TAK MIESZKAMY

W NOWEJ PRZESTRZENI

Zabudowa wokół telewizora, według projektu
architektki, ma minimalistyczną, lekką formę.
Tłem jest lakierowana płyta MDF, cienkie półki
zrobiono z metalu. To punkt centralny salonu,
ładnie skontrastowany z bielą ścian i dębową,
bieloną podłogą. Naturalne drewno mebli
i kilka zaledwie żółtych akcentów dodaje
wnętrzu ciepła. – Zależało nam z Anią
na uzyskaniu efektu, że jest optymistycznie,
przyjemnie – wyjaśnia architektka.
GDZIE KUPIĆ: sofy – Comforty; podłoga
– Prodesigne; żółte lampy wiszące OK, Flos
– Colormetric; grafiki, autorstwa Macieja
Zielińskiego – galeria Punca; wazon,
Bloomingville – czerwonamaszyna.pl;
poduszki – Zara Home
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TAK MIESZKAMY

Jak dobrze mieć
TEKST MAŁGORZATA PAWLAK
ZDJĘCIA MARCIN GRABOWIECKI
STYLIZACJA MICHAŁ GULAJSKI/WNĘTRZA MICHAŁA
PROJEKT MARTA PALA-SZCZERBAK/MINIMOO

SĄSIADÓW
Gdy Ania kupiła apartament,
nowo poznany na klatce lokator
pochwalił się w luźnej rozmowie,
że jest bardzo zadowolony
z projektu swoich wnętrz, który
zaproponowała mu architektka.
– Ona też tu mieszka – dodał.
Ania wzięła od niego kontakt
do Marty i natychmiast zadzwoniła.
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TAK MIESZKAMY
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PLAN MIESZKANIA 130 m²

SZTUKA PERFEKCJI

Zabudowa kuchni zajmuje całą ścianę,
po sufit. Wygląda jednak lekko. Architektka
zastosowała bowiem dekoratorski zabieg
– górny rząd szafek zaplanowała biały,
prawie niewidoczny. Meble wykonała
według jej projektu firma Tyrybon Home
z Krakowa. Na frontach zastosowano obłóg
szczotkowany, olejowany, dzięki czemu
całość ma naturalny, wyjątkowy charakter.
Spiek kwarcowy, którym pokryto blaty
i wnękę zabudowy, to Neolith Calacatta.
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RODZINNIE

Stół jest spory, mieści się przy
nim dwanaście osób. Fantazyjna
lampa powyżej efektownie
podkreśla aneks jadalniany.
Od strefy kuchni oddzielono
go umownie także innym
rodzajem posadzki. Wzdłuż
blatu roboczego (i przy wejściu
do mieszkania) położono płytki
z patchworkowym wzorem.
GDZIE KUPIĆ: płytki Azulej
Nero by Patricia Urquiola
– Mutina; lampa nad stołem
i nastropowe czarne Docus,
Wever & Ducré – Colormetric;
krzesła Merano, Ton – Metaforma; grafika, autorstwa Macieja
Zielińskiego – Galeria Punca
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DYSKRETNIE

Pojemna zabudowa kuchenna skrywa
okap, pion wentylacyjny, lodówkę. W szafkach zainstalowano także piekarnik i duży
ekspres, a w wyspie chłodziarkę na wino.
Na ścianę prostopadłą do zabudowy Ania
i Marta wybrały fototapetę z motywem
skrzydła (Wall & Decò). Ta subtelna
dekoracja ładnie współgra z rysunkiem
okładziny we wnęce zabudowy, szarościami i srebrzystościami przedmiotów
oraz sprzętów we wnętrzu.

GALERIA

O tym, jak eksponować
obrazy, plakaty grafiki
w mieszkaniu. O sposobach
wieszania ich na ścianie.
A także o zasadach dobrej
kompozycji przeczytasz…
NA STR.
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TAK MIESZKAMY

STOLIKI

629

zł

Tray,
aluminium
lakierowane,
różne
kolory blatu,
śr. 30 cm,
loftbar.pl
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Noble marki
Invicta Interior,
metal, blat
z wzorem węża,
śr. 43 cm,
sfmeble.pl

Zdjęcia: serwisy prasowe

Accent,
mosiężna
podstawa
i marmurowy
blat, śr. 50 cm,
9design.pl

ł
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DO KOMPLETU

Stoliki na mosiężnej konstrukcji i z kamiennym blatem
Ania znalazła w westwing.pl. – Natychmiast je kupiłam,
bo blaty idealnie pasują do okładziny w zabudowie
kuchennej – wyjaśnia.

C

o zdecydowało, że wybrałam właśnie
to mieszkanie? Szukałam przede
wszystkim jasnego i przestronnego,
w dzielnicy z dobrą komunikacją,
nie za daleko od centrum, z basenem
i siłownią w pobliżu – tłumaczy Ania. – Etap intensywnych poszukiwań trwał niemal rok. Tu znalazłam
wszystko, nawet basen i salę do treningów w budynku.
Nawet architektkę – dodaje żartem. Po pierwszym
spotkaniu z Martą Palą-Szczerbak z pracowni Minimoo
miała pewność, że obie o wnętrzach myślą podobnie.
Marta, po sąsiedzku, często zaglądała na plac robót,
fachowcy pracowali pod jej czujnym okiem. W tym
samym czasie zresztą prowadziła remont także
we własnym mieszkaniu. – Zaprojektowałam już pięć
apartamentów moich nowych sąsiadów – opowiada
architektka. U Ani powiększyła wnętrza optycznie.

Połączyła salon z jadalnią i kuchnią, tworząc niemal
60-metrową przestrzeń. – Anna prowadzi dom otwarty,
często ma gości, rodzinę, dla których uwielbia gotować.
Aneks kuchenny jest zatem spory, z wyspą stanowiącą
umowną granicę z częścią dzienną – wyjaśnia architektka.
Wnęka w zabudowie kuchennej została wyłożona spiekiem kwarcowym z delikatnym rysunkiem przypominającym marmur. Wielkoformatowe płyty są nie tylko dekoracyjne, lecz także bardzo praktyczne – odporne na zabrudzenia, uszkodzenia i wysoką temperaturę. Jednak
okazały się zbyt duże, by wnieść je do mieszkania. Jedną
z płyt trzeba było przeciąć na dwa mniejsze kawałki.
Ale ekipa remontowa świetnie sobie z tym poradziła
i po położeniu spieków na ścianie miejsce ich styku jest
nie do wykrycia. – To moje pierwsze mieszkanie, w którym
absolutnie nic bym nie zmieniła. I zyskałam nową znajomą, z Martą często się odwiedzamy – mówi Ania.
M jak mieszkanie sierpień 2018
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TAK MIESZKAMY
SŁONECZNE SNY

Sypialnia jest wyjątkowo przytulna. To zasługa łóżka
z tapicerowanym zagłówkiem, pięknych tkanin i oświetlenia.
Barwy musztardowe i żółte ożywiają wnętrze, budują pogodny
klimat. GDZIE KUPIĆ: łóżko James – Comforty; lampy marki
Flos – Colormetric; stoliki – Miniforms; tkaniny w oknach
uszyte na zamówienie – Studio Krawieckie Igiełka Wioletta
Modzelewska; narzuta, poduszki – Zara Home

MARTA PALA-SZCZERBAK

PRACOWNIA
ARCHITEKTURY WNĘTRZ MINIMOO
minimoo.pl
e-mail: biuro@minimoo.pl, tel.: 606 748 478

Światło „na zawołanie”
Przywiązuję ogromną wagę do oświetlenia. Oprócz efektownych
lamp designerskich proponuję też moim klientom systemy
architektoniczne, nastropowe. W mieszkaniu Ani całe oświetlenie
jest sterowane zdalnie, współdziała z tak zwanym inteligentnym
domem marki Fibaro. Z każdego pomieszczenia można włączyć
lub wyłączyć lampy za pomocą pilota lub prostej aplikacji
w komórce. Jednocześnie w ten sam sposób steruje się ogrzewaniem, klimatyzacją i zasłonami w oknach. Oprawy w sypialni
mają ściemniacze, fronty zabudowy garderobianej (nie widać
jej na zdjęciu) zostały dla nastroju podświetlone LED-ami.
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PODWAJANIE
PRZESTRZENI
W łazience okładzina
na ścianach i podłodze nawiązuje do struktury spieku w zabudowie kuchennej.
Biel mebli i sprzętów
podkreśla minimalistyczny charakter
aranżacji. Błysk lampy
(z Colormetric) dodaje
jej smaku. Pomieszczenie odbija się
w ogromnych taflach
lustra naklejonych
nad umywalką.

W BLASKU

Aneks kąpielowy z wanną i prysznicem architektka wydzieliła
zróżnicowaną podłogą i mozaiką na ścianach, która zjawiskowo
połyskuje w świetle opraw wbudowanych w sufit. Część
z natryskiem została osłonięta szklanym przezroczystym ekranem,
a w podłodze zainstalowano odpływ liniowy,
by nie dzielić jej wizualnie płaszczyzną brodzika.

