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W nowym mieszkaniu na Ursynowie Joanna i Mateusz  
chcieli mieć dużo szaf i schowków. Dzięki temu udaje się bez 
wysiłku utrzymać ład i zachować dużo wolnej przestrzeni. 
Dla rodziny z dwójką dzieci to ogromne ważne.
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w naturze
Porządek

Wszystko będzie 
schowane 

Takie zadanie postawili przed 
zaprzyjaźnioną architektką, Eweliną 
Parą. W mieszkaniu jest wiele szaf, 
które bardzo ułatwiają codzienne 

funkcjonowanie. Ciągle przybywające 
sprzęty mają swoje miejsce i łatwo je 
zlokalizować. Kuchnia, jako miejsce 
strategiczne, zabudowana jest na 
tyle, na ile to możliwe. Biały MDF 
na większości frontów kuchennych 

sprawa, że zabudowa na całej długości 
i wysokości ściany zdaje się lekka. 

Matowy orzech na lodówce  
i ponad blatem scala 

optycznie kuchnię z salonem. 
Na podłogach leży jasny jesion  

– z wyjątkiem pasa szarego gresu  
w roboczej części. 

gdzie kupić meble  
i dodatki: 

zabudowa kuchenna  
oraz salonowa z białej  

i fornirowanej płyty mdF  
– stolarnia blumex, piaseczno; 

stół inbox – meble Vox;  
lampy wiszące Stromboli  

– leroy merlin; gres Radica 
Gris – zirconi.

Joanna spędza dużo  
czasu w mieszkaniu  

na Kabatach.
Opiekuje się dwiema córkami: 4-letnią Leną i 5-miesięczną Niną. Wkrótce wróci 

do pracy w administracji państwowej. Jej mąż, Mateusz, zajmuje się rozwojem 
specjalistycznych narzędzi informatycznych. Oboje są zapalonymi podróżnikami, 

oraz pochłaniaczami książek. Powiększenie rodziny było główną przyczyną 
przeprowadzki z mniejszego mieszkania na tym samym osiedlu. 

tekst /kaRolina klepacka  
stylizacja /kaRolina klepacka 
zdjęcia /maRiuSz bykowSki
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Umeblowanie zintegrowane 
Zabudowa ściany w salonie jest kontynuacją tej w kuchni,  
co daje efekt wizualnego scalenia przestrzeni o różnych 
funkcjach. Orzech włoski i biel płynnie przechodzą ze strefy  
do strefy. Duży stół jadalniany (Inbox, Meble Vox), to coś, czego 
właścicielom brakowało w poprzednim mieszkaniu. Teraz  
w domu często goszczą dziadkowie i przyjaciele, których można 
wygodnie posadzić przy wspólnym posiłku. Meble początkowo 
miały być jaśniejsze, lecz po rodzinnych konsultacjach wybrano 
ciemny orzech, który wprowadza kontrast dla bielonych podłóg.

42

Szkło na ścianie  
Joanna i Mateusz sporo i daleko 
podróżowali, obecnie jednak 
wolą mniejsze dystansy. Zamiast 
do Azji wyprawiają się do 
pobliskiego Lasu Kabackiego. 
Lubią bliskość przyrody, więc 
odniesienia do natury i zieleń są 
oczywistym elementem wystroju. 
Joanna proponowała zielone 
fronty na kuchenne szafki,  
ale projektantka przekonała ją, 
by poprzestać na zielonym szkle 
zabezpieczającym. Efekt jest 
równie mocny, a kuchnia tworzy 
całość z meblami w dalszej części 
pomieszczenia. Blat z szarego 
laminatu imituje kamień. 
 
gdzie kupić dodatki: 
zlew i bateria – teka; 
ociekacz, misa, dozownik 
do oliwy, chlebak, foremka 
latarnia – leduvel; puszki 
pieńki, dozownik do płynu 
– cellofan.

radzimy
Często używane akcesoria 

kuchenne zwykle trzymamy  
pod ręka, na blacie. Dobierajmy 
więc je tak, by zdobiły wnętrze.  
To szczególne ważne w kuchni 

otwartej, gdzie przestrzeń 
robocza przenika się 

z dzienną.

 Do przygotowania sałaty
1  Komplet salaterek bambusowych, 99 zł, Duka;  
2  Wirówka do sałaty Chef’n, 159,90 zł, Czerwona 

maszyna; 3  Zestaw narzędzi kuchennych 
Wróbelek, 149 zł, Cellofan 

3

Plan mieszkania
86 m²

2
3

1

Jasna podłoga o ciepłym 
odcieniu rozświetla dom. 
1  Panele Liseo, Buk Natur, 78 zł/m², 

WITEX; 2  Deska barlinecka, Dąb  
Select fazowany Exclusive, 159 zł/m², 
poDlogi-sklep.pl 

podłoga 
do wnętrza

2

1
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Mieszkanie żyje
Roślinne motywy są zaakcentowane w wielu miejscach. 
Zadecydował o tym promocyjny kupon na tapetę Flügger 
dołączony do miesięcznika Dobre Wnętrze: srebrna 
rolka z kolekcji Light & Bright wystarczyła, żeby nadać 
charakterystyczny rys dziennej przestrzeni. później  
gałęzie rozprzestrzeniły się po poduszkach, 
dekoracjach, a nawet meblach. Kiedy 
Joanna wyszperała w Internecie krzesła ze wzorem 
przypominającym ten ze ściany, zamówiła je, nie mając 
pewności czy okażą się wygodnie. Na szczęście były! 

Kanapa wielokierunkowa 
Siedząc na wygodnym narożniku domownicy 
mają pod kontrolą całe wnętrze. To ważne, 
 gdy nawet w trakcie relaksu trzeba mieć na oku 
żywiołową czterolatkę i niemowlę. 
Rama nad kanapą ma eksponować 
srebrzystobiały motyw na ścianie i nieco 
różnicować jej płaszczyznę. przy tak 
wzorzystej tapecie to dobre rozwiązanie. 
Stoliki były świetnym zakupem: można ustawić  
je w kilku konfiguracjach, a ich połyskliwa biel 
rozjaśnia ciemne obicie kanapy.

gdzie kupić meble i dodatki: 
narożnik cantone, mebelplast; tapeta 
351943 Fiona light & bright, Flügger; 
stolik kawowy larissa, momastudio; 
misa, 9design; krzesło multiko,  
www.sklep.meble.pl; lampy Stromboli, 
leroy merlin; podłoga jesion bielony, 
Studio podłóg drewnianych 
parkietownia, powsin.

Kolory wnętrza
Farba Dekso 5, 
kolory: 2528, 5494, 
1487, od 42 zł/l, 
flÜgger
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Lustro dodaje głębi  
Choć łazienka nie jest mała (została powiększona 

kosztem przedpokoju), architektka postanowiła 
zastosować rozwiązanie, dzięki któremu 

pomieszczenie wydaje się być jeszcze większe.  
w rogu, przy ścianie z lustrem 

powieszono podświetlane półki.  
ich odbicie sprawia, że wyglądają na dwa 

 razy dłuższe niż w rzeczywistości,  
co daje wrażenie głębi. Surową fakturę ścian 

podkreśla punktowe oświetlenie zamontowane  
w podwieszanym suficie. Z kolei nowoczesny charakter 

wnętrza autorka projektu zaakcentowała lampą  
z polerowanej stali. Jest obsadzona kryształkami, 

dzięki czemu minimalistycznie urządzona  
łazienka zyskuje kobiecy charakter.

gdzie kupić meble i dodatki: 
ceramika sanitarna – koło, seria ego; 
aaaaaaaaaaaa – aaaaaaaaa; lampa  

– leroy merlin; kosmetyki – naP 

Zabawa fakturą 
W pomieszczeniu sporo jest białych elementów.  
Nie wygląda ono jednak sterylnie ani monotonnie,  
bo różnią się one fakturą albo odcieniem. 
chropowaty gres i pojemniki w marmurkowy 
melanż wprowadzają do „sterylnego”  
wnętrza trochę luzu. Nierówne tło wydobywa  
też elegancję prostej, nowoczesnej baterii. 

gdzie kupić meble i dodatki: 
bateria – deante; pojemniki – aaaaaaaa
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Ładne i użyteczne 
Funkcjonalność nie oznacza rezygnacji  
z estetyki. Niewielka wnęka w przedpokoju  
została wypełniona białymi szufladami.  
W środku znalazło się miejsce na obuwie 
wszystkich domowników. buty wystarczy 
wrzucić do odpowiedniej szuflady,  
by uniknąć potykania się o nie. Jest  
też miejsce na klucze i dokumenty.  
W podświetlonej wysuniętej wnęce z orzecha 
łatwo je znaleźć, a pani domu zawsze zdąży  
przed wyjściem założyć kolczyki lub naszyjnik. 
Wieszak-drzewko ze sklepu internetowego 
Cellofan wpisuje się w główny temat dekoracji 
mieszkania, będąc jednocześnie niezwykle 
przydatnym gadżetem.

Po drugiej stronie 
lustra 
Sypialnia jest bardzo mała,  
a mimo to pomieściła ogromną 
szafę. większość ubrań 
Joanny i mateusza ukryta jest 
za lustrzanymi przesuwnymi 
drzwiami, podwajającymi 
optycznie wnętrze. Kolor ściany 
został wybrany przez skojarzenie  
z nadmorskim klimatem  
i żeglowaniem. Zestawiony  
z bielą daje niezapomniany efekt 
wzmocniony przez naklejkę  
z dmuchawcem. 

gdzie kupić meble  
i dodatki: 
Łóżko toronto, kler; kinkiety 
Swing, apd market; lampa 
kafti, crazyshop; naklejka, 
www.fabrykawycinanek.pl; 
lampka nocna, konsola, 
figurki, 9design; turkusowa 
farba 1487, Flügger

dama
biała 

nowoczesny, geometryczny  
lub w wersji stylizowanej  

z giętymi nogami. niewielki 
mebel obok łóżka przydaje się  

do postawienia lampki,  
dekoracji lub szklanki  
wody i ma przydatną  

szufladkę. 

Pomocnik przy spaniu
1  Stolik nocny Hemnes, 349,99 zł, ikea;  
2  Stolik nocny Classic White, 790 zł,  

Czerwona maszyna; 3  Stoliki  
Classic Barok, 2 szt., 779 zł, 9Design 

2

3
2
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Higieniczne wnętrze 
Łazienka nawiązuje kolorystycznie do reszty mieszkania 
szarością, bielą oraz orzechem amerykańskim. Mozaika 
miała być turkusowa, ale w trakcie jej kupowania 
właścicielka z projektantką tak zachwyciły się inną, 
opalizująco-szarą mozaiką, że od razu zdecydowały  
się na zmianę projektu. Teraz turkus występuje tylko  
w dodatkach. Podwieszony element z wnęką ponad 
wanną to obłożony mozaiką karton-gips oświetlony  
za pomocą pasków LED. w lustrze widać,  
jak dużą ilość miejsca przeznaczono  
na przechowywanie. nad toaletą wisi szafka 
na kosmetyki, a na ścianie jest duża szafa 
wnękowa kryjąca między innymi pralko-
suszarkę. Wykonanie tego mebla wymagało 
przesunięcia ściany kosztem przedpokoju. Przedpokój 
niewiele stracił, a można było w nim dodatkowo wykonać 
wnękę z szufladami na buty.

gdzie kupić meble i dodatki: 
płytki ścienne polaris blanko, gres Radica 
gris, zirconio; mozaika Jade 017, dunin; 
wanna modo, miska toaletowa Silk, 
umywalka Quattro, koło; baterie podtynkowe 
umywalkowa i wannowa, talis S2, Hansgrohe; 
naklejka ścienna, nature 071, artofwall; 
oświetlenie cassini one, lightart; farba szara 
5494, Flügger; szafki fornirowane orzechem 
amerykańskim, stolarnia blumex. 

Wzorowe córeczki 
Pokoje dziewczynek charakteryzują się wzorzystymi tapetami. Widoczny u góry  
pokój 5-miesięcznej Niny nie jest zbyt często używany, bo mała śpi przeważnie 
przy mamie i tacie. Rozkładany do postaci polowego łóżka fotel  
pozwala w niespokojne noce czuwać jednemu z rodziców, podczas 
gdy drugi może „odespać” w sypialni. Niżej widać pokój starszej z córek, 
któremu w poprzednim numerze poświęciliśmy cały artykuł (M jak mieszkanie  
nr 07/2011, str. 72). 

gdzie kupić meble i dodatki: 
tapeta nr 149, artfunk; łóżeczko, tesco; fotel rozkładany lycksele 
Håvet, krzesło mammut, ikea; dywan Fun, leroy merlin. 


