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Kasia i Mirek żyją w szybkim tempie. Nieustannie
zabiegani, szukają w swoim mieszkaniu wyciszenia
oraz odpoczynku po stresującym dniu. Sprzyjającą
temu atmosferę pomogła stworzyć spokojna
kolorystyka, meble o minimalistycznych formach,
a także zastosowane z umiarem dodatki.

STYLIZACJA I TEKST: Marta Kwiecień-Dąbska ZDJĘCIA: Łukasz Zandecki
PROJEKT WNĘTRZA: Eliza Domurat-Banaś, Justyna Celitan-Chwałko/RedNet Dom

Oaza
spokojuSTREFA DZIENNA,

powstała po otwarciu
kuchni i przedpokoju
na pokój dzienny, jest prze-
stronna i pełna naturalnego
światła. Jasna kolorystyka
(biel zestawiona z odcienia-
mi szarości i dodatkiem
spokojnego fioletu) spra-
wia, że pomieszczenie
wydaje się jeszcze większe.
Na to wrażenie wpływa
również panujący tu ład,
będący efektem wyraźnego
podziału na strefy o różnej
funkcji oraz to, że wnętrza
nie są przeładowane mebla-
mi i dekoracyjnymi
dodatkami.

MIESZKANIE
• W Warszawie
• ?? m kw.: 3 pokoje
• Domownicy: Kasia i Mirek

z dwoma psami – Shilą
i Bicepsem
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STREFĘ WYPOCZYNKOWĄ
w otwartej przestrzeni

dziennej wyróżniają fioleto-
we dodatki. Kasia i Mirek
wybrali ten kolor ze wzglę-
du na jego właściwości
– jest zauważalny, ale za-
razem na tyle spokojny,
by nie drażnić. Barwę tę

mają nie tylko drobiazgi,
ale też szafki, na których

stoją lampy emitujące na-
strojowe światło.

Gospodarzom bardzo zależało na przestroności mieszkania, wyburzyłyśmy więc ściany oddzielające kuchnię
i przedpokój od pokoju dziennego, a w połączonym wnętrzu zastosowałyśmy jednolity materiał na podłogę
(duże płytki szarego gresu), co dodatkowo optycznie je powiększyło. Wrażenie przestronności potęgują też
lustrzane drzwi szafy wnękowej tuż przy drzwiach wejściowych. Wartym polecenia rozwiązaniem jest podział
mieszkania na dwie wyraźnie oddzielone od siebie strefy: dzienną z kuchnią, kątem wypoczynkowym i toaletą
oraz prywatną z sypialniami, dużą łazienką oraz przestronną garderobą, w której zmieściła się również pralka.
Minimalistyczny wystrój wnętrz, konsekwetnie utrzymany w bieli i szarościach, postanowiłyśmy ożywić
tapetami. Można je zobaczyć we wszystkich pomieszczeniach, nawet w łazience.

ZDANIEM PROJEKTANTEK
Justyny Celitan i Elizy Domurat-Banaś/RedNet Dom

Gospodarze marzyli o blatach
z betonu, okazały się jednak
za drogie. Projektantki
doradziły więc tańsze
rozwiązanie – imitującą ten
materiał laminowaną płytę.
Czas pokazał, że był to
dobry pomysł – blaty świetnie
wyglądają i dobrze służą.
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ANEKS KUCHENNY
z zabudową z lakierowanej
na biało płyty MDF niknie
na tle ścian pomalowanych
na taki sam kolor. Wybija się
natomiast fototapeta
z panoramą Warszawy,
którą naklejono na ścianę
nad ciągiem roboczym.
Przed zniszczeniem
zabezpiecza ją tafla
hartowanego szkła.

W CZĘŚCI WYPOCZYNKOWEJ wygodę odpoczynku
zapewnia kanapa z szezlongiem, na którym można
ułożyć się w pozycji półleżącej (jak widać, chętnie
przesiadują tu również czworonożni pupile – Shila
i Biceps). Bardzo praktyczne są dwa stoliki kawowe,
chowane jeden pod drugi.
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TAPICEROWANE ŁÓŻKO,
miękka wykładzina dywanowa i suto
marszczone zasłony sprawiają, że
sypialnia gospodarzy jest bardzo
przytulna. Tapeta z motywem brzóz
na ścianie nie tylko zdobi wnętrze,
ale także optycznie je podwyższa.

SZAFA WNĘKOWA a także gardero-
ba usytuowana w sąsiedztwie
sypialni oraz szafa przy wejściu do
mieszkania zapewniają wystarczająco
dużo miejsca na przechowywanie
ubrań. Dzięki temu można było
odciążyć strefę dzienną od przytła-
czających mebli .

ŁAZIENKA ma równie oszczędny
wystrój co reszta mieszkania. Także
tutaj dominują odcienie szarości
– taką barwę ma gres na podłodze
i obudowie wanny oraz kamienna
mozaika, którą wyłożono murowana
szafkę pod umywalkę i dekoracyjną
wnękę. Aby pomieszczenie bez okna
nie było zbyt ciemne, rozjaśniono
je płaszczyznami kremowej bieli oraz
dobrze oświetlono.


