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USIĄDŹ WYGODNIE
Krzesła i fotele

EKSPLOZJA ZIELENI
Meble i dodatki

PRESTIŻOWE WNĘTRZA
Realizacje trójmiejskich architektów
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Wnętrze zostało wykończone w połyskujących 
materiałach. Zdobi je wielkoformatowy gres 
imitujący marmur i czarny, lustrzany sufit na-
pinany. Połączone ze sobą we wnętrzu ciepłe i 
chłodniejsze odcienie szarości, w zestawieniu 
z porowatymi płytami betonowymi (firma 
B-Loft) oraz surowym drewnem kominkowym 
tworzą niepowtarzalny klimat nowoczesnego 
domostwa XXI w. 

Po wejściu do surowego lokalu, od razu 
wiedziałam, że niezbędne będą zmiany archi-
tektoniczne. Pozbyliśmy się niektórych nadpro-
ży, dzięki czemu uzyskaliśmy przestronne 
przejście między pomieszczeniem holu, a 

salonem. Ściana kuchni została wyburzona 
częściowo, a powstałą pustkę przeznaczyłam 
na dekoracyjną, ażurową zabudowę meblo-
wą,  dostępną z obu stron. Masywne słupy 
konstrukcyjne całkowicie zniknęły we wnętrzu. 
Złudzenia optyczne wykreowane przy pomocy 
luster zawsze czynią cuda. 

Marmur w dzisiejszych czasach kojarzy się 
nam z drogim i mało funkcjonalnym oraz 
łatwo nasiąkliwym materiałem. U nas w 
pracowni ten efekt udało się uzyskać przy 
pomocy wielkoformatowego (120x60cm), 
włoskiego gresu marki La Faenza I marmi. Do-
datkowo postanowiłam użyć dwóch różnych 

wykończeń jego powierzchni. Matowego w 
strefie wejścia oraz jako okładzinę schodów, 
ze względu na bezpieczeństwo obecnych w 
domu dzieci. Zaś na resztę powierzchni posa-
dzek i zabudowę kominka, kafli w połysku, są 
one zdecydowanie bardziej efektowne. 

Osobiście kocham materiały, które zaskakują. 
Jednym z nich jest odważna mozaika Fusion 
Ovo (Ardea Arte), którą zastosowałam na 
ścianach WC gościnnego. Kontrastujące, 
czarno-białe wzory mozaiki wyeksponowa-
łam na tle jednolitego, czarnego lacobel’u 
i dużej tafli lustra. Na posadzce iskrzy się 
czerwony kwarcyt.

Wisienką na torcie był dobór oświetlenia. We 
wnętrzach domu znajdziemy klasyki designu, 
np. białą lampę Skygarden marki Flos, popu-
larną lampę „pająk” od Moooi, czy kinkiet Vibia 
Wireflow. Tu nawet dywan był projektowany i 
tkany na zamówienie we wzór narysowany w 
naszej pracowni.

W IDEALNIE Pracowni Projektowej ponad wszystko cenimy 
słowa: personalizacja, kreatywność, luksus i odwaga. Taki 

właśnie jest dom o powierzchni 100 m2, w Baninie k. Gdańska. 
Jego wnętrze jest dopracowane jak szkatułka na biżuterię. 
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NOWOCZESNOŚĆ 
W MARMUROWEJ POLEWIE

PRESTIŻOWE WNĘTRZE
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winylowych o realistycznych wzorach drewna i kamienia. 
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