
MIESZKANIE
• W Warszawie
• 70 m kw.:

4 pokoje, łazienka
• Domownicy:

2 osoby dorosłe,
2 dzieci

JASNY, NEUTRALNY
ODCIEŃ ścian i części mebli
znakomicie komponuje
się z zielonymi dodatkami,
które na takim tle wyglądają
jeszcze bardziej soczyście.
Akcenty szarości i brązu
wcale nie burzą kompozycji
– to w końcu także kolory
natury.

Osiedle jest położone przy lesie,
właściciele chcieli więc w jakiś
sposób zaznaczyć bliskość
natury. Dlatego zielona barwa
wysuwa się w tym mieszkaniu
na wiodącą pozycję.Gra

wzielone 57
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PREZENTACJE � mieszkanie

STYLIZACJA: Joanna Płachecka ZDJĘCIA: Bernard Białorucki
TEKST I PROJEKT WNĘTRZA: Iza Szewc/Fabryka Nastroju
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W NIEDUŻEJ KUCHNI
za planowano zabudowę
w kształcie litery U, dzięki
czemu nie brakuje tu miej-
sca do przechowywania.
Większość szafek ma fronty
z błyszczącej płyty MDF,
pozostałe są fornirowane
drewnem sandałowym.
Zielone przeszklenia wpusz-
czają rozproszone światło.

~Wybór barw i materiałów wykoń-
czeniowych do kuchni był dobrze
przemyślany.Biel, szkło nad
blatem, błyszczące meble i jasna
podłoga sprawiają, że wnętrze
wydaje się przestronniejsze.

Kupując mieszkanie, właściciele mieli tylko jedno
dziecko. Wkrótce potem okazało się, że rodzina się
powiększy i będą potrzebne dwa dziecięce pokoje.
Pojawiło się więc wyzwanie, jak dostosować trzy-
pokojowe lokum do nowych warunków. Gospodarze
pogodzili się z myślą, że będą spać w części dziennej,
a swoją sypialnię oddadzą starszemu synowi. Jako
projektantka nie godzę się na takie półśrodki, kosztem
kuchni wydzieliłam więc minisypialnię dla rodziców.
W ścianie z bloczków Ytong zamontowałam szklane
drzwi, a obok nich – taflę takiego samego szkła.

ZDANIEM PROJEKTANTKI
Izy Szewc/Fabryka Nastroju

W MAŁEJ SYPIALNI
położono na podłodze
szary dywanik z wyso-

kim włosem; do jego
barwy dobrano narzutę.

Lampa sufitowa i kin-
kiety pochodzą z jed-

nej linii wzorniczej.

MATOWE SZKŁO
z nadrukiem trawy

(wzór kupiony w ban-
ku zdjęć) doświetla

i zdobi sypialnię. Takie
przeszklenia pojawiają

się także w innych
pomieszczeniach.

�



W ŁAZIENCE pojawiają
się elementy dekora-

cyjne znane już z innych
wnętrz. We wnękach

zamontowano tafle
szkła z motywem trawy;

jej źdźbła przypomina
też pas zielonych płytek.

Na blacie szafki
z umywalką położono

zielony szklany blat.

SYMETRIA, którą bardzo lubi pan domu,
rządzi także w łazience – po obu stronach lustra

(a właściwie szafki z lustrzanymi frontami)
zaprojektowano po dwie podświetlane

wnęki. Na obudowie wanny – dwa zielone pasy,
takie same jak na ścianie.

NIEDUŻY PRZEDPOKÓJ
urządzono oszczędnie,

ale ze smakiem. Do podwie-
szanej szafki dobrano biały
wieszak ścienny i dwukolo-

rowy puf. Nie bójmy się,
że na nogę spadną nam

ciężkie kamienie – to tylko
ozdobna naklejka. Wystrój

jest spójny z aranżacją
pozostałych pomieszczeń.

ŚCIANKA oddziela pokój
dzienny od przedpokoju.
Przed remontem była
znacznie krótsza; przedłu-
żono ją, by zasłonić ko-
rytarz. Przy niej zaaran-
żowano kącik jadalny.

KĄCIK JADALNY
zdobią rośliny doniczko-
we. W pokoju dziennym
jest ich zresztą kilka
– gospodarze lubią kwia-
ty, które idealnie wpisują
się w koncepcję wystroju
całego mieszkania.
Pojemne wiszące szafki
są efektownie podświet-
lone. Takie nastrojowe
światło sprzyja „długim
Polaków rozmowom”
przy stole.W626

Benjamin Moore
64 zł/l

Zielone
Jabłuszko/Polinak
Dekoral 41,38 zł/2,5 l

S387/Optiva Matt 5
Tikkurila 39 zł/l

WYBIERZ
ODCIEŃ
ZIELENI

Przegląd UMYWALEK
NABLATOWYCH na s. 120

�
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SypialniaPokój
dzienny

PrzedpokójŁazienka

Pokój
dziecka

Pokój
dziecka
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