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lPrzyroda otaczająca dom pani Kingi
stała się naturalnym źródłem inspiracji
podczas aranżowania wnętrz.
Stąd tapeta z motywem rosnących
za oknami brzóz, dużo drewna
i nietypowa ozdoba łazienki – polne
kamienie zebrane na spacerach.

DOM
• Pod Warszawą
• 140 m kw.: 5 pokoi,
łazienka, toaleta
• Domownicy: 2 osoby dorosłe,
dziecko, 2 psy, kot

STYLIZACJA I TEKST: Agnieszka Osak-Rejmer ZDJĘCIA: Sylwester Rejmer
PROJEKT WNĘTRZA: Ewelina Para/Red Design

Natura
(w) domu

ODCIENIE BRĄZU, BIELI
I SZAROŚCI, czyli tzw. kolory
ziemi, wydały się gospodyni
idealne do części dziennej.
Barek i dolne szafki kuchenne
są fornirowane orzechem ame-
rykańskim, górne mają fronty
z lakierowanej płyty MDF.
Ścianę nad blatem z konglome-
ratu chroni przezroczyste szkło.
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140 m2
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ZZiimmąą  ppiieess  DDrrooppss  cczzęęssttoo
uukkłłaaddaa  ssiięę  nnaa  ppoossaaddzzccee  
wwyyłłoożżoonneejj  ggrreesseemm  iimmiittuujjąąccyymm
kkaammiieeńń..  NNiicc  ddzziiwwnneeggoo,,  
bboo  ppoodd  nniiąą  zzaaiinnssttaalloowwaannoo
ooggrrzzeewwaanniiee  ppooddłłooggoowwee..

SA LO N ma w najwyższym
miejscu aż pięć metrów
(to dzięki temu, że pani Kin ga
zre zy gno wała ze strychu). 
Do sosnowych belek kon-
strukcyjnych przybito po-
przeczne; na jednej z nich
zawieszono oryginalną lampę,
druga pełni funkcję dekoracyjną
– ustawiono tam sztuczne
rośliny w doniczkach. 

KĄT WYPOCZYNKOWY 
od jadalnego oddziela
nietypowa przegroda 
– trzy donice w rozmiarze 
XXL, w których posadzono
wężownice. Przez tiu lo we
za sło ny w oknach przesą-
cza się łagodne światło.

ZA PRZESUWANYMI
DRZWIAMI z lakierowanej 
płyty MDF znajduje się
spiżarnia. Ścianę wokół drzwi
zdobi tapeta z motywem
brzozowego lasu. 
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Podczas urządzania domu dużym wyzwa-
niem (a zarazem ogromną przyjemnością)
było zaprojektowanie oświetlenia do wyso-
kiego, przestronnego salonu. Postawiłam 
na tradycyjne rozwiązanie, czyli oświetlenie
centralne i kinkiety. Rozwiązanie, owszem, 
tradycyjne, ale lampa wisząca już nie!
Znalazłam bardzo oryginalną, zarówno 
pod względem gabarytów, jak i wyglądu 
– Toroidale firmy Fabbian. Nie tylko ma
przyciągającą uwagę formę, ale też daje
wystarczającą ilość światła. W kloszu 
o średnicy 115 cm jest aż 12 żarówek. 
W dodatku od środka jest ozdobiona 
delikatnym kwiatowym motywem. 

ZDANIEM PROJEKTANTKI
Eweliny Pary/Red Design

DRZE WA NA TA PE CIE, 
drew no przy ko min ku 
– to nie przy pa dek, 
lecz świa do my za bieg 
aranża cyj ny. Przed po-
ko jowa szafa z de ko ra -
cyj ną wnę ką to po mysł
pro jek tan tki.

SY PIAL NIA czeka
na wiel ką prze mia nę.
Sos no wa sza fa i łóż ko
po cho dzą ze po przed -
nie go miesz ka nia. 
Na ścia nie – in dyj skie 
lu stro w ażu ro wej 
drew nia nej ra mie.

ŚCIANY I PODŁOGĘ w łazience
wyłożono gresem imitującym 
beton; szeroki pas przy kabinie
prysznicowej przypomina kamień. 
Na podłodze leżą prawdziwe 
kamienie zebrane w okolicy. 
Wnętrze ociepla dębowy fornir 
na frontach szafek.


