
P
rojektantki stanęły przed 
niełatwym wyzwaniem, ale 
współpraca z właścicielami, 
twórcze myślenie oraz 
nieustanna burza mózgów 

przyczyniły się do osiągnięcia założonego celu.
Salon miał być przestronny, nowoczesny i funk-

cjonalny. W jego wnętrzach odnalazły swoje miejsce 

stare, odziedziczone po dziadkach  meble w stylu Art 
Deco. Na etapie budowy projektantki zdecydowały 
o wyburzeniu jednej z kolumn oddzielających salon 
od przedpokoju. Rozwiązanie to stworzyło spójną, 
jednolitą  przestrzeń.

Jasna gama kolorystyczna, zawężona do ciepłych 
beży i brązów oraz wykorzystanie naturalnych mate-
riałów takich jak egzotyczne drewno i kamień, dały 

Przełamanie „dworkowego” stylu domu, 
maksymalne powiększenie przestrzeni, 

wykorzystanie naturalnych materiałów takich jak: 
kamień, drewno i szkło oraz połączenia różnych 
stylów - tego oczekiwali nowi właściciele domu 

zakupionego pod Wrocławiem.
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poczucie elegancji i luksusu. Ważną rolę odegrał kominek wyłożony tra-
wertynem, naturalnym kamieniem, eleganckim w formie oraz niezwykle 
ekskluzywnym. Minimalizm form nowoczesnego kominka uzupełniony 
został bogactwem struktur.  

W celu zachowania jednolitej przestrzeni, architektki zaproponowały 
właścicielom niekonwencjonalny projekt schodów wykonanych z dwóch 

drewna egzotycznego. W ten sposób uzyskano niesamowity, zapierający 
dech w piersiach efekt lewitacji całej konstrukcji. 

Znaczącą rolę w aranżacji salonu odegrało światło, to ono oddziela 
poszczególne strefy. Wiele elementów architektonicznych podkreślone jest 

płaszczyznach mebli, co pozwoliło uniknąć monotonii i wykreowało nie-
zwykłą przestrzeń. Plafony i żyrandole zostały dobrane przez projektantki 
tak, aby nie stanowiły kontrastu dla urody pomieszczeń, a jedynie wyeks-
ponowały kolor, materiał i strukturę.
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Główną rolę odegrały meble w stylu Art Deco. Te efek-
towne i eleganckie meble do dziś pozostają nowoczesne. 
Na ścianie zawisła reprodukcja obrazu Tamary Łępickiej. 
W wykuszu swoje miejsce znalazł kredens wykonany 
z orzecha amerykańskiego, a po przeciwległej stronie salonu 
postawiono drewniany stół jadalny w towarzystwie moderni-
stycznych krzeseł projektu Phillpa Starka. Klasyczny kształt 
”ghostów” z ich nowoczesną formą idealnie wkomponował 
się w tło pomieszczenia. W tym wnętrzu meble i dodatki 

z różnych stylów stworzyły harmonijną całość. Wzory i kolory 
z przed stu lat idealnie skomponowały się z nowoczesnymi 
materiałami, a projektantki uniknęły efektu muzeum.

Specjalnie zrezygnowano z ciężkich zasłon i kotar, zastę-
pując je modnymi roletami rzymskimi bez zbędnych ozdób 
i wzorów, spełniającymi funkcje praktyczną. 

Ograniczono tutaj liczbę drobnych akcesoriów, aby nie 
wprowadzać zbędnego chaosu. Okazały narożnik - jedyny 
tapicerowany mebel - został wybrany tak, aby pomimo 
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gabarytów nie zdominował przestrzeni. Jednolity 
kolor bez wzorzystych deseni o gładkiej fakturze 
idealnie wkomponował się w całość salonu. 

Właścicielom lubiącym nowoczesność 
spodobał się pomysł wykorzystania betonu jako 
materiału pojawiającego się w kilku miejscach 
domu: w wiatrołapie, kuchni oraz gościnnej 
łazience.

Szara, surowa powierzchnia tego materiału 
w ostatnim czasie stała się bardzo modna 

  .wórengised zezrp anawytsyzrokyw eintęhc tsej i
Stanowi nowoczesne uzupełnienie pomieszczeń, 
nie tylko minimalistycznych, i jest naturalnym 
tłem dla wyrazistych dodatków.

Betonowa ściana w otwartym wiatrołapie 
stworzyła nieoczywisty efekt w połączeniu 
z kryształowymi elementami zabudowy. Surowa, 
ascetyczna w odbiorze ściana wykreowała wraże-
nie elegancji.

Materiał ten doskonale sprawdził się również 
w łazience. Niepowtarzalne wnętrze o indu-
strialnym charakterze ocieplono jedynie bogato 
zdobionym lustrem, które przełamało surowość 
szaro-czarnego tła. Zastosowana kompozycja 
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kolorów oraz materiałów (szkła i betonu) stwo-
rzyła wyjątkowy klimat.

Beton, drewno w kolorze amerykańskiego 
orzecha oraz szkło pojawiają się również w biało-
-czarnej przestrzeni kuchni, która pozostaje 
naturalnie otwarta na całą powierzchnię salonu. 

Kolejnym niezwykłym pomieszczeniem 
była główna łazienka, przebudowana pierwotnie 
z pomieszczenia gospodarczego.  Właściciele - 
zwolennicy wygody - zaakceptowali pomysł 
stworzenia pokoju kąpielowego o powierzchni 
20 m2.

Pośrodku stanęła okrągła wanna, nad którą 
zawisł nowoczesny żyrandol, a cała przestrzeń 
utonęła w ascetycznej bieli. Pojedyncze elementy 
roślinne dodały aranżacji energii. Wypoczynek 
w otoczeniu prostych form był dla gospodarzy 
bardzo ważny. W tej prostej, a jednak nieba-
nalnej łazience chętnie odpoczywa się po pracy 
i nieśpiesznie smakuje życie. �
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