prawdziwy dom

NATURALNE OTOCZENIE
tekst Joanna Dobkowska
zdjęcia Łukasz Zandecki
stylizacja Aneta Kosiba
projekt Agnieszka Mazur-Zasępa

Daria
Prowadzi firmę sprzedającą
lampy. Importuje je z Europy
i Azji, ale też współpracuje
z młodymi polskimi
dizajnerami, którzy specjalnie
dla niej tworzą swoje projekty.
Mąż Paweł jest lekarzem.
Ich wspólnym hobby są podróże.

W podkrakowskim
domu Darii
i Pawła rządzi
światło. Wpada
przez wielkie okna
i załamuje się
na kamiennej
fakturze ścian.
Wieczorami
zaś zapalane
są ulubione lampy
właścicielki.

M

ieszkanie
w pięknej
międzywojennej kamienicy
w centrum miasta
to idealne rozwiązanie
dla pary młodych ludzi
prowadzących aktywne życie,
chętnie odwiedzających puby
i restauracje. Pewnego dnia
jednak, Daria i jej mąż
stwierdzili, że czas już
powiększyć rodzinę
i w związku z tym kupić dom.
M jak mieszkanie: Długo
szukaliście nowego miejsca?
Daria: Zapewne z sentymentu
do starego mieszkania
kręciłam nosem
na wszystkie oferty.
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SALON POŁĄCZONY
JEST Z JADALNIĄ
W krakowskim sklepie
z meblami Magra.
kupione zostały: kan apa ,
oraz komplet – stół
i krzesła. Z tego samego
miejsca pochodzą
bufet i lustro projektu
Phillipe’a Starcka.
Na bufecie stoją figurki
przywiezione
przez gospodarzy
z Afryki.

Mjm: Ale w końcu znalazłaś

ASCETYCZNA
DEKORACJA OKNA

Prosta, biała,
przejrzysta zasłona
dodaje lekkości całemu
pomieszczeniu.
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dom, który ci się spodobał.
Daria: Uwiodła mnie
okolica. Tylko pięć kilometrów
od południowej granicy
miasta, a widać już otwartą
przestrzeń. W najbliższym
sąsiedztwie dużo ładnych
willi z zadbanymi,
wyrośniętymi już ogrodami.
Dom, który miał być nasz,
zwracał uwagę wściekle
pomarańczowym
kolorem ścian.
Gdy je zobaczyłam,
nie chciałam nawet wysiadać
z samochodu,
żeby zobaczyć wnętrze.
Mjm: Zmieniłaś jednak zdanie.
Daria: Tak, bo zauważyłam
wielkie okna, a zawsze
chciałam takie mieć.
Ściany zaś można łatwo
przemalować. Poza tym dom
sprzedawany był w stanie
surowym, więc mogliśmy
urządzić go tak jak chcieliśmy.
Mjm: Czy mieliście
sprecyzowaną wizję wystroju?
Daria: Zatrudniliśmy
architektkę, panią
Agnieszkę Mazur-Zasępę.
Ona zaproponowała
stonowaną kolorystykę
i oryginalne materiały
do wykończenia wnętrza,
takie jak łupek i piaskowiec,
którymi obłożyliśmy ściany
w salonie, holu i łazience.

ZWRÓĆ NA TO UWAGĘ!
Lampy (Light Prestige)
z czarnego tworzywa
ozdobionego
rozszczepiającymi światło
akrylowymi wstawkami
efektownie błyszczą na tle
stonowanego, eleganckiego
wystroju salonu. Są jego
„biżuterią”. Oryginalne
oświetlenie nadające
charakter wnętrzu
zobaczysz też w mieszkaniu
prezentowanym na str. XX.

Jeden pokój ale dwa rodzaje podłogi:
biały gres w miejscach narażonych
na zabrudzenie i parkiet z drewna
palisandru w strefie wypoczynkowej.
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Lacobel, czyli lakierowane
szkło, sprawdza się
zarówno w roli frontów
kuchennych mebli,
jak i okładziny
chroniącej ścianę.

NATURALNIE, PODKŁADKI!

Wykonane z ekologicznych materiałów, są bardzo praktyczne. Chronią
meble przed zaplamieniem i uszkodzeniami. Zdobią, pozwalając
na szybką i tanią metamorfozę stołowego nakrycia.

skaner

Mjm: Jak długo trwał remont?
Daria: Koszmarnie długo.
1. Snär, wykonana ręcznie

z palmowego liścia, 5,99 zł, IKEA
drewniana,
25 zł/2 szt., HOME & YOU
3. Ytterlig, komplet podkładek
z korka, wytrzymuje temperaturę
do 65°C, 19,99 zł/4 szt.,
IKEA

2. Mozaique,
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Prace wykończeniowe
rozciągnęły się w czasie
z powodu braku materiałów
budowlanych. Na drzwi
czekaliśmy dziewięć miesięcy,
zaś na wymarzoną podłogę
z palisandra sześć miesięcy,
gdyż właśnie wyczerpała się

oferta i trzeba było poczekać
do nowego roku.
Nie popisali się też wszyscy
wykonawcy. Fachowiec
odpowiedzialny za instalację
grzewczą zamontował
grzejniki po środku ścian.
Mój mąż, dla świętego
spokoju, skłonny już był
ustąpić, ale ja nie miałam

zamiaru przyjąć
do wiadomości, że grzejnik
w tym miejscu „po prostu musi
być”. Po burzliwej dyskusji
przerobiona została cała
instalacja. Na szczęście
nie było żadnych
problemów z montażem
kamiennych okładzin
w łazience, pokoju i holu.

W KUCHNI
WSZYSTKO LŚNI
Gładkie i połyskliwe
szafki ze szkła lacobel
i lakierowanej płyty MDF
zostały kupione w firmie
Cezar. Z lakierowanej
płyty wykonany jest
również blat roboczy.
Na podłodze leży
lśniący, biały gres
Pietre Native marki
Casalgrande Padana.
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WYCISZENIE
Pokój utrzymany jest w spokojnej,
ciepłej gamie barwnej, którą ożywia
lśniący ornament tapety
z Almi Décor. Meble Selva kupione
zostały w sklepie Magra, lampy
pochodzą z Light Prestige.

Do sypialni zagląda poranne słońce.
Pierwsze promienie zapalają kolorowe refleksy
w kryształowych ozdobach lamp i mebli.
To przyjemna pobudka.
JUBILERSKI DETAL
Kolekcja Solitaire znanej
marki meblarskiej
Selva ozdobiona
jest kryształami
Svarovskiego.
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Mjm: Tak wykończone
ściany wyglądają
bardzo efektownie.
A jak sprawdzają się
w codziennym użytkowaniu?
Daria: Cóż, muszę przyznać,
że średnio. Łupek w łazience,
chociaż impregnowany,
kiepsko reaguje na wodę
i długo schnie. Z piaskowca,
którym obłożone są ściany
w holu, obsypuje się pył i rysują
się od niego podłogowe deski.

To nam się podoba
1. Łazienka.

2. Oszczędność detali

Monochromatyczna gama

– właściciele starannie

barwna pomieszczenia

dobrali niewielką liczbę

podkreśla kontrastową grę

dodatków. Dzięki temu,

zastosowanych tam faktur.

oraz stonowanej

Ciekawy efekt osiągnięty

kolorystyce i prostym

został dzięki połączeniu

formom mebli

gładkich powierzchni

ich dom wywiera

(gresu, lustra, mebli)

wrażenie porządku

i chropawego łupku.

i spokoju.
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Kolorystyka spokojna.
Chodzi o grę faktur
i zabawę w ciepło-zimno.
Drewno teku kontra
kamień i gres
w odcieniu betonu.

Mjm: Co w swoim domu
lubisz najbardziej?
Daria: Lampy. To moja
największa pasje.
Prowadzę firmę oświetleniową
Light Prestige i wszystkie
oprawy świetlne w naszym
domu pochodzą właśnie
stamtąd. Uważam, że światło
jest bezkonkurencyjne
w wydobywaniu charakteru
wnętrza i podkreślaniu
jego wyjątkowości.

KAMIENNY SPOKÓJ

Naturalne materiały, formy kojarzące się ze spotykanymi w przyrodzie,
kolory ziemi – taka stylistyka wycisza, skłania do medytacji i skupienia.

Polecam na zakupy
DARIA o swoich ulubionych sklepach i firmach

W ŁAZIENCE
Nowoczesna surowość gresu
oraz mebli (wykonanych w firmie
Aquaform według projektu
architektki) przełamana została
wykwintnym, stylizowanym
żyrandolem ozdobionym
kryształami (Light Prestige).
Wyrazistości pomieszczeniu dodaje
też okładzina z łupku o chropawej
powierzchni i cieniowanej barwie.

HOME & YOU

LIGHT PRESTIGE – firma,
którą prowadzę.
Naszym atutem jest
nacisk na dostosowanie
propozycji do potrzeb
klienta. Dlatego
w ofercie dominuje
różnorodność, zarówno
pod względem stylu
i kolorystyki,
jak również materiałów.

39,6x39,6 cm,
68 zł/m², OPOCZNO

– ten krakowski sklep
z ekskluzywnymi

1. Pojemnik ceramiczny, ręcznie
wyrabiany, wypalany w piecu ziemnym,
ok. 50 zł, GALERIA FOR-MY
2. Rock, świeca, 19 zł,

3. Naxos brąz, gres,
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MAGRA

meblami cenię
za szybkie terminy
realizacji oraz miłą
i profesjonalną obsługę.
STUDIO MEBLOWE ARKA
– duży salon meblowy
w Krakowie, mający
w swojej ofercie
wysokiej jakości
meble znanych
marek i sławnych
projektantów. Jest tam
również bardzo duży
wybór dodatków.
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skręcenie kloszy
Nadało
zwyczajnym
białym
prostopadłościanom
cechy rzeźby,
Split II,
201.30 zł,

TECHNOLUX

mocny detal

Płynna linia patery
Eve kontrastuje
z dominującymi
w wystroju
kanciastymi
kształtami,
Koziol, 99 zł,

Pasują
FABRYKA FORM

do tego wnętrza

połyskliwe
obwódki

Stalowe błyski
rozjaśniają ciemną
kolorystykę pokoju.
Ażurowa ramka
na zdjęcia Cactus,
Alessi, 427 zł,

Nowoczesna elegancja:
stonowana kolorystyka, proste formy

MODERN FORM,

wyrazistych akcentów.
stół
minimalistyczny
Absolutnie
– nic dodać,
nic ująć,
stolik kawowy,
1914 zł,

BO CONCEPT

kanapa z psem

Zgodny duet: ten ulubieniec
nie zostawia wcale sierści,
(poszewka Doggy Queen, Teo
Jasmin, 159 zł, FAFARAFA),
kanapa zaś, ma praktyczne,
ciemnoszare obicie (sofa
Davos, 2510 zł, MEBLE WAJNERT

egzotyczna podłoga

Gorący odcień palisandru ociepla wnętrze,
panele Extravagant, 79,95 zł/m²,

SKLEPY KOMFORT
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ADRESY na str. 132

ZDJĘCIA: Ł. ZANDECKI, SERWISY PRASOWE; OPRACOWANIE: J. DOBKOWSKA

i oryginalne dodatki w roli

aluminiowa
ramka Glana,
od 15,99 zł, IKEA

