• W Warszawie
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atalia i Paweł to młode, aktywne małżeństwo – obydwoje
uprawiają sporty, lubią podróże i piesze wycieczki. W domowym zaciszu oddają się nieco spokojniejszym pasjom:
grają w swoje ukochane gry planszowe, czytają książki, oglądają filmy (z rzutnika, bo telewizji nie uznają). Te właśnie zainteresowania
znalazły wyraz w wystroju ich pierwszego mieszkania – stąd między
innymi plakat oraz cytaty na ścianach nawiązujące do ulubionych filmów i lektur. Potrzebowali również jak największej liczby schowków,
które pozwoliłyby nie „zawalać” wnętrza trzymanymi na wierzchu
rzeczami. Aby ograniczyć wydatki, zdecydowali się na niedrogie, ale
efektowne materiały wykończeniowe, a większość mebli kupili w sieciowych sklepach. Mimo to projektantce udało się stworzyć wnętrze
odbiegające od sztampy, na czym gospodarzom bardzo zależało.

ORYGINALNA ZABUDOWA na dwóch ścianach
pokoju dziennego została skomponowana z gotowych
elementów meblowych z IKEA.
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życzenia
Dużo wolnej przestrzeni, liczne schowki na wciąż przybywające rzeczy,
wystrój oszczędny, ale o indywidualnym charakterze – zanim Natalia i Paweł
zaczęli urządzać swoje cztery kąty, pnajpierw ustalili, co naprawdę jest dla nich
ważne. Dzięki temu mają mieszkanie idealnie dopasowane do gustu i potrzeb.
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TEKST: Elżbieta Błasikiewicz STYLIZACJA I PROJEKT WNĘTRZA: Iza Szewc/Fabryka Nastroju ZDJĘCIA: Bernard Białorucki
Partnerem cyklu jest
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• 48 m kw., dwa pokoje
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PREZENTACJE

mieszkanie
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ZA LISTWĄ z płyty
gipsowo-kartonowej jest ukryty
rozwijany ekran,
na którym gospodarze wyświetlają
filmy z rzutnika.
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W PRZEDPOKOJU zbudowano dwie
pojemne szafy. Jedna, z lustrzanymi
drzwiami, znajduje się przy drzwiach
wejściowych, a druga – w specjalnie
zbudowanej wnęce między przedpokojem a pokojem dziennym.

REGAŁ z kubików ma zarówno otwarte
półki, jak i szafki zamykane drzwiczkami
w dwóch kolorach. Kompozycję ożywiają
pomalowane na ścianie prostokąty.

Z GOTOWYCH ELEMENTÓW MEBLOWYCH MOŻNA UŁOŻYĆ CIEKAWĄ,
A PRZY TYM NIEPOWTARZALNĄ ZABUDOWĘ.

Przedpokój

Kuchnia

Sypialnia

Pokój
dzienny

Przedpokój Kuchnia

WIZUALIZACJA: Delfina Grzelak

Pokój

Pokój

Łazienka

PO REMONCIE

Łazienka

PRZED REMONTEM

ŚCIANA przy kuchni
została w dużej części
wyburzona. Było to
konieczne, by zmieścić
w przedpokoju
dodatkową szafę,
która zagrodziłaby
wejście do pokoju.

LUSTRA na drzwiach szafy, sięgające
od podłogi do samego sufitu,
optycznie powiększają niewielki,
ciasny przedpokój.

ŚCIANĘ nad kanapą
zdobi fototapeta
z kadrem z „Pulp
Fiction”, ulubionego
filmu gospodarzy.
Widoczna na niej
zielona barwa konsekwentnie powtarza
się w innych elementach wystroju.

mieszkanie
SŁUPEK pomalowany farbą
tablicowo-magnetyczną
to domowa tablica ogłoszeń
i miejsce na magnesy
przywożone z podróży.

DRZWICZKI SZAFEK (w jednej
z nich umieszczono projektor)
wyklejono fragmentami fototapety. Dzięki temu wtapiają się
w jej tło.

LAMPY-ŻARÓWKI
dobrze oświetlają blat
roboczy. Wybrano je
zarówno z powodu
ciekawego kształtu,
jak i niskiej ceny.

GÓRNE SZAFKI zostały zrobione
z płyty laminowanej w takim samym
kolorze co panele podłogowe
w salonie. Aby na wierzchu szafek
nie zbierał się kurz, przerwę między
nimi a sufitem zabudowano płytą
gipsowo-kartonową.

czterykaty.pl

PREZENTACJE
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ŚCIANĘ nad blatem pomalowano
farbą ceramiczną. Bardzo dobrze
sprawdza się w kuchni, a kosztuje
dużo mniej niż np. płytki.

ŚCIANKA oddzielająca kuchnię
od części wypoczynkowej skutecznie
zasłania rozgardiasz towarzyszący
przygotowywaniu posiłków.

STOLIK KAWOWY z półką
na pilota ma kółka. Łatwo
go więc przesunąć, robiąc
miejsce na maty gimnastyczne, na których Natalia
i Paweł codziennie ćwiczą.

AKCENTY W ŻYWYCH BARWACH OŻYWIAJĄ STONOWANY WYSTRÓJ.
W KAŻDEJ CHWILI MOŻNA JE ZASTĄPIĆ INNYMI, ZMIENIAJĄC KLIMAT WNĘTRZA.

PODŁOGA w aneksie
kuchennym jest wyłożona płytkami gresu.
To materiał niemal
tak twardy jak naturalny
kamień i bardzo praktyczny w codziennym
użytkowaniu.

ZABUDOWA KUCHENNA NA TRZECH ŚCIANACH ZAPEWNIA MNÓSTWO
POJEMNYCH SCHOWKÓW I DŁUGI BLAT ROBOCZY.

LAMINOWANY BLAT
o wzorze imitującym
marmur nawiązuje
do barwy podłogi
i frontów dolnych szafek, zrobionych z lakierowanej płyty MDF.

PREZENTACJE

mieszkanie

ZAGOSPODAROWAĆ WOLNE MIEJSCE W MAŁYM POMIESZCZENIU.
SZAFKI POD SUFITEM,
do których trudno sięgnąć,
są przeznaczone na rzadko
używane rzeczy.

SENTENCJA
nadrukowana na folię
samoprzylepną
zdobi pustą ścianę
naprzeciwko łóżka.
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MEBLE ROBIONE NA WYMIAR POZWALAJĄ CO DO CENTYMETRA
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DWIE ŚCIANY zabudowano
pojemnymi schowkami.
Szafa i szafki wiszące zrobiono
na zamówienie z lakierowanej
płyty MDF.

MIĘDZY DWOMA RZĘDAMI
zrobiono półkę, która
(wraz z zawartością) rozbija
monotonność gładkiej białej
zabudowy.

KINKIETY mają ruchome klosze,
co pozwala kierować strumień
światła w wybrane miejsce.
Do czytania nadają się więc
idealnie.

WNĘKA Z BLATEM
w dolnej części szafy
służy jako stolik nocny.

DRUGI STOLIK NOCNY,
zamocowany do ściany,
nie styka się z łóżkiem.
Ułatwia to jego ścielenie,
zapewnia też wygodniejszy dostęp do gniazdek
elektrycznych zainstalowanych pod stolikiem.
MAŁA TOALETKA powstała z blatu
z szufladami i gotowych nóg, Jedną
z nich przemalowano na inny kolor.

PREZENTACJE

mieszkanie

DUŻE LUSTRO POWIĘKSZA OPTYCZNIE NIEDUŻE POMIESZCZENIE

NA ŚCIANY wybrano
niedrogie prostokątne
płytki (z tej samej serii
są kafelki na podłodze).
Dla urozmaicenia dużej
szarej powierzchni
gdzieniegdzie wkomponowano żółtą mozaikę.

czterykaty.pl

ORAZ – DZIĘKI ŚWIATŁU ODBIJAJĄCEMU SIĘ W TAFLI – ROZJAŚNIA JE.
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OBUDOWANA ŚCIANKA
instalacyjna jest zarazem wygodną
półką na kosmetyki i ozdoby.

W DUŻEJ WNĘCE powstała pojemna
szafa, w której mieści się pralka, kosz
na pranie i półki na łazienkowe zapasy.
Fronty zrobiono z taniej, ale trwałej
płyty laminowanej; ich układ i barwy
nawiązują do kompozycji z płytek
na ścianach.

WISZĄCA SZAFKA z umywalką
i podwieszony sedes są bardzo
praktyczne – znacznie ułatwiają
mycie podłogi.

TEMAT NUMERU

sypialnia

Schowek za głową
60

Stonowane kolory, łóżko z miękkim
zagłówkiem, szafa. Można powiedzieć:
sypialniana klasyka. Ale kryje się tu
niespodzianka – za łóżkiem
są schowane półki. Nie wszystkie
meble muszą być przecież
widoczne od progu.
TEKST: Katarzyna Kowalska
ZDJĘCIA: Monika Filipiuk-Obałek
PROJEKT WNĘTRZA: Iza Szewc/Fabryka
Nastroju

BIEL I SZAROŚĆ, akcenty
granatu i brązu to uspokajający zestaw kolorów,
sprzyjający wypoczynkowi.
Obrazek na łóżkiem (a właściwie ujęta w ramkę naklejka
ścienna) to nie przypadek:
pani domu kocha psy, a szczególnie swojego wilczura.

NA SZEROKIM PARAPECIE wyłożonym drewnem można
ustawić na przykład świece – zapachowe
lub (co praktyczniejsze) antykomarowe.

TEMAT NUMERU

sypialnia

W OKNACH zawieszono podwójne rolety
rzymskie – z cienkiej tkaniny firanowej
i grubej tkaniny zasłonowej. Dzięki temu
gospodyni może precyzyjnie regulować
ilość światła wpadającego do sypialni.

STOJĄCĄ LAMPKĘ NOCNĄ zastąpiła
zwieszająca się nisko lampa sufitowa.
Kolor zagłówka został dobrany do barwy
ściany za łóżkiem.

ypialnia ma tylko 10 m kw., ale to nie mały metraż
był głównym problemem podczas jej urządzania.
Najbardziej kłopotliwy okazał się nieproporcjonalny kształt pokoju. Jest bowiem długi i dość wąski (zaledwie 2,6 metra szerokości), co sprawiło, że przy łóżku
nie było już miejsca na szafki lub stoliki nocne – mebel
stoi bardzo blisko ściany z oknem, a po jego drugiej stronie znajduje się szafa z rozwieranymi drzwiami. Stąd pomysł na ustawiony w szczycie łóżka regalik z wąskimi półkami na książki, do którego specjalnymi zawieszkami
przymocowano zagłówek złożony z modułów wypełnionych miękką pianką tapicerską (robi je na wymiar firma
Made for Bed).
Ścianę naprzeciwko łóżka zajmuje sięgający od podłogi
do sufitu panel, na którym zawieszono telewizor oraz
szafkę na miniwieżę (kable ukryto za panelem). Tak jak
wszystkie meble, został zrobiony na zamówienie z płyty
meblowej w dwóch kolorach – brązowej, z wzorem imitującym drewno wiązu, oraz czarnej.

S

HALOGENY zainstalowane w podłodze rozpra- szają wieczorem mrok
i efektownie podświetlają pergolę. Kiedy rozrośnie się dzikie wino, ten zakątek
będzie wyglądał jak prawdziwy tajemniczy ogród.

