kwiecień-Dąbska ZDJĘCIA: Łukasz Zandecki
PROJEKT WNĘTRZA: Gosia Gosiewska/Studio Zero

Egzotyka
na co dzień

ŚCIANA CIEKAWIE
ZAARANŻOWANA.
Okno przesłonięte ekranem,
na którym gospodarze
ogladają filmy z projektora,
to w rzeczywistości
wbudowany w ścianę regał
na książki i płyty. Dwanaście
frontów z mlecznego szkła
ujęto w ramę z drewna
............... Tym samym mate-
riałem obramowano pale-
nisko kominka obudowa-
nego płytami
wielobarwnego łupka.
Na podłodze – orzech
amerykański.
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Wnętrze miało być jasne, pełne naturalnych materiałów,
przede wszystkim drewna. I tak właśnie się stało. Drewno
jest tu właściwie wszechobecne – z jego najróżniejszych
gatunków, krajowych i egzotycznych, są podłogi, schody
oraz meble nawiązujące do stylu kolonialnego (chociaż-
by widoczny na zdjęciu obok taboret-gondolka, wykona-
ny ręcznie z pięknego palisandru indyjskiego). Szczególnie
jestem zadowolona ze schodów wiszących, zrobionych
na zamówienie. Stopnie, oczywiście z drewna (jakiego???),
ze względu na bezpieczeństwo dzieci zostały zabezpie-
czone szklanymi taflami. Dzięki przezroczystemu szkłu
cała konstrukcja nabrała lekkości i nie przytłacza salonu
zbyt ciężką bryłą.

ZDANIEM PROJEKTANTKI
Gosi Gosiewskej/Studio Zero

JADALNIĘ URZĄDZONO W WYKUSZU z widokiem
na ogród. Stół i krzesła są zrobione z drewna koa, rosnącego
wyłącznie na Hawajach. Również tutaj ścianę wyłożono
łupkiem. Uwagę zwraca „obejmująca” ją z trzech stron
półka z drewna merbau, przeznaczona na afrykańskie
„trofea”. Szczególnie efektownie wygląda wieczorem,
gdy podświetlają ją halogeny.

FRONTY SZAFEK KUCHENNYCH
miały być jasne, tak by nie przytło-
czyły małego wnętrza. Wybrano
meble fornirowane bielonym
dębem. Podobny efekt dają
częściowo przeszklone fronty
szafek wiszących. Ścianę nad gra-
nitowym blatem wyłożono
płytkami ceramicznymi. Wkom-
ponowany w nie pas mozaiki
nawiązuje do paska na rolecie.

LEKKA PÓŁKA zamontowana
nad grzejnikiem [panelowy czy
osłonięty???] to miejsce w sam
raz na przewodniki i pamiątki.
Na ścianie obraz „Trębacz”
Andrzeja Newelskiego.

W PRZEDPOKOJU zestawiono
elementy kolonialne (krzesło,
skrzynia) z glamour (srebrna
rama, poduszka i figurka).
Wszystkie ubrania mieszczą się
w szafie – widać ją w lustrze.

xx m2
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Podłoga z bielonego dębu idealnie
pasuje do utrzymanych w jasnych
barwach sypialni – zarówno rodziców,
jak i córki (na poprzedniej stronie).

INNE TAPETY
DO TEGO
WNĘTRZA

Xxxxxwa Hermitage
tapetuj.pl 52,99 zł/rolka

Xxxxylowa Hermitage
tapetuj.pl 52,99 zł/rolka

POKÓJ DZIECIĘCY na pod-
daszu, królestwo ??-letniej
?????????, jest bardzo jasny.
Większość ścian, podłoga
i meble (wśród nich szafa
udająca domek plażowy)
mają odcień złamanej bieli.

POD OKNAMI POŁACIOWYMI zainstalowano wannę,
a w rogu podwieszony sedes; skośny dach nie prze-
szkadza w wygodnym korzystaniu z tych urządzeń.
Szeroka półka za nimi kryje wszelkie instalacje. Wnętrze
zdobią ceramiczne anioły – rzeźby Anny Płonki.

ŁAZIENKĘ OCIEPLA odporne na wilgoć drewno tekowe,
które położono na podłodze. Tym gatunkiem są też
fornirowane meble, zaprojektowane specjalnie do tego
wnętrza. Szklane drzwi za ścianą z lustrem zamykają
kabinę prysznicową. W głębi widać sypialnię.

TAPETA z roślinnym
wzorem do jeden
z barwniejszych
elementów w tym
pokoju. Jednak naj-
mocniejszymi akcen-
tami kolorystycznymi
są bez wątpienia
zabawki.

W GABINECIE PANI
MARTY spotkały się
gatunki drewna z róż-
nych zakątków świata.
Podłoga jest z orze-
cha amerykańskiego,
regał z palisandru,
a belki stropowe (tak
jak na całym poddaszu)
– z bielonego dębu.

Więcej
w wydaniu
cyfrowym
Pobierz

na tablet

SYPIALNIA tonie w błękitach. To nie
przypadek – gospodarze są pasjona-
tami nurkowania, stąd nawiązanie
do wody (w wersji rozbielonej, by nie
przytłoczyły wnętrza). W łóżeczku,
blisko rodziców, śpi najmłodzy
domownik – ..........


