TAK MIESZKAMY

TEKST MAŁGORZATA PAWLAK ZDJĘCIA
DOMINIKA WILK PROJEKT I STYLIZACJA
PAWEŁ ŚLĘZAK/ARCHITASTE

Na mocnej

podstawie

DYNAMIKA AKCENTÓW

Kolorystyka całego mieszkania jest bardzo
spójna. W salonie dominujące szarości zostały zestawione z barwami drewna, czernią
i akcentami mosiądzu oraz zieleni – także tej
żywej. – Rośliny poprawiają samopoczucie
domowników, świetnie dekorują i łagodzą
surowość współczesnych aranżacji. Uprawy
doniczkowe to również jedna z pasji klientki
– tłumaczy architekt. Na pierwszym planie
według jego projektu – konsola stanowiąca
jednocześnie obudowę grzejnika.

więcej na

urzadzamy.pl

Zapytany o ulubiony styl architekt Paweł Ślęzak odpowiada,
że w swoich projektach kładzie nacisk przede wszystkim
na ponadczasowość i funkcjonalność. Unika schematów
– tworzy spokojną bazę, która daje przestrzeń
do aranżacyjnych zaskoczeń. Współgrających
z potrzebami właścicieli mieszkań. Tak właśnie
zaprojektował wnętrza Joasi i Piotra.
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WZDŁUŻ OSI

Część dzienna mieszkania ma kształt długiego prostokąta. Architekt poprawił optycznie proporcje wnętrza, dzieląc je na trzy
strefy. Pod oknami usytuował miejsce wypoczynku. Należą do niego wygodny narożnik, z którego można obserwować bulwary
wiślane, stolik kawowy i niska komoda (kiedyś zawiśnie nad nią telewizor). Najbliżej wejścia do pokoju znajduje się aneks kuchenny, a pośrodku – jadalniany. GDZIE KUPIĆ: narożnik – Scandicsofa; obrazy: Patrycja Kita, Hog Studio – Pakamera

Z

Joasia

Zawodowo jest związana z branżą żywieniową. Jak spędza
czas wolny? Przede wszystkim aktywnie. Często z mężem
Piotrem organizują rodzinne wypady rowerowe – dalsze,
za miasto albo ścieżkami rowerowymi Krakowa, gdzie
mieszkają. Lokalizacja ich domu bardzo temu sprzyja.
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Pawłem mieliśmy okazję już wcześniej się
spotkać – przy okazji remontu poprzedniego
mieszkania. Zgłosiliśmy się z mężem do Architaste, studia Pawła, i zamówiliśmy projekt dwóch
pokoi. Propozycje jego rozwiązań tak bardzo
nam się spodobały, że zdecydowaliśmy się na metamorfozę
wszystkich pomieszczeń – wspomina Joasia. Gdy po jakimś
czasie los podsunął właścicielom nowe możliwości i postanowili kupić kolejne lokum, nie mieli wątpliwości, komu zlecić
jego aranżację. Po kilku miesiącach poszukiwań znaleźli
niemal 70 m2 z widokiem na Wisłę. Stan deweloperski, bez
konieczności większych ingerencji w plan. Czy mieli własną
wizję aranżacji? – W tej kwestii w pełni ufaliśmy Pawłowi.
Zależało nam tylko na kilku detalach: drewnianej podłodze,
fornirowanych drzwiach, a Piotrowi dodatkowo na drewnianej szafce pod telewizor – wylicza gospodyni. – Ustaliliśmy
z właścicielami, że celem będzie nowoczesna estetyka,
ale nie minimalistyczna, lecz przytulna, o uniwersalnym
charakterze. Proste formy zabudów i stałych elementów,
stonowana kolorystyka wystroju pozwalają na szybkie
przearanżowanie całości, jeśli domownicy potrzebowaliby
zmian – wyjaśnia architekt. – Gdy zaczął się remont, byłam
za granicą. W ważne w tym czasie dla inwestora działania,
mogłam się angażować jedynie zdalnie. Paweł bardzo nam
pomagał. Czuwał nad każdą sprawą, nawet odbierał zamówione meble. Ostatnio rozmawialiśmy z mężem, że jeśli
znów przyjdzie nam się przeprowadzać, to wiemy, kogo
poprosimy o projekt – uśmiecha się Joasia.

•

więcej na

PLAN MIESZKANIA

67 m²

kuchnia
jadalnia

urzadzamy.pl

łazienka

GRA DODATKÓW

korytarz

pokój

sypialnia

salon
balkon

Gdy baza kompozycyjna jest dobrze
zbudowana – nie przytłacza formami
i nadmiarem barw, detale stają się bardziej widoczne. Wtedy nie trzeba
ich dużo stosować. By nie dopuścić
do monotonii, warto postawić
na intrygujące zestawienia. GDZIE
KUPIĆ: fotel – Meble Perfect; lampa
podłogowa Larry – Markslöjd

KONSTRUKCJA W RANDZE DEKORACJI

Belka pod sufitem raczej nie należy do pożądanych elementów wystroju, więc najczęściej się ją maskuje. Efekt tego nierzadko jest
mało satysfakcjonujący. Architekt wykorzystał odwrotny zabieg – wyeksponował belkę. Pomalował ją na kontrastowy czarny kolor
i połączył z graficznym polem pasów na suficie oraz z czarną zasłoną. To jedno z zastosowanych przez niego zaskoczeń.
M jak Mieszkanie czerwiec 2021
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NA MIARĘ

Zabudowa kuchenna (projekt architekta) jest bardzo pojemna. Jej górna część sięga do sufitu i składa się z trzech poziomów.
Piekarnik i mikrofalówkę zamontowano w wysokiej szafie przy wejściu do pomieszczenia. Z jej drugiej strony – w przedpokoju
– też mieści się szafa, ale ubraniowa. Na szczycie zabudowy architekt usytuował ażurowy lekki regał – miejsce na ogródek pani
domu. GDZIE KUPIĆ: stół – take me HOME; krzesła – IKEA; lampy – Markslöjd

PAWEŁ ŚLĘZAK

Architaste
architaste.com.pl
e-mail: pawel@architaste.com.pl
tel.: 785 850 079

Waga światła

WSPÓLNIE

– Początkowo nie byłam pewna, czy zaproponowany przez Pawła
tak duży stół jest nam potrzebny. Szybko okazało się, że tak. Spędzamy przy nim sporo czasu i sami, i z rodziną – mówi Joasia.
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Jest ono dla mnie jednym z najważniejszych elementów wyposażenia wnętrza. W tym mieszkaniu każda
strefa ma swój rodzaj oświetlenia. W salonie np.
w części ekspozycyjnej nad każdym obrazem została
zainstalowana oprawa. Prosta, dyskretna, by z nim
nie konkurowała. Bez światła obrazy nie stanowiłyby
tak efektownej dekoracji. Podobnie aranżacja na konsoli i nad nią. W aneksie jadalnianym trzy lampy nad
stołem rozjaśniają blat, wytyczają też umowną granicę
między strefami. Jednocześnie skracają optycznie
długie pomieszczenie. W sypialni przy łóżku oświetlenie
tworzy ciepły, kameralny nastrój, służy także do czytania. W łazience oprawy oświetlają jej poszczególne
części, przy czym powiększają ją wizualnie.

więcej na

CO NAD BLATEM
Oczywiście piękna i modna
okładzina! By efekt szybko nie
znikł, pomyśl też o niej praktycznie.

1

Płytki. Jeśli dużo gotujesz, wybierz łatwe
do utrzymania w czystości. Bez faktury, dostosowane do cienkich fug – z równymi krawędziami
(najlepiej rektyfikowane). I raczej w większym formacie, by uniknąć wielu spoin.
Panele szklane. Nad blatem powinno się
stosować wyłącznie takie ze szkła hartowanego,
odpornego na różnice temperatur. Marzysz o tafli
ze zdjęciem? Gdy ma służyć lata, kup z nadrukiem
naniesionym bezpośrednio na nie (a nie na folię).
Farba. Przede wszystkim musi się nadawać
do wielokrotnego szorowania. Dobrym pomysłem
jest tablicowa. Sprawdzi się też ceramiczna lub do
pomieszczeń wilgotnych, nie poddająca się pleśni.

2
3

NEUTRALNIE, ELEGANCKO

Płytki gresu na ścianie nad ciągiem kuchennym imitują marmur.
Ich ciemny kolor sprawia wrażenie głębi, powiększając optycznie
aneks. Poza praktyczną stroną, płytki pełnią również funkcję efektownej dekoracji. Z identycznych zrobiono posadzkę w łazience.
REKLAMA

urzadzamy.pl
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Z GRAFICZNYM KODEM

Biel, szarość i akcenty czerni – dynamizujące aranżację
sypialni, plus odrobina koloru. Proste formy, miękkość
i ciepło tkanin – zestawione z chłodnym czarnym metalem. To przepis na elegancką uniwersalną kompozycję
z lekkim loftowym zakręceniem. GDZIE KUPIĆ: łóżko
– Beliani; lampa sufitowa Twingo 6 – CusttomForm; lustra
– IKEA; obrazy – Hein Studio/designzoo.pl

3 LUSTRA

Angie, w aluminiowej
ramie, 47x31,5 cm,
jotex.pl
459 zł

TRZY W JEDNYM

Przy łóżku, zamiast kinkietów czy lamp stojących na szafkach,
architekt zaproponował prosty patent. Bardzo funkcjonalny,
nowoczesny i zajmujący niewiele miejsca – metalową lampę podłogową z półką-stolikiem oraz stacją USB (Linear, Markslöjd).
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Na Haku, rama
z metalu, 30x32 cm,
orionagd.pl
1539 zł

Zdjęcia: serwisy prasowe

Ring 3 marki
Dubiel Vitrum,
czarna rama,
śr. 70 cm, obi.pl
249 zł

GABINET

Na co dzień korzysta
z niego głównie Piotr,
który pracuje zdalnie.
– Odpowiada mi sterylna aranżacja pokoju
i jasne rozproszone
przez firany światło
dzienne. Pomagają
skupić się na tym,
co robię – mówi.
W razie potrzeby,
gdy przyjadą goście,
pokój służy im za sypialnię. GDZIE KUPIĆ:
kinkiet – Markslöjd

SPRAWA ZABIEGÓW

W łazience architekt wyeksponował efektowne miejsca – z umywalką i prysznicem,
sprytnie natomiast ukrył WC. Umieścił je za wysoką zabudową na pralkę, suszarkę
i rzeczy gospodarcze. Tafle luster powiększyły wizualnie pomieszczenie. GDZIE KUPIĆ:
umywalka Velis – Catalano; bateria – Kohlman; kinkiet – Markslöjd; czarne oprawy
– Orlicki Design; płytki ścienne – Starwood – Venis; podłogowe (gres) Époque – Ariana

Szukasz więcej inspiracji,
jak urządzić łazienkę? Wejdź
na urzadzamy.pl/lazienka
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