PREZENTACJE  mieszkanie
MIESZKANIE
• W Warszawie
• xx m kw.:
2 pokoje, łazienka
• Domownicy:
2 osoby dorosłe

W CZĘŚCI DZIENNEJ
nie ma mowy o nudzie.
To zasługa zarówno
czerwonej barwy, jak
i wyrazistego usłojenia
hebanowego forniru,
którym wykończono
większość sprzętów
(jaśniejsze elementy
są oklejone fornirem
jesionowym).

Wulkan
energii

Paulina i Tomek, absolwenci AWF, zawodowo
zajmują się sportem. Chcieli, by ich
mieszkanie tak jak oni emanowało energią.
Stąd mocne barwy, wyraziste wzory
i przyciągająca uwagę czerwona figurka
pływaka w pokoju dziennym.
STYLIZACJA I TEKST: Marta Kwiecień-Dąbska ZDJĘCIA: Łukasz Zandecki
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AŻUROWA ŚCIANKA-REGAŁ oddziela
aneks wypoczynkowy od często uczęszczanej trasy kuchnia–przedpokój–łazienka.
Podłogę w tej części mieszkania, szczególnie
narażoną na zniszczenie, wykończono płytkami dwukolorowego łupka. Położono go
też wzdłuż kuchennych szafek.

WYSTRÓJ KUCHNI jest równie wyrazisty
– meble, tak jak w pokoju dziennym, są fornirowane pasiastym hebanem (tylko wisząca
szafka i część wysokiej zabudowy mają fronty
z jasnej płyty MDF). Blat jest z czarnego granitu.
Ścianę nad nim chroni grafitowy łupek; taki sam
można wypatrzyć we wnęce zabudowy.
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INNE KAMIENIE DO TEGO WNĘTRZA
WSZYSTKIE MEBLE
zrobiono na zamówienie
– nie tylko dlatego, że gospodarze chcieli mieć oryginalne rzeczy, ale także
IDEALNY PORZĄDEK
very obese orifices, then fountains slightly ze względu na nietypowy,
drunkenly sacrificed Darin, however five niesymetryczny kształt
poisons untangles ons untangles umpteen mieszkania. Niektóre
aardvumpteen aardvarks.T wo tickets ran ściany nie łączą się ze sobą
aes umpteen aardvumpteen aardvarks.T pod kątem prostym,
gotowe meble po prostu
wo tickets ran away, thenes umpteen
aardvumpteen aardvarks.T wo tickets ran a by od nich odstawały.

Łupek rudy

Winylowa Hermitage

Winylowa Hermitage

tapetuj.pl 52,99 zł/rolka

tapetuj.pl 52,99 zł/rolka

tapetuj.pl 52,99 zł/rolka
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Balkon

WANNA we wnęce
została obudowana
tekiem. Duże lustro
w wąskich ramach
z tego samego drewna
optycznie powiększa
wnętrze (identyczne
zawisło nad umywalką).

Kuchnia
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Pokój
dzienny

Sypialnia
Łazienka

POWIĘKSZONE ZDJĘCIE
Pauliny i Tomka to współczesna
wariacja na temat monidła, czyli
staroświeckiego portretu ślubnego
wieszanego niegdyś nad łóżkiem.
Trzeba przyznać – oryginalna
i bardzo efektowna ozdoba.

SZAFA WNĘKOWA jest tak pojemna,
że zastępuje gospodarzom garderobę. W płytkiej wnęce na drugiej
ścianie zamocowano półki na książki.
Drzwi są wykończone są tym samym
fornirem co meble.

WIZUALIZACJA: Delfina Grzelak

Przedpokój

W sypialni gospodarze zrezygnowali
z ostrych kolorów.
Postawili na biel,
która wraz ze spokojnym brązem zapewnia
klimat sprzyjający
wypoczynkowi.

MEBLE ŁAZIENKOWE
są zrobione z drewna
tekowego. Łupek w ciepłych odcieniach brązu,
czerwieni i żółci ma
– jakże trafną – nazwę
Rich Autumn (z ang.
bogata jesień).

ZDANIEM WŁAŚCICIELI
Pauliny i Tomasza Brzózki
Mieszkanie wybraliśmy ze względu na lokalizację – Saska Kępa
to jeden z piękniejszych zakątków Warszawy. Przede wszystkim
są tu parki, ścieżki biegowe, rowerowe. A sport to nasza największa
pasja. Wybierając kolory do pokoju dziennego, inspirowaliśmy się
obrazami Zbigniewa Nowosadzkiego, na których dominują czerwienie i błękity. Chcieliśmy ożywić nimi drewna i biel ścian, dodać
wnętrzu ekspresji i dynamizmu, zgodnie z naszym temperamentem.
W łazience wyłożonej łupkiem o nierównej fakturze czujemy się tak,
jakbyśmy brali kąpiel pod spływającym po kamieniach tropikalnym
wodospadem. Takie otoczenie naprawdę odpręża.

MIĘDZY KABINĄ
PRYSZNICOWĄ
a wanną wystarczyło
miejsca na schowek
– wąską wysoką
szafkę. Od strony
wanny zainstalowano
na niej wieszaki.

