TAK MIESZKAMY

MOC

błękitu

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

Na 52 metrach mokotowskiego apartamentu Rafała niebieskości tworzą
niezwykle romantyczną scenerię. Błękit to ulubiony kolor jego córki
i przyszłej właścicielki mieszkania – Oli. To on był najważniejszą
sugestią dla projektantki, poza tym miała wolną rękę…

RETRO OD NOWA

Kultowy fotel muszelka z lat 60. na stożkowych nóżkach zyskał nowe
obicie i honorowe miejsce w salonie. Do klasyki nawiązuje też sofa.
– Delikatne podszycia tkaniny na siedzisku dają wrażenie przepikowania
– wyjaśnia projektantka. GDZIE KUPIĆ: szafka RTV – AFC Meble; fotel
– Meblostil; stolik z marmurowym blatem – sfmeble.pl; sofa – Rafek Meble;
dywan Louis de Poortere – Scandinavian Living
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Kuchnie

w siedmiu stylach,
modne meble i dodatki
znajdziesz na

str.
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stąd wyraziste
barwy w
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mieszkaniu.
patent
projektantki
– Warto być
konsekwentna niepowtarzalne
fronty.
nym w swoich
decyzjach
Laserem
– mówi. – –Nie
bać sięmożna wyciąć
każdy wzór,
jaki nam się
bawić kolorami,
kształtazamarzy.
Potem płyty
mi, wzorami
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dajemy
do lakierowania
– z wygodnym
fotelem
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– wyjaśnia.
Trójwymiarowe
lampą. GDZIE
KUPIĆ:
kostki w kuchni nawiązują
do heksagonów na podłodze. GDZIE KUPIĆ:
zabudowa – AFC Meble;
osprzęt – Berker 1930;
gres Codicer – Arcer
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PIĘKNO PODWOJONE

Na drzwiach wejściowych naklejone jest lustro – dzięki temu korytarz zrobił się optycznie dłuższy i szerszy, a do tego lepiej
doświetlony. Lustro duplikuje piękne fotografie autorstwa Łukasza Pęcaka oraz kafle na podłodze. Efekt powiększenia przestrzeni
to także zasługa braku drzwi między salonem a przedpokojem. GDZIE KUPIĆ: ławka – AFC Meble; organizer – allegro.pl

były raczej kosmetyczne – zmieniono układ sprzętów
w kuchni, poprzenoszono grzejniki. Na życzenie rodziny
zamontowano też uzdatniacz wody i klimatyzację.
– Mamy za sobą niejedną przeprowadzkę, jednak
zawsze wybieraliśmy Mokotów – mówi Rafał. – Nasze
poprzednie mieszkanie było znacznie większe, ale mniej
„poukładane”. Dzięki profesjonalnemu wsparciu Marty,
wyeliminowaliśmy z otoczenia „graty” i mamy więcej
przestrzeni na mniejszym metrażu.
Jest idealnie. Trochę tylko brakuje im zieleni. – Ostatnio mieszkaliśmy w pobliżu Łazienek, a aktualny widok
z okien to… „budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy
dom, Warszawo” – żartuje właściciel. – Dlatego często
wracamy na spacery do ogrodów królewskich,
zawsze z orzechami dla wiewiórek.

jadalnia

kuchnia

PLAN MIESZKANIA

52 m²

sypialnia

salon

R

afał był niesamowitym klientem
– wspomina projektantka Marta
Kwiecień-Dąbska. – Zadzwonił
z propozycją współpracy, prosząc
o pilne spotkanie. A na nim okazało
się, że realizacja ma być dopiero za rok! Zrozumiałam,
skąd ten pośpiech. Rafał jest mistrzem planowania.
Nie znam drugiej takiej osoby. Harmonogram, logistyka, raporty z prac – wszystko musiało być dopięte
w każdym detalu. – Byłem w mieszkaniu zaprojektowanym przez Martę. Zrobiło na mnie duże wrażenie.
Nie było na co czekać – śmieje się właściciel.
Ustalili styl (wnętrza nowoczesne, ale przytulne)
i kolorystykę pomieszczeń (biele, szarości ożywione
błękitami). Poza tym projektantka miała pole do popisu.
– Klienci pokazali mi mieszkanie, umówiliśmy się
na kilka spotkań technicznych, jednak w trakcie prac
byli w nowym lokum chyba tylko raz. Chcieli mieć
niespodziankę – wyjaśnia Marta. Remont trwał cztery
miesiące. Uniknięto gruntownej przebudowy, wnętrza
zostały na swoich miejscach. Projektantka wpuściła
do mieszkania więcej światła i powietrza, „podnosząc”
wszystkie otwory drzwiowe. Oprócz łazienki, zmiany
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Rafał i Aleksandra

On – troskliwy tata, pracuje
w branży turystyczno-wypoczynkowej. Ola, córka,
ma artystyczną duszę.
Fotografuje, pisze wiersze.
Uwielbia zwierzęta, szczególnie
mopsy i koty. Bardzo lubi
pomagać innym, jest niezwykle
empatyczna, wrażliwa oraz
zdeterminowana w dążeniu
do celu. W przyszłości
chciałaby zostać lekarzem.
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SZLACHETNE WYBORY
Podłoga w salonie i przedpokoju zachwyca.
Projektantka zaproponowała bardzo efektowne
połączenie heksagonalnych kafli z deską.
Konglomerat kwarcytowy kuchennego blatu
pokrywa też ścianę między szafkami.
GDZIE KUPIĆ: porcelana – Muuto; bateria
i dozownik – Nivito; konglomerat Victoria – Prodmar;
dąb olejowany Classic Bianco – Galeria Podłóg

Nasze Czarna armatura
porady
NA PIERWSZYM PLANIE. Dodadzą wnętrzu
charakteru, pod warunkiem, że w nim nie znikną.

Czarna armatura najbardziej lubi towarzystwo białych

2

ZAWSZE NA POKAZ. Obawiasz się, że trudno
będzie utrzymać czarne baterie w czystości?

Producenci pokrywają je specjalnymi powłokami,

i jasnoszarych płytek, dobrze może komponować się

które zapobiegają przywieraniu brudu i nadmiernym

z drewnem. W kuchni najlepiej będzie wyglądała

zaciekom. Poza tym warto pamiętać, że błyszcząca

z białym kamiennym lub ceramicznym zlewem

armatura może wymagać częstszego polerowania,

(stalowy zepsuje efekt), w łazience z białą umywalką.

a matowa lepiej maskuje odciski palców i ślady wody.

REKLAMA

1

Gdy się urządzamy i wybieramy baterie, nasz dylemat ogranicza się najwyżej do:
chromowane czy nie? Bo kupujemy srebrne. A może warto rozważyć czarne?
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DO WYBORU, DO KOLORU

W pokoju do pracy wyodrębniono dwie strefy: szafirową – kreatywną,
z wygodną sofą, galerią i podręcznymi stolikami oraz błękitną – bardziej
zdyscyplinowaną, z biurkiem i szafkami (gabinet to jedyne wnętrze
bez frezów). GDZIE KUPIĆ: zabudowa i stoliki – AFC Meble; krzesło Ton
– Scandinavian Living; lampka Cal – bylight.pl; żaluzje – gabriela.com.pl

MARTA KWIECIEŃ-DĄBSKA
www. www.kwiecien-dabska.pl
e-mail: info@kwiecien-dabska.pl

Gabinet – miejsce pracy i inspiracji
Pracując nad koncepcją gabinetu, skupiłam się na jego
funkcjonalności, ale i zaaranżowaniu przytulnego miejsca
do pracy. Właścicielom zależało na rozkładanej sofie,
pojemnych szafach i biurku. Nie miał to być jednak typowy
gabinet. Niebieską zabudowę szaf przełamałam dwoma
czarnymi szufladami i czarnym biurkiem, które tworzą ciągłą
linię. Nad sofą zaprojektowałam galerię. Rozrysowałam
kompozycję z dokładnymi wymiarami i inspiracjami, co ma
zawierać konkretna ramka, jakie techniki mają być użyte
i jaki ma być klimat tej zaaranżowanej ściany.

ARTYSTYCZNY
MISZMASZ

Aleksandra uwielbia
piękne rzeczy, stąd
pomysł, aby galerię
w gabinecie wykonała
artystka (Beata Dąbska).
– Każda praca zrobiona
jest inną techniką,
pod kolorystykę wnętrza
i tak, by pasowała
do charakteru Oli – wyjaśnia projektantka. Nad sofą
znajdziemy akwarele,
rysunki, wyszywane
napisy, origami i inne
łączone techniki.
GDZIE KUPIĆ: sofa
– Rafek Meble
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POCHWAŁA
PROSTOTY

Sugerowaną przez
dewelopera wannę,
projektantka zastąpiła
prysznicem walk-in.
Żeby go zmieścić,
nieco przesunęła
drzwi i przeniosła
pralkę do pomieszczenia gospodarczego. Białą zabudowę
frezowaną w pionowe
paseczki uzupełniają
czarne matowe
dodatki. Aranżację
wieńczy lampka
ze szkła i marmuru.
GDZIE KUPIĆ: miska
WC i umywalka Catalano – bartycka24.pl;
lampa Marble Light,
&tradition – Scandinavian Living; armatura
Bugnatese
– marantess.pl;
lustro – Marglass
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PSY DO TOWARZYSTWA

W sypialni córki oprócz dużego wygodnego łóżka zmieściła
się pięciodrzwiowa szafa (z laserowymi frezami w krzyżyki)
oraz nocny stolik. – Dwa mopsy namalowane przez Beatę
Dąbską miały być dodatkową niespodzianką dla Oli – fanki tej
rasy piesków – wyjaśnia projektantka. GDZIE KUPIĆ: łóżko
– Rafek Meble; szafa i szafka nocna – AFC Meble; zegar na
szafce Tom Dixon – NAP; poduszki, pled lniany, narzuta, lampa
podłogowa Birdy Northern Lighting – Scandinavian Living

3 STOLIKI NOCNE
Zdjęcia: serwisy prasowe
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Sejs 1, z półką i szufladą,
lity dąb, okleina dębowa,
60x45x38 cm, jysk.pl

zł

Imbir,
szuflada, płyta
meblowa,
43x42x35 cm,
imebel.pl

Monroe,
szuflada, MDF,
55x40x40 cm,
beliani.pl

300

zł

315 zł

