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140 m
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KTO TU MIESZKA

• Jadwiga i Krzysztof
GDZIE

• W Woli Bejkowskiej
• 3 pokoje i antresola

Nigdy nie wiadomo, co nas czeka za zakrętem
drogi wijącej się wśród mazowieckich pól.
Może winnica, w sąsiedztwie której
poczujemy się jak we Włoszech?
TEKST I STYLIZACJA: KATARZYNA WRODARCZYK ZDJĘCIA: MICHAŁ SKORUPSKI PROJEKT WNĘTRZA: MARCIN OFFEE/PRACOWNIA PROJEKTOWA OFFEE

DOM
gościnny

SPORO TU GOŚCI Z CAŁEGO ŚWIATA.
Stolik kawowy, stół w jadalni i witryna
przyjechały ze Szwecji. Dywan (Nap)
powstał z misternie połączonych
skrawków odzyskanych ze starych
dywanów tureckich. Sofy to meble
polskich producentów (Vellarte),
ale okrągłe siedziska pochodzą z Indii.
Mimo tej różnorodności wystrój jest
spójny. To zasługa konsekwentnie
dobranej kolorystyki.

Podoba ci
się ten styl?
Zajrzyj
na str. xx
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CZARNĄ ŚCIANĘ,
wykończoną
tynkiem
dekoracyjnym,
ożywiają złote
akcenty (lampy
nad stołem
i zegar). Z ozdobnymi krętymi
schodami
kontrastu je
stojący
przy ścianie
naprzeciwko
minimalistyczny
kominek.

PRZESZKLONA ŚCIANA domku
przybliża mieszkańców do natury.
JADWIGA
Ściany sąWŁAŚCICIELKA
zrobione z zaimpregnowanego drewna, a dach z blachy.

Rzut oka na p lan

Pokój
dzienny

Pokój
dzienny
Kuchnia

RYSUNKI: Delfina Grzelak

120 m

2

Łazienka

Sypialnia

PARTER
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Gdy zaprosiliśmy
do współpracy architekta,
ten od razu stwierdził,
że wysoka, pięciometrowa
strefa dzienna aż prosi
się o antresolę. Jeszcze
nie jest zagospodarowana,
ale planujemy urządzić
na niej gabinet. Schody
już są. Niedaleko nich wisi
mój ulubiony przedmiot
– wykonany na zamówienie
zegar. To unikat autorstwa
Jarosława Kukowskiego.
Artysta znany z tego,
że nigdy nie powiela swoich
projektów.

PODŁOGĘ wyłożono płytkami
imitującymi deski. Świetnie się
spisują przy ogrzewaniu podłogowym. Dodatkowym plusem jest to,
że łatwo je utrzymać w czystości.

j

adwiga śmieje się, że to rozpościerająca się za płotem sąsiada uprawa winorośli zadecydowała o postawieniu tutaj
domu. – Oboje z mężem lubimy południe Europy. Fascynuje nas tamtejsza architektura, kultura i kuchnia. Spodobała nam się wizja wieczorów spędzonych we własnym domu
z lampką lokalnego wina w dłoni – dodaje z uśmiechem. Gotowanie to jej pasja. Prowadzi włoską restaurację, ale chętnie
też przyjmują z Krzysztofem gości u siebie. Dlatego tak ważny
był dla nich solidny, duży stół, wygodny salon oraz kuchnia
otwarta na jadalnię.
Pierwotnie dom miał przypominać z zewnątrz szwajcarską
górską chatę. Jednak aby osadzić go w architektonicznym
krajobrazie Mazowsza, architekt Marcin Offee zastąpił przewidziane w projekcie drewno pociętą na płytki starą cegłą (z Ma-

nufaktury Kamieniarskiej). Dzięki temu odnosi się wrażenie,
że dom stoi tu od zawsze. Ale drewno pojawia się wewnątrz:
skośne sufity są wyłożone deskami, ze starego litego drewna
są zrobione niektóre meble. Jak widać, nadgryzione zębem
czasu naturalne materiały odgrywają tu bardzo ważną rolę.
Choć dom nie jest duży, wygląda bardzo przestronnie. To zasługa wysokich stropów oraz licznych okien. Nie bez znaczenia jest również ograniczona liczba dodatków.
Gospodarzom marzyły się ciepłe i przytulne wnętrza. Architekt chciał dodać im lekkości – efekt ten udało się osiągnąć
poprzez połączenie klasyki z nowoczesnością i odrobiną
światowego designu. Wisienką na torcie są industrialne zapożyczenia: stalowe konstrukcje mebli, żeliwne schody i lampy
w loftowym stylu. 
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DOBRY
POMYSŁ
Płytki nad blatem chronią
ścianę i pięknie wyglądają
– wypukły wzór załamuje
światło, zapewniając
niebanalny efekt.

DREWNIANE PANELE
ŚCIENNE (Cube)
są tak dekoracyjne,
że w sypialni nie potrzeba
już innych ozdób. Wyposażenie wnętrza stanowi
tapicerowane łóżko (Nap)
i fotel Lounge Chair
projektu Eamesów. Zamiast
tradycyjnych lampek
nocnych – lampy sufitowe
zwieszające się nisko nad
stolikami.

Decydują o charakterze wnętrza
KUCHNIA miała być praktyczna, a zarazem
ponadczasowa. Klasyczną zabudowę wraz
z półwyspem wykonała firma conceptmeble.pl.
Granitowy blat został zamówiony u lokalnego
kamieniarza. Lampy architekt wypatrzył
na targachh designu w Sztokholmie.
Industrialne stołki barowe z siedziskami
z drewna akacji zrobiono na zamówienie.

CZARNE
ELEMENTY
nawiązujące
do fabrycznych hal.

LAMPY
o ciekawych
kształtach
(i na długich
kablach). [[TO
SAMO JEST W
INNYM
MIESZKANIU]]

BIEL, SZAROŚĆ,
BRĄZ I CZERŃ,
czyli
kolorystyczna
konsekwencja.
[[TO PRAWIE
TEŻ]]
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SZAFKĘ ŁAZIENKOWĄ z blatem
z konglomeratu zrobił zaprzyjaźniony
stolarz. Jego dziełem jest także
drewniana rama wokół okna. Bambusowy wieszak na ręczniki oraz stojak
na papier toaletowy są z IKEA.
Umywalka i podwieszony sedes
pochodzą z kolekcji Vero (Duravit).
Lampy w industrialnych oprawach
kupiono na mlamp.pl.

DOBRY
POMYSŁ

W ŁAZIENCE zestawiono
płytki w dwóch stylach:
klasyczne białe z wzorzystymi (Vives).

Taki wieszak-krzesło
to bardzo przydatny
łazienkowy mebel.

W TOALECIE podłogę oraz ścianę, na której zainstalowano podwieszony sedes, wyłożono płytkami
imitującymi drewno (pozostałe ściany są pomalowane
farbą odporną na wilgoć). Okrągłe lustro na skórzanym
pasku oraz obrazek z jeleniem pani domu kupiła
na westwing.pl.
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