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Jasne, Igkkie i niezwyT^eleganckie wnętrze to prawd2
duma właścicielki. Panuje^nim niezwykły!klimat rode
z Francji pkeniesiony na obrze^awielkiego miasta.
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Miękkie sofy i fotel tworzą
w salonie wygodny kącik
wypoczynkowy. Nie ma tu
strefy telewizyjnej, a jedynie
kominek. Dzięki temu salon
służy wyłącznie do relaksu.
Wyposażenie: meble tapice
rowane Primavera / stolik na
zamówienie / lampy 9design
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wnętrza / FRANCUSKI SZYK

W salonie, podobnie jak w całym
domu, dominują jasne szarości zesta
wione z elementami bieli. Wysokie,
nieosłonięte okna ozdabiają salon
niczym obrazy.
Wyposażenie: sofy i fotel Primavera /
witryna Fabryka Wnętrz / kinkiety Mint
Grey / stolik na zamówienie

E

legancki i wysmakowany dom na obrze
żach Warszawy był marzeniem inwesto
rów. Kiedy już podjęli decyzję o budo
wie wybór biura projektowego był oczy
wisty. O aranżację wnętrza miała zatroszczyć
się projektantka Maciejka Peszyńska-Drews,
która wiele lat wcześniej zaprojektowała dla
inwestorów ich pierwsze mieszkanie. Zna
łam już oczekiwania inwestorów, wiedziałam
co lubią i co się im podoba. Nasza współpraca
rozpoczęła się wraz z wyborem projektu domu mówi projektantka Maciejka Peszyńska-Drews.
- Nad aranżację pracowaliśmy niespełna 3 lata.
To był owocny czas, podczas którego powstało
naprawdę niesamowite wnętrze.
Po inspiracje projektantka wraz z właści
cielką sięgnęły w głąb Francji. Przeglądałam
pisma wnętrzarskie i wycinałam strony oraz
detale, które podobały mi się najbardziej. Póź
niej pokazywałam to wszystko projektantce,
a ona moje marzenia spinała w jedną całość
i nadawała im materialny kształt - dodaje wła
ścicielka domu.
Wnętrzu nie brak paryskiej elegancji, prowansalskiej przytulności, jak również detali
inspirowanych francuską riwierą. Te ostat
nie, szczególnie widoczne są w salonie, który
jest miejscem do podejmowania gości. Dwie
miękkie sofy oraz fotel stworzyły tu przytulny
kącik wypoczynkowy, usytuowany naprzeciw
kominka. Marynistycznym akcentem stał się
duży model jachtu morskiego ustawiony na
konsoli na tle wysokich okien.
W salonie nie ma strefy telewizyjnej. Prze
znaczono na nią oddzielny pokój na piętrze, zaś
salon pozostał miejscem towarzyskich spotkań
i relaksu. Połączony z jadalnią jest także bazą
wystawnych przyjęć. Główną rolę w jadalni
odgrywa duży stół z drewnianym, bielonym
blatem, nad którym zawieszono wieloramienny,
stylizowany na model retro, żyrandol. W let
nie dni właściciele otwierają jadalnię na taras,
gdzie po obiedzie lub kolacji można zasiąść na
wygodnej, rattanowej sofie z filiżanką kawy
i podziwiać piękno otaczającej zieleni.
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Salon połączony
jest z jadalnią. Z obu
pomieszczeń prowadzi
wygodne wyjście na
duży taras, który latem
stanowi przedłużenie
strefy dziennej.
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Elegancka jadalnia jest miejscem do podejmowania gości. Stół z blatem z bielonego
drewna doskonale wpisuje się w konwencję prowansalskiego wnętrza, a elegancji
dodaje mu stylowy, wieloramienny żyrandol.
Wyposażenie: stół i krzesła Fabryka Wnętrz / żyrandol Westwing / podłoga dąb bielony

Nieosłonięte, wysokie okna w strefie dzien
nej doskonale doświetlają wnętrze, a rzeźbione
ramy wokół nich zdobią pomieszczenie niczym
obrazy. Salon, podobnie jak większość domu,
skąpany jest w delikatnych szarościach. Dzięki
temu wnętrza są jasne i eleganckie. Rzeźbione
pilastry pod sufitem i wysokie listwy przypo
dłogowe dodają aranżacji klasy i pięknie kom
ponują się z wyposażeniem w stylu francuskim.
Kuchnia w domu jest miejscem, które wła
ściciele lubią najbardziej. Nie tylko dlatego,
że gotowanie jest ich pasją, a wspólne posiłki
są wspaniale spędzonym czasem, lecz rów
nież z powodu uroku samej aranżacji. Bogato
zdobiona zabudowa w bieli jest kontynuacją

stylu, jaki panuje w domu. Strefę zmywania
umieszczono pod oknem, a po obu jej stro
nach zbudowano wysokie, sięgające po sam
sufit szafki na porcelanę. Podświetlone cie
płym światłem wieczorami zapewniają wnę
trzu przytulny nastrój. Wnętrze ożywia, ale też
podkreśla jego klasę czarny blat z konglome
ratu. Wysunięty na środek kuchni półwysep jest
strefą gotowania, jak również daje możliwość
prowadzenia swobodnych rozmów z gośćmi
przebywającymi w jadalni, która oddzielona
jest od kuchni dwuskrzydłowymi drzwiami
z dekoracyjną futryną.
Sypialnia właścicieli usytuowana jest na
piętrze. Elegancka, jasna, ale również bardzo

Elegancka aranżacja kuchni
skąpana jest w bieli, a elementem
ożywczym stał się tu czarny blat
z konglomeratu. Strefa gotowania
umieszczona została na półwyspie
dzięki temu można przygotowując
posiłki swobodnie rozmawiać
z gośćmi czekającymi w jadalni.
Wyposażenie: AGD Bosch / zle
wozmywak Franke / bateria Teka /
okap Bosch / blat z konglomeratu
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Sypialnia to azyl
właścicieli domu. Po
obu stronach tóżka
znajdują się wejścia
do garderoby oddzielnej dla pani
i pana domu. Wnę
trze połączone jest
również z prywatną
łazienką
Wyposażenie: meble
na zamówienie /
żyrandol Westwing
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Wnętrze łazienki jest połączeniem jasnych i ciemnych
barw. Biel podłóg, ścian i ceramiki doskonale kontrastuje
ze stylizowanymi meblami z ciemnego drewna.
Wyposażenie: meble za zamówienie / umywalka, sedes
i bidet Villeroy & Boch / bateria Hansgrohe
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Część toaletową od kąpielowej
oddziela ścianka, za którą znaj
duje się wolno stojąca wanna
oraz kabina prysznicowa. Stylowy
parawan dodatkowo zapewnia
poczucie intymności w tej części
łazienki.
Wyposażenie: kabina prysznico
wa Huppe / bateria Hansgrohe /
wanna PoolSpa

u

przytulna. Białe, lekko przecierane meble wyko
nane na zamówienie przez zaprzyjaźnionego
stolarza z firmy Sztuka Tworzenia Mebli dosko
nale odzwierciedlają prowansalskie inspira
cje. Ścianę za łóżkiem zdobi tapeta w niebie
skie pąki hortensji, zaś po obu jego stronach
znajdują się drzwi do garderoby - oddzielnej
dla pani i pana domu. Właściciele mają rów
nież własną łazienkę, do której wejść można
wyłącznie z sypialni. Jej wystrój jest niemal
identyczny do tego w poprzednim mieszka
niu inwestorów. Aranżacja zachwycała ich na
tyle, że w nowym domu łazienkę zdecydowali
się urządzić tak samo. Wnętrze zostało podzie
lone na dwie części - salon kąpielowy z wolno

stojącą wanną i kabiną prysznicową oraz toa
letę. Stylową komodę, w której umieszczono
umywalkę również wykonał stolarz.
Jasne barwy oraz elegancko przecierane
meble nawiązują do korzeni stylu francuskiego
i widoczne są na każdym metrze powierzchni
domu. Mimo, że wnętrze jest bardzo wystawne,
nie brak mu ciepła, o które przy pomocy sty
lowych dodatków zadbała właścicielka.
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