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Każdy, kto do końca grudnia zamówi łóżko Hästens 
otrzyma gratis wezgłowie David lub Harmoni.  

Jeśli wybierzesz model Auroria, Proferia lub 2000T 
dodatkowo otrzymasz komplet kołder i poduszek 
puchowych. Łóżka i akcesoria Hästens to nie tylko 

gwarancja najlepszego snu na świecie. Nadadzą one 
także Twojej sypialni całkowicie nowego, jeszcze 

bardziej luksusowego charakteru. 

Zapraszamy do naszych salonów w Warszawie, 
Sopocie i Poznaniu w celu zapoznania się ofertą 

oraz na strony www: lozkahastens.pl i 

hastens.com

Dla takiego łóżka warto 
wracać do domu

OFERTA OGRANICZONA CZASOWO
Na przykład: Nowe łóżko Luxuria 180x200 z 

zagłówkiem David (szer.: 180 cm,  
wys.: 125 cm) w prezencie: Cena od:  

44 000,- (wartość samego wezgłowia: 6790,-) 

Dotyczy modeli łóżek: Luxuria, Auroria, Proferia i 2000T.

WARSZAWA UL. MALBORSKA 41 (DOMOTEKA) 03-286 WARSZAWA WARSZAWA@LOZKAHASTENS.PL TEL. 22 331 17 07
SOPOT AL. NIEPODLEGŁOŚCI 94, 81-861 SOPOT SOPOT@LOZKAHASTENS.PL TEL. 58 342 47 35

POZNAŃ UL. GŁOGOWSKA 265A POZNAN@LOZKAHASTENS.PL TEL.61 646 00 66
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Wyniesione ponad poziom okalających ulic 
budynki kuszą roztaczającą się z okien 
panoramą  Trójmiasta, różnorodnością 
oferty mieszkaniowej, ale przede wszyst-

kim oryginalnością wnętrz. Niepowtarzalne aranżacje 
części wspólnych Centralparku zainspirowane zostały 
charakterem, architekturą i kulturą miast partnerskich 
Gdańska.

Dwa zrealizowane w 2012 roku budynki Centralparku 
– „Rotterdam” i „Brema” prezentują wysoki standard wy-
kończenia przyjęty dla całego projektu. Szczególną uwa-
gę przykuwają w całości przeszklone, wysokością sięga-
jące dwóch kondygnacji reprezentacyjne strefy wejść.

Budynek „Brema” nawiązuje do średniowiecznej archi-
tektury starówki – okładziny fornirowane drewnem 
orzecha, cegła i czarny łupek na podłodze odbijają się 
w dużych taflach luster. Wnętrze „Rotterdamu” zainspi-
rowane malarstwem Piet Mondriana wykończono bar-
wionymi taflami szkła, które tworzą na ścianach biało-
-czerwono-żółtą kompozycję.

Indywidualizm i apartamentowy standard czę-
ści wspólnych mają swoją kontynuację w reali-
zowanej, drugiej parze budynków. Miękkie linie 
i cylindryczne, opływowe kształty przenikające się 
z błyszczącą stalą to cechy charakterystyczne dla 
aranżacji budynku „Cleveland”. To amerykańskie 

Standard oraz reprezentacyjność wnętrz budynków są przedmiotem rosnącej 
uwagi wśród poszukujących mieszkania. Odpowiednio zaaranżowane części 
wspólne ułatwiają komunikację, ale także dają poczucie prestiżu i stanowią 
wizytówkę inwestycji. Sukcesywny wzrost wymagań mieszkańców oraz za-
uważalny na rynku trend poprawy komfortu zamieszkiwania mają wpływ na 
projekty nowoczesnych budynków oraz podejście do aranżacji części wspól-
nych. Oczekiwania przyszłych nabywców znalazły odzwierciedlenie we wnę-
trzach realizowanego w Gdańsku przez Grupę Inwestycyjną Hossa kompleksu 
apartamentowego Centralpark.

NOWOCZESNY DESIGN
W WIELKIM MIEŚCIE
C E N T R A L PA R K  W Y Z N A C Z A  T R E N D Y
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miasto stanowiące dziś centrum finansowe, na-
ukowe i kulturowe, ożywienie gospodarcze prze-
żywało w latach 30 ubiegłego wieku. W tym też 
czasie narodził się we wzornictwie i architekturze 
styl „Streamline Moderne”, którego silne echa za-
uważyć można na ulicach miasta.

Z kolei charakter stylu, który zagościł we wnętrzach 
budynku „Newcastle” wyznaczyły industrialne kon-
strukcje oraz szlachetność naturalnych materiałów. 
Zaprzyjaźnione z Gdańskiem brytyjskie miasto jest 
ważnym ośrodkiem przemysłu stoczniowego i ma-
szynowego. Jego symbolem są imponujące rozmia-
rem, stalowe mosty nad rzeką Tyne.

Projekt Centralparku zakłada docelowo powstanie 
czterech par budynków połączonych 2-poziomo-
wymi podziemnymi halami garażowymi. Każdemu 
z nich zostanie nadany indywidualny styl wnętrza, 
nawiązujący do miast partnerskich Gdańska. Cha-
rakter zabudowy Centralparku zapewnia rozległe wi-

doki na miasto i Zatokę, a wyniesienie mieszkalnych 
części budynków ponad poziom ulic gwarantuje pry-
watność i poczucie bezpieczeństwa.

„My home is my castle” to nowoczesny, wielko-
miejski styl zamieszkiwania. W centralnej części 
kompleksu zaplanowano rekreacyjny dziedziniec, 
wolny od ruchu kołowego. Przy obecnie powstają-
cych budynkach, wzdłuż głównej arterii komunika-
cyjnej powoli wyłania reprezentacyjny plac miejski 
z usługami.

  Oferta Centralparku zyskuje duże uznanie wśród 
aktywnych osób, które podążają za nowymi tren-
dami i mają określone oczekiwania estetyczne. 
Jednocześnie poszukują mieszkania w przystęp-
nej cenie. Nowoczesna architektura oraz nietuzin-
kowy design Centralparku są odpowiedzią na te 
oczekiwania, a świetnie skomunikowana lokaliza-
cja i pełna infrastruktura dzielnicy tylko potwier-
dzają wybór tego miejsca do zamieszkania.
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Trójmiasto to nie tylko idealna i inspirująca przestrzeń do pracy, ale i życia. 
Zarówno w Gdańsku, Sopocie, jak i Gdyni powstaje wiele miejsc oferujących 
nowoczesne mieszkania i apartamenty. Sprawdź gdzie być może znajdziesz 
swoje miejsce na ziemi.

ANGIELSKA GROBLA 
Lokalizacja:  Angielska Grobla 5, Gdańsk 
Deweloper: PB Górski 
Powierzchnia: od 45.85 do 115.26 m²

Opis: Osiedle zlokalizowane jest w samym sercu 
Gdańska, tuż przy nadbrzeżu Nowej Motławy. W jego 
bliskim sąsiedztwie znajdują się Filharmonia Bałtyc-
ka oraz Stare Miasto, które niezależnie od pory roku 
kusi swoimi atrakcjami i piękną architekturą. W oko-
licy znajdziemy również wiele sklepów i restauracji. 
Choć osiedle zlokalizowane jest w zacisznej części 
Gdańska, z dala od miejskiego szumu i gwaru ulicy, 
bez problemów można dotrzeć stąd do głównych 
węzłów komunikacyjnych i centrów biznesowych. 
Budynek, jak i wszystkie części wspólne osiedla, zo-
staną wykończone ze szczególną dbałością o estety-
kę i dobry design.

IDEA 
Lokalizacja: Pomiędzy ul. Beniowskiego 
i Droszyńskiego, Gdańsk 
Deweloper: Euro Styl 
Powierzchnia: od 40,62 do 92,22 m²

Opis: Inspirująca przestrzeń dla ciekawych świata 
ludzi. Idea to miejsce, które połączy w sobie strefę 
mieszkalną i usługową, a cechą, która będzie je wy-
różniać, to zagospodarowanie otwartej przestrzeni 
publicznej przy współpracy z polskimi artystami. 
W projektowaniu będą uczestniczyć znani malarze, 
fotografowie, graficy oraz rzeźbiarze. Ich prace ozdo-
bią nie tylko elewacje, ale i najbardziej uczęszczaną 
część, czyli tak zwany ciąg pieszo-rowerowy. Miejsce 
charakteryzować będą nowoczesność i industrializm. 
Pierwszy z budynków ma być gotowy do odbioru 
w styczniu 2017 roku.

TWOJE WYMARZONE 
MIEJSCE
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BATOREGO 7 
Lokalizacja: ul. Batorego 7, Gdynia 
Deweloper: AB Inwestor 
Powierzchnia: od 46,28 do 107,75 m²

Opis: Architektura nawiązuje do marynistycznych 
korzeni Gdyni. Zaokrąglone balkony i tarasy z drzewa 
teakowego przywodzą na myśl luksusowe statki pa-
sażerski, a elewacja w różnych odcieniach bieli wpi-
suje się w nurt modernizmu zwany „białym miastem”. 
40 apartamentów na pięciu kondygnacjach oraz lo-
kale handlowo - usługowe na poziomie 0, concierge 
w hallu głównym. Przepiękny ogród o pow. aż 1000 
m2 z pieszymi alejkami, placem zabaw i siłownią „pod 
chmurką”. W apartamentach na najwyższym piętrze 
tarasy zielone z widokiem na Gdynię.

FRONT PARK 
Lokalizacja: ul. Reduta Żbik 10, Gdańsk 
Deweloper: Moderna Investment 
Powierzchnia: od 40 do 78 m² 

Opis: Front Park to nowe, eleganckie osiedle, które 
powstanie w rejonie Dolnego Miasta. Budynki staną 
w centrum 1,5-hektarowej przestrzeni parkowej, tuż 
nad Opływem Motławy. W sumie powstanie tu 136 
mieszkań z balkonami lub tarasami. Ci, którzy zdecy-
dują się na zakup mieszkania na parterze, będą mogli 
wybrać lokal z ogródkiem, o powierzchni od 30 do na-
wet 170 m2. Zakończenie inwestycji planowane jest 
na początek 2019 roku.

ALTORIA APARTAMENTY 
Lokalizacja: ul. Strzelców, Gdynia 
Deweloper:  Hossa 
Powierzchnia: od 39.78  do 104.99 m² 

Opis: Altoria to osiedle otoczone lasami. Jego budo-
wa potrwa do 2017 roku. Położone z dala od centrum 
miasta, pozwoli cieszyć się spokojem i korzystać z uro-
ków natury. Budynki będą monitorowane całodobowo, 
a każdy z nich, dodatkowo, wyposażony zostanie w por-
tiernię i 24-godzinną ochronę. Osiedle położone będzie 
na wzgórzu, z którego rozpościerają się widoki na las, 
miasto oraz Zatokę Gdańską. Przeszklenia zagwaran-
tują możliwość cieszenia się niesamowitymi widokami 
każdego dnia. Na terenie inwestycji powstanie prywatna 
sala fitness, dostępna wyłącznie dla mieszkańców. 

PASSA 
Lokalizacja: ul. 23 Marca 98, Sopot 
Deweloper: BMC 
Powierzchnia: od 63,79 do 111,12 m²

Opis: Kameralny, pięciokondygnacyjny budynek w Górnym 
Sopocie, który powstanie na przestronnej, idealnie doświe-
tlonej działce przy ul. 23 Marca. Inwestycja graniczy z lasem 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Cisza, spokój i zieleń 
wokół zachęcają do leśnych wędrówek. Budynek charakte-
ryzuje się niebanalną, nowoczesną architekturą. Stonowana 
elewacja, wielkie przeszklenia okien oraz ogromne balkony 
nadają willi szyku i elegancji. Ogromne balkony oraz przy-
jemne ogródki przy mieszkaniach na parterze pozwolą 
mieszkańcom cieszyć się słońcem przez cały dzień.
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Wnętrzarskie trendy zmieniają się z sezonu na sezon. Światowej klasy projektanci i de-
signerzy na branżowych targach i wystawach cyklicznie prezentują swoje projekty, po-
mysły i efekty swojej niekiedy wielomiesięcznej pracy. Ustanawiają trendy, a inspirowane 
ich twórczością projekty znajdują odzwierciedlenie w ofertach wielu sklepów i salonów 
wnętrzarskich. Na jakie kolory, wzory i dodatki projektanci postawili w sezonie jesień - 
zima 2016? 

TEKST: MILENA ŚMIŁEK

Pamiętajmy, że trendy w dziedzinie wnętrz nie 
oznaczają, że co sezon gruntownie musimy zmie-
niać wystrój każdego z nich. Bardzo często wy-

starczy jedynie kilka dodatków albo nowy kolor ścian, 
który odświeży dawną przestrzeń i sprawi, że nabierze 
ona zupełnie nowego charakteru, a przy okazji ucieszy 
oko każdego estety. Tak więc nawet jeśli nie mamy 
w planach generalnego remontu, z łatwością możemy 
odnowić nasze domy i mieszkania.

WIELKIE POWROTY 

- Wygoda i funkcjonalność będą szły w parze z dobrym 
stylem. Idziemy w kierunku  tradycyjnych i bliskich na-
turze materiałów, takich jak drewno i kamień naturalny. 
Do łask wracają także tapety o współczesnych, wyra-
zistych wzorach lub kultowych motywach, stanowiąc 
doskonałe tło zarówno w klasycznym, jak i minimali-
stycznym wnętrzu - mówi Magdalena Madziąg z salo-
nu Living Story w Gdyni. 

I rzeczywiście, połączenie drewna z kamieniem to 
prawdziwy strzał w dziesiątkę. Dzięki pierwszemu ma-
teriałowi ocieplimy wnętrze i nadamy mu przytulnego 
charakteru, a widoczne na drewnie słoje tylko podniosą 
jego walory estetyczne. Kamień natomiast nada wnę-
trzu nieco nowoczesności i surowości. 

JESIENNE TRENDY 
WE WNĘTRZACH

Kolorystyczne kontrasty to jeden ze stałych trendów wnętrzarskich 
Na zdjęciu: sofa Osaka, BoConcept

Miedziane elementy nadają wnętrzu charakteru 
Na zdjęciu: Lampa Copper Pendant Round marki Tom Dixon

PRESTIŻ   DOM I WNĘTRZE
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Tapety, tak jak miało to miejsce w latach poprzednich, 
najczęściej pojawiają się tylko na jednej ze ścian. Czę-
sto także dwie różne tapety - jedna z dużymi, wyraźny-
mi wzorami, a druga w tej samej bądź bardzo zbliżonej 
stylistyce i kolorystyce, acz bez wzorów i kształtów, 
łączone są ze ścianami pokrytymi farbą. Rozwiązanie 
to sprawdzi się jednak w pomieszczeniach o dużej po-
wierzchni.

ŁAMANIE KOLORÓW

Spory wybór i możliwości mamy również wśród farb. 
Nawet jeśli wszystkie ściany w danym wnętrzu mają 
te samą barwę, dobrze jest ją przełamać i ożywić do-
datkami w innych odcieniach, często bardzo kontra-
stowych. Nadal świetnym rozwiązaniem są chłodne 
szarości i delikatne beże, które według wspomnianej 
wcześniej zasady, nierzadko są łączone z innymi bar-
wami - ciemnym fioletem, burgundem, turkusem, pa-
stelowym różem lub zdecydowanie najodważniejszym 
akcentem kolorystycznym, czyli ognistą czerwienią. 

Połączenia i miksy kolorów są w tym sezonie bardzo 
nieoczywiste. Chcąc cieszyć się nimi na dłużej można 
zdecydować się pomalowanie jednej ze ścian, ale jeśli 
kolor ma być tylko elementem wystroju, warto zdecy-
dować się tylko na dodatki. 

Żółte lub turkusowe fotele (Hackney - designzoo.pl 
i Athena - BoConcept), sofa w odcieniu malinowo - po-
marańczowym (Salton Stella -  sofacompany.pl) lub 
pudrowo - czerwonym (Osaka, BoConcept), czerwone 
poduszki, wielobarwne dywany w geometryczne wzo-
ry (Linie Design, Acacia - mesmetric.pl), czy chociażby 
kolorowe ramki na zdjęcia, wprowadzą do mieszkania 
lekkość i nadadzą mu awangardowego charakteru.

CZAS ZDOBIEŃ I DODATKÓW

Typowo jesiennymi materiałami są welur i aksamit. 
Trudno się dziwić – chłodne miesiące to wręcz idealny 

czas dla tego typu tkanin. 

- Sezon 2016/1017 to czas 
bogatych zdobień i dodat-
ków, ale odpowiednio skom-
ponowanych w wyważoną 
całość. Dominuje wyszuka-
na i odważna elegancja, wy-
rażona za pomocą miękkich, 
nietypowych form oraz do-
brych materiałów – mówi dr 
Jan Sikora, architekt z pra-
cowni Sikora Wnętrza. 

Miękkie, duże, ozdobne we-
lurowe poduszki oraz grube 
koce i pledy (Pled Botanic, 
BoConcept) z pewnością 
uprzyjemnią niejeden jesien-

ny wieczór. Są to materiały dość uniwersalne, ale i ele-
ganckie, pasujące do każdego wnętrza. 

Pozostałością z poprzedniego sezonu, cały czas jednak 
modną, jest miedź obecna we wszelkich elementach 
dekoracyjnych – od lamp, zegarów, świeczników, po 
wieszaki czy stoliki. Ten metaliczny i bardzo nieoczywi-
sty odcień jest prawdziwa kropką nad i, nie potrzebują-
cym towarzystwa żadnych dodatkowych ozdób (lampa 
Pulo Light Drop - tila.pl, lampa Bell+, Living Story, lampa 
Calais - didelight.pl, lampa Tom Dixon Copper Pendant 
Round - mesmetric.pl)

MADE IN POLAND 

Wśród dodatków oferowanych przez polskie marki 
znajdziemy prawdziwe perełki, które doskonale wpisują 
się w światowe trendy. Agnieszka Fornalewska z Agaf 
Design złotem, miedzią i platyną zdobi swój sztanda-
rowy projekt -  kubki „Tak, jestem z ceramiki!”, imitują-
ce emaliowane, blaszane naczynia. Natalia Gruszecka 
z Ende złotem pokrywa wnętrze swoich filiżanek inspi-
rowanych główką porcelanowej lalki. Natomiast Aneta 
Kocia z Miau Design  proponuje poduszki wykonane 
z rozmaitych materiałów i w bogatej kolorystyce. 

Ale wnętrze to nie tylko meble i dodatki. Klimat tworzy 
również unoszący się w nim zapach. 

- Jesienny dom powinien nie tylko dobrze wyglądać, ale 
i pięknie pachnieć. Jako że moc zapachów jest ogrom-
na i wpływają one na nasze zmysły oraz samopo-
czucie, warto zainwestować w świecie dobrej jakości 
- mówi Anna Łukawska z salonu Lumann, oferującego 
szeroki wybór dodatków tworzonych przez rodzimych 
projektantów. 

Marka Glyk Company ma w swojej kolekcji szeroką 
gamę naturalnych kompozycji zapachowych, które 
w zależności od wybranej nuty zapachowej, mogą mieć 
właściwości relaksujące i wyciszające. 

Miedziane elementy nadają wnętrzu charakteru. 
Na zdjęciu: Lampa Copper Pendant Round marki Tom Dixon



PRESTIŻ   DOM I WNĘTRZE

12

Światło ma niesamowitą moc. Dobrze dopasowane 
porządkuje przestrzeń, podkreśla panujący w niej 
klimat, wpływa na odbiór wnętrza i to, jak się w nim 

czujemy. Pierwsza i podstawowa zasada, którą powin-
niśmy się kierować przy zakupie lamp i żarówek – do-
bieramy je odpowiednio do konkretnego pomieszczenia. 

- Optymalne natężenie światła w pomieszczeniu, gdzie 
wykonujemy czynności wymagające średniej uwagi, 
powinno wynosić 200-300 luksów, a w miejscach pracy 
500 luksów. Natomiast tam gdzie odpoczywamy w zu-
pełności wystarczy 100-150 luksów. Mocne światło na-
leży zastosować do oświetlenia głównego (75W mocy 
tradycyjnej żarówki). Lampy stołowe i podłogowe z re-
guły mają za zadanie stworzyć nastrój, dlatego w tym 
przypadku wystarczy słabsza moc (25-40W mocy tra-
dycyjnej żarówki) – mówi Paulina Miąskowska z salonu 
Dide Light. 

Żarówka żarówce nierówna. Dobór barwy jej światła jest 
jednym z najważniejszych elementów. Dobrze dobrana 
wpływa na komfort i nasze samopoczucie. 

- Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu oświetlenia 
możliwa jest zmiana proporcji wnętrza. Przy jego po-
mocy możemy optycznie korygować przestrzeń - mówi 
Magdalena Madziąg z salonu Living Story. Światło skie-
rowane na sufit pozornie powiększy pomieszczenie oraz 
stworzy wrażenie wysokości. Duży wpływ na to, jak wnę-
trze będzie wyglądało w ostateczności, mają również ko-
lory zastosowane na ścianach i podłodze – dodaje. 

Ciemne barwy absorbują światło, a jasne je odbijają. Po-
dobna zasada działa w przypadku rodzajów wykończe-
nia – matowe powierzchnie pochłaniają światło, a gład-
kie, polerowane odwrotnie. Prawa fizyki są niezmienne 
i działają nawet w kwestii urządzania wnętrz. 

- Zgodnie z panującymi trendami, wśród lamp warto 
wprowadzić różnorodność. W dobrym tonie są lampy 
będące unikatowym, małym dziełem sztuki - mówi dr 
Jan Sikora z pracowni Sikora Wnętrza. 

I rzeczywiście, obecnie można spotkać wiele różnych, 
niekiedy nawet zaskakujących wizualnie lamp. Wśród 
nich królują te wykonane z transparentnego lub barwio-
nego szkła, mające widoczne źródło światła, ale również 
duże, ozdobne żarówki, które z powodzeniem można 
używać solo, gdyż świetnie zastępują tradycyjne klosze. 

Popularne są również lampy wykonane ze sklejki, a w ka-
talogach i inspiracjach często również można napotkać 
zdjęcia przedstawiające misternie skomponowane ze-
społy lamp, z których każda ma klosz innej wielkości 
(a czasem też kolor) i umieszczona jest na innej wyso-
kości. 

A gdzie warto postawić na bardziej zdefiniowane źródło 
światła? Zdecydowanie nad stołem. Jest to kluczowe 
miejsce każdego domu. To tu spożywany posiłki, roz-
mawiamy, spędzamy czas z bliskimi, a czasem również 
pracujemy. 

- Lampy nad stołem z reguły powinny wisieć na wyso-
kości 60-80 cm od blatu. Obecnie większość z nich ma 
regulowany przewód, co pozwala na bardzo precyzyjne 
ustawienie, tak aby oświetlać powierzchnię stołu, a na 
otoczenie rzucać delikatny półmrok - mówi  Karolina 
Zwirblińska Rywelska z salonu Tila.pl. 

Bardzo ważny jest tu dobór odpowiedniego klosza. Po-
winien on być zamknięty od góry i wykonany z materiału 
nieprzepuszczającego światła. Da on światło kierunko-
we, skierowane ku dołowi. Dobrym rozwiązaniem będą 
również półprzezroczyste abażury i szklane klosze, da-
jące jednak światło nieco bardziej rozproszone, dzięki 
czemu sufit i ściany zostaną dodatkowo doświetlone. 

nowe miejsce 
w Trójmieście 
z Oświetleniem 
dekoracyjnym

Gdynia, ul.Stryjska 26
www.didelight.pl

Pogląd, że światło to tylko jeden punkt 
w centralnym miejscu pomieszczenia, 
poprawiający widoczność w ciemnych 
wnętrzach, już dawno odszedł do lamusa. 
Oprócz swojego najbardziej oczywistego 
zastosowania ma ono również inne funk-
cje – może tworzyć nastrój, wpływać na 
nasze samopoczucie oraz eksponować to, 
co w danym wnętrzu najpiękniejsze. 

TEKST: MILENA ŚMIŁEK

MAGIA ŚWIATŁA
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z Oświetleniem 
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TEKST: MILENA ŚMIŁEK

Mając w planach nietypowy wygląd schodów, 
warto o nich pomyśleć na wczesnym etapie 
budowy. Nie wszystkie projekty będą możliwe 

do zrealizowania, kiedy gotowy będzie rozkład ścian 
i ciągów komunikacyjnych. Uwzględnienie ich w pro-
jekcie da nam możliwość dowolnej aranżacji wnętrza 
w późniejszym czasie.

SCHODY Z DREWNA

Najczęściej wykorzystywanym materiałem do stwo-
rzenia schodów jest drewno. Jest ono dość plastycz-
ne i w łatwy sposób może zostać poddane obróbce, 
a dzięki odpowiedniej pielęgnacji klasyczne drewniane 
schody są w stanie wytrzymać w świetnym stanie na-
wet kilkanaście lat. Schody z drewna są uniwersalne, 
bo genialnie podkreślą współczesny charakter wnętrza 
i świetnie wpiszą się nawet w bardzo surową stylisty-
kę. Musimy jedynie zastanowić się, czy chcemy schody 
z jasnego czy z ciemnego drewna.

- Jeśli chcemy zdecydować się na drewno, warto wy-
brać deski dębowe. Gatunek ten jest trwały, stabilny 
i odporny na działanie czasu – mówi Marcin z salonu 
MuFloor w Gdańsku. 

Jednak niezależnie od gatunku na który się zdecydu-
jemy, drewno powinno być pozbawione przebarwień 
i sęków, dzięki czemu uzyskamy jednolitą powierzchnię 
i odcień. Jeśli chcemy je uchronić przed uszkodzenia-
mi mechanicznymi i zarysowaniami, warto pokryć je 
warstwą lakieru i zabieg ten powtarzać co najmniej raz 
w roku. 

MOC ZE STALI

Jeśli zależy nam na uzyskaniu lekkiej formy i nada-
niu wnętrzu nowoczesności, świetnym rozwiązaniem 
będą schody stalowe. Wprowadzają wrażenie lekkości, 
jednak mogą być niemiłe w dotyku. Nie sprawdzą się 

w przypadku pomieszczeń, po których poruszamy się 
gołymi stopami.

- Pod względem wytrzymałościowym najlepszym 
materiałem na stworzenie schodów jest właśnie stal. 
Pozwala ona na tworzenie nietypowych i oryginalnych 
konstrukcji – mówi Artur Meler, współwłaściciel salonu 
Flader w Gdyni. 

Tworzywo to idealnie wręcz nadaje się do minimali-
stycznych konstrukcji, a dzięki temu, że świetnie łączy 
się z drewnem, daje jeszcze szersze pole do popisu. 
Metalowe schody wewnętrzne wytrzymują duże obcią-
żenia. Dzięki temu mogą być dobrym rozwiązaniem do 
łączenia pięter. Warto także dodać, że metal jest łatwy 
do utrzymania w czystości. Na jego powierzchni nie 
tworzą się głębokie zarysowania, a większość plam 
można usunąć przy pomocy domowych detergentów.

Innym materiałem, który również nadaje się do kon-
strukcji schodów jest szkło, które pozwala na stworze-
nie niesamowitych projektów. Schody szklane to wy-
rafinowane konstrukcje, które powstają z dużą uwagą, 
precyzją oraz potrzebują idealnego pomiaru i montażu. 
Bez obaw – powstają one przy użyciu specjalnych 
technologii, dzięki czemu nie są one tak delikatne, jak 
może się to wydawać. 

Ważnym elementem schodów, nie tylko od strony wi-
zualnej, są balustrady oraz odpowiednie oświetlenie. 
Balustrady nie tylko zapewniają bezpieczeństwo, ale 
mogą również podnieść walory estetyczne naszych 

Mogą być nie tylko elementem użytko-
wym pomieszczenia. Często dokładnie 
projektowane są już na wczesnym eta-
pie budowy domu. Schody są niezbęd-
ne w mieszkaniach kondygnacyjnych, 
by połączyć ze sobą piętra, ale ich zna-
czenie dekoracyjne może być równie 
istotne.

SCHODY OZDOBĄ DOMU

Schody drewniane. Realizacja firmy Marchewka
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schodów. Te masywne podkreślają ich obecność, a lek-
kie i bardziej finezyjne same w sobie stanowią dodatko-
wą ozdobę wnętrza. 

Schody i balustrada powinny stanowić spójną całość. 
Idealna balustrada wykonana jest z tego samego ma-
teriału co stopnie i podstopnie oraz jest perfekcyjnie 
dopasowana do ich kształtu. Największe możliwości 
plastyczne posiadają drewno oraz metal, z których 
można otrzymywać praktycznie dowolne kształty. 
Tworzywa te łączone są ze sobą, jak i chociażby ze 
szkłem, co pozwala na otrzymanie niebanalnych i ory-
ginalnych projektów. 

Efektownie prezentują się modne balustrady z drewna 
egzotycznego: ipe, merbau, teku oraz bambusa. Ponie-
waż drewno jest podatne na kształtowanie, pozwala 
uzyskać niezwykle dekoracyjny efekt. Wykonane z nie-
go balustrady sprawdzą się nie tylko w klasycznym 
wnętrzu. 

- Dzisiaj wraca moda na prostotę, schody wychodzące 
ze ściany, delikatne balustrady, dużo szkła. Na drugim 
biegunie, ale również popularnym, są schody secesyj-
ne, mocno rzeźbione. Schody nie mają dla nas żadnych 
tajemnic, wykonujemy zarówno te o konstrukcji samo-
nośnej, jak i betonowej, w stylu nowoczesnym bądź 
klasycznym. Wszystkie realizacje wykonywane są na 
indywidualne zamówienie klienta - mówi Stanisław 
Marchewka, właściciel salonu Marchewka w Rumi. 

Ze względu na kształt, schody dzielą się na jednobiego-
we, dwubiegowe, trójbiegowe, łamane, zabiegowe i spi-
ralne. Przy wyborze trzeba kierować się tym, czy pasują 
do naszego wnętrza. W mniejszych pomieszczeniach 
bardziej sprawdzą się schody prostsze – zajmą mniej 
miejsca i nie przytłoczą otoczenia. Najmodniejsze 
obecnie są schody zabiegowe i spiralne. Te pierwsze 
zmieniają swój kierunek u podstawy i posiadają stop-
nie o różnej szerokości (szersze na zewnątrz i węższe 
od strony wewnętrznej). 

Z kolei w przypadku schodów spiralnych ich stopnie 
mogą przybierać różnorodne kształty, jednak najczę-

ściej posiadają formę trapezu, trójką-
ta lub wycinka koła. Schody kręcone 
wprowadzają do pomieszczenia 
wrażenie lekkości. Idealnie sprawdzą 
się w niewielkim korytarzu, połączą 
parter z górną kondygnacją bądź an-
tresolą. Dodatkowe balustrady zwięk-
szą bezpieczeństwo dorosłych użyt-
kowników i umożliwią wygodniejsze 
pokonywanie stopni. 

Dobór oświetlenia to kolejny powód, 
dla którego o schodach warto pomy-
śleć już na wczesnym etapie budowy 
czy remontu. Właściwy plan da fa-
chowcom możliwość odpowiedniego 
poprowadzenia instalacji elektrycznej 

i ukrycia nieestetycznych kabli. Świetnie sprawdzą się 
taśmy ledowe, oświetlające każdy ze schodków. Jest 
to wyjście energooszczędne i długofalowe, ponieważ 
natężenie światła przez lata utrzymuje się w niezmien-
nym stanie. 

Dobrym rozwiązaniem będą również światła punkto-
we, instalowane na ścianie, tuż przy poszczególnych 
schodkach. Obydwie wymienione możliwości to roz-
wiązania typowo dedykowane, ale jeśli nas one nie 
przekonują, możemy zdecydować się na tradycyjne 
lampy sufitowe lub kinkiety, będące źródłem bardziej 
intensywnego światła. 

Modne schody musi cechować zarówno bezpieczeń-
stwo i funkcjonalizm użytkowania, a także rodzaj wyko-
rzystanych materiałów i sposób ich użycia. Im ciekaw-
sza, lżejsza, bardziej niepowtarzalna forma, tym lepiej. 
Schody przestają pełnić wyłącznie funkcję komunikacji 
pionowej – stają się pełnoprawnym i eleganckim me-
blem, który króluje w pomieszczeniu. 

Schody  pełnią nie tylko funkcję praktyczną, ale sta-
nowią także istotny element dekoracyjny. Muszą być 
więc estetyczne, ale przy tym wygodne – wystarczają-
co szerokie, jak najmniej strome, nie mogą być śliskie, 
a ponadto muszą być łatwe do sprzątania. 

Schody szklane, wbrew pozorom, są bardzo wytrzymałe

Stalowe schody i szklane balustrady wprowadzają do wnętrza nowoczesność
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To ona jest bazą, na której powstanie cała 
późniejsza aranżacja wnętrza. Ta idealna 
powinna nie tylko dobrze wyglądać, ale 
przede wszystkim charakteryzować się 
doskonałą jakością i służyć nam przez dłu-
gi czas. Podłoga to punkt wyjścia do aran-
żacji naszego wnętrza.

TEKST: MILENA ŚMIŁEK

Jednym z najczęściej wykorzystywanych i wpisują-
cych się w modne tendencje materiałów podłogo-
wych jest drewno. Trudno się dziwić, gdyż jego od-

powiednia pielęgnacja, jak chociażby unikanie zarysowań 
czy stosowanie dedykowanych środków czyszczących 
i pielęgnacyjnych, da nam pewność, że przez lata będziemy 
mogli się nią cieszyć w niezmiennie dobrym stanie. 

- Najnowsze obecnie trendy to podłogi postarzane, odwzo-
rowujące strukturę starej deski oraz olejowane, zachowu-
jące oryginalną wygląd drewna i nadające mu dowolną 
kolorystykę. Do mody wracają także zapomniane parkiety 
w rozmaitych wzorach i formach ułożenia, takich jak jodły 
i kasetony – mówi Piotr Rzeszuto z salonu IKA Kolor. 

Drewniane podłogi to coś, co chyba nigdy nie wyszło i nie 
wyjdzie z mody. Zmieniają się rodzaje drewna, widoczność 
słojów, kolorystyka, ale sam materiał od zawsze jest obec-
ny w wielu domach. I co więcej, znajduje on zastosowanie 
we wszystkich wnętrzach.

Deski na podłodze często bywają bazą w przestrzeniach 
nowoczesnych. W połączeniu z jasnymi ścianami zo-
stawiają pole do popisu meblom, dzięki czemu mają one 
szansę wyjść na pierwszy plan.  Jasne podłogi to również 
podstawa wnętrz urządzonych w stylu prowansalskim 

i skandynawskim, w których często wykorzystuje się drew-
no bielone. 

Z kolei ciemne nadaje pomieszczeniom bardziej wytworne-
go charakteru, jest rozwiązaniem klasycznym i daje wiele 
możliwości późniejszego aranżowania wnętrza. Istotną 
informacją jest również to, deski można kłaść na ogrze-
waniu podłogowym. Dzięki odpowiedniej instalacji i zasto-
sowanym technologiom drewno naprawdę dobrze będzie 
przewodziło ciepło. 

Kuchnia to miejsce, w którym widok drewnianych podłóg 
jest raczej rzadkością. Nie znaczy to jednak, że materiał ten 
nie nadaje się do zastosowania w tej przestrzeni. Wątpliwo-
ści wynikają głównie z faktu, iż to w tym właśnie pomiesz-
czeniu spadają naczynia, akcesoria kuchenne, rozlewają 
się płyny.

- Obawy przed zastosowaniem drewna na podłodze 
w kuchni są uzasadnione, ale kierując się praktycznymi 
parametrami można wybrać te najodpowiedniejsze, jak na 
przykład podłogi olejowo-woskowane. Deski warto zabez-
pieczyć specjalnym środkiem do uszczelniania krawędzi, 
by mieć pewność, że woda nie będzie pod nie wnikała - 
mówi Pan Marcin z salonu MuFloor w Gdańsku. 

Drewno można zostać zastosowane również w łazience. 
Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na dobór odpo-
wiedniego gatunku, który będzie stabilny i odporny na pęk-
nięcia. Dobrym rozwiązaniem będzie drewno egzotyczne, 
charakteryzujące się dużą odpornością i niskim współ-
czynnikiem skurczu. Gatunki takie jak cedr, teak, iroko czy 
wenge zdadzą tu egzamin. 

Jeśli jednak wolimy rodzime gatunki, poleca się dąb, jesion 
i modrzew. Najtrwalsze i szczególnie rekomendowane jest 
drewno dębowe, będące idealnym rozwiązaniem dla osób 
szukających trwałości i naturalnych odcieni. Na rynku 
dostępne jest również termodrewno, które odpowiednio 
wcześniej poddane zostało działaniom wilgoci i wysokiej 
temperatury, dzięki czemu powinno być już na nie odporne 
i nie podlegać ich degradacyjnemu działaniu. 
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PODŁOGA NA LATA

Podłoga dębowa firmy IKA-Kolor

Realizacja firmy Marchewka
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Wydają się być nieistotne, stanowiące po prostu element tła i „obowiązkową” 
pozycję każdego domu i mieszkania. Tymczasem swoją formą dodać mogą 
wnętrzu wyjątkowości i zapewniają oryginalne jego wykończenie. Zazwyczaj 
dobieramy je na końcu, gdy opracowany jest już ostateczny charakter po-
mieszczenia. 

TEKST: AGATA RUDNIK

Wybór jednak nie może być pochopny, bo to przecież 
drzwi stanowią wizytówkę wnętrza i to one mają zachę-
cać do tego, by wykonać kolejny krok i przestąpić próg.  
Drzwi spełniają rolę aranżacyjnej „kropki nad i”, decydu-
jąc o indywidualnym charakterze wnętrza. Projektanci 
doskonale to rozumieją, dlatego ich propozycje są coraz 
częściej efektem śmiałych poszukiwań, a jednocześnie 
swobodnego dialogu z tradycją i pochwały dla prostoty.

- W realizacjach wielu pracowni wnętrzarskich może-
my zaobserwować podążanie w kierunku minimalizmu, 
maksymalnego uproszczania form, rezygnacji ze zbęd-
nych detali. Stąd ogromna popularność drzwi bezprzyl-
gowych, zamków magnetycznych, oraz ukrytych oścież-
nic. Wszystkie  te rozwiązania dają możliwość ukrycia 
skrzydeł drzwiowych - mówi Agnieszka Pszczołowska, 
projektantka wnętrz współpracująca z salonami drzwi 
i podłóg IKA Kolor w Gdańsku i Gdyni.

Bezpieczny minimalizm króluje zarówno w modzie, jak 
i we wnętrzarstwie. Łączący ekologię z subtelną ele-
gancją, nadaje całości szlachetny styl. Bardziej odważni 
także znajdą dla siebie wiele interesujących rozwiązań. 

Jednym z nich jest wykorzystanie inspiracji z różnych 
stylów. Dokładniej wyjaśnia to Natalia Aksman - Gon-
ciarz, właścicielka Galerii Drzwi Prestige w Gdańsku.

 - Zauważyłam, że w ostatnim okresie czasu w wystro-
ju mieszkań i domów stosuje się tzw. styl eklektyczny. 
W drzwiach objawia się to w ten sposób, że klienci za-
mawiają skrzydło stylowe, lecz ościeżnicę już prostą, 
nowoczesną lub ościeżnicę stylową z ozdobnym gzym-
sem, ale skrzydło całkiem proste lub szklane.

Jeżeli stawiamy na rozświetlenie pomieszczenia, wów-
czas warto zdecydować się na szklane drzwi. Zabieg 
taki optycznie powiększy wnętrze i nada wrażenie prze-
strzenności. Kolorystykę szkła powinniśmy jednak do-
brać do zastosowanego rodzaju oświetlenia.  Decydując 
się na takie rozwiązanie, do wyboru mamy kilka rodza-
jów szkła, w tym m.in. matowe, ornamentowe, przezro-
czyste, a nawet witrażowe. 

Ciekawostką, która sprawdzi się zapewne w wielu wnę-
trzach są tzw. drzwi ukryte. To nowatorskie rozwiązanie 
umożliwiające uzyskania efektu „drzwi, których nie ma”. 

- Tak zwane drzwi ukryte są najnowszym 
obecnie trendem w projektowaniu. Skrzy-
dło zamontowane w ościeżnicy ukrytej 
jest jednostronnie zlicowane z powierzch-
nią ściany, przez co może sprawiać wra-
żenie jej części lub całkowicie się „odci-
nać” na jej tle. Wszystko w zależności od 
koncepcji wykończenia skrzydła i prze-
strzeni - mówi Artur Meler, współwłaści-
ciel salonu Flader Art w Gdyni. 

Drzwi wewnętrzne nie tylko dzielą dom 
pod względem funkcjonalnym, ale 
również dają wiele możliwości wzorni-
czych.  Wielką popularność zdobyły syn-
tetyczne okleiny 3D doskonale imitujące 
strukturę drewna, którą można wyczuć za 
pomocą dotyku. Z kolei okleiny fornirowe 
pozwalają zachować naturalność usłoje-
nia oraz koloru, oddając w pełni szlachet-
ność drewna.

DRZWI DO WYOBRAŹNI 

Drzwi ukryte marki Entra dostępne w IKA Kolor



GDAŃSK, 
ul. Grunwaldzka 470  

przy hali Olivia
tel. (58) 552 09 76, (58) 552 00 02, 600 804 747

gdańsk01@ika-kolor.com.pl

RUMIA, 
ul. Grunwaldzka 6 

w budynku AluColor
tel. (58) 771 40 95, 608 317 699

rumia@ika-kolor.com.pl

NOWA LOKALIZACJA
GDYNIA, 

ul. leGionów 112/15
w budynku Altus od Al. Zwycięstwa

tel. 882 757 070
gdynia03@ika-kolor.com.pl

PODŁOGI DREWNIANE 
MONTAŻ GRATIS!
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U S I Ą D Ź  W Y G O D N I E

RM58 CLASSIC 
Marka:  Vzór
Do kupienia :  Lumann,  Gdańsk
Cena:  od 2.960 zł

MAMMOTH FLUFFY 
Marka:  Norr  11
Do kupienia :  L iv ing Story,  Gdynia
Cena:  od 5.291 zł

RETRO 
Marka:  Sack I t 
Do kupienia :  T i la .pl ,  Gdańsk
Cena:  od 1.452 zł

MARIE 
Marka:  Frei  Frau
Do kupienia :  T i la .pl ,  Gdańsk
Cena:  od 8.483 zł

ERA LOUNGE FAME 
Marka:  Normann Copenhagen
Do kupienia :  L iv ing Story,  Gdynia 
Cena:  od 4.280  z ł

BOSTON 
Marka:  BoConcept
Do kupienia :  BoConcept ,  Gdynia
Cena:  od 5.789 zł

 ATHENA 
Marka:  BoConcept
Do kupienia :  BoConcept ,  Gdynia
Cena:  od 5.299 zł

VECTOR 
Marka:  Melounge Studio
Do kupienia :   Lumann,  Gdańsk
Cena:  od 2.690 zł
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TEKST: KATARZYNA JĘDRUSZCZAK

Jest jednak coś, o co klienci w Polsce pytają bardzo 
często: jest to sofa z funkcją spania. Cierpliwie stara-
my się „nawracać” naszych klientów, ponieważ sofa 

z funkcją spania zazwyczaj nie jest ani wygodną sofą na 
co dzień, ani wygodnym łóżkiem. Często też traci na wa-
lorach estetycznych.

Projektanci BoConcept właśnie dlatego opracowali unikalne 
rozwiązanie – puf Xtra. Puf, który po rozłożeniu jest jedno-
osobowym łóżkiem z bardzo wygodnym materacem. To 
genialne podejście do rozwiązania problemu. Jeśli funkcja 
spania – to tylko jeśli naprawdę mebel ma stanąć w 20-me-
trowej kawalerce. Ale wtedy warto szukać sofy z materacem 
– jak np. nasz model Stockholm, czy Madison.

Jeśli przymierzasz się do zakupu sofy, opowiedz doradcy 
klienta o domownikach, o miejscu gdzie będzie stała sofa 
(wystawiona na promienie słoneczne czy schowana), ja-
kie mieszkają z tobą zwierzęta, jak przyjmujesz gości pod-
czas przyjęć, czy sofa będzie miała „kontakt” z jedzeniem?

Te wszystkie dane pozwolą dobrać tkaninę o odpowied-
niej podatności na ścieranie (bardzo ważna jest tu tzw. 
skala Martindale’a), odporną na pilingowanie i utratę 
koloru. Wiele tkanin ma też dodatkowe właściwości, np. 
impregnat lub splot utrudniający przyjmowanie brudu/
kurzu, wodoodporność, czy strukturę utrudniającą uszko-
dzenie przez zwierzęta domowe. Wskaźniki BoConcept 
kilkakrotnie przewyższają normy, więc są to meble o bar-
dzo długim (ok. 10 lat) cyklu życia.

Na cenę sofy wpływa nie tylko materiał obiciowy, ale 
przede wszystkim wypełnienie zastosowane w meblu. 

Najbardziej trwałe są pianki (o różnej gęstości). Dobrze 
„sprawuje się” też sztuczne pierze. Z kolei pierze natural-
ne to niebezpieczeństwo dla alergików i właśnie z tego 
powodu w ofercie BoConcept nie znajdziesz żadnej sofy, 
która jest nim wypełniona.

Jak korzystasz z sofy? Siedzisz na niej? Leżysz? 
Półleżysz? A jeśli siedzisz to czy potrzebujesz pod-
parcia karku czy łokcia? A może podparcia odcinka 
lędźwiowego? To tylko kilka bardzo ogólnych pytań, 
które dobrze jest sobie zadać konfigurując swoją 
komfortową sofę. Bo dobra sofa „współpracuje” 
z potrzebami właściciela.

„Przymierzając sofę” skoncentruj swoją uwagę przynaj-
mniej na tym, w jakiej głębokości siedziska czujesz się 
najbardziej komfortowo. Sprawdź wysokość i kształt po-
duszek oparciowych, by ocenić która dobrze służy Twoje-
mu kręgosłupowi.

Może potrzebujesz profilowanie lędźwiowe lub wygodniej 
Ci z tzw. zagłówkiem/wałkiem zagłówkowym dla pod-
parcia karku? A może chcesz dodatkowe, luźne poduchy, 
które możesz dowolnie układać? Może relaks osiągniesz 
dopiero, kiedy uzupełnisz sofę podnóżkiem?

Na sam koniec zostaje wybór koloru, co oczywiście nie 
jest sprawą łatwą, ale dekoratorzy BoConcept są właśnie 
od tego, by ten wybór ci ułatwić. Ale to nie wszystko. W sa-
lonie BoConcept w Gdyni czeka na ciebie także projektant 
wnętrz, który zakupioną sofę bezpłatnie wkomponuje we 
wnętrze twojego mieszkania lub domu, a nawet wykona 
cały projekt.

DO BOCONCEPT PO SOFĘ

BoConcept  •  Gdynia, ul. Legionów 112 (budynek Altus)  •  www.boconceptgdynia.pl

DOM I WNĘTRZE   PRESTIŻ

Wybór i konfiguracja sofy często przypomina… konfigurację auta klasy premium. 
Klient BoConcept ma do wyboru 112 rodzajów tkanin i skór naturalnych. Wraz z ilo-
ścią modułów oraz sposobów wykończenia daje to kilkanaście tysięcy kombinacji. 
To oznacza, że trudno byłoby odnaleźć dwie identyczne sofy, co z pewnością doce-
nią klienci ceniący własną indywidualność i styl.
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S O F A  K R Ó L O W A  D O M U

HAMPTON 
Marka:  BoConcept
Do kupienia :  BoConcept ,  Gdynia
Cena:  od 14.690 zł

OSAKA 
Marka:  BoConcept
Do kupienia :  BoConcept ,  Gdynia
Cena:  od 5.129 zł

GRANTORINO 
Marka:  Poltrona Frau
Do kupienia :  Inter ior  Park ,  Gdynia
Cena:  29.590 zł

CLASSIC 
Marka:  Comfor ty

Do kupienia :  Mesmetr ic ,  Gdynia
Cena:  od 6000 zł

JOY  
marka:  My Homme Col lect ion

Do kupienia :  L iv ing Story,  Gdynia
Cena:  od 12.000 zł

KRIS 
Marka:  Ditre I ta l ia
Do kupienia :  Inter ior  Park ,  Gdynia
Cena:  24.770 zł

CARMO 
Marka:  BoConcept
Do kupienia :  BoConcept ,  Gdynia
Cena:  od 10.690 zł
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AUTOREVERSE 
Marka:  Arket ipo
Do kupienia :  Inter  Style ,  Sopot
Cena:  od 25.000 zł

BAILEY 
Marka:  Sofacompany

Do kupienia :  Designzoo,  Sopot
Cena:  3699 zł

UPPER 
Marka:  Papadatos

Do kupienia :  Mesmetr ic ,  Gdynia
Cena:  od 10.045 zł

KOM 
Marka:  My Homme Col lect ion
Do kupienia :  L iv ing Story,  Gdynia
Cena:  od 17.000 zł

WILLIAM 
Marka:  Zanotta

Do kupienia :  NAP,  Gdynia
Cena:  od 24.623 zł

SIXTEN 
Marka:  Sofacompany
Do kupienia :  Designzoo,  Sopot
Cena:  4899 zł

FLY 
Marka:  &Tradit ion
Do kupienia :  Designzoo,  Sopot
Cena:  16.645 zł

WINDSOR 
Marka:  Arket ipo
Do kupienia :  Inter  Style ,  Sopot
Cena:  od 36.000 zł

SWAN 
Marka:  Fr i tz  Hansen

Do kupienia :  NAP,  Gdynia
Cena:  od 25.254 zł
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Dobór odpowiedniego łóżka, poczynając od ramy, materaca, a na poduszce i kołdrze 
kończąc, jest bardzo indywidualna kwestią. Aby dokonać najlepszego dla siebie wy-
boru należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach, a wówczas będziemy mieć 
pewność, że nasz sen będzie mocny i zdrowy, a nasze ciało i umysł zostaną zrege-
nerowane i odpowiednio przygotowane na kolejny dzień.

AUTOR: MILENA ŚMIŁEK

ŚPIJ WYGODNIE

Wybór wymiaru łóżka nie-
rozerwalnie wiąże się 
z wielkością sypialni. 

Niezależnie jednak od metrażu 
i możliwości, klienci najczęściej 
decydują się na te o wymiarach 
180x210 cm lub 210x210 cm. 
Przyjmuje się, że dorosły czło-
wiek potrzebuje materaca o 
szerokości minimum 90 cm w 
przypadku łóżka pojedynczego i 
minimum 80 cm w materacu po-
dwójnym. Jeśli chodzi o długość, 
materac powinien być o około 20 
cm dłuższy od osoby, która z nie-
go korzysta. 

- Łóżko musi być wystarczająco 
duże, aby można się było na nim 
swobodnie wyciągać i obracać. 
Przed dokonaniem końcowego 
wyboru zawsze należy w sklepie 
porównać dwa rodzaje twardości 
tego samego modelu łózka. Wła-
ściwe jest to, w którym (a nie na 
którym) się leży, ale nie powinno 
się tego mylić z zapadaniem się 
materaca – tłumaczy Łukasz Ra-
domski, zastępca kierownika w sa-
lonie Hästens w Sopocie. 

Im lepsza noc, tym lepszy dzień - 
to dewiza marki szwedzkiej marki 
Hästens. To jeden z najbardziej luksusowych produ-
centów łóżek i materacy na świecie. Każde łóżko tej 
szwedzkiej firmy to efekt setek godzin pracy oraz licz-
nych badań i żmudnych testów. To perfekcyjna praca 
rzemieślników, którzy potrafią w doskonały sposób wy-
korzystać potencjał naturalnych materiałów. Tworząc 
łóżko używają wolno rosnącej sosny z północy Szwecji.  
Wytrzymałego i antystatycznego lnu. Miękkiej ręcznie 
układanej bawełny. Oddychającej i regulującej tempe-
raturę wełny. Naturalnie sprężystego i przewiewnego 
końskiego włosia.

Istotną częścią każdego łóżka jest stelaż, który odpo-
wiada za jego stabilność. 

- Najbardziej korzystne dla „pracy materaca” są 
stelaże elastyczne. Stelaż powinien współpra-
cować z materacem i pomóc w uzyskaniu przez 
osobą leżącą prawidłowej postawy ciała. Jego za-
daniem jest odciążenie i wyeliminowanie naprę-
żenia kręgosłupa, mięśni oraz tkanek miękkich. 
Porównać to można to amortyzatora w samocho-
dzie, który tłumi naprężenia wewnątrz samocho-

Łóżko firmy Hästens

Przekrój łóżka Hästens
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du – mówi Przemysław Szczerbowski, właściciel 
salonów Hever. 

Rama łóżka powinna mieć odpowiednią i ergono-
miczną wysokość oraz silną konstrukcję. W przy-
padku łóżka dla alergika warto zwrócić uwagę na 
materiał, z którego jest ona wykonana. Uczulać 
mogą zarówno elementy wykonane ze skóry, jak i 
te drewniane, które pokrywane są lakierem. 

Jeśli decydujemy się na drugą możliwość, na-
leży po prostu sprawdzić czy użyte lakiery są 
odpowiednie dla alergików. Najbezpieczniejsza 
natomiast jest ekoskóra, a także tapicerka, któ-
ra nie dość, że jest łatwa w utrzymaniu czysto-
ści, to wśród szerokiej gamy możliwych tkanin, 
z łatwością można znaleźć te antyalergiczne. 
Niezwykle istotną kwestia i warunkiem komfor-
towego snu są także odpowiednie poduszki oraz 
kołdra. Poduszki mają one różne wysokości, 
kształty, twardość i odpowiadają za odpowiednie 
ułożenie kręgów szyjnych. Ważne jest, by podusz-
kę dobrać nie tylko do indywidualnej budowy gór-
nej części ciała, ale także w zależności od tego, 
jak lubimy spać – na plecach, boku czy brzuchu, 
wysoko czy nisko. 

Kołdra natomiast powinna być przewiewna, od-
dychająca i dobrze odprowadzać wilgoć. Inną 
powinniśmy używać w sezonie wiosenno-letnim, 
a inną w chłodniejszych miesiącach i również, ze 
względu na różnice w gospodarce hormonalnej, 
powinna być ona dobrana do płci osoby z niej ko-
rzystającej.

W sypialni spędzamy jedne z najprzyjemniejszych 
chwil w życiu. To osobliwe miejsce, zapewniające 
nam wypoczynek, zdrowy sen oraz intymność. W 
tak wyjątkowym wnętrzu nie ma miejsca na przy-
padek i bylejakość. Wnętrze, jak i łóżko powinny 

być luksusowe i w pełni komfortowe. W trójmiej-
skich salonach snu Hever dostępna jest marka 
King Koil - to renoma o światowym zasięgu, opar-
ta na długoletnim doświadczeniu, zdobywanym 
już od końca XIX wieku. Warto zwrócić uwagę na 
łóżko Chevalier o nietuzinkowym, ekskluzywnym 
designie, wpisujące się w najbardziej luksusowe 
wnętrza.

W łóżku spędzamy nawet 1/3 naszego życia. Ża-
den inny mebel nie jest dla nas tak ważny. Jak 
jednak wybrać rozwiązanie dla nas najlepsze? 

- Łóżko jest miejscem, w którym spędzamy od 6 
do 8 godzin w ciągu doby. Właściwy dobór podłoża 
snu pozwala na odciążenie kręgów i dysków oraz 
na prawidłową regenerację kręgosłupa, narażone-
go w ciągu dnia na duże przeciążenia. Podstawo-
wymi kryteriami, jakimi powinniśmy się kierować 
przy wyborze materaca, to odpowiednie wsparcie 
kręgosłupa i poczucie komfortu - mówi Przemy-
sław Szczerbowski, właściciel Salonów Snu Hever. 

Odpowiednio dobrany materac powinien zapew-
nić kręgosłupowi anatomiczną pozycję podczas 
snu - linię poziomą, kiedy leżymy na boku oraz 
kształt litery S, kiedy śpimy na wznak. Takie uło-
żenie zapewni spokojny sen i uchroni nas przed 
uporczywymi bólami kręgosłupa. Powinien być 
dostosowany również do wzrostu oraz masy 
ciała. Sygnałami, które mogą świadczyć o tym, 
że nasz kręgosłup nie jest prawidłowo ułożony 
mogą być zaburzenia snu, bóle pleców i krzyża, 
bóle głowy, bóle karku i barków, a także zaburze-
nia ukrwienia. 

Odchodzi się od utartej teorii, że dobry materac to 
twardy materac. Prawda jest taka, że nie powinien 
on być ani za twardy, ani za miękki i naturalnie 
dostosowywać się do krzywizny ciała. 

Materac King Koil Savoy 
dostępny w salonach snu HeverŁóżko Chevalier marki King Koil dostępne w salonach snu Hever
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Jak wszystkie inne wnętrza, tak i łazienki ule-
gają wpływom zmieniających się sezonowo 
trendów. Warto przyjrzeć się propozycjom 
marek i projektantów, ale jak w każdym innym 
przypadku, kluczem powinno być nasze indy-
widualne poczucie stylu oraz uniwersalność. 
W końcu łazienka musi nie tylko wyglądać, ale 
i dobrze nam służyć. 

TEKST: MILENA ŚMIŁEK

Tendencje projektantów do rozwiązań komplekso-
wych to łazienkowy trend widoczny już na pierw-
szy rzut oka. Łazienki pełnią zarówno funkcje 

estetyczne, jak i czysto praktyczne. Producenci oferują 
kompletne serie produktów – od ceramiki, mebli, arma-
tury, aż po dodatki. Wszystko po to, by ułatwić klientom 
utrzymanie łazienki w jednej stylistyce i uchronić ich 
przed przypadkowymi wyborami.

Wśród łazienkowych materiałów wykończeniowych od 
pewnego czasu królują płytki wielkoformatowe. Przyj-
muje się, że kwalifikowane są do nich te, których po-
wierzchnia przekracza 1600 cm2. Odpowiednio dobrane 
i położone mogą dać złudzenie niczym niezakłóconej ta-

fli. Wszystko dzięki równym krawędziom, które pozwala-
ją zachować jak najmniejsze, prawie niewidoczne wręcz 
szczeliny. Płytki wielkoformatowe pojawiają się nie tylko 
na ścianach, ale i na podłogach. Te podłogowe wykona-
ne są najczęściej z gresu, materiału który cechuje się 
dużą wytrzymałością i odpornością na ścieranie, dzięki 
czemu mogą służyć one przez długi czas.

Płytki wielkoformatowe kojarzą się przede wszystkim 
z nowoczesnymi aranżacjami wnętrz, a wybierać je 
można wśród nieograniczonej wręcz liczby możliwości. 
Świetnie sprawdzą się jednak te w stonowanych kolo-
rach, bez wyraźnych wzorów i jakichkolwiek dodatko-
wych zdobień. Stworzą one doskonałe tło dla bardziej 

STYLOWA ŁAZIENKA 
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ekstrawaganckich, wyszukanych i designerskich mebli 
bądź urządzeń łazienkowych.

- Nowoczesnym i modnym rozwiązaniem są również 
duże płytki kamienne, nieco industrialne i przypomina-
jące blachę, beton lub stal – mówi Marcin Seń ze studia 
Dago w Gdyni.

Niezależnie od wymiarów naszej łazienki, dzięki odpo-
wiednim planom można ją zaprojektować tak, by w pełni 
odpowiadała naszym wizjom oraz potrzebom. Za spra-
wą nowoczesnych, wielofunkcyjnych urządzeń i techno-
logii, nawet w łazience o niewielkim metrażu, pojawia 
się możliwość zaoszczędzenia tak cennego tu miejsca. 
Nasz wybór może paść chociażby na lustrzane szafki, 
które łączą w sobie funkcję lustra, miejsca przechowy-
wania oraz w niektórych przypadkach, dodatkowego 
oświetlenia łazienki. 

Coraz powszechniejsze staje się również elektroniczne 
sterowanie, jak na przykład w kabinach prysznicowych, 
w których deszczownice wyposażane są w systemy 
dźwiękowe i świetlne, sterowane przez bluetooth. 

- Wygoda i poczucie komfortu w łazience są niezwykle 
istotne, dlatego też fantastycznym rozwiązaniem są 

wanny wolnostojące. Projektanci prześcigają się w no-
wych formach, kolorach, a producenci udoskonalają je 
na każdym kroku – mówi  Monika Niewolska z salonu 
Elements w Gdańsku.

Jest jeszcze jedna, niezwykle istotna kwestia urządzania 
łazienki.

- W każdej, niezależnie od jej wielkości, bezwzględnie 
powinno znaleźć się ogrzewanie – mówi Paweł Iwicki 
z firmy Unitherm w Gdańsku. - Świetnie sprawdzają się 
zwłaszcza grzejniki dekoracyjne, które nie tylko grzeją, 
ale są również estetycznym dodatkiem do pomieszcze-
nia. Ciekawe wzory naszych grzejników będą nietypo-
wym i funkcjonalnym dodatkiem w każdym domu - do-
daje Paweł Iwicki. 

Istnieją dwie możliwości – ogrzewanie tradycyjne 
oraz ogrzewanie podłogowe. Obydwa rozwiązania 
z praktycznego punktu widzenia są niezwykle korzyst-
ne. Dzięki obecności grzejnika bez problemu będzie-
my mogli wysuszyć ręczniki, a podgrzewana podłoga 
świetnie spisze się jako system grzewczy. Pamię-
tajmy – temperatura w łazience powinna być nieco 
wyższa niż w innych pomieszczeniach naszego domu 
bądź mieszkania.
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MASSAUD 
Marka:  Axor

Do kupienia :  E lements,  Gdańsk

R E L A K S  W  W A N N I E

BULA  
Marka:  Unique Wood Design
Do kupienia :  www.uniquewood.pl

AMALFI 
Marka:  Clearwater  Baths

Do kupienia :  Har imex,  Gdynia

PUARI  
Marka:  Unique Wood Design

Do kupienia :  www.uniquewood.pl

VIGOUR WHITE 
Marka:  Vigour

Do kupienia : 
E lements,  Gdańsk

TEODOR  
Marka:  Marmori

 Do kupienia :  Har imex,  Rumia

SUNDECK 
Marka:  Duravit
Do kupienia :  Agena,  Sopot

CARMEN 
Marka:  Riho
Do kupienia :  Lux Inter iors ,  Sopot.
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Cyklicznie, w różnych odstępach czasowych, pojawiają się nowe trendy, 
a wraz z nimi nowatorskie produkty zwane potocznie „must have”, na które 
z czasem moda przemija. Nagle topowy produkt przestaje być marzeniem 
i staje się ikoną przestarzałego stylu. Dotyczy, to wielu dziedzin designu, 
również wnętrz. Co zrobić, aby wystrój naszego domu był zgodny z trendami, 
miał niepowtarzalny charakter i podkreślał naszą indywidualność? Rozwią-
zaniem, które urzeczywistnia wszystkie oczekiwania i dodatkowo podnosi 
prestiż naszego M jest sztuka.

TEKST: NATALIA DAWSZEWSKA

Spełnia rozmaite funkcje, nie można skategoryzo-
wać, zdefiniować bądź zakreślić jej roli. Posiada 
wiele aspektów postrzegania, a jej zaletą jest 

dowolność interpretacji. Sztuka. Uwagę skupmy na jej 
funkcji estetycznej, która odnajduje swoje zastosowanie 
we wnętrzach. Nie bójmy się wprowadzać elementów 
niepowtarzalnych, one sprawią, że nasze cztery kąty nie 
będą sztampowe. Urządzając prywatną przestrzeń nie 
kierujmy się modą masową, stawiajmy na indywidual-
ność i jakość produktów.

Trójmiejscy architekci zapytani o rolę sztuki oraz zasto-
sowanie w projektach, zgodnie odpowiadają - ma wyróż-
niać, być jak wykończenie biżuterią najwyższej jakości. 
Istotne jest również miejsce, w którym planujemy wy-
eksponować dzieło sztuki. Powinno ono znajdować się 
na pierwszym planie, być wiodącym elementem w za-
projektowanej przestrzeni.

- Idealnie jest jeśli otoczenie nie odwraca uwagi i nie kon-
kuruje z tym co jest we wnętrzu prawdziwym artyzmem. 

Wówczas sztuka jest prawidłowo 
wyeksponowana - mówi archi-
tekt Agnieszka Hajdas – Obajtek 
z Arte Dizain.

Odpowiednio dobierając obraz 
bądź grafikę, możemy podkreślić 
wybrane części architektoniczne, 
zmienić perspektywę na bardziej 
interesującą, czy skupić uwagę 
na małym, lecz przyciągającym 
wzrok przedmiocie. Przestrzeń 
domowa staje się atrakcyjna, 
wzbogaca nasze funkcjonowa-
nie, chcemy kontemplować, stu-
diować nowe barwy, kompozycje. 

Zapełniamy domowy obszar 
sztuką, głodni nowych doznań. 

Podczas współpracy z architektem, projektując otocze-
nie, możemy odnieść się do przestrzeni zewnętrznej, 
wspomnień, jak i do relacji panujących we wnętrzu. 
Wprowadzić do wystroju historię, która odcina nas od 
rzeczywistości i przenosi w daleką podróż.

-  Często wnętrza są dla mnie tłem pod sztukę. Jestem 
zwolenniczką wykorzystywania w projektowanych przez 
siebie wnętrzach minimalnej ilości kolorów w zestawie-
niu z dziełami malarskimi i innymi dziedzinami sztuki, 
tak by nic nie zaburzało odbioru i koncentracji na ob-
razie, grafice, czy rzeźbie - mówi architekt Anna Maria 
Sokołowska.  

Nie zawsze tło, jakim dla obrazu jest pomieszczenie, 
musi być kontrastowe. Przeciwnie, może skupiać się na 
wąskiej palecie kolorystycznej. Kryteriów dopasowania 
dzieła sztuki do przestrzeni, przy zachowaniu potencja-
łu, jest wiele. Od strony estetycznej jest to kolor, format 
oraz pozycja względem mebli, innych dzieł, a od strony 
technicznej ciężar i metoda ukazania. 

WNĘTRZA I  SZTUKA

Projekt wnętrza Anny Marii Sokołowskiej

fo
t. 

fo
to

 &
 m

oh
ito



DOM I WNĘTRZE   PRESTIŻ

33

Co do wizualnych wskazówek – przy aranżacji ciasnych, 
wąskich pomieszczeń musimy unikać małych obraz-
ków, z wieloma szczegółami, gdyż nie osiągniemy pożą-
danego efektu. Wspomniany „malutki obrazek” również 
nie będzie prawidłowo wyeksponowany w przestron-
nym salonie. 

Kluczem do sukcesu jest wyważenie proporcji w sto-
sunku do powierzchni, na której zamierzamy zawiesić 
dzieło, bądź ewentualnie wyodrębnienie części tła innym 
kolorem, aby stworzyć podstawę pod ekspozycję. Jeśli 
nasze wyczucie stylu jest wątpliwe lub nie jesteśmy 
pewni swoich zdolności dekoratorskich, warto skorzy-
stać z porad specjalistów. Jednak nie rezygnujmy z przy-
jemności bycia obecnym na każdym etapie tworzenia 
naszego wnętrza.

Utarło się, że dzieło sztuki powinno jak najbardziej ko-
respondować ze stylem naszego wnętrza. Jeśli mamy 
wnętrze klasyczne, pełne antyków to idealnie spraw-
dzą się na ścianie pejzaże. Wnętrza nowoczesne, in-
dustrialne najczęściej zdobią 
obrazy abstrakcyjne. Ale sztu-
ka wymyka się schematom 
i sztywnym ramom, a już zde-
cydowanie odcina się od kon-
wenansów. Dlatego nie bójmy 
się eksperymentować, szukać 
nieoczywistych form i miejsc 
ekspozycji. 

Chcąc koordynować pracę nad 
naszym wnętrzem powinniśmy 
również nieustannie szukać 
inspiracji. Niewątpliwie galerie 
sztuki należą do miejsc, które 
mogą wnieść świeżość i nowe 
kompozycje do naszego domu. 

Polecamy wizytę w galerii Glaza Expo Design w Gdańsku. 
Właścicielka Barbara Glaza potrafi zachęcić do obcowa-
nia ze sztuką nawet zatwardziałych ignorantów. 

W Glaza Expo Design w cenie zakupu dzieła jest profe-
sjonalne doradztwo i konsultacja z architektem wnętrz. 
Galerie mają za zadnie zbliżyć człowieka i sztukę. Zmienić 
materialny artyzm w użytkowość. Właściciele przekonują, 
że podstawowym zadaniem sztuki ma być oddziaływanie 
na odbiorcę. Sztuka nie może być obojętna. Prace arty-
stów powinno dobierać się do konkretnej osoby. 

Przy doborze dzieł sztuki do wnętrz najważniejsza jest 
świadomość, jak wiele one wnoszą w nasze życie, na-
szą przestrzeń, czy codzienne funkcjonowanie. Dzięki 
jej zastosowaniu jesteśmy w stanie stworzyć magicz-
ne, niepowtarzalne wnętrze, które inspiruje mieszkań-
ców i odwiedzających. Podążając za naszymi wska-
zówkami przy urządzeniu swojego idealnego M, już 
nigdy nie spojrzysz na wnętrze powierzchownie, jako 
proste skupisko mebli. 

Kluczem do sukcesu jest wyważenie proporcji w stosunku  
do powierzchni, na której zamierzamy zawiesić dzieło

Kontrastowe dzieło sztuki zwraca na siebie uwagę i stanowi dominantę wnętrza
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Architektura mobilna pozwala uniknąć długotrwa-
łej budowy i jednocześnie daje możliwość łatwej 
zmiany lokalizacji budynku. Koncepcja Light Ho-

use to niewielki dom mobilny, utrzymany w nowocze-
snej, minimalistycznej estetyce. 

Budynek składa się z 8 prefabrykowanych elementów 
skręcanych w docelowej lokalizacji domu. Niewielka 
bryła domku spełnia wszystkie podstawowe warunki 
stawiane przed tego typu budynkami: jest lekka, mobil-
na, tania, szybka w montażu, a dodatkowo estetyczna 
i wygodna w użytkowaniu.

- Light House jest także „lekki” wizualnie. Projektując bu-
dynek staraliśmy się usunąć wszelkie zbędne elementy, 
pozostawiając esencję niewielkiego domku wypoczyn-

kowego. Budynek jest lekki, bo otwarty na otaczający 
krajobraz. Zawieszony nieco ponad terenem

oferuje duże przeszklenia i dwa rozległe tarasy zachęca-
jące do interakcji z otoczeniem.

Na parterze projektanci zaplanowali część dzienną, 
kuchni oraz łazienkę z prysznicem. Dodatkowa prze-
strzeń mogąca pełnić funkcję sypialni została wygospo-
darowana nad kuchnią.

Elewacje zostały wykonane z drewnianych elementów 
tworzących rodzaj poziomych listewek. Cześć z nich zo-
stała nieco wysunięta przed lico elewacji i tworzy rodzaj 
rusztu częściowo osłaniające duże przeszklone partie 
budynku i wyciszające przestrzeń jednego z tarasów.

PRESTIŻ   DOM I WNĘTRZE

Jak sprawić żeby niewielki domek 
letniskowy, wypoczynkowy lub 
weekendowy nie wyglądał jak tym-
czasowy barak? Albo – co gorsza - 
domek Baby Jagi? Odpowiedzią jest 
Light House, prototyp lekkiego i mo-
bilnego domku letniskowego opra-
cowany przez Jana Sikorę i Andrzeja 
Marka z trójmiejskiej pracowni Ma-
rek+Sikora Architektura.

TEKST: MATYLDA PROMIEŃ

MOBILNY 
DOMEK LETNISKOWY
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Manuba to nowa trójmiejska marka została stworzona przez projektantów i rzemieślni-
ków specjalnie na zamówienie festiwalu Gdynia Design Days. W portfolio znalazły się 
meble i dodatki do wnętrz. Wszystkie powstały w nawiązaniu do tradycyjnych technik 
rzemieślniczych rozwijanych w Polsce w regionach nadbałtyckich. 

TEKST: MATYLDA PROMIEŃ 

W kolekcji znajdują się m.in.  stoliki, kubki, zielni-
ki, poduszki, bieżniki, a materiały, z których są 
wykonane to  drewno, ceramika, wiklina, natu-

ralne włókna, ręcznie kuta stal.   Wykorzystanie powoli 
zanikających metod rękodzielniczych pozwoli odzyskać 
kontakt z przeszłością, przenieść się w świat historii, 
co w końcowym efekcie może stanowić inspirację dla 
współczesności i przyszłości.  

W skład kolekcji wchodzi m.in. Ława Deska do Deski. 
Tradycja w meblu pokazana jest poprzez elementy ty-
powo stolarskie takie jak: złącza, drewno starych jabłoni 
i czereśni. Nowoczesność to możliwość modyfikacji bla-
tu przez użytkownika dzięki temu, że deski są rozdzielne 
- połączone magnesami neodymowymi. 

Warto też zwrócić uwagę na stolik Kajo. Blat stolika to 
wykonana na kole garncarskim ceramiczna misa. Jej 
forma, kolor, faktura, wzór są unikatowe. Trzy delikatne 
odkształcenia na jej krawędzi są ręcznie kształtowane 
jak wylewki w tradycyjnych dzbanach. Tworzą one miej-
sce styku z drewnianą konstrukcją. Ceramiczną misę 
można swobodnie zdjąć z konstrukcji, a drewniane nogi 
złożyć na płasko. Stolik występuje w trzech rozmiarach, 
w kilku opcjach zdobienia i kolorystyki.

Zielnik Kapa to połączenie kutej stali i kruchej porcelany. 
Dwa przeciwstawne materiały, dwa przeciwległe światy 

w jednym projekcie. Do kowalskiej obróbki stali wyma-
gane są ogromna siła, ogień i precyzja. To co jest w sta-
nie formować stal bez trudu może zniszczyć porcelanę. 
Poprzez dopasowanie odpowiedniej temperatury wypa-
łu ceramika zachowała swoją porowatość i minimalną 
przepuszczalność aby zapewnić lepsze warunki do 
wzrostu roślin. 

Kolekcję uzupełniają poduszki Woolendorf. Podstawą 
do wykonania był tzw. wzór diamentu z powodzeniem 
wykorzystywany od wieków w tkactwie. Osnowę sta-
nowi włókno lniane, które w przeciwieństwie do innych 
materiałów nie degraduje się wraz z kolejnymi praniami 
- wręcz przeciwnie staje się coraz miększe i przyjem-
niejsze w dotyku. Tkaniny są wykonywane ręcznie na 
krośnie czteronicielnicowym. Poduszki wypełnione są 
puchem i pierzem gęsim lub kaczym.  

Do projektu zaproszeni zostali m.in. architekci ze studia 
Malafor i studia Metafor,  twórcy tradycyjnej ceramiki 
z rodziny Neclów, rękodzielnicy z Kaszubskiego Domu 
Rękodzieła Ludowego w Swornychgaciach, kowal arty-
sta Leszek Supiński z Gdańska Oliwy, Bohdan Szczudło, 
łączący doświadczenia artystyczne z wiedzą o drewnie 
oraz artyści zajmujący się ręcznym przędzeniem tkanin. 
Za stronę projektową odpowiadają twórcy z pracow-
ni  Witamina D, Agnieszka Bar, Wojciech Mierzwa oraz 
Razy2 - Paweł Pomorski i Paulina Ryń.

TRADYCJA BAŁTYCKIEGO 
RZEMIOSŁA
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EKLEKTYZM  W   MĘSKIM 
WYDANIU

PRESTIŻ   DOM I WNĘTRZE
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Już od progu czuć tu wielkomiejski charakter, siłę i...męskie perfumy. Go-
ścimy w 120-metrowym apartamencie w sercu Gdyni. A jego styl jest od-
zwierciedleniem osobowości gospodarza, który uwielbia duże metropolie, 
dobrze czuje się w Nowym Jorku czy Londynie, nie stroni też od interesują-
cej lektury, jest miłośnikiem wina i przede wszystkim estetą. I właśnie taki 
miał być jego dom. 

PROJEKT: MONIKA POTORSKA, ANNA KARAŚ, STUDIO POTORSKA
FOTO: TOMIRRI PHOTOGRAPHY / TEKST: DOROTA DZIOŁAK 

EKLEKTYZM  W   MĘSKIM 
WYDANIU

DOM I WNĘTRZE   PRESTIŻ



PRESTIŻ   DOM I WNĘTRZE

40

Hol, salon, jadalnia czy kuchnia - wszystkie po-
mieszczenia w tym domu mają wielkomiejski 
charakter. Zastosowane tu kolory - zgaszone 

lazury, odcienie niebieskiego i szarości nadają wnę-
trzu męski styl, który został dodatkowo podkreślony 
ciemnym orzechowym drewnem i czarnymi dodatka-
mi. Klasyka przenika się tu z nowoczesnością two-
rząc eklektyczny klimat.

Rząd wysokich, sięgających od podłogi do sufitu okien 
oraz meble o prostych formach nadają części dzien-
nej loftowego stylu. Także oświetlenie, a w szczegól-
ności zawieszona nad stołem w jadalni lampa Vibia, 
podkreśla surowy wystój wnętrza. Przeciwwagą dla 
aranżacji w stylu loftu jest miękki, klasyczny dywan, 
który przełamuje schemat i ociepla przestrzeń. 

Taki sam manewr zastosowano w kuchni. Czarno 
- biały schemat przełamuje zabudowa w ciepłym 
kolorze drewna. Tu na uwagę zasługuje specjalnie 
zaprojektowana szafka na wina. Gospodarz trzy-
ma w niej swoją kolekcję przywiezionych z całego 
świata trunków. 
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Na powierzchni 120 m2 wygospodarowano też miejsce 
do pracy. Wnętrze gabinetu wypełnia nowoczesna bi-
blioteka niemal uginająca się pod książkami. Okna kryją 
się tu za ciemnymi drewnianymi roletami, które nadają 
wnętrzu szczyptę orientalnego, kolonialnego charakteru. 
Z kolei skórzana sofa w stylu chesterfield i perski dywan 
to klasyczne akcenty, dla których przeciwwagą jest no-
woczesne, lekkie biurko i kolorowe krzesło. 

Projektując ten niezwykły, gdyński apartament architekci ze 
studia Potorska nie zapomnieli o stronie praktycznej. W kory-
tarzu, który jest łącznikiem między strefą dzienną ai prywatną, 
znajdziemy podświetlone szafy. Chcąc zapobiec efektowi po-
wstania długiego, ciemnego tunelu projektanci doświetlili hol 
luksferami wpuszczając światło z przyległych pomieszczeń.

Pomieszczeniem o najbardziej męskim charakterze jest 
sypialnia - ciemna, nawet nieco mroczna. Grafitowe łóż-
ko, ciemna zabudowa na jednej ze ścian i pokryty czar-
nym welurem stylizowany fotel. Nawet wiszące lampki 
nocne są tu w wersji black. Przy sypialni wygospodaro-
wano też miejsce na wcale niemałą garderobę, kryje się 
ona za przesuwanymi szklanymi drzwiami.
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Dom położony przy lesie na Wzgórzu Bernadowo w Gdyni ma 200 m²  
powierzchni. Architektki dostały zadanie zaprojektowanie wnętrza z myślą  
o tym, aby dobrze czuli się w nim młodzi ludzie, jak również ich dzieci. Wnętrze 
miało być połączeniem nowoczesności z ciepłymi elementami i fakturami. 

PROJEKT: HANIA CHYLIŃSKA, MARTA POLAŃSKA / MEBLOŚCIANKA STUDIO

DOM DLA MŁODYCH 
CIAŁEM I  DUCHEM

W salonie uwagę przyciąga kominek obłożony 
płytami z betonu architektonicznego. Na ścia-
nach dużo szarości, architektki zdecydowały 

się także na nowoczesne lampy. W połączeniu z białą 
cegłą na ścianie oraz bieloną dębową podłogą, wnętrze 
stało się bardziej przytulne. Salon ocieplają również lnia-
ne zasłony i firany oraz rolety rzymskie. 

- Projektując kuchnię myślałyśmy nie tylko o tym, aby 
była ona ładna i elegancka. Ponieważ właścicielka 
mieszkania spędza bardzo dużo czasu właśnie w tym 
pomieszczeniu, skupiłyśmy  się również na jej praktycz-
ności. Zaprojektowałyśmy bardzo wiele miejsc do prze-
chowywania produktów, żywności, jak również sprzętu 
kuchennego. Frontom kuchennym nadałyśmy klasycz-
ny frez, któremu elegancji dodały świecące srebrne 
uchwyty. Do tego blat z granitu szczotkowanego, który 
przełamał  klasykę i nadał nowoczesności - mówi Hania 
Chylińska.

Pokoje dziecięce to raj dla dziewczynek. Jest słodko 
i różowo. Nie zapomniano jednak o praktyczności tych 
pomieszczeń i zadbano o zaprojektowanie wielu miejsc 
do przechowywania. W mieszkaniu znajdują się również 
dwie łazienki. Jedna w męskim stylu dla „dla Niego”. Dru-
ga, jasna z wielki lustrem i dużą wanna „dla Niej”.

PRESTIŻ   DOM I WNĘTRZE
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ORYGINALNOŚĆ 
I  FUNKCJONALNOŚĆ 

Właściciel trzypokojowego mieszkanie na sopockim osiedlu Aquarius 
dali architektowi dużo swobody, dzięki czemu udało się stworzyć nie-
powtarzalne wnętrze, nieco eklektyczne w swoich detalach, ale spójne 
w materiałach i kolorystyce. Wnętrze pełne oryginalnych rozwiązań. 

PROJEKT WNĘTRZA: ANNA MARIA SOKOŁOWSKA/ ZDJĘCIA: FOTO& MOHITO
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ORYGINALNOŚĆ 
I  FUNKCJONALNOŚĆ 
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Przygotowanie przez dewelopera otworów drzwio-
wych do samego sufitu dało pomysł na zasto-
sowanie drzwi o niestandardowych wymiarach. 

Niebanalna jest także podwieszana kuchnia. Wszystkie 
niezbędne sprzęty zostały schowane w wysokiej zabu-
dowie meblowej, dzięki czemu można było w zabudowie 
niskiej podwiesić szafki wysoko nad podłogą. Wymaga-
ło to dodatkowej skomplikowanej konstrukcji stworzo-
nej przez stolarza.  

Połączenie bieli, forniru dębowego oraz czarnego 
granitu i szkła, w połączeniu z zawieszonymi nad 
podłogą meblami dało efekt luksusowej przestrzeni, 
w której właścicielka mieszkania uwielbia gotować. 
Przeniesienie pomysłu podwieszanego mebla poja-
wiło się również koło stołu, gdzie znajduje się pod-
wieszana komoda.

Wyzwaniem było zagospodarowanie ściany nad kana-
pą, ponieważ klienci chcieli coś niebanalnego. Stąd poja-
wił się pomysł przestrzennej okładziny betonowej, która 
pasowałaby swoją fakturą do sztukaterii i dębowej pod-
łogi i nie nadawała wnętrzu industrialnego charakteru 
tylko nowoczesnej elegancji. Udało się to dzięki ciekawej 
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formie diamentów betonowych o gładkiej strukturze bez 
por. Stworzona została trójwymiarowa rzeźba zaprojek-
towana od podstaw na potrzeby tego wnętrza.

Kolejnym zaskakującym elementem wnętrza jest wc 
wykonane w całości z czarnych błyszczących płytek, lu-
strzanych szafek oraz drzwi, które od środka są wykoń-
czone w wysokim połysku w czarnym lakierze. Łazienka 
główna jest utrzymana w klimacie luksusowej łazienki 
hotelowej z wanną i prysznicem, również z czarnymi ele-
mentami, które pojawiają się w całym mieszkaniu. 
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WNĘTRZA PUBLICZNE DOBRZE ZAPROJEKTOWANE

DASEA PEOPLE

Stworzenie przyjaznego wnętrza, nie jest łatwe. Szczególnie wnętrza 
przeznaczonego na lokal usługowy. Wnętrze publiczne musi współgrać 
z oferowanymi produktami, eksponować ich atuty oraz być przyjazne 
klientom. Wystrój jest również wizytówką marki, świadczy o jej jakości, 
stylu czy prestiżu. Tak właśnie jest w przypadku DaSea People - sklepu 
z odzieżą żeglarską w Gdyni. 

PROJEKT: SEBASTIAN CEREK, BARBARA STACHURA, KACPER STACHURA / 
TEKST: NATALIA DAWSZEWSKA



DOM I WNĘTRZE   PRESTIŻ

49

WNĘTRZA PUBLICZNE DOBRZE ZAPROJEKTOWANE

DASEA PEOPLE
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GDAŃSK, ul. Przywidzka 9
CH Rental Park
tel. 697 444 533
e-mail: rental@new-hever.pl

GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 211, 
CH Top Shopping
tel. 533 905 833
e-mail: top@new-hever.pl

RUMIA, ul. Grunwaldzka 6, 
Galeria Wnętrz Alucolor
tel. 791 509 793
e-mail: rumia@new-hever.pl

GDYNIA, ul. Legionów 112 
budynek Altus, wjazd od Al. Zwycięstwa
tel. 730 383 889
e-mail: gdynia@new-hever.pl

ŁÓŻKA I  MATERACE
www.new-hever.pl

Salon zwyciężył w konkursie na najlepiej zaprojek-
towany lokal usługowy w Gdyni. Konkurs zorgani-
zowało Centrum Designu Gdynia. Wnętrze sklepu 

oraz doskonała, nienachalna ekspozycja produktów i 
marek błyskawicznie komunikuje oraz zachęca do przy-
jęcia określonego stylu życia. Klienci bowiem częściej 
i chętniej wracają, do miejsc w  których czują się bez-
piecznie, są otoczeni przyjemnym dla oka designem.

W pomieszczeniu przeplatają się surowe elementy – 
nieoszlifowane drewno, metal, stalowe części maszyn. 
Prostotę przełamują wzorzyste, miękkie dywany w sty-
lu etnicznym. Przestrzeń dzięki nim jest bardziej przy-
tulna, ale mimo to pozostaje uniwersalna i lekka. Na do-
datkowe wyróżnienie zasługuje zewnętrzna aranżacja 
sklepu, która swoją wyjątkowość zawdzięcza wykorzy-
staniu zastanych detali architektonicznych – starych, 
ozdobnych luksferów. Stanowi to chlubny przykład po-
szanowania tożsamości miejsca. 

W tym miejscu wiele przedmiotów zyskało nowe życie 
- historyczne bojki, które używali rybacy z Mechelinek i 
Rewy jakieś sto lat temu, dziś wiszą pod sufitem DaSea 
People. Stare dębowe deski, aktualnie oszlifowane, są 
sercem aranżacji. Hartowane szkło, znalezione dzięki 
korzystnym zbiegom okoliczności wśród rzeczy nie-
chcianych i niepotrzebnych, stało się najbardziej efek-
towną ladą w Trójmieście.

Za projekt wnętrza DaSea People odpowiada trójka 
ludzi. Sebastian Cerek, Barbara Stachura i właści-
ciel sklepu, Kacper Stachura. Wnętrze jest proste, 
minimalne, stworzone z naturalnych materiałów. 
Towarzyszy mu niekonwencjonalne podejście i to 
czuć. Stale otwarte drzwi sklepu sprawiają, że Dasea 
People  sprzyja nie tylko przyjemnym zakupom, ale 
także nawiązywaniu pozytywnych relacji społecz-
nych.  To jest właśnie kwintesencja DaSea People, 
miejsca przywołującego przygody. 
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GDAŃSK, ul. Przywidzka 9
CH Rental Park
tel. 697 444 533
e-mail: rental@new-hever.pl

GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 211, 
CH Top Shopping
tel. 533 905 833
e-mail: top@new-hever.pl

RUMIA, ul. Grunwaldzka 6, 
Galeria Wnętrz Alucolor
tel. 791 509 793
e-mail: rumia@new-hever.pl

GDYNIA, ul. Legionów 112 
budynek Altus, wjazd od Al. Zwycięstwa
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www.new-hever.pl




