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CZAR PAR 
Obraz nad sofą „łapie” kolory z salonu – błękit 
fotela i poduszek, patynę kabli lamp, szarość sofy  
i zasłon. – Nawet passe-partout pomalowano  
na wybrany odcień, bo z gotowych nie pasował 
żaden – uśmiecha się projektantka. GDZIE KUPIĆ: 
sofa i fotel – rafek.waw.pl; stoliki – afcmeble.pl; 
lampy Amp, Normann Copenhagen, dywan Maori 
Mao – scandinavianliving.pl; obraz – Beata Dąbska
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TAK MIESZKAMY

UKŁADANKA
Magnetyczna

TEKST PATRYCJA GRUMAN  ZDJĘCIA ŁUKASZ ZANDECKI PROJEKT I STYLIZACJA MARTA KWIECIEŃ-DĄBSKA

– Wychodzę z założenia, że po to 
obdarza się zaufaniem projektanta,  
by iść za jego wizją. To on składa  
„puzzle”, tworzy z pojedynczych  

elementów spójną całość  
– mówi Michał. W jego mieszkaniu  

na warszawskim Mokotowie  
za każdym kolorem, materiałem, 
rozwiązaniem stoi konsekwencja  

i rozwaga. Tu jedno wynika  
z drugiego.

 

 
Michał

Psycholog, prowadzi działalność  
konsultingowo-szkoleniową, współpracuje  

z korporacjami, specjalizuje się  
w „procesach rozwojowych w organizacji”. 

Praca z ludźmi to jego pasja. Poza tym  
dużo podróżuje, uprawia sport (maraton, 
triathlon, trening funkcjonalny). Kiedyś 

trenował przede wszystkim dla wyników, 
dziś to jego styl życia.



 
     PLAN MIESZKANIA      53 m² 

salonsypialnia

kuchnia

gabinet
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GWIAZDA PODWÓJNA 
Kuchnię od salonu odziela miniwyspa  
z szarego MDF-u . Z jednej strony  
jest ścianką dla telewizora, z drugiej 
skrywa szafki kuchenne i pełni  
funkcję dodatkowego blatu roboczego. 
GDZIE KUPIĆ: zabudowa i wyspa  
– afcmeble.pl; szklane wazony – Duka 

łazienka
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G  dy Michał powiedział, że mieszkanie  
ma być jego miejscem pracy, moje myśli  
od razu powędrowały w kierunku natural- 
nych kolorów – opowiada projektantka 
Marta Kwiecień-Dąbska. – Szukałam 

palety barw, która pięknie komponowałaby się z drew- 
nem. Stąd szarości i zielenie.   
   To drugie mieszkanie Michała. Wcześniejsze miało 
bardziej „dynamiczny” charakter. – Z wiekiem zmieniają 
się gusta i potrzeby. To jest spokojniejsze – wyjaśnia i do- 
daje: – Lubię je za kolorystykę i drewno. Mimo niedużego 
metrażu mam w nim poczucie przestrzeni i komfortu.   
   Remont trwał około trzech miesięcy. Wszystko przebie- 
gało sprawnie, z małym, a właściwie dużym wyjątkiem… 
– Płyty o wymiarach metr na trzy nie wchodziły do windy 
– wspomina właściciel. – Wymagały wniesienia na górę 
schodami, a dodam, że klatka jest bardzo wąska. Ekipa 
musiała je przerzucać nad balustradami, aż na piąte piętro. 
– Rzeczywiście, mieliśmy z nimi trochę roboty. Nawet samo 
docinanie było trudniejsze. Istniało ryzyko, że popękają – wy-
jaśnia Marta. Ale udało się bez strat. Efekt jest zachwycający.  
   Czego nauczył Michała ten remont? Że najważniejszy 
jest dobry plan i realny budżet. – Trzeba maksymalnie 
wyceniać koszty, by potem się nie zdziwić. A po drugie… 
Proces decyzyjny jest ważny, ale nie ma co za dużo myśleć, 
bo ilość opcji może zmęczyć. Zaufałem projektantce. 
Zaoszczędziłem dzięki temu sporo czasu i energii.  

TWÓRCZA POWTÓRKA
We wnęce nad blatem zamiast tradycyjnych płytek czy szklanej tafli – płytka wielkoformatowa. Tę samą projektantka zastosowała  
w łazience i w holu. Blat kuchenny i na wyspie wykonano z konglomeratu kwarcowego. GDZIE KUPIĆ: płytka Basaltina – miradalfa.pl
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CIĄG DALSZY 
NASTĄPI
W sypialni (jak i w łazience) 
meble wykończono  
tym samym fornirem  
co w kuchni. Identyczna  
jest również podłoga.
Powtarzające się materiały 
nadają wnętrzom wizualną 
płynność. Wnętrza są 
harmonijne i… optycznie 
większe. GDZIE KUPIĆ: 
łóżko tapicerowane  
z wezgłowiem – rafek.waw.pl; 
kinkiety Game, House Doctor 
– scandinavianliving.pl; 
zdjęcie – Łukasz Pęcak; 
podłoga dąb Rustic Tabaco, 
Lareco – galeriapodlog.com

hires!



MODUŁY XL
Przestrzeń między dolną a górną zabudową projektantka wypełniła tapicerowanymi panelami. – Przypominają zagłówki, z tym że pionowo 
mocowane do ściany. Przy takich okładzinach ważne jest precyzyjne opomiarowanie, bo wystarczy centymetr więcej i już moduł nie wchodzi 
– mówi Marta. GDZIE KUPIĆ: zabudowa stolarska – afcmeble.pl; roleta – studio dekoracji okien Gabriela; czarny ptak, narzuta – nap.com.pl

REKLAMA
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STAN  
SKUPIENIA
Między salonem  
a sypialnią mieści  
się gabinet. – Lubię  
w nim pracować  
– mówi Michał. – Jest  
urządzony „po męsku”, 
nowocześnie, elegancko.  
We wnęce za sięgającą 
sufitu szafą stworzono 
miejsce do pracy  
– spokojne, ascetyczne, 
ale funkcjonalne. 
Podwieszane biurko  
z dwoma szufladami  
i otwarte półki  
fornirowane dębem 
uzupełniają czarne 
dodatki. GDZIE KUPIĆ: 
zabudowa – afcmeble.pl; 
kinkiet Bulb, Hübsch, 
krzesło My Chair, 
Normann Copenhagen 



CO BYŁO 
PIERWSZE?
Konsola! To ona 
zainspirowała artystkę 
Beatę Dąbską  
do wykonania 
miętowego kolażu.  
Obie rzeczy zdobią  
teraz przedpokój,  
tworzą zgrany duet 
kolorystyczny. 
Drewniane figurki 
wprowadzają wesołe 
ożywienie. 
GDZIE KUPIĆ: konsola 
– xxxxxxxxx; figurki Vitra 
– nap.com.pl

Gabinet w wielu rolach 

MARTA KWIECIEŃ-DĄBSKA 
KREATYWNE WNĘTRZA & STYLIZACJE 
kwiecien-dabska.pl

Pełni funkcję miejsca pracy, dodatkowej garderoby i pokoju 
gościnnego z rozkładaną sofą. Kolorystyka i zastosowane 
materiały są kontynuacją pozostałych pomieszczeń. Dominują 
szarość, drewno i czarne akcenty, które dodają całości 
charakteru. Biurko z forniru przechodzi płynnie w szarą  
szafę z MDF-u w identycznym kolorze co ściany. Tę prostą 
kompozycję przełamują asymetryczne półki. Nad sofą jest 
wygodny kinkiet – dzięki wysięgnikowi może doświetlać stoliki, 
podświetlać zdjęcia lub służyć jako lampka do czytania. RE
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WARTOŚĆ DODANA
– Front szafki umywalkowej oraz boczny panel 
ścienny zostały wyfrezowane. Wymyśliłam taki efekt, 
aby zabudowa była bardziej dynamiczna i ciekawa. 
Nacięcia wykonał stolarz przed polakierowaniem  
– wyjaśnia projektantka. GDZIE KUPIĆ: lampa Mass 
Light NA5 &Tradition – scandinavianliving.pl; lustro 
– marglass.pl; baterie Vado – wodnyswiat.waw.pl; 
blat z konglomeratu – prodmar.pl
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BATERIE3
Podtynkowa Stick 

marki Paffoni, 
umywalkowa,  

strefalazienek.pl

Ceraplus 
marki Ideal 
Standard, 
elektronicz-
na, in360.pl
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DUŻY FORMAT
Łazienka liczy niespełna cztery metry kwadratowe,  

ale wygląda na dużo większą. To zasługa wielkofor-
matowych płytek (tych samych, co w kuchni  

– Basaltina, 300x100 cm). Im mniej podziałów fug, 
tym wnętrze sprawia wrażenie przestronniejszego. 
GDZIE KUPIĆ: zabudowa – afcmeble.pl; ceramika 

Catalano – wodnyswiat.waw.pl

480 zł

1608 zł

Costa Black, umywalkowa, 
wylewka z perlatorem, 

arena.pl

499 zł




