TAK MIESZKAMY

Dwadzieścia sześć!
Tylko tyle dni trwało
przeobrażenie lokalu
w stanie deweloperskim
w gotowy do zamieszkania
apartament. Wygodny,
stylowy z mnóstwem
błyszczących elementów.
Niemożliwe? – To kwestia
ogranizacji – mówi Kasia,
jego właścicielka.

tekst matylda gruman
stylizacja marta Kwiecień-Dąbska
zdjęcia Łukasz zandecki
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sypialnia

W salonie zintegrowanym z kuchnią Katarzyna
bazowała na bieli i czerni. Tak wyrazisty
kontrast potrzebował „ocieplenia klimatu”.
Zagwarantowały go posadzka z naturalnego
dębu, rośliny w donicach oraz miękki dywan.
gdzie kupić:
Deski dębowe – Vip Parkiet; obraz Karola
Bąka „Secret Passage” – galeriasd.pl; lampa
wisząca – Azzardo, donica – kamaflower.com;
gazetownik – Home & You
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kryształowa kula
– Kocham wszystko, co błyszczące! – śmieje
się pani domu. – Wiedziałam, że mój nowy dom
nie obejdzie się bez okapu z kryształkami
Swarovskiego – dodaje. Tak naprawdę to on
podyktował wystrój kuchni, salonu, sypialni.
gdzie kupić:
Okap – Elica, lampy nad blatem – Italux

szkło w kuchni
Lśniąca zabudowa nadaje kuchni elegancki
wygląd. Szafki pokryte są czarnym szkłem,
w którym odbijają się światło, metalowe
akcesoria i oczywiście kryształki okapu.
gdzie kupić:
Zabudowa kuchenna – Meble Budlewscy;
zmywarka kompaktowa, płyta indukcyjna,
piekarnik – Bosch; zlezozmywak, bateria – Tres

D

rugiego października odebraliśmy klucze
od mieszkania w Wilanowie, a dwudziestego
ósmego już się wprowadziliśmy. Wszystko
na nas czekało gotowe i nowe. Podłogi,
kuchnia, kanapy, nawet pościel – wspomina
Katarzyna. – To mój mały sukces. Udało mi się zsynchronizować dostawców i tak zorganizować remont, by przebiegał
jak w zegarku. Meble kuchenne zamówiłam z rocznym
wyprzedzeniem. Dużo wcześniej wybrałam też szklane drzwi
z dekoracyjną siateczką. I całe szczęście, bo później okazało
się, że bardzo długo trzeba było czekać na tę siatkę – dodaje.
Część zmian w projekcie budowlanym wprowadził jeszcze
deweloper. Właściciele, małżeństwo z 9-letnim synem Jankiem, zrezygnowali z dodatkowego WC na rzecz garderoby,
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powiększyli łazienkę, poprawili kształt pokoju dziecka oraz
przenieśli do salonu wejście do sypialni. Prace wykończeniowie powierzyli dwóm fachowcom sprawdzonym wcześniej
u znajomych. – Nie ryzykowalibyśmy z przypadkową ekipą
– mówią zgodnym chórem. „Stroną artystyczną” zajęła się
oczywiście Katarzyna. Dążyła do stworzenia nowoczesnych
aranżacji w stylu glamour. Przejrzała stosy magazynów
wnętrzarskich, szukała inspiracji w katalogach. Postawiła
na futurystyczne lampy, białe meble wypoczynkowe i szkło.
Nie zapominała też o względach praktycznych. Ograniczyła
do minimum liczbę otwartych półek, gdyż wiedziała,
że szybko wylądują na nich niepotrzebne bibeloty. Dużą
wagę przykładała do jakości materiałów, w myśl zasady:
„kupując byle co, płacisz podwójnie”.
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Przy półwyspie
Tu rodzina gotuje, ale też wspólnie
jada posiłki i przyjmuje gości.
Tutaj też odbyła się pierwsza
parapetówka na trzydzieści osób.
W domu brak tradycyjnego stołu.
Zastępuje go barek z blatem
z białego kompozytu i obrotowymi
hokerami. W ciepłe dni jadalnia
przenosi się na taras.
gdzie kupić:
Hokery – Signal Meble, młynek,
filiżanki, toster, misa, wazon
– Deco, Galeria Mokotów,
Warszawa

PODŁOGA
DO WNĘTRZA
Ta sama posadzka do kuchni
i salonu? Jak najbardziej. Pod
warunkiem, że będzie odporna
na uderzenia oraz wilgoć.
1. Deska wielowarstwowa
krótka, Dąb złoty 110x20,7x1 cm,
lakierowana, 99,99 zł/m2, Komfort
2. Parkiet Dąb naturalny, xxxxxxxxx
cm, xxxx zł/m2, psr.com.pl
M jak mieszkanie sierpień 2013
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do głowy
przyłóż
Tapicerowana białą
ekoskórą sofa wykonana
została na zamówienie.
– Chcieliśmy maksymalnie
wykorzystać przestrzeń,
dopasować wymiar mebla
do narożnika salonu
– tłumaczą Kasia i Paweł.
Aby wypoczywało się
wygodniej, zamontowali
ruchome zagłówki.
Zamówili puf, którego
używają też jako stolika.
gdzie kupić:
Sofa z szezlongiem
– Meble Rafek; poduszki
– homesweethome.pl;
taca – AlmiDécor

Nasze
porady

szklane drzwi

Katarzyna i Paweł urządzili sypialnię za podwójnymi drzwiami – wsuwanymi w ścianki boczne.
Zależało im na wrażeniu lekkości i dekoracyjnym
aspekcie. Wybrali rozwiązanie crash glass.

1

Efekt popękanego szkła. Crash glass, zwane
inaczej szkłem lodowym lub tłuczonym, składa się
zwykle z trzech tafli. Wewnętrzną stanowi szkło,
które poddano hartowaniu, a potem spękaniu. Zewnątrz
są dwie gładkie tafle typu float (tradycyjne, niebieskozielonkawe) albo optiwhite (w 100% przepuszczające
światło, bez zabarwień). Tafle są ze sobą sklejone i dla
stabilizacji zabezpieczone z zewnątrz specjalną folią.
Dodatkowe elementy. W drzwiach na zdj. powyżej
środkowa warstwa szkła wyposażona jest w metalową
siateczkę. Poza funkcją czysto dekoracyjną (ładnie
odbija światło), tworzy również delikatną przesłonę.
Nie tylko w roli drzwi. Szkło typu crash sprawdza
się też jako materiał na półki, witryny, blaty, ścianki
działowe czy kabiny prysznicowe. Jest bezpieczne
i łatwe w pielęgnacji. Odpowiednie podświetlenie pozwala
wydobyć jego niecodzienną strukturę.

Pills marki
Azzardo,
szkło, metal,
śr. 45 cm,
na 6 żarówek,
2bm.pl
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9 zł

199,9

Häggås, stal
nierdzewna,
tworzywo
sztuczne,
60x50 cm,
24 x LED,
IKEA
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Atom marki
Searchlight, stal,
szkło, 40x40 cm,
12 punktów
świetlnych,
miviena.pl

zł

2
3

lampy
podsufitowe
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Sypialnia

Przeprowadzamy
remont krok po kroku

str.

106

po królewsku
Do drzwi sypialni Kasia wyszukała gałki z kryształkami
Swarovskiego. – Pięknie iluminują – mówi. – Pasują do
połyskujących tkanin, tapety i ramy lustra. Zagłówek łóżka,
podobnie jak sofy w salonie, ma regulowany kąt nachylenia.
gdzie kupić:
Łóżko – Meble Rafek; szklane drzwi – Be Lu Glass; narzuta
– Carréblanc; poduszki – homesweethome.pl; tapeta – Arte;
lampy – Azzardo, obrazy Justyny Warwas „Pies” – galeriasd.pl

hol jak wachlarz…
…otwiera się na kolejne pomieszczenia – najpierw na pokój
syna i garderobę, a potem na łazienkę i otwartą część
dzienną. Tuż przy drzwiach wejściowych, ze względów
praktycznych, właściciele wyłożyli podłogę szarymi płytkami
(tymi samymi co w łazience). W dalszej części gres ustąpił
miejsca dębowym deskom.
gdzie kupić:
Obraz Karola Bąka „Nocny Motyl” – galeriasd.pl
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Jest czym zabłysnąć!
Fugi i gresowe płytki mienią
się srebrnymi drobinkami.
W mozaice pod prysznicem
zatopiony jest brokat,
a gałki szafki to

szlifowane szkło.

komfort z każdej strony
Kabina prysznicowa wyposażona jest w deszczownię, wanna – w jacuzzi,
a baterie – w kaskadowe wylewki. Do tego ogrzewanie podłogowe, długi blat,
dwa paski luster i miękki dywanik pod stopami. Aż żal stąd wychodzić.
gdzie kupić:
Bateria prysznicowa – Tres; bateria wannowa i umywalkowa – Axor; brodzik,
szklane ścianki – Kaldewei; wanna – Balteco; umywalka nablatowa – Artvillano;
szafka – Meble Budlewscy; dywanik – Aquanova (galeriadekoracja.pl)
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Test gładkości
Ścianę z zabudowanym stelażem
podtynkowym WC zdobią płytki
Queensway projektu Macieja Zienia,
o fakturze krokodylej skóry. Aranżację
uspokaja gładka tafla lustra w narożniku łazienki oraz duże szare płytki.
gdzie kupić:
Miska WC – Koło; czarne płytki
– Tubądzin; szary gres – Mirrand;
mozaika pod prysznicem – Dune;
orchidea, osłonka – AlmiDécor,
ręcznik, szczotka WC – galeriadekoracja.pl;
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