TAK MIESZKAMY
tekst Matylda Gruman zdjęcia yassen Hristov
stylizacja eliza mrozińska projekt Piotr skorupski

Posiłkujemy się

Dzięki lekkiej konstrukcji
i jasnym barwom stół
oraz krzesła nie dominują
we wnętrzu. Grzejnik kanałowy
uwalnia ścianę od klasycznych
żeberek. Otwarty regał
wpuszcza światło do holu.
GDZIE KUPIĆ:
Litera R – BoConcept; kolorowe
pudełka – Red Onion; fotel
Coco Swivel – mesmetric.com;
lampa wisząca Unfold Muuto
– pufadesign.pl; lampa
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Ćwiczenia
modelujące
– Projektowanie
mojego mieszkania
przypominało zajęcia stretchingu.
Trochę się nagimnastykowaliśmy, by
„rozciągnąć” ściany, pomieścić niezbędne sprzęty i
stworzyć wrażenie
przestrzeni
– mówi Agnieszka.

drewno w
kratkę

– W salonie
zaproponowałem
drewnianą ażurową
przegrodę, która
oddziela
strefę wejścia od
salonu i kuchni, ale
nie ogranicza
widoczności
– tłumaczy
architekt Piotr
Skorupski. Agnieszce bardzo spodobało
się takie rozwiązanie.
– Gdy już się tu
zadomowię, półki
pewnie będą uginać
się od książek, gazet
i pamiątek z podróży
– mówi z uśmiechem
właścicielka.

drewno w kratkę

– W salonie zaproponowałem drewnianą
ażurową przegrodę, która oddziela
strefę wejścia od salonu i kuchni, ale nie
ogranicza widoczności – tłumaczy
architekt Piotr Skorupski. Agnieszce bardzo
spodobało się takie rozwiązanie.
– Gdy już się tu zadomowię, półki pewnie
będą uginać się od książek, gazet
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podwójna siła wyrazu

Lampy z matowego silikonu kontra połyskujące drzwiczki górnych szafek. Czarny kamień nad blatem kontra fornir dębowy
dolnych frontów. – Lubię wyraziste zestawienia. Motywują mnie do eksperymentowania w kuchni – mówi Agnieszka.
GDZIE KUPIĆ:
Filiżanki, kubki, cukiernica Pantone, domki, taca, szary wazon – Reset; puszki – Red Onion; niebieskie pudełko – BoConcept

22

M jak mieszkanie maj 2014

od ciągu komunikacyjnego. Służy też do przechowywania
drobiazgów. Zarówno ażurowy regał, jak i szafy oraz niskie
szafki (w salonie czy w sypialni) wykonane są z tych samych
materiałów. Dlaczego? Aby ujednolicić wnętrza stylistycznie,
móc odbierać mieszkanie jako całość, a nie przez pryzmat
pojedynczych pomieszczeń.
– Lubię tu każdy detal – wyznaje Agnieszka. Drewno
działa na mnie kojąco. Niebieskości w kuchni czy w formie
dodatków kojarzą mi się z hiszpańskim niebem. A grafiki
na ścianach niezmiennie wywołują uśmiech na twarzy.
Mojej i gości.
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dwiedzając kiedyś pewne biuro, zwróciłam
uwagę na przestrzeń, która tak naprawdę
nie była wielka. Wszystkie elementy miały
logiczny układ. Panował tam idealny
porządek, a jednocześnie przytulna
atmosfera. Projekt stworzył Piotr Skorupski. Pomyślałam,
że czegoś podobnego potrzebuję na moich nowo zakupionych 45 metrach kwadratowych – opowiada Agnieszka.
– Dużo powietrza, światła i jeszcze więcej zakamuflowanych
szafek. Poprosiłam Piotra o pomoc, a już po tygodniu
otrzymałam kompletny projekt – dodaje.
– Aby wycisnąć maksimum przestrzeni z niewielkiego
mieszkania, wyburzyłem ściany oddzielające kuchnię
od salonu i holu – mówi architekt. – Wzdłuż przedpokoju
zaprojektowałem ciąg szaf. Lekkich wizualnie, z frontami
w kolorze bieli i jasnego drewna. Odcień forniru dopasowałem do dębowej podłogi. Dzięki temu płaszczyzna pionowa
łączy się w naturalny sposób z poziomą.
Na styku holu, salonu i kuchni projektant postawił wysoki
regał z półkami dostępnymi z dwóch stron. Mebel stanowi
umowny punkt oparcia dla stołu. Osłania strefę jadalnianą

Kolory
wnętrz

Farby Flutex 5:
oliwka nr 4327,
oliwka nr 4328,
ok. 47,50 zł/l,
FlÜgger
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Droga wolna

Ze względów praktycznych podłoga przy drzwiach wejściowych oraz w kuchni jest wyłożona płytami z ciemnoszarego
granitu. Posadzka w pozostałej części mieszkania to olejowany dąb. Deski położone są w poprzek holu, dzięki czemu
wąski korytarz sprawia wrażenie szerszego i krótszego.
gdzie kupić:
Lampy podsufitowe IKEA PS – IKEA; plakaty – etsy.com; wazony – Red Onion; sofa Conti – Comforty; poduszka, pled – NAP

Nasze
porady

praktyczne schowki

Nadrzędnym celem projektu było uzyskanie
prostej, spójnej formy mieszkania. Uporządkowanie przestrzeni poprzez ukrycie w zabudowie
takich sprzętów jak lodówka, zmywarka czy pralka.

1

Hol. Szafa na styku przedpokoju i salonu pełni funkcję
składziku gospodarczego – z miejscem na odkurzacz,
mop itp. Jest fornirowana, podobnie jak regał obok. W po-

zostałych szafach, w górnej części, zastosowano drzwi łamane
(dają łatwy dostęp, umożliwiają włożenie dużych przedmiotów).
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Kuchnia. Aby dobrze wykorzystać miejsce, szafki wiszące sięgają sufitu. Ich drzwiczki są dość wąskie (40 cm)
i pokryte jasnym lakierem, co dodaje zabudowie lekko-

ści. W narożniku, pod blatem, zastosowano wysuwane kosze,
dzięki którym nie trzeba nurkować w głąb szafki. Półka na
wino, poza tym, że jest praktyczna, zamyka ciąg blatu roboczego.

3

Sypialnia. Wysokie szafki o głębokości 40 cm sąsiadują
z wezgłowiem łóżka. Powstała wnęka dodaje strefie snu
przytulności. Dolne uchyty mierzące prawie metr ułatwiają

otwieranie drzwiczek, stanowią motyw ozdobny.
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Szafy

Ciekawe pomysły,
inspirujące aranżacje

Na dzień
dobry i dobranoc

str.

Po obu stronach łóżka
stoją wysokie szafki z
białego MDF-u. Rolę
stolików nocnych
przejęła półka przy
wezgłowiu łóżka.
Nad nią, w szczelinie
przy suficie, zamontowano diody LED,
dające po zmroku
efektowne podświetlenie. Zaprojektowane
przez Piotra meble
obłożone są dębowym
fornirem. Zarówno
półki, jak i nóżki lampy
dobrze się komponują
z deskami na
podłodze.
gdzie kupić:
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Book, MDF, 21x30x7 cm,
momojacobsen.pl

zł

oZdobne
pudełka

Szufladka Riga,
drewno jodły,
28,5x24x9 cm,
meble.vox.pl

Paulownia,
drewno, w zestawie
3 sztuki (23x23x16 cm,
29x29x20 cm
35x35x24 cm),
agamartin.com
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Na dzień
dobry i dobranoc

Po obu stronach łóżka
stoją wysokie szafki z
białego MDF-u. Rolę
stolików nocnych
przejęła półka przy
wezgłowiu łóżka.
Nad nią, w szczelinie
przy suficie, zamontowano diody LED,
dające po zmroku
efektowne podświetlenie. Zaprojektowane
przez Piotra meble
obłożone są dębowym
fornirem. Zarówno
półki, jak i nóżki lampy
dobrze się komponują
z deskami na
podłodze.
gdzie kupić:
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Droga wolna

Ze względów praktycznych
podłoga przy drzwiach
wejściowych oraz w kuchni jest
wyłożona płytami z ciemnoszarego
granitu. Posadzka w pozostałej
części mieszkania to olejowany
dąb. Deski położone są w
poprzek holu, dzięki czemu
wąski korytarz sprawia
wrażenie szerszego i krótszego.
gdzie kupić:
Lampy podsufitowe IKEA PS –
IKEA; plakaty – etsy.com;
wazony – Red Onion; sofa
Conti – Comforty; poduszka,
pled – NAP

Piotr Skorupski
Studio Architektury

tel.: 603 670 299
e-mail: studio@skorupski-studio.pl
www.skorupski-studio.pl

Kamień w łazience
Kamień nie poddaje się modom. Nadaje wnętrzu elegancki, ponadczasowy wygląd. Można nim
wykończyć ściany, podłogi, blaty, „zbudować” umywalkę czy brodzik prysznicowy. W łazience zazwyczaj
stosuje się marmury, wapienie, trawertyny, bazalty, łupki – nieporowate, odporne na penetrację wody.
Kamień można kupić już pocięty na płytki (w takiej formie występują tylko niektóre rodzaje) lub zlecić
firmie kamieniarskiej pocięcie na wymiar całych płyt, tzw. slabów. W momencie zakupu warto zwrócić
uwagę na jednorodność materiału. Często zdarza się, że występują duże różnice w kolorystyce
i użyleniu kamienia (lepiej dokonać selekcji materiału). Po ułożeniu należy pamiętać o impregnacji
odpowiednim preparatem. A potem regularnie ją powtarzać.
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