
W JEDNEJ LINII
– Lubię książki, są dla 
mnie ważne. Chciałam 
mieć ich dużo w salonie 
– mówi Asia. W regale, 
projektu Pawła Ślęzaka,  
mieści się spora biblio- 
teka oraz pamiątki 
z podróży, m.in. maska 
przywieziona z Kam-
bodży. Regał sąsiaduje 
z granatową zabudową 
kuchenną (tak jak on 
utrzymaną w klasycznej 
stylistyce). A co dalej? 
Nowoczesna kuchnia 
z gładkimi frontami. 
Dokładnie tak miało być! 
GDZIE KUPIĆ: deska 
podłogowa Dąb bielony 
– Jawor Parkiet; wazony 
– H&M Home; misa  
na owoce – BoConcept;  
kubki na stole – HK 
Living; granatowy pled 
na sofie – Zara Home

na czas
Urządzone  

Wykończenie domu nie musi ciągnąć się  
latami. Przykład dają Joanna z Bartoszem,  
którzy do nowej „szeregówki” w Rzeszowie 
wprowadzili się zaledwie kilka miesięcy po  
zakupie. Grunt to projekt i dobra organizacja!  
Ale na tempo prac wpłynął jeszcze jeden  
fakt – przyjście na świat małej Lei.

TEKST MATYLDA GRUMAN  ZDJĘCIA MARCIN 
GRABOWIECKI  STYLIZACJA ELIZA MROZIŃSKA  
PROJEKT PAWEŁ ŚLĘZAK/ARCHITASTE
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Najtrudniejsze dla Joanny i Bartosza było znalezie-
nie domu w Rzeszowie. – Przeprowadziliśmy się 
z Krakowa, chwilę pomieszkaliśmy w wynajmowa-
nym lokum. A gdy dowiedzieliśmy, że zostaniemy 
rodzicami, zaczęliśmy intensywne poszukiwania 

domu do szybkiego wykończenia – wspominają. Szukali, czas 
płynął i… nic! Wreszcie trafili na nowo wybudowaną „szeregów-
kę”, z której ktoś w ostatniej chwili zrezygnował. Dwupiętrową, 
z ogródkiem, na wzniesieniu, z widokiem na całe miasto. Wy-
kończenie domu nie było już tak problematyczne. – Właściciele 
doskonale wiedzieli, co ma się w nim znaleźć: biblioteka na całą 
ścianę w salonie, kuchnia w bieli, ale z jedną granatową szafą 
i kamiennym blatem, stół dla sześciu osób, konkretna tapeta 
w sypialni. Gdy zwrócili się do mnie z prośbą o przygotowanie 
projektów najważniejszych wnętrz, mieli już nawet wybrane 
kanapy do salonu – opowiada architekt Paweł Ślęzak z Archita-
ste. – Inpiracje czerpałam z Pinterestu. Założyłam tam katalogi: 
boho, klasyka, industrial, elegancja. Chciałam połączyć w domu 
różne style, by nadać mu indywidualny charakter – mówi 
Joanna. Do Pawła należało ułożenie tych elementów w este-
tyczną i funkcjonalną całość. Architekt zaprojektował większość 
zabudów meblowych, dostosował instalacje, zaproponował takie 
rozwiązania jak podest czy lustrzana ściana w łazience, przygoto-
wał listę pasujących mebli, dodatków i materiałów wykończenio-
wych. Małżeństwo kupowało je już samo. – Czasami słyszeliśmy 
w sklepach, że musimy na coś długo czekać. Wysuwałam wtedy 
argument: „dziewiąty miesiąc ciąży, błagam, błagam!” – śmieje  
się Asia. Dzięki temu sprawy nabierały tempa. W ten sposób 
stali się na przykład szybciej posiadaczami nowych drzwi.•

POZORY MYLĄ
Krzesła z drewna bukowego  
i plecionki projektant pokazał  
właścicielom w internecie. Spo- 
dobały się im, ale wyglądały na 
niewygodne. Architekt przywiózł 
je więc na próbę z Krakowa. Zdały 
egzamin na szóstkę. Stoją teraz 
przy stole sprowadzonym z… Po-
znania. – Przypadł nam do gustu 
nieregularny kształt blatu z litego 
drewna oraz stalowe nogi – wyja-
śnia Asia. GDZIE KUPIĆ: krzesła 
Wishbone, King Home – meblovi.
pl; stół – hoom.co; przy oknie 
figurki z Bali – bohoswing.com

Joanna
Z zawodu prawniczka,  

a prywatnie żona Bartosza 
i mama 2-letniej, żywiołowej  

Lei. Miłośniczka książek 
(zwłaszcza kryminałów  

hiszpańskich), muzyki oraz 
podróży. Bartosz, również 

prawnik, zajął kiedyś drugie 
miejsce na świecie w karate  

na olimpiadzie juniorów.  
Zainteresowania sportowe 
towarzyszą mu do dzisiaj.

I PIETRO
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JAK MIŁO
Jasny szezlong 
(Westwing) jest 

wręcz wymarzo- 
ny do relaksu.  

GDZIE KUPIĆ: 
grafika, zielona 
poduszka – BM 

Housing; niebie-
ska poduszka 
– BoConcept

więcej na       urzadzamy.pl
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3 KONSOLE
Fera, stal malowana 

proszkowa,  
80x85x35 cm,  

blomus-sklep.pl
1199 zł
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TYLKO DO FRAMUGI
Konsola w przedpokoju ma niecałe 25 cm głębokości. Począt-
kowo projektant planował w niej długą szufladę na szynach, 
ale okazała się niewykonalna. Powstały więc trzy szuflady 
wyciągane. – W sumie lepiej wyszło. Ciekawiej – mówią właś- 
ciciele. GDZIE KUPIĆ: płytki podłogowe – carrea.pl; grafika 
– dutchhouse.pl; wazony – BoConcept; świeca – H&M Home

JODEŁKA NAD BLATEM
– Od dawna miałam na oku firmę Raw Decor, śledziłam jej 

ofertę, podobały mi się wzory. Uznałam, że mozaika w jodełkę 
będzie idealna do białej kuchni. A Paweł Ślęzak to potwier-

dził – cieszy się Asia. Blat z kwarcytu (Granmar) przypomina 
marmur, ale w przeciwieństwie do niego jest o wiele bardziej 

odporny na zabrudzenia i zarysowania. W szafce z nacięciami 
pod sufitem kryje się m.in. wentylacja grawitacyjna. GDZIE 
KUPIĆ: piekarnik, mikrofalówka – Samsung; deski do kro-

jenia – HK Living; biały talerz – M2K Pracownia Ceramiczna; 
durszlaki, naczynie z łyżkami – Zara Home

2097 zł

Silas marki Woood,  
drewno dębowe, 2 szuflady, 
74x140x40 cm, 9design.pl

Więcej modnych 
konsoli zobaczysz 
na urzadzamy.pl

REKLAMA

Mitsuko, drewno, ratan, 
miedź, 87x99x26 cm, 

vente-unique.pl
1209,99 zł
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SPRYTNY PODEST

1Na ogrzewaniu podłogowym. W prezentowanej ła-
zience były już położone maty grzewcze, a instalacje 

hydrauliczne znajdowały się w innym miejscu. Budowa 
podestu pod wannę uchroniła właścicieli przed zdjęciem 
ogrzewania, które mogłoby się uszkodzić. Ułatwiła też 
podłączenia wodno-kanalizacyjne. 

2Za cienki strop lub brak odpowiedniego spadku. 
Gdy planujesz prysznic bezbrodzikowy, a nie masz 

opcji wkucia instalacji w wylewkę podłogową albo też 
spadek do odpływu jest mniejszy niż wymagane 2% 
– podest to jedyne dobre rozwiązanie. Zmieści niezbęd-
ne rury, systemy odwodnienia. 

Pozwala uniknąć problemów 
technicznych podczas montażu 
wanny czy prysznica.  

PAWEŁ ŚLĘZAK
Architaste
architaste.com.pl
e-mail: biuro@architaste.com.pl 
tel.: 785 850 079

Światło w sypialni
Projektując pokój do odpoczynku, warto więcej uwagi poświę-
cić lampom – barwie, natężeniu czy nawet kątowi padania świa-
tła. Wpływa ono bowiem na nasze samopoczucie, budowanie 
nastroju we wnętrzu, ułatwia też takie czynności jak czytanie 
przed snem. W sypialni Asi i Bartosza zaplanowałem niewielkie 
kinkiety na ruchomych ramionach, dające jasne, punktowe 
światło – idealne do wieczornej lektury. Można je ustawiać pod 
dowolnym kątem. Tuż za obrysem łóżka zamontowałem dwie 
wiszące lampy, które emitują światło o ciepłej barwie i tworzą 
nastrój w sypialni. Dzięki transparentym kloszom są prawie nie-
zauważalne w ciągu dnia, nie zakłócają optycznie przestrzeni.  
Z myślą o rozjaśnieniu całego pomieszczenia (na wypadek wie-
czornego odkurzania czy porządków w szafie) przewidziałem 
też oświetlenie ogólne – o jasnym przyjaznym zabarwieniu. 

GŁADKO I Z FAKTURĄ
Wodoodporny blat z konglomeratu doskonale sprawdza się 
pod umywalką (tu: marki Invena). Dębowy fornir szafki ma  
wyczuwalną pod palcami teksturę drewna. Czarna fuga spra-
wia, że wzór mozaiki (Tubądzin) jest bardziej wyrazisty.

W CIENIU DRZEW
Marzeniem właścicieli  

była sypialnia, w której 
naprawdę można odpocząć. 

Stonowana kolorystycznie, 
uniwersalna, z akcentami 
natury, ale też elegancka.  

Na rebelwalls.com  
Joanna trafiła na tapetę  

Bellewood i od razu wyobra-
ziła ją sobie na ścianie za 

wezgłowiem łóżka. Do barw 
i charakteru tapety dopaso-

wano resztę wyposażenia 
sypialni. GDZIE KUPIĆ: 

łóżko Colmar – beliani.pl; 
zielony pled  – H&M Home; 
jasna narzuta – BoConcept; 

dekoracyjne poduszki  
– BM Housing

SPRAWIEDLIWIE
Włączniki światła i gniazd-
ka znajdują się po obu 
stronach łóżka. Podobnie  
stoliki nocne. Symetria 
wprowadza optyczny 
porządek do wnętrza. 
GDZIE KUPIĆ: zegarek 
marki Zuiver, szklana 
ozdoba – dutchhouse.pl;  
stolik Bloomingville  
– sfmeble.pl

POWIEW INDUSTRIALU
Czarne baterie (umywalkowa Omnires, prysznicowa M&Z), 
kontakty, stalowe nogi mebli oraz kinkiety w fabrycznym stylu 
(Westwing) wcale nie przytłaczają łazienki. Ładnie kontrastują 
z białymi marmuropodobnymi płytkami na podłodze (Tubą-
dzin) i fornirowaną dębem szafką pod umywalkę.  

STOPIEŃ WYŻEJ
– Dzięki podestowi ranga wanny się podniosła, a dość wąskie 
wnętrze wydaje się szersze. Efekt powiększenia daje też tafla 
lustra – mówi projektant. Podest to również jedno z ulubionych 
miejsce zabaw Lei. GDZIE KUPIĆ: wanna – beliani.pl; bateria 
– Rea; ręczniki – H&M Home
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