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Każdy element wystroju został
przemyślany i dopasowany tak,
aby mimo mocnych, designerskich
akcentów dominował klimat spokoju.
'Nie ma tu agresywnych kolorów ani
krzykliwych form. Jest tak jak powinno
być: przytulnie i domowo - mówi arch.
Piotr Stanisz, autor projektu wnętrza.
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Domowa elegancja - tak
można określić wystrój strefy
wypoczynkowej. Kompozycję
bieli i szarości uzupełniają
stylowe dodatki i dekoracje.
Wyposażenie: kanapa Vieri
Divani / poduszki ze sklepu
Westwing / lampa Chromatic
Quadre.pl / podłoga drewnia
na (orzech szczotkowany)
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Mimo zastosowania wielu
rożnych elementów - wyposa
żenia jak i dekoracji - aranżacja
strefy dziennej stanowi niezwykle
spójną, wysmakowaną całość.
Kompozycja szarości, bieli oraz
dekorów drewna to zestaw
ponadczasowy i reprezentacyjny.
Wyposażenie: kanapa Vieri
Divani / poduszki ze sklepu Westwing / stół BoConcept / lampy
nad stołem Itteki Sotto Luce/
podłoga drewniana (orzech
szczotkowany)
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tyl wnętrza odzwierciedla charakter właści
cieli. Jest przytulnie i przyjaźnie. Nowocze
śnie, ale spokojnie. Każdy element wystroju,
mebel, fragment przestrzeni zdaje się mówić
przyciszonym głosem. Być może dlatego tak
dobrze się tu wypoczywa? Przestrzeń ema
nuje aurą wyciszenia i zachęca do tego, by np.
zasiąść z książką na kanapie, od czasu do czasu
spoglądając za okno na otaczającą dom zieleń.
Ale i w środku nie brakuje elementów, które
kuszą oko. Designerskich mebli, mieniących
się subtelnym blaskiem płaszczyzn czy deko
racji, które z pasją i dobrym smakiem dobiera
pani domu. Dzięki temu domowa przestrzeń
w każdej chwili jest gotowa na przyjęcie gości.
Dobór materiałów i wyposażenia oraz aran
żacja, która w udany sposób miksuje styl kla
syczny z nowoczesnym, dają gwarancję wygody,
reprezentacyjnego wyglądu, a przy tym rodzin
nego klimatu.
Przestrzeń dzienna, to typowy open space,
zorganizowana w formie otwartej kuchni, części
wypoczynkowej i jadalni łączącej funkcjonal
nie i stylistycznie obie strefy. Ponieważ metraż
parteru nie jest duży, priorytetem w pracy pro
jektanta było poszanowanie przestrzeni. Stąd
dominująca jasna kolorystyka, dająca złudze
nie większej powierzchni i lekkości. Przeważa
jące kolory to ecru, jasny odcień szarości oraz
biel, które dla ocieplenia i stworzenia domo
wego, przytulnego klimatu uzupełniają dekory
drewna. Dodatkowym elementem optycznie
powiększającym przestrzeń dzienną i posze
rzającym wąski salon jest lustrzana obudowa
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Za pomocą materiałów, kolorów
i form otwarta kuchnia nawią
zuje udany stylistyczny dialog
z pozostałymi strefami części
dziennej. Dystans pomiędzy
kuchnią a jadalnią pozwala
zachować obszerna wyspa ory
ginalnie wykończona mozaiką.
Wyposażenie: zabudowa
kuchenna na zamówienie
Janmar / hokery ze sklepu
Westwin g / mozaika Venis /
płytki podłogowe Grespania /
piekarnik, piekarnik parowy, szu
flada do podgrzewania talerzy
Siemens

ścian nad kominkiem. Wykonana została z wielkoformatowych płytek ceramicznych o pofa
lowanej powierzchni, dającej optyczne złu
dzenie ruchu.
Zgodnie z życzeniami inwestorów w pro
jekcie wnętrza wykorzystano klasyczne, ponad
czasowe materiały, które podobnie jak zastoso
wane kolory gwarantują, że jest tu jasno, prze
strzennie, lekko. W otwartej kuchni królują
białe płytki o ciekawej fakturze przypomina
jącej kostki mozaiki o perłowym połysku oraz
fornir drewna w ciepłym, głębokim odcieniu.
Dekory drewna zdominowały z kolei jadalnię,
której lekkości i nowoczesności dodają designerskie białe lampy. Tego rodzaju efekt potę
guje także eklektyczny zestaw krzeseł: przy
tym samym stole znalazły się modele z transparentnego tworzywa, jak i metalowej siatki.
Taki wybór, z pozoru nieprzystający do stono
wanej aranżacji, jest jak mrugnięcie okiem do
nowoczesności i mody, które są przecież mile
widziane i dobrze się tutaj czują.
Z jadalni już tylko krok dzieli domowników
i gości od wygodnej skórzanej kanapy, która
stanowi centralny punkt strefy wypoczynko
wej. Ta część parteru, spowita w eleganckich,
jasnych szarościach jest równie reprezenta
cyjna, co stylowa. Szyku dodaje połyskująca,
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Zabudowa kuchenna ma kształt
litery L. Oferuje wiele praktycz
nych szuflad i sporą powierzchnię
blatów roboczych. Zestawienie
białych frontów i blatów z ciepłym
dekorem drewna nadaje kuchni
zarówno modny jak i przytulny
charakter.
Wyposażenie: zabudowa kuchen
na na zamówienie Janmar / blaty
z konglomeratu / mozaika Venis /
płyta grzejna Siemens / okap podszafkowy Falmec / zlewozmywak
Schock / bateria Kludi
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efektowna lampa sufitowa oraz designerską
szklany stolik. Z kolei skórzany „łaciaty" dywan,
to kolejny element wystroju, który puszcza
oko i wprowadza nieco luzu. Gwarantuje, że
dobrze można się tutaj czuć podczas bardziej
oficjalnych spotkań, jak i leniwych wieczorów
w gronie domowników.
W prywatnej części domu reprezentacyjny
zestaw bieli i szarości ustępuje miejsca przy
tulnym odcieniom kremów, beżów, cappuc
cino i brązów, które zarówno do sypialni, jak
i saloniku kąpielowego wprowadzają klimat
relaksu. Koją wzrok, pozwalają się odprężyć,
budują wieczorowy nastój. Mimo to pomiesz
czenia zarezerwowane dla pani i pana domu
są także eleganckie i stylowe. Sypialni charak
teru dodają dekoracje, tkaniny i wzory w stylu
vintage. Z kolei salonik kąpielowy, za sprawą
materiałów i form wyposażenia, reprezentuje
styl klasyczny w nowoczesnej interpretacji.
PROJEKT: ARCH. PIOTR STANISZ.
PRACOWNIA ARCHITEKTURY PS
TEKST I STYLIZACJA: ANNA USAKIEWICZ
ZDJĘCIA: BARTOSZ JAROSZ
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Przytulne odcienie beżów i brą
zów wprowadzają do sypialni kli
mat odprężenia. Stylowe dodatki,
tkaniny i meble osadzają wnętrze
w stylistyce vintage.
Wyposażenie: łóżko odnowione,
zagłówek wykonany na zamó
wienie / szafki nocne Klose / na
podłodze deska orzech ame
rykański / tapeta Luigi Colani
Visions / komoda i szafa na
zamówienie Janmar / dodatki ze
sklepu Westwing

Łazienka została urządzona w stylu nawiązującym do klasycyzmu. Świadczy
o tym zarówno forma podumywalkowej konsoli jak i zastosowane materiały:
marmur, mozaika z masy perłowej.
Wyposażenie: umywalka Roca / blat z marmuru / bateria Axor Starek Organie /
na ścianie mozaika z masy perłowej / płytki podłogowe Casa Dolce Casa

