TAK MIESZKAMY

kuchnia

sypialnia

PLAN MIESZKANIA 52,5 m²

salon

łazienka
przedpokój

studio

TEKST PATRYCJA GRUMAN ZDJĘCIA MICHAŁ SKORUPSKI STYLIZACJA
AGNIESZKA WRODARCZYK PROJEKT KAMILA URZĘDOWSKA/DREAM HOUSE

SCANDI
nad Wisłą

Na krakowskim Podgórzu
szwedzki dizajn wpadł
w ręce polskiej projektantki.
Ociepliła jego wizerunek,
subtelnie podkolorowała.
Teraz Łukasz, właściciel
apartamentu, nie wyobraża
sobie, że mógłby mieszkać
gdzie indziej.

DREWNO POD STOPAMI

„Żadnych paneli” to dewiza projektantki. – Tylko drewno i w zasadzie zawsze
olejowane – wyjaśnia. – W przeciwieństwie do lakieru, gdy chodzimy po nim
boso, daje przyjemne uczucie ciepła i jednocześnie jest „miękkie” wizualnie.
GDZIE KUPIĆ: fotel na zamówienie – krakow.mebleniemieckie.pl;
krzesła Paris Arms 72 – francjaelegancja.com.pl; stół, ława Spot by Vox
– mix-meble.pl; podłoga – baront.com
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DOBRE STOPNIE

W kuchni nie ma szczelnej zabudowy pod sufit,
górne szafki tworzą malownicze „schodki”. – To celowy
zabieg – tłumaczy projektantka. – Chciałam dać tej
przestrzeni szansę na personalizację, czyli dodatki,
bo w tak niewielkiej kuchni często brakuje na nie
miejsca na blacie roboczym. GDZIE KUPIĆ:
meble Marsta, blat dębowy – IKEA; płytki Fabresa
Artisan Blanco – dekordia.pl

Łukasz

Do Krakowa przyjechał z Nowego
Sącza. Zajmuje sią programowaniem
i zarządzaniem firmą informatyczną.
Jego największą pasją jest muzyka.
Pozostałe zainteresowania, jak sam
mówi, pojawiają się i znikają. To fotografia,
psychologia, literatura. Kiedyś
zaczytywał się w Stanisławie Lemie,
dziś… w Szczepanie Twardochu.

12

Zdjęcia: serwisy prasowe

21

zł

Mantle marki
Dan Form,
obicie z weluru,
nogi dębowe,
tila.pl
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3 FOTELE

Canning marki Actona
Direct, tkanina,
drewno, sfmeble.pl

Fotel Betty, seria
Medley, w stylu
vintage, wykończenie:
poliester, nogi: drewno,
customform.pl

167

4 zł

12

19

zł

S

KROPLA BŁĘKITU

W „szwedzkim” wnętrzu wspaniale
odnalazły się polskie meble – oryginalne, funkcjonalne i… nagradzane,
jak stolik kawowy Wiktorii Lenart,
Joanny Leciejewskiej i Piotra
Kuchcińskiego. Ich geometryczność
(również rozsuwanego stołu i ławy
z szufladkami-schowkami) zrównoważyły miękkie linie krzeseł i obłe
kształty sofy i fotela. Niebieskie
dekoracje dodały wnętrzu
charakteru. GDZIE KUPIĆ:
sofa – agatameble.pl;
stolik kawowy – vox.pl

zukałem pośród przeróżnych mieszkań.
Nowych, z rynku wtórnego, pustych,
urządzonych. Ale gdy zobaczyłem to, można
powiedzieć, że zakochałem się od pierwszego
wejrzenia – śmieje się Łukasz. – Nie musiałem
go remontować, meblować… – dodaje. Bo sytuacja
była nietypowa. Wystawiony na sprzedaż apartament
zaaranżowano i wyposażono w najdrobniejszym szczególe
– dosłownie po ręczniki, pościel i sztućce. Mieszkanie było
tak przyjazne, że Łukasz nie zwlekał z podjęciem decyzji
o przeprowadzce. Co więcej, choć mieszka tu od roku, prawie nic nie zmienił. – Po tym jak kupiłem wszystkie potrzebne mi gitary, nie pojawiło się już nic nowego – żartuje.
Za projektem stoi Kamila Urzędowska z pracowni Dream
House. – Generalnie tworzę wnętrza nieascetyczne – mówi.
– Nawet jeśli skandynawskie, to i tak muszą być przytulne.
W mieszkaniu Łukasza złagodziła kanciastości drewnianych
mebli tapicerowanymi, zadbała o „miękkie” dodatki.
A jasną i chłodną kolorystykę przełamała energetycznym
błękitem. Niewiele zmieniła w pierwotnym projekcie
budowlanym – odrobinę przedłużyła ścianę pomiędzy
aneksem kuchennym a przedpokojem (dociągnęła ją do
belki), a w łazience ścianką osłoniła kabinę prysznicową.
Nieco ponad pięćdziesięciometrowy apartament mieści się
na 4. piętrze nowo wybudowanej plomby między kamienicami na Starym Podgórzu, nad Wisłą. Jest niezwykle słoneczny
i cichy (prowadzi do niego dodatkowy wewnętrzny korytarz
z wejściem tylko do dwóch mieszkań na tym piętrze).
Łukasz, zapytany o ulubione miejsce w swoim domu,
odpowiada bez wahania: – Zdecydowanie sofa w salonie,
gdzie często się relaksuję, czytając książki. A także pokój
wychodzący z salonu, w którym zrobiłem sobie małe studio
muzyczne. Co sądzi o mieszkaniu? – Jest idealne…
No, może nie ujmowałbym tylko w projekcie telewizora,
bo praktycznie go nie używam.

KAMILA URZĘDOWSKA
DREAM HOUSE
www.dreamhouse.info.pl,
e-mail: biuro@dreamhouse.info.pl

Skosy – potencjał czy problem?

PODŁOGA
DO WNĘTRZA
1. Panel podłogowy Dąb Catalan,
Swiss Crono, 36,99 zł/m²,
dekordia.pl
2. Deska podłogowa warstwowa
Dąb, 99 zł/m², leroymerlin.pl
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Skosy w mieszkaniu mają swoje plusy i minusy. Tutaj uznałam,
że zdecydowanie należy je podkreślić – wykorzystać ilość światła,
jaką dają okna połaciowe, zachować i wyeksponować belki
(pomalowałam je na czarno, co dodało wnętrzu przytulności i nieco
rustykalnego charakteru). Ale skosy i okna w dachu to często też
problem z temperaturą w pomieszczeniu – latem jest za gorąco,
zimą panuje nieprzyjemny chłód. Dlatego zleciłam założenie
nawiewu – jest wbudowany w sufit i w zależności od pory roku
chłodzi lub grzeje. Takie rozwiązanie uważam za niezwykle
przydatne, bo trudno cieszyć się nawet najwspanialej doświetlonym
wnętrzem, gdy narzekamy na upał lub drżymy z zimna.

TYLKO SPOKÓJ

Recepta na przytulną sypialnę? Tkaniny i tapety. – Zawsze warto
„otulić” czymś okno i rozważyć położenie tapety na ścianie – zachęca
projektantka. – W minimalistycznych wnętrzach sprawdzi się wzór
w skandynawskiej geometrycznej stylistyce. GDZIE KUPIĆ: łóżko
– francjaelegancja.com.pl; tapeta BN International, kolekcja Denim
– centrumtapet.pl; lampa podłogowa – tklighting.pl; rolety – IKEA
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Nasze Pomysł na płytki
porady

Glazura pod sufit nie każdemu się
podoba. Dlatego dziś kafelki kładziemy
oszczędniej, czasem tylko w najbardziej wilgotnych
strefach. Eksperymentujemy z kształtem, kolorem
i fakturą. Jakie triki sprawdzą się w małej łazience?

1

JASNE ALBO Z POŁYSKIEM. I jedne, i drugie
płytki dadzą wrażenie większej przestrzeni. Lekko

błyszczące będą ładnie odbijać i rozpraszać światło.
Jeśli jednak wolisz płytki jasne i matowe, zdecyduj się
na takie w chłodnym, „czystym” odcieniu.

2
3

DYSKRETNE FUGI. Zbyt szerokie, lub źle skontrastowane z płytkami, mogą nieładnie „pociąć”

płaszczyznę ściany i wizualnie zmniejszyć łazienkę.
WIĘKSZE PŁYTKI NA PODŁODZE. Duże, jasne
kwadratowe kafle, 60x60 cm, z wąskimi fugami

wprowadzą w łazience ład. Jeśli do tego zadbasz
o to, by sanitariaty i szafki były podwieszone
– optycznie zyskasz jeszcze więcej przestrzeni.
(Sprzęty stojące mogą zagracić pomieszczenie).

4

LUSTRO POMIĘDZY. Lustra w łazience warto
zlicować z płytkami – naklejone nie będą wyglądać

już tak lekko, a i łatwiej je uszkodzić. Żeby dodać łazience
przestrzeni, umieść tafle na sąsiadujących ścianach.

MODNE OMBRE
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DOBRA ORGANIZACJA

Prysznic oddzielono ścianką, dzięki czemu w powstałej
nad WC wnęce zmieściła się pakowna szafka. „Jodełka”
nie przytłacza łazienki, bo stonowano ją tradycyjną białą
płytką. GDZIE KUPIĆ: białe płytki Country Blanco Mate
– dekordia.pl; miska WC Roca – lazienkaplus.pl

REKLAMA

Glazurę położono jak… parkiet
– w jodełkę. Dodatkowo
projektantka „pocieniowała”
ściany, układając płytki
od najciemniejszych, w kolorze
espresso, po najjaśniejsze
– waniliowe. Oszałamiający efekt!
GDZIE KUPIĆ: płytki Equipe,
kolekcja Country – dekordia.pl;
płytka podłogowa Ape, Oregon
Nogal Gres – eurolazienki.pl

