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Głównym wyzwaniem projektowym było 
zaaranżowanie dwóch całkowicie różnych 
łazienek. Dużej „łazienki księżniczek”, jasnej 
z wanną wolnostojącą oraz mniejszej „łazienki 
męskiej” z prysznicem. 

- Subiektywnie oceniając, łazienka Dominika, 
jest moim ulubionym pomieszczeniem na 
planie całego mieszkania. Ściany zostały wy-
kończone czarnymi kaflami Tubądzin Toda 
z  kolekcji Macieja Zienia z  uzupełnieniem 
srebrnych cegiełek Cromia26 marki Quintes-
senza Ceramiche. Wisienką na torcie w  tym 
pomieszczeniu są wykonane z granitu brazylij-
skiego blat i rama lustra. Efektowna umywalka 
z szarej ceramiki - Bocchi scala grey idealnie 
dopełnia temat męskiej łazienki – mówi  
Dagmara Iwańska z pracowni Idealnie.

Przestrzeń ogólna nadaje mieszkaniu domowy 
klimat. Nuta lasu została zaaplikowana w holu 
wejściowym przez modną tapetę w  brzozy - 
Woods od Cole&Son. Podłogi zostały wyłożo-

ne deskami litymi w odcieniu złoty rustic, zaś 
do każdego pomieszczenia wchodzimy przez 
białe, stylizowane drzwi Pol-Skone Vertigo. Ich 
czarne klamki dopełniają loftowy sznyt. 

Opowiadając o  mieszkaniu na osiedlu Patio 
Róży, nie można pominąć tematu sypialni. Tu 
króluje ściana tapicerowana wykonana przez 
genialnych fachowców z  NICOMAX Gdynia, 
wg. indywidualnego projektu wykonanego 
przez pracownię. Na tle dekoracyjnego, mięk-
kiego i wygodnego wezgłowia wiszą dwie mie-
dziane kule (w stylu Tom'a Dixon'a). 

Salon w  tej realizacji jest otwarty na kuchnię, 
jego kluczowym elementem było usytuowanie 
ściany telewizyjnej wraz z konsolą Playstation. 
Została ona wykonana z czarnego MDF, a w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie zostały zamonto-
wane płyty betonowe. Kuchnia będąca odwoła-
niem kolorystycznym do mebla telewizyjnego 
ma wykonany „rękaw z kafli”, także z cegiełek 
Cromia26 (Quintessenza Ceramiche). 
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EK EKTYZM  MIESZKANIA

PRESTIŻOWE WNĘTRZE

Mieszkanie Marty i Dominika o metrażu 90 m2 miało się stać idealnym miejscem do życia nie tylko 
dla nich, ale także dla dwojga dzieci, dwóch mopsów oraz kota. Biorąc pod uwagę potrzeby „praw-
dziwie pełnej chaty„ oraz doskonały gust obojga właścicieli i zamiłowanie do pięknych przedmio-
tów, architektka od początku projektu widziała w tym miejscu olbrzymi potencjał do wykorzystania. 
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