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Zarówno układ pomieszczeń,
jak i wystrój wnętrz Magda
i Konrad podporządkowali
swojemu stylowi życia.
Duża otwarta przestrzeń
dzienna i atmosfera dawnego
dworku sprzyja spotkaniom
w gronie rodziny i przyjaciół.

DOM
• W Magdalence
• 100 m kw.: 4 pokoje,

łazienka
• Domownicy:

2 osoby dorosłe

STYLIZACJA I TEKST: Marta Kwiecień-Dąbska
ZDJĘCIA: Łukasz Zandecki

PRZESTRONNA CZĘŚĆ DZIENNA
zajmuje ponad połowę domu.
Właściciele zdecydowali się na takie
rozwiązanie, bo często goszczą
przyjaciół, z którymi uwielbiają
biesiadować. Rustykalny charakter
wnętrza podkreślają bielone
sosnowe deski położone na pod-
łodze, ścianach, a nawet na sufitach.
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ZABUDOWA z litego dębu,
dobrej jakości sprzęt AGD
– gospodarze wychodzą
z założenia, że stałe ele-
menty wystroju powinny
być trwałe, tak by mogły
służyć długie lata. Mniej
solidne, według nich, mogą
być natomiast ruchome
meble i dodatki, bo ich
wymiana nie wiąże się z re-
montem. Dlatego kupili
dość tani stół i krzesła.

STYL OTWARTEJ KUCHNI
nawiązuje do wystroju
salonu. Rustykalnego
klimatu dodaje wnętrzu
kredens – mebel, który nie-
gdyś królował w wiejskich
domach – a także typowy
dla nich ceramiczny zlew.

WIĘCEJ
WNĘTRZ

znajdziesz na stronie

czterykaty.pl
w zakładce

GALERIA
MIESZKAŃ
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ARANŻACJA w skandynaw-
skim stylu, z elementami
plażowego domku, sprawia,
że przez cały rok w domu
panuje wakacyjny klimat.

SOSNOWE DESKI na ścia-
nach i sufitach zostały
rozbielone bejcą, natomiast
te na podłodze – białym
olejem.

Gospodarzom zależało na wnętrzach w prostym
skandynawskim stylu. Aby je rozświetlić i optycznie
powiększyć, zaproponowałam pomalowanie sosnowych
ścian i drzwi białą bejcą, a podłogi – białym olejem.
Olejowane podłogi mają tyle samo zwolenników,
co przeciwników. Ja zaliczam się do tych pierwszych,
gdyż uważam, że olej ma wiele zalet: znakomicie
konserwuje parkiet, a gdy chcemy preparat usunąć,
nie musimy cyklinować podłogi. Podoba mi się również
naturalny wygląd, jaki nadaje drewnu. Cenię bowiem
naturalne materiały (i takich staram się używać), które
ładnie się starzeją się, a po latach nie wydają się znisz-
czone, tylko pokryte szlachetną patyną.

ZDANIEM PROJEKTANTKI
Katarzyny Ratyńskiej
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100m2

GOSPODARZE kochają przestrzeń,
postanowili więc nie zagracać
wąskiego przedpokoju masywnymi
szafami. Wstawili tylko niezbędną
szafkę na buty, będącą jednocześnie
wygodnym siedziskiem, a na ścianie
powiesili wieszak na ubrania.

NA PODŁODZE
w przedpokoju
ze względów
praktycznych
położono
płytki gresu.

INNE WIESZAKI
DO TEGO WNĘTRZA

Drewno i lakierowana stal
IKEA 159,99 zł

Drewno, metal i ceramika
dekoria.pl 49 zł

Stal, proj. Anna
Głogowska
steel-design.pl
219 zł

Pokój

Pokój
gościnny

Łazienka

Sypialnia
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Kuchnia

Salon
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Więcej
w wydaniu
cyfrowym
Pobierz

na tablet

BIAŁE PŁYTKI położono tylko
w miejscach narażonych na zachla-
panie wodą – na podłodze, w ka-
binie prysznicowej oraz przy
umywalce i sedesie. Resztę ścian
pomalowano farbą i wykończono
szerokimi listwami przypodłogo-
wymi z poliuretanu.

W ŁAZIENCE. tak jak w pozostałych pomieszczeniach,
również panuje klimat dawnego dworku. Tworzą go m.in.
urządzenia sanitarne o stylizowanych formach – umywalka
wsparta na tralkach i podwieszany sedes. Dwa lustra, wiszące
naprzeciwko siebie, powiększają optycznie wnętrze.

DLA GOŚCI, którzy
w tym domu są
zawsze mile widziani,
gospodarze przygo-
towali osobną
sypialnię. Do tego
niewielkiego po-
mieszczenia (około
10 m kw.) wstawiono
wygodną rozkładaną
kanapę.
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W POKOJU są tylko niezbędne meble
– łóżko, szafa i komoda. Gospodarze,
zgodnie ze swoją filozofią nieinwe-
stowania w wymienne elementy wy-
stroju, kupili niedrogie sprzęty w IKEA.
Jak widać, nie przeszkodziło to
w stworzeniu miłej atmosfery i zapew-
nieniu wygody. Przytulności dodają
wnętrzu tkaniny dekoracyjne i ozdoby
dopasowane do dominującego stylu.

SYPIALNIA GOSPODARZY styka się ze ścianą stojącego w salonie kominka. Jego ciepło
ogrzewa on nie tylko te dwa pomieszczenia, ale także – przez kanały grzewcze – cały dom.

DDOODDAAĆĆ
SSTTRRZZAAŁŁKKĘĘ
WW PPRRAAWWOO


